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Obléká šátkařky v celém světě
Titul Živnostnice roku
v Jihočeském kraji
putoval k Rehaně
Ježkové z Tábora. Šije
oblečení pro maminky,
které nosí děti v šátku.
MARTIN BENEŠ
TÁBOR | Před pár lety sháněla Rehana
Ježková oblečení, které by si mohla
vzít přes šátek, v němž nosila své
dítě. Nenašla. A tak se rozhodla,
že je začne šít sama. Dnes má
firmu, která dodává mikiny,
svetry, kabáty a další oblečení
pro šátkařky po celém světě.
Navíc získala ocenění Živnostnice roku v Jihočeském
kraji.
Objednávek má nyní Ježková tolik, že nestíhá uspokojovat poptávku. Nabírá
nové lidi a uvažuje o přemístění do větších
prostor.
K šití měla přitom
blízko už od dětství.
Třeba ve 13 letech si

sama vyráběla šaty na tancování. „Když
se mi později narodila dcera, nosila
jsem ji v šátku. A protože mám ráda
originální věci, měla jsem problém s
oblečením. Něco se sem dováželo, ale buď to bylo drahé nebo to
vypadalo jako bunda na ryby. A
tak jsem se pod vlivem hormonů
rozhodla, že si upravím bundu
sama. Odtud nebylo daleko k prodávání dalším maminkám,“ popisuje zrod nápadu vyrábět oblečení pro rodiče nosící děti v šátku.
Přesto se jednalo spíše o koníčka
či přivýdělek než
skutečné podnikání. To přišlo
až v okamžiku, kdy šla
dcera do
školky a
mladá

podnikatelka se mohla Angel Wings,
jak svou značku nazvala, věnovat naplno.
Největší zlom přišel loni v létě. Nabrala několik švadlen, přesunula se do
větších prostor a rozhodla se prorazit i
na jiné trhy.
„To byl můj cíl. Český trh je schopný
pokrýt sezonu srpen až leden. Ale to mi
neuživí lidi po celý rok. Teď už dodáváme do celé Evropy od Anglie, přes Francii, Německo, Itálii a třeba i do Kanady,“ vypráví Rehana Ježková.
K propagaci využívá hlavně moderní média - nejvíce Facebook. Její cílová skupina je velice specifická. Maminky, které oblečení kupují, totiž hodně času tráví na Facebooku a různých
diskusích, kde si předávají zkušenosti
s různými výrobky. A nemají čas někde pobíhat po obchodech, nakupují v
e-shopech, které musí být co nejjednodušší.
Tímto způsobem se propracovala i
na německý trh. Našla paní, která dělá
na internetu recenze na šátky a podobné potřeby. Poslala jí věci, ať je zkusí.
Druhý den dala na Facebook, jak se jí
to líbilo. A začalo doslova šílenství.
Hned ten den začaly chodit desítky objednávek.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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Ověřená informace je nad
zlato, vědí v centru pro mládež
Václav Pavlík vede
Informační centrum pro
mládež v Táboře. Jeho
motto zní: Když nevíš,
zeptej se!

pomůžeme sehnat, okopírujeme a on zaplatí jen papír. Oblastí, ve kterých mladým pomáháme, je mnohem víc.
A kdybychom je měli shrnout jednou větou?
Když nevíš, zeptej se! Jinými slovy, snažíme se zvyšovat informační gramotnost mladých lidí. V dnešní době se na
ně hrnou informace ze všech stran, ale
nikdo je neučí, jak s nimi nakládat, jak
rozlišit ty podstatné od zbytečných a
hlavně pravdivé od podvodných. Škola
zatím v tomhle ohledu hodně selhává.
To sem třeba přišel student a během
řeči se zmínil, jakou má radost, že se dozvěděl o tom, že existuje Evropská karta mládeže. Díky ní má slevy po celé Evropě. A víte, jak se o ní dozvěděl? Od
kamaráda. Ve škole mu to neřekli! Kdyby k nám přišel dřív, řekli bychom mu
to my.

5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF MUSIL
TÁBOR | Chvíli se dívá do papírů, pak
do počítače, pak telefonuje, píše a zase
nanovo. Tak vypadá zvláštní koníček třiašedesátiletého Václava Pavlíka. Jako
předseda Informačního centra pro mládež zjišťuje a ověřuje informace, které
dobře poslouží právě mladým lidem.
Tak schválně. Mám syna, příští rok
mu bude sedmnáct a rád bych pro
něj brigádu na prázdniny. Poradíte
mi tady na informačním centru?
Rádi. Už to není, jako když byla krize v
plné síle. Tehdy se dalo opravdu těžko
sehnat brigádnické práce, protože o ně
usilovali nezaměstnaní. Zato dneska je
pro firmy těžké sehnat brigádníka. Chtěli byste brigádu v zahraničí nebo tady
doma?
Tady.
V tom případě je ještě čas. O zahraniční
brigádě bychom měli začít shánět informace už teď, ale na brigádu na Táborsku stačí, když se začnete ptát po Novém roce. Nejlépe tak do začátku jara,
až budou ve firmách vědět, jak si kdo ze
zaměstnanců vezme v létě dovolenou.
Ve vašem případě je limit v tom, že
kluk ještě není plnoletý. Začal bych
technickými službami. Loni braly na
různé pomocné práce už od patnácti let.
Přijďte, dáme kontakty.
Jak je získáváte?
Firmy nám samy posílají informace o
brigádách. Za těch šestnáct let, co v Táboře působíme, už máme svoje spojení
na zaměstnavatele a zprostředkovatelské agentury.
Co jejich solidnost?
Tu důkladně ověřujeme. Ale rozhodně
ne podle referencí na internetu. Tam si

Základem ale byl fakt, že ten mladý
člověk chtěl něco dělat.
Ano, na takovou mládež se zaměřujeme. Totiž problémovým skupinám se sociálně patologickými projevy se věnují
specializované společnosti. Jenže poradit a pomoct potřebují i ostatní mladí, ti
slušní a relativně bezproblémoví.
Václav Pavlík pracuje v centru pro mládež už šestnáct let - ve volném čase.
Dnes je v důchodu, dříve podnikal v marketingu.
FOTO | JOSEF MUSIL

„

může napsat, kdo chce, co chce. Ptáme
se přímo mladých lidí, kteří s nimi udělali zkušenost. Jak se k tobě chovali? V
jakých podmínkách jsi pracoval? Zaplatili ti? Když má někdo zájem o konkrét-

Když jsme
v roce 1999
začínali, podporovalo
nás ministerstvo
školství. Díky tomu jsme
mohli mít dva
zaměstnance.
ní brigádu, můžeme zprostředkovat kontakt s někým, kdo už na ní byl.
Co když nikoho takového nemáte?
Pak obtelefonujeme kolegy v informačních centrech pro mládež v celé republi-

ce a oni někoho seženou. S takovým přístupem se nám podařilo docílit, že za celou dobu, co fungujeme, jsme podvodné agentuře skočili na lep málem jen
dvakrát. Ale opravdu málem. Včas
jsme zjistili skutečnost. To je hlavní
nadstavba, kterou mladým lidem poskytujeme.
Na které oblasti se zaměřujete?
Už od začátku naší existence máme tři
hlavní pracoviště. Dokumentační středisko, kde shromažďujeme informace.
Přijde k nám mladík a řekne třeba, že by
rád někam na brigádu, nebo jestli bychom mu pomohli s výběrem školy, případně s uplatněním po škole. Další pracoviště je otevřený klub. Konáme besedy, lidé si spolu mohou popovídat, využívají internet a podobně. A ještě je tu
středisko služeb. Mladý člověk si potřebuje sehnat materiály pro školu nebo
pro jiné instituce, potřebuje je okopírovat, ale má málo peněz. Materiály mu

Když vás tak poslouchám, napadá
mě, kdo pomáhá vám?
Těžká odpověď. Když jsme v roce
1999 začínali, podporovalo nás ministerstvo školství. Díky financím, které
nám poskytovalo, jsme mohli mít dva
zaměstnance. V roce 2010 nám ale přestalo dávat peníze. Informační centra
už prý nejsou potřeba, informací už je
dostatek, až přebytek, hlavně na internetu. Jenomže to je právě další úskalí, o
kterém jsme mluvili. Teď tady věnujeme 80 procent své energie na to, abychom centrum vůbec udrželi a nemuseli omezovat služby. Obětavě pro nás
pracují čtyři dobrovolníci.
Předpokládal jsem, že zaměstnancem jste aspoň vy, když jste předseda…
Kdepak, tohle je od začátku můj koníček.
Když budeme mít dobře informovanou
mládež, vyplatí se to i nám rodičům nebo
prarodičům. Je přece lepší, když budeme
mít radost z jejich úspěchů, než abychom
platili dluhy, které nasekali z neznalosti.
A že už jsem tu takové případy zažil…
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Milevské potěší pivo
Dvanáct pivovarů,
kapely Elizabeth,
Paradoxy a Fantom,
vepřové hody. Sedmý
ročník Milevských
pivních slavností začíná
dnes v kulturním domě.
MONIKA FILIPOVÁ
MILEVSKO | Co s pátečním večerem?
Tuto otázku asi nemusí řešit o nadcházejícím víkendu milovníci zlatavého
moku. V milevském kulturním domě totiž právě dnes v 19 hodin startuje sedmý
ročník oblíbených pivních slavností. Během dvou dnů se představí 12 pivovarů
a k dobré náladě přispěje dnes skupina
Elizabeth a Paradoxy, v sobotu kapela
Fantom.
„Kromě nabídky klasických standardních piv výčepních budou moci návštěvníci ochutnat i speciály, například ochucená piva. Zajímavostí bude také prezentace belgických piv,“ zve na akci ře-

Lipan je pivo z regionu. V Milevsku
chybět nebude.
FOTO | MAFRA
ditel Domu kultury Milevsko Vít Kratochvíl. Návštěvníci ochutnají například
Biskupický pivovar Gajdoš, který pochází z obce Biskupice v Jihomoravském kraji. Chybět nebudou ale ani regionální značky, třeba pivovar Zvíkov, Lipan z Dražíče nebo Strakonický dudák,
Fajnšmekry pak jistě zaujme i točená nefiltrovaná plzeňská dvanáctka.
Součástí slavností se stane soutěž v
amatérské degustaci piva o Milevskou
pivní korunku. Každý z pivovarů, které
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se na akci představí, nominuje ze své
produkce pivo v kategoriích výčepní, ležák a speciál. Poté zasedne amatérská
degustační komise složená ze zástupců
města i návštěvníků. Ta vyhodnotí vzorky. A aby to bylo fér, budou anonymní.
Organizátoři myslí i na to, že k pivu
patří něco mastnějšího k zakousnutí. Zajistili proto v nově otevřené restauraci v
domě kultury vepřové hody.
Milevské pivní slavnosti se za sedm
let pořádání staly tradiční akcí. Během
dvou dnů na ni dorazí každoročně 1500
až dva tisíce lidí. Jedním ze skalních fanoušků je Marek Sládek. „Nechyběl
jsem na slavnostech v Milevsku v létě,
vyrazil jsem i na písecké slavnosti piva,
které jsou do rozměru akce mnohem větší, a určitě vím, co budu dělat o tomto víkendu. Pivní slavnosti mě prostě baví,“
směje se 29letý milovník piva.
O tom, že podobně jako Marek Sládek si akci oblíbili i další lidé, svědčí
fakt, že volali po letní variantě. „Vyšli
jsme jim vstříct a letos na konci července jsme uspořádali první ročník. I tato
akce se líbila, navštívil ji zhruba stejný
počet lidí jako na podzim,“ dodává Vít
Kratochvíl.

