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Pánové a dámy, zadejte se!

Taneční začínají. Blanka Takáčová je v Týnci nad Sázavou a ve Voticích vede již více než 30 let
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
TÝNEC NAD SÁZAVOU | Přes den je
Blanka Takáčová speciálním pedagogem v Základní a praktické škole
v Benešově. V podvečer a o víkendech
se mění v paní mistrovou a učí společenský tanec a etiketu. „Zájem o taneční je
menší. Mládež má dnes více možností,
jak trávit volný čas,“ míní Takáčová, která také moderuje, je choreografkou pro
maturitní plesy a vede Ladies Latinu –
kurz latinskoamerických tanců pro ženy.
Zatímco před třiceti lety chodilo do
kurzů padesát párů, dnes je to polovina.

„Jsem z toho smutná a ptám se nejdřív,
jestli to dělám dobře. Ale je to i rodiči.
Za nás řekly maminky: Máš to povinné.
Dnes si děti více rozhodují samy, co budou dělat. Nám se to ale pak ukazuje
v tanečních pro dospělé, kam chodí dvacetiletí, protože jdou na maturitní ples,
mají svatbu a neumí tančit,“ poznamenala Takáčová.
Podle ní by taneční kurzy měly patřit
k základnímu vzdělání, a to nejen kvůli
tanci. „Tady si v praxi mohou vyzkoušet
slušné chování nebo jak se cítí v obleku,
ale musím říci, že dnešní mládež s tím
nemá problém. Dřív se šklebili, že musí

Blanka (v červených šatech) se svými žáky.
FOTO | ARCHIV B. TAKÁČOVÉ

být ‚v kvádru‘, dnes se pyšní, že jim to
sluší, cítí se příjemně dospěle,“ podotkla
Takáčová s tím, že je pryč doba, kdy se
kluci schovávali na záchodech.
Výuku společenského chování přizpůsobuje době. Před dvaceti lety nevysvětlovala, že v divadle je potřeba vypnout
mobil či že v mailu by měl být pozdrav a
rozloučení. V rámci výuky etikety pořádá i rauty. „Aby se naučili jíst ve stoje,
aby nepřiběhli jako kobylky a nesnědli
všechno na první dobrou. Jsem ráda,
když se sami ptají, dnes jsou děti více komunikativní, neostýchají se,“ míní Takáčová.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Je libo štrůdl
nebo štrúdl?
Závin s jablky nebo se
šunkou zná snad každý.
Eva Brabcová ale vyrábí
více než dvacet druhů
a za slaný štrúdl získala
loni dokonce ocenění
Regionální potravina.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | „Přijeli jsme ochutnat vaše
štrúdly,“ oznamuje před pultem muž,
který vešel do voňavého obchůdku v Benešově se čtyřčlennou skupinou. Ženy
lízají zmrzlinu a okukují, který by si jen
vybraly. „Oříšky,“ ukazuje jedna. „Kdepak, vezmeme si od každého kus,“ namítá muž. Slaný nechtějí, spíše nějaký ke
kávě. „Slyšeli jsme o vás, a proto jsme
se tu zastavili, příště si objednáme celou šišku,“ slibuje muž a vytahuje
z kapsy tři stovky. „Odkud jste?“ ptá se
Eva Brabcová a přikyvuje, když se dozvídá, že z Prahy. Do metropole totiž
své domácí štrúdly vozí do kaváren.
Zákazníky ovšem má i z míst, kde se
její dobroty koupit nedají. „Jeden pán
z Brna mi vždy zavolá, ať udělám šest
nohavic. Bere je do firmy,“ usmívá se
Eva Brabcová, která v prosinci oslaví
čtyři roky svého podnikání, pro něž si
vybrala a zvelebila prostory u bývalé tržnice. Svou pekárnu a kavárnu nazvala
Štrůdl do krabice.
„Začátky byly těžké, ale teď mám už
stálou klientelu. Trvalo to rok a půl. Benešov je maloměsto a lidé si pomalu zvykají. Většinou si štrúdly berou domů.
Byla bych ráda, kdyby si sem častěji přišli sednout ke kávě,“ říká dáma, která se

závinům věnuje dvanáct hodin denně a
upeče jich 500 až 700 za měsíc. Kromě
závinů nabízí i kynuté buchty a koláče.

Makový po tetičce
Zpočátku pekla osm druhů závinů, teď
jich má více než dvacet včetně bezlepkového nebo dia. Nejoblíbenější jsou prý
verze s marcipánem či celozrnné. V případě těch sladkých je základem náplně
vždy jablko doplněné o další ingredience. „Baví mě kombinovat chutě. Než
dám závin do prodeje, tak si ho na sobě
nebo na okolí ověřím,“ podotýká s tím,
že pro její dceru je bezkonkurenční varianta pudink a višeň. Ne všechny kombinace jsou ovšem z její hlavy: „Například makový dělávala moje teta, když
jsem byla dítě.“
Občas ji však překvapí reakce zákazníků. „Kolikrát se ptají, jestli jim uvařím
kafe, vždyť to k tomu patří. Nebo přišla
paní a ptala se, jestli i do slaných štrúdlů
dávám jablko,“ podotkla. Několikrát
také byla osočena, že píše štrůdl s kroužkem. „Jednou mi dvě studentky řekly,
že tam mám chybu a že kvůli tomu sem
jejich profesorka nechodí. Já jsem ale
přesvědčena, že moje generace ve slově
štrúdl psala kroužek. Jsem prostě jiná,
kroužek se mi líbí,“ směje se paní Eva.

Od oděvů přes knihy k peci
Eva Brabcová vystudovala oděvní průmyslovku, pracovala v obchodní firmě,
původně však toužila stát se řeznicí.
„Bavilo mě pracovat s masem, třeba vykosťovat kuře. Tenkrát se prodávalo jen
celé. Je pravda, že nakonec jsem stejně
skončila u jídla,“ směje se.
Před několika lety se přestěhovala
z Prahy do Jablonného nad Vltavou.
V hlavním městě pracovala dlouhá léta
jako manažerka distribuce a marketingu
v několika vydavatelstvích. Když to po-

Paní Eva nabízí ve svém benešovském obchůdku Štrůdl do krabice (nahoře)
slané i sladké záviny.
2X FOTO | MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
slední majitel zavřel, hledala, co bude
dělat dál. „Ředitel říkal, ať jdu dělat, co
mě baví. Byla jsem v tu chvíli naštvaná.
On, pětatřicetiletý manažer s několika
jazyky a zkušenostmi ze zahraničí...
mně bylo 47 let,“ vzpomíná Brabcová,
která má i dnes energie a nápadů na rozdávání. Dokladem je akce, kterou chystá na víkend. Jde o soutěž o nejlepší
závin Štrůdl festík, jejíž výtěžek bude
určen na nákup dobrot pro konopišťského medvěda. „Vyzývám každého, ať přijde se štrúdlem, změří své umění a podpoří dobrou věc,“ zve Eva Brabcová.

