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Na Těšínsku se točil nový film
Film Muzzikanti dostal
před kameru opět Pavla
Kříže a „Píšťalku“ Evu
Vejmělkovou. Zahraje si
i Jaromír Nohavica.
PETR WOJNAR
TĚŠÍNSKO | Během prázdnin se po celém Těšínsku, od Hrčavy až po Český
Těšín, natáčel nový hudební film Muzzikanti. Tvůrci snímek představují jako romantickou hudební filmovou baladu, plnou písniček a melodií těžících z folklor-

ních kořenů až po mladou rockovou současnost.
Hudební balada bude mít hvězdné obsazení. Objeví se zde například Pavel
Kříž, Martin Dejdar, Maroš Kramár či
Leoš Mareš. Silné je i obsazení umělců
z našeho regionu.
Po boku Pavla Kříže se po letech zase
objeví jeho milovaná „Píšťalka“ z Básníků Eva Vejmělková, která nyní žije
v Havířově.
Ta si ve filmu, který režíruje její životní partner Dušan Rapoš, zahraje psycholožku, což je mimochodem profese, kterou se v současnosti skutečně živí.
V Muzzikantech si z „místních“ dále
zahraje třeba Markéta Konvičková

„

nebo Jaromír Nohavica. Do natáčení se
zapojili také třinečtí hokejisté v čele
s útočníkem Martinem Adamským.

Je pro mě
zážitek točit
v tak nádherné přírodě.
A to můžu srovnávat,
protože žiju v Kanadě.
Předlohou pro postavu drsného rockera Izziho v podání Pavla Kříže je zase
frontman karvinské skupiny Doga Roman Izaiáš.

Filmaři během minulých týdnů natáčeli například na náměstí v Českém Těšíně nebo na radnici v Třinci.
Na třinecké radnici si Pavel Kříž vyzkoušel na pozvání starostky města
Věry Palkovské na chvíli roli starosty.
„Osvědčil se jako doktor a ředitel nemocnice, tak jsem mu během návštěvy
třinecké radnice nabídla možnost na
chvíli si vyzkoušet i roli starosty,“ podotkla Věra Palkovská.
Jedna z hlavních tváří filmu si natáčení v regionu užívala. „Je pro mě obrovský zážitek točit v tak nádherné přírodě.
A to můžu srovnávat, protože žiju v Kanadě,“ podotkl Pavel Kříž.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Karvinsko

KRÁTCE
Významný rodák z Karviné
představí své dílo
KARVINÁ | Výstava významného malíře a výtvarníka, karvinského rodáka Jakuba Špaňhela, je od soboty 10. září
k vidění na zámku, v přilehlém kostele
Povýšení svatého Kříže a kavárně na náměstí v Karviné. Expozice „40 Jakuba
Špaňhela“ představuje jak jeho rané práce, tak třeba poslední dílo namalované
přesně pro rozměr gobelínu v zámecké
obřadní síni. Velkoformátové dílo se
jmenuje Lustr a kašna.
(woj)

Sousedi založili spolek.
Lépe se jim s ním žije

V Bohumíně začíná
hledání „ekokešek“
BOHUMÍN | V půlce září startuje v Bohumíně velká zábavná rodinná soutěž ve
stylu geocachingu s ekologickou tematikou. Jmenuje se Třiď a bav se. Zavede
Bohumínské na sto známých i méně známých míst. Na každém z nich bude ukrytá speciální schránka a v ní stylové tričko s logem soutěže v některé z barev separačních kontejnerů. Cesta k němu
však nebude přímá, lidé musí nejprve vyluštit vědomostní hádanku, aby získali
nápovědu ke skrýši. Originální tričko
bude zároveň vstupenkou do závěrečného losování o atraktivní ceny. V něm mohou úspěšní eko-lovci vyhrát notebook,
tablet nebo chytrý telefon.
(woj)

Radnice půjčí dalším
lidem na nové kotle
KARVINÁ | Karvinští zastupitelé v úterý schválili změnu pravidel pro poskytování bezúročných půjček pro žadatele
o dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva za ekologičtější. Změna se týká těch,
kterým kraj dotaci přizná a vyplatí ji
z vlastního rozpočtu. Dotace se proplácejí až zpětně, a tak karvinská radnice
nabízí místním lidem výhodné půjčky.
Doposud je poskytovala jen těm, kterým byla dotace přiznána z balíku peněz Evropské unie. Nyní mohou o půjčku do výše přiznané dotace požádat i ti,
kterým investici proplatí kraj.
(woj)

V Havířově je opět veletrh
sociálních služeb
HAVÍŘOV | Město Havířov pořádá pod
záštitou primátora města Daniela Pawlase již pátým rokem tradiční akci pod názvem Veletrh poskytovatelů sociálních
služeb, na které má veřejnost možnost
získat cenné rady a potřebné informace
týkající se sociálních služeb ve městě.
Akce se uskuteční v úterý 20. září od 12
do 17 hodin na náměstí Republiky v Havířově.
(woj)

Hlavní akcí spolku Václavka je sraz veteránů, díky kterému ožívá Staré náměstí v Orlové-Městě. FOTO | SPOLEK VÁCLAVKA

Spolek se dal do kupy při povídání u piva. Kromě
toho, že začal organizovat akce pro děti i dospělé,
pomohl zastavit i rozmach ubytoven v Orlové.
PETR WOJNAR
ORLOVÁ | Přibližně před třemi lety
měli obyvatelé Orlové-Poruby starosti
s rozmachem ubytoven v této části města. Ruku v ruce s tím totiž přibývalo krádeží a místo přestávalo být pro místní starousedlíky bezpečné. V té době se do situace vložil spolek Václavka.
Spolek, který funguje od roku 2012,
vytvořili lidé žijící na ulici Václavské
v Orlové-Porubě. „Měli jsme asi čtyři setkání s městem, vznikla i petice,“ říká zástupkyně spolku Vlasta Ulbrichová.
Město si členy spolku nejen vyslechlo, ale začalo i činit. Od té chvíle platí
v Porubě zákaz rozvíjet další ubytovny.
S těmi stávajícími zase pomohl stát,
když zpřísnil pravidla pro udělení doplatku na bydlení. „Od té doby se nám tady
žije lépe,“ podotkla Ulbrichová.
Dalším problémem, se kterým místní
bojovali, byla nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé.
I s tím se podařilo Václavce hnout.
Zorganizovala několik akcí pro děti a dospělé a vytvořila i událost, jejíž význam
už dávno překročil nejen hranice Orlové,
ale i regionu.

Sraz veteránů

Spolek Václavka připravuje letošní
sraz historických automobilů
a motocyklů na neděli 18. září.
Místem akce bude Staré náměstí
v Orlové-Městě. Příjezd účastníků
je plánován do 10 hodin, do 11
hodin budou veteráni k dispozici
divákům. Pak bude následovat
okružní jízda přes
Orlovou-Porubu se zastávkou
na parkovišti u letního kina
v Orlové-Lutyni. Poté se kolona
vrátí na Staré náměstí
v Orlové-Městě, přičemž trasa
povede kolem Nemocnice
v Orlové-Lutyni. Po příjezdu na
náměstí se mohou účastníci
zúčastnit jízdy zručnosti na
Meteoru a doprovodných soutěží.

Na sraz veteránů, který spolek šestým
rokem pořádá, totiž přijíždí stále více vyznavačů naleštěných starých aut, a to třeba až ze Slovenska. „Když jsme dělali
první ročník, tak jsme se báli, že nám
tady nikdo nepřijede. Bez nějaké větší
propagace ale dorazilo zhruba 50 motorek a aut. S dalšími lety zájem ještě rostl
a loni k nám dorazilo téměř 200 účastníků,“ popisuje Vlasta Ulbrichová.
Šestý ročník srazu je nachystán na neděli 18. září a pořádající spolek doufá, že
ani tentokrát Orlovany nezradí počasí.
„Zatím nám pokaždé vyšlo, že bylo krásně,“ doufá i nyní v přízeň svatého Petra
členka Václavky.
Na akci se finančně podílí město Orlová a Služby města Orlové. Orlovská radnice podporuje spolek Václavka již pravidelně. „Jsme rádi za pomoc, jsme čistě
amatérský spolek složený z lidí žijících
v jedné ulici města. Nic z toho nemáme,
jen dobrý pocit,“ vysvětluje Vlasta Ulbrichová.
Nejčastějším místem schůzí spolku
není žádná kancelář, ale restaurace Na
Střelnici. Místo, kde se při povídání
u piva taky zrodil nápad na založení spolku. „Nejprve jsme byly dva páry, pak se
přidaly další dva a najednou nás tam
byla skoro plná restaurace,“ dodala
s úsměvem Orlovanka.
Spolek Václavka v současnosti tvoří
několik desítek lidí. Těch nejaktivnějších je zhruba dvacítka.
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Na Těšínsku se točil nový film
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Lidé v regionu se mohli během prázdnin zúčastnit několika akcí spojených
s natáčením filmu.
Ve Vendryni na louce u tamního sportovního areálu se například na konci srpna v rámci natáčení konal dvouhodinový koncert řady známých interpretů.
Mezi jinými vystoupil například i Jaromír Nohavica.
Návštěvníci pak pomohli filmařům
natočit i závěrečnou scénu filmu.
Poslední natáčecí den v Těšínském
Slezsku se uskutečnil 7. září. Poté se filmaři přesunuli na pár dní do Prahy
a pak už natočené záběry zamířily do
střižny.
V českých a slovenských kinech by
se měl film objevit na konci února příštího roku. „Nevím, jak přijmou film diváci, ale vím, že ho děláte poctivě a celým
svým srdcem, a za to se vám hluboce
klaním,“ vzkázal filmovému štábu
a producentům režisér Dušan Rapoš.
Film popisuje příběh drsného rockera
a správce horského kempu Izziho (Pavla Kříže) a jeho přítelkyně, jejichž poklidné soužití jednoho dne naruší příjezd party hudebníků z Prahy.
V čele vetřelců stojí Martin Dejdar
coby pohasínající hvězda popu a Maroš
Kramár, který si zahrál hudebního producenta. Příběh napsal muzikant
a textař Petr Šiška.

Na snímku nahoře je Eva Vejmělková se svým životním partnerem a režisérem filmu Muzzikanti Dušanem Rapošem.
Na fotografiích dole momentky z natáčení filmu.
FOTO | MAFRA A FACEBOOK MUZZIKANTI

INZERCE

BEST OSTRAVA s.r.o.
CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA

Prodej přípravků BOCHEMIT, LIGNOFIX,
KARBOLINEUM proti plísním, houbám
a dřevokaznému hmyzu za cenu výrobce

www.bestostrava.cz

Nyní i prémiová
verze Festival:
→ motor 1,6 GDI 136 k
→ 16” ALU kola
→ vyhřívaný volant a sedadla
→ automatická klimatizace
→ LED zadní světla

NOVĚ PROVEDEME SAMOTNÉ OŠETŘENÍ
ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 596 133 692, 596 134 439
mobil: 603 269 729, Ostrava-Přívoz,
Nádražní 138 (za restaurací Mlýn)

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Komplexní
záruky bez
omezení km
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Moravskoslezský kraj

Olympionici nevěřili, že udělá
provaz. Tak jim ho předvedl
V posledním díle
předvolebního seriálu
představujeme lídra
krajské kandidátky ČSSD
a současného hejtmana
Miroslava Nováka.

slezské olympioniky, se kterými se setkal v olympijském parku. „Nevěřili mi,
že udělám takzvaný provaz. Tak jsem je
hned na místě přesvědčil,“ říká čtyřiačtyřicetiletý muž.

Táta mu dodnes občas říká
„socane“
Politika Ostravana začala zajímat v pubertě. Ovlivnil jej jeho děda, který mu
často vyprávěl o tom, jak fungovala politika za první republiky.
Vliv na Miroslava Nováka měl se svými názory na politiku i jeho otec. „Mimochodem dodnes mi občas říká socane a já jsem na to coby zakládající člen
ČSSD v Ostravě hrdý,“ tvrdí Miroslav
Novák.
Hrdý je i na kraj, ze kterého pochází
a který mu je souzen. „Rád cestuji, rád
poznávám jiné země, lidi, jejich zvyky
a kulturu. Rád získávám zkušenosti ve
světě, ale vždycky se také rád vracím
domů. A natrvalo se usadit jinde, to si
nedovedu představit,“ podotýká hrdý
patriot.
V Ostravě – Krásném Poli žije společně s manželkou Martinou, dospělými
dětmi Jaromírem a Sabinou a nejmladší
středoškolačkou Martinou. „Také
máme dva psy a dvě kočky,“ doplňuje
výčet hejtman.
Na dovolenou u moře neměl v posledních letech čas, a tak je rád, když se občas právě s rodinou dostane na chalupu
v Jeseníkách. „Ale většinou dovolenou
trávím doma, dodělávám resty, na které
nemám normálně čas. Třeba vymalovat, postarat se o zahradu a podobně,“
dodal Miroslav Novák.

Lídři 2016

Krajské volby
PETR WOJNAR

OSTRAVA | Být jednou hejtmanem?
Ne, o tom kluci nesní a ani Miroslav Novák nebyl výjimkou. Dětství strávil
s věčně odřenými koleny, u školníka
kradl s kamarády třešně a snů a přání,
těch měl spoustu, a každou chvílí se měnících. Jen se v nich tehdy příliš nepočítalo s hejtmanským křeslem.
S dnešními kluky a holkami by neměnil. „Přál bych své dětství všem dětem,
které dnes sedí doma v panelácích u počítačů a nepoznají ovci od kozy, les znají jenom z filmu a mají pocit, že příroda
je něco děsně nebezpečného, kde by
bez techniky okamžitě zahynuly,“ říká
Miroslav Novák.

„

V pubertě se
ze mě stala
mánička s blond
dlouhými kudrnatými
vlasy, věděl jsem
o všem všechno a měl
jsem o světě úplně
jasno.
V mezičase venkovních radovánek si
současný hejtman poradil velmi dobře
se základní školou, kde byl premiant.
Pak se to malinko zvrtlo.
„V pubertě se ze mě stala mánička
s blond dlouhými kudrnatými vlasy, věděl jsem o všem všechno a měl jsem
o světě úplně jasno,“ vzpomíná muž,
který se narodil v Bílovci, ale brzy nato
se stal stálým obyvatelem Ostravy.
Na střední škole už měl spíše průměrný prospěch. „Jsem technicky založený,
takže mě nejvíc bavily takové věci jako
pozemní stavitelství, betonové konstrukce a podobně,“ uvádí absolvent Střední
průmyslové školy stavební v Ostravě.

Předvolební seriál

Ve svém volnu dohání hejtman Miroslav Novák resty. Třeba se sekačkou na
zahradě.
FOTO | ARCHIV M. NOVÁKA

Čísla ho baví, jen sudoku
moc nemusí
Krom toho měl Miroslav Novák odjakživa rád čísla. Také měl až do roku
2002 účetní firmu. „Čísla mě baví dosud. I když z nějakého nepochopitelného důvodu nemám rád sudoku. A pokud
jde o čísla v rodinném rozpočtu, manželka tvrdí, že bych rozhodně měl více podpořit její výdaje, ale to je typicky ženský názor,“ žertuje hejtman Moravskoslezského kraje.

Ač sám tvrdí, že na první pohled nevypadá zrovna sportovně, je mu sport
velmi blízký.
„Sport jsem měl rád vždycky a myslím si, že pokud se mu v mládí věnujete,
čerpáte z toho po celý život. Dlouhá léta
jsem aktivně hrál hokej, rekreačně pak
fotbal i tenis,“ říká lídr kandidátky za
ČSSD v nadcházejících krajských volbách Miroslav Novák.
Postupem času se více přiklání k pasivní formě sportování, stále ještě umí
překvapit, naposledy třeba moravsko-

S čím jde ČSSD do voleb
ČSSD chce pokračovat ve všech
aktivitách, které napomáhají ke
snížení nezaměstnanosti. Kraj má
před sebou dokončení průmyslové
zóny Nad Barborou. ČSSD chce
také rozvíjet spolupráci s čínskou
ekonomikou a partnerskými
provinciemi Číny. Novák chce
prosadit veřejnou dopravu pro
seniory a děti do 10 let zdarma.
Jak jsme vybírali lídry do seriálu
Prostor dostávají krajští lídři
parlamentních stran a relevantních
místních uskupení. Kromě
regionálních sdružení určil pořadí
kandidátů výsledek posledních
parlamentních voleb, přičemž
nejúspěšnější strana seriál zakončí.

Proč se jen dívat,
když ji můžete rovnou řídit!

Alzheimercentrum je úspěšná, stabilní a expandující společnost se
sítí vlastních center na území České a Slovenské republiky. Již 20 let
poskytujeme špičkovou, komplexní a odbornou péči nemocným
s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí.
Hledáme do svého týmu kolegy na pozice:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (ošetřovatel)
VŠEOBECNÁ SESTRA
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Zcela nová
Nechte se překvapit, co všechno Kia Sportage umí.
Vychutnejte si zážitek z jízdy. Kromě maximální bezpečnosti, spolehlivosti,
7leté záruky a vynikajících jízdních vlastností vám Kia Sportage nabízí
bohatou výbavu včetně nejmodernějších technologií. Nová Kia Sportage toho
umí tolik, že bude nejlepší, když vám ji na 2 dny půjčíme, abyste ji lépe poznali.
Nyní navíc můžete získat zvýhodnění až 63 000 Kč.

AUTOBOND GROUP a.s., Krmelínská 10, Ostrava – Hrabová
Tel: 599 505 401-3, E-mail: kiaostrava@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz
Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a
může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení vozu v rámci programu TEST2DRIVE
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO
2016/TOP. Nabídka platí do 30. 9. 2016.

Požadujeme:
• kvalifikaci v oboru, uvítáme také zájemce z řad absolventů
• na pozici Pracovník v sociálních službách není kvalifikace
v oboru podmínkou, potřebné vzdělání Vám zajistíme v rámci
pracovního poměru
• zájem o zdravotně-sociální problematiku
• trpělivost, empatii, laskavost, vstřícnost
Nabízíme:
• moderní pracoviště
• práci v příjemném a profesionálním kolektivu
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• velmi dobré platové ohodnocení, odměny,
pravidelné zvyšování příjmu, benefity
• 5 týdnů dovolené
• podporu odborného růstu
• dotované stravování, možnost ubytování
Kontakt:
Pokud se chcete stát součástí našeho profesionálního týmu, kontaktujte nás
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Tel.: +420 774 774 091
E-mail: namestkyne.pruhonice@alzheimercentrum.cz

Nenecháme“
prošustrovat

už ani korunu

„ Moravskoslezského kraje

Společně s více než 20 tisíci z vás jsme připravili plán
toho, co je pro váš kraj nejdůležitější.
Zaměříme se především na:
• vytvoření větší nabídky pracovních příležitostí
• obchvaty obcí a měst a vyvedení tranzitní dopravy z jejich center
• důslednou kontrolu emisí z průmyslu a lokálních topenišť
• intenzivní podporu rodin s dětmi, osamělých matek, seniorů a hendikepovaných
• výzkum, vývoj a inovace jako směr budoucího rozvoje regionu
Děkujeme za názory, nápady a podporu
na www.chcemelepsicesko.cz
facebook.com/anobudelip

Ivo
Vondrák
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„

Pokažený zájezd? Chtějte slevu
Nepropásněte dobu, do
kdy můžete reklamovat
dovolenou. Po měsíci
už je to podstatně
komplikovanější.
5plus2
■ RÁDCE
Reklamovat lze chybějící
balkón i špinavou pláž

Základní pravidlo je jednoduché. V případě, že se vám cokoliv při vaší dovolené nelíbí a zároveň jste přesvědčení, že
nenaplňuje to, za co jste zaplatili, neváhejte se ihned obrátit na delegáta. Kromě okamžité nápravy máte posléze právo také na slevu z ceny zájezdu. Jak se
taková sleva vypočítává? Jako orientační podklad může sloužit takzvaná
„frankfurtská tabulka slev“. „Nutno ale
podotknout, že tato tabulka není právně
závazná. Řídí se jí ovšem mnohé soudy
v Německu a může být vodítkem i pro
ty české,“ upozorňuje Gerta Mazalová,

ní slevu, čeká na vyjádření pořadatele
ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace
a ten reklamaci buď zamítne, nebo ji
uzná a jeho nároku vyhoví, nebo navrhne jinou výši slevy,“ říká Mazalová.
Cestovky mnohdy navrhují jako kompenzaci poskytnutí slevy na další zájezd. Na takové řešení sice přistoupit
můžete, ale rozhodně vás k němu nemůže nikdo nutit. „A to proto, že ze zákona
máte nárok na slevu z ceny vadného zájezdu v podobě peněžního plnění,“ dodává předsedkyně.

jestliže nebude tento voucher hotelem
akceptován, tak jej musíte reklamovat u
slevového portálu. Pokud voucher akceptován bude, ale vy nebudete spokojení se službami poskytovanými daným
hotelem, pak tyto služby musíte reklamovat u toho daného hotelu.
(mb)

Všechny vady,
které chcete
reklamovat, je dobré mít
nafocené nebo natočené.

INZERCE

Neotálejte, jinak vám
nepomůžou ani právníci
Pokud zájezd nestihnete reklamovat do
jednoho měsíce od jeho skončení, nárok
na slevu v podstatě ztrácíte. „Proto neotálejte s vytknutím vady, jakmile ji během zájezdu zjistíte. Zároveň odborníci
doporučují vadu zájezdu náležitě zdokumentovat, nejlépe nafotit, natočit. Ideálně ihned po skončení dovolené uplatněte nárok na slevu z ceny zájezdu. Hraniční lhůtou by měl být jeden měsíc od
skončení zájezdu. Pokud totiž zákazník
kvůli vlastní chybě nevytkne vady ani

NABÍDKA PLATÍ
V HYPERMARKE
TECH
ALBERT
OD 14. 9. DO 27
. 9. 2016
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Exkluzivně v hypermarketech A

Akce platí od 14. 9. do 20. 9. 2016 ve vybra
* Soupis vybraných hypermarketů najdete

Kinder mléčný
Joghurt Schni

9159,0020

• 28 g
• 100 g = 35,36

SLEVA 37%
Vepřová
pečeně
bez kosti
• chlazená
• 1 kg

FOTO | SHUTTERSTOCK

předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Slevy, které z tabulky
vyplývají, mohou být poměrně výrazné.
Tak například pokud hotelovému pokoji
chyběl balkón, ačkoliv byl přislíben, sleva může činit až 10 procent. Jestliže musíte místo vlastní koupelny používat společnou kdesi na chodbě, cenu zájezdu
vám to může snížit až o čtvrtinu. Podobně reklamovat ale lze například i špinavou pláž, posunutí odjezdu na zájezd
o více než čtyři hodiny a mnoho dalšího.

Sleva na příští zájezd místo
peněz? Souhlasit nemusíte
Sleva z ceny zájezdu se potom odvíjí,
pokud bychom použili trochu právnické
terminologie, od „rozsahu a délky trvání vady“. „V praxi to funguje většinou
tak, že zákazník, který včas uplatnil reklamaci vad zájezdu a nárok na konkrét-

do této doby, zákon výslovně stanoví,
že soud mu nárok na slevu na základě
námitky pořadatele nepřizná,“ vysvětluje Gerta Mazalová. S reklamací se na
cestovku sice tedy obrátit můžete i tak,
ovšem je pouze na její „dobré vůli“, zda
ji uzná. „Pokud vám nevyhoví, zákazník prakticky nemá možnost se proti
tomu bránit právními prostředky,“ vysvětluje Gerta Mazalová.

Slevové akce? Hlídejte si,
kdo má za co odpovědnost
V posledních letech je také stále populárnější kupovat zájezdy na různých slevových portálech. V případě, že poté nastanou problémy, je potřeba rozlišovat
základní rozdíl v tom, kdo je vůči vám
za co odpovědný. Zjednodušeně shrnuto na příkladu: Pokud si koupíte voucher na pobyt v konkrétním hotelu, pak

88

9139,9020

SLEVA 36%

Božkov Tradiční

• 35% • 0,5 l
• 1 l = 177,80 Kč
• v nabídce také
Speciál 33%,
Spiced 30%,
Speciál Kávový 33%,
Mandlový 30%,
0,5 l za 109,90 Kč
• max. 6 ks/osoba/den

Plaťte kartou
tou Visa v prodejnác
a získejte 50 Kč na další nákup
Řekněte si o slevový poukaz při placení na

Akce platí v prodejnách Albert při platbě kartou Vi
od 31. 8. do 27. 9. 2016 nebo do vydání zásob. Více

Nabídka platí v supermarketech Albert od 14. 9. do 20. 9. 2016. Tento dokument není nabídkou (návrhem uzavření
Jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdoko
výhradně na jeho základě. Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tis
*Kupon lze uplatnit při nákupu nad 400 Kč. Kupon odevzdejte na pokladně. Slevu nelze uplatnit na cigarety, telefon
a dálniční známky. Slevu nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami. Pro uplatnění kuponů platí cena po odečten
obalů a kuponů za vrácené obaly. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden kupon.
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FOTO | 3x ARCHIV MAFRA

-20%

cherokee.albert.cz

na oblečení Cherokee

Albert.

aných hypermarketech Albert* na celou dámskou, pánskou i dětskou kolekci Cherokee.
na
webových stránkách cherokee.albert.cz
Akce platí na všech prodejnách Albert od 7. 9. do 13. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka se může v jednotlivých prodejnách lišit.

