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Džemy Mlsnému Filipu
nestačí. Chce i omáčky

...str. 2

AMATÉRSKÉ LÉTÁNÍ

Tisíce Čechů dobývají nebe.
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A je to tady! Silničáři dolaďují poslední detaily, aby mohli pustit na poslední chybějící úsek dálnice D8 dopravu. Slavnostní zprovoznění klíčové stavby proběhne zítra v 10.00 u tunelu Radejčín. Více na straně 25.
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Park nabízí lepší cesty
Poškozené můstky v Českém Švýcarsku jsou po opravě bezpečnější
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
HŘENSKO | Lepší a bezpečnější přístup na atraktivní místa budou mít turisté v Národním parku České Švýcarsko.
Správa parku a obec Hřensko totiž
opravuje mosty i turistické stezky. Některé jsou už v provozu, jiné se otevřou až s novou sezonou.
Rekonstrukcí prošel třeba Mezní
můstek přes říčku Kamenici, který stojí pod vsí Mezná na rozhraní Tiché
a Divoké soutěsky a je nejkratší spojnicí Mezné s Růžovou. Oprava trvala měsíc a dělníci při ní vyměnili skoro celý

můstek včetně dřevěného obkladu, navíc přibylo posezení pro turisty a infotabule. „Opravený je i můstek v Divoké soutěsce. Rekonstrukce obou vyšly

2,5

milionu korun stála
oprava čtyř mostků
v Českém Švýcarsku.

zhruba na dva miliony korun,“ říká
hřenský starosta Zdeněk Pánek.
Správa národního parku nechala
opravit jiné dva můstky. První se nachází v Kyjovském údolí na přístupové
cestě k Jeskyni víl. „Tu turisté hojně

využívají i v zimě, protože chodí obdivovat až půlmetrové ledové stalagmity, které se tu tvoří,“ podotkl mluvčí
Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
Druhý můstek je přes říčku Jetřichovická Bělá na cestě od Jetřichovic ke
Královskému smrku a Dolskému
mlýnu. „Původní dosluhující a nevzhledný jsme nechali opravit mimo
jiné i s důrazem na lepší soulad s okolní přírodou,“ dodal Salov s tím, že za
obnovu obou můstků dal park více než
půl milionu korun.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Nechtěl být vedle brambůrků
Další rok, další dvě
prestižní hvězdy pro
Mlsného Filipa.

ků, a to mi vadilo. Kdybych zjistil, že
trh chce 50 tisíc skleniček, tak se nad
tím budu rozmýšlet, ale teď to není na
pořadu dne,“ říká. Takovou svobodu si
může dovolit právě proto, že jsou džemy jen koníčkem. „Už to nedotuji, ale
potřebuji, aby se zaplatilo aspoň to, co
do džemů dám. A to už se daří,“ doplňuje.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MICHAL DVOŘÁK
RADEŠÍN | V pauzách při nočním vaření džemů se Jan Heřmánek rád kochá pohledem na hvězdy nad Českým středohořím. Něco z jejich třpytu se zřejmě dostává i do bublajícího kotle. Džemy Mlsný Filip totiž pravidelně sbírají hvězdy
v prestižní soutěži Great Taste Awards,
letos jim přilétly další dvě.
Rozdělit čas mezi práci, rodinu a sladkého koníčka je pro šéfa ústecké reklamní agentury Jana Heřmánka stejná alchymie jako tvorba džemů, ze kterých
tryská chuť ovoce proudem. „Proto vařím v noci, když děti usnou. V osm zapnu kotel, v půl jedné mám hotovo,“ popisuje. Kotel si navrhl a vyrobil sám,
chtěl mít totiž celý proces proměny ovoce ve sladkou mazlavou směs pod kontrolou. „Ovoce vařím krátce. Kdybych
to svařil do husta, tak mi 30 procent chuti vylétne oknem. Já chci ale zachovat
chuť čerstvého ovoce co nejvěrněji,“ vysvětluje Heřmánek.
Letos se mu to – aspoň podle poroty
britské soutěže – nejlépe podařilo u čistě meruňkového džemu a směsi červeného a černého rybízu s malinou, skořicí
a badyánem. Oba džemy dostaly po jedné hvězdě. Výrobky s logem Mlsný Filip tak uspěly v soutěži třetí rok po sobě
a celkem se pyšní deseti hvězdami, kromě toho získaly i ocenění Regionální potravina.
„Úspěchu „obyčejné“ meruňky si velmi cením. Porotci totiž preferují neobvyklé chutě a divoké kombinace, které
nemají možnost myšlenkově porovnat.
Pro mě ale mají malé praktické využití.
Málokdo si namaže na chleba dýňový
nebo okurkový džem,“ připomíná. Zároveň se to však podle Heřmánka nesmí

Višňový ocet napřesrok
Co se džemů týče, tak plány na další rok
příliš poodhalovat nechce. Vždy totiž
záleží na tom, v jaké kvalitě se ovoce
urodí. Prozradil ale, že už příští rok by
se lidé mohli dočkat jiné dobroty z dílny Mlsného Filipa – grilovacích omáček. „Mám připravené dvě omáčky. Jednu pro holky na kuřecí maso, pro kluky
pak švestkovou barbecue omáčku. Sehnal jsem od jednoho Němce tekutý
kouř, který jí dá silné kouřové aroma.
Omáčky ale stále dolaďuji, snad budou
už napřesrok,“ doufá a dodává, že kromě grilovacích omáček pracuje i na výrobě netradičních octů, například višňového. „Na prvním místě je pro mě chuť
a ta nemá konce. Pokaždé jde vždy jen
o začátek krásné a dlouhé chuťové cesty
plné překvapení,“ zdůrazňuje Jan Heřmánek.

„Moje práce je o hlavě a komunikaci, proto jsem hledal koníčka, kde bych se
realizoval rukama. A protože truhlář ze mě asi nebude, tak jsem se vrhl na
vaření džemů,“ říká Jan Heřmánek. Sám má nejraději kombinaci angreštu
a černé třešně.
FOTO | ARCHIV J. HEŘMÁNKA
s kombinacemi příliš přehánět. „Porotci
pečlivě zkoumají, zda uvedené ovoce či
koření v džemu ucítí. Pokud ne, v soutěži končí,“ líčí Heřmánek.
Ovšem i mezi dvanácti druhy v nabídce Mlsného Filipa se najdou roztodivné
kombinace, například angrešt se skořicí
a kardamomem, který je vynikající k sýrům typu camembert či hermelín. Tento
džem také zatím jako jediný získal
v soutěži dvě hvězdy ze tří. „Hledám
dobrý druh ovoce a k němu koření, kte-

ré by chuť odpálilo o úroveň výše. Na
trhu seženete výborný jahodový džem,
ale zdokonalit jej pomocí koření, to už
je alchymie,“ usmívá se Heřmánek.
Přestože je po jeho výrobcích hlad,
v supermarketech je mlsalové nenajdou. Už před několika lety odmítl nabídku jednoho obchodního řetězce a ze
své filožofie, kdy chce ručit za každou
ze čtyř tisíc skleniček, slevit nehodlá.
„V supermarketu bych byl v regionálním regálu vedle smažených brambůr-

Džem a marmeláda

Přestože původní marmeláda
byla vyráběna z kdoulí
(portugalsky marmelo), od roku
1979 platí v EU směrnice, která
nařizuje pod názvem marmeláda
prodávat pouze ovocné směsi
vyrobené alespoň z jedné pětiny
z citrusových plodů.
■ Některé státy EU jako Dánsko,
Řecko nebo Rakousko si
vyjednaly výjimku, ČR tuto
možnost propásla. Proto se
směsi bez daného podílu citrusů
nesmějí prodávat jako
marmeláda, ale jako džem nebo
ovocná směs.

■

VÍME VŠE

O GOTTOVI, BORHYOVÉ A BÍLÉ

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Jan Veselý, jan.vesely@mafra.cz ■ Editor: Michal Dvořák, tel.: 601 392 957, michal.dvorak@mafra.cz ■ Vedoucí krajské
inzerce: Miloslava Hálová, miloslava.halova@mafra.cz ■ Vedoucí distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Krajská redakce: Palác Jordan, Dlouhá
3458/2A, 400 01 Ústí nad Labem ■ Redaktorka: Alice Klaubenschalková, tel.: 601 390 414, alice.klaubenschalkova@mafra.cz ■ Inzerce: Miloslava Hálová, tel.: 606 684 272,
miloslava.halova@mafra.cz, Marcela Svobodová, tel.: 602 658 913, marcela.svobodova@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází
každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení
vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu
AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.

Ústecko a Děčínsko

16. prosince 2016 3

Jaroslav Svěcený jede
do Ústí i s dcerou Julií

Ústecké Vánoce zpestří
výjimečný „rodinný“
koncert Svěcených.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

ÚSTÍ NAD LABEM | Patrně nejznámější český houslový virtuos a popularizátor vážné hudby Jaroslav Svěcený se
opět po roce vrací na vánoční koncert
do Ústí nad Labem. Stejně jako loni přijal pozvání Lenky Graf, zakladatelky
charitativního projektu Centropol Energie pomáhá.
Koncert je součástí programu Ústeckých Vánoc a uskuteční se v kostele sv.
Vojtěcha. „Letos jsme se rozhodli akce,
které Centropol pořádá v rámci Ústec-

Společná vystoupení jsou zážitkem pro posluchače i interprety.
kých Vánoc, směřovat k podpoře ústeckého azylového domu Orlická. Jsem
šťastná, že opět přijede Jaroslav Svěcený, který už loni pomohl při akci na podporu domů pro seniory,“ říká Lenka
Graf.
Jaroslav Svěcený ovšem nebude koncertovat sám a příznivci skvělých
houslových kreací budou jistě nadšení
i z jeho dvaadvacetileté dcery Julie, která má i přes své mládí za sebou řadu velkolepých úspěchů. Vystupovala několikrát v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku, Itálii či v amfiteátru
skalního města Petra. U nás zaujala už
v 16 letech prvním CD JULIE a o čtyři
roky později, kdy byla nejmladší sólovou interpretkou Pražského jara 2014.
„Je příjemné, když se jako otec můžete

FOTO | ARCHIV

dmout pýchou nad úspěchy svého dítěte, ale ještě lepší pocit máte, když se stanete kolegy, partnery, spoluhráči. Miluji naše společné koncerty,“ svěřuje se
pyšný otec Jaroslav Svěcený.
Společně s Jaroslavem a Julií Svěcenými zahrají i akordeonista Ladislav
Horák a kytarista Miloslav Klaus. Oba
jsou to mimořádně talentovaní hudebníci s řadou zkušeností ze zahraničí. Na
programu jediného ústeckého koncertu
tohoto kvarteta budou mimo jiné skladby Nicola Paganiniho, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Astora Piazzolla.
Koncert Jaroslava Svěceného a jeho
hostů se uskuteční 18. prosince od
19 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Ústí
nad Labem. Vstupenky jsou k zakoupení v kulturním domě.
(dv)

Varnsdorf má
novou trasu MHD
VARNSDORF | Městská hromadná
doprava ve Varnsdorfu se v tomto
týdnu zapojila do tarifu Dopravy Ústeckého kraje, což s sebou přineslo
i změnu trasy a jízdního řádu. Zdejší
jediná linka MHD nyní jezdí pod číslem 191. „Původní linku jsme zrušili
a přemístili ji na novou trasu s více
zastávkami. Lidé se tak snadno dostanou k lékařům, na nákupy nebo do
škol. Přidali jsme totiž pět zastávek,“
řekl místostarosta Josef Hambálek
s tím, že linka nyní jezdí každou hodinu, od půl šesté ráno do půl sedmé večer. Další významnou změnou je i to,
že při jízdě po městě už cestujícího
nemusí zajímat pouze příjezd malého autobusu MHD, ale může využít
všech spojů vozidel označených Doprava Ústeckého kraje a v rámci časové platnosti jízdenky může libovolně přestupovat.
(kl)

Park nabízí lepší
cesty za výhledy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V letošní zimě ale budou muset turisté oželet cestu k Sokolímu hnízdu
u Pravčické brány. Těsně před bránou se zřítil jeden z můstků a s ním
i část turistické cesty. „Nelze tam
projít, proto jsme trasu zcela uzavřeli,“ vysvětluje Salov s tím, že oprava
by měla být hotová do nové turistické sezony, pokud to stavbařům dovolí počasí. Současně se opravuje a je
zavřená i cesta od Tří pramenů.
S omezením pak musejí turisté počítat i na České silnici z Vysoké Lípy
do Zadních Jetřichovic a ke Královskému smrku u Dolského mlýna.
I tam se cesty opravují, projít tudy
ale lze.

INZERCE

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:

Zlatá horečka Výkup zlata ve zlatnictví Sherri
peníze v hotovosti a vy tak můžete vyrazit
s úsměvem na nákup vánočních dárků.

Ve zlatnictví Sherri, vám bez úředních průtahů
nabídnou okamžitě a v hotovosti maximální
možnou cenu za vaše staré zlaté prsteny,
řetízky, zlaté zuby, ale také za zlaté i stříbrné
mince, brože či stříbrné příbory. Zákazníci
bývají mile překvapeni, když částky mnohdy
přesahují až desetitisíce korun.

lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

Jistě jste si již všimli vánoční výzdoby
v obchodních centrech. Blíží se čas Vánoc,
čas dárků, tedy i čas vánočních úklidů
a provětrání našich peněženek. Pokud
při úklidu narazíte na zatoulané staré,
nemoderní zlaté šperky nebo třeba zlaté
zubní korunky, doneste je do zlatnictví
Sherri, kde vám za tyto poklady nabídnou

„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce až
1 032 000Kč, což je 1 032Kč za 1 gram. Zlato
je přitom veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky je možné přeměnit
na částky pohybující se kolem 2 000 až 4 000
korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri.
Kromě seriózního a kompetentního stanovení
ceny je možné také odborné poradenství.

„Spokojenostnašichklientůjenámdokazována
jejich zvyšujícím se počtem, a to na základě
dalšího doporučení,„uzavírá manažer zlatnictví
Sherri. Přijďte se také přesvědčit do zlatnictví
Sherri.
SHERRI
Revoluční 176/1, 400 01 Ústí nad Labem
vedle Komerční banky
+420 412 514 509 | info@sherri.cz
www.sherri.cz
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Česká republika

Báječní Češi na létajících strojích
Českým nebem sviští každý rok stovky nových pilotů
ultralehkých letadel. Za výcvik a letecký „řidičák“,
tedy pilotní licenci, totiž neutratíte životní úspory.
A samotné letadlo koupíte za cenu motorky.
Stát se dobyvatelem tmavomodrého světa tak není
vůbec nedostižný sen. „Dřív si šikovní piloti doma
v garáži přidělávali k rogalům motory z trabantu,“
vzpomíná instruktor Jiří Koubík.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

Pilotní výcvik: Toto vás čeká, pokud chcete létat
Teorie zabere 45 hodin výuky. Následuje létání, minimální počet letových hodin na
ultralightech je 20, spíše však počítejte s 30. Zhruba dvě třetiny hodin létáte s instruktorem.
Společně cvičíte let rovně, pak zatáčení, vzlety a přistávání. Dále létání bez přístrojů, poté
přistání s bočním větrem, nouzové přistání s vypnutým motorem a s výběrem plochy, kam
přistát. Když toto všechno zvládnete, máte za sebou výcvik techniky pilotáže a instruktor
vás pak může pustit na první samostatný let, takzvané „první sólo“.
■ První sólo je okruh kolem letiště, kdy žák letí poprvé sám. Takových sólo letů absolvuje žák
několik. Nejdříve po okruhu letiště a pak i v prostoru v blízkosti letiště. Na konec výcviku se
zase vrátí k létání s instruktorem, kdy se učí navigaci, tedy letět z bodu A do bodu B,
a i přistát na „cizím“ letišti. Na úplný závěr výcviku musí pilotní žák absolvovat nejméně
stokilometrový navigační let samostatně.
■ Cena každé hodiny výcviku je přibližně 2200 korun. U ultralehkých kluzáků (větroňů) je
cena sice nižší, ale zase je nutné zaplatit i druhé letadlo, které větroň vytáhne do vzduchu.
■ Uchazeč o „amatérskou“ licenci by měl chodit na výcvik minimálně každý týden, aby
neztratil kontinuitu a návyky a během šesti měsíců vše potřebné stihl odlétat.
■ Letadlo si po získání licence lze koupit nebo si ho pouze pronajímat. Ultralight stojí na
hodinu zhruba 2200 korun, koupit si nejjednodušší letadlo přijde na 100 tisíc korun.
Moderní nový ultralight se zatahovacím podvozkem vyjde i na dva miliony.
■ V minulosti platilo, že kdo měl brýle, mohl na pilotní výcvik zapomenout. Dnes už jsou
pravidla trochu volnější a je dokonce zavedeno, že když se u pilota s platnou licencí
objeví zdravotní komplikace, neznamená to automaticky konec s létáním, ale může mít
vedle sebe dalšího pilota, který by v případě problémů převzal řízení.

■

ČR | K přistání vám stačí louka, hledat letiště ani nemusíte. A při pořízení nového
stroje nezruinujete životní úspory. Pravda,
stíhač Pete „Maverick“ Mitchell z legendárního filmu Top Gun z vás sice nebude,
přesto si ale svobodu mezi mraky vychutnáte plnými doušky. Svůj sen o dobývání
„tmavomodrého světa“ si každý rok plní
stovky Čechů. Získat pilotní průkaz na ultralehká letadla totiž není tak složité, jak by
si leckdo myslel, a ani cena není závratná.
V Česku je nyní na 20 tisíc rekreačních
pilotů, z toho asi 13 tisíc z nich létá na ultralehkých letadlech a na paraglidech. Naopak profesionálů, tedy těch, kteří se létáním živí, je jen kolem 1600 a v posledních
letech jich ubývá. V České republice pro
ně totiž není tolik pracovních příležitostí,
mnozí z nich tak vyrážejí zkusit štěstí k zahraničním společnostem.
Zatímco za profesionální licenci a výcvik s tím spojený byste zaplatili přes
1,5 milionu korun, letecký „řidičák“ pro
amatéry na ultraligtech stojí jen kolem 60 tisíc. A vlastní ultralehké letadlo se dá pořídit už za 100 tisíc, ta lepší jsou samozřejmě
dražší a skutečně moderní stroje stojí i dva
miliony. Oproti profesionálům si však létáním nesmíte přivydělávat, natož se jím živit. Navíc stroje, které můžete pilotovat, patří k těm nejslabším, létají rychlostí většinou maximálně okolo 200 kilometrů v hodině a jsou určené pro jednoho či dva lidi.
Při výcviku pro získání „amatérské“ licence se samozřejmě začíná teorií. Pak následují hodiny ostrého tréninku ve vzduchu (více čtěte v boxu vlevo). Když žák instruktora přesvědčí, že už se „něco naučil“, je přezkoušen a připuštěn k prvnímu
sólo letu. „To je takový okruh kolem letiště, kdy žák už v průběhu výcviku letí poprvé sám. Po prvním samostatném letu pokračuje v samostatných cvičeních a na
konci výcviku se vrací znovu k létání s instruktorem pro výcvik v navigaci,“ přibližuje Jiří Koubík, instruktor a ředitel správy Letecké amatérské asociace ČR.
„Když žák vše zvládne, jde k závěrečné
zkoušce. Ta se skládá z testu teoretických
znalostí a praktické zkoušky s inspektorem. Pokud uspěje, dostane licenci a může
začít létat samostatně,“ pokračuje Koubík.

Historie ultralightů v Československu
se píše od roku 1989, i když první pokusy
o jeho výrobu jsou už o několik let starší.
„Závěsný kluzák neboli rogalo se
v 80. letech v Československu již vyráběl.
Fabrika Aquacentrum Bubovice vyráběla
dokonce jeho motorovou verzi – motorové kluzáky AQC 01. Měly různými chemickými postřiky kropit pole. Piloti dostali speciální helmy s filtrem, ale přesto chemikálie dýchali,“ popisuje Koubík.
Oficiální úřady tehdy tyto ve své podstatě jednoduché létající stroje ovšem příliš
povolovat nechtěly. Důvodem byl i fakt,
že několik lidí se na motorových rogalech
pokusilo přeletět železnou oponu.

Kolik je pilotů?

V Česku se „amatérskému"
létání věnuje přibližně 20 tisíc
lidí. Patří mezi ně nejen piloti
ultralightů, ale i těžších strojů
nebo naopak větroňů, balonů
a dokonce vzducholodí.
■ Pilotů profesionálů, tedy těch,
kteří působí v obchodní letecké
dopravě a létají za peníze
například s velkými dopravními
letadly typu Boeing, je mnohem
méně, ani ne 1 600.