Rehana Ježková
obléká šátkařky
po celém světě
DOKONČENÍ ZE STR. 1

„Bylo to jak na Vánoce. Ozývaly se i ty
obchody, které nás dříve nechtěly. Díky
té paní jsme se dostali na trhy v Německu, Anglii, Švýcarsku. Teď se ovšem dostáváme do problému opačného - nestíháme,“ poukazuje energická podnikatelka, kterou nabíjejí hlavně její dvě děti.
Šátkařky, jak se maminkám s dětmi v
šátku říká, jsou podle ní skvělá cílová
skupina. I proto, že obecně mívají víc
dětí. Takže kupují víc oblečení. Do
svých potomků prostě rády investují.
„Když na ostatních věcech šetří, na dítěti nikdy. Máme třeba zákaznici, která
má kompletně všechny naše výrobky
od roku 2010 doteď,“ říká Ježková.
I tak se stále potýká s některými názory, že nošení dětí v šátku není zdravé.
Zkušenosti v zahraničí ovšem dokazují
opak. „Ortopedi, fyzioterapeuti a pediatři nošení dlouhodobě zkoumají a výsledky jsou pozitivní. Pokud je úvaz v pořádku, dítě má správně podsazené kyčle,
jsou průchodné dýchací cesty a šátek
podpírá páteř po celé délce, tak je to pro
dítě naopak prospěšné,“ dodává.
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Šlapu po horách a pak

Byl obchodní cestující se zvířecím krmivem
a představoval se „Dobrý den, jsem Hrůza z Marsu“.
„Firma, pro kterou jsem pracoval se jmenovala Mars
a my jsme měli takto vystupovat,“ vzpomíná na
zajímavou zkušenost zpěvák Michal Hrůza. Ten si se
svým jménem pohrává i v názvu právě začínajícího
turné – Hrůza v divadle. „Budeme koncertovat
i trochu improvizovat s herci jako Budař,“ prozrazuje.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Po sezoně plné festivalů vyráží Michal Hrůza na divadelní prkna, kde chce
propojovat hudbu s herectvím. „Samozřejmě si ale nebudeme hrát na někoho,
kým nejsme. Takže na rovinu můžu říct,
že to bude určitě legrační,“ říká zpěvák,
který se po vážném úrazu vrátil na pódia.
Michale, máte za sebou festivalovou
sezonu. Našel jste si vůbec čas vycestovat někam na dovolenou?
Ano, byl jsem v Chorvatsku, ale musel
jsem se na skok vrátit do Česka, protože
jsme o víkendu hráli. Takže jsem přijel,
odehrál a jel zase zpět. Jinak ano, bylo to
intenzivní, ale přesto, že byly mnohdy nabídky na více akcí najednou, tak jsme dodržovali pravidlo pouze jednoho vystoupení denně. Tedy snad až na jeden nebo
dva případy za celé léto.
Moc odpočinku vás každopádně nečeká ani na podzim. V půli října totiž
začíná vaše turné Hrůza v divadle. Název napovídá, že nepůjde o klasickou
koncertní šňůru…
Ano, chceme, aby tohle turné bylo jiné,
například i tím, že bude humorné. Písničky zazní navíc v akustických verzích, to
znamená, že budou trošku čitelnější. Velký rozdíl oproti klasickým koncertům je
v tom, že hrajeme na prknech, co znamenají svět, takže se malinko dotkneme i herectví. A to nejen tím, že budeme o písních vyprávět způsobem, jakým jsme to
ještě nedělali, ale budeme mít také speciální herecké hosty. Můžu jmenovat například Jirku Dvořáka, Honzu Budaře nebo
Veroniku Kubařovou. Jsou to všechno
naši kamarádi.

Takže herecký projev… Jak moc je
vám tahle disciplína vlastní?
Sám jsem jako student kdysi hrával divadlo. Byl jsem takový hodně amatérský
ochotník. Já v podstatě hudbu beru jako
určitou formu komunikace a herectví je
v tomhle ohledu strašně dokonalé. Proto
se mu chceme tak trochu věnovat a pokusit se ho propojit s muzikou. Ale samozřejmě si nebudeme hrát na někoho, kým
nejsme. Takže na rovinu můžu říct, že to
bude určitě legrační. Ale jelikož se to
celé jmenuje Hrůza v divadle, můžeme si
snad dovolit trochu improvizovat.

Pojďme se zase bavit malinko
vážněji. Zmínil jste, že skládáte příležitostně i hudbu pro dětské pořady. To je dost specifický
druh tvorby…
Svým způsobem je to mnohem těžší, protože když normálně píšu
píseň, promlouvám tím
k lidem, kteří mají
třeba stejnou

Nicméně máte za sebou i filmovou hereckou zkušenost, a to ve snímku
Post Coitum. Nelákalo by vás znovu
si zahrát?
Jedna otázka je, co mě láká, a jiná otázka
je, co vím, že udělám dobře. Herec
nejsem, sice jsem si zahrál ve filmu, ale
stejně to byla role muzikanta. Spíš se téhle
scény dotýkám tak, že napíšu hudbu pro
seriál, dětský pořad a občas také právě pro
film. To mě samozřejmě láká a baví, ale
osobně se nejvíc považuji za písničkáře.
Skládání hudby vám po vážném úrazu lékaři nedoporučovali, nicméně už
jste stihl napsat píseň pro nový film
Padesátka z prostředí slavného stejnojmenného závodu v Jizerských horách…
Ano, musel jsem odpočívat, ale teď zhruba po roce to začínám opět znovu oživovat. Jakmile spolu dohovoříme, zamířím
do studia, abychom tuhle píseň nahráli.
To musí být pro tvůrčího člověka těžké, dostat na rok nucenou pauzu. Neměl jste strach, že múza pak už třeba
nepřijde?
Nutno říct, že jsem takový typ kavárenského povaleče, takže když nemusím nic
dělat, jsem docela spokojený. (smích)

Michal Hrůza
Narodil se 31. srpna 1971 v Turnově. Hudbě se věnuje od gymnázia, hrál také
amatérské divadlo.
■ V roce 1996 založil populární skupinu Ready Kirken, kterou po 10 letech opustil.
■ Jako autor hudby se podílí i na filmové (Lidice, Martin a Venuše) a televizní tvorbě.
■ V červenci 2014 jej v ostravské Stodolní ulici napadli dva mladíci. Při potyčce utrpěl
vážný úraz hlavy, krvácel do mozku a zůstal v bezvědomí. Téměř dva týdny byl
v umělém spánku. Ze zranění se sice dokázal dostat a vrátit se na pódia, se
zdravotními následky se ale potýká dodnes.

■

Každopádně,
kdyby se vám
inspirace hledala těžko, určitě byste se
uživil i v jiném oboru.
Dočetla jsem
se o vás, že
jste jeden čas
dělal dokonce
i obchodního
cestujícího se zvířecím krmivem…
(Smích) Ano, byl
jsem takzvaný obchodní zástupce

a pracoval jsem pro firmu, která má na
starosti cukrovinky, hotová jídla a pak
také krmivo pro psy a kočky. Stávalo se
mi docela často, že jsem byl pracovně ve
zverimexu a tam si mysleli, že jsem velký odborník na zvířata, ne-li rovnou veterinář. Samozřejmě jsem nikdy žádnému
pejskovi nijak neuškodil. (smích) Vtipné
ale bylo, že ta firma, pro niž jsem pracoval, se jmenovala Mars a měli jsme nařízení, že když vstoupíme do obchodu,
máme se představovat: Dobrý den, já
jsem Novák z Marsu. To v mém případě znělo obzvlášť výborně, když
jsem říkal: Dobrý den, jsem Hrůza
z Marsu. (smích)

FOTO | ARCHIV M. HRŮZY

5plus2
■ ROZHOVOR

Ale samozřejmě mám to rád, když k člověku přicházejí ta správná slova a může
s nimi pracovat. A co se týče obav, také
mi určitě projely hlavou, ale pochybnost
je vlastně součást naší práce. Všichni
o sobě občas pochybujeme a ve finále to
má ten výborný efekt, že se víc kontrolujeme, dáváme na sebe pozor a opečováváme ten dar, který máme.
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skládám. Pokud neusnu
zkušenost. Mají za sebou nějaké lásky,
vztahy, smutky… Ta komunikace je
vlastně jaksi přímější, kdežto u dětí je to
složitější. Myslím, že komunikovat formou, jež funguje v dětském světě, musí
lidi, kteří už mají opravdu něco za sebou
a jsou moudří. Takže když napíše písničku pan Svěrák, je to krása. Já zatím ještě
v téhle fázi nejsem.

„

Hrůzovy songy podbarvily Lidice i Vyprávěj

To, co se stalo před více než rokem
v Ostravě, už beru jako minulost.

Jsou aktuální úvahy o nové desce?
Řekli jsme si, že letos se budeme věnovat
hlavně koncertování a od příštího roku začneme pracovat na albu. Když si řeknu,
že se do toho opravdu dám, tak si na to
udělám čas a prostor a napíšu třeba čtyři
pět písní. Výborně to funguje v kombinaci s fyzickou aktivitou, takže moc rád chodím třeba na výšlapy. Vždycky si řeknu,
že si přes den pořádně prokysličím tělo
a večer přijdu a napíšu krásnou píseň. Je
ale pravda, že praxe je pak občas úplně
jiná. Celý den chodím po horách a večer
dorazím, vyčerpaný si lehnu a spím.
INZERCE

Když jste se vrátil na koncertní pódia,
potýkal jste se s potížemi s krátkodobou pamětí. Své texty jste se musel dokonce znovu učit. Jak jste na tom nyní?
I když se nám podařilo znovu naše písničky nazkoušet, nechci na koncertech
vystavovat diváky tomu, že by mi zrovna mohl vypadnout text, protože stát se
to pořád může. Proto stále používám čte-

cí zařízení. Sice se na něj už nedívám
tak často, ale pořád ještě ano.
Vracíte se ještě někdy vy sám , když
opomeneme novinářské dotazy,
k tomu, co se stalo před více než
rokem v Ostravě?
V určitém okamžiku to bylo přirozené,
ale teď už to beru jako minulost. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale pro mě
už tohle téma není ničím zajímavé. Snažím se teď už soustředit na věci, které
jsou teď a tady. A také se alespoň trošku
chystat na to, co přijde.

Coby skladatel se Michal Hrůza prosazuje také v televizní a filmové tvorbě. Je
autorem například titulní písně k veleúspěšnému retro seriálu Vyprávěj. Song Budu
ti vyprávět se z televizních obrazovek navíc přesunul úspěšně i do rádií.
Další projekt, za jehož hudební podobou stojí, nese název Mazalové. Autorsky se
Hrůza také podepsal na hudbě k historickému velkofilmu Lidice, kterou složil
společně s Jamesem Harriesem a Karlem Heřmanem. Dalším snímkem na jeho kontě
je pak romantická komedie Martin a Venuše. Hrůzovým zatím posledním počinem
ve filmové tvorbě je titulní píseň k novému snímku Padesátka režiséra Vojty Kotka,
který bude mít premiéru v prosinci.
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Konečně začalo pršet a podhoubí se v lesích rychle regeneruje, takže „letních“ hub včetně hříbků se klidně můžeme dočkat ještě i v listopadu. ILUS. FOTO | MAFRA

Houby dokáží
nahradit i maso
Kvůli neobvykle
horkému a suchému létu
je v lesích méně hřibů
a babek. Ovšem pozor,
i z jiných druhů si můžete
připravit chutná jídla.
5plus2
■ V KUCHYNI
JOSEF HORA
ČR | Ne nadarmo se dříve říkalo, že houby jsou masem chudých. Dají se dělat
jako škvarky, uvaříte z nich polévku
a dokonce i „ovar“. Kulinářské umění
houbařovo se bude řídit hlavně podle
toho, co v lese najde.
„Každá houba se hodí na něco jiného.
Ty mladší a pěkné plodnice zejména na
nakládání, teď je navíc období václavek,
které jsou dobré na čínu. Větší houby,
třeba čirůvky nebo ryzce, se zase hodí
na houbové škvarky,“ říká šéfkuchař hořovické nemocnice a zároveň nadšený
mykolog Oldřich Jindřich a hned přidává oblíbený recept: „Zmiňované houbové škvarky připravíme tak, že větší kousky hub osolíte a okmínujete, pak je hodíte do většího množství rozpáleného oleje a připravíte úplně stejně jako brambo-

rové hranolky. Olej, pokud je čerstvý, se
dá použít i později, má specifickou houbovou chuť,“ popisuje.
Když si chce Oldřich Jindřich udělat
skvělou houbovou polévku, vsadí na pýchavky. „Pýchavka obrovská, nebo
i malé pýchavky, se musí oloupat a nakrájet na kostičky. Na másle pak zpěním
cibuli a podusím pýchavky zalité trochou vývaru. Zjemním smetanou a rozmixuji. Vznikne výborný houbový krém
čili polévka. K tomu je skvělá smažená
houska. Na pýchavku si ale dejte pozor,
pýchavka se píše s ypsilonem, její název
je od slova pýcha. Je totiž taková nafouknutá, jakoby byla pyšná,“ dodává.

Ovar i s vejmrdou
To, že houby mohou nahradit maso, dokazuje jeho další recept, kdy se houby připraví jako ovar. „Je to jednoduché. Větší
kusy hub, vhodné jsou holubinky nebo
ryzce, dáte povařit do vývaru nebo osolené vody s divokým kořením. Pak je můžete jíst s křenem, hořčicí či takzvanou vejmrdou, tedy osoleným a oslazeným křenem se strouhanými jablky,“ přibližuje.
Nebo si můžeme houby na zahradě
ogrilovat – posolit, pokmínovat, pokapat olejem a dát na gril. „Některé houby
lze dokonce napíchnout i na klacek
a opéct na ohni, k tomu je vhodný zejména ryzec syrovinka, který však neroste
tak hojně jako dříve,“ uzavírá Jindřich.

Houbové noky
Ingredience a postup: Do velkého hrnce nalijeme vodu, přidáme lžičku soli a 300 g
čerstvých hub (použít můžeme i dvě hrsti sušených hub, ty ovšem musíme předtím na
10 minut namočit do vody, aby změkly) a 10 minut houby ve vroucí vodě povaříme.
K vytvoření těsta nasypeme do mísy půl kilogramu hrubé mouky a přidáme třetinu balíčku
kypřicího prášku s malou lžičkou soli. Přilijeme 300 ml vody, přidáme jedno vejce a ze
směsi vytvoříme těsto. Z něj vykrajujeme lžící namáčenou ve vodě noky a vhazujeme je do
vroucí vody s houbami. Noky přibližně po 10 minutách vyplavou, v tu chvíli vše přecedíme.
Houbové noky podáváme samotné s dozlatova usmaženou cibulkou.
Hodí se i jako chutná příloha, například k pečenému vepřovému.