9

ý řez,
tte
Kč

90

PRÁVĚ
V AKCI

super cena

PLATNOST
DO 20. 9. 2016

1 99

Kč
275,00*

SLEVA 27%

ch A
Albert
p!

pokladně.

Dětské pleny

Kupon
naleznete
k vystřižení
v aktuálním
letáku
6
supermarketu.* od 16. do 18. 9. 201

sleva
50 Kč

• vybrané druhy
• 1 ks od 3,69 Kč

50 Kč

Nebývalou koncentraci
hvězd světového popu
i rocku slibuje koncertní
podzim v Česku. V Praze
se představí i kapela
Nickelback, která zahraje
už v neděli 18. září.
ČR | Letní sezona festivalů a koncertů pod
širým nebem pozvolna končí, hudební
hvězdy se stěhují do hal. A jak napovídá
seznam podzimních interpretů světové
rockové a popové hudby, kteří zavítají do
Česka, bude to podzim nadmíru zajímavý.
I navzdory jedné „omluvence“.
Stadionovou sezonu odstartovali v pražské O2 areně Red Hot Chili Peppers. Kdo
jste jejich vystoupení nestihl, tak jinou dávku energického rocku si můžete dopřát už
tuto sobotu 18. září, kdy v největší české
hale zahraje formace Nickelback. Tedy
ovšem jen v případě, že ještě seženete vstupenku. Kanadští hudebníci si od svých kolegů z branže mnohdy vysloužili jedovatosti za poněkud „vyprázdněnou“ hudbu.
Zároveň je ale faktem, že vyprodat halu
kdekoliv po světě pro ně není problém.

Sázka na klasické hity
Většina hudebních hvězd, které se chystají do České republiky v následujících týdnech, veze svým fanouškům desky už trochu uleželé a díky tomu i více naposlouchané. Písně ze svého loňského alba Get
Up! a pravděpodobně také set prověřených hitů zahraje Bryan Adams a obdobně by měl být namíchaný i koncert další
hudební legendy, Roda Stewarta.
O něco mladší publikum přiláká do naší
největší haly v pražské Libni Justin
Bieber. Pro dvaadvacetiletého Kanaďana

to bude tuzemská koncertní premiéra.
Asi poněkud méně ječící a selfíčka fotící
návštěvníci potom dorazí na koncert Mireille Mathieu. Sedmdesátiletá legenda
francouzského šansonu předvede své písně v pražském Kongresovém centru.
Z velkých halových koncertů nás čekají
ještě The Cure, kteří do Česka jezdí od premiéry v roce 1990 opakovaně. Z menších,
avšak ne nevýznamných akcí to budou Placebo ve Foru Karlín, glamrocková legenda Slade 22. října ve Velkém sále Lucerny
nebo tamtéž 2. října britský písničkář Passenger, jehož znají návštěvníci letošních
ostravských Colours.
Podzimním tahákem číslo 1 je ale bezesporu Elton John, který 26. listopadu nabídne se svojí doprovodnou kapelou největší hity své kariéry a nejspíš i novinky
z alba Wonderful Crazy Night, jež má vyjít příští rok v únoru.

Gomezová ruší koncert
O jednu hudební lahůdku ale čeští fanoušci
přijdou.
Americká zpěvačka
Selena Gomezová
ruší evropskou část
svého
Revival
Tour, v jehož rámci
se 24. října měla zastavit také v pražské
O2 areně. Na Facebooku to oznámil tuzemský pořadatel koncertu, agentura
Live Nation. Za papírové lístky vrací peníze na místech, kde byly prodané,
on-line platby vrátí centrální kancelář prodejce Ticketportal přímo na účty kupujících. Čtyřiadvacetiletá zpěvačka turné
ruší ze zdravotních důvodů. Loni jí diagnostikovali lupus, onemocnění sice nepříliš časté, ovšem s velmi různorodými
symptomy od zánětů kloubů přes srdeční
potíže po poškození ledvin či nervové
soustavy.
(mb, vah)

Hudební hvězdy v Česku

NA DALŠÍ
NÁKUP!

sa nad 500 Kč
e na www.visa.cz

smlouvy) ani výzvou k podání nabídky.
oliv činil jakékoliv obchodní či jiné rozhodnutí
skové chyby a chyby ve vazbě vyhrazeno.
nní karty, pohonné hmoty, dárkové poukázky
í veškerých slev a kuponů, hodnoty vratných

Elton i The Cure.
Podzim bude
hudebně nabitý

Nickelback, O2 arena, 18. září
Bryan Adams, O2 arena, 5. října
■ PJ Harvey, Forum Karlín, 13. října
■ Mireille Mathieu, Kongresové centrum, 16. října
■ Paul Simon, O2 arena, 17. října
■ The Cure, O2 arena, 22. října
■ Rod Stewart (na snímku), O2 arena, 7. listopadu
■ Placebo, Forum Karlín, 8. listopadu
■ Justin Bieber, O2 arena, 12. listopadu
■ Elton John, O2 arena, 26. listopadu
■

■

Seznam prodejen naleznete na

www.albert.cz
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Život muzikantů jsem nesnášela
Jako dítě si vystupování na pódiu příliš neužívala,
na koncerty své matky dokonce jezdila přímo nerada.
„Opravdu jsem celé to prostředí nemusela. Teď ho
ale miluju,“ přiznává Lenny, dcera populární zpěvačky
Lenky Filipové. Nyní Lenny vydala své debutové album
a vyráží na velké sólové turné. Kruh se uzavřel.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Tři roky poté, co si mladá zpěvačka Lenny odnesla z Cen Anděl titul Objev roku, vypouští do hudebního světa
své první album s názvem Hearts. „Zároveň je tato deska součást mojí bakalářské práce na vysoké škole,“ říká.

UNIVERSAL MUSIC

FOTO | MATÚŠ TÓTH/

Hned, jak jste pozdravila, praštil mě
do uší váš hlas, který nemá téměř nic
společného s tím nakřáplým chraplákem, který znám z vašich písní. Kde se
ve vás bere?
Nemluvím tak a taky mi to přijde trošku
divné. Nedávno jsem se ale koukala na
film o Amy Winehouse, předtím zase na
dokument o Janis Joplin a přišlo mi, že
ony taky mluvily jinak, než zpívaly. Tak
mě trklo, že možná až tak nenormální nebudu. Abych pravdu řekla, sama nevím,
čím to je. Prostě to tak jde samo ven,
když zpívám. Na rozdíl třeba od zpěvačky Pink, která hodně kouří a ten
svůj nakřáplý hlas má i běžně,
když mluví, tak já se cigaretám
vyhýbám. Vlastně ani nepiju
tvrdý alkohol, pokud není
schovaný v koktejlu.
(smích)

Na začátku září vám konečně vyšla
první deska s názvem Hearts. Nejen
podle něj se dá hádat, že to asi bude
vaše srdeční záležitost.
Rozhodně. Textově jsem čerpala mimo
jiné z dob, kdy jsem před třemi lety přijela
poprvé sama do Anglie. Kus mě tam teď
vlastně i zůstal. Deska určitě vypovídá
o srdečních záležitostech, co jsem prožila
za poslední roky. Část je vymyšlená, za
částí jsou to mé zkušenosti.
Zmiňujete Anglii, kde jste donedávna
studovala příhodný obor, který by se
dal přeložit jako písničkářství. Aktuálně je z vás bakalář. Co dál?
Sama nevím a ráda bych to věděla. Ještě
se necítím na to, abych se usadila a trvale
někde zakotvila. Zároveň se mi nechce
úplně žít každou nohou někde jinde. Vím,
že musím oběma nohama naráz někde při-

stát, ale teď jde o to kde. Je to teď zkrátka
pro mě hodně otevřené a necítím se být nikde nikomu zavázaná v tom smyslu, že by
mě to někde nutně poutalo. Možná budu
cestovat, možná studovat…
Pro většinu studentů je dokončení
školy obrovská úleva. Na druhou stranu vás umělecký obor musel určitě
také bavit. Nechybí vám to trochu?
Určitě. Já jsem to navíc měla dobré v tom,
že studium šlo ruku v ruce s tím, co jsem
zrovna připravovala. Jako finální bakalářskou práci jsem totiž měla odevzdat album. Takže věci, co jsem do té doby měla
nastřádané, jsem nahrála doma, upravila,
nechala zmasterovat a mohla je odevzdat.
Takže vaše první deska je vlastně
vaše bakalářka.
Ano, ale ještě jsem k tomu musela odevzdat notové party, texty, které se musí dělat a ještě k tomu napsat esej. Takže ve vý-

čan za vámi přijde a řekne: Ahoj, nešla
bys na pivo? Zatímco Angličan to bude
různě zaobalovat, až se ho nakonec budete chtít zeptat vy, jestli vás nechtěl pozvat
na pití. Co jsem tak vypozorovala, tak se
pro mě hodně stírá hranice mezi svobodnými a zadanými. Málokdy poznáte, jestli
má dotyčný přítelkyni nebo ne. Obecně,
když se tam s někým seznámíte, tak už napodruhé, kdy se setkáte, tak vás obejme.
Na to v Česku ještě nejsme zvyklí.
Ano, je obrovský rozdíl v jednání, když vezmu v úvahu, že i někteří členové naší rodiny si dodnes při setkání pouze podávají
ruku. Tahle vřelost a pozitivní energie,
o které mluvím, je mi určitě hodně sympatická. Zároveň ale musím říct, že Angličani jsou sice velcí gentlemani, což mají nejspíš vrozené a je to dané jejich kulturou,
ale na druhou stranu, když se opijí, tak
umí být pořádní raubíři! To by naši čeští
kluci ještě koukali.

Lenny

Narodila se 2. září 1994, vlastním jménem Lenka Filipová.
Je dcerou známé folkové zpěvačky a textařky Lenky Filipové.
■ Už v pubertě začala vystupovat s kapelou a také hrála na klavír na koncertech své matky.
■ V roce 2013 získala Cenu Anděl jako Objev roku.
■ Po dvou EP a několika singlech nyní vydala své debutové album Hearts.

■

■

sledku to byl takový celý balík. Nebylo to
tak, že bych přinesla cédéčko a bylo hotovo. Pak jsem měla ještě obor hudba pro
film, kde jsem dostala pětiminutovou filmovou sekvenci a měla jsem k tomu napsat notový part třeba na třicet papírů. Ve
výsledku toho bylo opravdu dost. Trochu
jsem si to ještě zkomplikovala, protože
jsem hodně věcí odevzdávala pozdě.
Jsem totiž taková, že když už se do
něčeho dostanu, tak to pak nechci
odevzdávat, dokud s tím nejsem
stoprocentně spokojená.
Co vám na britském vysokém školství vyhovovalo?
Asi to, že na vysoké škole
jsou vyučující spíše vaši
mentoři, kamarádi. To neznamená, že nejsou důslední. Máte k nim ale automatický respekt, protože oni v tom daném oboru jsou stále aktivní, což
je tam také velice specifická záležitost. To znamená,
že když víte, že váš učitel je producent, který má za sebou spolupráci
s Robbie Williamsem, tak na něj nejspíš nebudete drzí, že jo. (smích) Bylo to
zkrátka přirozeně autoritativní, ale zároveň netraumatické prostředí.
A teď se na vaše působení tam
podívejme trochu odjinud. Co
muži? Jací jsou mladí Briti?
Britští chlapi jsou překvapivě
dost stydliví. Měla jsem možnost setkávat se jak s Američany, tak s Angličany. Ameri-

Vraťme se zpátky k hudbě. Na té vaší
je hodně cítit, že pocházíte z muzikantského prostředí. Ostatně vaší maminkou je Lenka Filipová. Jaké je dětství muzikantského dítěte?
Musím říct, že dříve jsem to vůbec neměla
ráda. Nelíbilo se mi, když měla mamka
dlouhé zkoušky, neměla jsem ráda, když
dlouho do noci cvičila, nerada jsem jezdila s ní na vystoupení. Opravdu jsem celé
to prostředí nemusela. Teď to miluju!
Kdy se to zlomilo?
Myslím, že to přišlo, když jsem začala dělat vlastní věci a když jsem poprvé pocítila
radost z vlastní muziky. Pochopila jsem,
že taky můžu něco vytvářet. Sice jsem
i předtím ráda zpívala písničky cizích interpretů nebo maminčiny spolu s ní – ona hrála na kytaru, já na klavír a zpívaly jsme
spolu. To jsem milovala vždycky. Ale takový ten muzikantský život a styl jsem nechápala, a proto jsem ho neměla ráda. Teď
už je to jinak a klíč bylo právě to pochopení. Dnes už rozumím tomu, že když koncert skončí v deset, tak se dokodrcám
domů ve dvě ráno a že zkouška s muzikanty musí někdy trvat šest hodin.
Krom toho, že jste tenhle svět nechápala, vám navíc muselo vadit, že vám
bral čas s vaší nejbližší osobou.
Jen do jisté míry. Mamka totiž vždycky
hodně dbala, aby to vyvážila. Na to je expertka. Zrovna dneska mi volala, že od ní
budu mít k obědu uvařený guláš. No a zítra už hraje na koncertě, takže ještě dneska
bude mít zkoušku s muzikanty. Ona toho
zvládá hrozně moc, je mi skvělou mámou.
To je něco, co na ní strašně obdivuju.

Komerční příloha
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Rodinný rozpočet je dobré
držet na uzdě. Kde ušetřit?
Pořádek ve financích

Jak postupovat, když je nutné
vylepšit kondici rodinného
rozpočtu.
●

●

●

●

●

Rodinný rozpočet je zapeklitá věc. Když dojde k výpadku příjmů, měli byste mít vytvořenou finanční rezervu.

V rodinných financích je nutný pořádek, abyste věděli,
co si můžete dovolit. Jak na to poradí
produktový manažer společnosti
Home Credit.
Nevíte, kolik se vám každý
měsíc doma sejde peněz a ani
nemáte úplný přehled o tom,
kolik a za co vám odcházejí
peníze z účtu? Netušíte, za co
všechno platíte, kolik si ročně odložit na dovolenou, koníčky a nečekané výdaje v podobě porouchané pračky?

1. Udělejte si čas na své
finance

Řada lidí se během všedního dne nezastaví. Cestou
z práce nakoupí, doma zkontroluje dětem úkoly, uvaří
něco rychlého, nachystá se na
další den a svalí se do postele
nebo usne rovnou před televizí. V takovém životním tempu má málokdo náladu na to,
zajímat se o vlastní finance. V

tomto světle se jeví jako ideální čas pro zamyšlení se nad
vlastním finančním chováním víkend nebo jiné volné
dny. „K revizi osobních financí si vyčleňte alespoň jedno
dopoledne. Připravte si výpisy ze všech účtů, úvěrové a pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli energií, operátory,
poskytovatelem internetu či
kabelové televize. Abyste
měli klid na přemýšlení, naplánujte dětem samostatný
program,“ doporučuje Michal
Kozub, produktový manažer
společnosti Home Credit.

2. Na revizi příjmů a výdajů stačí tužka a papír

K tomu, abyste si udělali základní obrázek o příjmech
a výdajích, nebudete potřebovat žádné drahé vybavení. Stačí obyčejná tužka a list papíru, ti náročnější mohou použít tabulkový procesor. Samozřejmě můžete využít i sofistikovanější programy pro plánování rodinných financí, ale
jen pokud se s těmito aplikacemi dobře kamarádíte.
Do jedné skupiny sepište
všechny čisté příjmy rodiny,
do druhé výdaje. „Na stranu
příjmů zahrňte všechny zdro-

Citát

K revizi osobních financí si vyčleňte alespoň
jedno dopoledne.
MICHAL KOZUB
PRODUKTOVÝ MANAŽER
SPOLEČNOSTI HOME CREDIT

je příjmů, tedy ze zaměstnání, podnikání, různé přivýdělky i peníze získané například
prodejem ovoce a zeleniny
z vaší zahrady. U výdajů můžete začít třeba největšími položkami, jako jsou platby za
bydlení, splátky hypotéky
a úvěrů, výdaje za jídlo, oblečení, pojištění a tak dále,“
radí Michal Kozub. Porovnáním obou skupin pak získáte
rychlý obrázek o tom, zda
vaše současné příjmy vystačí
na pokrytí všech vašich výdajů.

3. Stanovení krátkodobých
a dlouhodobých cílů, pořadí cílů

Život je nepředvídatelný,
proto vás nesmí překvapit či
zaskočit třeba delší nemoc
nebo vážnější zranění. V takovém případě dojde k výpadku
příjmů a bude nutné sáhnout

PRO F IME D IA.C Z

do úspor. Takže i v době, kdy
se vám relativně daří, myslete
na to, že je nutné si vytvářet finanční rezervu pro případ
nouze. Musíte si také utřídit
priority, rozhodnout se, co si
je lepší odepřít, aby zbyly finance na důležité věci. Cíle se
obvykle dělí na ty krátkodobé, jako je například dovolená či rekonstrukce bytu, a
pak ty dlouhodobé, mezi něž
patří například koupě nemovitosti. Aby vám na to zbyly
prostředky, musíte chytře
hospodařit. Se splátkou hypotéky nic neuděláte a je nutné,
aby na ni vždy zbylo, ale šetřit
se dá jinde. Třeba tak, že si
místo nového kočárku seženete od známých starší. Také
zjistěte, co v domácnosti tolik
nepotřebujete a dalo by se to
prodat. Dobré je také upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Radši si pořiďte jedny kvalitní kalhoty, než troje módní, které nepřežijí třetí pobyt
v pračce.

4. Revize účtů a smluv

Neplatíte za internet příliš?
A co splátka hypotéky, není
příliš vysoká? Nemáte náhodou moc platebních karet či
účtů, za které platíte zbyteč-

Na revizi financí je nutné
udělat si čas. Ideální je třeba
víkend. Abyste měli klid, naplánujte dětem samostatný
program.
Připravte si výpisy ze všech
účtů, úvěrové či pojistné
smlouvy, smlouvy s dodavateli energií, operátory, poskytovateli internetu nebo
kabelové televize.
Vezměte si tužku a papír
a do jednoho sloupce sepište veškeré příjmy, do druhého pak všechny výdaje. Získáte tak rychlý přehled o tom,
zda vaše současné příjmy
stačí k pokrytí nákladů.
Stanovte si dlouhodobé
a krátkodobé cíle. Vyčleňte
si částku, kterou budete měsíčně odkládat jako finanční
rezervu v případě neočekávaného výpadku financí.
Zamyslete se, kde by se dalo
ušetřit. V úvahu přichází revize smluv či refinancování hypotéky. Ušetřit lze také na
oblečení či jiných variabilních výdajích.

né poplatky? Když zajdete za
finančním poradcem, jistě
vám poradí, jak refinancovat
hypotéku či zrušit nevyužívané či nadbytečné bankovní
služby.

5. Stanovte si pevný rozpočet a držte se ho

Když chceme dojít k cíli,
jímž by měl být pořádek v rodinných financích, musíte dodržovat předem vytvořený
plán. Jeho součástí je i stanovení pevného rozpočtu, kterého byste se měli držet. Výdaje
si rozdělte na stálé (např. hypotéka, energie, jídlo), variabilní (oblečení, dovolená, koníčky) a mimořádné (třeba
opravy). Stálé výdaje omezte
na to nejnutnější a srazte je
na minimum, omezte, co to
půjde, a pro ty mimořádné
mějte připravenou rezervu.
V případě výpadku příjmů
například u dlouhodobé nemoci se snažte šetřit, kde to
jde. Místo kina pro celou rodinu třeba postačí společný výlet do přírody. Nemusíte také
jezdit do práce vlastním autem, ale domluvit se na spolujízdě s kolegou. Vynechejte
také obědy v restauraci a jídlo
si noste do práce z domova.
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Padesát? Žádný věk

Děti odrostly, manžel poslouchá, tak mají čas a chuť se věnovat sobě.
Padesátnice. Umějí být úspěšné, atraktivní a sexy. Ale nevnímejte je
pouze jako sebevědomé, aktivní a o sebe pečující supermanky, odmítá
zjednodušující stereotyp Hana Fifková, sexuoložka a psychoterapeutka.

MICHAELA DOLINOVÁ, 52 let. Herečka
a moderátorka. Kdysi byla tváří TV Nova,
uváděla počasí a moderovala ranní pořady.

IVANA CHÝLKOVÁ,
53 let. Filmová
a divadelní herečka.
Získala Českého lva
za roli Olga ve filmu
Díky za každé nové
ráno. Má i Velkou zlatou
cenu z televizního
festivalu v Cannes za roli
paní Marty v seriálu
Přítelkyně z domu
smutku.

KATEŘINA KORNOVÁ, 49 let.
Herečka, modelka, moderátorka,
podnikatelka. V roce 2000
vydala svoji autobiografii
s názvem Žena se špatnou
pověstí.

HEIDI JANKŮ, 54 let.
Zpěvačka a moderátorka.
Na TV Barrandov má eroticky
laděný pořad Intim, u něhož
se mnozí dost červenají.

FOTO: SHUTTERSTOCK,
HERMINAPRESS, MAFRA

Hollywoodská filmová star Salma
Hayek před několika dny slavila své
50. narozeniny. Třebaže vypadá tak skvěle,
že se za ní ohlédne kdejaký mladík,
trochu znejistěla. „Je to jako na houpačce.
Jeden den svoje tělo milujete a říkáte
si, to je ono. Ale pak jsou dny, kdy jen
kroutíte hlavou – to snad není možné,“
zamýšlí se nad svým věkem. Přitom
dnešní padesátnice umějí být zatraceně
atraktivní. Stačí malé srovnání. Babičce
Boženy Němcové bylo 55 let, když poprvé
přijela na Staré Bělidlo. Šediny skrývala
pod šátkem a kolem zástěry se jí motali
psi Sultán a Tyrl. Herečka a malířka Iva
Hüttnerová ten okamžik často zmiňuje:
„Vnuci jí říkali: Babičko, vy máte jenom
dva zuby a vy máte šedivé vlasy… Jenže
dnes je pětapadesátiletá ženská často
na vrcholu své kariéry.“ Socioložka Jiřina
Šiklová si také nemyslí, že po padesátce
má žena všechno za sebou. „Hlasatelky
a komentátorky televizí ve Spojených
státech jsou ženy vyššího věku kolem
padesátky a více. Tento trend k nám dojde,
stejně jako už se přichází na to, že v práci
není nejlepší mladý kolektiv. Stárnoucí
člověk klidně mladšímu předá kontakty
a znalosti,“ vysvětluje Šiklová. A zmiňuje
i erotiku: „Sex nekončí kolem čtyřicítky.
Dnes se znovu berou šedesátníci.“ Hana
Fifková, sexuoložka a psychoterapeutka,
zná pocity padesátnic dokonale. „Velice
bych se bránila zjednodušujícímu
stereotypnímu obrazu padesátileté ženy
jako sebevědomé, aktivní a o sebe pečující
supermanky. Touto černobílou optikou
jsou zbytečně frustrované ženy, které
se takto nevidí a nechtějí či nemohou
tak žít,“ říká Fifková. „Pravdou ale je,
že současné padesátnice mají historicky
největší možnost žít svobodně, nebo spíš
tak, jak samy potřebují. Můžete se konečně
soustředit na sebe sama, upřednostnit svoje
potřeby a své zájmy, základní životní boje
už máte vybojované a stáří ještě zdaleka
neklepe na vrata,“ dodává Hana Fifková.

Jarmila Kurandová
jako babička v slavném
televizním filmu.

SALMA HAYEK, 50 let. Mexickou herečku proslavily
snímky Desperado či Od soumraku do úsvitu. Za hlavní roli
ve filmu Frida byla nominována na Oscara.

HANA FIFKOVÁ, sexuoložka
a psychoterapeutka
Žijete-li ve vztahu, ve kterém z vaší
strany dávno vyprchala touha
a vášeň (což nutně neznamená,
že to není dobrý vztah), s úlevou
přivítáte alibi ve formě přechodu
a ráda se zbavíte manželských „povinností“. Pokud žijete
ve vztahu, kde sex stále ještě funguje jako dobře namazaný
stroj, můžete si ho víc užívat. A každý nový vztah ženy
50 plus je novou šancí na hezký sex.

OLGA
SOMMEROVÁ,
režisérka
Padesátnice nemusí
vědět, co chce,
ale určitě ví, co už
nechce. Konečně
se může stát sama
sebou. A tahle svoboda stojí za všechny
prachy.

LUCIE BÍLÁ,
50 let. Populární zpěvačka a porotkyně
v televizních show.
Mnohonásobná držitelka zlata v soutěži
Český slavík.

JIŘINA ŠIKLOVÁ,
socioložka
Lidé by se měli
snažit vypadat
dobře vždycky,
nejen ve stáří.
Ale když jdete
na plastickou
operaci, je to také výrazem neschopnosti
přijmout sebe sama takovou, jaká jsem.
To je znak nedospělosti.
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RETROMĚSTEČKO
(nejen) ČSLA, setkání
HASIČŮ
a bezpečnostních
složek
Kde? Areál bývalých Masarykových
kasáren, Zborovského náměstí,
Pardubice.
Kdy? Pátek 30. září od 16 do 18 hodin
Plavení Labe s ukázkami vojenských,
hasičských a záchranářských vozidel.
Sobota 1. října od 9 hodin do 18 hodin,
od 18 hodin večerní koncert.
Neděle 2. října od 9 hodin do 17 hodin.
Co? Vojensko – historická prezentace:
výstroj, výzbroj a vybavení nejen
jednotek ČSLA, statické ukázky
pásové a kolové techniky, dynamické
ukázky techniky v tankové aréně,
jízdy návštěvníků ve vybrané technice
včetně tankové. Sbory dobrovolných
hasičů: prezentace techniky.
Prezentace bezpečnostních složek
státu: akční ukázky Vězeňské služby
ČR, speciální vystoupení zásahových
složek, Policie ČR, Armáda ČR, IZS atd.
Prezentace polské a německé části
Retroměstečka.
Za kolik? Oba dny do 150 cm vzrůstu
zdarma. Dospělí a nad 150 cm 190 Kč.
Rodinná 500 Kč. Senior 65+ 100 Kč.
Více na www.retromestecko.cz.