■

„Rogala si začali šikovní piloti a montéři doma v garážích upravovat. Přidělali
k němu motor z trabantu, což už bylo nelegální,“ dodává. Vznikaly tříkolky z duralových trubek, na kterou byl přidělaný upravený motor z trabantu s vrtulí. Motory pro
rogala se sice tehdy už ve světě vyráběly,
například v Rakousku, u nás však nebyly
dostupné. „Piloty honili policajti a zabavovali jim vrtule. Známý je případ Ivo Žďárského, který postavil v podstatě první ultralehké letadlo a v srpnu 1984 s ním přeletěl
do Rakouska,“ vzpomíná Jiří Koubík na
úplné začátky. On osobně ovšem s podobným „kutilsky vyrobeným“ strojem nikdy
nelétal. „Je ale pravda, že o moc víc nebezpečné než ty naše moderní, asi tyto stroje
nebyly. Stále totiž platí jedno: Když létáte,
potřebujete výšku a rychlost. Když nemáte jedno, musíte mít druhé. Když vám vysadí motor a nemáte ani jedno, tak to s největší pravděpodobností skončí pádem na
zem,“ popisuje jedno ze základních pravidel letectví. I toho rekreačního.
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Unikátní útěk za železnou oponu:
v rogalu s motorem z trabantu

Ivo Žďárský se svým podomácku vyrobeným
rogalem s motorem z trabantu. Na snímku dole
v současnosti, kdy se ve Spojených státech věnuje výrobě letadel. FOTO | WIKIPEDIA, NYTIMES.COM

ČR | Ne, tohle opravdu nebyl obvyklý způsob útěku z komunistického Československa. Ivo Žďárský se rozhodl překonat
železnou oponu na podomácku vyrobeném letadle.
Před 32 lety se mu to podařilo jako prvnímu Čechoslovákovi.
Bylo 4. srpna 1984 tři hodiny ráno a 23letý student letecké
techniky právě startoval na svém doma vyrobeném motorizovaném rogalu. Nedaleko slovenské vsi Lozorno se rozhodl
přeletět řeku Moravu a dostat se do Rakouska.
Předtím ale musel stroj vhodný k útěku sestrojit a hlavně –
vymyslet plán, jak se při tom všem nenechat chytit. Na pražském sídlišti si v bytě postavil z rogala ultralehké letadélko.
Přidělal duralovou konstrukci, nádrž z motocyklu Jawa
a jako pohon použil motor z trabantu. Vše bylo rozebíratelné,
aby se letoun dal převést autem. „Pro inspiraci jsem chodil
do pražského Muzea Policie. Měli tam vystavený vírník,
tedy stroj podobný vrtulníku, kterým se v říjnu 1977 pokusil
přeletět hranici na Západ Vojtěch Vala. Musel se však vrátit
a přistát, protože se ztratil v mracích. Nechtěl jsem udělat stejnou chybu, tak jsem se vybavil kompasem,“ vzpomínal Žďárský v rozhovoru pro New York Times.
Počátkem 80. let se na rogalech v Československu létalo
jen minimálně. První prototyp se Žďárskému rozbil, druhý už
ale fungoval a bylo třeba ho vyzkoušet. Mladý letec se proháněl nad noční Prahou, aniž ho někdo spatřil. Zatěžkávací
zkouška přišla v dubnu 1984, kdy se vydal vzdušnou cestou
na chalupu svých rodičů v Orlických horách. Jenže ho zachytila protiletecká obrana a armádní letadlo ho donutilo s rogalem

přistát. Mladík neměl ani letecký průkaz, ani registraci rogala,
a tak mu policie stroj zabavila. Ale v červenci mu rogalo vrátili a nikdo netušil, že už začátkem srpna Žďárský uteče. „Potřeboval jsem mít dobré počasí. Vybavil jsem rogalo světly,
abych viděl, kam letím. Zjistil jsem si také, jak funguje armádní radar. Ve výšce 100 až 200 metrů jsem přeletěl přímo nad
ním, a tak mě nezachytil,“ vzpomíná dnes 56letý dobrodruh,
kterému se v podomácku vyrobeném stroji skutečně podařilo
doletět až nad Vídeň. „Kroužil jsem nad městem a čekal na rozednění, ale už mi docházelo palivo. Kormidlo jsem proto nasměroval k mezinárodnímu letišti, kde jsem obletěl letištní
věž, aby poznali, že chci přistát. A přistál, mávaje prošlým pasem,“ vyprávěl v dokumentu amerických filmařů.
Hned po přeletu železné opony se Žďárský dostal do světového tisku. „Netopýří muž překonal ‚Rudé‘ za měsíčního svitu svobody,“ napsali například v britském týdeníku Sunday.
Z Rakouska se Žďárský poté dostal během několika týdnů do
USA, kde založil firmu na výrobu laminátových vrtulí a výrobě letadel se věnuje dodnes. Sídlí v opuštěném městě Lucin
v pláních státu Utah. Jen sám se svými letadly, desítky kilometrů od civilizace, připomíná bláznivého samotářského vynálezce. „Bydlím v hangáru a vyrábím tu různá letadla a další vynálezy. Vlastním také zbraně, které si beru na výpravy,
v okolí jsou totiž pumy. A hraji na bubny,“ popisuje svůj život v divočině a samotě. „Tohle byl můj sen. Utíkal jsem
dlouho, a nevím, kam jinam bych teď utekl. A tak jsem tady
(jos)
uvízl,“ uzavírá s úsměvem.

INZERCE

Necelá čtvrtina obyvatel Ústeckého
kraje využívá rychlý internet v mobilu
Centrum Ústí nad Labem v pondělí odpoledne navštíví chodící mobil. Každý, kdo se
s ním vyfotí, může vyhrát jeden z 300 chytrých telefonů s podporou rychlého internetu
4G LTE od operátora O2. Stačí fotku nahrát
na web www.idnes.cz/soutez-o2 a tipnout
si, kolik mobilních dat přenese síť O2 během
jednoho dne.
Načítají se vám webové stránky v mobilu několik minut, zasekává se vám hudba i video a navigace vás většinou nikam nedovede? Chyba
nejspíš nebude v síti, ale ve vašem telefonu.
Operátoři totiž během posledních let masivně
investují do pokrývání rychlým mobilním internetem 4G LTE, který je nyní dostupný pro 95 %
české populace. Využívá ho však jen pětina lidí.
Většina má totiž stále zastaralý mobil, přestože
moderní telefony jsou v dnešní době cenově
dostupné.

Proto jsme pro vás společně s operátorem O2
připravili soutěž, ve které můžete vyhrát jeden
z 300 chytrých telefonů značek Honor, Lenovo
a Sony. Stačí, když se vyfotíte s maskotem mobilu na webu www.idnes.cz/soutez-o2 si tipnete,
kolik dat přenese mobilní síť O2 během jednoho dne. Postupně navštívíme 14 krajských měst.
V pondělí 19. prosince můžete mezi 14. a 17. hodinou maskota potkat v centru Ústí nad Labem.
Jak volají lidé v Ústeckém kraji?
Internet 4G LTE je dostupný téměř pro 75 %
obyvatel Ústeckého kraje. Jenže lidé toho příliš
nevyužívají. Podle statistik operátora O2 používá
aktivně chytrý telefon s LTE jen 18 % obyvatel.
Co se týká používání mobilů, jsou lidé v Ústí nad
Labem a okolí nad celorepublikovým průměrem – měsíčně provolají v průměru 210 minut
a odešlou 89 SMS, celorepublikový průměr v síti
O2 přitom je 200 minut a 80 SMS.

V pondělí 19. 12. mezi 14. a 17. hodinou můžete v centru Ústí nad Labem potkat tento
chodící mobil. Vyhrát můžete jeden z 300 telefonů, stačí se s ním vyfotit.
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Včas a levně.
Češi si oblíbili
first minute
Ačkoliv je hlavní období
nákupů dovolených na
příští léto teprve na
začátku, jedno je jisté:
Češi chtějí cestovat více
než v minulém roce.
Největší zájem je kromě
klasických destinací jako
Bulharsko nebo Řecko
i o Turecko, kde však
o víkendu opět krvavě
zaútočili teroristé.
ČR | Je to paradox a smůla zároveň. Jen co
se Češi přestali bát cestovat do Turecka
a Egypta, opět tu udeřili teroristé. A to
v době, kdy začíná hlavní období nákupů zájezdů first minute. Tedy těch, na které sice
pojedete až za několik měsíců, ale zato je
teď pořídíte podstatně levněji než jindy.
Panika z teroristů, kteří jen v Turecku zabili o víkendu přes 40 lidí, ale není namístě.
„Turistická letoviska jsou od míst útoků
v Istanbulu vzdálená stovky kilometrů, takže pokud se na Turecké riviéře nezmění bezpečnostní situace, věřím, že se sem budou
čeští turisté díky příznivým cenám dál vracet,“ říká Kateřina Petříčková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Cestovky se vesměs shodují, že
právě Turecko a Egypt se opět vracely mezi
nejprodávanější. „Zájem o Turecko v poslední době rostl o desítky procent, jejich hotely
jsou proslulé kvalitou poskytovaných služeb,“ vysvětluje Eva Němečková z CK Firo
Tour. „Egypt už letos v létě opět patřil mezi
šest nejoblíbenějších destinací a nyní v zimě
patří vůbec k nejvyhledávanějším,“ uvedl
Michal Tůma z cestovní agentury Invia.
Ovšem ani útoky teroristů nezmění nic
na faktu, že právě v těchto týdnech Češi často nakupují zájezdy už na příští léto, a to
více než vloni. Vůbec nejvíce jich v rámci
first minute cestovky prodávají v lednu. „Zájezdy first minute si kupují zejména rodiny
s dětmi, protože tím nejen ušetří, ale také si
v klidu zajistí místa třeba v hotelích s dětskými kluby, kde se jim o zábavu postarají čeští
animátoři,“ vysvětluje Jan Bezděk, mluvčí
CK Fischer. Jak dodává, velký nárůst zájmu
zaznamenávají například řecké či Baleárské
ostrovy. Nebo již zmiňovaný Egypt. Ještě
v době před posledním útokem jste za týdenní pobyt v Egyptě ve čtyřhvězdičkovém ho-

Kam a za kolik na first minute
Bulharsko – Slunečné pobřeží od 9 700 Kč (červen),
11 500 Kč (červenec), 13 000 Kč (srpen)
Chorvatsko – střední Dalmácie od 10 600 Kč (červen),
od 13 500 Kč (červenec), od 14 000 Kč (srpen)
Řecko – Zakynthos od 13 000 Kč (červen), od 14 600 Kč (červenec),
od 15 000 Kč (srpen)
Pozn.: Orientační cena nejprodávanějších leteckých zájezdů konaných
od června do konce srpna 2017. Je za osobu na 6 až 8 dní s polopenzí
minimálně ve 3hvězdičkovém hotelu a se slevou za včasný nákup.
INZERCE

telu s all inclusive zaplatili v předprodeji na
příští léto 10 999 korun za osobu.
Nabídky first minute bývají většinou ještě výhodnější než cesty na poslední chvíli,
tedy tolik populární last minute. Oproti běžným cenám díky včasnému nákupu mnohdy ušetříte až třetinu peněz. „Některé cestovní kanceláře dokonce garantují, že dané
zájezdy nebudou v režimu last minute prodávat levněji. K tomu přidávají bonusy jako
parkování na letišti zdarma či bezplatný pobyt dětí,“ potvrzuje Kateřina Petříčková.

Dostupná exotika
Cestovky začaly nabízet také některé zcela
nové destinace. „Na španělské pevnině
máme novou destinaci Costa Calida, kde
se budou ceny zájezdu pohybovat od
12 990 korun, v Itálii rozšiřujeme o Sicílii a
do nabídky se vrací tuniská Djerba s cenou
od 9 490 korun,“ informuje Jan Bezděk.
„U nás je novinkou řecký ostrov Mykonos
na přímém letu z Prahy, kam se můžete podívat již za 15 500 korun na týden. Nebo
řecký ostrov Skopelos s pobyty na 10 nocí
a s cenou od 14 tisíc korun,“ uvádí Eva Němečková z CK Firo Tour. Exim Tours
podle slov marketingového ředitele Stanislava Zímy posílil výrazně možnosti zájezdů do Itálie, a to od Kalábrie přes Sicílii
a Ischii až po Sardinii. „Mezi novinkami je
ale i Čína nebo Írán a turisticky méně zasažený Severní Kypr,“ dodal Zíma.

30

procent ceny můžete
ušetřit u zájezdů při
koupi first minute.

Značný zájem o exotické zájezdy mají
i klienti CK Nikal. „Určitě mezi nejzajímavější destinace řadíme Indii od 13 990 korun a Čínu od 14 990 korun. Nesmím však
opomenout nyní velmi poptávanou Dubaj
od 5 990 korun,“ sdělila za cestovku Alena
Fencl. Při rozhodování, zda se vydat na
exotičtější dovolenou, se nemusíte obávat
dramaticky vyššího pojištění. Pokud neplánujete nějaké adrenalinové sporty, tak třeba za týden na Srí Lance či v Thajsku zaplatíte jen okolo 600 korun.
Některé cestovní kanceláře zajišťují
i méně obvyklé doprovodné programy.
„Už vloni jsme zahájili spolupráci s oblíbenou TV Šlágr, takže pro klienty jsou v průběhu dovolené organizovány koncerty žádaných hvězd této hudební televize,“ přibližuje Xenie Stehlíková, vedoucí cestovní
kanceláře Kovotour Plus, která se zaměřuje na zájezdy do Černé Hory, Bulharska
(mb, lm)
a na řecké ostrovy.

VÁNOCE SE
VŠÍM VŠUDY.

Na svátky jsme pro vás připravili
vše pod jednou střechou a v nejvyšší kvalitě.
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9139,9020

SLEVA 35%

Vepřová
krkovice
bez kosti
– vcelku
• chlazená
• 1 kg

Bohemia Sekt
Demi Sec

89

9154,0020

SLEVA 41%

PR
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• 0,75 l
• 1 l = 119,87 Kč
• v nabídce také
Bohemia Sekt
vybrané druhy
0,75 l za 119,90 Kč
• max. 6 ks/osoba/den

39

949,90)0

SLEVA 20%

Losos ﬁlet s kůží

• chlazený • cena
za 100 g • pouze
v prodejnách
s obsluhovaným úsekem
čerstvých ryb • v nabídce
také Losos ﬁlet s kůží,
vakuově balený, 100 g
za 39,90 Kč
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SLEVA 30 %
NA KOSMETICKÉ BALÍČKY
Nabídka platí od 16. 12. do 18. 12. 2016.

ilustrační foto

Produktová nabídka platí v hypermarketech Albert od 14. 12. 2016 do 19. 12. 2016 nebo do vyčerp
nabídkou (návrhem uzavření smlouvy) ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhrad
účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoliv činil jakékoliv obchodní či jiné rozhodnutí výhrad
pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby ve v
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Manuál pro krizi: Jak ochránit české turisty a kdo to zaplatí?
Mnohdy je to otázkou okamžiku. Dojde k teroristickému útoku, přijde zemětřesení nebo jiná
přírodní katastrofa a vy nejen, že máte po dovolené v zahraničí, ale hlavně se z cizí země chcete
co nejdříve dostat domů. Dosud neexistoval konkrétní plán, jak v takovém případě může český
stát své turisty za hranicemi ochránit a co musí zajistit cestovní kanceláře. Nyní takový „manuál“
vzniká na Ministerstvu pro místní rozvoj. Stanoví, jak se mají cestovky o své klienty v nouzi
postarat, kdy mají zákazníci nárok na slevu, kdy na náhradní dovolenou a kdo to celé zaplatí.
„O klienty v nouzi se cestovky budou muset postarat tři noci,“ přibližuje svůj návrh náměstkyně
ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Většina velkých cestovek tvrdí, že s tím nemá
problém. Největší spor se vede o to, jak zajistit, aby v případě krachu cestovky klienti dostali
všechny své peníze zpět. Ministerstvo navrhuje, aby kromě pojištění cestovky posílaly peníze do
speciálního fondu. Ty to odmítají a varují, že pokud návrh projde, zdraží zájezdy. (re, iDNES.cz)

Lyžování v Alpách je
před Vánocemi levnější

ILUSTRAČNÍ FOTO |
ROMAN ČEJKA, MAFRA

RÁVĚ
AKCI

NAŠE NABÍDKA

VÁNOČNÍCH DELIKATES
ALBERT EXCELLENT

LATNOST
9. 12. 2016

104,902

ZÍSKEJTE SLEVU
5 KČ/LITR PHM.

SLEVA 52%

• 8 rolí • 3vrstvý
• vybrané druhy
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9259,00*0

LEVA 53%
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Za víkendový nákup u nás ušetříte 2×.
Za jídlo i za pohonné hmoty.

Nákup nad 500 Kč = sleva 5 Kč na každý litr PHM.

Při nákupu nad 500 Kč od 15. 12. do 18. 12. 2016 v supermarketech Albert
dostanete kupon na mimořádnou slevu 5 Kč/litr PHM na čerpacích stanicích Albert.

Kupon lze uplatnit od 15. 12. do 21. 12. 2016.

Do hodnoty nákupu se nepočítají zálohy na vratné obaly. Maximální odběr při
využití této slevy je 100 l PHM na 1 tankování. Seznam čerpacích stanic
naleznete na www.albert.cz/nase-prodejny/cerpaci-stanice.

Naše kvalitní pohonné hmoty jsou
dodávány společností Unipetrol.

Všechny naše pohonné hmoty jsou pravidelně
kontrolovány a testovány ve spolupráci s SGS.

escafé Gold

instantní káva • 180–200 g
100 g od 59,95 Kč • vybrané
uhy • max. 6 ks/osoba/den

pání zásob. Tento dokument není
dně k marketingovým a propagačním
dně na jeho základě. Odběr možný
azbě vyhrazeno.

dá stejný zájezd koupit i o 10 tisíc levněji,“ upřesňuje Bezděk. Vyšší zájem o Itálii
zaznamenala také cestovní agentura Invia. „Některé z italských středisek letos
zvolilo 53 procent klientů, kdežto Rakousko 35 procent,“ uvádí Michal Tůma,
marketingový ředitel Invia.
Podle Evy Němečkové ovšem třeba
u zákazníků CK Firo Tour stále jasně
vede Rakousko. „Hlavně jde o oblasti
Zell am See či Kaprun. V rakouských Alpách se dá ubytovat i za méně než dva tisíce korun za čtyři noci,“ říká Němečková.

Futuristická Dubaj je u Čechů
letos nejoblíbenější exotikou

4990
Zewa
toaletní papír

EVROPA | Kdo chce vyrazit na lyžování
do zahraničí a přitom šetřit peníze, měl by
zvážit, zda místo bližšího Rakouska nedat
přednost Itálii. „V Itálii vychází celkový
pobyt levněji, protože se tam zájezdy často prodávají už jako balíčky obsahující
i skipasy,“ vysvětluje Jan Bezděk
z CK Fischer. V únoru, tedy v hlavní lyžařské sezoně, podle něj zaplatí čtyřčlenná rodina za týden například v italském
středisku Santa Caterina kolem 26 tisíc korun včetně skipasů. „Cenově velmi výhodně vychází předvánoční lyžování, kdy se

Vánoce se vším všudy na

www.vanoce.albert.cz

DUBAJ | Kam Češi nejraději vyrážejí na
exotickou dovolenou? Thajsko ani Maledivy už to nejsou, nejpopulárnější je nyní Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Letos ji navštívilo přes 50 tisíc Čechů. Díky
přímým letům z Prahy i Ostravy a stále se
snižujícím cenám je tato destinace dostupnější i lidem s průměrnými příjmy.
„Stále převažuje názor, že Dubaj je poměrně drahou destinací a míří tam především movitější páry. Za narůstajícím zájmem přitom v posledních letech stojí hlavně středně příjmové rodiny s dětmi a průměrně vydělávající páry,“ říká Jan Osúch,
PR manažer Travel Advance. Týdenní dovolená v pěkném hotelu se podle něj dá sehnat už za zhruba 25 tisíc korun na osobu.
Výhodou je i relativně snadná dostupnost.
Z Prahy létají denně tři přímé lety, z Ostravy se létá dvakrát týdně. Cesta trvá jen asi
šest hodin. „Navíc ceny letenek neustále
klesají. Konkurenční boj mezi linkami
Emirates, Flydubai a českého Travel Service je velký a těží z něj klienti,“ dodává
Osúch. Ani stravování v Dubaji není nedostupnou záležitostí a je srovnatelné s cenami v mnohých evropských metropolích.
„Jestli v Česku stojí průměrný oběd mezi
100 až 200 korunami, tak v Dubaji je to kolem pětistovky,“ upřesňuje. Ovšem kdo by
chtěl každý večer trávit popíjením v baru,
musí si připravit pořádně naditou peněženku. „Ceny alkoholu jsou tu extrémně vysoké, protože v Dubaji se konzumuje jen mi-

Co stojí za návštěvu?

nejvyšší budova
světa Burj Khalifa
■ noční safari
v poušti s arabskou
večeří
■ pláž Jumeirah
■ Dubai Mall, největší
obchodní dům
světa
■ lyžování ve Ski Dubai
■ krytý zábavní park IMG Worlds of
Adventure
■ Zcela nové Dubai Parks, které v sobě
spojují Legoland, park s postavami
z nejpopulárnějších hollywoodských
dětských filmů a Bollywood. Tyto
parky se v Dubaji otevírají 16. prosince
a budou svou rozlohou i možnostmi
po vyřádění dětí největší na světě.
■

nimálně. Ovšem láhev vína k večeři si jistě
může alespoň jednou dopřát každý návštěvník, vyjde na několik set korun. Záleží na
typu restaurace,“ vypočítává Osúch.
Zatímco v létě je v Dubaji pro našince
možná až příliš velké horko (průměrně kolem 40 stupňů), v zimních měsících je tu
příjemných 26 stupňů. „Nádherné počasí
je tu jistotou, navíc vás nemusí trápit ani
velký časový posun. Teď v zimě jsou to tři
(mb)
hodiny,“ doplňuje Jan Osúch.
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Vážím si diváků, kteří nad
českými filmaři nezlomili hůl
Nestává se často, aby pohádka hned o prvním víkendu
ovládla žebříčky návštěvnosti českých kin. Režisérovi
Jiřímu Strachovi se to však s dvojkou Anděla Páně
podařilo. „Žánr pohádky má šanci vrátit do života
nějakou naději. Nechci natáčet filmy ze současnosti o
tom, jak ztrácíme hodnoty,“ říká Strach, který se snaží
dokázat, že i praktikující katolíci mají smysl pro humor.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jak přiznává, Spojené státy dřív miloval. V poslední době už ale režisér Jiří
Strach ani nesní o tom, že by jednou natáčel v Hollywoodu. „Teď je to jiná Amerika, než byla, když do ní odcházel Miloš
Forman. Po útocích 11. září 2001 je to uzavřený svět, kde se vás ptají, jestli nejste terorista. Mě to uráží,“ tvrdí. Jeho pokračování pohádky Anděl Páně 2 nyní sklízí pochvalné reakce kritiků a těší se mimořádnému zájmu diváků. „Rád bych se dopracoval k tomu, aby moje jméno bylo zárukou, že když lidé přijdou na můj film, tak
si budou jistí, že to nebude blbost,“ říká.