Hlíva v čokoládě
Ingredience: 500 g hlívy ústřičné, kterou není problém koupit v obchodě, od léta do zimy
roste ale i v lesích na listnatých stromech, živých i odumřelých. Dále 500 ml vody, 3 lžíce cukru.
Postup: Očištěné a omyté klobouky hlívy nakrájíme na malé kousky, asi 2 krát 2 centimetry.
Poté je vaříme v oslazené vodě do měkka, a to pomalu, asi necelou hodinu. Hlívu z plotny
odstavíme a necháme ještě tři až pět hodin v roztoku macerovat, pak kousky hub vyjmeme
a necháme odkapat. Nakonec hlívu namáčíme v rozpuštěné čokoládě a necháme utuhnout.

Italské pesto z českých hub
Ingredience: 150 g sušených nebo čerstvých hub, 150 g mladých listů medvědího česneku,
3 dcl kvalitního olivového oleje, piniové oříšky a parmazán.
Postup: Do mixéru nalijeme olej, přidáme nakrájené listy medvědího česneku, oříšků a sůl
a vše dobře promixujeme. Poté přidáme strouhaný parmazán. Sušené houby povaříme, pak
rozmixujeme s olejem a přidáme do pesta. Čerstvé houby osmahneme na oleji a taktéž přidáme
do pesta. Hotovou směs přendáme do sklenic a uložíme do lednice, kde vydrží dlouho.

Rychlé recepty pro netrpělivé houbaře
Houby s brynzou
Tenké plátky hub osmažíme na rozpáleném oleji, přidáme sůl, pepř a mletou papriku.
Po chvíli přidáme vejce a nadrobenou brynzu. Do takové smaženice je též výborná Lučina.
Houby po řecku
Mohutnější plátky hub dáme do větší nádoby, přelijeme rozpuštěným máslem, osolíme,
opepříme, pokapeme citrónovou šťávou a necháme dvě hodiny odležet. Plátky opékáme
na oleji po obou stranách do červena.
Houby se nakonec mohou přelít kaparovou omáčkou. Tu připravíme z jíšky, kterou zředíme
hovězím vývarem, přidáme nasekané kapary, smetanu, sůl a je hotovo.
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Strom veterán rostl už za Ježíše
JOSEF HORA

v obci Vilémovice na Vysočině. Jeho věk
nejde přesně určit, odhaduje se ale na dva
tisíce let. Při jeho vysazení tak mohl žít například Ježíš Nazaretský, římské impérium bylo na vrcholu slávy nebo v západní
Evropě ještě žili ve volné přírodě lvi.
„Údaj dva tisíce let je sice hraniční odhad,
ale za určitých okolností by prapůvod nejstaršího článku kmene mohl být takhle starý,“ potvrzuje dendrolog Aleš Rudl, který
vytváří databázi pražských stromů. Jen

ČR | V českých zemích se slavil už v roce
1906, pak jej zrušili nacisti a následně i komunisti. Mezinárodní den stromů se tak
v Česku dočkal obnovení až v roce 2000.
Slaví se vždy 20. října.
A právě v tento den se tradičně konají
poutě k nejstarším stromům. Který je ale
u nás ten opravdu nejstarší? Považován za
něj bývá takzvaný „Vilémovický tis“

tak mimochodem, památných stromů je
v České republice téměř 26 tisíc. „Jsou významné nejen svým stářím či vzrůstem,
ale třeba také tím, že se k nim vztahují nejrůznější pověsti či historické události,“ vysvětluje Aleš Rudl.
Ale zpět k nejstarším stromům. Část odborné veřejnosti totiž nevěří, že by mohl
tis ve Vilémovicích pamatovat dva tisíce
let a za rekordmana považuje Karlovu
lípu v Klokočově. Její stáří je odhadováno

INZERCE
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na 800 až 1000 let. Ať tak nebo tak, obě
zmíněné dřeviny nejspíš zažily českého
krále Karla IV. a patří k nejstarším u nás.
Světovým rekordmanem je smrk ztepilý zvaný Starý Tjikko. Je vysoký sice pouze pět metrů, ale odborníci určili jeho stáří
na více než 9500 let. Úctyhodného věku
dosáhl tím, že ačkoliv jeho kmen po několika stovkách let uhynul, kořeny přežívají
dál dlouhé tisícovky let a z nich vždy vyroste kmen nový.

Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
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PODNIKOVÉ PRODEJNY: Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Praha 5-Velká Chuchle, BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Liberec - Rochlice, BG Technik, Dr. Milady
Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Ostrava-Vítkovice, BG Technik, Místecká x Rudná, T 596 781 718
ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Blatná, BP-SERVICE s.r.o., Vrbenská 1362, T 383 420 444 • Brno - Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • Brtnice,
VLASTIMIL ZELENÝ-START, nám. Svobody 254 (areál nák. střediska), T 777 743 410, 567 216 388 • Brtnice, VARI JAN SVĚRÁK, náměstí Svobody 75, T 728 061 913 • Bystřice nad Pernštejnem, PAVEL DUDEK-PAVERO,
Zahradní 464, T 566 550 116 • 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 • České Budějovice, AGROZET Č.B., a.s., U Sirkárny 30, T 778 705 337 • Děčín, LUDĚK BERAN - BOBR SERVIS, Dělnická 1893/34, T 412 532 413 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK,
Havlíčkovo.nám.133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT - MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř, PETR LÉBL, 5.Května 366, T 569 641 085 • Jaroměřice nad Rokytnou, ALENA SVOBODOVÁ,
Nám. Míru 24, T 568 441 232 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 493 525 565 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Karlovy Vary, JANA SLOUKOVÁ-MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608
444 133 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Klatovy, FRANČÍK, 5.Května 329, T 376 323 787 • Kroměříž, miniAGRO-LADISLAV KARAFIÁT, Velehradská 579, T
573 330 019 • Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Louny, HSQ - CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Miroslav, VARI-MOTO JELÍNEK, Příční 15, T 515 333 749 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ,
Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Olomouc - Holice, AGROCENTRUM DFG s.r.o., Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Olomouc, BRONISLAV DOLANSKÝ, Dolní novosadská 30, T 731 718 718 • Olomouc, SITTA
K+M, Bukovany 98, T 585 351 730 • Opava, SILEX - MICHAL PLAŠIL, Ratibořská 127, T 553 732 554 • Pacov, Miloš Čech PROFI - HOBBY, Žižkova 1051, T 565 444 888, 731 406 752 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská
86, T 241 771 424 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T
494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Sušice, PRŮCHA - MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376
528 940, 602 546 022 • Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklik 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov,
Mikra Zahradní a lesní technika, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173, T 739 670 712, 465 422
524 • Znojmo, IVAN KREJČÍ, Pražská 88, T 515 221 833 • Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075 a další, které

najdete na www.vari.cz.

NEJvyšší strom
Modřín známý jako Troják
u Habrůvky (na snímku) je uváděn
coby nejvyšší památný strom
v ČR. Vysazen byl kolem roku 1770
na jižní Moravě, dnes má výšku
58 metrů, jiné prameny uvádějí
o něco méně. V přírodě jsou ale
podle odborníku i vyšší stromy, jen
nejsou nikde evidované. „Vím
třeba o některých smrcích, které
jsou ještě vyšší než onen modřín,“
tvrdí dendrolog Aleš Rudl.
NEJmenší strom
Jde o stromek druhu Monanthes
Polyphylla v Jihlavě, který pochází
z Kanárských ostrovů. Za dva
a půl roku dorostl do výšky
25 milimetrů (!) a průměr jeho
miniaturní koruny je 30 milimetrů.
NEJširší strom
Rekordní obvod kmene má u nás
Vejdova lípa rostoucí u Pastvin na
Žambersku – 12,25 metru. Historie
ale pamatuje ještě výrazně širší
strom, byla jím Zádubská lípa na
Chebsku s obvodem 29 metrů.
Byla dutá a sloužila jako kaple.
Padla ve vichřici kolem roku 1820.
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Děti jako stroj na reklamu

Je jim sotva pár let, nebo
jsou to třeba ještě
batolata a jejich jména
určitě neznáte. V televizi
je však vídáte běžně
i desetkrát za den.
Úspěšné dětské hvězdy
reklamních kampaní
vydělají svým rodičům
i desítky tisíc korun
ročně. Do castingových
agentur se proto hrnou
stovky zájemců. Uspěje
ale jen zlomek z nich.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ

ČR | Rozesmátý Vítek svírá řídítka své
nové freestylové koloběžky a předvádí,
jaké triky se už naučil. Má z ní radost.
O to víc, že si na ni ve svých devíti letech
dokázal vydělat úplně sám. Vítek je totiž
jednou z úspěšných dětských reklamních
tváří v Česku. Má za sebou kampaně pro
firmy jako Ikea nebo Kaufland. A ačkoliv i dětští reklamní herci berou za své výkony slušné honoráře, na finanční zaopatření celé rodiny to opravdu není.
Úspěšný malý herec či model totiž získá v průměru jen tři nebo čtyři středně velké zakázky do roka. Do konkurzů se přitom hrnou stovky zájemců, většina z nich
však buď nezaujme, nebo si na svou šanci
musí počkat třeba i rok. „Rozhodně to
není nic, co by mohlo rodinu živit,“ konstatuje Stanislava Radotínská z agentury
Bandit Models, která se specializuje na
zastupování dětí pro mediální kampaně.
Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje výši honoráře, je to, zda má dítě v reklamě takovou roli, že je skutečně rozpoznatelné a diváci si s ním tak mohou danou značku a produkt spojit. V takovém

Vítek se natáčení reklam věnuje už tři roky, většinu peněz z honorářů mu rodiče spoří na účtu.
případě si natočením spotu pro českou firmu může vydělat zhruba pět tisíc korun
za den. Většina reklam se ale natáčí pouze
jeden nebo dva dny. Poté se vyplácí ještě
takzvaný honorář za užití, což je odměna
za to, že je jeho tvář po určitý čas spojená
s daným výrobkem či službou. „Už když
dostaneme zadání od klienta, tak víme, že
reklama poběží v Česku jeden rok v televizi a dále také všude po světě na internetu,
tak za to může dostat přibližně 15 tisíc.
Z výdělku se pak strhává 25procentní provize agentuře,“ vysvětluje Radotínská.
Takový přivýdělek by uvítala leckterá
rodina, a tak se u nás agenturám hlásí tisíce rodičů, kteří by své potomky rádi do reklamního byznysu zapojili. V Česku se tomuto odvětví daří i z mezinárodního pohledu. Natáčejí se zde kampaně pro zahraniční klienty, mnohé výrobky, na které
u nás vznikne spot, se v tuzemských obchodech přitom ani neprodávají.

Ačkoliv je vidina peněz silný motiv,
podle Stanislavy Radotínské to většina rozumných rodičů bere spíše jako příjemnou nadstavbu toho, že se jejich dítě
prostě a jednoduše zviditelní. „Jedna maminka měla dokonce velmi praktický důvod. Byla na mateřské dovolené a potřebovala občas unavit své starší trochu živější dítě. Tak usoudila, že castingy by jí
takovou službu mohly udělat,“ směje se
Radotínská.

Za rok i pět kampaní
Zvláště pro mladší děti je natáčení či fotografování hlavně zábava, s přibývajícím
věkem ale začíná být motivem i výše honoráře. „Když Vítkovi přijde nějaká nabídka, tak dneska už je jeho první otázka:
A za kolik?“ říká s nadsázkou jeho maminka Martina Boubínová. Jak ale dodává, většinu peněz, které její syn natáče-

FOTO | M. SZABOVÁ PHOTOGRAPHY

ním vydělá, putuje na jeho vkladní knížku. „A už to, že vidím svoje dítě v televizi, mi dělá velkou radost,“ dodává.
Vítek se v reklamní branži pohybuje
od šesti let a v Česku patří k často obsazovaným dětem. Loni měl úspěšný rok, natočil pět reklam. Letos má za sebou teprve dvě.
Přitom na samém začátku to příliš nadějně nevypadalo. „V první agentuře,
u které jsme byli, nám řekli, že Vítek je
moc baculatý a že takové děti do reklam
například na čokolády nebo bonbony
moc nechtějí,“ vzpomíná Boubínová.
Asi po dvou měsících příležitostného
obcházení castingů ale její syn získal první zakázku na reklamu nábytkářského
švédského gigantu Ikea. Za zhruba tři měsíce Vítka obsadili do další. Na úspěch
tedy nemusel čekat příliš dlouho. Řada rodičů přitom konkurzy objíždí marně
nejen měsíce, ale někdy i roky.

INZERCE

PROBLÉMY S VLASY
Na četné dotazy čtenářů znovu zveřejňujeme adresu irmy SENS, která se úspěšně zabývá prodejem vlasových preparátů TH. Je
to SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606,
tel.: 518 615 091. Před nedávnem jsme
s vedením této irmy přinesli rozhovor
o problematice vypadávání vlasů a o přípravcích TH, které tato irma velmi zdařile
uvedla na tuzemský trh. Dozvěděli jsme se
o výrobcích TH, které vyvinuli podle nejnovější technologie špičkoví odborníci ze
tří států. Jedna vlasová kúra i s přesným

návodem použití, se skládá ze dvou kusů
krému TH (1ks 330 Kč) a šampónu TH
(330 Kč). Celou kúru tedy pořídíte za 990 Kč.
Dle obrovského ohlasu spokojených zákazníků se konečně osvědčil preparát, který
skutečně zastaví padání vlasů a obnoví jejich nový růst. Zároveň nás zástupci irmy
ujistili, že tyto přípravky jsou k dostání nejen v místě irmy, ale velmi rychle vyřizují
písemné i telefonické objednávky a to zasláním zboží na dobírku.
www.thermal-sens.cz

Půjčka s bonusem
až

25.000 Kč

za řádné splácení

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.