INZERCE

VYDAVATELSTVÍ PŘIJME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
POŽADUJEME: SŠ vzdělání, zkušenosti v obchodní činnosti,

organizační schopnosti, komunikativnost, řidičský
průkaz, časovou nezávislost, vlastní auto

NABÍZÍME:

zajímavou a samostatnou práci, nadprůměrný
výdělek, po zapracování služební auto

Volejte: 608 813 237

Česká republika

VB? Smát se je povoleno
Kdo by si nepamatoval
esenbáky. Potkat je lze
i dnes. Ctibor Jegrman
z Pardubic je jím se vší
parádou. I s moskvičem.
RADEK LATISLAV
PARDUBICE | Vzpomínáte si na proslulé filmové hlášky z Hřebejkových Pelíšků? Tak to se vám určitě vybaví i ta
s esenbákem, který bez servítků mluví
o zákroku proti diverzantovi na motorce s koženou brašnou. „Rozkaz ten zněl
jasně – nesmí projet, za žádnou cenu.
Služba je služba.“ Podobnými peprně
okořeněnými hláškami nešetří ani „esenbák“ Ctibor Jegrman, který je se svým
„služebním“ moskvičem spolu s dalšími příslušníky Sboru národní bezpečnosti nedílnou součástí oblíbeného Retroměstečka v Pardubicích.
Na dodržování veřejného pořádku
bude bedlivě dohlížet i letos. Zpráva
hlavně pro dříve narozené: Smát se kolem hlídky esenbé je dovoleno. Občanku po vás rozhodně chtít nikdo nebude.
„Bereme to s kamarády jako legraci,
protože nás to baví. Ukážeme dětem,
jak dřív vypadali esenbáci. Pustíme je
do auta, ukážeme jim, co umí, kdo bude
chtít, toho svezeme. Je to pro všechny
zajímavé a rozhodně to vážně nebereme. Tatínkové od rodin se občas hrdě
hlásí: Vidíš to, tímhle mě vezli, když
jsem šel ze zábavy ožralý,“ líčí Ctibor
Jegrman pracovní náplň na akcích, jakou bude třeba Retroměstečko.

Uniforma za láhev rumu
S modře zbarvenou esenbáckou 412kou
dělá parádu na nejrůznějších motosrazech už několik let. Jelikož se zajímá o
dějiny bezpečnostních sborů, ať už armádních či policejních, kamarádi z par-

FOTO | RADEK LATISLAV

dubického Moskvič klubu moc dobře
věděli, proč o pořízení modrého moskviče, který byl zrovna k mání, mluvit zrovna před ním. Dlouho se přesvědčovat nenechal. „Nakonec jsem v tom zůstal
sám. Auto jsem nechal přestříkat podle
filmu Holka na zabití. To je jediný barevný film, ze kterého se dá autentická
barva auta zachytit. Ani v Praze v policejním muzeu mi nedokázali sehnat barevnou fotku auta v historických barvách Veřejné bezpečnosti,“ říká ke zrodu svého „služebního“ moskviče s veškerou dobovou výbavou.
O tom, jak dodnes budí na silnicích respekt, rád vypráví. „Stalo se mi na jedné
křižovatce v Přelouči, kde jsem veteránům ukazoval, že mohou jet. Měl jsem
při ruce takovou značku přikázaný směr
jen tak na chodníku, protože nemohu
řídit provoz tak jako skuteční policajti.
Najednou zastavil takový starší pán ve

120cítce škodovce a začal se ptát, zda je
cesta na Přelouč skutečně zavřená. Já
mu na to říkám: Co myslíte? Koukněte
se na mě zblízka... Chvilku pán nevěděl,“ říká k přirozenému respektu uniforem z 50. a 60. let. S jakýmikoliv výtkami se kupodivu nesetkává.
„Musím říct, že mám z 99,5 procenta
pozitivní ohlasy. Lidé se usmívají, vzpomínají při tom na mládí. Nesetkal jsem
se s nikým, kdo by reagoval negativně,“
dodává. Soupeření nebo přetahovaná
o to, kdo má větší kompetence, prý nepanuje ani při setkání s mladšími kolegy z Policie České republiky. „Policisté
jsou dnes mladí lidé, kteří tato auta nepamatují. Většinou jen zamávají, ale ještě
se mi nestalo, že by mě zastavili. Maximálně, že by si mě chtěli vyfotit. Je to
nakonec jejich historie,“ říká příslušník
VB, kterému uniformy věnovali skuteční příslušníci VB i za láhev rumu.

Nový laser zrychluje operace šedého zákalu.
Pavel Stodůlka za jeho prezentaci obdržel prestižní cenu

Kodaň - Zlín Na odborném
kongresu v Kodani proběhlo
ve dnech 10. až 14. září setkání
odborníků z Evropské společnosti kataraktových a refrakčních
chirurgů. Na něm byly mimo jiné
představeny nové postupy v operacích šedého zákalu a zároveň nové přístroje, které zlepší
komfort pacientů a zvýší bezpečnost operací. Český oční chirurg Pavel Stodůlka zde představil nový laser prostřednictvím
video prezentace, za kterou získal první cenu v oblasti inovací.
Přednosta očních klinik Gemini získal cenu za odborné video
představující, jak nový Capsulaser pracuje. „Ocenění od Ev-

ropské společnosti kataraktových a refrakčních chirurgů si operaci šedého zákalu může dostat, umožňuje vidění bez brýlí
nesmírně vážím. To, že mé video a postup v něm předvedený do dálky, ale i na čtení a střední vzdálenosti. www.gemini.cz
považují za inovativní přední světoví odborníci a oční chirurgové, je velmi příjemným uznáním mé dlouholeté práce.
Takového ocenění se člověku dostane třeba jednou za život.
Hranice očního lékařství a operačních technologií se neustále
posouvají. Oční chirurgie je dokonce jedním z nejrychleji se
rozvíjejících oborů na světě. A Česká republika patří k velmocím oční chirurgie. Nový laser používáme na našich klinikách
jako jedni z prvních na světě.“ vyjádřil se k ocenění Pavel Stodůlka. Na kongresu v Kodani kromě toho získal i cenu firmy
Physiol za nejvíce implantovaných trifokálních čoček FineVision na světě. Trifokální čočka je tou nejlepší, kterou pacient při
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Nový „ismus“.
Z rozbitých
displejů se
stalo umění
ČR | Vypadalo to jako nový
umělecký směr, přitom šlo o kamuflovanou reklamní kampaň
na nový mobil. Jenže původně
pouze marketingová myšlenka
nakonec tvůrce moderního
umění skutečně zaujala.
O co šlo? Reklamní kreativci
vymysleli, že na takřka nerozbitný displej mobilního telefonu nejlépe upozorní fiktivním
uměleckým směrem, jehož podstatou má být přenášení typických prasklin z displejů chytrých telefonů na malířská plátna. Takovou tvorbu označili
jako rupturalismus.
Tváří fiktivního směru se stal
malíř Aleš Růžička (na snímcích), který se do kampaně zapojil. Vytvořil několik uměleckých děl mapujících ruptury,
tedy praskliny, displejů mobilních telefonů a umožnil tak
vznik reálného rupturalismu.
A světe div se, jeho díla zaujala.

„Reakce byly vesměs pozitivní a zájem o obrazy je velmi
velký,“ přiznává malíř. „Obrazy i samotné praskliny telefonů
lidé na sociálních sítích hojně
sledovali, sdíleli a komentovali. Dokonce začali sami od sebe
zasílat fotografie a videa svých
prasklých telefonů a sdílet své
příběhy, které stály za rupturami jejich displejů,“ popisuje Tomáš Vozáb z marketingové
agentury, která s neobvyklým
nápadem přišla.
Rupturalismu se malíř Aleš
Růžička nevzdává ani do budoucna, byť už to nebude mít
nic společného s reklamní kampaní. „Samozřejmě jako všechno i tohle téma jde rozpracovávat. Nikdy jsem od tématu neodcházel. Zajímá mě v momentě, kdy se z prvotních nápadů
dostane člověk dál, pak mi to
začíná dávat smysl. Nemaluji
už pouhý mobil, ale ten se mi
dostává do souvislostí s dalšími
věcmi v zátiší. Mobil je symbolem doby, pokud je prasklý, určitá symbolika marnosti a konečnosti tu je... Všechno souvisí se vším,“ vysvětluje. (vrm)
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Trautenberk by mohla být

Ať se ve svém rodokmenu podívá kamkoliv, vždy najde
někoho od kumštu. „Hercem jsem se tak zkrátka asi
stát musel, byť by mě bavilo dělat třeba právníka,“ říká
Jakub Prachař. Do kin nyní vstupuje jeho nový film
Prázdniny v Provence. Více než z plátna je však známý
ze seriálů, ke kterým je teď překvapivě kritický. „Všichni
v nich hrajeme stejně, říkám tomu přibližné herectví.“
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Herec Jakub Prachař si nedávno splnil dětský sen, když soutěžil v legendární
Pevnosti Boyard. To ve stáří by si rád zkusil nejslavnější roli svého dědečka Ilji Prachaře. „Až dědu fyzicky doženu, mohla by
moje poslední role být Trautenberk v pokračování Krkonošských pohádek,“ říká.
Přiznám se, že na první pohled jste mi
připomněl Trautenberka. Tedy vašeho dědu Ilju Prachaře, který ho znamenitě hrál v Krkonošských pohádkách.
Víte, že jste si tak podobní?
Ano, babička mi ukazovala fotku dědy někde na splavu, tam ta podoba byla až strašidelná. Alespoň vím, co mě čeká.
Nesmáli se vám kvůli Trautenberkovi
děti ve škole?
Krkonošské pohádky měla spousta dětí
ráda. Když jsem řekl, že to je můj děda,
braly mě spíš za hrdinu. Byl jsem na dědu
pyšný a na Krkonošské pohádky jsem se
rád díval. S přibývajícím věkem jsem viděl i jeho další filmy, které byly i léta v treINZERCE

zoru, například Všichni dobří rodáci nebo
...a pátý jezdec je Strach. Říkám, že z naší
herecké rodiny Prachařů byl nejšikovnější. Možná ho trochu mrzelo, že ho lidé znali nejvíc jako Trautenberka.
Při té podobě byste si jednou mohl
Trautenberka sám zahrát, pokud by
se třeba za 20 let natáčely Krkonošské pohádky 2.
Až bude nejhůř a já dědu fyzicky doženu, tak to by mohla být taková má poslední role. Mohl bych někoho poprosit, jestli by nemohlo být nějaké pokračování… (smích)
Nedávno jste byl ve Francii, kde
jste se s dalšími českými celebritami zúčastnil legendární soutěže Pevnost Boyard. Splnilo natáčení vaše očekávání?
Pevnost Boyard byla první porevoluční západní show, tak to pro mne
byl trochu splněný sen. Samozřejmě
nás prováděl Paklíč, drsná Felindra,
tedy Francouzka, která otáčí tygří hlavou. A otce Fourase hrál Jan Rosák.
Překvapily vás disciplíny?
Člověk v dotazníku vyplní, co nechce
dělat. Takže já jsem napsal, že nemám

rád uzavřené prostory, kde teče voda, takže jsem pak plnil úkol v uzavřeném prostoru, kde tekla voda. Klasika.
Jako tým jste ale nakonec uspěli…
Ano, vybrali jsme přes 180 tisíc korun
pro občanské sdružení Helppes, které
vychovává asistenční psy pro nevidomé.
Ve Francii jste už dřív natáčel komedii Prázdniny v Provence,
která jde právě do kin. V hlavních rolích jste vy, Vojta Kotek a Kryštof Hádek. Příběh je o trojici kamarádů, kteří utečou do
Francie a pak tam zažívají různá dobrodružství...
Máte pravdu, natáčelo
se už v létě 2014. Pamatuji si, že jsem tam jel autem, bojím se totiž létat.
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jednou moje poslední role
Četl jsem kritické komentáře, že Prázdniny v Provence jsou další Snowboarďáci a Rafťáci. Ale že zatímco dvacetiletým snowboarďákům jde podle
kritiky leccos odpustit, 30letým chlápkům už ne. Co na tyto kritiky říkáte?
Myslím, že se Snowboarďáky si film vůbec podobný není. Ti kluci jsou tak trochu
vykořenění. Já hraji frontmana kapely, který vidí věci, jež ostatní lidé nevidí, a říká
věci, kterým ostatní moc nerozumí. Všichni si o něm myslí, že je idiot. A on na konci vzlétne, tam se ukáže, že co říkal, byla
pravda.
Jak vzlétne?
Prostě na konci levituje nad zemí…
Aha, zajímavé. A co ti další dva?
Vojta Kotek hraje bubeníka, který posedává a pozoruje okolí. Kryštof Hádek má rád
starší ženy a prožije ve filmu krásný příběh
lásky. Je to komedie, ale trochu smutná.
Měsíc jste natáčeli v malém městečku
Six-Fours-les-Plages. Jací byli Francouzi?
Cizince moc nemusí, jsou soběstační. Byli
jsme v té vesničce poměrně dlouho, a když
zjistili, že jsme jediní, kdo jim dělá kšeft,
tak si nás strašně oblíbili. Nakonec byli
hodně milí. Anglicky moc neumí, a když
ano, tak dělají, že neumí. Ale my se za těch
pár dní francouzsky naučili perfektně.
Ve filmu se objevila hláška, že „život
je příliš krátký na to, abychom pili
špatná vína, ta vozíme do Čech“. Jaké
mají v zemi vína víno? Třeba oproti
české Moravě…
Moravský sklípek je dobrý, člověk dostane průměrné víno a lehčí pohoštění. Ale
INZERCE

„

o víně jako takovém to moc není. Kdežto
Francouzi sice nemají tak malebné sklípky
s cimbálovkou, ale mají fantastické víno,
to je jejich velká výhoda. Ovšem i na Moravě je dobré víno, ale není ho tam moc.

České filmy
mi v poslední
době připadají nablblé.
Vrátím se ještě k vaší rodině. Herecký
rod Prachařů je poměrně známý. Jak
si to vysvětlujete, že tolik generací se
stále věnuje herectví?
No, říká se, že „geny nevychč****“. Například praděda byl ochotník, z další větve
byl praděda Žalecký prvním ředitelem Národního divadla. Mohl bych dělat něco jiného, ale nějak to dopadlo tak, že jsem herec. Bavilo by mě ale třeba dělat právníka.
A bude i další generace Prachařů v budoucnu také bavit lidi na divadelních
prknech?
Mně to rodiče nedoporučovali. Své
děti – až je jednou budu mít, ale na to je
ještě čas – do ničeho nutit nebudu. Ať si
zvolí samy. Když vidím, jak je tahle branže o velké pracovitosti i štěstí, nutnosti se
neustále o něco snažit, tak nevím. To povolání je nebezpečné v tom, že jednou jste nahoře, jednou dole. Musíte se snažit. Když
čekáte, jestli něco přijde, tak se k žádnému výsledku nedojde. Je to hodně nejisté
povolání. Mě ale i přesto baví.
Porovnáváte svůj herecký um a styl
s otcem či už zmiňovaným dědou?
To asi ani nejde, každý herec hraje něco
a nějak. Oni jsou navíc jiná generace, oba

hráli trochu jinak. V herectví jsem se od
nich nijak neinspiroval. Za dědou jsem jezdil na chalupu, kde pěstoval angrešt
a růže. To poslední, o čem se chtěl bavit,
bylo asi herectví. Za to mě naučil, jak se
rozdělává oheň nebo jak se myje auto.
Neměl chalupu podle večerníčku v Krkonoších?
Ne, měl ji na severu Čech, nad Děčínem.
Říkáte, že se svými kolegy příliš inspirovat nenecháváte. Sledujete je vůbec?
Ve volném čase do divadla moc nechodím, raději jsem doma nebo jdu třeba na
ryby. Vlastně ani nevím, o kom bych byl
schopný říct, že hraje dobře a kdo si myslím, že naopak. V seriálech všichni hrají
stejně, protože tam není co hrát, sám tomu
říkám přibližné herectví. I já jsem něco takového točil a točím. Hlavně se tam odříkávají texty v podobných emocích a nepo-

zná se to, kdo jak hraje. Ale i tohle mě
baví. Samozřejmě existují názory, že je to
kýč, dnes si ale člověk nemůže zas tak
moc vybírat a já jsem rád, že se mohu někde realizovat. To umělečtější hraní si užiji víc v divadle, třeba v Rubínu nebo v La
Fabrice.
K seriálům jste tedy poněkud kritický,
ale co současné české filmy? Točily se
podle vás dřív kvalitnější snímky
než dnes?
Mnohdy ano, nevím, jestli je to tím, že by
dřív byli lepší scenáristé či dramaturgové,
nebo jestli bylo víc času. Je fakt, že v televizi byly pouze dva programy a lidé chodili na filmy spíš do kina. Ale i tehdy se natočilo mnoho špatných filmů. Osobně
ovšem v poslední době nejsem velký fanda českého filmu, všechno se mi zdá trochu nablblé. Ani diváci už do kin moc nechodí. Věřím ale, že přijde doba lepších filmů, objevují se tu kvalitní režiséři.

Jakub Prachař

Narodil se 30. srpna 1983 v Praze.
Pochází z herecké rodiny, matkou je Dana
Batulková, otcem David Prachař a jeho
dědečkem byl Ilja Prachař.
■ Na divadelní pódium se poprvé postavil
už ve 13 letech, brzy poté se objevil
i v televizním cyklu Bakaláři.
■ Mediálně známějším se stal až po
účinkování v televizních seriálech
Ulice, Bazén a Horákovi.
■ Věnuje se také hudbě, proslavilo
ho působení v kapele
FOTONightwork
| TOMÁŠ KRIST, MAFRA
a moderování soutěže Česko
Slovensko má talent.
■ Je ženatý s modelkou Agátou
Prachařovou (dříve Hanychovou).
■
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Gott se vrací. Budu cvičit, slibuje
Je to nejočekávanější
hudební návrat letošního
roku. Zpěvák Karel Gott
si po těžké nemoci poprvé
zazpíval na narozeninovém
koncertu Hany Zagorové
a nyní se připravuje
na vystoupení v největší
české hale – v O2 areně.
JOSEF HORA
ČR | Země vstává. Název nové písně Karla Gotta jakoby naznačovala, že také sám
český pěvecký mistr „vstává“ a vrací se
k aktivní hudební kariéře. „Nechci žádný
velký návrat. Bude to pozvolné, jako
v době mých úplných začátků,“ řekl v rozhovoru pro Rádio Impuls.
Gott překvapil fanoušky už minulé úterý nečekaným vystoupením v Lucerně,
kde slavila své 70. narozeniny Hana Zagorová. Svůj návrat na pódia tak o zhruba
měsíc uspíšil, byť skutečně první velké
a dlouho očekávané živé vystoupení po vynucené pauze Gott plánuje na 15. října
v pražské O2 areně při akci Český mejdan
s Impulsem. Představí zde svůj již zmiňovaný nový song Země vstává.
„Je to pro mě pocta, když ji budu moct
zazpívat sólově. Slibuji, že budu opravdu hodně cvičit. Když mě nechají zazpívat i další písně, budu rád,“ řekl
Gott na Impulsu. Hudbu pro skladbu složil Michal David a text napsal Lou Fanánek Hagen. Na velké koncertní show Český mejdan
INZERCE

s Impulsem kromě Karla Gotta zahraje
i Michal David, Dalibor Janda, kapela Chinaski a mnoho dalších.
Ještě předtím, 10. října, čeká zlatého slavíka vystoupení v komornější Malostranské besedě.
„Uvažoval jsem, jak po roční přestávce
udělat ten návrat. Řekl jsem si, že to nechci s velkým vytrubováním. Nevím, jestli to je nutné, protože pauzu dělá skoro
každý zpěvák. Toto nebyla dobrovolná
pauza. Zkusím začít pozvolna vystupovat
v komornějším prostředí, což je Malostranská beseda. Budu mít hosty a chceme udělat pravidelnější setkávání s publikem.
Prostě tak, jak jsem začínal,“ prohlásil sedmasedmdesátiletý zpěvák.
Karel Gott přitom ještě před několika měsíci
o svém návratu na pódia vůbec neuvažoval.
Tehdy se stále léčil z ná-

dorového onemocnění mízních uzlin a přiznal, že si neumí představit, že by znovu
zpíval. „Můj hlas je prostě příliš slabý.
Moji lékaři mi však slíbili, že se mi hlas
vrátí, stejně jako ostatní životní síly.
K tomu je ale ještě dlouhá cesta,“ poznamenal zpěvák pro německý Bild. Chemoterapie a rekonvalescence už má ale za sebou a jeho zdravotní stav se zlepšil natolik, že nyní už může směle plánovat postupný návrat k živým vystoupením.

„Měli mě
za blázna“
Ve vysílání Rádia Impuls
Gott také zavzpomínal

na své úplné začátky, když dal kvůli zpěvu v roce 1960 výpověď v ČKD, kde pracoval jako elektromontér. Tehdy mu bylo
21 let a trápily ho noční můry, ve kterých
zpívá před prázdným sálem, v němž sedí
jen jeho tatínek a mistr z dílny.
„Můj otec si chodil k mistrovi, panu Novákovi, vždycky poplakat. Říkal mu:
Víte, co je nejhorší? Je to můj jedinej
kluk, a takhle se nepoved', on chce zpívat,
představte si, do mikrofonu,“ vyprávěl
zpěvák. Otec by prý chápal ještě třeba operu, ale mikrofon a publikum pro něj byly
nepředstavitelné.
„Když jsem začal klukům z práce tvrdit, že budu zpívat v Las Vegas, tak mě
měli za blázna. Tehdy chodili do jiných
oddělení a vodili k nám ostatní zaměstnance, aby se šli podívat na toho magora, co
chce zpívat v Las Vegas. A já jim za pár
let poslal z Vegas pohlednici, kde jsem zaškrtl místo, kde zpívám,“ vzpomínal v rozhlasovém éteru nejpopulárnější český umělec.

Mistr o své nové vizáži
FOTO | KATEŘINA
ŠULOVÁ, MAFRA

„Jednou jsem se přestal holit, a když jsem
se na sebe podíval, musel jsem se
pochválit. Trošku jsem byl zklamaný, že
kolega Tom Jones mě hned napodoboval,“
vtipkoval o své nové image Karel Gott
v televizní talkshow Všechnopárty.
Zpěvák, který bojoval s rakovinou mízních
uzlin, kvůli chemoterapiím na jistou dobu
přišel o vlasy. Po vyléčení se ale zatím
nevrátil ke svému původnímu účesu.
Zvolil i pro letní měsíce pohodlnější kratší
sestřih a občas má i bradku. Podle reakcí
jeho fanoušků a fanynek to zpěvákovi
mimořádně sluší.
(zar)

ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

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

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin

Čističku vzduchu
Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech
barevných provedeních.