Říkal jsem si: To bude vypadat hrozně!
No ale… Protože jsem katolík a v Písmu
svatém máme: Proste a bude vám dáno,
tak jsem začal prosit a prosit prostřednictvím modliteb. No a Pán Bůh mi zasněžil
celou Šumavu!
Musel jste prosit i minulou zimu?
Vzpomeňte si, jaká ta zima byla. Úplně
strašná. Řekli jsme si, že vyrazíme sedmnáctého února opět na Šumavu natočit
sníh. Že tam třeba nějaký bude. A ono nikde nic. Takže opět přišlo na řadu „proste
a bude vám dáno“. Ve čtyři ráno začalo padat. Pak přišla na řadu ještě mrznoucí
mlha. Atmosféra krásná. Točili jsme do
čtyř. Do té doby to ještě drželo. Pak jsem
řekl: Stop! Máme to! A ve čtvrt na

V Česku se zrovna mnoho pohádek
na sněhu od dob Tří oříšků pro Popelku netočí. Vy jste si na to s pokračováním Anděla Páně troufl už podruhé.
V našich podmínkách to ale poslední
roky asi nebývá jednoduché, že?
Zimní atmosféra sněhu a čistoty je přirozeně krásná. V našem případě byl scénář Anděla Páně od Lucky Konášové napsán do
adventního času. Takže to samozřejmě
chtělo natáčet na sněhu. První film původně vůbec neměl jít do kin. Vznikal do vánočního programu České televize. Naplánovali jsme natáčení na polovinu ledna.
Říkali jsme si, že to na Šumavě bude nejvíc sněhu. Jenže dva dny před natáčením
bylo plus třináct a celá Šumava byla úplně
bez sněhu. Jenomže odložit už to nešlo.

pět začala obleva. Během té zimy už se
něco takého na Šumavě neobjevilo.
No, protože Strach už netočí Anděla Páně,
tak není potřeba. (smích)
Vy jste schopný bavit se o víře velmi
otevřeně a zároveň uvolněně, což
mnohé může překvapit. Proč myslíte,
že se ve společnosti stále drží zkreslený obraz toho, že věřící člověk nikdy
nezakleje sprostě, nenapije se alkoholu, na večírku nezůstává dlouho a bez
kostela nedá ránu?
Asi je to trochu naše chyba, protože o sobě
vysíláme špatný signál. Bereme se moc
vážně a tváříme se, že jsme moc zbožní na
to a ono. Jenom se tvářit přísně a nařizovat, aniž by člověk šel po smyslu věci, to
je typické farizejství. Andělem Páně se
mimo jiné snažím ukázat, že máme také
smysl pro humor, umíme si dělat legraci
sami ze sebe a umíme žít v radosti.
Stává se vám často, že jsou lidé překvapení, že nejste takový asketa, jako
se to přisuzuje silně věřícím lidem?
V mém případě už si zvykli. (smích)
Vždyť to přeci není o askezi. Je to o tom

vnímat život jako dar a umět ho žít do
hloubky a výšin všech radostí. Víra přece
nesmí člověka zavřít do kazajky.
Když se vás před časem v jednom rozhovoru ptali, proč netočíte o současných společenských problémech, odpověděl jste, že současný svět je nudný a nezajímavý. Nudíte se?
O čem bych měl tedy natočit film? O Ovčáčkovi? O pražské kavárně? Nebo o tom,
jak chodíme oblékaní? O té nepochopené
svobodě a pseudoliberalismu? Mám natočit film o politické korektnosti? O tom, jak
ztrácíme hodnoty? To jsou takové věci, které mě s prominutím se**u. Nechci o nich
točit. Vždycky mě baví vytáhnout si něco –
třeba skrz žánr pohádky, co má najednou
šanci vrátit třeba obloukem nějakou naději
do života. Dnešní svět je takový.
No tak, nenašel byste na něm nic pozitivního?
Ale jo. To víte, že jo. Jenže my se dnes
strašně divíme tomu, že se pořád snažíme
najít svou identitu. O tom často mluvil
i Havel. Mám se v Evropě, která má křesťanskou tradici, podivovat nad ztrátou
identity, když jsme se naučili říkat, že Pán
Bůh není a přikázání jsou přežitá? Ty pilíře, na kterých naše společnost stála, jsme
si zakázali, protože jsme přeci liberálové.
Najednou na ničem nestojíme a koukáme
na zdánlivě primitivní islám a divíme se,
jak to, že ten identitu má. My jsme si zakázali ideje. To mě mrzí. Výsledek je pak třeba ten, že v Berlíně se řeší, jestli se vánoční trhy mají ještě vůbec nazývat vánoční.
Máte podle vás dobrý odhad na lidi?
Samozřejmě se občas spletu. Ale když
jste filmový režisér, tak se empaticky pořád do někoho vciťujete. A nejčastěji do
postav, které neexistují. Existuje Petronel
nebo Uriáš? Ne. Vy je ale musíte pochopit v jejich jednání, jako by to byli skuteční lidé. Samozřejmě, je to moje práce.
Ale jestliže to dělám na postavách,
které neexistují, tím spíš bych to měl
zvládat se skutečnými lidmi. A to
i v situaci, kdy se třeba někdo potřebuje svěřit nebo si poplakat.

Jiří Strach

Narodil se 29. září 1973 v Praze,
na FAMU vystudoval obor hraná režie.
■ Natáčí především pro televizi (kritikou oceňovaná
Operace Silver A, série Labyrint, Ztracená brána atd.).
Jeho prvním celovečerním hraným filmem, který vstoupil
do kin, byla pohádka Anděl Páně z roku 2005, která se
letos dočkala pokračování.
■ Nyní už jen občasně, ale dříve se často věnoval i herectví
(Lotrando a Zubejda, Bylo nás pět a řada dalších,
převážně ale menších rolí), se kterým začínal už jako dítě.
■ V roce 2006 se oženil s Magdalenou Stupkovou.

■

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA
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Když už zmiňujete ten pláč, před
lety jste v nadsázce zmínil, že vy
sám pokaždé pláčete u Pána prstenů. Nikoli dojetím, ale závistí nad
tím, jaké možnosti mají filmaři
v USA. Lákalo by vás ještě režírovat
v Hollywoodu?
Čím jsem starší, tím méně. Dnes už
vlastně skoro vůbec. Člověk má tuhle
ambici, když je mladý a říká si: Teď
mám dostudovanou FAMU a dokážu cokoli! Pak zjistíte, jak je dnes Amerika
úplně jiná od dob, kdy tam odešel Miloš
Forman. Tehdy to byl open air. Ale
dnes, po jedenáctém září? Uzavřený
svět, který vám klade otázky, jestli jste
terorista. Mě to uráží. Najednou je ten
vztah jiný. Přitom v osmdesátých letech, v době Ronalda Reagana, jsem
Ameriku hltal. Měl jsem ji jako vzor úplně ve všem. Postupně se to ale změnilo
natolik, že dnes bych tam točit ani nechtěl. Možná je to taky tím, že stárnu.
Možná jsem si za tu dobu našel víc sám
sebe. Neuměl bych už být dlouho bez
Hradčan.
Takže na práci v Česku vidíte už víc
kladů než dřív?
V Americe funguje úplně jiný styl natáčení. Diktát producentů je obrovský.
Tady mám míň peněz, nikdy neudělám
velký film, jako je Pán prstenů. S tím se

člověk musí smířit, je to fakt. Ale mám
tady jeden výrazný prvek, a to je tvůrčí
svoboda. Ta je mi dražší a cennější než
stamilionové rozpočty. Samozřejmě
bych si ale přál, abychom mohli točit za
větší peníze, abychom mohli udělat filmy, které budou alespoň trochu více
konkurenceschopné. Víte, kam mířím?
Stojíte před kasou a máte v ruce sto osmdesát korun na lístek. Před vámi stojí
Mercedes s osmiválcem – to je ten
Hollywood, a vedle něj stojí nějaká Fabia 1,4. No a v tom autosalonu jménem
kasa v kině stojí oba úplně stejně. Co si
vyberete? O to víc si vážím diváků, kteří nad námi – českými filmaři, ještě nezlomili hůl.
Je ale pravda, že na české filmy zavítají i tací, kteří jinak do kina vůbec
nechodí. Lidé tuzemskou tvorbu
obecně podporují rádi.
Máte pravdu, ale myslím si, že to,
o čem mluvíte, nejvíc zažívá tradiční
značka, a to jsou Svěráci. Ti skutečně
mají schopnost vytáhnout lidi, kteří běžně do kina nezajdou. To znamená třeba
i generaci mých rodičů. Pro ně jsou
Svěráci pojem a mohou se spolehnout
na to, že jejich film nebude blbost.
K tomu bych se chtěl propracovat. Aby
pro českého diváka bylo jméno Strach
zárukou určité jistoty a spolehlivosti.
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„Jsem zřejmě potomek vnuka krále Jiřího z Poděbrad“
Strach. Původ tohoto nepříliš obvyklého
příjmení je třeba hledat v hluboké historii, avšak
ta skrývá ještě daleko zajímavější věci. „Můj
tatínek je v důchodu, a aby se nenudil, dělá
rodokmen. Dopátral se někam až do 15. století.
Jméno Strach jsme někde v té době převzali.
Ale mám tam jednoho zajímavého předka.
Jistého Jiříka z Kunštátu a Poděbrad, který byl
pravděpodobně vnuk Jiřího z Poděbrad
(na snímku jeho socha). Takže mám v podstatě
královskou krev. Má to ale jednu nevýhodu.
Byl husitský král a já jako katolík nevím, jak se
s tím mám popasovat,“ prozradil se smíchem
režisér Jiří Strach, který se nejprve řadu let
pohyboval hlavně před kamerou.
Coby herci je mu nejčastěji
připomínána role loupežnického synka
v pohádce Lotrando a Zubejda
(na snímku) z roku 1996. Herecké
zářezy si ale připisoval už od dětství.
V historickém snímku Veronika si zahrál
syna Boženy Němcové, to mu bylo
pouhých jedenáct let. V dramatu Smrt
krásných srnců podle předlohy Oty
Pavla zase ztvárnil jednoho ze synů
hlavního hrdiny. O něco starší se objevil
také v legendárním seriálu Bylo nás pět
podle knižní předlohy Karla Poláčka,
kde vystřihl postavu Ládi Bajzy.

INZERCE

tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,
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Nejen „pravda a láska“ aneb
Slavné výroky Václava Havla

Už pět let Česko nemá Václava Havla. Divadelník, disident a první český prezident zemřel 18. prosince
2011. Nikdy ale nezmizí úplně. Kromě jiného byl totiž autorem mnoha inspirativních výroků.
Které myšlenky kromě „Pravdy a lásky, které musí zvítězit nad lží a nenávistí“ stojí za to si připomínat?
PŘI VYSLOVENÍ
NÁZVU „ČESKO“
PO MNĚ LEZOU
SLIMÁCI.

Člověk by se měl
chovat tak, jak si
myslí, že by se měli
chovat všichni.

K českému prostředí, trochu
kocourkovskému, tradičně patří, že
se vůbec moc nezajímá o to, v jakém
prostoru ležíme, jaké jsou naše
dlouhodobé perspektivy, jaké šance
má naše zakotvení v Evropě.

Nejlepší cestou
k vlastnímu neštěstí
je zakrývat si oči před
neštěstím jiných.

Člověk prostě není
Bůh a hra na něj se
mu krutě mstí.

NENÁVIDĚT NEUMÍM
A JSEM TOMU RÁD. KDYŽ
PRO NIC JINÉHO, TAK UŽ
PROTO, ŽE NENÁVIST KALÍ
ZRAK A TÍM ZNEMOŽŇUJE
HLEDAT PRAVDU.

Nejlepší myšlenka je ta,
která ponechává vždy
určitou skulinu pro možnost,
že všechno je současně
úplně jinak.
Je na každém z nás,
aby se snažil. Ti, kteří
říkají, že jedinec toho moc
nezmůže, si jen hledají
výmluvy.

Lhostejnost k druhým
a lhostejnost k osudu
celku je přesně tím, co
otevírá dveře zlu.

Dítě, když se narodí, umí
všechno, ale musí to
zapomenout, aby s námi
mohlo žít.

PŘIROZENOU
NEVÝHODOU DEMOKRACIE JE,
ŽE TĚM, KDO TO S NÍ MYSLÍ
POCTIVĚ, NESMÍRNĚ SVAZUJE RUCE,
ZATÍMCO TĚM, KTEŘÍ JI NEBEROU
VÁŽNĚ, UMOŽŇUJE
TÉMĚŘ VŠE.

INZERCE

valy a klouby
Na záda, sv

FOTO: ARCHIV MAFRA

Přináší
okamžitý pocit
uvolnění a osvěže
ení
Účinek doslova
cítíte a vnímáte
K dostání v každé lékárně

www.icegel.ccz
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Tipy na dárek pro „knihomoly“
pro tátu

Petr Koukal: Jsem
Martin Moravec
Měl rozjetou kariéru,
plánoval velká vítězství,
ale místo toho ležel na
operačním sále... Upřímná
zpověď badmintonisty
Petra Koukala. Nejen o
rakovině, kterou překonal,
ale také o protloukání se
světem okrajového
sportu, kterému se už
spolužáci ve škole smáli.
Příběh plný dřiny, emocí,
naděje, ale i zvratů.

pro dědu

Lví stíhač a krvavý tok
Jaramy
Vratislav Vyhlídka
Další díl ságy leteckých
dobrodružství od jediného
soudobého českého autora
válečných románů. Fiktivní
příběh s českým hrdinou
na pozadí skutečných
událostí z občanské války
ve Španělsku vzdává hold
Čechoslovákům, kteří
odešli bojovat proti
šířícímu se fašismu.
K mání na dobre-knihy.cz.

pro babičku

Hercule Poirot: Povídky
Agatha Christie
Nejslavnější postava
Agathy Christie slaví letos
sté výročí. Kompletní
sbírka povídek obsahuje
více než padesát kratších
příběhů s proslulým
belgickým detektivem.
Jeden – Poirot a záhada
na regatě – vychází
v Česku vůbec poprvé.
V Británii se tato povídka
dostala na knižní trh až
sedmdesát let po napsání.

pro mámu

Okamžiky štěstí
Patrik Hartl
Autor bestselerů Prvok,
šampón, tečka a Karel či
Malý pražský erotikon
přišel tentokrát s neotřelým
nápadem a na české pulty
vyslal dvě knihy v jedné.
Jeho dvojromán Okamžiky
štěstí totiž můžete číst
z obou stran. Příběh
sourozenců Veroniky
a Jáchyma podává z dvou
úhlů pohledu – mužského
i ženského.

pro bráchu

Outdoorová kuchařka
Petra Pospěchová
Od rodinných výletů po
horské expedice. Tak zní
podtitul knihy, jež je víc
než obyčejnou kuchařkou
pro výletníky, kteří na
cestách nechtějí svůj
jídelníček omezit na
konzervy a instantní
polévky. Knížka kromě
receptů na rychlá
a výživná jídla přináší také
například návody, jak
naplánovat jídelníček.

pro děti

Lichožrouti: Už jsme
komplet
P. Šrut, G. Miklínová
Kompletní trilogie ze světa
podivných tvorů
Lichožroutů, kteří se živí
ponožkami, z jejichž párů
dělají takzvané „licháče“.
Vtipné a napínavé čtení pro
děti, které staví na bohaté
fantazii autorů. První díl
Lichožrouti se dokonce
honosí titulem Magnesia
Litera jako kniha desetiletí
pro děti a mládež.

INZERCE

2017
Veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Frohe Weinachten
und ein glückliche Neues Jahr.

Merry Christmas
and Happy New Year.

LÉKÁRNA doporučuje vsadit na kvalitu

INZERCE

Multibylinné přípravky při kašli*
Chladné a sychravé počasí dokáže pořádně klamat, a než se člověk
naděje, už leží se suchým či vlhkým kašlem v posteli! Jestli i vy řešíte
podobný problém, vyzkoušejte chutné multibylinné
bylinné pomocníky
úči ý h bylinek.
b li k
ve formě sirupů, které kombinujíí hned několikk účinných
mečný
STOPKAŠEL Dr. Weiss® je výjimečný
unikátní kombinací bylinných extraktů
traktů
sn
násobným efektem 5 bylin, mezi nimiž
je například *jitrocel nebo mateřídouška,
ouška,
jež ulevuje při kašli a škrábání v krku,
zklidňuje podrážděný krk, a boswellie
zk
swellie
om
omezující tvorbu hlenu.
Sp
Speciálně pro děti už od 1 roku byll vyvinu
nut STOPKAŠEL Dr. Weiss® PRO DĚTI
s extrakty z jitrocele, mateřídoušky,
y, šípku
sahuje
ku, bazalky a slézu. Jako jediný obsahuje
ta
o podtaké beta-glukany a dále selen pro
po
poru imunitního systému dětí.

Účinný
již od
1. noci!

Obě varianty jsou doplňky stravy, které mají velmi příjemnou chuť
usnadňující uživání nejen dětem.

Vhodný
pro děti
od 1 roku

ANO spánku,
NE chrápání S PAMĚTÍ JAKO SLON UŽ NEZAPOMENETE!
Co by to byly za Vánoce, kdyby
se z vaší ložnice ozývalo noc
co noc hlasité a nepříjemné
chrápání? Udělejte si svátky
opravdu poklidné a spolehněte
se na přípravek z vaší lékárny! Má
příjemnou chuť, nedráždí a zajistí
vám klidnou noc bez tohoto
nepříjemného zvuku.
Ústní sprej Pssst!® je doplněk stravy, který obsahuje unikátní účinnou složku VOLUME CONTROL
COMPLEXTM, která je jedinečnou
kombinací rostlinných extraktů světlíku lékařského, ostropestřce mariánského, chmele otáčivého, panthenolu,
šalvějové a eukalyptové silice a mentolu, jež působí na měkké části horních dýchacích cest.

Paměť! Jedna z hlavních funkcí našeho mozku, kterou svou
pílí můžete trénovat a udržovat ji tak ve skvělé kondici. Co
podniknout v situaci, když už to s ní není to pravé ořechové?
Jestliže každou chvilku něco hledáte a nemůžete si vzpomenout,
kde jste cokoli odložili, vsaďte na unikátní doplněk stravy
GinkgoMax® + LECITIN, díky
kterému
můžete
kt
podpořit
paměť,
po
mentální
výkonm
no a soustředěnost
ní.
ní Tento doplněk
stravy
je zcela
str
unikátní
díky vyun
sokému
podílu
s
so

extraktu z Ginkgo biloby, který
napomáhá s nárůstem věku
udržovat paměť, snižovat její
ztrátu a působit na myšlenkovou koncentraci. Díky lecitinu
dochází k většímu působení
Ginkgo biloby, nežli při působení každé složky zvlášť.
GinkgoMax® + LECITIN je tedy
unikátní kombinací dvou nejúčinnějších látek pro podporu vaší
paměti.

DÁRKOVÉ BALENÍ:
G
GINKGOMAX + LECITIN 90+30 tob. ZDARMA

Vincenz Priessnitz VĚDĚL, JAK NA KLOUBY!
299 Kč *

*Doporučená MOC

na 3 měsíce!

A je to zase tady! Klouby se opět ozvaly. Komplikace s nimi
dnes trápí většinu lidské populace. Namáhány jsou totiž
v každém okamžiku našeho života.

V
Vyzkoušejte přípravek z vaší lékkárny Priessnitz® Péče o klouby,
k
která
vychází z tradičních recceptur doplněných o nejnovější
vvědecké poznatky. Ve složení
ttohoto doplňku stravy nalezn
nete hned tři typy kolagenů.
K
Kromě hydrolyzovaných kollagenů typu I a II je také oboh
hacen o kolagen nativní, který
ssi zachovává svou přírodní

podobu. Neméně důležitou látkou v přípravku je také extrakt
z boswellie.
Tato jedinečná rostlina přispívá k podpoře hybnosti a pružnosti kloubů a příznivě působí
i při zvýšené zátěži kloubů, svalů a kostí.
Celodenní péči o vaše klouby
Vám zajistí pouze 1 tableta
denně!

14 16. prosince 2016

Česká republika

Správná ptačí hostina

Jak má vypadat krmítko a co do něj patří, to radí ochránce přírody Petr Dobrý
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Každý pták potřebuje i v zimě sehnat tolik potravy, kolik je třetina jeho
váhy. A to už je panečku semínek a bobulí. Proto zimní dokrmování představuje pro mnoho ptáků nejen zpestření jídelníčku, ale takřka jedinou šanci, jak přežít nepříznivé počasí. „Rozhodně ale
ptáky nekrmte zbytky z kuchyně. Slaná
a kořeněná jídla jsou pro ně vyloženě nebezpečná,“ říká ochránce přírody Petr
Dobrý. Jak tedy ptáky správně krmit?

Krmítka je potřeba čistit
Nejčastěji používaná dřevěná krmítka ve
tvaru domku přidělaná na plotech nejsou
pro krmení právě ideální. Jsou snadno dostupná kočkám, které ptáky loví, a mokré dřevo se navíc velmi špatně čistí. Mnohem lepší jsou plastová nebo kovová krmítka zavěšená na stromech či zdech lidských staveb. Ptáci jsou zde v bezpečí
před predátory a taková krmítka jdou
dobře čistit a dezinfikovat. Víte, že správně by se mělo čistit zhruba jednou za
14 dní? Zamezíte tak přenosu nemocí

mezi ptáky. Ze stejného důvodu ornitologové doporučují takzvaná válcová krmítka, která omezují znečištění potravy ptačím trusem. Pokud myslíme i na ptáky,
kteří obvykle na krmítka nelétají, protože preferují sběr potravy ze země (jde třeba o kosa černého), tak těm semínka můžeme sypat na otevřené a přehledné místo, kde je nemůže překvapit kočka, přímo na zem. Účelnější je ale použít krmítko určené na zem, které chrání potravu
před sněhem a deštěm. Řada lidí smutní,
že v jejich panelákových bytech, kde se
obvykle nemůže krmítko přidělat do fasády, se o ptáky nemohou starat. Dnes již
ale existují krmítka s přísavkami na okno
nebo na parapet, která jsou pro ptáky
nejen bezpečná, ale umožňují i jejich
skvělé pozorování z pohodlí domova.