Volejte ZDARMA

800 555 250
více na www.proicredit.cz

Česká republika
Aby dítě jako herec-model uspělo, musí
především samo chtít. Zní to banálně,
ale je to tak. Experti z této branže totiž
dobře vědí, že dítě, které do reklamy
pouze nutí rodiče, prakticky nemá šanci
zaujmout. Na rozdíl od dospělých se totiž nedokáže úspěšně přetvařovat.
„Pokud o to dítě nestojí, žádný rodič
s tím nic nenadělá. Když nemá zájem,
nikdy nepodá takový výkon, který by
klienta nadchnul,“ říká Stanislava Radotínská s tím, že většinou se už po několika málo konkurzech ukáže, zda se malý
herec prosadí, či nikoli. Stejně tak se
rozpozná, zda mu vyhovuje trávit čas
v konkurenčním prostředí, které při castinzích panuje, a jestli se dokáže vyrovnávat s neúspěchem.

Náhradník je nutnost
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Potomci slavných v reklamě: kuřízek i kamery
Do reklamního průmyslu přivedly své děti i některé známé české
tváře. Tak například syn modelky Simony Krainové si už ve
svých třech letech zahrál ve spotu na dětský nápoj Kubík water,
a to rovnou po boku své maminky. Pyšná může být také moderátorka Eva Decastelo. Její syn Michálek se před Vánoci objevil
hned ve dvou reklamách a té na obchodní řetězec Tesco byly doslova plné obrazovky. Jeho zvolání „Kuřízek!“ znělo z televizí
snad v každé domácnosti. Také rebelka Agáta Prachařová byla
svého času dítětem z reklamy. A nejen to. Jako dvanáctiletá tee-

nagerka si zahrála ve spotu na známé sušenky po boku svého současného manžela Jakuba Prachaře, kterému tehdy bylo 14 let.
Že jablko nepadá daleko od stromu, dokazuje také Agátin syn
Kryšpín, který má za sebou už rovněž reklamní zkušenost,
ovšem před objektivem fotografa. Před třemi lety se společně
s modelkou objevil na snímcích pro výrobce videokamer.
V zahraničí se do reklamního byznysu zapojil i třináctiletý
syn Davida a Victorie Beckhamových Romeo, který je tváří
slavné oděvní značky Burberry.

INZERCE

Asociace školních sportovních klubů a VZP představují projekt

Zvláště u menších dětí je na place zapotřebí přítomnost takzvaných backupů,
což jsou v podstatě náhradníci, kteří nastupují před kameru v momentě, kdy herec vybraný na prvním místě z nějakého
důvodu selže, či se štábem nespolupracuje. Zvláště u nejmenších to není nic
výjimečného. Jde ovšem o honorovanou pozici. Produkcím se ale rozhodně
vyplácí mít po ruce takové náhradníky,
protože se díky nim v případě potřeby
nezdrží finančně náročné natáčení.

FAKTA
Do reklamního byznysu chce
v Česku proniknout několik tisíc
dětí, některé agentury se proto
specializují výhradně na ně.
■ Honorář za natáčecí den bývá
zhruba 5000 korun. Reklama se
obvykle nenatáčí déle než dva
dny. Někdy jsou ale honoráře
vyšší, až 70 tisíc za spot.
■

Občas se také stane, že se dítě zřekne
zakázky dobrovolně, byť ho to později
může mrzet. Stalo se to i Vítkovi. Když si
ho vybrali do jedné z reklam, na kostýmní zkoušce se dozvěděl, že mu chtějí ostříhat vlasy tak, jak se mu to nelíbí. „Řekli
jsme, že do toho nejdeme. Když ho pak
nahradili někým jiným, byl zklamaný.
Ale byla to jeho volba. Nechceme ho do
ničeho nutit,“ říká Vítkova maminka.
Kromě reklam má za sebou devítiletá
„mediální hvězda“ už také seriálové
zkušenosti. Epizodně se objevil například v Ordinaci v růžové zahradě nebo
v zahraničních Třech mušketýrech. Jak
sám říká, delší natáčení by ho nebavilo.
Na hereckou kariéru tenhle chlapec zatím skutečně nepomýšlí. Stejně tak si neláme hlavu s tím, jak dlouho se bude věnovat reklamě. „Jak dlouho ještě? To netuším, zatím mě to docela baví,“ odpovídá bez dlouhého přemýšlení.
Hraní v reklamách je pro něj především zábava, kterou bere s nadhledem.
Stejně tak se netrápí s castingy, jež mohou být pro mnohé strašákem. „Představíme se, řekneme, kolik je nám let, vyfotí si nás, předvedeme nějakou akci a hotovo,“ říká lakonicky. Právě i díky takovému nadhledu patří k úspěšným.

SportuJ ve Skole
Zlepšete zdraví a životní styl vašich dě
V rámci podpory sportování dětí ve školní
kroužcích, které organizují učitelé na školá
sdružených v AŠSK ČR můžete požádat o
na účast ve sportovním kroužku na škole
500 Kč za školní pololetí. Podmínk
pojištěncem VZP a podat žádost do 30.l
Více informací zjískáte ve VZP, u učitele
školního sportovního klubu AŠSK nebo na:

www.sportujiciskola.cz
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„Wiener Schnitzel, Lagerbier!“
Přesně před 75 lety měl
v New Yorku premiéru
Chaplinův film Diktátor.
Bylo to 15. října 1940.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Dvouhodinová černobílá satira
Diktátor (The Great Dictator) je komerčně nejúspěšnějším filmem Charlie
Chaplina. I přesto, že byl nejprve promítán jen v Americe a Velké Británii. Už
příprava snímku, jenž zesměšňuje fašistického vůdce Adolfa Hitlera, vyvolala

Charlie Chaplin v roli fanatického vůdce Adenoida Hynkela.

FOTO | MAFRA
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zděšení mezi americkými firmami.
Bály se, že ztratí pozice na německém
trhu. Proč se britský komik míchá do záležitostí země, s níž mají USA vřelé obchodní styky? Navíc Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti při Kongresu
přidal Chaplina na ,,černou listinu“ a považoval ho za jednoho z nejnebezpečnějších lidí v americkém filmu. Tažení
proti komikovi vyústilo v roce 1952
jeho vyhoštěním ze Spojených států.
Scénář k filmu o fašistickém diktátorovi Adenoidu Hynkelovi měl Charlie
Chaplin hotový v březnu 1939. Hned
v červnu začal točit. Jeho poslední scény
dokončoval v březnu 1940, v okamžiku,
kdy Hitler přichystal okupaci Francie.
Chaplin si ve snímku vystřihl dvojroli židovského holiče z ghetta, který ztratil paměť, a fanatického vůdce Adenoida Hynkela, diktátora z Tománie. Pečlivě nastudoval Hitlerova gesta, nechal si upravit
knírek pod nosem i sčesat vlasy do čela.
Ve svém vůbec prvním mluveném zvukovém filmu pak v roli Hynkela vykřikoval zpotvořené projevy: „Demokracie
štunk! Wiener Schnitzel, Lagerbier und
Sauerkraut, štunk!“
Charlie Chaplin tak otevřeně zaútočil
na Hitlera a nacismus. Jeho odvážná satirická komedie Diktátor je ale vlastně jediným protifašistickým snímkem, který
v té době vznikl v Hollywoodu. Jeho výroba stála dva miliony dolarů, a třebaže
měl film velice omezenou distribuci,
rychle přinesl nejvyšší tržby ze všech
Chaplinových snímků. Evropa – s výjimkou Velké Británie – se pro jeho promítání rozhodla až v okamžiku, kdy bylo jasné, jak válka dopadne.
(kor)

Trojanův Hitler

Praha 5 U závodiště 251/8 Tel: 720 694 944; Liberec, Dr. M. Horákové 1093/116a, Tel: 602 750 656;

Ivan Trojan získal Českého lva za
nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli, kterou mu dal
režisér David Ondříček ve svém
filmu Jedna ruka netleská.
Snímek vznikl v roce 2003 a Ivan
Trojan v něm má slavnou scénu
připomínající zfanatizované
projevy Adolfa Hitlera.
„Na figuru jsem šel zvnějšku přes
gesta,“ prohlásil tehdy Trojan.
Přiznal, že strávil spoustu času
před zrcadlem, aby působil
naprosto věrohodně. „Jinak to
považuju za nesmysl, protože to
může vést k povrchnosti,“
vysvětloval herec Ivan Trojan.

TECHNIKA PRO KAŽDÉHO
KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Nové „vychytávky“: Se sonarem
na ryby nebo placení klíčenkou
Od půlky října můžete se společností Home Credit
nakoupit inteligentní techniku u vybraných partnerů
na splátky s 0 % navýšením.
ČR | Elektronika do domácnosti už není
jen počítač, televize a rádio. Výrobci nabízejí produkty, které ulehčí každodenní život nebo pobaví či pomohou zpestřit trávení volného času.
„Nabídka chytrých zařízení dostupných na našem trhu prudce roste. V letošním roce jsme pro ně museli vytvořit
samostatnou produktovou kategorii
Smart, ve které zákazníkům nabízíme
hi-tech novinky, jako jsou chytré hodinky, zařízení pro monitoring zdravotního
stavu, inteligentní ovladače domácnosti
a dokonce i zařízení pro domácí mazlíčky,“ vysvětluje Šárka Jakoubková ze
společnosti Alza, jednoho z největších
dodavatelů elektroniky na český trh.
Díky těmto Smart produktům si
doma pomocí mobilního zařízení nastavíme pokojovou teplotu, na dálku můžeme měnit intenzitu světla, instalujeme
kamerový zabezpečovací systém nebo
můžeme sledovat spotřebu vody.

Uvidíte do hloubky
čtyřiceti metrů
Ve filmech o ponorkách výkonný sonar prohledává nekonečné
hlubiny a pátrá
po všem, co se
pod vodou pohybuje. To teď
může zkusit každý rybář. Přístroj Deeper Smart Fishfinder je vlastně sonar,
který připevníte na vlasec prutu a nahodíte do vody. Sonar vysílá signál, kterým se spojí s vaším mobilním telefonem. Na displeji se pak objeví animace,
která vám ukáže sklon dna, ale i přesná
místa, kde plavou ryby. Kromě toho je
uživatel informován o hloubce a teplotě
vody nebo o počasí. Sonar snímá povrch dna a ryby do hloubky 40 metrů,
baterie má výdrž až 6 hodin a zaplatíte
za něj kolem 6 tisíc korun.

Na podzim nepouštějte
draky, ale drony
Hitem posledních měsíců jsou létající
drony. Ten s názvem F320 Phantom 2
Vision+ je určen zejména pro rekreační
poletování, natáčení videa a fotografování. Je kompletně sestavený a napro-

gramovaný, takže nemusíte mít vůbec
žádné předchozí zkušenosti s jeho ovládáním. Cena je kolem 30 tisíc korun.

Hitem letošního roku se stala domácí kamera, která snímá a zaznamenává pohyb v bytě, ale rozpozná i obličej. Výrobek se jmenuje Netatmo Welcome.
K čemu slouží? Třeba pomůže, když čekáte příchod dětí ze školy. Jakmile ratolest dorazí domů, zařízení dítě identifikuje a informuje vás například přes mobilní telefon, že ten či onen člen vaší rodiny je doma. Samozřejmě je možné nastavit, kterou osobu má kamera sledovat a kterou nikoliv. Za přístroj zaplatíte asi 5 tisíc korun.

návratu hole ze švihu. Aplikace umí porovnat váš úder s údery světových hráčů. Cena je přes 4 tisíce korun.
Na kolo si zase
připevníte vodotěsný senzor
Wahoo Bluesc.
Ten bude v blízkosti kola snímat několik
údajů, které
pak přenese bezdrátovou technologií do telefonu. Získáte tak data o ujeté vzdálenosti, rychlosti
nebo kadenci šlapání. Na jedno nabití
vydrží až 12 měsíců. Dáte za něj něco
přes tisíc korun.

Senzory? Pomocníci pro
tenis, golf i na bicykl

Čelenka na běhání?
Samozřejmě robotická

Rozpozná obličej a řekne,
kdo přichází domů

Elektronického pomocníka můžete využít i ve sportu. Výrobek Zepp Golf analyzuje golfové i tenisové údery. Odhalí
chyby v golfové technice a pomůže zlepšit údery odpalování. Malý senzor jednoduše připevníte ke své golfové rukavici, při hraní vás nijak neomezí.
K senzoru snadno připojíte svůj
smartphone bezdrátovou technologií Bluetooth
a sledujete, jak
jsou automaticky přenášena
data do speciální aplikace Zepp Golf. Tu je možné stáhnout zdarma na internetu. Díky tomu
získáte statistiky a také 3D animace vašich úderů. Prohlédnete si vyhodnocení
týkající se rychlosti míčku po odpalu.
Také jste schopni zjistit, kolik úderů
bylo s falší a s jakou. Aplikací je měřen
i údaj o délce trvání úderu do míčku a

Překáží vám při běhání v parku dráty od
sluchátek? Pomoci by vám mohlo speciální zařízení, které se právě nyní objevilo na trhu. Je to čelenka se zabudovanými sluchátky, která chrání proti větru.
Nese název RunPhones Wireless. Lze
připojit na telefon, ze kterého se pak
hudba přenáší do sluchátek.