Štrůdl festík
Kde: Obchod Štrůdl do krabice a
parkoviště Vnoučkova ul., Benešov
Kdy: V pátek 16. září 8-16 hodin
sběr štrúdlů, v sobotu 17. září od
10 do 17 hod vyhlášení výsledků
a prodej štrúdlů (25 Kč/kus).
Tři nejlepší získají ceny v hodnotě
1500 Kč. Vystoupení taneční
skupiny street dance Dancing
Crackers a žáků ZUŠ Benešov,
soutěž Loupání jablek na čas.
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17. září
výstaviště
Praha
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Pánové, zadejte se!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě klasických kurzů otevřela letos
v Týnci ve spolupráci s agenturou Rytmus i taneční pro mentálně postiženou
mládež a dospělé. „Moc se na to těším,
protože jde o spojení mého povolání,
celý život pracuji s handicapovanými lidmi, a mého koníčka – tance. Chodí sem
lidé, které mám ve škole, tak se známe,“
vysvětluje Takáčová a říká, že v této „třídě“ nebude cílem tančit, ale naučit se
chovat a pohybovat v jiném prostředí.
Tančit začala prý už ve třech letech
při vinylových deskách. Od druhé třídy
chodila na klasický balet. „Učila nás bývalá baletka. Vlastně už skoro nemohla
chodit, seděla při výuce v křesílku, ale
všechno nás přitom naučila,“ vzpomíná
Takáčová, která má umělecké geny v rodině. Maminka i děda ochotničili, synovec Václav Šobíšek hraje v kapele Keks,
neteř se zabývá historickým šermem a
tancem. „Mé dvě děti se ale nepomamily. Mají rytmus, tančí, ale vzhledem
k tomu, že doma viděli, jaká je to hrozná
dřina, jak nás bolí nohy a jak máme strašně málo času, tak je to asi odradilo,“ prozrazuje Takáčová a vzpomíná na den,
kdy porodila dnes jednatřicetiletou dce-

Blanka vede kurzy tance už více
než 30 let. FOTO | ARCHIV B. TAKÁČOVÉ
ru. „Tancovala jsem až do porodu, čtyři
tréninky týdně, a týden po něm jsem jela
na zkoušky na konzervatoř. V ten den
jsem předváděla figuru Anička v polce,
což je výskok a přenesení partnerky
vedle,“ směje se Takáčová, která je díky
dceři čerstvou babičkou.
Když ona sama absolvovala taneční
kurzy, založili s partnerem kroužek spo-

lečenského tance v Týnci. Byl jedním
z prvních na okrese. Doplnila si vzdělání a ve svých 23 letech začala vést kurzy. „Je to už třiatřicet let, některým
mým žákům je už padesát,“ upozorňuje.
Nikdy ji ale nenapadlo skončit. „Je to už
trochu problematické, jsem po operaci
kolena. Vždycky v červnu jsem už vyčerpaná, nechci slyšet jive ani waltz.
Jenže co bych bez tance dělala? Asi
bych se strašně nudila,“ říká Takáčová.
Do tanečních hledá nového tanečního
partnera. A podle ní to není jednoduché,
protože dnes mají muži náročná zaměstání, jsou vytížení. Vzpomíná i na
horkou chvilku, kdy za celou kariéru
v tanečních upadla při rock‘n‘rollu před
stovkou očí. „Přenesla jsem špatně
váhu, nějak jsem se vyosila, podklouzla
a nohy jely nahoru a zadek na parket,“
popisuje. Několik vteřin bylo ticho, nikdo se nesmál. „Já měla vnitřní smích a
nemohla jsem to dát najevo. Nejvíc
z toho byl špatný můj partner, dodnes to
vypráví jako svůj nejhorší zážitek. Já
jsem to tehdy využila – tak takhle se to,
děti, dělat nemá,“ dodala Takáčová
s tím, že je tak trochu pověrčivá a bílé
šaty, které tehdy měla na sobě, raději
hned darovala.

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
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Méně úředničiny, žádná korupce
Více silnic, lepší veřejná doprava
Zdravé nemocnice, dostupné ambulance
Chytřejší vzdělávání, příspěvky na studium

ZKUŠENOST, KTERÉ VĚŘÍME
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Středočeský kraj

„Každý by měl mít někoho, od
koho bez urážky přijme kritiku“
Miloš Petera, hejtman
a lídr ČSSD v krajských
volbách, miluje zvířata,
líbí se mu i motorkářský
styl. Lidé „na mašině“ se
totiž nepovyšují.

Předvolební seriál
S čím jde ČSSD do voleb
ČSSD se soustředí na čtyři hlavní
body – dopravu, zdravotnictví,
bezpečnost a sociální oblast.
Usiluje o sjednocení veřejné
dopravy s Prahou a dostavbu
rychlostních komunikací. Plánuje
dopravu zdarma pro důchodce
nad 70 let, a to jak železniční, tak
autobusovou. Odmítá privatizaci
krajských nemocnic, chce dokončit
investice do zdravotnictví a
v každém okrese zřídit minimálně
jedno sociální zařízení v majetku
kraje. Za zásadní považuje také
bezpečnost, hovoří zejména
o migraci a ochraně majetku, v té
souvisloti zmiňuje třeba vodní
nádrž Želivka, Křivoklát či Brdy.
Již se představili
Vít Rakušan (STAN), Josef Vacek
(koalice KDU-ČSL, Strany zelených
a SNK-ED), Martin Kupka (ODS),
Petr Tiso (TOP 09), Zdeněk Štefek
(KSČM), Jaroslava Pokorná
Jermanová (ANO)
Jak jsme vybírali lídry seriálu
Prostor dostávají krajští lídři
parlamentních stran a relevantních
místních uskupení. Kromě místních
sdružení určil pořadí kandidátů
výsledek posledních parlamentních
voleb, přičemž strana, která v nich
byla nejúspěšnější, seriál uzavírá.

Lídři 2016

Krajské volby
EVA ZAHRADNICKÁ

PRAHA | „Můžu jim říct všechno,
všechno mi odkývají a vždycky mě přijdou přivítat. Oni dva mě nejvíc uklidní,“ vyznává se hejtman Miloš Petera ze
svého vztahu ke dvěma velššpanělským
psům, které doma má. A k nim ještě papoušky eklektus, korely, kakariki a navrch diamantové holoubky. Mezi tímto
zvěřincem sní prý o tom, že se na stáří
přestěhuje na chalupu do Doubravy
v Českém ráji, kde pěstuje sukulenty,
staví elektrické vláčky a chtěl by tam
mít koně.
„Dovedu si představit, že bych měl
koně, který by se tam spokojeně pásl,
třeba i koně na dožití. A hodně psů,“ dodává Petera, který na chalupě plánuje i
zřízení celé místnosti právě jen pro své
vláčky. Jedním dechem ale připouští, že
se mu možná všechny jeho plány do
konce života nepodaří naplnit. Nicméně
je prý dobré, a ve stáří tím spíše, mít v životě cíl. „To je problém starších lidí,
kteří odejdou do důchodu a nemají cíl.
Jejich život se pak ubírá jednotvárně,“
zamýšlí se hejtman, který prý bude za
chvíli „přezouvat další gumy“. Jeho další životní etapa bude prý hlavně o radosti z maličkostí.