Pozor na lojové síťky
Nejčastěji se do krmítek používají neloupaná semínka slunečnice, která konzumuje většina druhů ptáků. Stejně tak i lojové
koule. V jejich případě ale pozor na plastové síťky, ve kterých jsou obvykle baleny. Ty velmi často prázdné odlétnou
a kvůli vůni loje představují nebezpečí
pro celou řadu zvířat včetně psů. Při je-

jich požití totiž dokáží ucpat zvířatům
střeva. Proto se doporučuje používat lojové koule bez sítěk, nebo prázdné síťky důsledně vyhazovat. Vrabčáci a další ptáci
si pochutnají i na pšenici. Pro zpestření
můžeme použít i ovesné vločky, lněné semínko či třeba řepku ozimou.

Bobule si ptáci rádi najdou
Existuje i mnoho keřů, jejichž bobule
ptáci v zimě konzumují. Jde o černý bez,
jeřáb ptačí, hloh obecný, svídu krvavou,
trnku obecnou, dřín, muchovník, arónii,
rakytník a další. Bobule těchto keřů
můžete vždy koncem léta natrhat
a usušit a přidávat do krmítka.
Obvykle se ale spíš ponechají
na keři a ptáci si je sami najdou.

Budky už v zimě
Ptáci si hnízdní prostory vybírají již v zimě, takže pokud se
chceme jejich přítomností těšit
i mimo dobu krmení, je dobrý
čas pro vyvěšení budek ve vašem okolí právě nyní.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Více na www.ochranaptaku.cz.
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od 19. 12. do 23. 12. 2016

Darujte časopis
Potěšíte své blízké nejen na Vánoce, ale každý pátek po celý rok.
Předplatné objednávejte na www.etema.cz/darek.
Nabídka platí do 23. 12. 2016.

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

AUTO
KOMERČNÍ PREZENTACE

Jak koupit ojeté auto bez rizika
Váš stávající vůz už
dosluhuje a je na čase
poohlédnout se
po voze novém?
Rozhodnete-li se pro koupi ojetého vozu
a chcete-li předejít rizikům a nepříjemnostem, které na Vás při jeho koupi mohou čekat, je nejbezpečnějším způsobem obrátit se na prodejce značkového programu pro prodej ojetých
vozů.
Das WeltAuto je celosvětový program ojetých vozů
značek Volkswagen osobní
vozy, SEAT a Volkswagen
užitkové vozy s centrální
podporou koncernu Volkswagen. V nabídce padesáti
prodejních míst značky Das
WeltAuto je nyní více než
čtyři tisíce vozů nejen koncernových značek. Zákazník
se může těšit z nadstandardní

nabídky vozidel, ale i z profesionálních
služeb, které jsou plně srovnatelné se
službami poskytovanými při nákupu nového vozu u autorizovaných prodejců.
Jedním z mnoha standardů programu
Das WeltAuto je garantovaný stav kilometrů a původu vozu nebo garantovaný
technic-

ký stav vozu. K vozům se stářím do pěti
let, s nájezdem do 150 tisíc kilometrů a s
průkaznou servisní historií je poskytována záruka Das WeltAuto s širokým krytím. Obecně lze záruku u Das WeltAuto
sjednat pro vozy do stáří sedmi let s nájezdem do 200 tisíc kilometrů. Více informací lze nalézt na
www.dasweltauto.cz.
Pokud si v
nabídce

ojetých vozidel nevyberete a rozhodnete-li se nakonec pro nákup nového
vozu, i zde vám je Das WeltAuto dobrým partnerem, plně k vašim službám.
I v roce 2016 pokračuje ve spolupráci
se značkou Volkswagen osobní vozy
„Akce protiúčet“. Je to výhodná nabídka pro zákazníky v podobě zvýhodnění
z prodejní ceny při nákupu nového vozu
a současném výkupu vašeho stávajícího
vozidla na protiúčet. Tento produkt není
zajímavý jenom výhodnější cenou nového vozidla, ale je komplexní službou pro
zákazníky značky Volkswagen.
A jaká je v tomto procesu
role sítě Das WeltAuto? Vozidlo, které při koupi nového Volkswagenu budete
prodávat, vám díky profesionálnímu prodejnímu
a servisnímu zázemí prodejci Das WeltAuto
transparentně ocení, vykoupí a poskytnou další
služby podle vašich individuálních potřeb. (PR)

Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?

Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

Tady jsem doma.

www.reality.idnes.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Lucie Czodorová (33)

Je bez práce. Má dvě
děti a bydlí s nimi
sama v bytě v Krnově.
Pokud vyhraje, peníze
použije na koupi vánočních dárků pro
děti, případně na nějaké věci do bytu a na dovolenou. Má
ráda maso a pokrmy z něj. Nesnáší dršťky. U stolu jí vadí hloupé řeči a arogantní chování.
Úterý: Radek Cunda (22)

Má základní vzdělání
a pracuje jako číšník i
řidič. Je ženatý a s
manželkou vychovává
jejího pětiletého syna
z předešlého vztahu.
Bydlí v hezkém bytě
v Ostravě-Porubě. Pokud vyhraje, rád si
pořídí novou kuchyň. Miluje špagety
s různými omáčkami, má rád těstoviny
a dušenou mrkev s bramborem. Nesnáší
špenát, játra a rajskou omáčku. Těší se
na výhru, bude asi velkým hráčem.
Středa: Michael Šalamon (27)

Byl učitel v mateřské
škole. Před třemi měsíci se jim narodila druhá dcera. Nyní si se ženou předali štafetu,
předtím byl s první dcerou na rodičovské dovolené Michael. Teď si hledá práci ve
svém oboru. Pokud vyhraje, splatí dluhy
a udělá si s rodinou pěkný výlet. Mezi
jeho oblíbená jídla patří to, co mu připraví s láskou jeho žena. Nesnáší krupici,
pudink, kachnu, mléko a vnitřnosti. U
stolu mu vadí přetvářka, lež a faleš.

Česká republika

Nervy, rozsednutá židle
i pravé řecké Vánoce
Vánoční generálku zažijí
v pořadu Prostřeno!
v Moravskoslezském
kraji. Bude to drama.
ČR | Žádné dojemné vánoční příběhy.
Drsný kraj, drsná moravskoslezská parta. Hostitelé v pořadu Prostřeno! se pobaví i pohádají nad rozpadlou židlí.
Pondělní soutěžní večeři naservíruje
Lucie v příjemném půdním bytě. Čeká
nás trapas: Pod Michaelem praskne
židle a on skončí na zemi. Oťukávací večer ovládne bujaré i poněkud škodolibé
veselí. Menu, které by se spíš hodilo na
Boží hod, je pro ostatní málo slavnostní.
„Klepu se, potím se, nervy pracují neskutečným způsobem,“ přizná v úterý
hostitel Radek. Nudličky ani knedlíčky
v polévce nejsou domácí. To vadí Nikole, která si pak v palačinkovém dezertu
splete zmrzlinu se šlehačkou. Nahnutě
to bude vypadat s vánočním stromečkem, který se nejenom nahne, ale také
spadne. A zase u toho bude Michael…
Středeční hostitel Michael se v pořadu objevil už před několika měsíci,

Pátek: Jana Kinková (40)

Po střední škole odjela
do zahraničí, kde pracovala 20 let jako delegátka. Je vdaná, manžel je Řek a mají spolu
dvanáctiletého a patnáctiletého syna. S rodinou žila ve Spojených arabských emirátech, v Řecku a nyní jsou čtyři roky v
České republice. Bydlí v bytě v Havířově. Mezi její oblíbená jídla patří
musaka, segedínský guláš, svíčková
nebo smažený sýr. Nesnáší šneky.

když vařila jeho manželka. Tehdy šokovala tím, že celý týden stolovala s malým miminkem, které skoro nepřetržitě
kojila. Michael uvaří večeři v mobilním
domku, ale hostům se u něj hrubě nelíbí. Přivítají s nadšením, když své menu
servíruje v blízké kavárně. První chod
je šok: pečení šneci! Je pravda, že k tradičním českým Vánocům šneci patří a
Michaelovo jídlo je vlastně vánoční ze
všech nejvíc. Atmosféra u stolu je napjatá a kritika hodně velká.

FOTO | FTV PRIMA

Nikola ve čtvrtek hostům vysvětlí rozdíl mezi rumunskými Vánocemi a těmi
českými. Michael hodí předchozí večer
za hlavu a dokonce zazpívá i koledy. Je
to dobrá duše. Poslední vánoční večeři
týdne v pátek nachystá klidná a nejstarší hostitelka Jana. V havířovském paneláku zprostředkuje pravé řecké Vánoce
s lidovými tanci. Jak letošní poslední
premiérové soutěžení dopadne? Sledujte předvánoční Prostřeno! každý všední
den na Primě v 17.45.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Domečky s překvapením

Čtvrtek: Nikola Kanalosová (21)

Má základní vzdělání
a ještě nikdy nepracovala. Má zkušenosti z
pobytu v Anglii, vrátila se ale domů za rodinou. Nyní je na mateřské s jedenáctiměsíčním miminkem a žije sama v bytě ve
Frýdku-Místku. Když vyhraje, peníze
uloží a bude je používat pro synovy potřeby. Má ráda maso a pokrmy z něj, pochutná si na klasické svíčkové. Nesnáší
zelí a mořské plody.

Jana (uprostřed) žila i ve Spojených arabských emirátech.

Ingredience: šneci, sýr gouda, máslo,
provensálské koření, pepř, sůl, česnek.
Postup: Omyté šneky uvaříme doměkka v neosolené vodě. Uvařené šneky vyjmeme pinzetou z ulity, důkladně je
očistíme a najemno nameleme. Přidáme
měkké máslo, podle chuti provensálské
koření, česnek, pepř a sůl a vše důkladně promícháme. Ulity důkladně opláchneme, případně vyvaříme a necháme vychladnout. Pak je naplníme připravenou
směsí a dáme zapéct na 8 až 10 minut
do trouby rozpálené na 160 °C.
Pečené kuře s nádivkou a brambory
se sýrem feta
Ingredience: 1 velké kuře, sůl, pepř,
grilovací koření, kmín, olej. Nádivka:

4 rohlíky, 4 vejce, 250 g slaniny, 1 cibule, 200 ml mléka, sůl, pepř, petržel, oregano, 1 kg brambor, 200 g sýru feta. Postup – nádivka: Rohlíky nakrájíme na
kostičky, mléko smícháme s vejci a nalijeme na rohlíky, necháme vsáknout.
K namočeným rohlíkům přidáme na
kostičky nakrájenou slaninu, nadrobno
nakrájenou cibuli, petržel, dochutíme
solí, pepřem a oreganem, opatrně promícháme. Pečené kuře: Nádivkou naplníme kuře, které zvenku osolíme, opepříme a lehce posypeme kmínem. Dáme
do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme
dozlatova. Pečené brambory s fetou:
Brambory opečeme ve slupce, po upečení rozkrojíme do kříže a posypeme sýrem feta.

Palačinka s marmeládou politá čokoládou se zmrzlinou a teplým ovocem

Ingredience: 1/2 l mléka, 250 g hladké
mouky, 1 vejce, špetka soli, olej, 3 čokolády, marmeláda, zmrzlina, máta, ostružiny, maliny, cukr. Postup: Mléko nalijeme do mísy, přidáme vajíčko, špetku
soli a mouku, důkladně smícháme do tekutého těsta. Rozehřejeme pánev, naneseme tenkou vrstvu oleje a naběračkou
vlijeme dostatečné množství těsta a smažíme z obou stran. Hotovou palačinku
pomažeme marmeládou a zabalíme do
ruličky. Čokoládu rozpustíme ve vodní
lázni. Ostružiny s malinami dáme do hrnce, necháme prohřát, podlijeme trochou
vody, dle potřeby dosladíme cukrem. Palačinku dáme na talíř, přidáme jeden kopeček zmrzliny, ozdobíme mátou, horkou čokoládou a teplým ovocem.

inzerce

Dluhopisy eFi Palace
Investice na 2 roky

Společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu e-Finance, a.s., vydává další emisi dluhopisů areálu ubytovacího a hotelového komplexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy jsou generovány
z pronájmů nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor. Tyto dluhopisy jsou určeny pro
investory se zájmem o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.
 Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je ﬁxovaný po celé dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na
případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou letech při splacení celé investice.

 Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je
ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy
mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace,
korespondenční formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.eﬁpalace.cz.

eFi Palace

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

KOUPÍME ČINŽOVNÍ DŮM V PRAZE
Volejte: 602 523 215
E-mail: skaroupka@e-finance.eu
e-Finance, a.s.

investiční společnost
www.e-finance.eu

Mezinárodní hotel eFi Hotel*** v centru Brna, který je součástí ﬁnanční skupiny e-Finance, a.s. hledá:
•
•

šéfkuchaře (executive chef)
samostatného kuchaře či kuchařku

Další informace a odpovědní formulář najdete na www.hledamekuchare.cz nebo nám přímo zavolejte

na tel.:

607 095 149

eFi Palace Hotel Brno, Bratislavská 52, 602 00 Brno

TV program týdeníku 5plus2

6.00

sobota 17. prosince 2016

ČT1

NOVA

Herbář 6.25 Dědeček je lepší než
pes 7.20 Heřmánková víla 8.00
Hodina zpěvu 8.45 Král komiků 10.10
Všechnopárty 11.05 Naše zoo (6/6)

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě
(35)
6.30 Monstra vs. vetřelci (5)
6.55 Myšák Stuart Little (4)
7.20 Show Toma a Jerryho (12)
7.50 Lví hlídka (17)
8.10 Ďáblovy zlaté vlasy
9.25 Ledové sny
11.15 Koření
12.15 Volejte Novu
12.50 Rady ptáka Loskutáka
13.50 Tipy ptáka Loskutáka
14.10 Výměna manželek
15.30 Čtvery Vánoce
17.15 Ratatouille
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Veselé vánoční (pří)hody 2007
13.20 O spanilé Jašince
Pohádka (ČR, 1997)
14.20 Popelka
Pohádka (ČR, 1969)
16.00 Počítání oveček
Drama (ČR, 1981)
17.20 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

DRAMA

AKČNÍ

6.10
6.35
7.35
8.35
9.50
10.45
12.45
14.50
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Iron Man (8)
Ninjago
M.A.S.H (39, 40)
Autosalon
Dr. Dokonalý (16)
Inga Lindstömová: Hotel u jezera
Romantický film (N/Švéd., 2015)
Big Ben III (10)
Krimiseriál (N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XI
Krimiseriál (VB, 2008)
Karolína, domácí kuchařka
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.40 Pozor, hodný pes! 7.10 Mentalista II (5) 8.00
Mentalista II (6) 8.50 Santa hledá ženu 10.50 Láska
ke hvězdám (5) 11.45 Láska ke hvězdám (6), sci-fi
seriál (USA, 2014) 12.30 Jak byl dobyt západ,
komedie (USA, 1994) 14.15 Velký Joe, dobrodružný
film (USA, 1998) 16.20 Veselé Vánoce, Santo Clausi,
komedie (USA, 2001) 18.00 Magická posedlost,
komedie (USA, 1998) 20.00 Polární expres, animovaný film (USA, 2004) 22.00 Zpověď, akční film
(USA, 2011) 23.10 Neúplatní, akční film (USA, 1987)

KOMEDIE

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (4) 7.55 V utajení IV (13) 8.55
Poručík Backstrom (13) 9.55 Top Gear 2011 11.10
Parťáci 11.45 Applikace 12.20 Re-play 12.55 V utajení IV (13) 13.55 Simpsonovi XI (1) 14.25 Simpsonovi XI (2) 14.55 Simpsonovi XI (3) 15.25 Simpsonovi XI (4) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VII (17) 16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII
(18) 17.55 Simpsonovi XI (5) 18.30 Simpsonovi XI
(6) 18.55 Simpsonovi XI (7) 19.30 Simpsonovi XI
(8) 20.00 Oživlá mumie, horor (USA, 2005) 22.05
Hany 0.05 Re-play 0.35 Applikace 1.10 FREEzone
1.35 12 opic II (10) 2.20 Autosalon 3.10 Agresivní
virus II (9) 3.55 12 opic II (10)

Prima Max

20.00 Láska je láska
Komediální drama (ČR, 2012).
Hrají E. Balzerová, P. Nárožný,
A. Krejčíková, M. Cymorek a další
21.45 Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956). Hrají
R. Hrušínský, E. Svobodová a další
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Odkud já vás znám
0.20 Manéž Bolka Polívky
1.30 Banánové rybičky
2.05 H. a P. Ulrychovi - Javorová píseň
2.50 Kuchařská pohotovost: Co
nadělí Mikuláš
3.20 Malá farma: Vánoce se blíží
3.45 Pod pokličkou
4.10 Zahrada je hra
4.30 Chalupa je hra

SÉRUM PRAVDY

20.20 Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013). Hrají
Ch. Hunnam, I. Elba, R. Kikuchiová,
Ch. Day, M. Martini. Režie G. del
Toro
22.55 Mechanik zabiják
Akční film (USA, 2011). Hrají
J. Statham, D. Sutherland,
T. Goldwyn, B. Foster, J. Chase.
Režie S. West
0.35 Žraločí tornádo 2
Katastrofický film (USA, 2014).
Hrají A. V. Foxová, M. McGrath,
T. Reidová, K. Wuhrerová, I. Ziering a další. Režie A. C. Ferrante
2.15 Hvězdná párty
3.00 Áčko
4.00 DO-RE-MI
4.45 Novashopping

20.15 Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR, 2014).
Hrají P. Batěk, V. Kerekesová,
F. Blažek, J. Lábus, K. Issová
22.20 Krvavá pomsta
Akční film (USA, 2007). Hrají
D. Lundgren, K. Walkerová,
Ch. Rickettsová a další
0.20 Tajemství rodného domu
Thriller (Kan., 2013). Hrají
L. L. Smithová, D. Sutcliffe,
S. Manninenová a další
2.15 Big Ben III (10)
Policista v lázních. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer,
R. Drexelová, D. Körnerová
3.50 Vraždy v Midsomeru XI
Výstřel nad ránem. Krimiseriál
(VB, 2008)

8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.15 Ninjago 9.45
Iron Man (8) 10.15 Vítejte v novém těle IV (8) 11.10
To je vražda, napsala XI (8) 12.10 Policejní bažanti
V (8) 13.05 Božské dorty od Markéty 13.40 To je
vražda, napsala XI (9) 14.40 Policejní bažanti V (9)
15.35 Cincinnati Kid 17.45 Když vaří táta 18.25 Vítejte v novém těle IV (9) 19.25 Teď vaří šéf! 20.15
Hawaii 5-0 VI (5), krimiseriál (USA, 2015) 21.10
Hawaii 5-0 VI (6), krimiseriál (USA, 2015) 22.05
Sexy 40, romantická komedie (USA, 2009), hrají
C. Zeta-Jonesová, J. Bartha, J. Schneider a další
0.05 Dobrá manželka VI (15), seriál (USA, 2014)
0.55 Mythica: Čaroděj, fantasy film (USA, 2015)

Fanda
8.05 GOAL 43/2016 8.55 NHL 16/17 10.45 Truck
Racing magazin 2016 11.05 Element 2016 11.15
Revoluce II (20) 11.55 Válka skladů Kanada II
(35, 36) 13.10 Walker, Texas Ranger III (7, 8) 15.10
Walker, Texas Ranger III (9, 10) 16.55 Revoluce II
(21) 17.45 Mistři aukcí (1, 2) 18.35 Walker, Texas
Ranger III (11, 12) 20.20 Kriminálka New York IX (13)
21.10 Kriminálka New York IX (14) 22.00 Mistři
aukcí (3, 4) 22.50 Revoluce II (22) 23.35 Kriminálka
New York IX (11) 0.25 Kriminálka New York IX (12)
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INSPIRACE...
ve Vaší nejbližší prodejně BRENO s nejširším
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Sváteční

BRENO.cz

sledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno

KUPON NA SLEVU
při nákupu

%

na veškeré zboží

Platí pouze do 31. 1. 2017! Nevztahuje
se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit
a nelze
ět ě po nákupu
ák
l kumulovat
k
l t s jinými
ji ý i
zpětně
slevami.
slevami Nevztahuje se na zboží na objednávku.
objednávku

neděle 18. prosince 2016
6.00

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.25 Vánoční
Růženka. Komedie (ČR, 1986) 7.00
Chvíle pro píseň trubky. Drama (ČR,
1980) 8.00 Úsměvy Marie Rosůlkové
8.40 Tchyně 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.00 Bylo nás pět (6/6)

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě
(36)
6.30 Monstra vs. vetřelci (6)
7.00 Myšák Stuart Little (5)
7.25 Show Toma a Jerryho (13)
7.50 Lví hlídka (18)
8.10 Děvčátko se sirkami
Rodinný film (N, 2013)
9.25 Víkend
10.30 První krok (10)
11.55 Vzhůru nohama
Romantická komedie (USA, 2001)
13.40 Letos nepeču
Komedie (USA, 2010)
15.25 Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
17.15 Přijde letos Ježíšek?
Romantický film (ČR, 2013)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Tři mušketýři
Dobrodružný film
(Fr./USA/Rak./VB, 1993)
22.20 Střepiny
22.55 Bestie
Akční film (HG/Kan./VB, 2003)
0.40 Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)

12.00 Škola princů
Pohádka (ČR, 2010)
13.15 Nevěsta s velkýma nohama
Dobrodružná pohádka (ČR, 2002)
14.30 Bohyně krásy
Komedie (ČR, 1984)
15.35 Smrt černého krále
Krimifilm (ČR, 1971)
17.30 Adventní koncerty 2016
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Šťastný smolař
Pohádka (ČR, 2012)
21.45 Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Deset zastavení s mistry zábavy
0.15 Manéž Bolka Polívky

6.45
7.15
8.10
9.15
9.50
10.50
11.50
12.45
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.00
0.30
2.50