Mluvící fén určený všem
malým parádnicím
Elektronika na poli dětských her snad
nezná mezí. Jedna ze zajímavých hraček je fén na vlasy Windy, který mluví

– pronáší nejrůznější vtipné poznámky
a průpovídky, vydává zvuky a přitom
třeba mrká očima. Vzduch je z něj sice
pouze studený, i přesto ho děti ocení.
Podle výrobce je vhodný pro malé parádnice už od dvou let. Pořídíte ho za necelých 300 korun.

Revoluce v placení,
stačí jenom nálepka
Pomáhají nám nejenom „vychytávky“
doma, ale i v každodenním nakupování
je na trhu mnoho zajímavých zařízení.
Lidé v Česku si samozřejmě oblíbili placení kartou u obchodníků – takzvané
bezkontaktní platby. Nejmodernější karty a terminály už spolupracují tak, že nemusíte pracně vkládat kartu a zadávat
PIN, ale kartu pouze přiložíte na terminál. Pokud se jedná o drobnější platbu,
běžně do pětistovky, uslyšíte pípnutí
a je zaplaceno. Žádné peníze, počítání
bankovek či vracení drobných.
Banky jsou ale ještě dál – přímo na
pobočce si můžete objednat takzvanou
bezkontaktní nálepku. Tu si nalepíte na
jakýkoliv předmět, nejlépe na klíčenku,
mobilní telefon nebo třeba náramek.
V obchodech zaplatíte jednoduše tak,
že nálepku přiložíte k terminálu, nemusíte tedy otvírat peněženku ani hledat
platební kartu.
Při pořizování veškeré inteligentní
techniky, která nám zpříjemní zábavu,
sport či sledování zdravotního stavu,
lze využít také inteligentní způsob jejího financování.
Od 15. října můžete s Home Creditem nakoupit u vybraných partnerů na
splátky s 0 % navýšením.
Jediné, co musíte udělat, je dobře
splácet, a Home Credit vám za to vrátí
100 % úroků zpět. Seznam partnerů najdete na www.homecredit.cz.
(jos)

sobota 17. října 2015
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ČT1
7.30

13. komnata Aťky Janouškové 8.00 Polopatě 8.55 Náhrdelník (3/12) 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O houbovém Kubovi a princi
Jakubovi
O zlatém pokladu
Studujeme za školou!
Příběhy slavných - Rudolf Hrušínský
To je vražda, napsala II
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

13.55
15.15
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.00
6.10
6.35
7.00
7.30
7.55
8.20
8.40
9.15
10.10
10.45
13.25
14.55
17.05
18.15
19.30

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (15)
Král džungle II (2)
Návrat do budoucnosti (11)
Show Toma a Jerryho (9)
Jak vycvičit draky (17)
Kutil Tim (22)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek II
Arthur
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

15

Prima
6.00
7.10
7.40
8.15
9.20
9.45
10.20
12.25
14.50
16.55
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (22)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (58)
Mladé víno
Komedie (ČR, 1986)
Valentino
Romantický film (VB/USA, 1995)
Vraždy v Midsomeru XII
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA
ˇ nemovitostí
Výmeny

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

774 335 503

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
22.00 Mlčení jehňátek
Horor (USA, 1990). Hrají J. Fosterová, A. Hopkins, S. Glenn, T. Levine, A. Heald. Režie J. Demme
23.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
0.00 Pod vlivem úplňku
Romant. komedie (USA, 1987).
Hrají Cher, N. Cage, V. Gardenia,
O. Dukakisová, D. Aiello a další
1.40 Schimanski
Děti pekla. Kriminální cyklus
(N, 2001). Hrají G. George, J. Weigend, S. Timoteová a další
3.10 Bydlení je hra
3.30 Sama doma
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Něžné vlny
Komedie (ČR, 2013). Hrají T. Pauhofová, H. Čermák, R. Cejnar,
L. Šteflová, J. Maršál a další
22.25 Safe
Akční film (USA, 2012). Hrají
J. Staham, C. Chanová, Ch. Sarandon, J. Hong, R. J. Burke
0.15 Legie
Akční film (USA, 2010). Hrají
P. Bettany, L. Black, T. Gibson,
A. Palickiová, Ch. S. Dutton
1.55 Novashopping
2.30 Prásk!
2.55 Kutil Tim (23)
4.00 DO-RE-MI
4.45 Novashopping

20.15 Česko Slovensko má talent
21.55 Veřejní nepřátelé
Krimifilm (USA, 2009). Hrají
J. Depp, Ch. Bale, M. Cotillardová
a další. Režie M. Mann
0.50 Dobrý synek
Thriller (USA, 1993). Hrají
E. Wood, M. Culkin, W. Crewsonová, D. Morse, D. H. Kelly. Režie
J. Ruben
2.35 Psycho III
Horor (USA, 1986). Hrají A. Perkins,
D. Scarwidová, J. Fahey a další
4.05 Valentino
Romantický film (VB/USA, 1995).
Hrají E. Perkinsová, W. Goldbergová, G. Paltrowová a další

Nova Cinema
5.35 Rozum a cit 7.55 Můj přítel Monk (8) 8.50
Odložené případy III (22) 9.45 Noční směna (4)
10.55 Gilmorova děvčata IV (19) 11.50 Prckové,
rodinná komedie (USA, 2009) 13.30 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 15.55 Lovci pokladů, dobr. film (USA, 2004) 18.20 Bláznivá střela 2
1/2: Vůně strachu, krimikomedie (USA, 1991) 20.00
Captain America: První Avenger, akční film (USA,
2011) 22.25 Labyrint lží, akční film (USA, 2008)
1.00 Snídaně pro psy, komedie (Kan./USA, 2007)

Prima cool
5.05 Ospalá díra (11) 7.05 Ninja faktor po americku
IV (17) 7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V
(15, 16) 9.55 Stav ohrožení (6) 10.50 Kravaťáci IV
(14) 11.50 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (2) 12.55
Pevnost Boyard (1) 15.15 Simpsonovi VIII (19-21)
16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi VIII (22) 18.55 Simpsonovi VIII
(23) 19.30 Simpsonovi VIII (24) 20.00 X-Men 3:
Poslední vzdor, akční sci-fi film (USA, 20006)
22.20 Děsivá předpověď, katastrofický film (USA,
2009) 0.15 Hrajeme s Alim 0.45 Re-play 1.20
Applikace 1.55 Děsivá předpověď 3.20 Pevnost
Boyard (1) 5.05 Stav ohrožení I (6)

Prima love
10.05 Ošklivka Betty III (1) 10.55 Chirurgové VIII (11)
11.55 Deník zasloužilé matky V (17, 18) 12.50 Jak
jsem poznal vaši matku IX (9, 10) 13.50 Chůva
k pohledání II (25) 14.20 Mladé víno 16.25 Closer VI
(5) 17.15 New Look 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym USA III (7) 18.55 Jak jsem poznal vaši
matku IX (11, 12) 19.50 Chůva k pohledání II (26)
20.15 Záhadný muž, thriller (Kan., 2005) 22.20 Na
doživotí II (12) 23.20 Nejšílenější úchylky IV (5)
23.50 Closer VI (5) 0.45 Volejte Věštce 2.55 Nejšílenější úchylky IV (5) 3.20 Paničky z Beverly Hills
II (15) 4.05 Chirurgové VIII (11) 4.45 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (7)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida II (18) 8.45 Reklamožrouti 9.15 ATP Masters 1000 - Šanghaj 11.15
New Jersey Devils - San Jose Sharks 13.30 Element
13.45 Hranice nemožného V (7) 14.55 Kobra 11 XIV
(13) 15.45 Hvězdná brána: Atlantida II (18) 16.40
Eco Challenge Fidži (2) 17.30 Když se čas naplnil
19.30 Hvězdná brána: Atlantida II (19), sci-fi seriál
(Kan./USA, 2004) 20.20 Pár správných chlapů,
myster. drama (USA, 1992) 22.45 Anděl smrti,
thriller (USA, 1998) 1.00 K.O. Night (674)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.35 Příběhy
slavných - Rudolf Hrušínský 7.25 Studujeme za školou! Veselohra (ČR,
1939) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (7/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Smůla
Pohádka (ČR, 1998)
14.05 Kryštof a Kristina
Pohádka (ČR, 1993)
15.00 Návštěvní hodiny
Drama (ČR, 1986). Hrají R. Hrušínský, L. Frej, A. Molčík a další
16.15 Bylo nás pět (1/6)
Pěkné vysvědčení. Seriál (ČR, 1994).
Hrají A. Novák, J. Pauer a další
17.15 Zlá krev (1/7)
Histor. seriál (ČR, 1986). Hrají
M. Růžek, J. Vala, D. Kolářová a další
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (11/39)
Lázeňské intermezzo. Krimiseriál
(ČR, 1997). Hrají T. Töpfer, I. Trojan,
F. Švihlík, A. Antalová a další
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Jedna ruka netleská
Černá komedie o věčném smolaři
(ČR, 2003)
23.35 Nicolas Le Floch
Varšavská slza. Histor. seriál
(Fr., 2010)
1.10
Profil zločinu IV
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.15 Hobby naší doby
3.45 13. komnata Aťky Janouškové

NOVA
6.00
6.25
6.55
7.20
7.45
8.10
8.45
10.05
11.05

12.30
14.50
16.20
18.15
18.50
19.30
20.20
23.00
23.40

1.40
2.10
2.40
3.40
4.05
4.50

Senzační Spider-Man (16)
Král džungle II (3)
Návrat do budoucnosti (12)
Show Toma a Jerryho (10)
Jak vycvičit draky (18)
Kutil Tim (23)
Seriál (USA, 1991)
Jorinda a Joringel
Pohádka (N, 2011)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(46)
Zatoulaná kočka. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Návrat do budoucnosti
Komedie (USA, 1985). Hrají
Ch. Lloyd, M. J. Fox a další
My tři a pes z Pětipes
Rodinný film (ČR, 1971). Hrají
J. Kúkol, J. Petrusová a další
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978). Hrají R. Čada,
M. Reifová, J. Hrušínský a další
Comeback
Zdravý a nemocný. Sitcom
(ČR, 2008)
Comeback
Modelka. Sitcom (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Misery nechce zemřít
Horor (USA, 1990). Hrají J. Caan,
K. Batesová, L. Bacallová,
R. Farnsworth, J. Potter a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

6.00
7.05
7.35
8.10
9.20
9.50
11.00
11.45
12.40
13.25
13.45
15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35

23.50
0.45
1.45

3.35
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (23)
Tajemství války (9)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty II (13)
Strom hanby. Krimiseriál (N, 2012)
Partie
Jak se staví sen
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dva muži zákona (1)
Pilot. Krimiseriál (N, 2010). Hrají
J. Shüttauf, D. Boeer a další
Vraždy v Midsomeru XII
A všude kolem roste zelená tráva.
Krimiseriál (VB, 2009). Hrají
J. Nettles, J. Hughes a další
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (8)
Memoriál Franty Čutka. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají V. Postránecký, M. Taclík, P. Liška a další
Tajemný let
Thriller (USA, 2005). Hrají J. Fosterová, P. Sarsgaard, S. Bean,
K. Beahanová a další
Vegas (9)
Maškaráda. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají D. Quaid, M. Chiklis a další
Tajemství války (9)
Amelia
Romantický film (USA, 2009).
Hrají H. Swanková, R. Gere,
E. McGregor a další
Tajemný let
Thriller (USA, 2005). Hrají J. Fosterová, P. Sarsgaard, S. Bean a další

5.20 Jak vycvičit draky (17) 5.45 Prckové 7.20
Arthur, romant. komedie (USA, 2011) 9.25 Bláznivá
střela 2 1/2: Vůně strachu, krimikomedie (USA,
1991) 11.20 Koření 12.15 Hluboko pod kůží, komedie
(USA, 2006) 13.55 Captain America: První
Avenger, akční film (USA, 2011) 16.10 Něžné vlny,
komedie (ČR, 2013) 18.05 Vzpomínky III (3, 4),
krimiseriál (USA, 2013) 20.00 Dannyho parťáci 3,
krimikomedie (USA, 2007) 22.25 Zabiják Joe,
krimifilm (USA, 2011) 0.30 Nebezpečná identita (18)

Prima cool
5.05 Stav ohrožení (6) 7.05 Ninja faktor po americku IV (18) 7.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán
(6) 8.50 Applikace 9.25 Stav ohrožení (7) 10.20
Kravaťáci IV (15) 11.20 To nejlepší z Top Gearu: Top
41 (3) 12.25 Pevnost Boyard (2) 14.45 Simpsonovi
VIII (22-24) 16.15 X-Men 3: Poslední vzdor 18.30
Simpsonovi VIII (25) 18.55 Simpsonovi IX (1, 2)
20.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, animovaná
komedie (USA, 2009) 22.10 Živí mrtví V (5) 23.05
American Horror Story: Coven (8) 0.05 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 2.05 Živí mrtví V (5) 2.45
American Horror Story: Coven (8) 3.30 Pevnost
Boyard (2) 5.10 Stav ohrožení I (7)