Jezdec na Harley
Miloš Petera, osmapadesátiletý středočeský hejtman, vystudoval obor tepelná
technika na Fakultě technologie paliv a
vody Vysoké školy chemicko-technologické. Bývalý nymburský starosta a bývalý poslanec ale původně pochází z vísky Dobřenice na Královéhradecku. Na
Nymbursko se přistěhoval až po dokončení vysoké školy, když tady začal pracovat v cukrovarnictví. Později přešel
na „vodařinu“ do Vodovodů a kanalizací Nymburk, kde působí dodnes.
Vesnice, ve které vyrůstal, ho podle
jeho slov velmi formovala, sám sebe totiž považuje za obyčejného člověka se
silným sklonem k sociálnímu cítění:

Vždycky se prý snažil pomáhat druhým, a působil proto i v mnoha spolcích, třeba rybářském nebo zahrádkářském. „Mám tendenci se angažovat ve
veřejných věcech,“ říká o sobě hejtman
Petera.
Jako malý kluk taky hodně hrával fotbal, z tohoto sportu pochází i jeho vzor,
legendární brazilský fotbalový génius
Pelé. Fascinoval ho svou hrou a navíc to
je podle Petery i člověk, který se nikdy
nepovyšoval. Z téhož důvodu má kladný vztah k motorkářům a motorkám.
„Strašně se mi líbí jejich životní styl.
Jde o lidi z různých sociálních vrstev,
ale na motorce si jsou všichni rovni.
Všichni v jednom oblečení, všichni jsou
velcí kamarádi. Je to takové spravedlivé. Motorkáři se nad sebe nepovyšují,“
vysvětluje majitel několika silných strojů, který se motorkářem stal vlastně poměrně nedávno. Řidičák na motorku si
totiž udělal až v padesáti poté, co jej
k silným strojům přivedl kamarád.
Nejdříve si pořídil cestovní Yamahu
jedenáctistovku, na té se prý rozjezdil.
Dnes mu v garáži stojí i šestnáctistovkový Harley, je i majitelem Jawy Califor-

nian. A když jezdí, tak se k tomu i příkladně oblékne. „Oblečení mám všechno, chybí mi jen třásně, to je pro ty mladší,“ směje se motorkář Petera a přiznává, že poslední dobou nemá na ježdění
tolik času. Politika ho nyní plně vytěžuje, přesto říká, že svého rozhodnutí stát
se politikem nelituje, protože je za ním
vidět i spousta dobré práce.

Manželství trvající 36 let
Politicky se začal současný vládce středočeského kraje angažovat nejdříve jako
zastupitel v Nymburce, to byla podle něj
velká výzva, protože lidé v Nymburce
často poukazovali na to, že není ten
správný Nymburák, když se tady nenarodil. Později se stal lídrem kandidátky
ČSSD a byl zvolen starostou, letos obhajuje post středočeského hejtmana a nadcházející volby prý ukážou, jestli směr,
který kraji dal, je správný.
„Myslím si, že jsem úspěšný
hejtman. Neměli jsme lehkou dobu,
byly tu různé problémy z minulosti,“
míní Petera, jenž je navíc ke všem svým
koníčkům i rybář a zaujatý čtenář detek-

tivních a historických románů – obdivuje zejména období starověkého Sumeru, Egypta a Říma. Z detektivek pak čte
rád Dicka Francise, na televizní krimi
se dívá zřídka, líbil se mu ale vždycky
Malý pitaval z velkého města, ze současné tvorby zmiňuje například Rapla.
„Také mě bavil seriál s ministrem obrany,“ dodává.
Když se Petera zamýšlí nad tím, co se
mu v životě podařilo, vcelku rychle odpovídá, že rodina. Je hrdý na to, že se ve
22 letech oženil a jeho manželství trvá
dodnes. Je ženatý už třicet šest let.
„Myslím, že jsme dobře vychovali obě
dcery a dokázali jsme udržet rodinu, to
je asi to nejdůležitější,“ pokračuje ve
výčtu svých úspěchů, a pokud má zmínit i neúspěch, říká, že se zklamal v některých lidech. I tak má ale několik přátel, mezi nimi i jednoho, kterému prý
může říct všechno, stejně tak má i supervizora, se kterým řeší politickou rovinu
„Miloše Petery“. „Nebudu ho jmenovat, ale každý politik by měl mít někdo,
od koho přijme jakékoli informace a
neurazí se,“ uzavírá středočeský
hejtman.

Přidej se
k nám a pracuj
v Amazonu!
- Mzda 125 Kč/hod
+ příplatky a bonusy
- Svozová doprava zdarma
- Oběd za 25 Kč
- 3 dny volna, 4 dny práce

Volej zdarma

800 100 500
Adecco je hlavním partnerem
Amazonu pro nábor
do distribučního centra

www.hezkaprace.cz
Příjem, balení, expedice a reklamace

Klidné bydlení vhodné pro seniory,
střední generaci i mladé jednotlivce i páry.
Bydlení hotelového tymu v samostatných nájemních bytech poskytuje
maximální pohodlí i soukromí.
Byty 1+kk zahrnují předsíň, obývací pokoj, kuchyňskou linku, sociální
zařízení, topení a obvykle balkón nebo lodžii.
- Recepce 7 dní v týdnu
- Stravování bez starostí
- Sociální služby
Objekt i zahrada jsou hlídány bezpečnostní agenturou.
V areálu Rezidence Magnolie se nachází neveřejné komunikace, parková
zahrada i stání po automobily klientů a jejich návštěvy.
ceny bytů od 7 495 Kč/měsíc
jsme zaměření na bydlení seniorů, smluvní lékař, sociální služby
zajišťujeme ve spolupráci s Farní Charitou Neratovice
Bezpečí, svoboda a nezávislost bydlení,
Služby i sportovní vyžití…
Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte
na venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně.
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra v objektu, zajistíme další služby na přání
(nákupy, péče, pošta, opravy oděvů aj.)
Vzdálenost do hlavního města Prahy je necelých 14 km.
90% bytů je obsazeno, z toho 60% seniory.
www.rezidence-magnolie.cz | bezplatný tel.: 8-16 hod. 800 58 58 58

Nenecháme “
prošustrovat

už ani korunu

„ Středočeského kraje

Společně s více než 20 tisíci z vás jsme připravili plán
toho, co je pro váš kraj nejdůležitější.