Prima

Nova Cinema

Iron Man (9)
Ninjago
M.A.S.H (40, 41)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (9)
Jak se staví sen
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben III (11)
Banda vrahů. Krimiseriál (N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XI
Stíny minulosti. Krimiseriál
(VB, 2008)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952). Hrají V. Ráž,
A. Vránová, S. Neumann a další
Mizerové
Akční komedie (USA, 1995). Hrají
M. Lawrence, W. Smith a další
Úkryt
Thriller (USA, 2002)
Komplikace (10)

5.15 Velký Joe 7.00 Mizerná banda 8.40 Ledové
sny 10.25 Veselé Vánoce, Santo Clausi 12.25 Magická
posedlost 14.25 Polární expres 16.15 Lovci zločinců
(17, 18) 18.05 Malá černá skříňka 20.00 Catwoman,
akční fantasy film (Austr./USA, 2004) 22.05 Diktátor, komedie (USA, 2012) 23.35 Zpověď, akční film
(USA, 2011) 0.45 Diktátor, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.10 Autosalon 8.15 FREEzone 8.50 Applikace 9.20
Re-play 9.55 V utajení IV (14) 10.50 Hrdinové:
Znovuzrození (1) 11.50 Top Gear 2011 12.55 V utajení IV (14) 13.55 Simpsonovi XI (5-8) 15.55 Oživlá
mumie 17.55 Simpsonovi XI (9, 10) 18.55 Simpsonovi XI (11, 12) 20.00 Labyrint: Útěk 22.35 Živí mrtví
VI (9), hororový seriál (USA, 2016) 23.35 MotorSport 0.05 Autosalon

Prima Max
9.15 Ninjago 9.45 Iron Man (9) 10.10 Vítejte
v novém těle IV (9) 11.10 To je vražda, napsala XI (9)
12.10 Policejní bažanti V (9) 13.05 Když vaří táta
13.45 To je vražda, napsala XI (10) 14.45 Policejní
bažanti V (10) 15.40 Zejtra napořád 17.45 Když vaří
táta 18.30 Vítejte v novém těle IV (10) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 X-Men: Budoucí minulost
22.55 Zrcadla 2 0.50 Dobrá manželka VI (16)

pondělí 19. prosince 2016
NOVA

ČT1
6.00

Pod pokličkou 6.20 Banánové rybičky
6.50 Po stopách hvězd 7.15 Soudkyně
Amy 8.00 Soudkyně Amy II 8.45
Hezký Štědrý večer 9.35 Král komiků
10.55 Tchyně

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda G plus L
13.45 Frantík
14.10 To je vražda, napsala III
14.55 Tři muži a nemluvně
Komedie (Fr., 1985)
16.40 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996)
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Křídla Vánoc
Koprodukční film (ČR, 2013)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Předávání Fanoušů
0.40 Banánové rybičky
1.10 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
23.25
0.15
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3150)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (6)
Ordinace v růžové zahradě (52)
Mentalista II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba VI (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3151)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
3 dny na zabití
Akční film (Rus./Fr./USA/Řec.,
2014)
Stalker (9)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (1)
Mentalista II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba VI (14)
Střepiny

6.30
6.55
7.40
9.15
10.10
12.05
12.15
13.35
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Iron Man (10)
Ninjago
M.A.S.H (41, 42)
Castle na zabití (3)
Místo činu: Hamburk (3)
Polední zprávy
Siska VI (9)
Krimiseriál (N, 2005)
Komisař Rex (3)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití (4)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová:
To hlavní je láska
Romantický film (N, 2002)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
VIP Prostřeno!
Táta na plný úvazek
Jarní úklid, s. r. o.
Komedie (USA, 2008). Hrají
A. Adamsová, E. Bluntová a další
Místo činu: Hamburk (3)
Siska VI (9)

5.00 Děvčátko se sirkami 5.55 Corrina, Corrina
8.00 Letos nepeču 9.40 Malá černá skříňka 11.55
Polární expres 14.00 Přijde letos Ježíšek? 16.00
Catwoman 18.00 Ratatouille 20.00 Santa Claus 3:
Úniková klauzule 21.50 Než si pro nás přijde,
dobrodružná komedie (USA, 2007) 23.40 Snídaně
pro psy, komedie (Kan./USA, 2007)

Prima cool
9.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (8) 10.35
Spravedlnost v krvi V (21) 11.30 Top Gear 2011 12.35
Simpsonovi XI (9-12) 14.35 Applikace 15.10 Re-play
15.40 Griffinovi VIII (11) 16.10 Hvězdná brána (15)
17.10 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XI (13-16)
20.15 Grimm V (3) 21.20 Teorie velkého třesku VII
(3) 21.45 Teorie velkého třesku VII (4) 22.15 Vikingové (4) 23.15 Mistr popravčí (4) 0.20 Grimm V (3)

Prima Max
9.10 Ninjago 9.40 Iron Man (10) 10.10 Vítejte
v novém těle IV (10) 11.05 To je vražda, napsala XI
(10) 12.05 Policejní bažanti V (10) 13.05 Když vaří
táta 13.45 To je vražda, napsala XI (11) 14.45 Policejní bažanti V (11) 15.45 Pyšná princezna 17.20
Když vaří táta 18.10 Vítejte v novém těle IV (11)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Těžce zamilován 22.40
Výstřel, thriller (USA, 1981) 0.55 Labyrint: Útěk

úterý 20. prosince 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost: Vánoce bez
ryb 6.25 Banánové rybičky 6.55 Po
stopách hvězd 7.20 Soudkyně Amy II
8.50 Ráno budeme moudřejší 10.00
Předávání Fanoušů 11.20 Cesta do
Rokycan. Komedie (ČR, 1981)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda C plus J
13.45 Řemen
14.20 To je vražda, napsala III
15.10 Chobotnice z II. patra (1/4)
16.10 Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956)
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dešťová víla
Pohádka (ČR, 2011)
21.40 Snowboarďáci
Komedie (ČR, 2004)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Tak mi tedy řekněte
0.20 Banánové rybičky

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.45
1.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3151)
Hasiči
Akční film (ČR, 2009)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (7)
Ordinace v růžové zahradě (53)
Mentalista II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba VI
(15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3152)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(699)
Když si Chuck bral Larryho
Komedie (USA, 2007)
Mentalista II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba VI
(15)

6.30
6.55
7.40
9.15
10.10
12.05
12.15
13.40
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
0.40
2.30

Prima

Nova Cinema

Iron Man (11)
Ninjago
M.A.S.H (42, 43)
Castle na zabití (4)
Inga Lindströmová: Děti mé
sestry
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (10)
Komisař Rex (4)
Castle na zabití (5)
Rosamunde Pilcherová: Květiny
v dešti
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
VIP Prostřeno!
Případy podporučíka Haniky (6)
Řidič slečny Daisy
Drama (USA, 1989)
Inga Lindströmová: Děti mé
sestry
Romantický film (N, 2015)
Siska VI (10)

5.30 Ďáblovy zlaté vlasy 6.25 Jak byl dobyt západ
8.10 Mentalista II (7, 8) 9.55 Ratatouille 12.20 Catwoman 14.35 Čtvery Vánoce 16.10 Santa Claus 3:
Úniková klauzule 17.55 Tři mušketýři, dobrodružný
film (Fr./USA/Rak./VB, 1993) 20.00 Hrdina proti
své vůli, komedie (USA, 1992) 22.15 Kalifornie,
krimifilm (USA, 1993) 0.25 Police Story

Prima cool
9.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (9) 10.50
Spravedlnost v krvi V (22) 11.45 Top Gear 2011 12.50
Simpsonovi XI (13-16) 14.50 Teorie velkého třesku VII
(3, 4) 15.40 Griffinovi VIII (12) 16.10 Hvězdná brána
(16) 17.10 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XI (17-20)
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (5) 21.20
Teorie velkého třesku VII (5, 6) 22.15 FREEzone
22.45 Partička 23.40 Grimm IV (9) 0.35 Partička

Prima Max
8.20 Ninjago 8.50 Iron Man (11) 9.20 Vítejte
v novém těle IV (11) 10.20 To je vražda, napsala XI
(11) 11.15 Policejní bažanti V (11) 12.15 Když vaří táta
12.55 To je vražda, napsala XI (12) 13.55 Policejní
bažanti V (12) 14.55 Těžce zamilován 17.20 Když
vaří táta 18.10 Vítejte v novém těle IV (12) 19.10 Jste
to, co jíte 20.15 Souboj o poklad z Yankee Zephyru
22.35 Poslední propadne peklu 0.05 Výstřel

středa 21. prosince 2016
ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.25 Banánové
rybičky 6.55 Po stopách hvězd 7.25
Soudkyně Amy II 8.50 Máme se rádi.
Komedie (ČR, 1987) 9.35 Bohyně
krásy. Komedie (ČR, 1984) 10.40
Počítání oveček. Drama (ČR, 1981)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda M plus I
13.20 Linecké pečivo
13.40 Zamilovat se
Komedie (USA, 1984)
15.25 Chobotnice z II. patra (2/4)
16.25 Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Všechnopárty
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Předávání Fanoušů za rok 1989
0.00 To je vražda, napsala III

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
0.25
1.50
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3152)
Ordinace v růžové zahradě 2
(699)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (8)
Ordinace v růžové zahradě (54)
Mentalista II (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba VI
(17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3153)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Akce nový domov
Soudce
Drama (USA, 2014)
Mentalista II (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba VI
(17)
Dva a půl chlapa X (8)

6.30
6.55
7.40
9.15
10.10
12.05
12.15
13.40
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
1.05
3.00

Prima

Nova Cinema

Iron Man (12)
Ninjago
M.A.S.H (43, 44)
Castle na zabití (5)
Inga Lindströmová: Druhá šance
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (11)
Komisař Rex (5)
Castle na zabití (6)
Nekupujte padělky. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Rodný
statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
VIP Prostřeno!
Show Jana Krause
Sběratel polibků
Thriller (USA, 1997)
Inga Lindströmová: Druhá šance
Romantický film (N, 2015)
Siska VI (11)

5.40 Nová cestománie 6.05 Velký Joe 8.05 Mentalista II (9, 10) 9.45 Lovci zločinců (17, 18) 11.50 Santa
Claus 3: Úniková klauzule 14.00 Vzhůru nohama
15.35 Hrdina proti své vůli 17.50 Nahlas a naplno
20.00 Vánoční koleda, animovaný film (USA,
2009) 22.00 Zahulíme, uvidíme 3, komedie (USA,
2011) 23.35 Police Story 2, akční film (HG, 1988)

Prima cool
9.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (10, 11) 11.45
Top Gear speciál: Nejlepší závody (5) 12.50 Simpsonovi XI (17-20) 14.50 Teorie velkého třesku VII (5, 6)
15.40 Griffinovi VIII (13) 16.10 Hvězdná brána (17)
17.10 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XI (21, 22) 19.15
Simpsonovi XII (1, 2) 20.15 Minority Report (10)
21.20 Teorie velkého třesku VII (7, 8) 22.15 Parťáci
22.45 Partička 23.40 Grimm IV (10) 0.35 Partička

Prima Max
9.05 Iron Man (12) 9.35 Vítejte v novém těle IV (12)
10.30 To je vražda, napsala XI (12) 11.30 Policejní
bažanti V (12) 12.25 Když vaří táta 13.10 To je vražda, napsala XI (13) 14.10 Policejní bažanti V (13)
15.05 Souboj o poklad z Yankee Zephyru 17.20
Když vaří táta 18.10 Vítejte v novém těle IV (13)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Pí a jeho život 22.55
Potíže s Arizonou 0.55 Poslední propadne peklu

čtvrtek 22. prosince 2016
NOVA

ČT1
6.00

Pod pokličkou 6.20 Banánové rybičky
6.50 Vánoční Růženka. Komedie
(ČR, 1986) 7.25 Dědeček je lepší než
pes 8.20 Zamilovat se. Komedie
(USA, 1984) 10.00 Předávání Fanoušů
za rok 1989 11.15 Nezbedná pohádka.
Pohádka (ČR, 1976)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda V plus CH
13.55 Číslo 5 žije
Komedie (USA, 1986)
15.35 Chobotnice z II. patra (3/4)
16.35 O svatební krajce
Pohádka (ČR, 2003)
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dvanáct měsíčků
Pohádka (ČR, 2012)
21.40 Sportovec roku 2016
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sportu zdar!
0.00 To je vražda, napsala III
0.45 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
0.15
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3153)
Akce nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (9)
Ordinace v růžové zahradě (55)
Mentalista II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3154)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(700)
Prázdniny
Romantická komedie
(USA, 2006)
Mentalista II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)

6.25
6.55
7.50
8.50
10.45
12.40
14.15
16.10
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.30
2.25

Prima

Nova Cinema

Wolverine (1)
Ninjago
Případy podporučíka Haniky (6)
Putování s dinosaury
Animovaný film (USA, 2013)
Dunston: Sám v hotelu
Rodinná komedie (USA, 1996)
Děvčata, nedejte se!
Filmová komedie (ČR, 1937)
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Nezlobte dědečka
Komedie (ČR, 1934)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
VIP Prostřeno!
TOP STAR magazín
Raluca
Krimithriller (ČR, 2014). Hrají
J. Dolanský, M. Pachlová a další
Baby máma
Komedie (USA, 2008)
Raluca
Krimithriller (ČR, 2014)

5.00 Tři mušketýři 6.40 Mentalista II (11, 12) 8.20
Nahlas a naplno 10.50 A. I. Umělá inteligence 13.45
Trumfové eso 16.00 Vánoční koleda, animovaný film
(USA, 2009) 17.55 Číslo 5 žije II, rodinná komedie
(USA, 1988) 20.00 Námořní vyšetřovací služba XI
21.40 Bílá smrt, akční krimithriller (Fr./Kan./USA,
2009) 23.40 Police Story 3, akční komedie (HG, 1992)

Prima cool
7.55 Top Gear XVII 9.25 Griffinovi VIII (13) 9.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. III (12, 13) 11.55 Minority Report (10) 12.50 Simpsonovi XI (21, 22) 13.50
Simpsonovi XII (1, 2) 14.50 Teorie velkého třesku VII
(7, 8) 15.40 Griffinovi VIII (14) 16.10 Hvězdná brána
(18) 17.10 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XII (3-6)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VII (9, 10)
22.15 Karate Kid 0.50 Poslední chlap na Zemi II (16)

Prima Max
8.05 Ninjago 8.35 Wolverine (1) 9.05 Vítejte
v novém těle IV (13) 10.05 To je vražda, napsala XI
(13) 11.05 Policejní bažanti V (13) 12.05 Když vaří táta
12.45 To je vražda, napsala XI (14) 13.45 Policejní
bažanti V (14) 14.40 Pí a jeho život 17.20 Když vaří
táta 18.10 Vítejte v novém těle IV (14) 19.10 Jste to, co
jíte 20.15 Díky za každé nové ráno 22.35 Radost pro
Freddieho, drama (VB, 2011) 0.10 Potíže s Arizonou

pátek 23. prosince 2016
NOVA

ČT1
6.00

Herbář 6.25 Banánové rybičky 6.50
Popelka. Pohádka (ČR, 1969) 8.25
Kotva u přívozu. Komediální drama
(ČR, 1980) 10.00 Zajíc v pytli 11.10
Tajemství mořské panny. Pohádka
(ČR, 1998)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda B plus O
13.30 Černovláska
Pohádka (ČR, 1988)
14.00 Nekonečný příběh
Rodinný film (N, 1984)
15.35 Chobotnice z II. patra (4/4)
16.35 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Anděl Páně
Pohádka (ČR)
21.35 Noc na Karlštejně
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Vánoce
0.00 Manéž Bolka Polívky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.30
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3154)
Ordinace v růžové zahradě 2
(700)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (10)
Ordinace v růžové zahradě (56)
Mentalista II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba VI
(19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3155)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ledové království
Animovaný komediální muzikál
(USA, 2013)
Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)
Mentalista II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba VI

Prima
6.15
6.45
7.35
9.55
11.50
13.25
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.50
0.20
2.10

Wolverine (2)
Ninjago
Království lesních strážců
Anim. pohádka (USA, 2013)
Strašidélko Plísňák (1/2)
Komedie (VB, 2004)
Tetička
Veselohra (ČR, 1941)
Grinch
Rodinná komedie (USA, 2000)
Falešná kočička
Komedie (ČR, 1937)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982).
Hrají J. Satinský, V. Postránecký,
P. Nový, J. Šulcová, E. Balzerová
Vlak do neznáma
Romantický film (USA, 2011)
Falešná kočička
Komedie (ČR, 1937)
Vlak do neznáma
Romantický film (USA, 2011)

Nova Cinema
5.40 Nahlas a naplno 7.40 Mentalista II (13, 14)
9.20 Laura, její hvězdička a příšera ze snu 10.25
Číslo 5 žije II 12.50 Vánoční koleda 15.00 Vánoční
přání 16.35 Láska ke hvězdám (7, 8) 18.15 Cable
Guy, komedie (USA, 1996) 20.00 Wild Wild West,
sci-fi film (USA, 1999) 21.55 Kobra, akční film (USA,
1986) 23.35 Nové ruce ďábla, trilogie (It./Šp./N, 1995)

Prima cool
6.35 Hvězdná brána (18) 7.50 Top Gear XVII 9.20
Griffinovi VIII (14) 9.50 Námořní vyšetřovací služba
L. A. III (14, 15) 11.45 Autosalon 12.50 Simpsonovi XII
(3-6) 14.50 Teorie velkého třesku VII (9, 10) 15.40
Griffinovi VIII (15) 16.10 Hvězdná brána (19) 17.10
Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XII (7-10) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (19, 20) 22.05
Mythica: Železná koruna 0.10 Komplikace (9)

Prima Max
8.40 Ninjago 9.10 Wolverine (2) 9.40 Vítejte
v novém těle IV (14) 10.35 To je vražda, napsala XI
(14) 11.35 Policejní bažanti V (14) 12.30 Když vaří
táta 13.15 To je vražda, napsala XI (15) 14.15 Policejní bažanti V (15) 15.10 Díky za každé nové ráno,
komedie (ČR, 1994) 17.20 Když vaří táta 18.10 Vítejte v novém těle IV (15) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Kočka na rozpálené plechové střeše 22.30 Syn Boží

22 16. prosince 2016

Česká republika

Komedianti ve službách státu
Bouřlivá gesta i výroky. Donald Trump se při volební
kampani choval jako ve své televizní reality show.
Přesto se stal americkým prezidentem. V politice
uspěli i jiní „komedianti“, a to i ti čeští.
Jak jim herecké dovednosti pomohly u voličů,
glosuje Petr Studenovský, mediální konzultant.
MAGDA VÁŠÁRYOVÁ
Ze slavné herečky se stala úspěšnou
velvyslankyní a poslankyní, ovšem v přímých
prezidentských volbách na nejvyšší funkci
nedosáhla.

FOTO: ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIA, ČSFD.CZ

Petr Studenovský: „Herectví, diplomacie,
politika – to vše má v podání Magdy Vášáryové
v mých očích jedno podstatné. Je to vkus a kultivovanost. Klidné, rozvážné, ale
nikoliv nudné vystupování. Patří mezi lidi, které bych si přál mít ve svém okolí,
i kdyby se mnou ve všem nesouhlasili. Její
dnešní ‚politické’ vystupování s její hereckou
kariérou podle mě nijak nesouvisí, mám
pocit, že je prostě taková. Rozumím tomu,
proč taková žena v dnešní době nedokáže
přesvědčit většinu voličů, aby ji chtěli třeba
za prezidentku. Ale je mi to líto.“

ARNOLD SCHWARZENEGGER
Hvězdný Terminátor byl osm let
guvernérem amerického státu Kalifornie
za republikánskou stranu.
Petr Studenovský: „Od politické kariéry Arnolda jsem osobně nic neočekával a on moje očekávání prakticky beze zbytku naplnil. Nemá smysl
pochybovat o tom, že jeho herecká minulost mu do politiky pomohla,
zcela jistě to tak bylo. Vždyť i mně připadá někdy lákavá představa, že
místo toho, abych řešil problém s nepohodlným jedincem dlouhými
diskusemi v parlamentních lavicích, zvolím mnohem efektivnější řešení
brokovnicí. Takovými řešeními Arnold své voliče možná uchvátil na filmovém plátně, ale v politické praxi to zjevně nestačilo.“

MARTIN STROPNICKÝ
Herec, pro kterého není současná
funkce ministra obrany politickou
premiérou. V roce 1998 byl několik
měsíců šéfem resortu
kultury v úřednické
vládě, dlouhé
roky působil jako
velvyslanec, například ve Vatikánu.
Petr Studenovský: „Herectví není pro Martina
Stropnického jen minulost, ale i žhavá současnost.
Aniž bych zpochybňoval jeho politické (a v minulosti
i diplomatické) schopnosti, musím se přiznat, že mi
prostě nepřipadá vhodné sledovat ministra obrany v roli
jakéhosi policejního komisaře v televizním seriálu.“

RONALD REAGAN
Začínal jako herec béčkových
filmů, ale dotáhl to až na šéfa
hereckých odborů. Prezidentem
USA byl takřka celá 80. léta.