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

více na www.ionic-care.cz

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

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 8 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor.
Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně a s nulovými náklady
na výměnné ﬁltry. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které
pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie
nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty jsou zachyceny na elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach,
ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2016 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1001 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

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

V

moderních bytech a kantrvale pobýváme, by mělo podle dopocelářích dýcháme škodlivý
ručení Státního zdravotního ústavu obvzduch, který dokáže zkrátit
sahovat minimálně 1.250 záporných
život i o několik let a cítíme se v něm
iontů (aniontů) na cm3. A zatímco
unavení a nervózní. Prachové mikrov přírodě (na horách, u moře, v lese,
částice, smog, jedovaté chemické výu vodopádů) dýcháme vzduch s konpary z umělých hmot a nábytku, bakcentracemi až 10.000 vzdušných aniterie, viry, spóry plísní, výkaly všudyontů v cm3, v interiérech, kde žijeme
přítomných roztočů – to vše se v uzaa pracujeme, jsou hodnoty většinou
vřených prostorách koncentruje. Poblízké nule. Právě díky vysoké koncentom, zejména v chladnějších obdotraci prospěšných vzdušných anionbích roku, kdy méně
tů je nám tak dobře
V bytech a kancelářích
větráme, působí tyto
v lese, u moře, při
škodlivé látky na náš
východu slunce nedýcháme vzduch, který
organizmus prakticzkrátí život o několik let bo u tekoucí vody
ky celý den. Největči táborového ohně.
ší část škodlivin přitom proniká do těla
Zejména kvůli působení vzdušných
právě plícemi. Přes tenkou plicní slizaniontů nás tato místa podvědomě
nici totiž proﬁltrujeme neuvěřitelných
přitahují a velmi rychle si na nich od75.000 litrů vzduchu denně.
počineme. Díky ionizátoru Ionic-CARE
Nemocné domy: Aniž si to uvědomusi takovou příjemnou atmosféru nyní
jeme, polovina z nás nějakým způsomůžete vytvořit i doma.
bem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od boDárek ZDARMA!
lesti hlavy, nespavosti, snížené konIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiscentrace, alergií, astmatu, akutních i
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
chronických onemocnění plic, až po
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
Tento přístroj neutralizuje pachy a protěžké deprese i rakovinu. Moderní stačišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatvební materiály, utěsněná okna, běžíně a kdekoliv jincí klimatizace, vaření na plynu, syntede. Navíc omezutické koberce, umělý nábytek, televije výskyt bakterií,
ze, monitory, kopírky a dalších zhruba
zabraňuje růstu
20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buplísní a v lednici
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % žiuchovává potravota – zdraví škodlivé prostředí!
viny déle čerstvé.
Ionizace vzduchu: Součástí tohoto jedovatého koktejlu chemikálií, statické
elektřiny, ozónu, mikročástic prachu
kód
apod., jsou i vzdušné ionty resp. ion- Pro získání dárku stačí
tová nerovnováha. Ovzduší, ve kterém zadat při objednávce kód:

FF3

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.10.2016

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 31.10.2016 nebo do vyprodání zásob
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20. - 24. 9. 2016

• HALA 3A-11

Ve dnech 20. 09. až 24. 09. 2016
sa na pražském výstavišti Letňany koná
mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016

Srdečně vás zveme
do výstavní expozice
SLOVAKTUAL s.r.o.
v hale 3A, stánek č. 11
Zblízka si můžete prohlédnout naše plastová a hliníková okna pro nízkoenergetické
a pasivní domy. Na vzorcích oken a dveří si sami vyzkoušíte jejich funkčnost.
Prostorné propojení interiéru s venkovní terasou nebo zahradou demonstruje náš největší
výstavní exemplář – 8 m dlouhý a 2,5 m vysoký zdvižně-posuvný hliníkový portál HST 77.
Naši odborně vyškolení prodejci Vám objasní všechny podstatné vlastnosti a parametry
jednotlivých oken a profilových systémů.
Tento rok představujeme novinku:
hliníková okna Heroal W 77 HI s vynikajícím stupněm izolace, s Uw od 0,72 W/(m2K).

www.slovaktual.cz

PENZE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Na důchod lze spořit už v dětství
Odchod do penze? Pro mladou generaci jedna velká nejistota. Šetřit peníze na stáří se proto vyplatí
ČR | Do důchodu nejpozději v 65 letech?
Ačkoliv určení horní hranice odchodu do
penze, které nedávno schválila vláda, zní
jako dobrá zpráva, vaše radost může být
předčasná. Podle zákona se totiž důchodová hranice může každých pět let revidovat
podle toho, zda se Češi nedožívají vyššího, případně nižšího, věku, a na základě
toho hranici přizpůsobit. V kolik tedy reálně půjdou do důchodu lidé, kterým je
méně než 50 let, to není vůbec jisté. Proto
se vyplatí na stáří spořit.
A začít lze už v útlém dětství vašeho potomka. Rodiče totiž mohou od tohoto
roku spořit na penzi i svým dětem mladším 18 let. Hlavní výhodou, na kterou fondy lákají, je podpora až 2 760 korun. Právě
tolik dostanete od státu, pokud ročně uspoříte aspoň 12 tisíc.
Při rozhodování, zda je takový druh spoření pro vás výhodný, musíte především
zvážit, jestli vám peníze nebudou chybět
v domácím rozpočtu. Druhá otázka zní,
jestli se to vyplatí. Odpověď je, že ano, ale
INZERCE

to za předpokladu, že se spolehnete na
zmiňovaný státní příspěvek.
Stát umožňuje po dovršení plnoletosti
vybrat třetinu naspořených peněz. Dvě třetiny včetně celé státní podpory zůstávají na
účtu do důchodu nebo do dovršení 60 let.

Důchodová matematika

Kolik budete mít na účtu?
Podívejme se na konkrétní příklad. Kdyby
rodiče zasílali tisíc korun měsíčně, tak by
dostali od státu 230 korun a celý balík peněz by se navíc poměrně dobře zhodnocoval. V 18 letech by mělo dítě slušný start
do života či na školné. V našem modelovém případě bychom měli na penzijním
spoření po 20 letech zhruba 403 tisíc korun (i se státní podporou a zhodnocením
vyváženého fondu 3 % p. a.). Po výběru
třetiny dostaneme na účet zhruba 105 tisíc
korun. Získáme tedy třetinu zasílaných peněz plus zhodnocení, které se ovšem musí
zdanit. Do důchodu pak zůstává asi 298 tisíc korun.

Ve většině evropských států se už dnes
chodí do penze v 65 letech, u nás zatím
v 63 letech a ženy, které vychovaly děti,
o něco dříve. A 14 zemí skupiny
OECD (nejvyspělejší státy světa –
mezi nimi i několik z EU) plánuje
zvýšit důchodový věk postupně
na 67 až 69 let.
■ Věk se od revoluce posunul několikrát.
V roce 1990 se chodilo do penze
v 60 letech (muži) a v 53 letech (ženy
s více dětmi). Poslední posun zatím
udělala Nečasova vláda, když nastavila
zvyšování bez horní hranice zhruba o
dva měsíce ročně pro každý další ročník.
■ Vzhledem k tomu, že se lidem
prodlužuje život, začala by v budoucnu
růst i doba strávená v důchodu.
V druhé půlce tohoto století by lidé
zůstávali v penzi o čtyři roky déle než
dnešní důchodci.
■

Dosud rodiče spořili ve velkém dětem
hlavně prostřednictvím stavebního spoření, a to opět především kvůli výhodné státní podpoře. Ta činí 2 000 korun při úspoře
alespoň 20 tisíc korun ročně. Po šesti letech se dají peníze včetně podpory vybrat
a použít na cokoliv. Je ale třeba počítat se
vstupním poplatkem ve výši jednoho procenta z cílové částky (v průměru 3 400 korun) a každoročním poplatkem za vedení
(re, jvl, jk)
účtu (zhruba 300 korun).

20 16. září 2016
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Tirák mi projede hned za zády.

„

Redaktor 5plus2 strávil
směnu s dělníky
na opravovaném úseku
dálnice D1 mezi 48.
a 56. kilometrem. Někdy
se tam auta sunou jak
šneci, jindy projedou
kolem člověka 120 km/h.

iDNES.cz se na opravovaných úsecích
bourá pětkrát častěji. Bohužel dochází i
ke „smrťákům“, řidiči často přehlédnou
varování a vjedou do staveniště.

Pokud je to
možné,
poslední roky vršíme
na začátku staveniště
hromady zeminy, které
by měly auto zastavit.

5plus2
■ TÉMA

„Naposledy se to stalo u Hvězdonic.
Vycházíme z praxe. Pokud je to možné,
tak poslední roky vršíme na začátku staveniště hromady zeminy, které by měly
auto zastavit,“ říká Mejkal.

JOSEF HORA
ČR | Když na 50. kilometru D1 před několika dny vyletěla z opravovaného úseku lopata na slovenského řidiče a zasáhla jeho vůz, byl hodně překvapený. Záběry z nehody viděly na internetu a v televizním zpravodajství statisíce lidí. Redaktor týdeníku 5plus2 se vydal mezi
dělníky, aby zjistil, jak to na opravované dálnici chodí.
Zatímco se průměrný český řidič
ve své klimatizované fabii otráveně plazí v zácpě na D1 podél betonových zátarasů v zúžení, na druhé straně barikády
pracují dělníci. Přes léto málo stínu a pekelné horko, přes zimu zase mráz. A
auta projíždějící jen kousíček od nich.

S kamionem za zády
Po staveništi, kterému přezdívá bojiště,
mě provádí stavební mistr Tomáš Mejkal. Obrovské stroje pokládají nový povrch, přes výkopy a díry s vyčnívající-

Stavební mistr Tomáš Mejkal (vlevo) doprovázel po „bojišti“ redaktora týdeníku 5plus2 Josefa Horu. Bojištěm myslel opravovaná místa dálnice.
mi ocelovými pruty jsou položena úzká
dřevěná prkna, na kterých udržíte tak
tak rovnováhu. Celé staveniště je od vozovky oddělené do pasu vysokou betonovou zábranou, hned za ní „létají“
ve všední odpoledne stovky aut za hodinu. Velký a rychlý tirák, který projede
pár centimetrů za zády, mě proudem
vzduchu doslova odhodí. „Na to se
zvyknout nedá, jsme neustále ve střehu,“ podotýká mistr, který má na starost
skupinu asi patnácti dělníků.

ho svodidlového sloupku na lopatu, která byla tímto vymrštěna do silnice,“ vysvětluje Zdeněk Ludvík, vedoucí několika úseků rekonstruované D1.
„Taková nehoda se občas bohužel stane, je to jako když zatloukáte hřebík
a bouchnete se do prstu. Když k tomu
dojde, případně vzniklou škodu uhradíme. Řeší se, zda to byl problém konkrétního dělníka, nebo, jako v tomto případě, nešťastná náhoda,“ dodává. „Naštěstí se nikomu nic nestalo a slovenský
řidič ani nechtěl škodu zaplatit,“ poznamenává Ludvík.
Letící lopata byla spíše kuriozitou,
nejvíce nehod způsobí v zúžení neopatrní a moc rychlí řidiči. Podle průzkumu

Letící lopata? Náhoda
Vraťme se ale k letící lopatě. „Byla to
nešťastná náhoda, došlo k pádu železné-

Přes hromadu hlíny na bok
Poměrně často je možné slýchat a číst
v médiích zprávy o nehodách méně tragických, kdy se řidička na začátku staveniště převrátila přes hromadu hlíny na
bok. Ale i o vážnějších, kdy řidič vjel
do rozestavěného pruhu a spadl z rozebraného mostu pod dálnici. Jiného šoféra zase před několika dny slisovaly dva
kamiony mezi sebe. Tragicky skončila
před časem nehoda, kdy rodina vracející se z Řecka vletěla do staveniště
a řidič – otec – na místě zemřel.
Dochází také ke kuriózním karambolům. Například takovému, kdy v ranních hodinách vjel řidič na čerstvě položený beton, ze kterého se na vozovku
vrátil až po 60 metrech. Vyjeté koleje
stály firmu 270 tisíc korun.

INZERCE

www.ptc.cz

PROTONOVÁ LÉČBA

ÚSPĚŠNOST

%

VÝHODY
PROTONOVÉ TERAPIE
97% ÚSPĚŠNOST

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY
NÁVRAT RAKOVINY
30 % OPEROVANÝCH

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Léčba v 5 dnech
Ambulantně
Bezbolestně
Se zachováním potence
Žádné pleny

Doba léčby 40 dní
Pobyt v nemocnici
Bolesti a nevolnost
Impotence – 50 % operovaných
Inkontinence – 30 % operovaných

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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Na D1 rovnáme schody do Brna
Základní pracovní jednotkou na D1
je pětičlenná parta se svým předákem.
Na pracích se podílejí zejména Češi
a Slováci, ale také Bulhaři, Rumuni
a Ukrajinci.
„Máme tu hodně lidí ze Slovenska,
například z kraje Orava. Jsou to chlapi z
vesnic, tamní rodiny jsou zvyklé žít způsobem, že tátové od rodiny jsou dlouho
pryč. Naopak Češi na delší odloučení
moc zvyklí nejsou,“ vysvětluje vedoucí
Ludvík.
„Třeba na D3 se některé party nesnášely, dokonce se mezi sebou i popraly,
nikoliv ale na stavbě. Perou se spíš party stejné národnosti, naposledy to byly
dvě party ze dvou slovenských vesnic.
Jenže ony se ty vesnice, které jsou kousek od sebe, nemají v lásce, takže i ty
party šly proti sobě,“ komentuje Ludvík. Problémem bývá někdy i alkohol.
„Oni se večer nějak odreagují a ráno přijdou do práce se zbytkovým alkoholem.
Takové případy řešíme okamžitým vyhazovem,“ dodává.

Noční práce moc neurychlí
Na úseku od 48. do 56. kilometru budou
dělníci až do listopadu. Nejhorší je prý
letní rozpálený asfalt, který v loňských
vedrech dosahoval teploty přes 50 °C
a bylo možné se o něj popálit.
„Podle mě je ještě o trochu horší sychravé počasí. Tehdy je vám za chvíli
hrozná zima a nejde se moc zahřát.
V obou případech se pracuje pomalu
a špatně. Práce jde pomalu i v noci
a noční směny zkrátka nejsou příliš efektivní, opravu tohoto rozsahu s ohledem
na jednotlivé technologické návaznosti
významně neuspíší,“ dodává překvapiINZERCE

Často jen decimetry dělí pracující dělníky od projíždějících automobilů. Řidiči kamionů bývají sice opatrnější, ale poryvy způsobené jejich obřími vozy dokážou s člověkem pořádně zamávat.
FOTO | 2x JOSEF HORA
vě Ludvík. A jak se stavbyvedoucí dívají na probíhající obří rekonstrukci?
„Ne nadarmo se D1 říkalo ‚schody do
Brna‘, mezi jednotlivými panely bylo i
několik centimetrů velké převýšení.
Oprava je tedy nevyhnutelná,“ přesvědčivě uzavírá mistr.
Konkrétní úsek, v němž se pohyboval
redaktor týdeníku 5plus2, by měl být hotový v roce 2017.

Profil dělníka pracujícího na opravách D1
Dělníci na D1 bývají podle mistra Tomáše Mejkala muži středního věku, spíše
houževnatí a šlachovití, kteří vydrží vedra i mráz. Vyloženě mladí ani staří se ve
větším počtu nevyskytují, nejstaršímu dělníkovi prý bylo přes 70 let.
Rizikový příplatek se při práci na D1 nedává. „Neodborný dělník si vydělá kolem
20 tisíc korun hrubého,“ vysvětluje vedoucí úseků Zdeněk Ludvík.
Brigádníky neberou, maximálně pomocníky mistrů z řad vysokoškolských studentů.

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

Jak urychlit hojení po operaci
Vyšší věk, stres či špatná
životospráva komplikují
hojení ran po operačních
zákrocích. Tělu je
potřeba trochu pomoci.
ČR | Každý z nás má určité obavy
z toho, jak dopadne operace, která nás
čeká. A i když naštěstí většinou všechno proběhne tak, jak má, velmi důležité
je také období, které po operaci bezprostředně následuje. Jde zejména o to, jak
rychle se nám bude hojit pooperační
rána, protože na tom bude do značné
míry záviset, kdy zase budeme zcela fit.
Rychlost hojení ovlivňuje především
náš celkový zdravotní stav. Mezi nejčastější příčiny poruchy hojení pooperační rány patří zhoršené prokrvení tkání. Mohou za to cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně
INZERCE

Po operaci pomůže tělu podpůrná léčba enzymovými léky.
hůře hojí s přibývajícím věkem, zvlášť
intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou a obézní osoby. Neblahou úlohu hraje také špatná životospráva a stres.
Pooperační rány obvykle doprovázejí
otoky, krevní výrony a podlitiny, které

zpomalují hojení a jsou také jednou
z příčin bolesti. Závažnou komplikací
rány bývají různé infekce, které se do ní
mohou dostat. V takovém případě je
zpravidla nezbytné nasadit antibiotika.
Každá rána se hojí jizvou. Jestliže je
ale jizva příliš velká, může to pozname-

nat nejen konečný vzhled místa, kde
proběhla operace, ale v některých případech i přinášet nepříjemné zdravotní
komplikace.
Rychlost, kterou se nám rány hojí, je
tedy různá, přesto však lze tento přirozený proces vhodnými prostředky podpořit. Bezprostředně po operaci je důležité
odborné ošetření rány. Měli bychom
také dbát na dobrou životosprávu, být
v psychické pohodě a zejména v prvních týdnech se vyhýbat zvýšené fyzické námaze.
V poslední době se v rámci této komplexní péče stále více osvědčuje podpůrná léčba enzymovými léky. Enzymy,
které tyto léky obsahují, urychlují vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin a zmírňují bolest. Omezují také výskyt pooperačních komplikací, jako je
hnisání rány nebo nadměrné jizvení.
Proto se také tyto enzymové léky často
používají po plastických operacích, kde
je celkový kosmetický výsledek včetně
tvorby co možná nejmenší jizvy zvlášť
důležitý.
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Bydlete moderně.
I v panelákovém bytě
Rekonstruovat a zařídit panelákový byt nemusí být
věda. Měli byste se ale držet několika pravidel, která
zaručí, že váš domov bude nejen útulný, ale i účelný.
5plus2
■ RÁDCE
Nedělejte kompromisy

INZERCE

ce tahání prodlužovacích kabelů, zahrňte
do svého projektu také úpravu elektrorozvodů. Vyhnete se tak chybějícím zásuvkám a nevzhledným umělohmotným
lištám k ukrytí kabeláže.

Podívejte se na řešení bytu novýma očima.
Odpovídá původní členění bytu vašim potřebám? Věřte, že kompromisy vás budou
časem mrzet. Nebojte se nechat si poradit
odborníky a promyslet, jak obejít zdánlivé
překážky v podobě původních rozvodů,
orientace koupelny, umístění příček a nosných zdí. Za případné zásahy i do nosných
zdí a s tím spojené úřadování a práci statika si budete časem určitě děkovat.

Myslete na kapsy pro světla

Vsaďte na posuvné dveře
Pokud chcete docílit prostorného interiéru, zainvestujte do výměny klasických
dveří za posuvné. Zakopávat o nevhodně
umístěné dveře budete denně. V opačném
případě vás již dávno vynaložený rozpočet nebude trápit a budete si užívat čisté linie a prostor navíc.

Častou chybou je kombinace nesourodých materiálů, zvláště různých dřevodekorů. Právě příliš různorodých dekorů
zdánlivě opět ubírá na vzdušnosti prostoru. Pokud v ladění nejste příliš silní, zvolte
v interiéru maximálně dva základní materiály, které se budou opakovat, a doplňte
je jedním typem kovu a na doplňcích
barvami, které máte rádi.

Kabely pořádně schovejte

Tmavé barvy stísňují

Pokud se chcete ve svém novém interiéru
vyhnout viditelným kabelům nebo dokon-

Stísněnost v bytě umocní příliš tmavých
nebo vysoce kontrastních materiálů. Napří-

Budete zasahovat do stěn, stropů nebo instalovat nové podhledy? Pak je užitečné
připravit v rámci stavebních prací kapsy
ve stěnách a v podhledu pro umístění nepřímého osvětlení. Nepřímé osvětlení dokáže náladu v místnosti kouzelně proměnit.

Nekombinujte materiály

klad interiérové dveře, kterých je v bytě
vždy několik, by v menších bytech měly
být bílé nebo ve světlém povrchu dřeva, vyvarujte se odstínů wenge, černé a podobně.

Buďte nadčasoví
Při zařizování bytu se nesnažte být až moc
trendy. Nezapomeňte, že trendy se mění
poměrně rychle. Vše velké, drahé nebo napevno přidělané proto volte nadčasové.
Vyhrajte si s doplňky a dekoracemi.

Hlídejte si proporce
Při zařizování berte v potaz vzájemné proporce zařizovacích kusů. Malinkatý obrázek nad velkou komodou, gigantická sedačka na malém koberečku, ani pidisvítidlo nad velikým stolem nebudou ve vašem bytě působit dobře a budou navozovat pocit disbalance. Dejte si tedy záležet
i v posledních krocích rekonstrukce.
Pavel Mrázek,
specialista na interiérový
design z Hezkey.cz

Domov pro třetinu Čechů
Není divu, že v panelácích bydlí asi
třetina Čechů. Postavilo se jich
na 80 tisíc a bydlení v nich je dostupné.
Od 50. let do roku 1991 díky nim vzniklo
v Československu na 1,2 milionu bytů.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Lenka Kouřilová Petelíková (37)

Je na mateřské dovolené a chodí na brigádu
do dětského centra
Smíšek, kde vypomáhá v kavárně. Lenka je
podruhé vdaná, má čtyři děti, nejstarší dceři
je devatenáct a nejmladší Haničce je teprve rok. Nejstarší Marie je už také maminkou a Lenka je tak v sedmatřiceti letech babičkou téměř roční vnučky. Rodina bydlí v Chebu. Mezi oblíbená jídla
Lenky patří pizza či kuřecí řízek s bramborovým salátem. Nesnáší tlusté maso,
koprovou omáčku a dršťkovou polévku.
Úterý: Pavel Branický (19)

Dělá číšníka v hotelu
ve Františkových Lázních. Je svobodný.
Bydlí s tátou v domě u
prababičky v Hazlově.
Pokud vyhraje, pojede
s tátou na dovolenou
a pořádně vše oslaví s kamarády. Nejvíce mu chutná kuřecí řízek, halušky a segedínský guláš. Nesnáší koprovku, rajskou, žemlovku a houby. Rád by zažil
pohodu a dobrou atmosféru.
Středa: Marie Vaculíková (43)

Pracuje jako prodavačka v masně. Je vdaná,
mají dvě dcery – jedna
je dospělá, druhé dceři
je sedmnáct a bydlí
s rodiči v domě na venkově u Mariánských
Lázní. Doma chovají spoustu zvířat.
Nejraději má hnědé omáčky a rýži. Nesnáší olomoucké tvarůžky, vůbec ji nelákají mořské plody.

Česká republika

Dámy na sebe „štěkaly“
V Karlovarském kraji
se v pořadu Prostřeno!
sejdou 3 ženy a 2 muži.
ČR | Hodně pestrá společnost bude soupeřit na Primě v pořadu Prostřeno! každý všední den od 17.50 hodin. Benjamínek Pavel, pohodář Zdeněk, teprve
sedmatřicetiletá babička Lenka. Ale
nejméně si „sednou“ Marie a Martina.
Však si to při nedělní Poslední večeři
od 17.35 hostitelé definitivně vyříkají.
Lenka v pondělí překvapí soupeře
tím, že je zároveň maminkou vlastního
ročního potomka i babičkou osmiměsíční vnučky. Jenže hlavní chod bude propadák. Rýže je tvrdá a je jí až až, hlavně
pro Zdeňka, který rýži nesnáší ještě z
dob vojny. Pondělní hostitelka je asi lepší pekařka než kuchařka, protože její domácí chléb – úkol týdne – nemá chybu.
„Kvůli penězům bych dokázal někoho
podrazit, nesměl bych ho ale znát dlouho,“ přizná v úterý Pavel. Pomlčí o úkolu týdne, který nezvládne, nezadělá kynuté těsto. Z učebního oboru kuchař-číšník
po roce zběhl, víc než kulinářství ho baví
sprejování a tetování. Zvládne svoji nervozitu? „On mě dneska zabije,“ prorokuje nad úterním menu Martina, která nejí
ryby a na hlavní chod – lososa s omáčkou teriyaki, se vůbec netěší.

Pátek: Martina Friedlová (30)

Je vdaná maminka na
rodičovské dovolené.
Má tři děti a žije v hezkém rodinném domku
v obci Kaceřov. Většinu času tráví s rodinou
a péčí o své blízké.
Moc času na koníčky nemá. Ráda zpívá. Miluje koprovou omáčku. Nesnáší
ryby a mořské plody, moc aromatická
a pálivá jídla. U stolu jí vadí mlaskání
a srkání. Těší se na nové zážitky a nové
lidi, které během natáčení potká.

Za třetí hostitelkou se vypravíme do
obce se zvláštním názvem Tři Sekery.
Soutěživá Maruška chce vyhrát. Kdo je
větší hráčka, Marie, nebo Martina? Marii se prý zdá až zákeřná. Přesto ale Martina kachní vývar pochválí a není sama.
I Pavel uzná, že polévka je mnohem lepší než ta jeho včerejší ze slepice.
Pohodář Zdeněk má rád maso a hosté
u něj ve čtvrtek hladovět nebudou. Věrným pomocníkem se mu stane roztomilý pejsek, který občas zaštěká, a štěkat
na sebe budou i přítomné dámy. Po předkrmu z gratinované vinné klobásy s paprikou a po bramboračce s množstvím
česneku se udělá Martině špatně. Marie
si však myslí, že to spíš předstírá a že to
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se svou vybíravostí u stolu už přehání.
Martina je už pět let na rodičovské dovolené a manžel ji nepovažuje za
dobrou kuchařku. A ani hosty svým
menu nedokáže oslnit, což špatně nese.
Během večera ji hned několikrát přejde
smích, nakonec dojde i na slzičky. Martina se cítí ukřivděná. Legračně dopadne úkol týdne, přestože má poslední hostitelka výkonnou domácí pekárnu, její
chléb je skoro nepoživatelný. A Pavel,
který nesnáší hady, má jednoho za
zády, což mu na náladě také nepřidá.
Rodina má totiž docela zvláštní domácí
mazlíčky. Kdo to nakonec celé vyhraje?
Sledujte Prostřeno! z Karlovarského
kraje!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kachní vývar s domácími nudlemi

Čtvrtek: Zdeněk Gabriel (59)

Provozuje kantýnu v
jednom podniku v Chebu. Má přítelkyni, která žije v Německu a
vidí se jednou za čtrnáct dní. Zdeněk má
rád volnost a vyhovuje
mu to. Do pořadu se přihlásil sám, vařit
bude na své roubené chalupě v Lipové,
kde mu dělá společnost pejsek. Mezi
jeho koníčky patří hra pétanque. Miluje
českou klasiku, svíčkovou a uzené
maso. Nesnáší mořské plody.

Pavla (vzadu uprostřed) baví hlavně sprejování a tetování.