Zaměříme se především na:
• bezpečnější a kvalitnější silnice
• dostatek lékařů a sester v krajských nemocnicích
• ﬁnanční podporu seniorů a rodin v těžkých životních situacích
• ochranu vodních zdrojů a kvalitní vodní hospodářství
• podporu a rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu
Děkujeme za názory, nápady a podporu
na www.chcemelepsicesko.cz
facebook.com/anobudelip

Jaroslava
Pokorná
Jermanová
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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

99

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.

Česká republika
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-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).
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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
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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
PÍ

DY

KO N

O

A
LIT

NE

YŠŠÍ KVA
JV

Z KAN

A

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
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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: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO
s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Horka u Staré Paky, SVOBODA HORKA s.r.o.,
Horka u Staré Paky 1, T 481 595 299 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637
381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI
a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Na Lánech 105, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T
326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad
Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ
DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Tuchoměřice, PROMAT,spol.s r.o., Hlavní 38, T 220 951 010 • Turnov, NÁŘADÍ KARELJIRÁNEK, Ohrazenice 24, T 481 312 912 • Týniště
nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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
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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

Společná realitní a advokátní kancelář

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.

www.nemovitosti-vykup.info

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

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)

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

Tel.: 774 335 502

774 335 503

Nova Cinema

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)
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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
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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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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 pra-

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.

INZERCE

JEDNOTA
BENEŠOV
PÍSECKÉ ŠPEKÁČKY, 100 g

3,38 / 100 ml

nebo do vyprodání zásob
LIPTON
vybrané druhy
1,5 l
PEPSICO
1,53 / 100 ml

PÍSECKÝ GOTHAJ, 100 g
OLIVIER ČERSTVÝ
SMETANOVÝ SÝR
vybrané druhy
150 g
ACCOM

15. 9. - 14. 10. 2016

PEPSI + SYCENÉ LIMONÁDY
vybrané druhy, 0,5 l
PEPSICO

MASO UZENINY PÍSEK | PULTOVÝ PRODEJ

890

Platnost nabídky od

LAYS MAXX
vybrané druhy, 70 g
PEPSICO
25,57 / 100 g

14,60 / 100 g

790

1690
GAMBRINUS 10
výčepní světlé,
1,5 l PET
PLZEŇSKÝ
PRAZDROJ
1,99/ 100 ml

2290
PAŠTIKA S BRUSINKAMI
LAHŮDKOVÁ PAŠTIKA
150 g
HAMÉ
11,27 / 100 g

BOŽKOV
vybrané druhy
0,5 l
STOCK BOŽKOV
21,80 / 100 ml

KA

NOVIN

2190

1790

2990

1690

10900
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Zemřel sociolog Ivo Možný,
ovlivnil celé generace studentů
Zakladateli a prvnímu
děkanovi nejmladší
fakulty Masarykovy
univerzity v Brně bylo
84. let. Ivo Možný zesnul
po krátké nemoci.
MARTINA VYROUBALOVÁ
ČR | Ivo Možný jako zakladatel brněnské Fakulty sociálních studií (FSS MU)
v roce 1998 ovlivnil celé generace studentů nejenom sociálních věd. Byl váženým odborníkem v oblasti sociologie,
věnoval se především proměnám české
rodiny a sociální politiky.
„Měl jsem ho moc rád. K nikomu
jsem se neučil na zkoušky tak jako
k němu,“ řekl muzikolog a rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek.

Nad ztrátou profesora, který se rovněž zasloužil o vznik sociologie jako
akademické disciplíny, vyjádřili lítost
i další kolegové akademici.
„Rád studenty zdravě provokoval, byl
na ně přísný, neboť vyžadoval práci a výkon, ale současně byl i moudře laskavý,“ zavzpomínal emeritní děkan FSS
MU Ladislav Rabušic. „Však o něm
také významný pražský sociolog a jeho
souputník Milan Petrusek napsal, že je
to sociolog sršatý a moudrý,“ dodal.
Profesor Možný měl podle něj jasnou
představu o tom, jak by měla fungovat
vysoká škola evropského formátu,
a v tomto duchu ji také řídil.
„Když za ním jako za děkanem studenti chodili, že se na fakultě a ve výuce
pořád dějí nějaké změny a že oni vlastně nemají pořádný klid na studium, říkával jim: Miláčci, klid zažijete jenom na
hřbitově. Život je permanentní proměna... Jsem přesvědčen, že Ivo si svůj
klid nyní užívá,“ uzavřel Rabušic, pro

Profesor Ivo Možný. FOTO |

V. ŠIMÁNEK

kterého byl Možný celoživotním učitelem, kolegou a přítelem.
Od roku 1969 měl Možný zakázáno
přednášet na vysokých školách, za normalizace pracoval jako poradce v manželské a předmanželské poradně a do
akademické sféry se mohl znovu vrátit
v roce 1989. O něco později si ho všimla široká veřejnost díky vydání tehdy

„šokující“ knihy „Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce“, v níž líčil, co socialistický stát postupně udělal s institutem rodiny.
V rozhovoru pro MF DNES před
časem řekl, že posledních 20 roků bylo
nejšťastnějších, jaké jsme kdy poznali
a jaké kdy asi poznáme. „Ohrožují nás
však nejméně tři zásadní problémy, na
které jsme si zadělali právě v těch šťastných dvaceti letech: nenaučili jsme se
politice a správě věcí veřejných, rodíme
příliš málo dětí a máme pocit, že máme
na něco nárok,“ řekl tehdy Možný.
Všechny politické nabídky Ivo Možný odmítal, současně ale celých 27 let
komentoval společenské dění – zejména
z pohledu rodiny a rodinné politiky.
Je rovněž autorem knih Rodina a společnost či Česká společnost – Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Loni
převzal za svoji badatelskou činnost
Cenu Neuron za přínos světové vědě
v oboru společenských věd.

INZERCE

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., Kolbenova 859/15, Praha 9 – Vysočany
Tel: 226 216 621, E-mail: kiapraha@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