DONALD TRUMP
Byznysmen, který to dotáhl až na amerického prezidenta, měl vlastní televizní reality
show. Několikrát se v malé roli objevil i ve filmu, například v pokračování hitu Sám doma.
Petr Studenovský: „Myslím si, že realitní magnáti by neměli vystupovat v reality
show, a už vůbec ne ve své vlastní. Ale když se podívám na účes Donalda Trumpa,
je mi jasné, že přemýšlí jinak než já. Prezidenta USA si prostě představuji jinak, a to
zdaleka ne jen kvůli tomu účesu. Na druhou stranu považuji hysterii, které propadli
jeho odpůrci po jeho volebním úspěchu, za neadekvátní a mnohem legračnější, než je
Donaldův účes. Donald Trump dobře ví, že v moderní volební kampani je třeba pracovat
především s emocemi, a to mu opravdu jde. Ale jen emocemi se jeho volební úspěch
vysvětlovat nedá. Jestliže je zjevná pitomost dlouhodobě označována za projev politické
korektnosti, nelze se divit, že jednoho dne vyhraje volby člověk, který tuto pitomost
označí za pitomost.“

Petr Studenovský: „Stará
škola. Takhle vypadá můj
kandidát, takhle si asi do konce
svých dnů budu představovat
ideálního politika. Nenabízel
dobro, nabízel svobodu, a to
dobrým způsobem. Vynikající
komunikační schopnosti,
ideální množství emocí
a vtipu a vydatná porce
vkusu, který dnešním
politikům tak často
chybí. Když k tomu
přidám jeho schopnost
rozhodovat a nebát se
odpovědnosti, není co
dodat. A mimochodem,
nemyslím si, že uměl dobře vystupovat proto, že byl herec. Byl
herec, protože uměl dobře vystupovat.“

Česká republika
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„Doma jsem v obležení žen, králík už chcípl“
ČR | Houslista Pavel Šporcl slaví už dlouho úspěchy nejen v Česku, ale i ve světě.
Časté cestovaní k jeho práci tedy neodmyslitelně patří. I na příští rok má koncertní
diář pořádně nabitý. Už teď ví, že si zahraje například v USA, Mexiku nebo v Koreji. Konkrétně do Mexika se houslista bude
s nadšením vracet. Loni tam koncertoval
hned dvakrát a ze svých cest si přivezl nezapomenutelné zážitky, když se například
vydal k proslulým pyramidám.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

TEĎ VYPLATÍ SE U

(Hudba: John Lennon, Paul McCartney; text: Pavel Vrba)
Jak vznikla písnička Marie Rottrové Měli jsme se potkat dřív, prozradí rozhlasová podoba Hudebního kalendáře. Poslouchejte rádio Český
Impuls ve středu v 11:30. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na
středních vlnách, AM 981 kHz, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)
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Nejlíp se máš, dokud ležíš v kočárku,
to se život nejvíc usmívá.
Později holka s mašlí sní ti polárku
a začneš chápat, jak to v světě chodívá...

nosti je pro změnu psí. Moderátoři se proto
Šporcla ptali, zda doma nepostrádá více
mužské energie. „Samozřejmě, že ano. Ale
měli jsme doma králíka – to byl kluk. Vydržel nám dva měsíce a pak chcípl. Takže to
asi nemá smysl měnit,“ rozpovídal se v éteru muzikant, který už je podle svých slov
zvyklý na to, že jsou všude kolem něj ženy.
„I s Bářinými kamarádkami už si umím povídat úplně o všem. V případě potřeby
s čímkoli poradím,“ smál se.
(vrm)

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ

KO
D

Vzniku nahrávky To vadí předcházel
poslech rádia Luxembourg. Zpěvák
Petr Spálený na této stanici zaslechl
písničku
Beatles
Ob-La-Di,
Ob-La-Da. „Připadala mi taková lehká, hravá, tak jsem ji nahrál na magnetofon. Hned jsem se domluvil
s Pavlem Vrbou, který napsal text,“
prozradil Spálený na rádiu Český Impuls AM 981. Písničku nahrál ve studiu v pražském Břevnově v roce
1968. „Natočili jsme to přes noc.
Bylo to snad jediné studio, které ještě
nebylo obsazené okupujícími Rusy,“
dodal Spálený. Za jednu noc proto nazpíval celou sérii písniček. Nahrávka
To vadí pak vyšla na singlu.

Opatrný se Šporcl snaží být nejen
na své zdraví, ale
také na pracovní nástroje. A tak má pro
jistotu pojištěné
housle, smyčce
i ruce. Pokud ale houslový virtuóz necestuje po světě, je doma v obležení žen. Se svou
manželkou herečkou Bárou Kodetovou vychovávají tři dcerky a další slečna v domác-
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Písnička To vadí
se nahrávala
v Praze, kterou
obsadili Sověti

Některé zkušenosti byly ale doslova
adrenalinové. „Město, ve kterém jsem
hrál, bylo ve výšce 2800 metrů a já jsem
vůbec netušil, že nebudu moci dýchat. To
vám bylo zvláštní. Po příjezdu jsem si
v noci lehnul do postele a myslel jsem si,
že mám infarkt. Ráno se dělo to samé a celkem dva dny jsem nemohl popadnout
dech. Aklimatizace je opravdu důležitá,“
vzpomínal Šporcl, který byl hostem vysílání Rádia Impuls.
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AKCE POUZE
DO KONCE
ROKU!
Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

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

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODER-

NÍ SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO-DOTACE OD VARI. POKUD KE SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOUČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU 80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA
STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ POHONNÉ JEDNOTKY OD JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE
V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ JEDNOTKY VARI PJXP200 NEBO PJGCV160
VČETNĚ NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Děčín, LUDĚK BERAN - BOBR SERVIS, Dělnická 1893/34, T 412 532 413 • Litoměřice, SVOBA,
Žernosecká 2226, T 416 733 051 • Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Plzeň, AT SERVIS, Husova
73, T 377 221 789 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Sušice, PRŮCHAMOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022 • Toužim, JAN KREJČA ZAHRADNÍ TECHNIKA,
Krásné Údolí 148, T 602 485 119

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

Slovo hejtmana Ústeckého kraje

Právě teď je nejlepší čas na bilancování uplynulého roku, který
byl opět plný mimořádných událostí i kulturních, společenských
a sportovních akcí. Rok 2016 byl také posledním rokem čtyřletého volebního období krajské vlády. Na podzim se po čtyřech
letech uskutečnily volby do krajské samosprávy a konec roku se
tak stal zároveň počátkem nového čtyřletého volebního období, kde nadále budeme pokračovat jak ve snižování nezaměstnanosti, tak podpoře programů na podporu studentů, kteří by
po dostudování zůstali v kraji a neodcházeli za prací jinam.
Hned v úvodu roku náš kraj hostil zimní olympiádu dětí a mládeže. Stovky sportovců z celé České republiky se v lednu sjely
l nám na jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí. Účastníci
olympiády, kterých bylo téměř 1300, statečně bojovali o medaile na svazích Krušných hor, v Mostě, Chomutově, Litvínově
i na Cínovci. Nechyběly klasické olympijské ceremoniály –

zapálení olympijského ohně či květinové a medailové ceremoniály. Vše bylo jako na „opravdové“ olympiádě. A když
už jsme u toho sportování tak bych na tomto místě zmínil další
významnou sportovní akci, a to ústecký půlmaraton, který je
jednou z největších běžeckých akcí na severu Čech a krajským
městem se běžel již pošesté. S naším krajem je neodmyslitelně
spjata řada dalších sportovních akcí, které svým významem
přesahují až za hranice regionu. V roce 2016 se například
uskutečnil další ročník etapového cyklistického závodu žen
Tour de Feminin nebo 45. ročník Závodu míru juniorů a mohl
bych jmenovat další a další. Právě velká účast na sportovních
akcích v kraji je odrazem toho, že lidé a zejména mládež má
pozitivní vztah ke sportu a to chceme i nadále do budoucna
podporovat.
V roce 2016 odstartoval také ojedinělý program Rodinné
stříbro Ústeckého kraje, kam jsou zařazeny významné aktivity
a akce v regionu. Na seznamu nejvýznamnějších kulturně-společenských i sportovních činností se tak objevilo skoro na tři desítky akcí celokrajského i nadregionálního významu, se kterými
Ústecký kraj spojuje své jméno. V tomto projektu chceme pokračovat i v roce následujícím.
Koncem roku nás na tři dny navštívil také prezident Miloš Zeman. Byla to již jeho čtvrtá návštěva v našem kraji. Jsem rád, že
pan prezident vyjádřil podporu jezů na Labi
v Děčíně nebo také podporu technického
vzdělávání. Zároveň přislíbil, že do našeho
regionu zavítá také na otevření dálnice D8.
Její dostavba je důležitá nejen pro náš kraj,
ale dosahuje i nadnárodního významu.
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

ROČENKA
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Událost roku: otevření dálnice
Šest let zpoždění, stamiliony korun navíc. Přesto se lidé v kraji konečně dočkali zprovoznění celé D8

Poslední úsek měl stát 9,9 miliardy korun, náklady se však během let vyšplhaly na více než 14 miliard. Další stamiliony stojí nová zajištění stavby.
MICHAL DVOŘÁK
ÚSTECKÝ KRAJ | Doznívající rok je
podle čínské astrologie rokem ohnivé
Opice. Vládne mu energie kovu, ohně
a země. A Opice, zdá se, řádila i v Ústeckém kraji. Například projektanti dokončovaného úseku dálnice D8 by dali cokoli za to, kdyby si Opice dala oraz
a země byla co nejpasivnější. Jenže...
Byly to právě výjimečné geologické
poměry v Českém středohoří, které na
podzim pořádně zaviklaly židlí pod vysokými úředníky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale i Ministerstva dopravy.
Ti se totiž celý rok dušovali, že poslední
chybějící úsek dálnice D8 se otevře
v prosinci 2016. Jenže v říjnu ŘSD zjistilo další pohyby svahu nad nedostavěným úsekem i propadání estakády
u Prackovic. Následovalo horečné zajišťování svahu i podpěr stavby. „Dvanáct
kilometrů zbývajícího úseku na trase
dálnice D8 směřujícího do Drážďan je
pro provoz bezpečných, sesuv z roku

2013 u Dobkoviček je zajištěn, stabilizační opatření u Prackovické estakády
pro bezpečný provoz je hotové a průběžně monitorované,“ uvedl mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Velmi problematické bylo zejména
zajištění estakády, jejíž pilíře se propadaly do země až o čtyři milimetry denně. ŘSD musela rozebrat část hotového
náspu a každou mostní podpěru zajistit
šesti čtyřicetimetrovými kotvami.
„Všechna opatření, která jsme provedli,
zafungovala perfektně. Šestnáctimetrová odvodňovací stěna, čtyřicetimetrové
kotvy na estakádě i další opatření. To
znamená, že v tuto chvíli je dálnice bezpečná,“ ujistil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Zprovoznění dálnice, po které měly
podle prvotních plánů jezdit automobily už v roce 2010, tak nic nebrání, zelenou mu dali odborníci i úředníci. Poslední zbývající úsek se otevře v sobotu
17. prosince, poté budou na dálnici probíhat dokončovací práce už za plného
provozu, a to například vegetační úpra-
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S PŘÍCHODEM KONCE LETOŠNÍHO ROKU VÁM
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE, SPLNĚNÁ
PŘÁNÍ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2016

va podél trasy dálnice, rekultivace nebo
dokončování mostů vedených přes dálnici. Zcela hotovo má být do srpna
příštího roku.
Slavnostní otevření dálnice se uskuteční v sobotu u tunelu Radejčín, auta
sem mohou přijíždět výhradně ve smě-

FOTO | D. MATERNA

ru od Řehlovic, parkovat bude možné
přímo na dálnici před tunelem Radejčín. Program začíná v 10.00.
První řidiči se po dálnici projedou
v sobotu pozdě odpoledne či večer, až
silničáři po slavnosti uklidí mobiliář
a policie celý úsek zkontroluje.
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Jaký pro vás je a byl rok 2016?
Zdeňka Hamousová,
starostka města Žatec
Za moji osobu poměrně krátká odpověď
- ve svižném tempu. Jak pracovně, tak
osobně. Pracovně v průběhu roku nastaly některé změny v souvislosti s novými
partnery pro spolupráci, zhruba od pololetí jiné složení rady města, po podzimních krajských i senátních volbách také
změny ve vedení kraje a také třetina nových spolupracovníků v podobě kolegů
v Senátu. To přináší také nové možnosti
komunikace a spolupráce a je na mně,
jestli je budu umět využít. Z pohledu
města považuji za úspěch podání několika žádostí o dotaci a odeslání draftu žádosti o zařazení chmelařských budov na
Seznam světového dědictví UNESCO
do Paříže.

Martin Hausenblas,
zastupitel Ústí, podnikatel
Vybral jsem si náročnou životní cestu,
tudíž i rok 2016 je rokem plným výzev.
Jsem za to však rád. Rok 2016 je pro mě
také důkazem, že vše, co člověk dává,
se opět nějakým způsobem vrací zpět.

Nemohu si proto nikterak stěžovat. Jednoznačně jsem rád za úspěchy mobilní
aplikace Liftago, která již plně začala
měnit pověst a trh taxislužby. Tisíce lidí
denně tak mají jistotu, že nebudou
v taxi okradeny a současně šetříme tuny
CO2 každý den. I společnost Adler má
letos za sebou velký obchodní úspěch.
Tudíž mohu být jen ve vděčnosti. Ohledně své senátní kandidatury jsem sice
zklamán úspěchem bolševika Doubravy, ovšem nijak nelituji. Za náš region
mohu přece kopat i jako běžný občan
a to dělám. Nejlépe jsem nyní prospěšný celku v roli podnikatele, kouče, lektora, vizionáře a lobbisty za rozvoj našeho kraje. V této poloze se také cítím nejlépe.

Petr Bureš,
náměstek ředitele krajské
záchranné služby

Osobně jsem měl v tomto roce cíl, abychom společně dále naplňovali mou
představu rozvoje a stability ústecké záchranky, abychom byli i nadále profesionální organizací, která si co nejlépe
plní své povinnosti, aby záchranka pro

obyvatele našeho kraje fungovala tak,
jak se od ní očekává. Úspěšně jsme naplnili koncepci činnosti vzdělávacího centra, se zvýšeným úsilím se úspěšně vyrovnáváme s navyšováním počtu výjezdů a přitom se nám daří zachovávat
klesající trend počtu oprávněných stížností, otevřeli jsme nové prostory pro
výjezdovou základnu v Roudnici, úspěšně pokračujeme v projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji, zlepšují se pracovní podmínky zaměstnanců technickým vybavením sanitních vozů i výjezdových základen, pracujeme na expanzi
spolupráce s německými kolegy atd.
Zdánlivě hektický podzim se pak nesl
v problematice zajištění budoucího provozovatele letecké záchranné služby,
která pevně věřím a doufám, bude vyřešena ve prospěch občanů našeho kraje.

Jiří Kulhánek,
starosta města Kadaň
Pro mě byl tento rok úspěšný, nakonec
jako každý rok, který prožijete relativně
ve zdraví a v pohodě. Práce starosty je
velmi náročná, ale snad ji zatím zvládám. Podařilo se mi stát se i krajským

zastupitelem, a tím mi ubylo času, protože i této práci se hodlám věnovat a ne si
to jen na zastupitelstvo kraje přijít odsedět. A tak teď například studuji krajský
rozpočet, který má přes 300 stránek, ale
to mě neodradí, naopak. Mám to v sobě
tak, že chci přicházet věcem na kloub.
V Kadani mě potěšil příznivý ohlas na
nově realizovaný veřejný prostor poblíž
památkové rezervace, Studentské náměstí, který určitě přispěje k oživení
centra města. A také mě těší, že v Kadani už postupně mizí vandalismus a některé věci, které by před 10 lety byly
v ohrožení, dnes v klidu zůstávají a nikdo je neničí. Jako příklad lze uvést knihobudku v parku či novou zeleň všude
po městě.

Susanne Arens,
vydavatelka Drážďanského
zpravodaje

Rok 2016 pro nás nebyl nijak jednoduchý. V jeho první polovině neměli Češi
vůbec chuť jezdit do zahraničí. Mluvilo
se jen o imigrantech a terorismu. Samozřejmě jsme Čechy i navzdory tomu
dále zvali do Drážďan a Saska, například
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Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce
a do roku 2017
Vám přejeme mnoho osobních
a pracovních úspěchů.

PF 2017
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Odpovídají osobnosti regionu
na zdejší městské slavnosti, do muzeí
a na nákupy. Mezitím se vše kompletně
otočilo. Lidé z Česka sem opět bez obav
jezdí, z čehož máme ohromnou radost.
Tolik češtiny jako letos na vánočních trzích jsem tu ještě, myslím, nikdy neslyšela. Proto jsme i přes počáteční potíže
zaznamenali i letos pozitivní bilanci.
Na Facebooku jsme získali tisíce nových fanoušků a vidíme, že i web
drazdany.info má stále vysokou návštěvnost, což se odráží i na počtu abonentů našeho mailového zpravodaje.

Andrea Svobodová
Křešová, starostka obce
Prackovice nad Labem

Z profesního hlediska byl rok 2016 opět
hektický, práce na malé obci je velmi
rozmanitá - starosta musí ovládat spoustu řemesel, zákonů, administrativy,
musí mít hodně rukou, minimálně dvě
hlavy a být na několika místech najednou. Každý den přináší překvapení
a nutnost řešit rozmanité krizové situace. V letošním roce se nám podařilo přichystat spoustu pěkných společenských
akcí pro děti i dospělé, opravit další část
kulturního domu v Litochovicích, dětem postavit nové hřiště, natočit propa-

gační video o obci, zkolaudovat zateplení obecního úřadu. Ale v obou našich
obcích žije řada skvělých a přičinlivých
lidí, takže už dávno nejsem na všechno
sama. Co nás trápí, je poškození čistírny odpadních vod, poškozené komunikace a nedořešené odvodnění v obci
v souvislosti se změnou odtokových poměrů pod dostavovanou dálnicí D8.

Michaela Mokrá, vedoucí
obchodu Zahrady Čech
Rok 2016 přál Zahradě Čech ve všech
možných ohledech. Podařilo se nám stabilizovat tým, který je v první řadě tím
nejdůležitějším faktorem, abychom
mohli pořádat výstavy a akce. Zahrada
Čech má nyní partu velmi zkušených jedinců, kteří tu oporu svým vysokým nasazením poskytují. Navázali jsme spolupráci se třemi významnými obchodními
partnery včetně Ústeckého kraje a doufám, že smysluplnost kooperace je pro
nás vzájemná a bude nadále pokračovat. Po celý rok, až na malé výjimky,
nám přálo počasí, což je nepochybně
podstatný element při pořádání venkovních akcí. A opomenout bych neměla
ani stěžejní složku našich akcí a tím
jsou naši vystavovatelé a návštěvníci.

Rok 2016 s sebou přinesl tradiční i nové
vystavovatele, obohatil řadu akcí nepatrným nárůstem v návštěvnosti a poukázal na věci, kterými se budeme zabývat
v dalším roce. Už nyní intenzivně pracujeme na přípravách akcí pro příští rok
a pevně věřím, že novinky, které chystáme, nás posunou zase kousek dál.

Rostislav Kadlec,
zastupitel města Krupka
Právě končící rok 2016 byl pro mě jako
zastupitele Krupky, navíc pověřeného
činnostmi k zápisu našeho města na světový seznam UNESCO a koordinací
projektu ArchaeoMontan, zajímavý
z několika pohledů. Neúnavně spolupracujeme s dalšími partnery na opětovném podání přihlášky Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, jejíž
součástí je také Krupka a její vybrané
památky, na světový seznam UNESCO.
Kolegové na německé straně Krušných
hor musí ještě dopracovat nominační dokumentaci tak, aby všichni spolupracující partneři mohli být úspěšní. O zápise
budou orgány UNESCO rozhodovat
v roce 2018 či nejpozději v roce 2019.
Město, které usiluje o zápis na seznam
UNESCO, musí neustále pečovat o ob-

novu a rozvoj svých památek. Stejně
tak je tomu v Krupce a jsem rád, že i já
sám mohu aktivně přiložit ruku k dílu.