Nezvyklý kachní vývar bude chutnat.
Možná se stane nejlepší polévkou týdne.
Ingredience: droby z kachny, 1 petržel,
1 mrkev, libeček, zelená petrželka. Domácí nudle: hrubá mouka, 1 vejce, sůl.
Postup: Droby opláchneme pod studenou vodou, dáme do tlakového hrnce,
zalijeme vodou a hodinu vaříme. Pak
přecedíme, přidáme na proužky pokrájenou zeleninu a necháme chvilku povařit, přidáme libeček, který po pěti minutách vyndáme, aby polévka nezhořkla.
Domácí nudle, které si připravíme klasickým způsobem, si uvaříme vedle
v hrnci a dáme zvlášť na talíř, aby si každý mohl nandat podle vlastní potřeby.
Srbská krkovice a karlovarský knedlík
Ingredience: 1 kg vepřové krkovice,
100 g papriky, 100 g rajčat, 100 g cibule, 1 rajčatový protlak, 1 lžíce sádla, tro-

cha mouky, sůl, pálivá a sladká paprika,
majoránka, trocha octa. Karlovarský
knedlík: 500 g bílého pečiva, 3 vejce,
70 g másla, 500 g hrubé mouky, 200 g
plnotučného mléka, sůl, petržel. Postup: Krkovici nakrájíme na plátky, do
hrnce dáme trochu sádla a osmahneme
nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme krkovici, necháme zatáhnout, přilijeme
horkou vodu a dusíme asi hodinu. Než
maso změkne, omyjeme si a pokrájíme
zeleninu, kterou vložíme do hrnce
k téměř měkkému masu spolu s rajčatovým protlakem. Nakonec dochutíme
solí, pálivou a sladkou paprikou, majoránkou, popřípadě trochou octa. Karlovarský knedlík: Rohlíky pokrájíme na
kostičky, rozehřejeme máslo spolu s
mlékem a nalejeme na kostičky, aby se
nasákly. Oddělíme si bílky od žloutků.
Žloutky spojíme spolu s moukou, solí,
pokrájenou petrželkou, přidáme k namo-

čeným rohlíkům, promícháme. Z bílků
vyšleháme sníh, pomalu a jemně smícháme s těstem a necháme 5 minut odpočinout. Vytvoříme šišky, vložíme do
zapékací misky, přidáme trochu vody
a dáme do trouby péct na 180 °C.
Čokoládová pěna s ovocem

Ingredience: 250 g hořké čokolády
(70 %), 150 ml mléka, 1 až 2 lžíce
medu, 2 vejce, špetka soli, jahody, borůvky, 1 smetana ke šlehání. Postup:
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu. Přidáme horké mléko a zahříváme, až se suroviny spojí. Čokoládu necháme vychladnout. Vejce si rozdělíme na bílky a
žloutky. Žloutky zašleháme do čokolády a přidáme lžíci medu. Bílky vyšleháme se špetkou soli do tuha. Čokoládovou hmotu opatrně zamícháme do bílkového sněhu. Krém naplníme do pohárů a
necháme v lednici ztuhnout. Před podáváním zdobíme ovocem a šlehačkou.
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První Čech ve Formuli 1.
Pohádka trvala krátce
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Pro český motosport to byl výjimečný okamžik. Pohádka na čtyřech kolech
však měla život vpravdě jepičí. Právě
dnes, 16. září, uplyne 15 let od startu prvního – a dodnes jediného – Čecha v elitním
závodu Formule 1. Byl jím Tomáš Enge,
který tehdy premiérově vyjel za tým Prost
na okruh Monza ve Velké ceně Itálie F1.
Ačkoliv český závodník dojel až na
12. místě, tedy jako předposlední z těch,
kteří se dostali do cíle, byl to úspěch. Enge
měl talent a slibnou kariéru před sebou.
V kapse už ho hřál titul mistra světa Formule 3000, což se tehdy bralo jako předstupeň
F1. Všechno ale předčasně skončilo hned
v následující sezoně 2002. Komisaři našli
Engemu v moči nepovolené množství mari-

huany, což se považuje za doping. Titul
mistra světa F3000 mu byl odebrán a v F1
tak stihl nakonec pouze tři starty.
„Našli mu asi 150 nanogramů THC
v jednom mililitru moči, což je desetinásobek povoleného množství,“ uvedl tehdy
šéf antidopingového výboru ČR Jaroslav
Nekola. O tom, jakým způsobem se před
14 lety marihuana do těla Tomáše Engeho
mohla dostat, má Nekola poměrně jasno:
„Takové množství se nemohlo dostat do
těla jinak než kouřením.“ Samotný Enge
tvrdil, že se musel nadýchat někde v baru.
Špatné světla vrhla na závodníka i následná „klukovina“ z liberecké diskotéky.
Tady se koncem roku 2003 nepohodl s jedním hostem, který ho fotil na svůj digitální
fotoaparát. Závodníkovi se to nelíbilo, fotoaparát muži vzal a odjel s ním s tím, že mu
ho vrátí po smazání fotografií. Dotyčný ale
vše ohlásil na polici, která incident začala
vyšetřovat. Enge poté reagoval tím, že pouze bránil své soukromí. Manažer sportovce Antonín Charouz měl kvůli svému svě-
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řenci na čele víc a víc vrásek. S odstupem
času považoval sponzoring Engeho kvůli
podobným aférám za chybu. „To byla pro
nás velká rána, která nás stála hodně peněz,“ vzpomínal před rokem pro server
iDNES.cz. Charouz investoval do Tomáše
Engeho desítky milionů korun, účast v závodech F1 patří totiž mezi nejdražší sportovní aktivity na světě. Průměrný tým zaplatí za sezonu asi 2,6 miliardy korun, jen
za pneumatiky například kolem 40 mi-

lionů. Právě kvůli nutnosti vysokých nákladů se v závodě čas od času objeví piloti
takřka exotičtí, kteří mnohdy nemají naději na úspěch. Příkladem může být stáj Force India, která si před jistou dobou začala
stěžovat na finanční neudržitelnost. Na to
reagoval šéf skupiny McLaren Ron Dennis: „Každý, kdo vstoupí do Formule 1, se
musí rozhodnout, jestli se bude účastnit.
Být konkurenceschopný je čtyřikrát dražší
než se jen účastnit,“ vypočítal.
(jos)
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Přináší

20 Kč
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FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
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Kamery i fólie. Na zabezpečení
Šance, že se ještě někdy
budete dívat na televizi,
kterou vám ukradli zloději
při vloupání, je minimální.
Při koupi či rekonstrukci
bytu nebo domu se proto
vyplatí investovat do
alarmů i speciálních fólií.
LENKA BRDKOVÁ
ČR | Čísla hovoří jasně a fakta to nejsou
příjemná. Průměrná škoda vzniklá při
vloupání do bytů a se v posledních letech
šplhá k 60 tisícům korun. Zároveň platí,
že téměř čtyři pětiny obyvatel vykradených bytů a domů svůj majetek už nikdy
neuvidí. Policii se totiž nepodaří objasnit
skoro 80 procent případů vloupání. Jak
tedy svůj majetek účinně chránit?
„Minimem pro bezpečnost nemovitosti jsou bezpečná okna a kvalitní vchodoINZERCE

vé dveře. Nejen ty jedny hlavní, ale
všechny, pokud má dům více vstupů,“
říká Viktor Slanař, ředitel rozvoje partnerské sítě společnosti Jablotron. Takové dveře by měly mít minimálně tříbodový bezpečnostní zámek, kvalitní kování
a panty s ochranou před vysazením.
Vstupní dveře ve třetí bezpečnostní třídě
se dají pořídit už od 20 tisíc korun. „Další účinné a přitom finančně dostupné řešení představují fólie na sklo. Vyjdou na
několik stovek za metr čtvereční a vedle
oken jimi můžete zabezpečit i světlíky,
sklepní průhledy nebo prosklené dveře
na terasu. Navíc nemusíte vyměňovat
stávající okna za bezpečnostní prosklení, což by bylo poměrně nákladné,“ popisuje Ivan Pavlíček z firmy NEXT.

Co chtějí pojišťovny
V Česku dnes není platná norma definující obecně požadavky pojišťoven na zabezpečení, proto je záhodno se při pojišťování nemovitosti dobře seznámit s pojistnými podmínkami. V těch se pojiš-
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ťovna od pojišťovny velmi liší a velkou
roli hraje hodnota zabezpečovaného majetku. „Většina významných pojišťoven
vyžaduje při pojištění nemovitosti proti
vloupání bezpečnostní zámky a elektronické zabezpečení. Stupeň požadovaného zabezpečení by měl být uveden
v podmínkách pojišťovny,“ vysvětluje
Viktor Slanař a přidává příklad: „Třeba
u alarmu bývá u obytných prostor ob-

vykle požadován stupeň 2.“ Zároveň pojišťovny obvykle trvají na tom, aby montáž alarmu provedla odborná firma, jejíž
zaměstnanci jsou proškoleni výrobcem
alarmu. „Alarmy jsou poměrně složité
systémy s velikými možnostmi přizpůsobení podmínkám konkrétního domu
či bytu a kvalita instalace je pro jejich
účinnost klíčová,“ objasňuje Slanař.
K alarmu pak musí být připojeny detektory pohybu či rozbití okna. Jejich počet se odvíjí od velikosti chráněné nemovitosti, ale obecně platí, že by měly být
umístěny u všech vstupů do domu (včetně balkonových dveří), dále u snadno dostupných oken a vikýřů. Doporučuje se
instalovat detektory i do chodeb a do
místnosti, kde máte uložené cenné věci.

Začněte už na zahradě
Odborníci ovšem doporučují začít s ochranou dříve než na prahu domu. „Venkovní
detektory mohou chránit okolí domu už
od oplocení zahrady, to je ovšem poměrně nákladné,“ popisuje Slanař.

bytu nešetřete
„Proto se častěji používají venkovní
pohybové detektory, které umí při velmi
spolehlivém zaznamenání pachatele eliminovat pohyb drobných, ať už domácích či divokých, zvířat prostoru,“ pokračuje. Preventivní úlohu mohou podle
Slanaře sehrát i vhodně umístěné kamery, na které upozorníte dobře viditelnými tabulkami.
„Kvalitní kamerový systém, který je
schopen vyhodnotit pohyb pachatele
a zaznamenat ho i v noci, je ale opět poměrně nákladný,“ připomíná Slanař
s tím, že pro zkušeného zloděje je poměrně snadné stát se pro kamery anonymním: „Stačí si nasadit kapuci a vyhnout se přímému pohledu do kamery.“

„Umělá mlha“ není sci-fi
Protože zloději se bohužel stále zdokonalují, musí se zlepšovat i ochrana před
jejich vniknutím. Zajímavou novinkou
jsou kamerové detektory, které vám
umožní kdykoli se podívat domů, a to
nejen přes počítač, ale i z chytrého mobilu. Nově se na trhu objevily i víceúčelo-

vé alarmy. Ty vás nejen chrání, ale také
vám umožní na dálku doma ovládat různé spotřebiče, jako třeba otvírání brány,
světla či žaluzie a simulovat tak přítomnost obyvatel v domě.
„Takový alarm se dnes již stává standardem při stavbě nebo rekonstrukci
domu. Je totiž nejen strážcem, ale i užitečným pomocníkem v každodenním životě. Kromě toho jej lze také naprogramovat tak, aby se každou noc v určený
čas automaticky přepnul do nočního
střežení,“ popisuje Slanař a doplňuje ještě jednu vychytávku: „Jde o vyvíječ
mlhy, který při spuštění poplachu místnost velmi rychle naplní neproniknutelnou mlhou a dokonale dezorientuje pachatele.“
Všechny bezpečnostní systémy je samozřejmě nezbytné propojit navzájem
mezi sebou a také s pultem centralizované ochrany. „Kvalitní bezpečnostní služba stojí od 500 korun měsíčně,“ tvrdí
Slanař. K této částce je potřeba připočíst ještě vstupní náklady, které se
podle něj v případě běžného rodinného
domu pohybují od 30 000 korun výše.
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Dveře a třídy jejich bezpečnosti
Vstupní dveře se z hlediska bezpečnosti rozdělují do čtyř
tříd podle toho, jakému „nájezdu“ zlodějů dokážou odolat.
Bezpečnostní třída 1: Dveře by měly odolat napadení
příležitostným zlodějem, který se je pokouší rozbít užitím
fyzického násilí, například kopáním, narážením ramenem,
zdviháním, vytrháváním, bez použití nástrojů.
Bezpečnostní třída 2: Dveře zařazené do druhé třídy
musí mít vlastnosti popsané u bezpečnostní třídy 1 a dále
musí odolat napadení s použitím jednoduchých nástrojů,
například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože.
Bezpečnostní třída 3: Dveře musí odolat stejným způsobům napadání u bezpečnostní
třídy 2 a navíc použití delšího šroubováku a páčidla.
Bezpečnostní třída 4: Dveře zařazené do 4. třídy musí odolat útoku zkušeného zloděje,
který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o pilu
s plátkem na železo, sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou
vrtačku se sadou vrtáků.
Zdroj: ČSN

Bezúdržbová okna s vynikající
energetickou bilancí
důvody proč
trojsklo VELUX

INZERCE

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA... JIŽ 23 LET!
A NYNÍ
I DŘEVĚNÁ
PODzImNÍ
SLEVY až

50 %
PRAHA
BEROUN
KLADNO
MĚLNÍK
KRALUPY n. Vlt.
RAKOVNÍK

tel.: 604 283 746
tel.: 736 764 921
tel.: 604 283 746
tel.: 603 257 889
tel.: 603 257 890
tel.: 736 764 921

praha@winko.cz
beroun@winko.cz
kladno@winko.cz
melnik@winko.cz
kralupy@winko.cz
rakovnik@winko.cz

www.winko.cz • info@winko.cz

›
›

Tepelná úspora
Samočisticí vrstva

›

Vrstva proti rosení
Nyní je ten správný
čas kontaktovat
ovat
naše montážníky
níky

Najděte si svého montážníka na www.velux.cz/3sklo
531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno
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Outsideři jdou do boje
Podceňovaná hokejová
reprezentace Česka chce
na Světovém poháru
překvapit supertýmy.
ČR | Světový pohár. Turnaj, který tu
12 let nebyl, proti sobě v kanadském Torontu postaví hokejové velmoce i dva slepence týmů Evropanů a zámořských mladíků. A také českou družinu. Mužstvo trenéra Josefa Jandače je sice především zámořskými novináři pasováno do role největšího outsidera, jenže dva přípravné zápasy s Ruskem (prohra 3:4 v Petrohradu
a výhra 2:1 na nájezdy v Praze) naznačily,
že i Češi mohou favority zle potrápit.
INZERCE

Zápasy Česka
18. září Kanada – ČESKO (02:00 SEČ)
19. září ČESKO – Tým Evropy (21:00 SEČ)
23. září ČESKO – USA (02:00 SEČ)
V druhé skupině se utkají mužstva Finska,
Ruska, Švédska a Týmu hráčů do 23 let.

Abyste viděli, jak se Češi popasují se
soupeři ze základní skupiny, budete si muset pořádně přivstat. Nebo naopak vydržet nejít spát. Prestižní duely s Kanadou
a Spojenými státy se totiž hrají ve dvě hodiny ráno našeho času. Jen s Týmem Evropy, což je výběr hráčů ze zemí, které ne-

měly tu čest sestavit pro turnaj vlastní národní mužstvo, se hraje v příznivějším
čase – ve 21 hodin. Všechny zápasy vysílá přímým přenosem Česká televize.
Kapitánem českého týmu je Tomáš Plekanec. Útočník, jehož i bez zbytečného patosu můžeme označit za opravdového srdcaře. Sám ví, že jména na papíře a prognózy expertů na ledě nerozhodují. „Prošel
jsem si tím jako mladý kluk, když mi nikdo nevěřil, že budu hrát NHL,“ řekl serveru iDNES.cz. Teď už ji hraje 12 let. „Tohle si můžeme vzít i jako tým. Že když
nám nikdo nevěří, tak můžeme ukázat, že
se mýlí.“ První příležitost to dokázat mají
Češi už v noci ze soboty na neděli. Napodobí své předchůdce, kteří v roce 1976 dokráčeli až do finále?
(mb)

ANKETA
Jiří Šlégr, olympijský vítěz z Nagana
Při tak skvěle obsazeném turnaji je těžké
výsledky tipovat, ale
já jsem optimista a věřím, že bychom mohli
skončit do třetího místa. V zámoří nás pasovali do role outsidera, ale právě tohle by nás mohlo ještě víc
semknout a posílit. Co mám informaci,
tak atmosféra v kabině je bezvadná. Myslím, že právě parta bude naše nejsilnější
stránka. I já se řadím mezi ty, kteří si myslí, že vyhraje Kanada. Má dlouhodobě výborný kádr.
Richard
Farda,
bronzový medailista z olympijských
her v Sapporu 1972
Máme těžkou skupinu, ale náš mančaft
je dobrý. Důležité je,
že máme dobré gólmany. Jako outsideři můžeme ty nafoukané Kanaďany a Američany jenom překvapit. Pro nás je to podle mě lepší situace,
než kdybychom tam jeli, že to vyhrajeme.
Moc držím palce hlavně Voráčkovi a mladým klukům ze zámoří. Doufám, že předvedou to, co běžně dokáží v NHL.
Jiří Králík, brankář mistrů světa
z roku 1985
Postoupíme do finále, kde se pravděpodobně střetneme s Kanadou. Tam už to
bude otevřené. Odhady jsou zatím jenom hrátky. Kdo je favorit, se ukáže až na samotném turnaji.
Máme tým sice bez hvězd, ale je pracovitý
s kvalitními mladými gólmany. Věřím, že
budeme dobře bránit. Hráči se budou chtít
předvést. Zvědavý jsem na naše brankáře.
Neuvirth i Mrázek se prosadili v NHL. Těším se také na Crosbyho s Malkinem.
Jiří Šejba, mistr
světa z roku 1985
a účastník Kanadského poháru 1987
Odborníci a nakonec i sami hráči přiznávají, že nejsou favority, o to víc ale
můžou překvapit. Myslím si, že mohou
použít tradiční české zbraně, tedy vynikajícího brankáře, semknutý tým a takovou tu českou šikovnost. Máme dobré
ofenzivní hráče, kteří jsou tahouny ve
svých týmech NHL, na těch bude také
hodně záležet. Velkým favoritem skupiny i celého turnaje je samozřejmě Kanada, ale myslím si, že naši můžou hrát
s USA o druhé postupové místo. Sledovat budu především kluky z Pardubic,
tedy Jakuba Nakládala a Aleše Hemského. Ale zvědavý jsem i na Jakuba Voráčka. Minulá sezona mu nevyšla podle
představ, tak ať teď ukáže, co v něm je.

INZERCE

SKVĚLÉ TIPY Z LÉKÁRNY

OP
SThemoroidům!

Štípe,
pálí,
svědí

Nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha,
těhotenství nebo stres jsou časté příčiny vzniku
hemoroidů, které postihují až tři ze čtyř lidí.

VŠI ?

??
Znáte z TV

jNenechte se omezovat a vyzkoušejdy
te nejprodávanější gel na hemoroidy
ků
v kategorii zdravotnických prostředků
– Hemostop® Gel Max z prémiové
vé
iřady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe vera
ra
ra dalších devíti bylin působí již při provotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení koneččníku).
iDíky Aloe vera má gel zklidňující účiti
nek při podráždění a svědění v oblasti
ekonečníku. Boswellie je využívána překy
devším pro své protizánětlivé účinky
mi
a extrakt dubové kůry se osvědčil svými
stahujícími vlastnostmi.

Žádejte v lékárnách!
Přípravek je vhodný a bezpečný i pro těhotné a kojící ženy.

www.hemostop.cz

Na bolavé klouby a záda platí
Thermolka a Mentholka
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ZLIQUIDUJTE
JE RYCHLE
A NAPOPRVÉ!
Objevili jste ve vlasech svého dítěte vši?
Jednejte okamžitě!
Doba, kdy nejúčinnější obranou bylo vyholení hlavy, je naštěstí pryč. Raději mějte ve své
domácí lékárničce připravený kvalitní zdravotnický prostředek LIQUIDO DUO FORTE,
který účinně a rychle likviduje a odpuzuje vši
a hnidy. Tento spotřebiteli ověřený přípravek
představuje dvojitý zásah proti vším v podobě šamponu a séra na vlasy zdarma. Díky této
silné kombinaci jsou vši likvidovány hned
ve 3 úrovních! Poprvé při aplikaci séra a podruhé při nanesení šamponu. Třetí účinek je
kombinací obou předchozích, proto působí
nejničivěji.
LIQUIDO DUO FORTE
je k dostání ve vašich lékárnách
nebo na www.liquido.cz

Jsou vaše klouby po ránu ztuhlé? Věnujete se aktivně sportu
a potřebujete své svaly připravit na zátěž? Hledáte účinný, ale
neagresivní gel, který prohřeje nebo naopak zchladí namáhané
svaly a klouby? Spolehněte se na účinné mazání z konopí!
Thermolka
hřejivé
mazání
je skvělým pomocníkem při problémech s namoženými zády,
svalové únavě, ztuhlých kloubech
a také při problémech se studenými končetinami. V gelové
konzistenci Thermolky se spojuje
patentově chráněná kombinace
konopného oleje a jedle sibiřské,

navíc je složení obohaceno o vanilku a kapsaicin z pálivých papriček. Obě látky společně poskytují
organizmu výrazný prohřívací
efekt. Teplo nastupuje pozvolna
a vydrží velmi dlouho.
Mentholka konopné mazání
s chladivým efektem poskytu-

je nenahraditelnou péči o svaly
po sportu nebo fyzické námaze.
Ocení jej také senioři pro osvěžení a zmírnění únavy. Masážní gel
Mentholka obsahuje patentově
chráněnou kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské. Chladivý
efekt je zajištěn mentolem a kafrem.

je k dostání v lékárnách, prodejnách zdravé výživy a na www.cannaderm.cz
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Výherci letní fotosoutěže
5plus2
u
1. Pavel Navrátil, Praha. Purkrabí Vítkova hrádk
k
soude
dali
si
by
sko,
Lipen
ví
spolu s turisty, co navští
začtou
rádi
se
kteří
ků,
človíč
prima
všech
í
zdrav
na
do týdeníku 5plus2.

2. Jitka Vohralíková, Olomouc. Vzal
a jsem
5plus2 na chatu a už jsme se fotili.

, Chrást nad Sáza3. Milan „Medvěd“ Kučík
na s příznivci vojeníze
poř
a
vou. Fotografie byl
vě Hel v Polsku.
ské historie na poloostro

To byla smršť. Přes tisíc
fotografií od čtenářů
zasypalo redakční e-maily.
Děkujeme všem, kteří
cestovali a pořizovali snímky.
Prázdninová soutěž týdeníku
5plus2 je u konce. Nastal
okamžik vyhlášení vítězů.
Hlavní cenu, sud piva značky
Březňák, získává Pavel
Navrátil z Prahy. Představil
se coby Pavel XIII., purkrabí
Vítkova hrádku. Tak věříme,
že si turisté u hradního šenku
na pivečku pošmáknou.
Předplatným odměníme
snímek Jitky Vohralíkové
z Olomouce, která vzala
týdeník 5plus2 do přírody,
aby se vyfotila s usměvavým
strašákem.
A vstupenky na velký Český
mejdan s Impulsem v pražské
O2 areně dostane Milan
„Medvěd“ Kučík z Chrástu
nad Sázavou, který vzal
týdeník 5plus2 na setkání
příznivců vojenské historie
na poloostrově Hel v Polsku.
Výherce o předání cen
vyrozumíme.
Ostatní čtenáři nevěšte hlavy,
všechny fotografie byly
krásné, proto některé z nich
zveřejňujeme. (red)

INZERCE

TESCO PŮJČKA

Cože?
Bez poplatků!?

Nemusíte se vsázet,
naše půjčky jsou opravdu

bez poplatků

✓ za vyřízení ✓ za vedení účtu ✓ za předčasné splacení

Navštivte náš stánek nebo volejte 800 610 650

www.TescoUver.cz

Poskytovatelem Tesco Finančních služeb je Home Credit a. s.

Adéla Řehová. 5plus2 u sed
mi trpaslíků
v Pohádkovém lese.

Alena Suchánková, Březová. Byli jsme na reggae festivalu v Bratislavě. A noviny vzbudily
zájem mladíka, tak jsme mu je půjčili.

Radim Dobeš, Radejčín. Kamila Dob
ešová
posílá fotky z výletu do San Francisca
.

inzerce
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VÁM

VLASY?
V poslední době se naši
čtenáři stále častěji dotazují na přípravek, který
by podle velkého ohlasu
měl pomoci lidem trpícím
vypadáváním a ztrátou
vlasů. Většina čtenářů se
ptá, zda vlasová kosmetika THERMAL, je opravdu
tak kvalitní, jak slyšeli.
Chtějí se ubezpečit, zda
za své peníze (ne zrovna
malé) dostanou kvalitní
zboží, které by mohlo vyřešit jejich problém.

Alena Baumruková, Tachov. Přečetl jsem si v novinách o soutěži lákavé, proto letím do Tachova vysou
těžit soudek piva.

Petra Jeřábková, Pihel. Na foto
grafii je moje
osmiletá dcerka Anetka Matulov
á. Fotila se
u babičky a dědy v bazéně.