Snažíme se být zemědělcům zajímavými
partnery, říká ředitel společnosti Primagra

INZERCE

Akciová společnost Primagra sídlící v Milíně na Příbramsku
je dlouhodobým partnerem podniků zemědělské prvovýroby ve středních a západních Čechách.
Činnost a směřování firmy i průběh letošní sezony přiblížil ředitel společnosti Primagra ing. Jiří Mašek.
„Žně začaly vlivem počasí později než vloni, nicméně
posléze přišlo hezké, teplé počasí a bez problémů jsme
sklizeň dokončili,“ říká.
Čím se společnost Primagra zabývá?
Naše společnost historicky navázala na dlouhodobou činnost organizací Zemědělského zásobování a nákupu. Kromě výroby a prodeje krmných směsí či dodávek doplňkového sortimentu se zabývá výrobou a distribucí metylesteru
řepkového oleje, řepkových šrotů a expelerů či nákupem,
skladováním a prodejem obilovin, olejnin a luštěnin. Společnost zemědělcům dodává také průmyslová hnojiva,
osivo a přípravky na ochranu rostlin a poskytuje poradenskou službu v ochraně rostlin. Podnikové prodejny jsou
zaměřené na potřeby zemědělců, zahrádkářů a chovatelů
hospodářských i domácích zvířat. Společnost Primagra
hospodaří v jihozápadní části České republiky, jde o rozsáhlou oblast od Prahy až po Klatovy, Domažlice, Tachov
či Cheb. Na starosti má v tomto regionu veškeré aktivity
skupiny Agrofert v sektoru zemědělství. Součástí společnosti Primagra je dvanáct dceřiných společností, které se
zabývají zemědělskou prvovýrobou a obdělávají více než 22
tisíc hektarů zemědělské půdy. Jedna naše dceřiná společnost se zabývá také obchodem se zemědělskou technikou
a jejím servisem.
Jak hodnotíte letošní zemědělskou sezonu v souvislosti
s počasím?
Na zemědělství samozřejmě mají přírodní podmínky vždy
významný vliv. Tak tomu bylo i v letošním roce. Zima byla
trochu delší, i když poměrně mírná. V předjaří a na jaře v našem regionu panovalo docela výrazné sucho. Po loňském
suchu, kdy se zemědělci dostali do problémů zejména
v souvislosti s krmnou základnou, to vypadalo, že i letošní
rok bude problematický. Naštěstí ve druhé části jarního období a na začátku léta přišly poměrně vydatné srážky, což
situaci výrazně zlepšilo.
Jste spokojen s výsledky žní?
Řekl bych, že výnos žní byl z dlouhodobého hlediska mírně
nadprůměrný, kvalita sklizně potom průměrná. Začátek žní
byl deštivý a rozbíhaly se pomalu. Začaly o týden až čtrnáct dní později než v loňském roce, nicméně posléze přišlo
hezké, teplé počasí a bez problémů jsme sklizeň dokončili.
Jaké byly výnosy u jednotlivých plodin?
Pokud se podíváme na čísla z letošních žní, tak podle statistik Českomoravského sdružení organizací zemědělského
zásobování a nákupu, činila celková sklizeň v republice,
kromě kukuřice, 7,8 milionu tun. To je v podstatě téměř
stejné číslo jako vloni. Průměrný výnos u pšenice jako
nejvýznamnější plodiny byl 6,6 tuny z hektaru, u ječmene
potom 5, 4 tuny z hektaru a u řepky 3,2 tuny z hektaru. Jsou
to výnosy mírně nadprůměrné. Pokud k tomu připočteme
kukuřici, u které se očekává velmi dobrý výnos, protože
porosty vypadají pěkně, předpokládá se, že se v republice
sklidí ještě zhruba 660 až 670 tisíc tun. To by v celkovém
součtu znamenalo sklizeň 8,4 milionu tun. To je přibližně
o 200 tisíc tun více než vloni. Když si uvědomíme, že domácí spotřeba se odhaduje na nějakých 5,1 milionu tun,
tak jsme opět v situaci, kdy se více než tři miliony tun musí
z republiky vyvézt.
Kam se přebytky vyvážejí?
Primagra je jednou ze společností, které jsou významným
exportérem zemědělských komodit i z celorepublikového
hlediska. Zmíněné tři miliony tun představují téměř 40
procent úrody. Více než devadesát procent vývozu míří
do sousedního Německa. Nedaleko od hranic jsou poměrně velké zpracovatelské kapacity, které průmyslově vyrábí
krmné směsi pro celou jižní část Německa i část Švýcarska
a Rakouska. Druhý sektor, který od nás komodity pravidelně odebírá, představují německé přístavy. Působí tam mezinárodní firmy, které obchodují ve velkém. Vypravujeme tam
vlaky plné obilí.

Co všechno dělá společnost Primagra pro své partnery
z řad zemědělců?
Základem je naše obchodní činnost. Snažíme se být pro
naše partnery zajímaví, zajišťovat jim odbyt veškeré produkce a naopak dodávat vše, co pro svoji výrobu potřebují.
Nedílnou součástí těchto obchodních záležitostí je i naše
spoluúčast na financování zemědělské výroby. Zejména
v jarním období zajišťujeme zemědělcům dodávky na takzvaný zelený úvěr. Mají odloženou splatnost, své závazky
nám později splácejí dodávkami zemědělských komodit.
Pomáháme tak zemědělcům formou těchto zelených úvěrů
financovat jejich výrobu. Myslím si, že je to jedna z našich
významných rolí. K naší obchodní činnosti samozřejmě
patří i celá řada konzultačních a poradenských činností.
Máme celou řadu specialistů, kteří pravidelně navštěvují
naše zákazníky, radí jim z hlediska ochrany rostlin či používání vhodných přípravků, pomáhají s evidencí agrochemických zásahů. Naši odborní výživáři se starají o zákazníky
zabývající se živočišnou výrobou, kterým dodáváme krmné
směsi. Navštěvují chovy, vyhodnocují zdravotní stav zvířat
a doporučují zásahy. To je nedílnou součástí naší činnosti.
Je potřeba se zmínit i o celé řadě odborných společenských
akcí. Pořádáme různé semináře a pravidelně i odborné zájezdy pro obchodní partnery.
Jaké novinky připravujete pro příští zemědělskou sezonu
a jaké očekáváte trendy?
Na změny na trhu samozřejmě musíme reagovat. Rád bych
se v této souvislosti zmínil o jedné z našich nosných činností, kterou je výroba krmných směsí. Sektor živočišné výroby v našem státě dlouhodobě není v příliš růžové situaci.
Všichni víme, že tady byla ohromná krize v sektoru výroby
vepřového masa. Všichni chovatelé dlouhodobě prodělávali
a my jsme museli hledat nejlevnější cesty, jak výrobu spolu
s našimi zákazníky zefektivnit. V cenové krizi je dlouhodobě výroba vajec, o něco lepší je situace ve výrobě bílého
masa.
V současné době se, zejména v oblasti působnosti společnosti Primagra, řeší problémy s odbytem mléka, které
je pro zemědělce rovněž ztrátovou komoditou. V čem je
potíž?
Právě v oblasti západních Čech, v Pošumaví, v pohraničí,
na Chebsku či Karlovarsku by zemědělství bez výroby mléka skutečně velmi obtížně existovalo. Situace je zde o to
specifičtější, že velká část mléka z této oblasti se vyváží
do Německa. Němečtí zpracovatelé od letošního roku požadují mléko, které je pouze od krav, které nejsou krmeny
geneticky upravenými krmivy. Aktuální problém, který
řešíme, spočívá v tom, že se v České republice geneticky
upravované plodiny téměř neprodukují, nicméně celá živočišná výroba u nás je postavena na používání extrahovaných sojových šrotů ze Severní a Jižní Ameriky, které jsou
téměř ze sta procent geneticky upravené. Hledáme různé
alternativy, jak toto vysoce hodnotné bílkovinné krmivo
v krmných dávkách zemědělcům nahradit. Připravuje se
masivní program pro rozšíření užití extrudovaných a extrahovaných řepkových šrotů, což je výrobek našeho sester-