Prima love
7.55 Božské dorty IV (7) 8.25 New Look 9.10
Ošklivka Betty III (2, 3) 10.55 Chirurgové VIII (12)
11.55 Deník zasloužilé matky V (19, 20) 12.55 Jak
jsem poznal vaši matku IX (11, 12) 13.55 Chůva
k pohledání II (26) 14.25 Rozmarné jaro: Ženská
k pohledání 16.25 Closer VI (6) 17.20 Ricardovy
recepty X (67) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (8) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
IX (13, 14) 19.50 Chůva k pohledání III (1) 20.15 My
dva a křen 22.45 Chirurgové IX (5) 23.40 Nejšílenější úchylky IV (6) 0.10 Closer VI (6) 1.05 Volejte
Věštce 3.15 Nejšílenější úchylky IV (6) 3.40 Paničky
z Beverly Hills II (16) 4.25 Chirurgové VIII (12) 5.10
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (8)

pondělí 19. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po Addu 10.25 Karafiát 10.40
Ring volný

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Obraz
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1983)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Místo zločinu Plzeň (1/6)
Kapka krve. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Zadražil, M. Stránský a další
21.05 Rudyho má každý rád (8/12)
Kdo je tady krasavec. Sitcom
(ČR, 2015)
21.30 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1978)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium
1.10
Bydlení je hra
1.30 Z metropole, Týden v regionech
2.00 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

22.55

23.50
0.45
1.30
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2895)
Doktoři z Počátků (123)
Opuštění Počátků. Seriál (ČR, 2015)
Kutil Tim (24)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (9)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (23)
Joseph. Krimiseriál (USA, 2005)
Námořní vyšetřovací služba IV (1)
Shalom. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (383)
Tady a teď. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (8)
Seriál (USA, 2001)
Ulice (2896)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Atentát (2)
Veterán. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Kraus, H. Vagnerová,
R. Jašków, A. Opavská a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (1)
Zachraňte Bensonovou. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají M. Hargitayová, D. Pino a další
Černá listina (13)
Kyperská agentura č. 64. Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas II (8)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV (1)

6.25
6.55
7.25

9.15
10.15
12.20

13.20

14.30

15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (24)
M.A.S.H (60, 61)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová
a další
To je vražda, napsala VIII (21)
Odznak cti. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (23)
Kontraband. Krimiseriál (N, 2010).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär a další
Policie Hamburk (5)
Odcizená dcera. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (4)
Rodinné záležitosti. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (17)
Home run. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (28)
Bora Bora. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (15)
Klárka. Komediální seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Spravedlnost v krvi III (22)
Slunečno, místy vraždy IV (7)
Hawaii 5-0 V (10)

6.20 Jak vycvičit draky (18) 6.45 Hluboko pod kůží
8.35 Vzpomínky III (3, 4) 10.35 My tři a pes z Pětipes, rodinný film (ČR, 1971) 12.05 Brácha za všechny
peníze, komedie (ČR, 1978) 14.05 Dannyho parťáci
3, krimikomedie (USA, 2007) 16.25 Casino Royale,
komedie (VB, 1967) 19.00 Gilmorova děvčata IV
(20), seriál (USA, 2003) 20.00 Zpátky na zem,
komedie (Austr./N/USA/Kan., 2001) 21.45 Štěstí ve
hře, komedie (Austr./USA, 2007) 0.10 Zachraň mě
V (11), seriál (USA, 2010)

Prima cool
9.40 Vítejte doma VI (13) 10.35 Futurama IV (9)
11.05 Jmenuju se Earl III (1) 11.35 Bořiči mýtů V (20)
12.40 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (2) 13.45
Jmenuju se Earl III (2) 14.15 Simpsonovi VIII (25)
14.45 Simpsonovi IX (1, 2) 15.45 Applikace 16.15
Futurama IV (10) 16.45 Bořiči mýtů V (21) 17.50
Grimm II (15) 18.50 Simpsonovi IX (3) 19.20 Simpsonovi IX (4) 19.50 Simpsonovi IX (5) 20.15 Ospalá díra II (15) 21.25 Teorie velkého třesku III (1) 22.00
Da Vinciho démoni (5) 23.10 Věž v plamenech,
katastrofický film (N, 2007) 1.20 Ospalá díra II (15)
2.10 Da Vinciho démoni (5) 3.05 Věž v plamenech,
katastrofický film (N, 2007) 4.45 Ospalá díra (12)

Prima love
8.10 Vinaři II (8) 9.25 Loď snů (27) 11.25 Paničky
z Orange County II (10) 12.25 Ukliďte si! (18) 12.55
Deník zasloužilé matky V (21, 22) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku IX (13) 14.25 Jak jsem poznal
vaši matku IX (14) 14.55 Chůva k pohledání III (1)
15.25 Chirurgové IX (5) 16.25 Diagnóza vražda (2)
17.20 Ricardovy recepty X (68) 17.55 Vítejte doma
VI (14) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku IX (15, 16)
19.50 Chůva k pohledání III (2) 20.15 Myšlenky
zločince VIII (13) 21.15 Sběratelé kostí II (5) 22.15
TOP STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí II (5) 0.15
Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda (2) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (17) 3.55 Famílie IV
(13) 4.40 Vraždy v Kitzbühelu XI (8)

Certiikovaný KOMÍN

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

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM
Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

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

Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!
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Nyní 23. 10. 2015
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

29 Kč
0,99 EUR
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ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

www.ptc.cz
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Dokonale
e přesný paprsek je šetrný
še
ke zdravé tkáni.
á léčba – účinně
Protonová
účinnější a bezpečnější ozařování.
VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

úterý 20. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00
Hobby naší doby 10.25 168 hodin 11.00
Doktor Martin (8) 11.55 StarDance
VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Telegram
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (2/13)
První kytice. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Tajemství rodu Barbory Polákové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Srdíčko
Krimifilm (ČR, 1987)
23.25 Na stopě
23.55 Otec Brown
0.40 AZ-kvíz
1.05 Bydlení je hra
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 13. komnata Aťky Janouškové
2.20 Sváteční slovo herce a hebraisty
Jaroslava Achaba Haidlera

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.40
22.45

23.35
0.35
1.15
1.50
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2896)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (1)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (10)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy IV
Válka doma. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV (2)
Uprchlík. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (384)
Ještě není čas. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (9)
Společná práce. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2897)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (603)
Nevíš dne ani hodiny. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková,
P. Kikinčuk. Režie M. Kleis
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (2)
Uvězněné životy. Krimiseriál
(USA, 2013)
Černá listina (14)
Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas II (9)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV (2)
Atentát (1)

6.20
6.50
7.35
8.30
9.30

11.35

12.35

13.45

14.45

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40
1.40
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (25)
M.A.S.H (62)
To je vražda, napsala VIII (22)
Vražda na Madisonské třídě.
Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (24)
Na světle světa. Krimiseriál
(N, 2013). Hrají K. J. Behrendt,
D. Bär, G. M. Schmeidová a další
Policie Hamburk (6)
Velké ryby, malé ryby. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (5)
Máma je prostě máma. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (18)
Svědek. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (29)
New York. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (350)
Svědek na zabití. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (17)
Spravedlnost v krvi III (23)
Slunečno, místy vraždy IV (8)

5.10 Show Toma a Jerryho (10) 5.35 Senzační
Spider-Man (15) 6.00 Hotel snů: Jižní Afrika 7.45
Gilmorova děvčata IV (19) 8.40 Můj přítel Monk (9)
9.35 Odložené případy III (23) 10.50 Casino Royale
13.25 90210: Nová generace (12) 14.15 Gilmorova
děvčata IV (20) 15.35 Zpátky na zem 17.10 Doktorka
z Dixie II (4) 18.05 Noční směna (5), seriál (USA,
2014) 19.00 Gilmorova děvčata IV (21), seriál (USA,
2003) 20.00 Kmotr II, drama (USA, 1974) 23.55
Poslední polibek, komedie (USA, 2006)

Prima cool
9.40 Vítejte doma VI (14) 10.35 Futurama IV (10)
11.05 Jmenuju se Earl III (2) 11.35 Bořiči mýtů V (21)
12.40 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (3) 13.45
Jmenuju se Earl III (3) 14.15 Simpsonovi IX (3) 14.45
Simpsonovi IX (4) 15.15 Simpsonovi IX (5) 15.45
Teorie velkého třesku III (1) 16.15 Futurama IV (11)
16.45 Bořiči mýtů V (22) 17.50 Grimm II (16) 18.50
Simpsonovi IX (6-8) 20.15 Top Gear XXII (3)
21.25 Teorie velkého třesku III (2) 21.55 Partička
22.40 Cesty k úspěchu 22.55 Shorts 23.25 Díra,
thriller (USA, 2009) 1.20 Partička 2.05 Díra, thriller
(USA, 2009) 3.30 Ospalá díra (13) 4.15 Grimm II
(16) 4.55 Ospalá díra (13)

Prima love
8.10 Přístav (15) 9.25 Loď snů (28) 11.25 Paničky
z Orange County III (1) 12.25 Ukliďte si! (19) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (12) 13.25 Deník zasloužilé matky IV (13) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku
IX (15, 16) 14.55 Chůva k pohledání III (2) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (8) 16.25 Diagnóza vražda
(3) 17.20 Ricardovy recepty X (69) 17.55 Vítejte
doma VI (15) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku IX
(17, 18) 19.50 Chůva k pohledání III (3) 20.15 Castle
na zabití VII (16) 21.15 Sběratelé kostí II (6) 22.15
Podvádíš mě! X (10) 23.15 Sběratelé kostí II (6) 0.10
Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda (3) 3.05
Paničky z Beverly Hills II (18) 3.50 Famílie IV
(14) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu XI (9)

středa 21. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Reportéři ČT 10.35 Tajemství rodu Barbory
Polákové 11.25 Rudyho má každý rád
(8/12) 11.55 StarDance VII... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Lübecký roh. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Herečka
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1980)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.03 Losování Sportky a Šance
20.05 První republika (8)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek a další
21.40 Učitelky s praxí
Komedie (ČR, 2006). Hrají A. Vránová, J. Štěpánková, M. Dvorská,
J. Hartl a další. Režie M. Issa
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Profil zločinu IV
23.15 Kriminálka Paříž
0.00 AZ-kvíz
0.25 Objektiv
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Na stopě
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

23.00

0.40

1.25
2.00
2.45
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2897)
Ordinace v růžové zahradě 2 (603)
Kutil Tim II (2)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (11)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy IV
Barabové. Krimiseriál (USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV (3)
Z kola ven. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (385)
Zlatý nemocný. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (10)
Ellie. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2898)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (124)
V ohrožení. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Seznam nežádoucích
Akční thriller (USA, 2011). Hrají
C. Gooding ml., C. Hauser,
J. LaPaglia, G. Weiricková a další
Kriminálka Las Vegas II (10)
Ellie. Seriál (USA, 2001). Hrají
P. Guilfoyle, W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV (3)
Kutil Tim II (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (385)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25

12.25

13.25

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (26)
M.A.S.H (62-64)
To je vražda, napsala IX (1)
Vražda v Miláně. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Kolín (25)
V kruhu rodinném. Krimiseriál
(N, 2013). Hrají K. J. Behrendt,
D. Bär, G. M. Schmeidová a další
Policie Hamburk (7)
Všechno má svůj čas. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (6)
Přetvářka. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (19)
Test integrity. Krimiseriál (Kan.,
2014). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (30)
Kambodža. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (16)
Prasklá duše. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek,
V. Hybnerová, M. Zounar a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (13)
Zrozeni k zabíjení? III (3)
Slunečno, místy vraždy IV (9)

6.30 Show Toma a Jerryho (10) 6.50 Senzační
Spider-Man (16) 7.20 90210: Nová generace (12)
8.10 Gilmorova děvčata IV (20) 9.05 Můj přítel
Monk (10) 10.00 Odložené případy IV (2) 10.50
Noční směna (5) 12.10 90210: Nová generace (13)
12.55 Doktorka z Dixie II (4) 13.50 Gilmorova děvčata IV (21) 15.15 Srdeční potíže 17.10 Doktorka
z Dixie II (5) 18.05 Noční směna (6) 19.00 Gilmorova děvčata IV (22) 20.00 Stepfordské paničky
21.50 Hromy a blesky 0.00 Zachraň mě V (13)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.25 Akta X VIII (5) 9.40 Vítejte
doma VI (15) 10.35 Futurama IV (11) 11.05 Jmenuju
se Earl III (3) 11.35 Bořiči mýtů V (22) 12.40 Top
Gear XXII (3) 13.45 Jmenuju se Earl III (4) 14.15
Simpsonovi IX (6-8) 15.45 Teorie velkého třesku
III (2) 16.15 Futurama IV (12) 16.45 Bořiči mýtů V
(23) 17.50 Grimm II (17) 18.50 Simpsonovi IX
(9-11) 20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie
velkého třesku III (3) 21.50 Partička 22.40 Cinema
Tipy 23.10 Na hraně, akční film (USA, 2011) 1.10
Partička 1.50 Téměř bez šance, drama (USA,
1999) 3.25 Ospalá díra II (1) 4.05 Grimm II
(17) 4.50 Ospalá díra II (1)