Jelikož se nemůžu vyjádřit z vlastní zkušenosti
(mé kadeře jsou velmi
husté), mohla bych ocitovat pouze z některých
dopisů, které se hromadí
a jsou vesměs kladné.
Tak např. paní L. K.
z Prahy:

Josef Fiala, Hošťálkovice. Hezky se
nám pochoduje, ani
mysl nechuraví, 5plus2 nás informuje
, 5plus2 nás baví.
Hlásí děvuchy a synci - turisté z Petř
kovic.

Karel Brožek, Žulová. Číst si a hrát zároveň není
problém.

Po dlouhém rozmýšlení
jsem si objednala vlasovou
kosmetiku THERMAL. Měla
jsem neuvěřitelné problémy s vypadáváním vlasů.
Po každé koupeli zůstávaly
chuchvalce mých dlouhých
vlasů. Tyto přípravky používám 4 měsíce a mé problémy zcela zmizely. Můžu
všem vřele doporučit.
Nebo nám píše
pan Karel z Brna:

ránu,
dno. V pátek pěkně po
Přemysl Povondra, Kla
celé
iny
nov
u
jso
plus dva
zajdeme si do krámu. Pět
naší rodiny.

Marcela Zemánková, Frenštát pod
Radhoštěm. Relax na rybách jedině s 5plus2.

Marie Jablůnková. 5plus2 byl s nám
i v Itálii.
Četla celá rodina.

Luděk Dumbrovský, Háj ve Slezsku. Z našeho
výletu Šumavou. V pozadí je rozhledna Stezka
korunami stromů.

Děkuji Vám, že jsem se od
Vás dozvěděl kontaktní adresu firmy, která prodává
vynikající preparáty THERMAL na obnovu růstu vlasů.
Pomalu jsem se smířil s tím,
že snad budu úplně bez vlasů. Padaly mi a začaly se
tvořit kouty. S touto vlasovou
kúrou jsem velmi spokojen,
vlasy mi zhoustly a mé sebevědomí tím vzrostlo.
Jsme rádi, že nám píšete o svých zkušenostech
a doplňujeme, že vlasová kosmetika THERMAL
se skládá z TH krému
(330,- Kč) a TH šamponu
(330,- Kč). Celá kúra – 2
kusy TH krému a 1 kus
TH šampónu – celkem
990,- Kč.THERMAL si můžete zakoupit nebo objednat u firmy Sens, Komenského 606, 697 01 Kyjov,
tel.: 518 615 091.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz
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Aňa je líná, ale běhá
ČR | Aňa Geislerová (40 let) svou první
roli ztvárnila jako patnáctiletá ve filmu
Requiem pro panenku. Díky talentu
i své éterické kráse má dnes na kontě již
desítky filmů. Aby měla na herectví čistou hlavu, překonává lenost a snaží se
sportovat. Nyní se rozeběhla na podporu dětí s pohnutými osudy. „Sportovní
typ skutečně nejsem, mám občas jen takové záchvaty, kdy se potřebuji pohybovat. Díky endorfinům, které se uvolňují,

mi to dělá dobře hlavně na hlavu,“ přiznala Geislerová. Aňa často podporuje
projekty Terezy Maxové. Proto nebylo
náhodnou, že jsme ji přistihli při běhání
na Letné. „Terezka je úžasný člověk
a akce ‚Teribear hýbe Prahou‘ je skvělý
projekt,“ míní herečka, která má za sebou natáčení filmu Anthropoid, kde se
objevila po boku krasavce Jamieho Dornana. „Jsem skutečně poctěna, že jsem
film o atentátu na říšského protektora

Reinharda Heydricha mohla točit.
Anthropoid je pro mě dárek k mé dlouhé a bohaté kariéře,“ pochvalovala si natáčení. Třešničkou na dortu byl prý pro
Geislerovou polibek s hercem Cillianem Murphym a její účast na světových
premiérách filmu. „Zažila jsem si při
nich to, co jsem vždycky zažít chtěla,“
řekla o splnění svého hereckého snu.
A už točí další film s režisérem Janem
Hřebejkem.
(jfk, iDNES.cz)

Aňa Geislerová s Terezou Maxovou při běhu na Letné. FOTO | iDNES.cz

INZERCE

CHCETE ZÍSKAT PŘEVODOVKU
DSK-317/S NEBO DSK-316.1PSVN?
STAČÍ PŘINÉST VAŠI STAROU PŘEVODOVKU S 80MM SPOJKOU
A ZA SNÍŽENOU CENU SI ODNESETE NOVOU OD

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Eva Pilarová
dostala text
na poslední chvíli.
Po telefonu

AKCI LZE VYUŽÍT PŘI VRÁCENÍ FUNKČNÍCH ČI NEFUNKČNÍCH
PŘEVODOVEK VARI:
DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby
pro získání převodovky DSK-317/S (provedení na osový čep).

3+R
PRO 4TAKT

CENA PRO VÁS

UŠETŘÍTE

10 990 Kč s DPH
7 500 Kč s DPH

DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro
získání převodovky DSK-316.1PSVN.
CENA PRO VÁS

PRO 4TAKT

UŠETŘÍTE

7 990 Kč s DPH
6 000 Kč s DPH

Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VARI
jakéhokoliv stáří a stavu, ale také pro převodovky třetích
výrobců či kopie převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus).
Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80 mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami TERRA-VARI.
Pokud zároveň využijete i mimořádně úspěšné akce EKODOTACE na motory VARI, pořídíte si prakticky kompletní nový
4taktní VARI systém s úsporou téměř 20 000 Kč.
Počet převodovek do akce je omezen a na akci může být zaveden pořadový systém.
Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací nebo čtěte na www.vari.cz.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Hranice, Drahoslav Šobora, Tř. 1. máje 2074, T 581 604 962 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154
632 • Opava, MICHAL PLAŠIL, Ratibořská 127, T 553 732 554 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Smržice, Vítězslav
Šoustal, Smržice 406/1, T 582 381 112 • Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U kaple 339, T 583 212 419 • Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti
rest. Napoleon, T 558 272 006, 737 363 306 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, MIKRA
ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

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

Skladatel Bohuslav Ondráček písničku Rodeo původně napsal pro dětský
sbor. Kamenem úrazu se ale stal její
velký rozsah. Rodeo proto nabídl Evě
Pilarové. „Byl to hit jak hrom. Dodnes ho mám v repertoáru a zpívám
ho s chutí,“ prozradila Pilarová na rádiu Český Impuls AM 981. V nahrávacím studiu paní Eva zažila horkou
chvilku kvůli textaři Zdeňku Rytířovi. „Když jsem píseň nahrávala, chyběla mi poslední sloka. Rytíř ji rychle
dopsal a slova mi nadiktoval do telefonu,“ vzpomíná Pilarová dnes už
s úsměvem. „Určitě jsem nebyla jediná zpěvačka, která od něj text dostala
na poslední chvíli,“ dodala.
Hned zahoď svý starosti zbytečný,
i slunce má sombrero sváteční,
chci právě s ním víno pít výtečný,
čeká nás dlouhá noc, takovou divnou
moc
má rodeo...
(Hudba: Bohuslav Ondráček,
text: Zdeněk Rytíř)
Příští díl Hudebního kalendáře bude
patřit písničce skupiny Katapult
s názvem Blues. Poslouchejte ve středu v 11:30 rádio Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)
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Zelí jako hutný bigos i lehký závin
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Je jich několik druhů a všechny je
můžeme označit za zdravé či jako přímo dietní suroviny. Zelí, které má v září
svou hlavní sezonu, lze upravit na řadu
způsobů. Kachna, knedlík a červené
zelí je sice klasická a bezpochyby lákavá kombinace, ale náš organismus ocení trochu odlišnější využití. Červené
zelí obsahuje důležité vitamíny C, K, E
a flavonoidy, které v lidském těle působí jako antioxidant. Jeho jedinou nevýhodou je poměrně výrazná nadýmavost.
A mimochodem, červené zelí si výborně rozumí s jablky, rozinkami a také
s cukrem, nejlépe zkaramelizovaným.
Ještě dietnější je zelí pekingské, někdy nazývané jako čínské. Od evropského zelí se liší svým podlouhlým tvarem,
je křehčí a jeho listy vrásčitější. Je zásobárnou vitamínů B a C a také minerálních látek. Blahodárně působí na naše
trávení a obklady z jeho listů umí zklidnit podráždění pokožky i utlumit bolest
hlavy.
(re)

Pečené čínské zelí

Polský bigos

Potřebujeme (na 6 porcí): 2 ks čínského zelí, 1 l vývaru, 1 cibuli, máslo,
50 g strouhaného ementálu. Na omáčku: 1 a 1/4 dl creme fraiche, hrst petrželky,
1 cibuli, 50 g strouhaného sýra, sůl, bílý pepř.
Postup: Čínské zelí rozkrojíme podélně na dvě poloviny, každou polovinu pak
na 3 nebo 4 kusy. Vložíme do vývaru, přidáme rozkrojenou cibuli a vaříme
20 minut. Poté zelí vyjmeme z vývaru a necháme odkapat. Do tukem vymazaného
pekáče rozložíme vrstvu zelí, posypeme strouhaným sýrem, na to rozdělíme malé
kousky másla a pokračujeme opět další vrstvou zelí a všeho ostatního. Creme
fraiche smícháme s nakrájenou petrželkou, cibulí, pepřem a vše nalijeme na zelí
v pekáči. Povrch posypeme asi 50 g strouhaného sýru. Pečeme v troubě vyhřáté
na 200 °C 15 až 20 minut. Podáváme k pečeným masům či sekané.

Potřebujeme:
200 g kysaného zelí, 200 g
čerstvého hlávkového zelí,
200 g hovězí kližky,
200 g vepřového masa,
100 g klobásy, sádlo, šálek
sušených hub, bobkový list,
nové koření, 1 velkou cibuli,
2 lžíce rajského protlaku, sůl, pepř, mletou papriku.
Postup: Maso zprudka opečeme na sádle,
okořeníme, podlijeme vodou a dusíme, dokud není
měkké. Mezitím si nakrájíme hlávkové zelí
a případně překrájíme zelí kysané, je-li moc
dlouhé. Oba druhy zelí dáme společně vařit do
hrnce, přidáme bobkový list, nové koření, celý
pepř, sušené houby a vše podusíme. Na sádle
osmahneme cibuli a přidáme nakrájenou klobásu.
Můžeme přidat trochu červeného vína, v tom
případě dusíme, dokud se víno nevyvaří. Jakmile
zelí, houby i maso změknou, vše smícháme
dohromady, podle chuti osolíme, opepříme
a přidáme mletou papriku. Na závěr vmícháme
rajčatový protlak a ještě chvíli povaříme. Necháme
do druhého dne, ale ještě lépe dva až tři dny
odležet, podáváme s čerstvým chlebem.

Závin Pusta v červeném zelí
Potřebujeme: 400 g vepřového masa, sůl, pepř, mletou papriku, 2 lžíce vepřového
sádla, 2 balíčky zmrazeného listového těsta, 1 konzervu červeného zelí, 1 lžíci
strouhanky, 1 žloutek, olej.
Postup: Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a přidáme mletou papriku.
Na pánvi rozpálíme sádlo a maso osmahneme. Zelí vyklopíme do cedníku, necháme
dobře odkapat a přidáme k masu. Troubu předehřejeme na 225 °C. Listové těsto
necháme rozmrazit, rozprostřeme na utěrku a posypeme strouhankou. Navrch
rozdělíme směs masa a červeného zelí. Utěrku uchopíme za dva cípy a vytahujeme
tak, aby se závitek zabalil. Závin potřeme žloutkem a rozšlehaným olejem.
Nakrájíme na porce a pečeme na střední příčce asi 30 minut. Po 15 minutách
snížíme teplotu na 200 °C.
Zdroj receptů: labuznik.cz, lidovky.cz

INZERCE

Kristýna 8
DISPOZICE:
4+1
UŽITNÁ PLOCHA:
97,2 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 119,3 m2

Výše měsíční splátky v programech
Nulová hotovost a Mladá rodina

7 941 Kč

Nevyhazujte peníze za nájem,
pořiďte si vlastní dům
za skvělou měsíční splátku!

Objednávejte

ZDARMA

KATALOG DOMŮ A SLUŽEB

+420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 17. září 2016

ČT1
6.35

Polopatě 7.25 Král, kejklíř a hvězdář
8.15 Taková normální rodinka (2/8)
9.10 Nejlepší Bakaláři 10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown IV

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Lolinka a kníráč
13.55 Pošťácká pohádka
14.25 Cech panen kutnohorských
16.00 Neobyčejné životy: D. Kolářová
16.55 Hercule Poirot XII
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
5.55
6.10
6.35
7.05
7.30
8.00
8.20
10.50
11.50
12.35
13.40
15.45
18.10
18.45
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (9)
Král džungle II (5)
Kačer Kabrňák II (6)
Tom a Jerry III (38)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (19)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Moje krásná čarodějka
Pod jednou střechou
Hospoda (47)
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

Prima
6.25
6.55
7.25
8.30
9.45
10.50
11.45
13.20
15.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy (19)
Ninjago
M.A.S.H (202, 203)
Autosalon
Největší tankové bitvy III (5)
Dr. Dokonalý (3)
Iluze. Lékařský seriál (SR, 2012)
Pevnost Boyard
Big Ben II (5)
Smrt o masopustu. Krimiseriál
(N, 1999)
Vraždy v Midsomeru VIII
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

SÉRUM PRAVDY

5.10 Pan účetní se nevzdává 6.35 Můj přítel Monk II
(3) 7.25 Beze stopy III (15, 16) 9.15 Gilmorova děvčata IV (15, 16), seriál (USA, 2003) 11.30 Poldové
a zloději, komedie (USA, 1994) 13.20 Blbý a blbější, komedie (USA, 1994) 15.30 Need for Speed,
akční film (USA, 2014) 18.00 Tři do tanga, romantická komedie (Austr./USA, 1999) 20.00 Thor:
Temný svět, akční film (USA, 2013) 22.15 Intimní
past, mysteriózní drama (USA/VB, 2011) 0.00
Zamilovaní, romantické drama (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Autosalon 8.10 Kurýr (11) 9.10 Já a robot (13)
10.10 Top Gear V (9) 11.05 Aliho parťáci 11.45
Applikace 12.20 Re-play 12.55 Kurýr (11) 13.55
Simpsonovi XXI (18) 14.25 Simpsonovi XXI (19)
14.55 Simpsonovi XXI (20) 15.25 Simpsonovi XXI
(21) 15.55 Legenda II (1) 16.55 Legenda II (2) 17.55
Simpsonovi XXI (22) 18.30 Simpsonovi XXI (23)
18.55 Simpsonovi XXII (1) 19.30 Simpsonovi XXII
(2) 20.00 Asterix a Obelix, dobrodružná komedie
(Fr., 1999) 22.30 Princ a pruďas, komedie (USA,
2011) 0.40 Re-play 1.10 Applikace 1.45 Aliho parťáci
2.20 Rush (7) 3.00 Autosalon 3.55 Já a robot (13)
4.35 Rush (7)

Prima Max

774 335 503

20.00 Zázraky přírody
21.10 Vražda v Orient expresu
Detektivka (VB, 1974). Hrají
A. Finney, L. Bacallová, I. Bergmanová, J. Bissetová, M. York
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Stíhači na start!
Drama (Fr./VB, 1976). Hrají
M. McDowell, Ch. Plummer,
P. Firth, J. Gielgud, T. Howard
1.10 Manéž Bolka Polívky
2.20 Televizní memoáry Gustava
Broma
2.55 Sama doma
4.25 Pod pokličkou
4.50 Království za koně
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Nova Cinema

20.20 Život je život
Komedie (ČR, 2014). Hrají
O. Vetchý, S. Stašová, K. Peláková, B. Poláková, T. Voříšková,
S. Sandeva, M. Táborský a další
22.20 Salt
Akční film (USA, 2010). Hrají
A. Jolie, L. Schreiber, Ch. Ejiofor,
D. Olbrychski, A. Diehl
0.20 Jeskyně
Horor (USA/N, 2005). Hrají
M. Iures, C. Hauser, L. Headeyová,
D. D. Kim, E. Cibrian
2.10 Beze stopy III (15)
3.10 Comeback
3.40 DO-RE-MI
4.30 Novashopping
5.30 Jake a piráti ze Země Nezemě
(10)

20.15 Pevnost Boyard
21.50 Mezi náhrobními kameny
Krimithriller (USA, 2014). Hrají
L. Neeson, D. Stevens, D. Harbour a další. Režie S. Frank
0.20 Ďábel
Horor (USA, 2010). Hrají
Ch. Messina, J. O’Harová,
G. Arend a další
2.05 Vraždy v Midsomeru VIII
Orchis Fatalis. Krimiseriál
(VB, 2005). Hrají J. Nettles,
J. Wymarková, J. Hopkins
a další. Režie P. Smith
3.40 Láska pod africkým sluncem
(1/2)
Romantický film (N, 2006).
Hrají F. Petriová, G. M. Halmer,
H. Jaenicke a další. Režie T. Jauch

7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.45 Ninjago 9.15
Astro Boy (19) 9.40 Vítejte v novém těle VI (25)
10.45 Wolffův revír VII (9) 11.45 Doktor z hor: Nové
příběhy IV (15) 12.45 S Italem v kuchyni 13.35 Wolffův revír VII (10) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy
V (1) 15.35 Panu učiteli s láskou 17.50 S Italem
v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (26) 19.30
Šéf na grilu 20.15 Hawaii 5-0 V (4) 21.10 Hawaii
5-0 V (5) 22.10 Stůj, nebo se netrefím!, komedie
(ČR, 1998), hrají J. Abrhám, R. Holub, J. Bartoška,
I. Chýlková, V. Brabec a další 0.10 Dobrá manželka
V (11) 1.05 Princ a pruďas, komedie (USA, 2011), hrají
D. McBride, J. Franco, N. Portmanová a další

Fanda
8.00 GOAL 35/2016 8.50 UEFA Europa League
11.10 Teleshopping 11.30 UEFA Europa League
13.30 European Poker Tour 2016 14.30 Kyberagent
(9), akční sci-fi seriál (USA, 2014) 15.20 Teleshopping 15.40 Kobra 11 XIV (6), krimiseriál (N, 2009)
16.35 Kobra 11 XIV (7), krimiseriál (N, 2009) 17.35
Podtrh, western (USA, 2001) 19.25 Ripleyho věřte
nevěřte (21) 20.20 Jonah Hex, western (USA, 2010)
21.45 Únos, thriller (USA, 1997) 23.35 K.O. Night
Show (878) 0.30 European Poker Tour 2016 (16)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 140

AUTO

KOMERČNÍ PREZENTACE

Roadshow láká do Monte Carla
Škoda Auto pořádá po celé republice akce s testovacími jízdami i soutěžemi o jízdní kola nebo zájezd
ČR | Celorepubliková roadshow Škoda
už projela téměř celou republiku. Ještě
několik šancí svézt se vozy Škoda Auto
a vyhrát zajímavé ceny ale čeští řidiči
v září mají.
Roadshow je ve znamení Monte Carla a jejím mottem je slogan: „Přijďte si
vyzkoušet testovací jízdu a vyhrát zájezd do Monte Carla.“ Ten je také hlavní cenou této roadshow. Hlavní výhra
v podobě třídenního leteckého zájezdu
do Monte Carla pro 2 osoby je dokonce
i včetně služeb průvodce. Hraje se však
i o další hodnotné ceny, jako jsou jízdní
kola ŠKODA MTB 29 Full nebo MTB
29+ včetně dárků z cyklistické kolekce.
Navíc si z každé akce můžete odnést
některou z atraktivních cen pořádajícího partnera ŠKODA, jako je vůz na víkend, střešní nosič jízdních kol, vouchery na servisní služby či reklamní předměty v designu Monte Carlo.
Hlavním cílem akce je seznámit širokou veřejnost s pestrou paletou vozů
Škoda s možností tyto vozy otestovat
v praxi, stejně jako pobavit celou rodinu příjemným a zábavným programem.
Na každého, kdo absolvuje testovací
jízdu, čeká také malý dárek v podobě
osvěžující Kofoly.

Kdo má zájem, může se na předváděcích akcích seznámit se širokou paletou vozů Škoda Auto a všemi modely se
projet. Kdo absolvuje testovací jízdu, dostane k osvěžení Kofolu.
FOTO | ŠKODA AUTO

KAM VYRAZIT ZA VOZY ŠKODA A RODINNOU ZÁBAVOU
Pokud se chystáte koupit si nový vůz nebo
chcete prožít zajímavé rodinné odpoledne,
zde je seznam dalších ROADSHOW v ČR:
17. 9.

Oslava 25 let společnosti Tukas,
10:00 - 19:00, Praha 10

24. 9. Den otevřených dveří,

Autocentrum BOURA,
9:00 - 15:30, Činěves, Nymbursko

7:00 - 17:00, Litoměřice

24. 9. Run in Colors, Autocentrum Barth
11:00 - 19:00, Hradec Králové

24. 9. Šmucler Auto Moto Show,
Autocentrum Jan Šmucler,
12:00 - 19:00, Staňkov, Plzeňsko

24. 9. MTB TOUR České středohoří,
Gerhard Horejsek a spol., s. r. o.,

24. 9. Václavský jarmark, Auto - Bayer,
9:00 - 17:00, Slavkov u Brna

24. 9. Agrotec Open Day,
Slavnostní otevření nového
showroomu, 10:00 - 18:00,
Modřice, Brněnsko
28. 9. Svatováclavská jízda,
HAVEX-auto, s. r. o.,
10:00 - 16:00, Mladá Boleslav

Novou Škodu Kodiaq představili v Berlíně
Škoda Auto představila v bývalé tepelné elektrárně kousek od centra Berlína svůj nový model Kodiaq. Velké až
sedmimístné SUV je o půl metru delší
než Yeti a postaví se na vrchol nabídky
české značky vedle Superbu.
Premiéru pojala Škoda ve velkém stylu. Do Berlína pozvala na 600 novinářů
z 31 zemí a desítky hostů. Akci si nenechal ujít například ani zpěvák Karel Gott,
který nechyběl již při uvedení vlajkové
lodi Superb. Na akci byl i moderátor
Leoš Mareš nebo herečka Vica Kerekes.
Pozvání přijala také starostka aljašského
města Kodiak, jehož jméno inspirovalo
Škodu při hledání jména nového modelu.

Škoda Kodiaq se začne prodávat
v příštím roce.
„S naším prvním velkým SUV dobýváme pro značku nový segment a s ním
i nové trhy a skupiny zákazníků jak ze
soukromé, tak i firemní klientely. Ko-

diaq zahájí širokou ofenzivu nových
modelů SUV značky Škoda,“ uvedl
předseda představenstva Škody Bernhard Maier.
Škoda již také potvrdila výrobu velkého SUV v karosářském provedení kupé
pro Čínu i produkci crossoveru o velikosti Fabie. Maier také potvrdil, že Škoda pracuje na elektromobilu.
Kodiaq je sedmý model české značky. Má posílit její pozici ve stále rostoucí kategorii aut do lehkého terénu.
V Číně se časem bude nabízet také varianta se sportovně střiženou karoserií
kupé. Kodiaq také může být vstupenkou škody na trhy Severní Ameriky.