ského podniku, společnosti Preol, kde se instalovala linka.
Pokusy se zařazením tohoto krmiva určeného zejména pro
vysokoprodukční dojnice dopadly dobře. Jsme tak schopni
zemědělcům nabídnout, a také již nabízíme, vhodná krmiva.
Někteří naši zákazníci již úspěšně prošli audity německých
mlékáren.
V jaké další oblasti je potřeba zlepšení?
Druhý problém, kterým se zabýváme, souvisí s naší další
významnou činností, kterou je výroba biodieselu, takzvaného metylesteru. Změnou legislativy se významně
změnily cenové poměry a tato výroba je tak pro všechny
producenty ekonomicky velice problematická. Na jedné
straně se v České republice naprostá většina biopaliv dováží, na druhé straně my jako domácí výrobci zase musíme
hledat odbyt v zahraničí. Naprostou většinu naší výroby
exportujeme, nicméně odbyt je závislý na cenách dieselu,
a tím vzniká ekonomický problém. Navíc se vlivem předpisů
o snižování emisí v dopravě zvyšuje poptávka po biopalivech, která vykazují vyšší úsporu emisí. Hledáme proto
cestu, jak vyrábět tato biopaliva se snížením emisní zátěže. Připravujeme poměrně významnou investici do tohoto
sektoru. Zpracováním řepkového oleje, ale také celé řady
dalších tuků včetně použitých kuchyňských olejů a dalších
surovin se dostaneme na vyšší procenta úspor a budeme
lépe schopni plnit požadavky našich zákazníků.
Je řepka jedinou plodinou, která u nás není geneticky
upravována?
V České republice se geneticky modifikované plodiny téměř
nepoužívají. Geneticky upravené plodiny jsou velkým evropským tématem, veřejnost se staví proti tomuto postupu
a Česká republika je součástí evropského trendu. Znamená
to, že se geneticky upravené rostliny téměř nepěstují. Geneticky upravené suroviny jsou skutečně hlavně ty, které se
dovážejí ze zámoří.
Můžete přiblížit lidem, kteří toho o vašem oboru mnoho
nevědí, co dělají zemědělci v zimě?
Zimní období je samozřejmě od jiných zcela odlišné. Zemědělci, kteří se věnují živočišné výrobě, se musejí o zvířata
starat po celý rok stejně. Zemědělci zabývající se rostlinnou výrobou mají v zimě volnější období. Věnují se údržbě
techniky, zpracovávání podkladů týkajících se dotací a různému plánování. V některých podnicích mají zimní měsíce vyhrazené na čerpání dovolených. Práce je pořád dost
i v zimním období. Starost o zásoby, jejich pravidelná kontrola a podobně. Co se týká naší společnosti, máme celou
řadu nepřetržitých provozů, které jedou ve stejném režimu
celý rok. Jde například o výrobu biodieselu či krmných směsí. Celý rok včetně zimy samozřejmě probíhá péče o zásoby
a ošetřování jejich expedice, zásobování mlýnů či pivovarů
nebo vývoz obilí. Práce máme pořád dost.www.primagra.cz

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
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tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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DEJTE svým hlasem ZELENOU našim společným PRIORITÁM!
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na prvním místě člověk, ne zisky!
dostupnost lékařské péče!
všestrannou péči dětem i seniorum!
za bezplatnou zdravotní péči i školství!
dostupné sportování pro všechny!
stop drogám!
zelenou sportu a tělovýchově!
dostupná kultura pro všechny!
člověk je víc než peníze a majetek!
investice do vzdělání se vyplatí!
péče o děti – investice do budoucnosti!
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zájmová činnost = všestranný rozvoj dětí!
dostupnost veřejné hromadné dopravy!
cestujme bezpečně, rychle a levně!
důstojný život pro všechny!
žádné dary církvím!
voda je život - udržme si ji v krajině!
konec záborům orné půdy!
naším cílem je zdravá krajina!
zelenou každé poctivé práci!
podpora kvalitním domácím potravinám!
důsledný boj s korupcí a hosp. kriminalitou!

a
a

ne cizím vojenským základnám!
bezpečný kraj – náš cíl!

víme, jak dál!
před těžkostmi neuhneme!
komunisté sliby plní!

VOLTE MÍR, KLID NA PRÁCI A JISTOTU BEZPEČNÉHO ŽIVOTA!
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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.

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

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

DOMÁCÍ PÁLENKU ČI MOŠT Z VAŠEHO OVOCE?
anO!!! aLe Kde?
několik rad pro Váš výběr:
Vsaďte na tradici:
již 15 let pro Vás vyrábíme kvalitní ovocné pálenky a mošty – díky
této tradici Vám můžeme nabídnout nejširší služby – například příjem
čerstvého ovoce i hotových kvasů, příjem jakéhokoliv druhu ovoce
pro pálení v jakémkoliv množství, moštování bez i s pasterizací –
možnost prodloužit si trvanlivost Vašeho moštu, výkup ovoce apod.
Proto BOHdaneČsKÁ PaLÍrna.
Vsaďte na Čisté a PřÍjemné PrOstředÍ:
protože pouze v takovém prostředí mohou vznikat opravdu kvalitní
a čisté výrobky. Proto BOHdaneČsKÁ PaLÍrna.

Vsaďte na KVaLitu:
díky průběžným investicím se můžeme pochlubit nejmodernější
technologií pro příjem a zpracování ovoce a ještě kvalitnějšími
destilačními přístroji. Změny uvidíte na první pohled a samozřejmě
je velice příznivě poznáte i ve kvalitě a chuti. Díky investicím
do budoucna jsme schopni pro Vás držet ty nejnižší možné ceny.
Proto BOHdaneČsKÁ PaLÍrna.
Vsaďte na VLastnÍ úsudeK, nedejte na „BaBsKé řeČi“:
vlastní úsudek si nejlépe uděláte, když máte možnost výrobce
přímo navštívit, podívat se jak daný výrobek vzniká a samozřejmě
jej ochutnat. U nás před Vámi dveře nikdy nezavřeme – podívat se
můžete na celou výrobu. Navíc můžete navštívit naši nově zřízenou
koštovnu s posezením a možností ochutnávat cokoliv Vás zaujme.
Proto BOHdaneČsKÁ PaLÍrna.

BOHdaneČsKÁ
PaLÍrna
Zelená Bohdaneč s.r.o.
285 25 Bohdaneč 140
tel.: 739 539 858, 604 211 088

www.agnesprodukty.cz

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

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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Korn v důchodu? Zřejmě nikdy
Stačí jeden pohled a je
vám jasné, že Jiří Korn
do starého železa
zdaleka nepatří. Práce,
sportu ani extravagance
se stále nebojí.