Prima love
7.40 Cesty domů III (350) 8.55 Loď snů (29) 11.25
Paničky z Orange County III (2) 12.25 Ukliďte si!
(20) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (14, 15) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku IX (17, 18) 14.55 Chůva
k pohledání III (3) 15.25 Castle na zabití VII (16)
16.25 Diagnóza vražda (4) 17.20 Ricardovy recepty
X (70) 17.55 Vítejte doma VI (16) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku IX (19, 20) 19.50 Chůva k pohledání III (4) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II
(17) 21.15 Sběratelé kostí II (7) 22.15 Křižovatky
života 23.20 Sběratelé kostí II (7) 0.15 Volejte
Věštce 2.25 Diagnóza vražda (4) 3.10 Paničky
z Beverly Hills II (19) 3.55 Famílie IV (15) 4.40
Vraždy v Kitzbühelu XI (10)

Česká republika
HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Korn: Byl jsem
ucho, které se
muselo naučit
recitovat

Část písničky Rána jsou zlá musel
Jiří Korn odrecitovat. „Byl jsem ještě ucho, a tak jsem hledal někoho,
kdo by mi pomohl se s tím poprat.
Tehdy to byl herec Darek Vostřel.
Věnoval se mi, abych ten text zvládl
natočit,“ prozradil Jiří Korn rádiu
Český Impuls AM 981. Kdyby měl
písničku nahrát znovu, prý by dnes
zvolil jiný druh přednesu.
Písnička Rána jsou zlá má americkou předlohu Honey Come Back.
Aby ji nazpíval s českým textem,
Kornovi navrhl dirigent Václav
Hybš. Rána jsou zlá byla první písničkou, k níž Kornovi napsal text
Zdeněk Borovec.
Rána jsou zlá, když nejsem nejblíž,
vroucí čaj u spálených toustů,
oheň práská a přítmí záclon je vzápětí to tam...
(hudba: Jimmy Webb,
text: Zdeněk Borovec)
Jak vznikla písnička A ty se ptáš co
já Heleny Vondráčkové, uslyšíte
dnes v 11:30. Hudební kalendář připravuje rádio Český Impuls. Bonusová stanice Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kilohertzů. Nebo poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz. TOMÁŠ KABÁT
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Koncertní adrenalin
nenahradilo ani safari
Marie Rottrová vyráží
na podzimní turné v plné
síle. Téměř rok si užívala
zasloužený odpočinek,
a jak přiznává, mohla dát
nohy na stůl. Bez živého
hraní by ale nemohla být.
Funguje to jako alchymie.
ČR | Ačkoliv jí odpoutání od práce a relax nejsou cizí, nyní už je zpěvačka Marie Rottrová opět v jednom kole. Připravuje totiž své podzimní koncertní turné.
„Rozhodně to umím. Já téměř už nezpívám. Jednou za rok si udělám radost
a udělám koncerty, ale jinak jsem přes
rok nic nedělala a pořád jsem měla nohy
na stole,“ bavila moderátory ve studiu
u Impulsových česká Lady Soul.
Ačkoli zpěvačka před několika lety
ohlásila konec kariéry, dlouho bez muziky nevydržela a vrátila se na koncertní podia. Co ji tehdy přimělo skončit? „Byla
jsem strašně unavená. Měla jsem moc
koncertů, třeba i čtyřicet do roka, což je
pro mě opravdu moc,“ vysvětlila Rottrová, která prý byla bez vystupování spokojená. Ovšem pouze dva roky. „Něco mi
chybělo a tohle bylo ono,“ dodala dáma,
která se během pěvecké pauzy věnovala
především rodinnému životu, odpočinku
a také cestování. Nejsilnější dojem v ní zanechala cesta na africké safari. „Můj partner mě k tomu dlouho přemlouval, až se
mu to nakonec podařilo. Musím říct, že to
byl úžasný zážitek,“ zasnila se při vzpomínce na exotickou dovolenou Rottrová.
Její profese jí však přináší něco zcela jiného. Adrenalin a emoce na podiu, které

Česká Lady Soul Marie Rottrová se netají tím, že si k mladistvému vzhledu
pomohla i dvěma menšími plastickými operacemi.
FOTO | L. HATAŠOVÁ
běžně nezažívá. „Mezi mnou, publikem
a kapelou je to taková zvláštní alchymie,
která se nedá zažít doma, ve společnosti
nebo někde v kavárně,“ vysvětlila zpěvačka s tím, že ale rozhodně nelze říct, že by
na publiku byla závislá. Stejně tak důležitá je pro ni kapela. To je ostatně také důvod, proč zpravidla nezpívá na halfplayback.
Své vlastní písničky prý doma zásadně
neposlouchá. Až na jedinou výjimku, a
sice když se rozezpívává před koncerty a
zároveň si tak osvěžuje texty.
Umělkyně, která nepřestává udivovat
svým atraktivním zevnějškem, ve vysílání Rádia Impuls také prozradila, že za to,
jak skvěle ve svém věku vypadá, vděčí
především dobrým genům. Pochvalovala

si ale také skutečnost, že má doma mladšího partnera. Zároveň bez zbytečného
ostychu přiznala, že už dvakrát vyhledala
služby plastického chirurga, a to kvůli
úpravě víček.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady
Impulsovi
bude zpěvák
Janek Ledecký. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

INZERCE

S naší půjčkou máte
měsíc na rozmyšlenou
Do 30 dnů ji můžete vrátit bez jakýchkoli úroků a poplatků.
Nezaplatíte tak ani korunu navíc.
Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 261 111

čtvrtek 22. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Obraz.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1983)
10.15 První republika (8) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Na útesu. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Platina
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Zvěř
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (3/13)
Setkání. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski
Azyl. Kriminální cyklus (N, 2002).
Hrají G. George, J. Weigend a další
0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz
1.35 Banánové rybičky
2.05 Vyzkoušejte si...
2.30 Dobré ráno
5.00 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.40
22.20

0.20
1.10
1.55
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2898)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (3)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (1)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Zachraňte Sammyho. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV (4)
Podvod. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (386)
Tomu se říká láska. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (11)
Co přináší trpělivost. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2899)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (604)
V nebi. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský,
D. Morávková, P. Kikinčuk a další
Prásk!
Charlieho andílci: Na plný pecky
Akční film (USA, 2003). Hrají
D. Barrymoreová, C. Diazová,
L. Liuová, B. Mac, C. Glover
Kriminálka Las Vegas II (11)
Co přináší trpělivost. Seriál
(USA, 2001)
Námořní vyšetřovací služba IV (4)
Novashopping
Kutil Tim II (3)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25

12.20

13.20

14.30

15.25

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.05
1.05

2.05

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (1)
M.A.S.H (64-66)
To je vražda, napsala IX (2)
Rodinné tajemství. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Kolín (26)
Franziska. Krimiseriál (N, 2014).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Policie Hamburk (8)
Ujetí z místa nehody. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (7)
Poslední sázka. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (20)
Vlna veder. Krimiseriál (Kan.,
2014). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (31)
Bali. Romantický seriál (N, 2006-2012). Hrají S. Rauch, H. Kellerová,
H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, trenére!
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Show Leoše Mareše
Právo a pořádek XVII (21)
Tam a tady. Krimiseriál (USA,
2007). Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Zrozeni k zabíjení? III (4)

7.40 90210: Nová generace (13) 8.35 Gilmorova
děvčata IV (21) 9.25 Můj přítel Monk (11) 10.20
Odložené případy IV (3) 11.15 Noční směna (6)
12.30 90210: Nová generace (14) 13.15 Doktorka
z Dixie II (5) 14.10 Gilmorova děvčata IV (22) 15.30
Stepfordské paničky 17.10 Doktorka z Dixie II (6)
18.05 Noční směna (7) 19.00 Gilmorova děvčata
V (1) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II
(7, 8) 21.50 František je děvkař 23.30 Zachraň mě
V (14) 0.35 František je děvkař

Prima cool
8.30 Akta X VIII (6) 9.45 Vítejte doma VI (16) 10.45
Futurama IV (12) 11.15 Jmenuju se Earl III (4) 11.40
Bořiči mýtů V (23) 12.45 Moto cestou necestou
13.45 Jmenuju se Earl III (5) 14.15 Simpsonovi IX
(9-11) 15.45 Teorie velkého třesku III (3) 16.15 Futurama V (1) 16.45 Bořiči mýtů V (24) 17.50 Grimm II
(18) 18.50 Simpsonovi IX (12-14) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku III (4) 22.00 Akční
komando, akční film (USA, 1997) 0.10 Poslední
chlap na Zemi (1) 0.35 Akční komando, akční film
(USA, 1997) 2.30 Vychovávat Hope II (19) 2.55
Vychovávat Hope II (20) 3.15 Poslední chlap na
Zemi (1) 3.40 Ospalá díra II (2) 4.25 Grimm II (18)

Prima love
8.10 Přístav (16) 9.25 Loď snů (30) 11.25 Paničky
z Orange County III (3) 12.25 Máte doma uklizeno?
V (1) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (16, 17) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku IX (19, 20) 14.55 Chůva
k pohledání III (4) 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (17) 16.25 Diagnóza vražda (5) 17.20 Ricardovy
recepty X (71) 17.55 Vítejte doma VI (17) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku IX (21, 22) 19.50 Chůva
k pohledání III (5) 20.15 Bez hranic (1), krimiseriál
(Fr./N/USA, 2013) 21.15 Sběratelé kostí II (8) 22.20
Po krk v odpadcích III (15) 23.15 Sběratelé kostí II
(8) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda
(5) 3.10 Paničky z Beverly Hills II (20) 3.55 Famílie
V (1) 4.35 Vraždy v Kitzbühelu XI (11)

pátek 23. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Kluci
v akci 10.25 Herečka. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1980) 10.45 Zlá krev (1/7)
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (9)
Pokrevní vztahy. TV seriál (2015).
Hrají M. Donutil, M. Krobot,
J. Plesl, V. Neužil, J. Čvančarová.
Režie P. Zahrádka
21.00 13. komnata Pavlíny Saudkové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Bez šance na úspěch. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další. Režie
G. O’Hara
0.10 Schimanski
Azyl. Kriminální cyklus (N, 2002).
Hrají G. George, J. Weigend,
S. Urzendowski, Ch. van Houweninge a další. Režie E. Berger
1.35 AZ-kvíz
2.05 Bydlení je hra
2.25 Dobré ráno
5.00 Malá farma
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.50

1.35

2.50
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2899)
Ordinace v růžové zahradě 2 (604)
Kutil Tim II (4)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (2)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Píseň pro dceru. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV (5)
Mrtvý a nepohřbený. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (387)
Manželství podle příručky. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (12)
Chlap jako já. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2900)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007).
Hrají N. Cage, J. Voight, J. Bartha,
D. Krugerová, H. Mirrenová
Mizerové 2
Akční komedie (USA, 2003). Hrají
W. Smith, M. Lawrence, G. Unionová,
J. Molla, P. Stormare a další
Atentát (2)
Veterán. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Kraus, H. Vagnerová,
R. Jašków, A. Opavská, M. Taclík
Novashopping
Kutil Tim II (4)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.30

13.30

14.40

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20
0.15
3.20

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (2)
M.A.S.H (66-68)
To je vražda, napsala IX (3)
Místo činu: Hamburk (1)
Studený start. Krimiseriál
(N, 2014)
Policie Hamburk (9)
Jackpot. Krimiseriál (N, 2007).
Hrají T. Scharff, S. Englundová,
M.-L. Sellemová, R. Harderová,
F. Vockroth a další
Návrat komisaře Rexe X (8)
Osamělý muž. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (21)
Zpřetrhané vazby. Krimiseriál
(Kan., 2014). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Romantický film (N, 2003). Hrají
T. Fritsch, J. Bremermannová,
J. Krombachová, M. Keller a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR, 2014).
Hrají P. Batěk, V. Kerekes, F. Blažek,
J. Lábus, K. Issová a další
Icarus
Akční film (USA, 2010). Hrají
D. Lundgren, B. Svenson a další
Komici
Komediální drama (USA, 2009).
Hrají A. Sandler, S. Rogen a další
Hawaii 5-0 V (14)

6.15 Jorinda a Joringel 7.25 90210: Nová generace
(14) 8.20 Gilmorova děvčata IV (22) 9.10 Můj přítel
Monk II (1) 10.05 Odložené případy IV (5) 11.00
Noční směna (7) 12.10 Doktorka z Dixie II (6) 13.05
Gilmorova děvčata V (1) 14.20 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (7, 8) 16.10 Charlieho andílci:
Na plný pecky 18.05 Noční směna (8) 19.00
Gilmorova děvčata V (2) 20.00 Kouzelníci 22.10
Místo, odkud není návratu - Zabiják 0.25 Zachraň
mě V (15), seriál (USA, 2010)