Nový vůz je dlouhý 4,7 metru, to je
o půl metru víc, než měří aktuální Yeti.
Kufr o základním objemu 720 litrů má
být největší ve své třídě. Jako první model Škody bude Kodiaq vybaven na přání i třetí řadou sedadel.
Nový model slibuje chytré vychytávky, třeba ochranu hran dveří před odřením, elektricky ovládanou dětskou pojistku zadních dveří nebo opěrky hlavy
poskytující oporu při spaní. Na přání
bude dodáván také vyhřívaný volant.
Kodiaq se začne prodávat v příštím
roce. První odhady cen mluví o částkách na úrovni Superbu Combi, tedy přibližně od 650 tisíc korun.

neděle 18. září 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
15.30
16.25
17.35
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.55
21.29
21.30
23.15
0.50
1.40

Zajímavosti z regionů 6.40 Cech
panen kutnohorských 8.10 Úsměvy
Daniely Kolářové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Cirkus Humberto (5/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O moudré Sorfarině
Duhová panna
Komici na jedničku
Otec, nebo bratr
Trilogie (ČR, 1978)
Na pytlácké stezce
Rodinná komedie (ČR, 1979)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Doktor Martin 2
Už tě nechci vidět. Seriál (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Samotáři
Komedie (ČR, 2000)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
6.00
6.30
6.55
7.20
7.45
8.45
10.10
12.05
14.45
16.25
18.10
18.45
19.30
20.20
22.45
23.20
1.00
1.55
2.45
3.25

Král džungle II (6)
Kačer Kabrňák II (7)
Tom a Jerry III (39)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (20)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(93)
Panna, nebo orel
Komedie (USA, 2010)
Zrození šampiona
Drama (USA, 2009)
Strašidla z vikýře
Rodinná komedie (ČR, 1987)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Hospoda (48)
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Střepiny
Univerzální voják: Zpět v akci
Akční sci-fi film (USA, 1999)
Beze stopy III (16)
Volejte Novu
Áčko
Comeback

Prima
6.50
7.20
8.20
9.20
9.55
11.00
11.45
12.40
13.35
14.05
14.30
15.10
16.10
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.10
0.10
1.05

Astro Boy (20)
Ninjago
M.A.S.H (203, 204)
Prima ZOOM Svět
Prostřeno!
Partie
Jak se staví sen
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Ohnivý kuře pod pokličkou
Chalupáři (3)
Operace. Komediální seriál
(ČR, 1975)
Pečeme podle hvězd
Šéf na grilu
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta (4)
Láska. Krimiseriál (ČR, 2016)
Comedy Club
Lotta a nečekaná změna
Romantická komedie (N, 2013)
Legenda (4)
Big Ben II (5)

Nova Cinema
6.25 Poldové a zloději 8.05 Tři do tanga 10.00 Na
Hromnice o den více 12.05 Teleshopping 12.30
Koření 13.30 Pod jednou střechou, romantický film
(USA, 2010) 16.00 Thor: Temný svět, akční film
(USA, 2013) 18.05 Vzpomínky IV (4, 5) 20.00
Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007) 22.25 Santa
je úchyl! 0.10 Bezohlední (13) 1.05 Okamžik zlomu

Prima cool
6.40 Autosalon 7.45 Aliho parťáci 8.25 Applikace
9.00 Re-play 9.35 Kurýr (12) 10.35 12 opic (1) 11.35
Top Gear VI (1) 12.45 Kurýr (12) 13.45 Simpsonovi
XXI (22, 23) 14.45 Simpsonovi XXII (1, 2) 15.45
Asterix a Obelix 17.55 Simpsonovi XXII (3, 4) 18.55
Simpsonovi XXII (5, 6) 20.00 Barbar Conan 22.50
Živí mrtví V (12), hororový seriál (USA, 2015) 23.45
Comedy Club 0.20 Autosalon

Prima Max
8.40 Vítejte v novém těle VI (26) 9.40 Wolffův
revír VII (10) 10.40 Doktor z hor: Nové příběhy V (1)
11.40 S Italem v kuchyni 12.30 Wolffův revír VII (11)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy V (2) 14.35 Záhada Severního moře 17.45 S Italem v kuchyni 18.30
Vítejte v novém těle III (1) 19.30 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Pan Popper a jeho tučňáci 22.20 Mezi
náhrobními kameny 0.50 Dobrá manželka V (12)

pondělí 19. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na pytlácké stezce
10.30 168 hodin 11.00 Já, Mattoni

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Nádraží
15.05 To je vražda, napsala
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Rapl (4/13)
Bludný kořen. Seriál (ČR, 2016)
21.05 Rozsudek
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Kriminálka Paříž
0.25 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.30
8.40
9.55
11.10
12.00
12.35
12.40
13.45
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
0.25
2.05
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3085)
Comeback
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (4)
Beze stopy III (17, 18)
Ordinace v růžové zahradě 2
(610)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3086)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Případy pro Lauru (5)
Lovci zločinců IV (9)
Černá listina III (23)
Beze stopy III (17, 18)
Střepiny
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

6.10
6.40
7.25
8.20
9.20
11.30
12.45
14.10
15.05
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.05
2.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (21)
Ninjago
M.A.S.H (205)
Castle na zabití V (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Žena zákona (19)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Prostřeno! Poslední večeře
Siska (9)
Smrt na kauci. Krimiseriál (N, 1999)
Castle na zabití V (12)
Krimiseriál (USA, 2012)
Přístav (70)
Ne. Komediální seriál (ČR, 2015)
Komisař Rex VI (5)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (45)
Exit, Exil, Exodus. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Jste to, co jíte
Žena zákona (19)
Siska (9)

5.45 Na Hromnice o den více 7.40 Vzpomínky IV
(4, 5) 9.25 Panna, nebo orel 11.40 Zrození šampiona
14.25 Moje krásná čarodějka, komedie (USA, 2005)
16.30 Drahé tety a já, komedie (ČR, 1974) 18.05
Gilmorova děvčata IV (17, 18) 20.00 Anonym, historický film (VB/N, 2011) 22.45 Texaský masakr motorovou pilou 3D, horor (USA, 2013) 0.35 Mizera (12)

Prima cool
8.10 Souboj bijáků (2) 9.25 Futurama X (2) 9.55
Hvězdná brána VIII (9) 10.55 Hawaii 5-0 V (3) 11.55
Top Gear V (9) 12.50 Simpsonovi XXII (3-6) 14.45
Applikace 15.20 Re-play 15.50 Futurama X (3)
16.20 Hvězdná brána VIII (10) 17.20 Alias V (12)
18.15 Simpsonovi XXII (7-10) 20.15 Grimm V (22)
21.20 Teorie velkého třesku II (19, 20) 22.15 Agresivní virus II (4) 23.15 Tyran II (3) 0.20 Grimm V (22)

Prima Max
8.55 Astro Boy (21) 9.25 Vítejte v novém těle III (1)
10.25 Wolffův revír VII (11) 11.25 Doktor z hor: Nové
příběhy V (2) 12.25 S Italem v kuchyni 13.20 Wolffův revír VIII (1) 14.20 Doktor z hor: Nové příběhy
V (3) 15.20 Pan Popper a jeho tučňáci 17.20 S Italem
v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle III (2) 19.15 Malé
královny krásy II (13) 20.15 Noc v muzeu 22.30
Úkryt, thriller (USA, 2002) 0.55 Barbar Conan

úterý 20. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Vraždy na severu 10.40 Doktor
Martin 2 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.50 Krádež
15.05 To je vražda, napsala
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.10 Zdivočelá země
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Hercule Poirot XII
23.40 Profil zločinu V
0.25 AZ-kvíz
0.55 13. komnata Františky Čížkové
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.55
11.10
12.00
12.30
12.35
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.30
0.25
2.05
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3086)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (5)
Beze stopy III (19, 20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(611)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3087)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(673)
Víkend
Lovci zločinců IV (10)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (1)
Beze stopy III (19, 20)
Kolotoč
Áčko

6.05
6.35
7.05
8.50
9.50
11.50
12.50
14.15
15.15
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.10
23.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (22)
Ninjago
M.A.S.H (205, 206)
Castle na zabití V (12)
Žena zákona (20)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Prostřeno!
Siska (10)
Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (13)
Krimiseriál (USA, 2012)
Ohnivý kuře (45)
Exit, Exil, Exodus. Seriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (6)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Chalupáři (4)
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Žena zákona (20)
Siska (10)
Komisař Rex VI (6)

7.20 Můj přítel Monk II (4) 8.15 Beze stopy III (17, 18)
10.05 Případy pro Lauru (5) 11.25 90210: Nová
generace II (22) 12.15 Gilmorova děvčata IV (17, 18)
14.25 Anonym 17.10 V těle boubelky VI (2) 18.05
Gilmorova děvčata IV (19, 20) 20.00 Smrtící epidemie, akční drama (USA, 1995) 22.35 Jesse Stone:
Tenký led, krimifilm (USA, 2009) 0.25 Mizera (13)

Prima cool
8.10 Souboj bijáků (3) 9.25 Futurama X (3) 9.55
Hvězdná brána VIII (10) 10.55 Hawaii 5-0 V (4)
11.50 Top Gear VI (1) 12.55 Simpsonovi XXII (7-10)
14.55 Teorie velkého třesku II (19, 20) 15.50 Futurama X (4) 16.20 Hvězdná brána VIII (11) 17.20 Alias
V (13) 18.15 Simpsonovi XXII (11-14) 20.15 Top Gear
XXIII (4) 21.20 Teorie velkého třesku II (21, 22)
22.20 Partička 23.10 Grimm III (5) 0.05 Partička

Prima Max
9.10 Vítejte v novém těle III (2) 10.10 Wolffův revír VIII
(1) 11.10 Doktor z hor: Nové příběhy V (3) 12.10 S Italem v kuchyni 13.05 Wolffův revír VIII (2) 14.05 Doktor z hor: Nové příběhy V (4) 15.05 Noc v muzeu
17.20 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle III
(3) 19.15 Malé královny krásy II (14) 20.15 Oko dravce
22.50 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na
obědnávku slavnoj kazašskoj národu 0.40 Úkryt

Česká republika

16. září 2016 37

Hvězdy měnily svá povolání
Fotografiemi pomohli nemocným dětem herec
Martin Stránský či zpěvák Marek Ztracený. Výtěžek
dražby půjde na dobročinné účely.
LADISLAV VAINDL
ČR | Ztvárnit vysněná povolání těžce nemocných dětí. Takový byl úkol známých osobností při focení charitativního kalendáře TIME. Jedna z posledních
možností vidět snímky je do konce října
ve foyer Nového divadla v Plzni.
Do role záchranáře se například vtělil
plzeňský herec Martin Stránský známý

například ze seriálu Ordinace v růžové
zahradě nebo jako dabér Dr. House.
„Focení mě bavilo. Bylo na profesionální úrovni a vše proběhlo tak, jak má.
Navíc jsme si při něm všichni užili
spoustu legrace,“ řekl týdeníku 5plus2
Martin Stránský. Pro něho to nebyla první spolupráce na nějakém dobročinném
projektu. „Dlouhodobě podporuji Centrum Hájek a jsem také patronem spor-

Bývalý fotbalista Pavel Horváth ztvárnil roli kuchaře.
INZERCE

Mezinárodní dětská
pěvecká soutěž
pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

Vyhlašujeme konkurzy:

www.sanremojunior.cz

tovního klubu vozíčkářů v Praze. Myslím, že pokud někdo může pomáhat alespoň takhle, měl by to udělat. Takže pokud mám nějakou podobnou příležitost,
vždy se snažím ji využít,“ dodává Martin Stránský.
Zajímavé úlohy měly i další zúčastněné osobnosti. Bývalý fotbalista Pavel
Horváth se představil jako kuchař, hokejista Ryan Hollweg jako středověký rytíř a zpěvák Marek Ztracený se posadil
za bubny. „Nejdřív jsme s dětmi probrali jejich nápady a pak jsme oslovili známé osobnosti, které projekt nadchl.
Role jsme jim vybírali podle jejich založení – například Míra Hejda má blízko
k autům, nejen pořadem Limuzína,
Báru Munzarovou známe jako lékařku
ze seriálu a modelka Gabriela Dvořáková–Bártová zavzpomínala na svá studia
na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích,“ vysvětluje vizážistka a stylistka Dita Bezděková, která za projektem TIME stojí společně s pěvkyní Janou Marií Kateřinou Korbelovou a fotografem Ivanem Mladenovem.
Po skončení výstavy budou fotografie vydraženy a výtěžek půjde na dobročinné účely.

Herec Martin Stránský jako záchranář.
FOTO | 2x IVAN MLADENOV

středa 21. září 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Vraždy na severu 10.40 Neobyčejné životy: Daniela Kolářová 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Davídek
15.05 To je vražda, napsala
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Marta a Věra 2 (4/8)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Tři králové (2/7)
22.40 Otec Brown IV
23.30 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.05
12.00
12.30
12.35
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
1.35
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3087)
Ordinace v růžové zahradě 2
(673)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (6)
Beze stopy III (21, 22)
Ordinace v růžové zahradě 2
(612)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3088)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Prásk!
Námořní vyšetřovací služba XII
(9)
Město
Krimifilm (USA, 2010)
Beze stopy III (21)
Áčko

6.15
6.45
7.15
8.55
9.55
12.10
13.10
14.25
15.25
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.20
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (23)
Ninjago
M.A.S.H (206, 207)
Castle na zabití V (13)
Žena zákona (21)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Prostřeno!
Siska (11)
Nad propastí. Krimiseriál (N, 1999)
Castle na zabití V (14)
Krimiseriál (USA, 2012)
Chalupáři (4)
Komediální seriál (ČR, 1975)
Komisař Rex VI (7)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (46)
Je čas skončit. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Ohnivý kuře pod pokličkou
Žena zákona (21)
Siska (11)

8.10 Můj přítel Monk II (5) 9.05 Beze stopy III
(19, 20) 11.20 90210: Nová generace III (1) 12.10
V těle boubelky VI (2) 13.05 Gilmorova děvčata IV
(19, 20) 15.30 Strašidla z vikýře 17.10 V těle boubelky VI (3) 18.05 Gilmorova děvčata IV (21, 22) 20.00
Zakletý v čase 22.10 Nebezpečná zásilka 23.55
Franklin a Bash IV (1) 0.50 Nebezpečná zásilka

Prima cool
9.25 Futurama X (4) 9.55 Hvězdná brána VIII (11)
10.50 Hawaii 5-0 V (5) 11.50 Top Gear XXIII (4)
12.55 Simpsonovi XXII (11-14) 14.55 Teorie velkého
třesku II (21, 22) 15.50 Futurama X (5) 16.20 Hvězdná brána VIII (12) 17.20 Alias V (14) 18.15 Simpsonovi XXII (15-18) 20.15 Poslední loď II (11) 21.20 Teorie
velkého třesku II (23) 21.50 Teorie velkého třesku III
(1) 22.20 Partička 23.05 Grimm III (6) 0.05 Partička

Prima Max
9.55 Wolffův revír VIII (2) 10.55 Doktor z hor: Nové
příběhy V (4) 11.55 S Italem v kuchyni 12.45 Wolffův revír VIII (3) 13.50 Doktor z hor: Nové příběhy
V (5) 14.50 Oko dravce 17.20 S Italem v kuchyni
18.15 Vítejte v novém těle III (4) 19.15 Malé královny
krásy II (15) 20.15 Vztekle tvá 22.45 Zabijácké rekviem 0.45 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry
na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

čtvrtek 22. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Vraždy na severu 10.40 Kolo
plné hvězd 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Spodky
15.05 To je vražda, napsala
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.10 Zdivočelá země
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Gejzír
22.40 Taggart
23.30 Na stopě
23.55 Kingová II
0.40 AZ-kvíz
1.05 Objektiv

5.55
8.40
8.55
9.55
11.10
12.00
12.30
12.35
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.40
0.35
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3088)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (7)
Beze stopy III (23)
Beze stopy IV (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(613)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3089)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(674)
Desperado
Western (USA, 1995)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (2)
Beze stopy III (22, 23)
Prásk!

Prima
6.05
6.35
7.05
8.50
9.45
11.50
12.50
14.10
15.10
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.25
23.45
0.30
2.20

Astro Boy (24)
Ninjago
M.A.S.H (207, 208)
Castle na zabití V (14)
Žena zákona (22)
Prostřeno!
Siska (12)
Svědek. Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (15)
Únos. Krimiseriál (USA, 2012)
Ohnivý kuře (46)
Je čas skončit. Seriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (8)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (4)
Časovaná bomba. Lékařský
seriál (SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Pečeme podle hvězd
Žena zákona (22)
Siska (12)

Nova Cinema
8.45 Beze stopy III (21, 22) 11.00 90210: Nová generace III (2) 11.50 V těle boubelky VI (3) 12.45 Gilmorova děvčata IV (21, 22) 15.05 Zakletý v čase 17.10
V těle boubelky VI (4) 18.05 Gilmorova děvčata V (1, 2)
20.00 Námořní vyšetřovací služba IV (24) 21.00
Námořní vyšetřovací služba V (1) 21.55 Špioni jako
my 23.50 Franklin a Bash IV (2) 0.45 Špioni jako my

Prima cool
9.25 Futurama X (5) 9.55 Hvězdná brána VIII (12)
10.55 Hawaii 5-0 V (6) 11.55 Poslední loď II (11)
12.55 Simpsonovi XXII (15-18) 14.55 Teorie velkého
třesku II (23) 15.20 Teorie velkého třesku III (1)
15.50 Futurama X (6) 16.20 Hvězdná brána VIII (13)
17.20 Alias V (15) 18.15 Simpsonovi XXII (19-22)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku III (2, 3)
22.20 Cizinec 0.20 Poslední chlap na Zemi II (3)

Prima Max
8.50 Astro Boy (24) 9.20 Vítejte v novém těle III (4)
10.20 Wolffův revír VIII (3) 11.20 Doktor z hor: Nové
příběhy V (5) 12.20 S Italem v kuchyni 13.10 Wolffův
revír VIII (4) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy V (6)
15.10 Sám doma 3 17.20 S Italem v kuchyni 18.15
Vítejte v novém těle III (5) 19.15 Malé královny krásy
II (16) 20.15 Rozpuštěný a vypuštěný 22.10 Sousedská hlídka, sci-fi komedie (USA, 2012) 0.25 Cizinec

pátek 23. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Vraždy na severu 10.40 Cirkus
Humberto (5/12) 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Já, Mattoni
Bahno. Seriál (ČR, 2016)
21.00 13. komnata Marka Stromského
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.20 Kolo plné hvězd
23.20 Případy detektiva Murdocha VII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Manéž Bolka Polívky
1.40 Rozsudek
2.05 Pod pokličkou

5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.30
12.35
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.30
2.15
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3089)
Ordinace v růžové zahradě 2
(674)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (8)
Beze stopy IV (2)
Ordinace v růžové zahradě 2
(614)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3090)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kokosy na sněhu
Komedie (USA, 1993)
Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013)
Norco: Pod palbou
Drama (Kan., 2006)
Beze stopy IV (1)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.05
8.45
9.45
11.45
12.45
14.10
15.10
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.10
0.45
2.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (25)
Ninjago
M.A.S.H (208, 209)
Castle na zabití V (15)
Žena zákona (23)
Prostřeno!
Siska II (1)
Klíč k vraždě. Krimiseriál (N, 1999)
Castle na zabití V (16)
Krimiseriál (USA, 2012)
Mordparta (4)
Láska. Krimiseriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (9)
Podraz. Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (71)
Brácho! Komediální seriál
(ČR, 2015)
Výchova dívek v Čechách
Drama (ČR, 1997)
Comedy Club
Žena zákona (23)
Siska II (1)

8.50 Beze stopy III (23) 9.45 Beze stopy IV (1) 11.05
V těle boubelky VI (4) 11.55 Gilmorova děvčata V
(1, 2) 14.05 Námořní vyšetřovací služba IV (24)
15.05 Námořní vyšetřovací služba V (1) 16.00 Pan
účetní opět zasahuje 18.05 Gilmorova děvčata V (3, 4)
20.00 Hlava státu 21.55 Policajt v Beverly Hills 2
23.55 Franklin a Bash IV (3) 0.45 Millerovi na tripu

Prima cool
6.55 Alias V (15) 8.05 Souboj bijáků (6) 9.25 Futurama X (6) 9.50 Hvězdná brána VIII (13) 10.50
Hawaii 5-0 V (7) 11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi XXII (19-22) 14.55 Teorie velkého třesku III (2, 3)
15.50 Futurama X (7) 16.20 Hvězdná brána VIII (14)
17.20 Alias V (16) 18.15 Simpsonovi XXIII (1-4) 20.15
Legenda II (3) 21.10 Legenda II (4) 22.05 Pavoukotřesení 0.05 Everest: Za hranice možností (2)

Prima Max
9.40 Vítejte v novém těle III (5) 10.40 Wolffův revír
VIII (4) 11.40 Doktor z hor: Nové příběhy V (6)
12.40 S Italem v kuchyni 13.25 Wolffův revír VIII (5)
14.25 Doktor z hor: Nové příběhy V (7) 15.25 Rozpuštěný a vypuštěný 17.20 S Italem v kuchyni 18.15
Vítejte v novém těle III (6) 19.15 Malé královny krásy
II (17) 20.15 Horalové 22.25 Zpátky ve hře, rodinná
komedie (USA, 2005) 0.20 Pavoukotřesení
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Kostel vyhořel. Už je jen ve 3D
Ašský evangelický
kostel vyhořel sice už
v roce 1960, přesto se
stal v současnosti jednou
z turistických atrakcí
pohraničního města.
JOSEF ŠORFA
ČR | Nic podobného jako v Aši jinde
v Česku neuvidíte. Díky propojení historie s moderními technologiemi se jednou z největších turistických zajímavostí města stal už neexistující evangelický
kostel Svaté Trojice.
Přestože z něj po požáru v roce 1960
nezůstalo nic a dnes ho připomíná jen
obrys v podobě nízkých zdí, mohou ho
díky speciální aplikaci pro tablety a
chytré telefony vidět lidé jako v dobách
největší slávy. Před sto lety v budově
hrávaly varhany s 4 318 píšťalami. Tolik jich tehdy neměl žádný kostel ve
střední Evropě.
Stačí navštívit stránky www.virtualnias.cz a zdarma si stáhnout příslušnou

aplikaci, nebo si v ašském infocentru
půjčit tablet. Ovládání je jednoduché a
zvládne ho každý, s většími skupinami
zajde po domluvě na místo pracovnice
infocentra.
„Kostel uvidíte z několika pohledů
zvenčí, ale také zevnitř. Tím vzniká jedinečná možnost vidět oltář, varhany a
další části interiéru,“ popisuje vedoucí
informačního centra Petra Dobrovolná.
Jak to funguje? Stačí na vyznačeném
místě namířit chytrý telefon nebo tablet
do prostoru, kde historický objekt stál,
a dotknout se prstem příslušné ikonky.
Po chvíli se na obrazovce objeví proužek s nápisem start a po jeho stisknutí
kostel v celé své kráse.
Především v prostoru uprostřed někdejší stavby vynikne 3D prostředí, kdy
si návštěvníci připadají nejen jako v kostele, ale také uprostřed virtuální počítačové hry. Stačí se na místě otáčet a přes
obrazovku nahlížet všemi směry.
Další zajímavou částí aplikace je hra,
která návštěvníky provede po dvanácti
zajímavých místech v Aši. Stačí se vydat podle mapy z infocentra na trasu vedoucí také k muzeu či na vrch Háj. Na
jednotlivých stanovištích si lze přečíst

Evangelický kostel v Aši zničil požár. Dnes ho mohou lidé obdivovat díky
moderním technologiím.
FOTO | ARCHIV
informace o daných místech a zkusit si
vyplnit kvíz. Zábavná cesta trvá přibližně dvě hodiny.
„Aplikace přesně pozná, kde se ná-

vštěvník právě nachází, a podává mu
otázky z daného místa. Po zodpovězení
je navigován na další významné místo,“
poznamenává Petra Dobrovolná.

INZERCE

PLOTY
OPLOCENÍ
REALIZACE
www.hupl.cz

Oplotíme vše včetně realizace!
Prodej plotů a oplocení i přes E-SHOP
výstavba plotů z klasického čtyřhranného pletiva
montáž plotových panelů 3D, gabionů
Montáž plotů provádíme v okresech Ostrava,
Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná

36,80,39,20,-

BM
(47,43 Kč s DPH)

od

Ceny pletiv již od 19 Kč/m!

HUPL CZ s.r.o., Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec • Tel.: +420 556 410 661 • Mobil: +420 733 314 318 • e-mail: obchod@hupl.cz

na výběr různé šířky
a barvy dle dostupnosti
délky 2 m a 4 m
síla 0,5 a 0,6 mm

139,-

(168,19 Kč s DPH)

105,-

(127,05 Kč s DPH)

120,-

(145,20 Kč s DPH)

hnědá, hnědá MAT,
a červenohnědá

142,-

Marie Mejstříková

POHŘEBNÍ SLUŽBA, s.r.o.
Na Nábřeží 101/61,
HAVÍŘOV-MĚSTO

135,-

Informace a převozy

NEPŘETRŽITĚ

(171,82 Kč s DPH)

(163,35 Kč s DPH)

Majitel Robert Machálek

596 811 231, 725 108 646
Zajišťujeme veškeré služby týkající se pohřbu včetně převozu zesnulých.
Na přání zajišťujeme sjednání pohřbů i po provozní době,
včetně sobot, nedělí a svátků.
OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVOU POBOČKU V HAVÍŘOVĚ ŠUMBARKU

145,-

(175,45 Kč s DPH)
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Thajská kočka umí i aportovat
Ve své chovné stanici vytvořila Jana Anastázie Kadlecová unikátní krevní linii zajímavého plemene
PETR KOZOHORSKÝ
ČR | Jana Anastázie Kadlecová propadla v roce 2014 kouzlu thajských koček. První si pořídila přímo v Thajsku.
Ta se pak stala zakladatelkou její chovné stanice v Karlových Varech.
A v čem je thajská kočka tak výjimečná? „Chová se skoro jako pes. Slyší na
své jméno, umí aportovat, plní základní
povely. Dokáže například přijít na písknutí,“ představuje své mazlíky jejich
chovatelka Jana Anastázie Kadlecová.
Thajské kočky ovšem psům „fušují“
do řemesla i jinak. Jsou například skvělými hlídači dětí, o čemž se chovatelka
přesvědčuje dnes a denně. „Mám malé
dítě a kočka se od něj nehne na krok.
Jakmile je něco v nepořádku, zamňouká. Ale jinak než obvykle, takže poznám, že se něco děje,“ pokračovala.
Na rozdíl od přešlechtěných koček se ta
thajská těší pevnému zdraví. Dožívá se
osmnácti až dvaceti let. A jako bonus se
skvěle snáší s ostatními domácími mazlíčky a dokáže se přizpůsobit chodu domácnosti. Pokud například páníček praINZERCE

Jana Anastázie Kadlecová se svou thajskou kočkou na mezinárodní výstavě
v Karlových Varech.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

cuje výhradně na nočních směnách, přizpůsobí mu kočka i svůj rytmus života.
Jana Anastázie Kadlecová kočky chová od roku 2014. Ještě když žila v Kataru, si jednu thajskou kočku pořídila přímo v Thajsku. Jmenuje se Habibi Thai
Royal Beauty. O rok později její chov
doplnil kocourek Fayniy Frayer Royal
Symphony původem z Ukrajiny, ověnčený několika významnými oceněními
z mezinárodních výstav. Důvodem různorodosti zakladatelů chovné stanice
byl záměr chovatelky vytvořit unikátní
krevní linii.
„Aby nebyla stejná jako například
v Německu, Rakousku či v Polsku,“
upřesnila Kadlecová. A zvířata jí přinášejí jen radost. Jedna z kočiček se nyní
chystá do Švédska, kde se stane zakladatelkou chovné stanice. Další dvě pak zamíří do chovných stanic v Polsku.
První doložitelná thajská kočka se dostala do Anglie až někdy kolem roku
1890. Do té doby nesměla zvířata opustit Siam, kde byla považovaná za posvátná. I pak se dostala pouze do rukou významných rodin jako dar.
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Dakar? Jezdce
prověří i sníh
Závodník Aleš Loprais
se připravuje na vrchol
sezony. Na letošním
Dakaru chce zaútočit
na stupně vítězů.
JAN SMEKAL
ČR | Aleš Loprais se momentálně pečlivě chystá na vrchol sezony. Čekají jej
hned dva velmi náročné závody.
Nejprve Rally Oil Libya v Maroku
v Africe a na začátku příštího roku nejslavnější etapový závod – Rallye
Dakar, který se v posledních letech jezdí v Jižní Americe.
„Rally Oil Libya bereme jako ostrý
test před Dakarem. Jedná se o sedmidenní závod, v němž nebudou chybět těžké
duny i kamenité pasáže,“ předeslal závodník z Frenštátu pod Radhoštěm. „Je
INZERCE

perfektní, že v tomto závodě je vypsaná
také kategorie pro kamiony. Bude to ideální test, protože momentálně je v Maroku i velké vedro, na které si musíme
zvyknout,“ pokračoval. Aleš Loprais
chce společně se svým týmem v Maroku vyzkoušet šest zásadních změn na
svém soutěžním vozu značky MAN.
„Pro Dakar bude zásadní především životnost pneumatik,“ zdůraznil frenštátský závodník. Ten má jako jediný
z týmu závodit v Maroku, protože namontované novinky jsou pouze na jeho
autě. „Ostatním pak budu tlumočit, jak
se které novinky osvědčily, či nikoli,“
řekl. Po závodě v Maroku přiveze Lopraisův tým do Afriky ještě další auto,
jež bude týden testovat společně s dalšími řidiči, kteří by měli závodit na Dakaru. Při něm chce Aleš Loprais šlapat
na paty největším favoritům – Kamazu
a Ivecu. „Jedná se o profesionální týmy
s plnou tovární podporou. Já jsem moc
rád, že jsem tam, kde jsem, protože

Aleše Lopraise čekají náročné závody v Africe a Jižní Americe. Se svým týmem chce uspět a útočit na stupně vítězů.
FOTO | MARTIN KOZÁK
dneska už jen dostat se na Dakar je nesmírně složité. Naším cílem bude boj o
nejvyšší příčky. Chceme na bednu,“
vzkázal.