Draculu v Kongresovém centru. Tehdy
jsem měl smlouvu na 100 procent, což
znamenalo, že jsem hrál každý den kromě pondělí. Pátky, soboty a neděle byla
dokonce dvě vystoupení denně. Tohle
představení jsme přitom hráli dva roky.
Tehdy mě docela těšilo, že jsem mohl
každý den dělat to samé. Role to byla
celkem náročná a vůbec mi to nevadilo.
Poslední dobou si musím naopak zvykat na to, že hraji ve vícero představeních a role si musím víc připomínat, protože mezi představeními je vždy pauza.
Jen v Karlíně dělám asi čtyři muzikály,
v Kalichu jeden, v Kongresovém centru
také jeden a tři hry v Ypsilonce. Musím
si proto pokaždé celou svou roli připomenout a dvě hodiny před tím, než jdu
na jeviště, si to projet.

5plus2
■ ROZHOVOR
VIKTOR VOTRUBA
STŘEDNÍ ČECHY | Známý český zpěvák, tanečník a herec Jiří Korn (67 let)
na svůj věk nemyslí. Práce ho drží při životě a v důchodu by se nudil.
Vaší velkou zálibou je golf, začal
jste s ním už v 70. letech. Tehdy to
nebyl zrovna oblíbený sport, řekl
bych, že byl spíš na černé listině...
Právě proto se mi to asi líbilo. Ale jinak
ten sport sám o sobě je výborný. To si
každý musí zkusit. Já jsem členem golfového klubu na Líšnici za Prahou.
Co vás na golfu přitahuje?
Je to hodně o soustředění a sebeovládání. Je na něm krásné, že když provedete
správně švih, tak míček letí tak daleko,
že byste to ani nepředpokládali. Dokáže
to být i akční. Je to pro mě velká zábava. Sporty se ale snažím měnit. Každý
rok třeba jezdím na dovolenou na dva
týdny na kolech se skupinou lidí, které
mám rád. Hrajeme přitom i nohejbal, tenis a tak podobně. V zimě vyrážím na
hory. Stále jezdím na snowboardu, byť
už velmi opatrně.

Zálibu v extravaganci prokázal Jiří Korn i při vystoupení na festivalu Barvy
léta 2016 v Poděbradech.
FOTO | TOMAS MATĚJOVSKÝ, ARCHIV HDK
Se svou současnou partnerkou jste
se seznámil na golfu, kdo z vás hraje
lépe?
Nepochybně ona, hraje výborně. Má
hendikep kolem čtyř. Já jsem to teď snížil asi na patnáct, jsem tak trochu poloamatér, kdežto partnerka hrála pod vedením trenérů.
Rozhovory prý dáváte jen nerad...
Mám pocit, že už jsem všechno řekl.
Myslím, že mohu místo rozhovorů dělat
jiné věci, které mě těší a baví.
Člověk i okolní svět se neustále
mění, přeci je stále o čem hovořit?

Možná ano, ale čím je člověk starší, tím
víc mu některé věci připadají nedůležité.
Jak dlouho už působíte v Hudebním
divadle Karlín?
Ani nevím. Udělal jsem tam už spoustu
inscenací a muzikálů. Jsem v něm dlouhá léta. Mezi prvními mými angažmá to
byl tuším Limonádový Joe, pak Aida,
Carmen, Ježíš a Addams Family.
V muzikálu Jesus Christ Superstar
hrajete už šest let. Jak se bráníte stereotypu?
Ze stereotypu v jedné roli jsem měl obavy kdysi dávno, když jsme začali dělat

INZERCE

FARMA NEVEKLOV s.r.o.
Společnost, zabývající se převážně rostlinnou
výrobou, hledá pro rozšíření svých aktivit pozemky
v lokalitě Neveklov a okolí

Pozemky od Vás
pronajmeme či odkoupíme
Kontakt: 317 741 327
775 024 177
Mail: farma@farmaneveklov.cz

Je v takových rolích, jako jste měl
třeba v Draculovi, možnost improvizace, aby interpret neměl pocit, že
neustále dokola opakuje to samé?
Nejsem zrovna příznivec improvizace,
moc to neumím a nikdy jsem to proto nedělal. Spíš se uvolním díky tomu, že
mám roli zažitou.
Vy jste známý svou extravagancí
v oblékání...
To bejvalo (smích). V současné době
hodně chodím ve sportovním oblečení.
Módu mám ale stále rád a sleduji ji. Čas
od času si něco koupím nebo si nechám
vymyslet a ušít.
Kdy období extravagance skončilo?
Úplně neskončilo, občas na sebe něco
zajímavého vezmu. Tím, že už ale nikam moc nechodím, leda za sportem,
tak se oblékám převážně do sportovního. Extravagantní oblečení jsem vždycky využíval hlavně na večírky, ty už ale
moc nevyhledávám. Zajímavé oblečení
mě ale stále těší a rád listuji módními časopisy. Móda stále vymýšlí a zkouší
něco nového a v tom je zajímavá.
Letos v květnu jste oslavil 67 let, vypadáte ale na míň. Na kolik se cítíte?
Člověk na svůj věk nesmí myslet. Někdy mě asi život skolí, to chci ale co nejvíce oddálit a jsem přesvědčen, že díky
sportu by se mi to mohlo podařit.
V důchodu byste mohl být už od
roku 2011, při pohledu na vaše aktivity se do něj ale zjevně nechystáte.
Kdy si řeknete: „Tak, a teď už budu
jenom odpočívat.“
Možná nikdy. Profese, kterou dělám, mě
baví, že by mě docela mrzelo, kdybych
to už nedělal a jen si užíval důchodu. Asi
bych se nudil. To, že se musím neustále
učit něco nového a každé ráno kvůli něčemu vstát, mě drží při životě. To ví asi každý, kdo má nějaký ten křížek na krku. Někdy bych samozřejmě nejraději zůstal
doma a nic nedělal, vím ale, že tělo potřebuje pohyb, jinak shnije.