Eva Džumanová,
starostka města Šluknov

Rok 2016 považuji za velmi úspěšný,
podařilo se udělat veliký kus práce ve
městě. Dokončili jsme rekonstrukci náměstí, jehož součástí jsou i zcela nové
veřejné toalety. Dále jsme získali dotaci na rozšíření oddělení v mateřské
školce a rekonstrukci zahradního domku, vše je již hotové, stejně jako úprava
tří parčíků včetně výsadby nové zeleně. Postupně vyměňujeme okna v bytových domech v majetku města, v základní škole a v domě s pečovatelskou
službou. Nezapomínáme i na sakrální
památky, opravena byla kaple v Království a střecha kostelíku v Císařském, zahájili jsme práce na záchraně kulturní
památky bývalé sladovny, probíhá
oprava Pivovarského rybníka a některých místních komunikací. A co nás trápí? Problémy v soužití ve vyloučených
lokalitách a přetrvávající migrace sociálně slabých rodin do našeho města
nejen v rámci výběžku, ale i z celé republiky.
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ŠLUKNOV Střední lesnická škola a Střední odborná škola
Šluknov není jen nejsevernější střední školou České republiky, nabízí vzdělání v několika oborech. Mladí lidé tam
mohou studovat obory s maturitou, stejně jako se dobře
vyučit v oborech nematuritních. Jak rád říká ředitel školy:
V naší škole nezískáte jen vzdělání, ale i životní styl.
Škola stojí na třech vzdělávacích pilířích. Konkrétně jde
o lesnictví, bezpečnostně právní činnost a sociální činnost.
Obory lesnictví a sociální jsou vertikálně propojeny tak,
že se dají studovat i v tříletém a dvouletém studiu učňovských oborů lesní mechanizátor, lesnické práce a pečovatelské služby. A v neposlední řadě lze ve škole získat výuční
list v oborech Práce ve stravování, Pekař, Pečovatelské
služby, Lesní mechanizátor, Lesnické práce.
„Naše škola již od roku 2008 není jen školou lesnickou,
po sloučení středních škol ve Šluknově jsme začali nabízet
i další obory, a to takové, aby naši absolventi mohli relativně dobře najít uplatnění na trhu práce,“ říká ředitel Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov Rudolf
Sochor.
Škola má zpracovaný i dlouhodobý záměr až do roku
2017. Při jeho zpracování vycházela z hodnocení dosavadního dosaženého stavu, splnění a nesplnění dříve stanovených cílů.„Při sestavování koncepčního záměru jsme
využili náměty pedagogických pracovníků. Ti totiž musí
každoročně předkládat návrhy vlastního rozvoje a právě
z nich jsme vycházeli. Díky tomu jsou všichni pracovníci
školy do záměru zapojeni, záměr je funkční a nám se daří
ho plnit,“ dodává ředitel Sochor. K tomu, aby se mohlo
dobře učit, musí být i dobré zázemí. Opravili jsme budovy
školy a domova mládeže, zrekonstruovali jsme učňovské
dílny a letos jsme na druhé budově školy vyměnili okna.
Právě stavíme novou moderní tělocvičnu s krytou střelnicí.
Stále jedním z nejatraktivnějších oborů je obor lesnický. Má totiž tradici na této škole starou více než 60 let. Studenti nesedí jen v lavicích, ale praxi absolvují ve školním
polesí. „Absolventi získávají univerzální kvalifikaci umožňující uplatnění v lesním, zemědělském a mysliveckém
hospodářství, v ochraně přírody, v referátech státní správy a samosprávy včetně možnosti podnikat v uvedených
oborech,“ říká Sochor a dodává: „Obor vyhovuje spíše

chlapcům, ale ani dívky u nás na škole nejsou výjimkou.“
Naopak nejmladším oborem je bezpečnostně právní činnost – maturitní obor zaměřený na kriminalistiku a právo.
Odborné předměty pomáhají škole učit aktivní příslušníci
Policie ČR. Ve výuce je rozšířena výuka tělesné výchovy
a bojových umění, dále pak lyžařský, vodácký, horolezecký výcvik. Navázat lze studiem Policejní akademie ČR, či
na právnických fakultách. V případě přijetí absolventa
do služebního poměru k Policii ČR koná zkrácenou formu
základní odborné přípravy.
Žáci vycházející základní školu mohou ve Šluknově vystudovat i sociální činnost. Škola je připraví pro osobní
práci s klienty. Učí se vhodně organizovat jejich volný čas
i základům každodenní péče o klienta. Vzdělávání v oboru
je hodnoceno jako vysoce humánní a prospěšná činnost.
Absolvent tohoto oboru je schopen také vykonávat standardní administrativní práci uplatnitelnou i mimo sociální
oblast. Žáci sociálního oboru mohou působit na základních školách i jako asistenti ve třídách a mohou získat zaměstnání i v zahraničí.
Ti, kteří nechtějí, nebo nemohou, získat maturitní vysvědčení, se mohou hlásit na tříleté nebo dvouleté obory,
které ukončí výučním listem.
Škola nabízí i odborná a speciální pracoviště a také
techniku. To vše je studentům k dispozici a využívají je dle
oborů. Pýchou školy je polesí i krásné arboretum, o obě

pečují studenti spolu s pedagogy.„Školní arboretum slouží
především studentům jako místo, kde mohou relaxovat,
ale samozřejmě i jako učební pomůcka. Arboretum je
nejseverněji položeným objektem svého druhu v České
republice. Leží v severní části Šluknovského výběžku a je
zapsáno v seznamu světových arboret a botanických zahrad, přibližuje chloubu školy Sochor.
Dva z oborů mají i výuku, při níž je nutné znát a umět
používat zbraně.„Studenti při výuce používají kulové i brokové zbraně, máme vlastní střelnici,“ dodává ředitel. Samozřejmostí při výuce některých předmětů je i moderní technika, jako jsou například nové traktory, vyvážecí souprava,
železný kůň. To všechno škola vlastní.
Studenti školy mají k dispozici i vlastní informační středisko. Je vybaveno bohatou knihovnou, která umožňuje
nejen studentům, ale i veřejnosti půjčování literatury různého druhu, přístup na internet je součástí.
Přespolní studenti jsou ubytování v moderním domově mládeže. Ani tady škola nezapomněla na výchovný
program. V jeho rámci se žáci účastní nejrůznějších mimoškolních aktivit, seminářů, přednášek, ale i soutěží
a sportovních klání. „Máme několik zájmových kroužků,
za ty úspěšné bych mohl jmenovat kroužek sokolnictví či
trubačský, které zaznamenal úspěchy i na poli mezinárodním,“ dodává ředitel.
Škola se nezaměřuje jen na žáky a studenti vycházející ze základních škol. Doplnit vzdělání si mohou i dospělí,
a to v dálkovém studiu nebo v rekvalifikačních kurzech.
„Jsme školou, která je určená širokému spektru zájemců.
Nenabízíme jen naše tradiční obory, ale i ty, o které je
v současnosti na trhu práce zájem. Nepřijímáme jen studenty premianty, ale v učebních
oborech se mohou uplatnit i ti,
kterým škola dělá problémy, tedy
ty, kteří nemají jen výborný prospěch,“ dodává ředitel Rudolf Sochor. Konec konců přijímací zkoušky si na naší škole může vyzkoušet
každý na nečisto a to v termínech:
28. 1. 2017, 25. 2. 2017, 18. 3. 2017
Tak neváhejte a pojďte na to!!!! www.lesnicka-skola.cz
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Rok 2016 ve čtyřech obrazech
Politika, kultura, ekonomika a sport. Vybrali jsme pro
vás čtyři témata a čtyři zásadní události, které se
v tomto roce odehrály v Ústeckém kraji.

Výhra ANO, prohra ANO

UNESCO se vzdálilo

Ambiciózní cesta hornických památek Krušnohoří do UNESCO probíhala tak
hladce, až to mnohé zaráželo. Zásluhy na česko-saském projektu připisovali
hlavně Němcům a jejich smyslu pro preciznost. Jaké překvapení nastalo, když
komisaři UNESCO doporučili nominaci odložit a přepracovat její německou část
podle českého vzoru! Rozhodovat se tak bude asi v roce 2018. FOTO | I. LHOTSKÁ

Vypadalo to na jasné vítězství. Hnutí ANO ovládlo říjnové krajské volby, v nichž získalo 23 % hlasů, a už si malovalo výrazně většinovou koalici s druhou
KSČM. Jenže ejhle - pouta, která si komunisté vytvořili během dosavadní vlády
s ČSSD, se ukázala příliš pevná. Dokonce tak, že se dvojice odhodlala přizvat
do koalice nevyzpytatelné SPD a SPO. ANO ostrouhalo.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Neporazitelná Fabiana
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Město Klášterec nad Ohří
Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků
a hodně štěstí

Neváží ani 50 kilogramů, přesto se před ní soupeřky klepou. Ústecká boxerka
a svěřenkyně Lukáše Konečného Fabiana Bytyqi má za sebou snový rok. V listopadu vyhrála devátý z devíti duelů, do kterých mezi profesionálkami nastoupila, a stále drží titul juniorské mistryně světa.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

Dolu Centrum odzvonilo

v roce 2017.
Ing. Štefan Drozd
starosta města

Z hlubinného dolu Centrum u Mostu vyjel v dubnu poslední vozík s hnědým
uhlím. V kraji se tak těží už jen povrchově v lomech, i v nich však dochází k útlumu. Konec těžby uhlí je nevyhnutelný, očekává se do r. 2050. FOTO | I. LHOTSKÁ

Víte co Puls Chomutov
dělá výjimečným?

Firma Puls investiční s.r.o. je v Chomutově již více jak 15 let, za tu
dobu prošla mnoha změnami, ale to, co se děje v poslední době – to
je neuvěřitelné…. Firma v Chomutově je specifická svým tvarem, každý návštěvník reaguje velmi podobně –nečekal bych, že je možné mít
průmyslový závod v takovém příjemném provedení, zajímavá stavba,
atp… Velmi rádi to slyšíme, ale zároveň dodáváme, že budova je jen
první známkou, že jsme odlišní, ale my máme daleko víc oblastí, kterými se můžeme pochlubit.
Vizí naší společnosti je být silný jako velká společnost, flexibilní
a lidský jako malá společnost.
Všichni mluví o vlivu průmyslu 4.0 a jeho implementaci do každodenní praxe… Někdo o tom dokáže krásně mluvit, připravovat spoustu
prezentací a jiný to žije… stejně tak je to i s digitalizací a jejím využitím v každodenní praxi. .. Svět se hodně zaměřuje na automatizaci
a digitalizaci především v odvětvích s vysokými výrobními dávkami,
jako je tomu např. v automotive průmyslu, ale elektrotechnický průmysl zůstává v pozadí. Nám se tento trend daří měnit a jsme na to
náležitě pyšní. Nesoustředíme se pouze na izolovaná ostrovní řešení,
ale klademe důraz na celek v rámci systému. Příkladem je automatizace testování s napojením na centrální databázi výsledků propojených v reálném čase s pracovištěm opraváře. Nesbíráme pouze data
pro pozdější analýzy a sledování trendů, vyhodnocujeme automaticky a reagujeme on-line. To nám šetří mnoho času v následných ex-post procesech, viz obrázek.

Nové výrobní technologie a digitální technologie znamenají vyšší
produktivitu a konkurenceschopnost, efektivnější a ekologičtější výrobu. Dále přinášejí i eliminaci možných problémů v oblasti pracovní
ergonomie. To, že můžeme být součástí této změny a máme šanci
rozvíjet své znalosti a dovednosti přináší nové výzvy,do života každého z nás...
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LIDÉ – dovolíme si tvrdit, že lidé jsou u nás tím pravým kapitálem
– hybnou silou. Každý jeden z nás prošel neskutečným vývojem… Pokud se podíváme na změny, tak každý se musí učit, přijímat informace a také je neustále zpracovávat i implementovat do života v osobní
rovině, ale i té pracovní, například:

• změny ve výrobních procesech – nutnost se neustále učit a chápat je. Zaměstnanci museli přijmout soustu nových informací a naučit se přecházet flexibilně mezi různorodými a zcela odlišnými
výrobními činnostmi
• změny u technických zaměstnanců – ti dříve pouze implementovali postupy, které vyvinul někdo někde v Německu po dnešní stav,
kdy „CHOMUTOVÁCI“ udávají směr technickému pokroku v celé
skupině PULS a jejich nápady se stávají standardem ve všech výrobních závodech
• změny ve firemní kultuře – oblastí, na kterou jsme všichni velmi
pyšní, je systém řízení zaměstnanců, který jsme změnili na koučovací přístup. Máme spoustu kolegů zapojených do neustálého
zlepšování a do různých poradních komisí, kde se přímo sami zaměstnanci podílejí na směru firmy v oblastech pracovního prostředí, efektivity, kvality stravování, kultury a vzdělávání a bezpečnosti
práce
A V čem je síLA nAšeho úspěchu? je to především o lidech, o jejich motivaci a myšlení. Ve specifických programech
podporujeme kreativitu našich lidí, vytváříme podmínky pro
přátelské a příjemné prostředí. myslíme jinak! A pokud se Vám
tomu nechce věřit, přijďte nás navštívit. nejsme z prahy, ale sídlíme na pražské ulici v chomutově…
Za Puls: Dr. Luděk Hodic, Ing. Pavel Isteník a Mgr. Dana Mašlová
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Kriminalita v kraji dále klesala
Policisté v regionu patří
k nejúspěšnějším
v republice.

kriminalitou nejvíce. Teď jsme na
12 trestných činech na 1000 obyvatel, blížíme se Praze a Moravskoslezskému kraji. Na západě Čech to bylo 6 nebo 7 trestných činů. Ústecký kraj má rezervy.

MICHAL DVOŘÁK

Na jakou hranici se podle vás může
kraj dostat? Bude tu někdy oněch
6 trestných činů na 1000 obyvatel
jako na Plzeňsku?
Ano, může to tak být. Ono to ale nesouvisí ani tak s prací policie jako spíše
s tím, jak se bude dařit hospodářství, jak
bude prosperovat celá Česká republika.

ÚSTECKÝ KRAJ | Policejní statistiky
hovoří jasně. Kriminalita v Ústeckém
kraji už několik let po sobě strmě klesá.
Například od ledna do října tohoto roku
policisté řešili 15 911 skutků, což je
o téměř 2400 méně než za stejné období
v roce 2015. „V kraji je skutečně rok od
roku bezpečněji. Stále je ale co dohánět.
V přepočtu trestné činnosti na tisíc obyvatel jsme v rámci republiky stále na
chvostu,“ upozorňuje krajský policejní
ředitel Jaromír Kníže.
Do funkce ředitele jste nastoupil
přesně před rokem, předtím jste šéfoval policii v Plzeňském kraji. Jak
své roční působení hodnotíte?
Byla to doba poznávání krajského ředitelství, policistů a všech institucí kraje,
se kterými spolupracujeme. Je potřeba
si uvědomit, že zatíženost policistů je tu

Jaromír Kníže šéfuje krajské policii rok. Předtím působil na stejné pozici v Plzeňském kraji.
FOTO | ARCHIV POLICIE ČR
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Hledáte zaměstnání nebo cHcete změnu?
Hledáte nové výzvy? KontaKtujte nás ...
BOS Automotive Products CZ s.r.o., mezinárodní společnost zabývající se výrobou
loketních opěr, vaků na lyže, krycích rolet zavazadlového prostoru, bariérových
sítí apod., hledá vhodné kandidáty na pozice:

• mistr výroby • operátor šití • operátor – montáž
• KonstruKtér • mecHaniK • it-mes specialista
• průmyslový inženýr • specialista bozp a po
• sKladníK – manipulant • Hr specialista náboru
Bližší informace o nabízených pozicích naleznete na našich webových stránkách
www.bos.de
Nabízíme:
• perspektivu v automobilovém průmyslu
• moderní a příjemné pracovní prostředí
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• zajímavé mzdové podmínky (kvalifikační a funkční příplatky, bonusy, příspěvek
na životní pojištění)
• dotovanou dopravu z Chomutova a z Jirkova
• dovolenou navíc
• neustálé vzdělávání a doškolování pracovníků na všech úrovních, další osobní rozvoj
• závodní stravování na vysoké úrovni

Kontaktujte nás ...

BOS Automotive Products CZ s.r.o., U Porcelánky 786, Klášterec nad Ohří
tel: 474 351 181, email: kla_hr@bos.de

BOS Automotive Products CZ s.r.o. děkuje všem svým zaměstnancům
a obchodním partnerům za spolupráci v roce 2016
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2017

mnohem větší než v Plzeňském kraji,
kde žije půl milionu obyvatel, k dispozici jsem měl 2200 policistů a roční nápad
trestné činnosti byl kolem 10 tisíc. V Ústeckém kraji je 850 000 obyvatel, policistů by mělo být 3300, ale trestných činů
tu bylo před rokem skoro 20 tisíc. Vytížení policistů je tedy o dost vyšší. Přesto
činnost všech služeb hodnotím velmi pozitivně, protože tady není čas na zbytečné diskuze a každý se věnuje své práci.
Každý ví, co má dělat.
A nečeká na příkazy shora?
Přesně tak, samostatnost je tu patrná.
Mám pravidlo, že pokud něco funguje,
nemám potřebu vstupovat do cizích kruhů. V Plzni jsem byl přes 30 let, znal
jsem většinu lidí osobně, znal jsem veškeré zázemí a logistiku. V Ústeckém kraji po roce nezabloudím. Ale přehled
o práci svých lidí mám dobrý a musím
říci, že ji odvádějí výborně. Mou prioritou nyní je, aby měli lepší zázemí. Zde
je vůči policistům dlouholetý dluh. Chci
dostat policisty do podmínek, které odpovídají 21. století.
Liší se Ústecký a Plzeňský kraj i v charakteru trestné činnosti? Sever Čech
například dlouhodobě trápí drogová
kriminalita.
Odchylky tu jsou, ale nijak zásadní.
V obou krajích je ale patrný celorepublikový trend, kdy nápad trestné činnosti
dlouhodobě klesá. Loni to byl v Ústeckém kraji pokles o 10 procent, letos jsme
zatím na 13 procentech. Tento pokles
mají na svědomí faktory jako zlepšení
hospodářské situace a vyšší zaměstnanost. I přesto je ale Ústecký kraj zatížen

Ústecký kraj je v tomto roce na
4. místě v objasněnosti případů
v rámci celé ČR, loni to bylo 7. místo. Čím si vysvětlujete úspěšnost severočeských policistů?
Tím, že se nápad trestné činnosti za poslední tři roky snížil o 30 procent, se
nám značně uvolnily ruce. Členové
všech složek mají čas případy nejen evidovat, ale i dostatečně se jim věnovat.
Pracuje se nám lépe, policisté jsou tu navíc velmi dobří. Podle mě však občany
při hodnocení policie nezajímá objasněnost, nýbrž to, zda jsou policisté vidět
tam, kde mají být, za jak dlouho přijedou a jak lidem pomáhají. Pokud mi během roku třikrát vykradou auto, tak to
moje mínění ovlivní mnohem více než
statistiky. Ale i zde si stojíme dobře. Letos byla zveřejněna anketa o tom, jak
jsou lidé spokojeni s prací policie, a Ústecký kraj si vedl velmi dobře.
Jak je na tom policie v Ústeckém kraji personálně?
Pro letošní rok bychom měli podle tabulek mít 3394 policistů, máme jich 3382.
Takže několik lidí nám chybí. Je to ale
hra s čísly. Do stavu totiž počítáme i policisty, kteří nastoupili na základní odbornou přípravu a když se po roce vrátí ze
školy, musí se zacvičit. Rozhodně tedy
nelze říci, že nám chybí jen nějakých
12 policistů. Stále probíhají náborové
kampaně, ale je to složité. Pražská městská policie nabízí plat 28 až 30 tisíc,
u nás policista nastoupí za 18 tisíc hrubého, což odpovídá pokladní v supermarketech. Nehovořím proto o zaměstnání,
ale o poslání. Práce policisty je o neustálém školení, ale i neustálém dohledu veřejnosti, médií... Je to zodpovědná práce. Mnohem víc mě ale trápí odchody
policistů.
Kolik jich letos opustilo vaše řady?
Letos to bylo přes 80 lidí, ale jen necelá
polovina měla odslouženo. Ostatní odešli třeba po pěti nebo deseti letech, kdy
ani neměli nárok na příspěvek za službu.
Tyto lidi jsme si vycvičili a zaškolili
a oni zjistí, že v privátním sektoru si vydělají stejné peníze s menším rizikem
a zátěží pro rodinu. To je velký úkol pro
policii – udržet policisty zejména na základních útvarech.

Ojeté vozy bez obav

Nový vůz

Roční vůz

HLEDÁTE ROZDÍL?
NAJDETE HO AŽ V CENĚ.

ROČNÍ
VOZY

Objevte neodolatelnou nabídku skoro nového automobilu za cenu ojetého. Vyberte si některý z ročních vozů v programu
ŠKODA Plus. Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim získáte tovární záruku 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance
kilometrů, servisní historie a technického stavu. Využijte nejlepší nabídku pojištění a financování od ŠKODA Financial Services
přímo u prodejce a čerpejte další výhody. Přijďte si k nám vybrat automobil s výhodou stáří jednoho roku.

Výhody ŠKODA Plus

5

18
Stáří vozu max.
18 měsíců / 30 000 km

Prodloužená
záruka 4/5 let

Garance kilometrů
a technického stavu

www.skodaplus.cz
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Litoměřice
Děčín
Česká Lípa
Tel.: 473 030 673
www.auto-horejsek.cz

100% pojištění,
Bonus při výkupu
100% péče, 100% jistota Vašeho stávajícího vozu

Značkové financování
u všech prodejců

www.vwfs.cz
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Mick Jagger je už poosmé Jaká ryba na vánoční stůl?
otcem. Ve svých 73 letech Čtěte nový týdeník Téma
vákův syn je o dva a půl roku mladší
než jeho pravnučka. „Melanii Hamrickové a Micku Jaggerovi se v New Yorku narodil syn, oba jsou nadšení. Matce i dítěti se daří dobře. Žádáme média, aby v tuto chvíli respektovala jejich soukromí,“ uvedla v prohlášení
Jaggerova mluvčí Fran Curtisová.

44
Zpěvák Mick Jagger si pořídil
syna s devětadvacetiletou přítelkyní, primabalerínou Melanií
Hamrickovou.
FOTO | iDNES.cz
SVĚT | Frontman legendární britské
skupiny Rolling Stones Mick Jagger
(73 let) se poosmé stal otcem. Jeho přítelkyně Melanie Hamricková (29 let)
mu v New Yorku porodila syna. Zpě-

roků bylo Jaggerovi,
když se jeho současná
přítelkyně narodila.

Mick Jagger má čtyři děti s bývalou
partnerkou Jerry Hallovou (59 let) –
dceru Lizzy (32), syna Jamese (31),
dceru Georgii May (24) a syna Gabriela (18 roků). S další bývalou ženou
Biancou Jaggerovou (71 let) má dceru
Jade (45 roků). Se zpěvačkou Marshou Huntovou (70 let) má pak dceru
Karis (46) a s brazilskou modelkou Lucianou Gimenezovou má sedmnáctiletého syna Lucase.
K tomu má zpěvák ještě dohromady
pět vnoučat a od května 2014 také jedno pravnouče.
(zar, iDNES.cz)

ČR | Výživoví specialisté nás neustále
nabádají k častější konzumaci rybího
masa. Jeho zdravotní benefity budou
tvořit dlouhý výčet, stejně obsáhlý ale
může být i přehled možných toxinů ze
znečištěných moří, od těžkých kovů až
po karcinogenní látky.

„

diční smažené verzi kapra? A jakým
rybám dávat z hlediska našeho zdraví přednost – sladkovodním nebo
mořským? Více se dočtete v pátečním
vydání týdeníku Téma.
(čer)

Kapr má méně
bílkovin a více
tuku než losos. Vitaminy
neobsahuje žádné.
Jak je to v případě kapra, který bude
na většině štědrovečerních tabulí?
„Z hlediska výživového je výhodný
spíše lososový steak. Kromě toho, že obsahuje vitamin E, je ve 100 gramech
masa přibližně 20 gramů bílkovin a 3,5
gramu tuků. Stejné množství kapra obsahuje méně bílkovin (18,2 gramů), podstatně více tuků (12,1 gramů) a vitaminy žádné,“ tvrdí odbornice na zdravou
výživu MUDr. Kateřina Cajthamlová.
Existuje nějaká dietní úprava k tra-

Vyzkoušejte zvýhodněné digitální
měsíční předplatné. Veškeré
podrobnosti na: www.etema.cz.