Duny vždy rozhodovaly
V letošním ročníku Dakaru mají chybět
duny, což je podle Lopraise ohromná
škoda, protože v nich se vždycky závod

rozhodoval. Nejtěžší zkouškou pro jezdce budou tentokrát obrovské teplotní
rozdíly. „Na některých místech může
být až 55 stupňů, ovšem v Bolívii bude
místy zřejmě i sníh, takže teplota se
tady může pohybovat i okolo pěti stupňů pod nulou,“ podotkl jezdec MAN.
„Vždycky jsme na Dakar jezdili do léta.
Tentokrát tak s sebou budeme muset
vzít i oblečení do zimy.“
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„Svíčkovou si dám ráda
a váhu ani nevytahuju“
ČR | Startovní čára, výstřel a pak úprk. „Běhání? To Tereze nikdy nešlo,“ směje se
Alena, maminka slavné modelky Terezy
Maxové. Svou dceru povzbuzuje při charitativní akci „Teribear hýbe Prahou“, na které se díky běhání vybírají peníze pro děti
z dětských domovů a na rodiny v nouzi.
Její slova ale zní spíš jako rodinný šťouchanec, protože jedna z našich nejznámějších módních ikon je i ve 45 letech štíhlá
a v kondici. „Máma má pravdu, běhání pro
mě bylo to nejhorší,“ překvapuje Maxová.
„Ještě za komunismu jsem chodila na sportovní základní školu, která byla hrozně ná-

ročná. Tenkrát na ni vybrali velice talentované děti. Ze třiceti nás zůstalo po čtyřech
letech jen patnáct. Ke konci studia už jsem
byla trochu v závěsu,“ vzpomíná na své
sportovní začátky. „Nejhorší byly takzvané dvanáctiminutovky, ty jsem dobíhala
s jazykem na vestě,“ dodává.
Ačkoliv se Tereza Maxová o zdravý životní styl snaží od brzkého mládí, žádné diety prý nedrží. „Dejte pokoj. Možná jsem
trochu zvyklá na nějakou životosprávu ze
světa módy, ale jinak se vždycky těším na
svíčkovou nebo na smažená játra,“ směje
se. A podobně k tomu přistupuje u svých
dětí. „Chodí do školy, tam je neuhlídám.
Doma to mám víc pod kontrolou, ale nepřeháníme to a rozhodně se nevážíme,“ ujišťuje. Z manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem má Maxová syna Tobiase Joshuu, nyní žije s tureckým podnikatelem Burakem Oymenem, s nímž má děti
Mínu a Aidena.
Dětem v nouzi začala Tereza Maxová
pomáhat už před 20 lety, v roce 1997 zalo-

Teribear Nadace Terezy Maxové dětem
Ještě zítra, tedy v sobotu 17. září, se můžete zúčastnit akce „Teribear
hýbe Prahou“, kterou pořádá Nadace Terezy Maxové dětem. Jak?
Je to jednoduché. V pražských Letenských sadech za metronomem
si za 100 korun koupíte čip. S ním pak můžete libovolným tempem
a rychlostí podle vaší libosti od rozvážné chůze až po sprint
v kteroukoliv denní či noční hodinu nakroužit po asfaltovém povrchu
oficiální trasy tolik kilometrů, kolik si vaše dobročinné srdce či
tréninkový plán žádá. Nebudete při tom sami, potkáte zde další nadšené běžce, zájem je totiž
velký. Jen za první čtyři dny bylo naběháno na 45 tisíc kilometrů, čímž se podařilo získat přes
dva miliony korun. V loňském roce se podařilo při prvním ročníku naběhat nebo ujít 60 287 km
a celkový výtěžek dosáhl 3 844 922 Kč. Generálním mediálním partnerem charitativního
projektu Nadace Terezy Maxové dětem – Teribear je mediální skupina MAFRA.

A

vybra
n

žila Nadaci Tereza Maxová dětem. Při
akci Teribear putuje na charitu 50 korun za
každý během či chůzí zdolaný kilometr.
A jak se zdá, nemusí zůstat jen u běhání.
Během rozhovoru s reportérem týdeníku 5plus2 se totiž Tereza Maxová nadchla
pro myšlenku uspořádat podobnou akci na

Letné i v zimě. A to na běžkách. „To je výborný nápad, určitě o tom budu přemýšlet,“ reagovala Maxová. Po vzoru legendár- mléčný
ní Jizerské padesátky tak možná vznikne Schnit
Letenská dvacítka. Když totiž napadne
v Praze sníh, pražské parky i okolí města
(jos)
se běžkaři jen hemží.
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STAVBA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Jít“ do dřeva znamená ušetřit
Čísla jsou v mnoha
ohledech jasná: statistici
hlásí, že podíl dřevěných
domů ve stavebnictví na
celkovém počtu
novostaveb v České
republice přesáhl 13 %.

Č

eši se pro ekologické bydlení rozhodují spíše pragmaticky než
z nějakých romantických pohnutek, odhalují experti. I proto poměr dřevostaveb na nových domech v zemi zaznamenal desetinásobný nárůst oproti
začátku století.
„Moderní dřevostavbu koupíte již za
méně než 2 miliony korun včetně DPH,
navíc ušetříte za topení,“ informují odborníci budoucí stavitele.
Český statistický úřad zveřejnil, že zatímco v roce 1999 tvořily dřevostavby
jenom 1,12 % všech nových rodinných

domů, loni už mezi novostavbami představovaly 13,35 %. Zděné konstrukce
ztrácejí na početnosti, což i v tuzemsku
odpovídá jasnému západoevropskému
trendu.
„Dřevěný montovaný dům si pořizují
hlavně lidé ve věku 30 až 40 let. Oceňují příznivý poměr mezi cenou a kvalitou, rychlost výstavby a vynikající tepelněizolační vlastnosti,“ říká Vratislav
Blaha, předseda Asociace dodavatelů
montovaných domů.
Zatímco zděné novostavby by měly
před dokončením několik týdnů přemrznout, dřevostavbu mohou dělníci smontovat třeba uprostřed zimního období
a majitelé se mohou okamžitě stěhovat.
Podle Blahy je rovněž důležité, že
díky moderním technologiím odpadají
nevýhody dřeva: jeho hořlavost, zranitelnost vůči škůdcům nebo plísním.
Kvalitní konstrukční dřevo je vysušeno
na vlhkost kolem 14 %, čímž dochází
k zahubení nevítaných organizmů.
Moderní nátěry zase umí dodat požární odolnost. „Faktem je, že ohnivzdor-

INZERCE

nost dřevostaveb bývá nadstandardní,
i když tomu stále ještě málokdo věří. Požární odolnost rozhodně není nižší než
v případě zděných budov,“ tvrdí napří-

klad architekt Aleš Brotánek. Výhody
dřeva jako materiálu se projevují také
v otázce ceny domu nebo úspornější
konstrukci.
(dmk)

DVEŘE • ZÁRUBNĚ
RENOVUJEME
DODÁVÁME
MONTUJEME

dveře a zárubně, včetně montáže obložek
(bez bourání stávajících zárubní)
nové dveře a zárubně jak interiérové, tak venkovní
(vč. montáže a zednických prací)
do původních zárubní námi dodané nové dveře
(včetně úprav)

NOVINKA - VIKKING - dveře snů
Kompozitní vchodové dveře pouze u nás!!!

733 01 KARVINÁ-FRYŠTÁT, Masarykovo nám. 10/2457
tel.: 596 344 851, tel.: 603 205 837
e-mail: pinkas@quick.cz, www.dvere-vesta.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY

Stavomontážní práce ve vysoké kvalitě od profesionálů!
Stavební a montážní práce, komplexní dodávka materiálu
Technické vybavení a kvalifikovaný personál s potřebnými osvědčeními
Přísné standardy spolehlivosti a kvality
Materiály splňující přísné technické i hygienické standardy
Záruka bezproblémového předání díla pro kolaudační souhlas

● Odborné posudky
pro Nová Zelená Úsporám
● Výpočty tepelných ztrát
● Měření, kontrola a vyhodnocení
účinnosti kotlů a klimatizací

STAVEBNÍ PROJEKTY
● Stavební projekty (domy, garáže, přístřešky, vestavby)
● Vyřizování stavebních formalit (stavební povolení, ohláška)
● Stavební dozor - ochrání vaši investici

Co umíme a nabízíme

Montážní práce v oblasti vodovodů
Výkopové práce
Stavební práce v oblasti vodovodů
Výměny vodoměrů

www.emtest.eu

558 731 080, 558 712 129, 608 368 378
Kancelář: Dvořákova 2, 737 01 Český Těšín
e-mail: emtest@emtest.eu

SOSNA Group s.r.o.
areál ČSAD a.s.
Bohumínská 1876/2
735 06 Karviná - Nové Město
tel.: 777 246 202
e-mail: info@gvrata
www.gvrata.cz

Provádíme

Výstavbu nových rozvodů vodovodních řadů a suchovodů
Výstavbu přeložek vodovodů včetně zajištění podkladů a předání
díla provozovateli
Protlaky pod komunikacemi
Výměny vodovodních přípojek vč. výkopových prací a administrativy
Rekonstrukce hlavních rozvodů v nemovitostech
Opravy stávajících technologií v šachtách a vodojemech
Opravy havárií vodovodních řadů včetně provádění výkopových prací

Cenovou nabídku připravíme na míru
na základě Vašich požadavků!
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel: 840 111 123, e-mail: prelozky@smvak.cz

DODáVámE
A mONTuJEmE:
● Garážová vrata
privátní i průmyslová
● Vjezdové brány
a pohony bran
● Venkovní žaluzie a rolety
● Markýzy a screenové rolety
● Plastová a hliníková okna
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Moravskoslezský kraj

Léto lesům přálo, ale chřadnou
Přesto, že se v létě
střídaly horké dny
s chladnějšími a často
pršelo, zásoby vody
v půdě zůstávají na
severní Moravě nízké.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Scénář
letošního léta nenaplnil obavy ze sucha
– tropické dny totiž pravidelně střídala
zatažená obloha a déšť, ale stromy v kraji nadále trpí suchem. To má za následek, že jsou náchylnější k napadení
škůdci: například houbou václavkou
nebo kůrovcem.
Nejvíce jsou postiženy lesy na Bruntálsku, v okolí Města Albrechtic a Vítkova. „Suchem trpí všechny dřeviny, smrků je ale v lesích nejvíce, takže je jejich
chřadnutí nejpatrnější. Na severní Moravě hynou i jedle a oslabeny jsou buky
a duby. Houbové choroby více než v jiných letech napadají oslabené jasany
nebo olše,“ vysvětlil Václav Lidický,
výrobně technický ředitel Lesů České

Lýkožrouta lesníci hubí díky lapačům s feromonovou návnadou, což jsou
plastová odchytová zařízení různé konstrukce.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
republiky.
Nedostatek vláhy ve středních vrstvách půdy vládne i v jiných krajích, ale
tam je lesů podstatně méně. „Na Bruntálsku schnou stromy kvůli nedostatku
vláhy rychle, takže těžíme více dřeva.
Ještě před pěti lety to bylo sto tisíc kubíků za rok, letos předpokládáme téměř
pět set tisíc kubíků,“ řekl Milan Pospí-

šil, lesní správce z Bruntálu. Za první
pololetí letošního roku zadaly například
Lesy ČR na severu Moravy ke zpracování 557 300 m3 souší a kůrovcem napadeného dříví. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to přibližně čtyřikrát více.
K odchytu kůrovců lesníci připravili
76 900 stojících i ležících a dále 8 700

otrávených lapáků a také 11 100 lapačů. Další lesní hospodáři ještě průběžně
připravují. Pro letošní rok vyčlenili pracovníci podniku Lesy ČR na ochranu
před škůdci 130 milionů korun. V celé
republice za ně dělníci nainstalují
200 000 lapáků a 36 000 lapačů.
Kromě klasických lapáků, pokácených stromů, a lapačů, umělých pastí,
do kterých kůrovce láká vyrobený feromon, se používají také stojící lapáky
a jejich varianty.
„Například insekticidní sítě zabrání
šíření kůrovců u pokáceného dříví, které není možné s ohledem na jeho objem
z lesa okamžitě odvézt. Tím se kůrovcům zabrání v dalším šíření i vývoji,“
podotkl Martin Zavrtálek z Lesů ČR.
Kůrovec se letos rojil už podruhé.
„Předpokládáme, že bude letos o generaci méně než loni, což je pozitivní,“ odhadl ředitel Lidický.
Lesníci už myslí i na obnovu poškozených lesů. Proto víc než v minulosti vysazují duby, javory, lípy, habry, topoly
a na suchých a chudých lokalitách také
borovice. Uplatní se i zdomácnělé dřeviny, jako například douglaska.
(dmk)
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Akce Jarmark
24.9.2016 od 10 hod
Rybí dům Chotěbuz
• 10 hod. Jarmark - stánky, keramiky, svíčky, sýry, korále košíky, pletené věci atd.
Možnost zhlédnutí starých motorů slávie a další zajímavosti pro pány.
• 14 hod Veles – podzim 2016, volba krále, moderované soutěže pro děti,
divadélko Ententýky bude hrát dvakrát divadlo pro děti v průběhu odpoledne.
V podvečer obětování darů bohu Velesovi a mladé ženy, které by chtěli v budoucnu míti rodinu, můžou požádat a jít až k němu.
• Mezi 19 -20 hod dle počasí točená ohňová show.
Samozřejmě občerstvení připraveno a mnoho dalších atrakcí

Informace na: www.rybidum.cz, tel.558712405

Karvinsko

16. září 2016 45

Brambor už jsou „přejedení“

„

Házenkáři Karviné po čtvrtých místech letos chtějí zaútočit na medaili. Pomoci má navrátilec Radčenko
PETR WOJNAR
KARVINÁ | „Čtvrtých míst už bylo
dost, brambor už jsem přejedený,“ říká
prezident klubu HCB Karviná Roman
Farář na začátku další extraligové sezony. Do ní vstoupili házenkáři Karviné
rozporuplně.
Po celkově špatném výkonu prohráli
úvodní kolo v Lovosicích. „Tam nám
nevyšlo vůbec nic. Od výkonu gólmanů
přes obranu po útok a mizernou úspěšnost střelby,“ uvedl Farář.
Druhé kolo bylo už o něčem jiném.
Karvinští zajížděli na půdu extraligového nováčka z Nového Veselí a nečekali
jednoduchou záležitost. „Myslím, že
mají velmi dobrý tým, což prokazovali
v přípravě na sezonu,“ míní Roman Farář.
Karvinští předvedli na palubovce nováčka ligy velmi dobrý výkon a odvezli
si dva body za devítigólové vítězství.
„Na domácích bylo trochu vidět, že
měli první zápas před svými fanoušky
maličko svázané ruce. Navíc utkání přenášela televize. Myslím, že během sezony se jejich výkony budou zlepšovat.
Jsme rádi, že už máme utkání na jejich
hřišti za sebou,“ podotkl s úsměvem Roman Farář.

Radčenko je zpátky
a hraje ve formě
Jedním z tahounů karvinských házenkářů byl ve druhém zápase i navrátilec do
týmu Alexandr Radčenko.
Muž, který stál u největších úspěchů
karvinské házené, se do klubu vrátil

Na domácích
bylo trochu
vidět, že měli první
zápas před svými
fanoušky svázané ruce.
Navíc se hrálo v televizi.
i v časech, kdy na tom byl klub s úspěchy na štíru. Radčenko v klubu nově působí jako hrající trenér a v druhém utkání nastřílel sedm branek.
V trenérském triumvirátu ho doplňují
Radek Bartošic a Marek Michalisko.
Na palubovce bude vedle Radčenka
patřit k největším oporám tradičně Slavomír Mlotek, Jan Užek, Libor Hanisch
či Lukáš Frančík.
Tým se naopak musí vypořádat s odchodem několika opor. Karvinou opustili například Lubomír Veřmiřovský
nebo gólman Jakub Lefan.
Zároveň zástupci klubu již dříve potvrdili, že jim společností OKD nebyla
nabídnuta reklamní smlouva pro rok
2016. Těžařská firma je toho času
v existenčních problémech, a tak musí
klub hledat peníze jinde. „Peníze
z OKD budou chybět, ale máme další
sponzory a kluci nepocítí výpadky ve
výplatách,“ dodal Roman Farář.
Karvinské házenkáře po dvou venkovních zápasech čeká letošní domácí
premiéra. V neděli přivítají na své palubovce házenkáře Jičína. Zápas se hraje
od půl jedenácté dopoledne.

Jednou z opor karvinského extraligového týmu by měl i letos být Slavomír
Mlotek (na fotografii).
FOTO | ARCHIV MAFRA
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… opravdu jiná autoškola…

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

* 10 % SLEVA – pro věrné zákazníky – na cokoliv
* STUDENTI – řidičský průkaz skupiny B – za super cenu – 7.000,* ŠKOLENÍ – profesní a referentské školení řidičů po celý rok
AUTOŠKOLA • ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ • VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
KONDIČNÍ JÍZDY • REKVALIFIKAČNÍ KURZY
DOPRAVNĚ-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

HAVÍŘOV * KARVINÁ * ORLOVÁ
tel.: 596 411 160, mobil: 722 007 939, sekretariat.as@seznam.cz

www.autoskolapollak.cz

SO KO LS K Á T Ř Í DA 1 5 4 5 � 8 9
O ST R AVA , M O R AVS K Á O ST R AVA
TEL. 739387358
W W W. E L E M E N T S � CZ .CZ
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www.5plus2.cz

Tajenka: hlavu, srdce i tělo.

Co nám zbylo po předcích
ČR | Slepé střevo, zuby moudrosti, mužské prsní bradavky. Co z toho máme po
předcích a co mělo dříve opravdu nějaký význam?
Máme po předcích třeba tzv. Darwinův hrbolek na uchu? „Tvrdí se to. Je to
taková špička na ušním boltci některých lidí a říká se, že je to zbytek toho,
jak naši předci měli špičaté uši jako třeba pes. Jenomže žádní lidoopi špičaté
uši nemají. A když budeme couvat evolucí, tak zjistíme, že první nám příbuzná
zvířata, která podobné uši mají, jsou poloopice, třeba lemuři. A to znamená, že

svém uchu lemur,“ tvrdí přední český
evoluční biolog, profesor Jan Zrzavý.
Proč milujeme bulvár a proč se lidé
navzájem zabíjejí? I na to profesor
Zrzavý odpovídá v pátečním vydání
týdeníku Téma.
(čer)

„

Hrbolek
na uchu by
musel vydržet přes
50 milionů let ‚spát‘
a pak se u některých
z nás ‚probudit‘.
ten hrbolek na uchu by musel vydržet
přes 50 milionů let, celou dobu jaksi
‚spát‘ a u některých z nás se pak ‚probudit‘. To je dost náročná hypotéza o evoluci našich uší. A celé je to navíc založené na víře, že Darwinův hrbolek je
opravdu ta samá špička, jakou má na

Mám nejlepší formu, říká
o své postavě Bittnerová
ČR | Herečka Miluše Bittnerová
(38 let) se chlubí svými ženskými křivkami. Díky tanci nyní svoji postavu
zpevnila a s výsledkem je spokojená.
Přiznala ale, že to stojí hodně námahy.
„Je až k nevíře, co dokáže udělat trocha pohybu. V poslední době mám
opravdu snad nejlepší formu, jakou
jsem kdy měla, a to díky přípravám televizní soutěže StarDance. To, že se
zpevňuji, je vykoupeno spoustou potu
a dřiny,“ říká Miluše Bittnerová.
Své bujné křivky vystavila na odiv
i při focení nového parfému s modelem Tomášem Dvořákem (24 let), který skončil v soutěži Muž roku 2016
na druhém místě.

Nesmí dělat kachnu

Nové vydání týdeníku Téma pořídíte v novinových stáncích za 25 korun. Můžete však vyzkoušet zvýhodněné měsíční elektronické
předplatné. Veškeré podrobnosti
k předplatnému zjistíte na webové
adrese: www.etema.cz.

„Focení s krásným chlapem by asi žádná žena nedokázala odmítnout. Musela jsem se hlídat, abych na druhého nejkrásnějšího Čecha nedělala kachnu,
protože když mi něco nejde, tak špulím rty a vyloženě u toho vypadám
jako kachna. A to rozhodně není
sexy,“ dodala se smíchem herečka.
Spolupráci s fotografem Radimem Ko-

Herečka Miluše Bittnerová a model Tomáš Dvořák při focení.
FOTO | HERMINAPRESS / DMXGEAR

řínkem a hlavně herečkou si pochvaloval i model. „Focení s modelkami
jsem už zažil několikrát, ale stejně si
myslím, že k Čechám prostě patří holky krev a mlíko. Proto jsou také nejkrásnější na světě,“ řekl mladík, který
bude Česko zastupovat na mezinárodní soutěži Mister Global.
Tu loni vyhrál Čech Tomáš Martinka.
(zar, iDNES.cz)
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MÍST

S DODÁVKOU FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN TREND VÁS ČEKÁ:
• BOHATÁ VÝBAVA S KLIMATIZACÍ, RÁDIEM, PARKOVACÍMI SENZORY A TEMPOMATEM
• NÁKLADOVÝ PROSTOR 3,1 M3, NOSNOST AŽ 1 042 KG
• DLOUHÁ ZÁRUKA BEZ OMEZENÍ (5 LET / 200 000 KM)
• PRODLOUŽENÉ SERVISNÍ INTERVALY
• UNIKÁTNÍ VOLITELNÝ SKLOPNÝ STŘEŠNÍ NOSIČ
ŘEKNĚTE SI O NABÍDKU NA MÍRU S FINANCOVÁNÍM FORD CREDIT S ÚROKEM JEN
2,99 % A NEZAPOMEŇTE VYUŽÍT MOŽNOST NEZÁVAZNÝCH TESTOVACÍCH JÍZD.

Nabídka pro podnikatele, nejedná se o závaznou nabídku, platí do 31. 12. 2016. Cena bez DPH pro verzi Transit Custom Kombi Van 310 L1H1 Trend 105 k. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném režimu 6,1–6,4 l/100 km
a 157–165 g/km. Individuální nabídku, i pro další verze, připraví autorizovaný prodejce Ford.
Kontaktujte autorizovaného prodejce Ford ve vašem regionu:
DANKAR, skupina AUTO IN
Pašerových 2
Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 777 628 911
www.ford-autoin.cz

MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.

Ruská 2877
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 369
www.fordostrava.cz

MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.
Jánská 28
Opava
Tel.: 553 760 131
www.fordopava.cz

SILCAR PLUS s.r.o.
Beskydská 2353
Frýdek-Místek
Tel.: 558 432 779
www.silcar.cz

5plus2 pro vás ve spolupráci s cestovní kanceláří
NIKAL připravila speciální nabídku zájezdů