Benešovsko
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Po sestupu do divize bude
cílem Arsenalu stabilizace
Benešovský Arsenal
se po letech poroučel
ze druhé futsalové ligy
a v neveklovské hale
bude hrát s novým
kádrem nižší soutěž.
PETR PROCHÁZKA ML.
BENEŠOV | Futsalistům Arsenalu Benešov se loňská sezona hrubě nevydařila. Tým se rozpadl a narychlo poskládaný „mančaft“ nebyl úspěšný. Se dvěma
body skončil Arsenal ve druhé lize jasně poslední se ztrátou osm bodů na Třebenice, které skončily o místo výše.
Teď, před novou sezonou, klub skládá
předělanou sestavu, která nastoupí 7. října k prvnímu „mistráku“ v divizi.
Zatímco realizační tým i přes neúspěch zůstal stejný, kádr prochází obrovskou obměnou.
„Před začátkem minulého ročníku
jsme měli mnoho vlastních hráčů. Ale
osm z nich nám odešlo, ať už to bylo
kvůli zdraví, osobním problémům či
práci. Narychlo jsme poskládali tým z
cizích hráčů a nějakých dorostenců. Bohužel to nebylo ono, potřebná kvalita
chyběla a bylo to znát i v soutěžních zápasech. Adekvátní náhradu jsme bohužel nestihli sehnat,“ vysvětlil zakladatel
a předseda klubu Jiří Chaloupka.
Arsenal se začal připravovat začátkem září, tréninky jsou jednou týdně.
Účast na nich je však podle Chaloupky

Futsalisté benešovského Arsenalu jsou známým a populárním klubem. Nyní však prožívají horší časy, propadli se do
divize a zatím v ní nebudou mít postupové ambice. Jejich tým je nově poskládaný.
FOTO | IVAN SUCHOMEL
nevalná. Hráči jsou z celého okresu, někteří dokonce z Příbramska, a kvůli zaměstnání nestíhají.
Dalším problémem jsou diváci, kteří
do haly v nedalekém Neveklově příliš
nechodí. Zvláště na konci minulého ročníku se to velmi zhoršilo, i díky slabším
výsledkům.
„Bohužel v Benešově není hala, jakou bychom potřebovali. Proto musíme
hrát v Neveklově, kde je multifunkční
zázemí, které nám vyhovuje. V Benešově sice nějaká místa jsou, ale žádné není

tak kvalitní jako Neveklov. Bohužel diváci moc nechodí. Dříve chodila partička mladých kluků,“ uvedl Chaloupka.
„Dělali perfektní atmosféru. Měli řehtačky, trubky. Byl tady opravdu hukot.
Bohužel se nejspíše rozpadli, prostě už
nechodí. Takže to tu bylo spíše komorní, chodilo tak třicet lidí. Uvidíme, jaké
to bude letos, ale nemyslím si, že by to
mohlo být lepší.“
Po sezoně už se všichni se sestupem
smířili, vzhledem k podmínkám už byl
skoro jistý. Arsenal pouze lepil sestavu

a dohrával soutěž z povinnosti. „Teď se
snažíme vybudovat nový klub. Samozřejmě co se týče hráčského složení. V
divizi se chceme zachránit. Uvažovali
jsme i o přihlášení do nižší soutěže, ale
nakonec jsme si řekli, že by to byla škoda nezkusit. Kluci mají chuť bojovat. O
druhé lize zatím nepřemýšlíme, to je spíše až přání do budoucna,“ řekl Jiří Chaloupka.
Divizní skupina A začíná 7. října, Arsenal v prvním kole přivítá mělnickou
rezervu.

Tomáš Fabián se dokázal vrátit na hřiště
MLADÁ BOLESLAV | Často ho užíraly
černé myšlenky: Má tohle vůbec ještě
smysl? Zdraví vzalo záložníkovi Mladé
Boleslavi Tomáši Fabiánovi roky fotbalového života, ale vždycky sám sobě odpověděl: Nevzdám to!
Před týdnem na Spartě se vrátil do
ligy po třech letech a přispěl k bodu za
remízu 2:2.
Je to příběh plný těžkých zdravotních
překážek. Ale také nezdolné vůle. Obrovské touhy. A se šťastným koncem,
nebo přesněji novým začátkem. „Bál
jsem se, že už se do ligy nepodívám,“
přiznal Fabián.
V den jeho 27. narozenin se mu to povedlo. Naposledy odehrál poločas 28.
září 2013 v Brně proti Znojmu. Na Spartě po téměř třech letech mohl vykřiknout: Jsem zpátky! „Je to obrovská úleva,“ oddechl si.

Tomáš Fabián se vrátil po tříleté
pauze. FOTO | MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA

Už ve dvaadvaceti Fabián kvůli kyčli
pocítil, jaké to je vynechat rok a půl.
Další comeback trval dvakrát delší
dobu. Přitom byl považován za velký talent, silného leváka s rychlým sprintem
a dělovou střelou. Další a další potíže
mu možná sebraly velkou kariéru.
Když se dal dohromady po operaci
druhé kyčle a pomalu se vracel, musel
zpátky do nemocnice kvůli levému kotníku. Další zákrok. Další pauza. Před
rokem ho vyřadila mononukleóza. Musel se ptát: Co jsem komu udělal?
Působí symbolicky, až neuvěřitelně,
že se Fabián vrátil na Spartě – v zápase,
do něhož poprvé naskočil další častý
marod Tomáš Rosický. „Fotbalově se s
Tomášem nemůžu srovnávat, ale mohl
jsem si vzít inspiraci z jeho charakteru.
Také se musel vracet po těžkých zraněních,“ říká boleslavský univerzál pro le-

vou stranu. V minulém kole proti Hradci Králové už byl na lavičce. Pilně pracoval. Před Spartou mu trenér naznačoval: Mohl bys hrát. A pak se definitivně
dozvěděl o nominaci. „Byl jsem ve
strašné euforii,“ vyprávěl.
V zářivě červených kopačkách odehrál na Letné 84 minut. Zpočátku opatrně, s přibývajícím časem troufaleji.
„Byl jsem v očekávání, jaké to bude.
Přece jen, dlouho jsem nehrál. Jsem
rád, že jsem zpátky,“ líčil šťastně a rychle dodal: „Tedy doufám, že jsem zpátky.“ Po zápase k němu přiběhl na hřiště
dvouapůlletý syn Tomáš, padl tátovi kolem krku a společně šli na děkovačku k
fanouškům. Fabián mu mohl poprvé
ukázat prvoligové hřiště zblízka jako
hráč. Oba určitě věří, že se teď takhle po
zápasech budou na trávníku potkávat
pravidelně.
(miš)

46

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:
CARent Praha s.r.o.

BOSPOR auto s. r. o.

Louda Auto a.s.

Jaško Motor s.r.o.

K+K Autoservis Czech s.r.o.

V-group s.r.o.

Českolipská 3332
Mělník
Tel.: 315 622 151
www.carentpraha.cz

Čechova 1433
Benešov
Tel.: 317 726 920
www.fordbenesov.cz

Průmyslová 829
Kosmonosy
Tel.: 326 211 011
www.bospor.cz

U Okruhu 587
Vestec u Prahy
Tel.: 315 555 577
www.fordkacmacek.cz

Šťáralka - Havlíčkova ul.
Kolín
Tel.: 321 713 619
www.ford-kolin.cz

Arménská ul.
Kladno
Tel.: 312 248 030
www.fordkladno.cz

Louwman Motor Příbram s.r.o.

Dubno 120
Příbram
Tel.: 318 492 911–3
www.ford-louwman.cz

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