INZERCE

U ZRODU VAŠEHO ÚSPĚCHU

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
www.lovochemie.cz
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„Střílím ostrejma,“ říká Kohák
ČR | Herec, moderátor, režisér a dvojnásobný otec Jakub Kohák (42 let) se prý
nemusí udržovat v kondici. Jde to samo.
„Příroda to zařídila tak, že jeden člověk
z toho kvanta z té masy je vyvolený.
Padlo to na mne. A já tomu neříkám
ne,“ vysvětluje s nadsázkou Kohák.
Jste otcem dvou synů, nechybí vám
ještě dcera? Chystáte se rozšířit ro-

dinu nebo jste teď spokojený?
Střílím ostrejma, ale říkal jsem si, když
už mám dva syny, tak by mohla přijít
dcera, protože má ty bratry ochránce.
Až si mne pán Bůh povolá k sobě, a já
doufám, že to bude brzy, protože tady
jsem všechno už splnil, tak by tady mohla mít nějaké zastánce. Teď už je ta
doba, kdy by mohla přijít dcera. Nevylučuju to, nejsem rozhodčí v hokeji.

Jste součástí sbírky na podporu rodičů a dětí v nemocnici. Co vás
k tomu vedlo?
Když je možnost podpořit nějakou prospěšnou a milou věc charitativního charakteru, a pokud mám čas, tak neřeknu
ne. Tuto akci dělám čtvrtým rokem.
Chtěl jsem být vždy stavař a tady se staví dům pro rodiče, kteří by měli bydlet
v blízkosti svých nemocných dětí u Fa-

42

let je Jakubu Kohákovi.
Má dva syny a prý
se chystá na dceru.

kultní nemocnice v Motole. Tudíž jako
stavaře mne projekt oslovuje ještě navíc. Jsem i připraven přiložit ruku
k dílu. Přitesnout kládu, tam přinést
cihlu, umíchat maltu.
(jfk, iDNES.cz)

INZERCE

NOVĚ OTEVŘDELANBEOM
MASARYKOVA, ÚSTÍ NA

-40%
Rajčata cherry
oválná
vanička, 1 ks, 250 g
Maroko/Španělsko
dříve 24,90

14

90

Ilustrační foto
Do vyprodání zásob

-50%
-23%
Vejce S

30 kusů
dříve 84,90

100 g = 5,96 Kč

Jacob‘s Creek
0,75 l, více druhů
dříve 199,90

64

90

1 ks = 2,16 Kč

Nabídka platí od středy 14. 12. do úterý 20. 12. 2016.

„

99

90

1 l = 133,20 Kč

www.billa.cz

České celebrity chtějí plastiky zdarma
ČR | Lékař, moderátor a šéf estetické kliniky Roman Šmucler (47 let) se v pořadu Telebrity rozpovídal o českých celebritách. Podle něj často obětují svoji
důstojnost jen proto, aby nemusely za
zákrok u plastických chirurgů platit.
„Samozřejmě vím o hodně celebritách, které mají plastiku, ale tají to.
Jsem však vázán lékařským tajemstvím. To bych si před sebou úplně odplivl, kdybych jen naznačil. Je to proti
vší etice,“ řekl Šmucler. Spousta známých tváří se podle lékaře za zákroky

Vím o hodně
celebritách,
které tají plastiku. Jsem
vázán tajemstvím.
To bych si před sebou
úplně odplivl, kdybych
jen naznačil.

stydí. Často za ním chodí s reklamacemi po zákroku na jiných klinikách.
„Souvisí to s tím, že u nás jsou celebrity obecně strašně chudé. Když si
vezmete takzvanou celebritu, tak ona se
svlékne do naha, fotí ji nahou, pak po
operaci, s obvazy. A to celé dělá, aby tu
operaci dostala zdarma. To mi přijde
úplně pod důstojnost všeho. Když se
něco takového dělá třeba v Německu,
tak těm doktorům seberou papíry a já to
hrozně nemám rád,“ prozradil v pořadu
Telebrity na webu Expres.cz.

Někteří lidé se Šmuclera pak často
ptají, kde se vlastně dělají všechny ty zákroky zadarmo. „Zadarmo je to obvykle
tam, kde to moc nefunguje. Já vždycky
říkám, že když vidíte na stránkách hrozně moc celebrit, buďte opatrní, protože
ti lidi nejsou reální lidé, kteří za to zaplatili. To jsou lidi, kteří to dostali zadarmo a oni jim řekli: Nebudeme po tobě
chtít 100 tisíc, když budeš říkat, že to je
bomba,“ odpovídá Šmucler. „U českých celebrit je trendy, aby to bylo hlavně zadarmo,“ dodal.
(zar, iDNES.cz)
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Sochaři postavili chrám z ledu

„

U horní stanice lanovky na Pláni mohou lidé obdivovat ledové sochy. Tématem je čtvero ročních období
TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Špindlerův Mlýn není jen zimním
hnízdem pracháčů. Ve skiareálu přichystali atrakci pro širokou veřejnost.
Ledové sochy jsou jak od legendárního
katalánského architekta Antonia Gaudího. Letošní dominantou ledária u horní
stanice lanové dráhy na Pláni je obří
chrám přírody, který doplňují motýlí
ženy a alegorické postavy znázorňující
čtyři roční období.
Sochaři na celolu stavbu spotřebovali
44 tun ledových kvádrů. Ledárium bude
otevřené až do konce března a výletníky
k němu vyveze šestisedačková lanovka
ze Svatého Petra.

Bodláky jak od Gaudího
Nepřehlédnutelnou stavbou je sedm metrů vysoký chrám přírody připomínající
díla proslulého katalánského architekta
Antonia Gaudího, především barcelonskou památku Sagrada Família. Gaudí
ve své tvorbě čerpal z přírodních motivů, ve špindlerovské stavbě se odrážejí

Živost dodávají sochám z ledu barevné vitráže. Jejich výroba je technicky i časově náročná. Na snímku
František Bálek.
FOTO | M. VESELÝ
tvary bodláků a dalších rostlin. Vybudování chrámu s gotickými klenbami zabralo trojici stavbařů pět dnů. Celkem

jich v ledáriu od konce listopadu tvořilo
sedm. „Museli jsme dbát hlavně na statiku, abychom stavbu nepřevážili na jednu nebo druhou stranu. Byla to dost složitá stavba na to, že není až zas tak velká,“ uvedl sochař Adam Bakoš.
Chrám z obou stran zdobí téměř
200 kilogramů vážící motýl a vážka. Na
pódiu se nacházejí dvě motýlí ženy a ve
volném prostoru stojí čtyři alegorické
postavy žen symbolizující jaro, léto,
podzim a zimu. Živost plastikám dodávají barevné vitráže. Celou stavbu obíhá kruhová zeď. Tak jako všechny sochy ji autoři vytvarovali elektrickými pilami a dláty z více než 350 ledových bloků. Materiál vážící 44 tun do Špindlu
přivezly dva kamiony, na Pláň kvádry
vyvezla lanovka.

Odtáváním se
budou sochy
vylepšovat. Využíváme
působení přírody.
architektura je postavená tak, že ji příroda bude vytvářet sama. Odtáváním se
bude vylepšovat, tenké části budou ještě
tenčí a linky se zvýrazní. Těším se na to,
protože jsem projekt, který bude využívat působení přírody, nosil v hlavě dlouho,“ říká František Bálek z Plzně, který
instalaci vymyslel. Skiareál poprvé otevřel ledárium před několika dny při zahájení letošní lyžařské sezony.
Návštěvníci budou moci mrazivou galerii navštívit do konce března. „Stejně
jako vloni se zde budou konat koncerty
a další doprovodné programy. Počítáme
tak se dvěma akcemi do měsíce. Záležet
bude na zájmu návštěvníků,“ říká Martina Klepšová ze Skiareálu Špindlerův
Mlýn.

Až do konce března
Zatímco vloni teplejší dny sochám Karla IV. a jeho manželkám spíše škodily,
letos bude odtávání naopak ku prospěchu. Tvůrci s tím už také dopředu počítali a podle toho instalaci připravili. „Celá

INZERCE

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu

Darujte zdraví
Ledová čokoláda

SMS
ve tvaru

Termín pobytu: 1.12.2016 – 30.4.2017
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jedno nebo
ebo dvoulůžkové
oulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze,
ze, včetně
etně salátového
saláto
bufetu, moučníků
ků a př
příloh
Lázeňské procedury:
• čokoládová masáž (záda)
áda)
• čokoládová lázeň
• čokoládový zábal dolních
ních končetin
• wellness manikura
• vulkanpack (záda)
Bonus:
• poukázka na horkou čokoládu

Cena pobytu již
ž od
2.960,- Kč/osoba/pobyt
/pobyt

na
tel. číslo

MFD16

16 Kč
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UPRCHLÍK:
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18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Ori
gin
dár ální
ek

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.

L ázeň s ký resort n e dale ko Pr ahy.
Lázně Mšené, a. s. • tel.: +420 416 866 007 • E-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz
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Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Hradní kabaret
Ovčáček táhne
Satira o kauze kolem udílení státních vyznamenání
se stala fenoménem. Veleúspěšnou sérii představení
zakončí zlínští divadelníci v únoru v Praze.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JANA FUKSOVÁ
ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Jako blesk z čistého nebe přišel obrovský úspěch Městského divadla Zlín.
Ani sami autoři nemohli tušit, že pracují na kusu, o který bude mít zájem celá
republika. Ostatně, kabaretní představení Ovčáček čtveráček, o které je mezi
lidmi neuvěřitelný zájem, dopředu neplánovali. Ani nemohli.
„Ovčáček čtveráček začal vznikat
jako reakce na chování českých politických elit spontánně koncem října,“ zmiňuje mluvčí divadla Veronika Jurčová.
Inspiraci recesistům poskytla kauza
kolem neudělení státního vyznamenání
Jiřímu Bradymu. Jeho synovec, ministr
kultury Daniel Herman, se přel s prezidentem Milošem Zemanem, zda za nevyznamenáním jeho strýce stojí ministrovo přijetí dalajlámy. Velkou roli hrála v této kauze vyjádření prezidentova
mluvčího Jiřího Ovčáčka, který se stal
hlavní postavou satirické hry. „Ovčáček byl náš klíč k celému konceptu představení. Ale nebylo to o tom, že bychom si z něj chtěli dělat legraci,“ vy-

světluje ředitel zlínského divadla a jeden z autorů hry Petr Michálek, kterého
obrovský ohlas pozitivně překvapil.
Všechna zlínská představení byla během mžiku beznadějně vyprodána. Stejně tak i v dalších městech, kam soubor
zavítá. „Ohlasy ale nebyly jen pozitivní, přišly i výhrůžné e-maily, kde nám
lidé vyčítali, že si děláme srandu z pana
prezidenta. Tak to ale není,“ stojí si za
svým Michálek. Podle něj by mělo divadlo reagovat na to, čím žije společnost.
Herec Marek Příkazký, který hradního mluvčího ztvárnil, říká, že sám Ovčáček se nevědomky projevil jako skvělý
scenárista. „Byla by škoda toho potenciálu nevyužít,“ míní. Představení mělo
mít původně derniéru už v listopadu,
kvůli velikému ohlasu je ale naplánována až na únor v pražských Bohnicích.
„Pozveme tam i Jiřího Ovčáčka,“ má jasno Petr Michálek. I když tuší, že představení by mohlo vyprodávat sály celý rok,
bere ho jako jednorázovou záležitost.
„Snažíme se ho trochu aktualizovat, ale
nevím, kolik lidí si na kauzu kolem Bradyů příští rok vzpomene,“ dodává.
Zlínské divadlo navíc přichází se zásadními kusy ze „seriózních“ žánrů,
jako jsou inscenace Tartuffe či Já, Baťa.
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Marek Příkazký v satiře exceluje v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.
Další postavy jsou třeba dalajláma nebo čínský prezident.
FOTO | Z. NĚMEC

Potraviny online
jednoduše ve velkém
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Unikátní záběry Václava Havla
pozorujícího za záclonou davy
Nedožité 80. narozeniny
bývalého prezidenta
Václava Havla jsou šancí
zavzpomínat na něho
bez patosu. Třeba na
výstavě v Doxu i v Kolíně.
EVA ZAHRADNICKÁ
ČR | Devět let byl osobním fotografem
Václava Havla, jeho ikonická fotografie „Cabo da Roca“ ze 14. prosince
1990, která zachycuje Havla překvapeného mořskou vlnou na pobřeží Atlantiku v Portugalsku, se stala součástí putovní prestižní výstavy World Press
Photo. Teď český fotograf Tomki Němec připravil k nedožitým 80. narozeninám bývalého prezidenta výstavu pod
názvem „Pocta Václavu Havlovi“. Její
stěžejní část se až do 13. února 2017

Český fotograf Tomki Němec připravil výstavu snímků Václava
Havla.
FOTO | ŠÁRKA KROMBHOLZOVÁ
odehrává v pražském Centru současného umění Dox, její skromnější verze se
36 fotografiemi je k vidění do konce

roku v Kolíně. Nechybí dva velkoformátové snímky. „U vstupu je známá fotografie z Portugalska, v sále pak obrázek ze
zámku Slavkov z 28. října 1990, na
němž sedí Václav Havel s nadsázkou
v královském křesle o přestávce při jednáních o ústavním uspořádání federace,“
popisuje část výstavy konané v budově
kolínského inkubátoru CEROP referentka odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Kolín Hana Morová.
Naprostá většina snímků je pracovních, Němec však hledal Havla i v osobní rovině. Na mnoha fotografiích je proto zachycen se svou první manželkou
Olgou, mezi unikátní záběry ale patří i
fotografie Havla za záclonou sledujícího dav lidí shromážděných na nádvoří
Pražského hradu u příležitosti jeho inaugurace nebo společný pohled z okna
s papežem Janem Pavlem II.
„Tomki Němec vyprávěl o první cestě
do Ameriky v lednu 1990, kdy všichni
vystoupili z letadla Tupolev jako totální

„

V lednu 1990
všichni jako
exoti v barevných
sakách vystoupili
z letounu Tupolev.
exoti v barevných sakách a tesilových
kalhotách,“ říká Hana Morová. Němec
ale zmínil i Havlovu zálibu v „nabírání“
stopařů. Ochranka šílela, ale Havel si rád
povídal s lidmi, které náhodně potkal.
„Tomki Němec je charismatický vypravěč. Složité věci, co lidé před rokem
1989 nesměli a za co se vyhazovalo ze
škol, podal na základě životních zážitků.
Myslím, že Havla představil ne jako idealizovaný nebo zatracovaný kult, ale jako
člověka s chybami, velmi autentického a
silného, který nám chybí,“ přidává svůj
pohled kolínský starosta Vít Rakušan.
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22. 12. 2016 Lidické náměstí, Ústí nad Labem
14:00–16:00 Naše děti, naše energie
Odpoledne plné her, fotokoutek, malování na obličej
16:00–18:00 Koncert Moniky Absolonové,
Lenky Graf a pěveckého sboru
www.usteckevanoce.cz, facebook.com/usteckevanoce

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

NAPIŠTE NÁM
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Milí spoluobčané,
blíží se čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a úspěchů. Děkuji všem pacientům za přízeň a důvěru, s níž se svěřili do péče našich zdravotníků,
a věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice nezklamali.
Děkuji také všem spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v pěti krajských nemocnicích,
ale i ostatním zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2016.
Ať je ten nadcházející rok pro všechny plný pouze dobrých zpráv!
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Klidné vánoční svátky a v novém roce
mnoho osobních i profesních úspěchů
a především pevné zdraví!

Ing. Jiří Novák

Ing. Petr Fiala

předseda představenstva KZ, a. s.

generální ředitel KZ, a. s.

Krajská zdravotní svým zaměstnancům přidá 10 %
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., rozhodlo o navýšení mzdových prostředků pro
své zaměstnance pro nadcházející rok, a to
v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících
mzdových tarifů o 10 %. Ke změně v odměňování dojde od 1. ledna 2017. Krajská zdravotní, a. s., je tak jedním z prvních zdravotnických zařízení v České republice, hlásících se
k 10 % navýšení tarifních mzdových složek.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., tímto
svým rozhodnutím naplnilo záměr schválený
na svém zářijovém jednání.
„Tento objem mzdových prostředků bude
tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro
všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Nárůst
schválilo představenstvo společnosti i přesto, že
Krajská zdravotní není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní,
a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký
kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda České republiky svým usnesením č.
1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu
nařízení vlády, které upravuje platové tarify
pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se
navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšení
stupnic platových tarifů o 10 %. Finanční dopad
tohoto zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány
na úhradu zdravotních služeb, poskytovanou
poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného
zdravotního pojištění, představoval od 1. ledna
2017 částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včetně
příslušenství.
„Věříme, že v kontextu předpokládaných
změn v úhradové vyhlášce tento krok Krajské
zdravotní, jako jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice,
udrží její postavení jako atraktivního zaměstnavatele. Jsme také přesvědčeni, že přinese
posílení konkurenceschopnosti společnosti
na trhu práce a pomůže zmírnit následky

personální krize ve zdravotnictví,“ dodal
Ing. Jiří Novák.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., kromě
uvedeného rozhodnutí o navýšení mzdových
prostředků, již 30. září letošního roku schválilo personální opatření spočívající v nastavení motivační
složky mzdy zaměstnancům v nelékařských zdravotnických profesích všeobecná a dětská sestra.
„S účinností od 1. 11. 2016 jsou poskytnuty
mzdové prostředky uvedeným zaměstnaneckým kategoriím rovnající se objemu navýšení
stávajících osobních příplatků nižších než 300 Kč
na jedno pracovní místo sestry. Jedná se o další
z opatření v rámci personální strategie, podporující stabilizaci personálu, zvyšující konkurenceschopnost společnosti na trhu práce a naplňující
mzdovou politiku,“ připomněl Ing. Jiří Novák s tím,
že pro takové navýšení mzdových prostředků společnost počítá s částkou ve výši necelých 6 milionů
korun ročně.
KZ

INZERCE
Tajenka: udržet celý rok.
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Frťala je zpět ve Varnsdorfu
Loni strávil v klubu jen
dva dny, teď to vypadá
na delší angažmá.

li jsme s Opavou a ve Frýdku-Místku,
zdálo se, že se to trošičku změní. Jenže
po poslední domácí porážce s Táborskem se to ve mně zlomilo, už jsem to
nevydržel.“

Šéf Gabriel: Veselému
nebudu nic vyčítat

PETR BÍLEK
VARNSDORF | Návrat krále! Druholigový fotbalový Varnsdorf minulý týden
převzal jeho postupový trenér Zdeno Frťala, na podzim vypoklonkovaný z Jablonce. U mužstva vystřídal Romana Veselého.
Paradoxně před rokem proběhla rošáda přesně opačná; tehdy Frťala nastoupil po podzimu místo odvolaného Romana Skuhravého, ale ve Varnsdorfu se
při své druhé štaci ani neohřál. Hned šel
zase dál. „Loni tady byl Zdeno dva dny,
pak zamířil do Jablonce. A dneska jsem
ho znovu představil v šatně,“ uvedl ředitel klubu Vlastimil Gabriel.
Ředitel klubu rozpustil ke 30. listopadu stávající realizační tým, který Varnsdorf dovedl na 10. místo po podzimu.
„Po sérii sedmi zápasů, kdy jsme získali
jen dva body, už jsem byl nalomený, že

Navrátilec do Varnsdorfu Zdeno
Frťala se v těchto dnech vrhl na sestavování týmu pro jarní část sezony.
FOTO | RADEK PETRÁŠEK
udělám výměnu,“ líčí Gabriel. „Ale jelikož nejsem zase až tak unáhlený, tak
jsem si říkal, že to ještě ustojím. Vyhrá-

A hned sáhl po osvědčeném jméně.
„V té době se objevil na trhu volný trenér, který je v historii varnsdorfské kopané nejúspěšnější. Řekl jsem si, že se
s ním zkusím domluvit. A když projevil
zájem o práci u nás, uzrálo to ve mně
a prostě jsem to udělal.“
Veselému, který strávil ve Varnsdorfu rok, Gabriel děkuje. „Nikdy nebudu
pomlouvat trenéra ani mu nic vyčítat.
Udělal si svoji práci. První půlrok se zachránila 2. liga, což by byla povinnost
pro kohokoli, kdo by u mužstva byl. Letošní podzim se nepovedl. Ale nebudu
říkat, jestli trénovali málo nebo hodně,
jestli hráli doprava nebo doleva.“
Frťala v Jablonci dotrénoval po sérii
devíti soutěžních zápasů bez vítězství
v půlce října, končil i sportovní ředitel

Ivan Horník. „U nás s ním zůstane jako
asistent Libor Macháček. Budou ve
dvou a časem se budeme bavit, jestli je
nebo není potřeba realizační tým posílit,“ nespěchá Gabriel. „Myslím, že
v Jablonci to pro Zdena asi nebylo příjemné, já mu dám klid na práci a šanci
na to, aby o něj znovu projevily zájem ligové celky. Přesně tak to mám i s hráči.
Tady jsou všichni, aby se zviditelnili
a dostali se výš.“

O Jakubova se pere pět
prvoligových týmů
Navrátilec Frťala senzačně dotáhl Varnsdorf k postupu z 2. místa v sezoně
2014/15, klub ale pak 1. ligu vzdal kvůli nevyhovujícímu stadionu. „Minulý týden s mužstvem trénovali, šlo o takový
předstartovní kemp. Pak si sedneme
a začneme stavět tým pro jaro,“ představuje si ředitel Gabriel.
Počítá však s tím, že desetigólový kanonýr Alexander Jakubov půjde pryč.
„Myslím, že nezůstane. Už o něj projevilo zájem asi pět klubů z české ligy a jeden ze Slovenska.“
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DĚČÍN – Prokopa Holého 130/15
ÚSTÍ NAD LABEM – Revoluční 206/8
nebo na bohatě zásobeném e-shopu

299 Kč

149 Kč

129 Kč

69 Kč

259 Kč
á 89 Kč
LEPORELA

199 Kč

KNIHY PRO DĚTI – ROMÁNY – DETEKTIVKY – LUŠTĚNÍ – KUCHAŘKY – ENCYKLOPEDIE

O
VĚ
N

PRODLOUŽENÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
VŠECH NAŠICH PRODEJEN

Garance výměny
nevhodného dárku

K nákupu dárkový koš
ZDARMA

V hodnotě
2 000 Kč

Prodejny otevřeny
i v sobotu a v neděli
Doručení i o víkendu

Všechny dárky vyřešíte na
více na www.alza.cz/vanoce