Prima cool
6.05 Akta X VIII (6) 6.55 Autosalon 8.15 Akta X VIII
(7) 9.30 Vítejte doma VI (17) 10.30 Futurama V (1)
10.55 Jmenuju se Earl III (5) 11.25 Bořiči mýtů V
(24) 12.35 Autosalon 13.50 Jmenuju se Earl III (6)
14.15 Simpsonovi IX (12-14) 15.45 Teorie velkého
třesku III (4) 16.15 Futurama V (2) 16.45 Bořiči mýtů
V (25) 17.50 Grimm II (19) 18.50 Simpsonovi IX
(15-17) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V
(17) 21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (18)
22.15 Žralok zabiják, sci-fi horor (USA, 2012) 0.05
Červená řeka, western (USA, 1948) 2.45 Ospalá
díra II (3) 3.30 Žralok zabiják, sci-fi horor (USA,
2012) 4.50 Ospalá díra II (3)

Prima love
8.15 Křižovatky života 9.20 Loď snů (31) 11.25
Paničky z Orange County III (4) 12.25 Máte doma
uklizeno? V (2) 12.55 Deník zasloužilé matky IV
(18, 19) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku IX (21, 22)
14.55 Chůva k pohledání III (5) 15.25 Bez hranic (1)
16.25 Diagnóza vražda (6) 17.20 Ricardovy recepty
X (72) 17.55 Vítejte doma VI (18) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku IX (23) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku IX (24) 19.50 Chůva k pohledání III (6)
20.15 Bláznivé námluvy, komedie (USA, 2013)
22.25 Rush (8) 23.20 Dobrá manželka IV (12) 0.15
Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda (6) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (21) 3.55 Famílie V
(2) 4.40 Vraždy v Kitzbühelu XI (12)

Česká republika
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S papouškem v kuchyni
Mezi soutěžícími dámami
tečou slzy. Prostřeno! je
v Libereckém kraji.
ČR | „Když někdo začne taktizovat, nejraději bych ho poslala do hospody,“ říkala hned v pondělí důchodkyně Maruška. Chtěla ukázat, že to jde i bez podrazů. Servírovala povedené bramboráčky,
kulajdu a svíčkovou.
Pohodová Katarína v úterý skloubila
moderní předkrm s tradiční slovenskou
kuchyní. Kromě kapustnice se u stolu
probíraly i svatební zvyky našich sousedů. Katarína totiž chystá brzy velkou
svatbu s otcem svého malého synka.
U Martiny to ve středu trochu vypadalo jako na Noemově arše. Zvířata jí prý
pomáhají přenést se přes smutné zážitky. Vařila s papouškem na rameni, ale
byla z toho lehce přesolená hovězí polévka a připálený makedonský řízek. Padaly výčitky, nechyběly slzy. Jenže nešlo o jídlo, nýbrž o generační střet. Bohunka je zvyklá se ze všeho vymluvit
a mladá Alice jí připadá nezkušená, aby
jí mohla rozumět. Potřetí vdaná Bohunka je matkou tří dětí a má vnuka v pěs-

V PÁTEK VAŘÍ
Alice Sabolová (20)

Dělala au-pair v Anglii. Nyní chodí na brigády a chce studovat
vysokou školu. Žila
v Jablonci nad Jizerou
s maminkou, ta se ale
odstěhovala do Rakouska. Často bývá u babičky a dědy.
Nejvíc si pochutná na svíčkové a kyselu. Nesnáší kopr. Ráda by zvítězila.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Marie Drvotová (73)

Úsměvy u stolu čas od času střídaly plačtivé scény.
tounské péči. U stolu se rozpovídala.
„Holky mě berou možná jako herečku,
ale já si tím peklem opravdu prošla,“
řekla žena, která líčila své trápení s dětmi. Mladším účastnicím bylo trapně.
Polévku z lososa chystala Bohunka
ve čtvrtek poprvé. Maso v opilé vepřové pečeni zalité červeným vínem bylo
sušší, šťouchané brambory prý nic moc.
Benjamínek týdne Alice se v pátek nechce bavit o kalamitách, jaké se u stolu

FOTO | FTV PRIMA

řeší. „Jestli nastane opět nějaký konflikt, utnu ho hned. Je to můj večer a já
nechci, aby mi ho někdo zkazil,“ umiňuje si Alice. Ale nepodařená omluva nastartuje jen další plačtivý Bohunčin monolog. Uspěje Alice se svojí rajskou polévkou, hlavním chodem na víně a čokoládovým fondantem? Sledujte soutěžní
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin. Kdo vyhraje 50 tisíc, se
dozvíte vždy v pátek.
(vlas)

Pracovala jako šička,
v kravíně u zvířat, dělnice, pošťačka i uklízečka. Teď je v důchodu. Marie byla dvakrát
vdaná, dnes má přítele. Má 4 děti, 12 vnoučat a 9 pravnoučat. Téměř celá rodina
bydlí v jednom domě v Kunraticích
u Cvikova. Říká o sobě, že je „normální
upovídaná babka“. Nejvíc si pochutná
na kulajdě a koprové omáčce. Nesnáší
ryby a mořské plody. Nikdy by nesnědla červy a podobný hmyz.

Úterý: Katarína Koristová (31)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z LIBERECKÉHO KRAJE
Brynzová pomazánka
Výborná studená sýrová pochoutka pro
milovníky pikantní slovenské brynzy.

Ingredience: 200 g brynzy, 100 až
150 ml 31% smetany, 50 g másla, toustový chléb, pažitka. Postup: Do mísy
dáme brynzu, změklé máslo, vyšleháme, přidáváme sladkou smetanu podle
toho, jak chceme mít pomazánku hustou. Pak odkrájíme kůrky z toustového
chleba a krajíčky rozválíme. Potřeme
brynzovou pomazánkou a zarolujeme,
pomazánku natřeme také kolem celé rolky. Pažitku si nakrájíme najemno a rolku v pažitce vyválíme, aby byla stejnoměrně obalená.
Pršut s kozím sýrem a červenou
řepou, domácí pečivo
Předkrm, který všechny nadchnul i díky
domácím bagetkám.
Ingredience: 2 až 3 červené řepy, 100 g
pršutu, 100 ml oleje, 2 lžíce medu, 1 lžíce krupicového cukru, 2 lžíce vinného
octa, 3 lžíce pomerančového džusu, ty-

mián, sůl, pepř, 1 lžíce sójové omáčky,
3 cm čerstvého zázvoru, 150 g čerstvého kozího sýra, hrst piniových oříšků.
Na bagety: 2 a 1,2 hrnku hladké mouky
nebo cereální, chlebové; 1 sáček instantního droždí, 1 hrnek vlažné vody, 1 lžička soli. Postup: Uvaříme červenou
řepu doměkka a pak ji nakrájíme na co
nejtenčí plátky. Ocet svaříme s cukrem
a se solí, přidáme med, pepř, olej, džus,
tymián, sójovou omáčku a rozšleháme.
Nastrouháme čerstvý zázvor, vymačkáme z něj šťávu, pak nalijeme k marinádě. Marinádu nalijeme do igelitového
sáčku a vložíme červenou řepu. Dáme
do lednice alespoň na 12 hodin. Plátky
marinované řepy naaranžujeme na talíř,
posypeme kozím sýrem, přidáme plátky pršutu a opražené piniové oříšky.

Bagetky: Do mísy dáme mouku, droždí, vodu a sůl, vypracujeme vláčné těsto. Necháme asi hodinu kynout, pak rozdělíme na dvě části, vytvarujeme bagetky, dáme je na plech vyložený pečicím
papírem a necháme kynout ještě půl ho-

diny. Pak uděláme příčné řezy jak na
francouzské bagetě. Do vyhřáté trouby
dáme hrnek vody a počkáme, až se nám
vytvoří pára, pak vložíme bagetky.
Dáme péct na 230 stupňů na 20 minut.
Lososový vývar s domácími nudlemi
Polévka tak trochu skandinávského střihu byla příjemnou obměnou.

Ingredience: 400 g čerstvého lososa
(nejlépe filet), 1 cibule, 3 stroužky česneku, 2 mrkve, 1 středně velký celer,
200 g loupaných rajčat, olej, 1 lžička
oregana, sůl, pepř, 200 ml zeleninového
vývaru. Na domácí nudle: 1 až 2 vejce,
hrubá mouka dle potřeby. Postup: Mrkev a celer nastrouháme nahrubo, cibuli
a česnek nasekáme najemno a spolu
s mrkví a celerem orestujeme na oleji
dozlatova. Přidáme maso z vykostěného lososa a loupaná rajčata a vše zalijeme zeleninovým vývarem. Chvíli směs
podusíme a nakonec dochutíme solí, pepřem a trochou oregana. Podáváme s domácími nudlemi.

Slovenka žije v Praze
na Zbraslavi s přítelem a v Liberci s maminkou. Má osmiměsíčního Jakuba. Katarína vystudovala chov
koní a jezdectví, profesi se věnovala asi půl roku v Rakousku.
Žila v Anglii a v Itálii. Miluje brynzové
halušky. Nesnáší dršťkovou polévku.

Středa: Martina Matoušková (39)

Vystudovala textilní
chemickou školu. Pracovala u bezpečnostní
agentury, nyní vydává
jídlo v závodní jídelně, ale nevaří. Žije
s přítelem Honzou.
Kdyby vyhrála, peníze dá do oprav
domu ve Světlé pod Ještědem. Nejraději má kotletu s bramborovou kaší. Nesnáší jelita ze zabijačky.
Čtvrtek: Bohumila Chovaňáková (44)

Vyučená švadlena pracuje jako operátorka
výroby. Je potřetí vdaná. Má sice 3 děti, ale
stýká se jen s nejmladší dcerou. S manželem
mají v péči šestiletého
vnoučka Daniela, který u nich v Liberci
bydlí. Ráda připravuje domácí poctivé
polévky. Jejím nejoblíbenějším jídlem
je vepřo knedlo zelo. Nesnáší houby,
protože zažila otravu. Nikdy by nesnědla mořské plody. U stolu jí vadí mlaskání a srkání. Těší se na nové zážitky
a nové kamarády.
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Bojovníci s bulvárem
Některé celebrity se bulvárním novinářům samy podbízejí, jiné se s nimi
snaží vycházet v klidu. Jsou ale i takové, které se nebojí jít do otevřených
střetů. Herci Vetchý či Vašut vysoudili statisíce, zpěvák Dyk překvapil,
když ze zkoušky vykázal fotografy.
MAREK VAŠUT před čtyřmi lety
vysoudil za článek o jeho údajné
promiskuitě a depresích rekordní
milion korun. A zdaleka nešlo o jeho
první soud. „Vadí mi nerespektování
soukromí lidí, kteří svůj život striktně
rozdělují na veřejnou a privátní sféru,“
vysvětlil v jednom z rozhovorů herec.

V roce 2009 byla JIŘINA BOHDALOVÁ jednou
z osobností, které podepsaly petici proti
nevybíravým praktikám bulváru. Ten zveřejnil
její nahé fotografie z dovolené v Turecku.
„Nejsem nejmladší, tohle se prostě nedělá.
Těm, kteří mi to udělali, bych přála, aby se jim
to taky stalo,“ uvedla tehdy rozčílená herečka.

ONDŘEJ VETCHÝ a jeho žena vysoudili
celkem 700 tisíc korun za lživou
informaci zveřejněnou v dnes již
zaniklém časopise Spy, že herec před
dvěma lety dorazil na předávání
Českých lvů v doprovodu milenky.
„Nesnažili se realitu interpretovat
bulvárním způsobem, ale likvidačním,“
řekl po soudu Vetchý.

FOTO: ARCHIV MAFRA

Tehdejší premiér
MIREK TOPOLÁNEK
s bulvárem bojoval
rovnou pěstmi, když
do obličeje udeřil
fotografa za to, že se
příliš přiblížil ke kočárku
s jeho spícím synem.
„Bránil jsem ho, protože
zrovna usnul a on
ho přitom oslňoval
bleskem,“ vysvětloval
incident.

HELENA VONDRÁČKOVÁ a MARTIN MICHAL vedou už léta se
střídavými úspěchy a neúspěchy soudní bitvy s médii. „Nepočítám to,
ale i já jsem z toho už otrávený. Dávám to za vinu zdejšímu soudnímu
systému. Kdybych žil kdekoli jinde v Evropě, podám jednu žalobu
a rozsudek by byl pro ostatní dostatečně odstrašující,“ uvedl v jednom
z rozhovorů manžel populární zpěvačky. Dvojice se ale nesoudí
pouze s médii. Letitý spor s Martou Kubišovou, po níž požadovali
úhradu škody za zrušené turné Golden Kids, komentovala svého času
s nelibostí dokonce řada celebrit v otevřeném dopise Vondráčkové.

VOJTA DYK dal před nedávnem najevo, co si
o některých novinářích myslí, když je nechal
vykázat z generální zkoušky charitativní
akce České televize, ačkoli byli akreditovaní.
Zpěvák za přítomnosti fotografů odmítal
vystoupit. Jeho chování nepochopili ani
zástupci ČT, kteří se poté médiím omlouvali.

VENDULA SVOBODOVÁ, nyní Pizingerová, má za sebou dva vyhrané
spory. Jeden za článek o tom, že soukromě používá zlatou kartu svého
nadačního fondu, a další za tvrzení, že den před pohřbem svého muže
uspořádala večírek. „Vím, že lidi moc omluvy nečtou, ale i tak je to pro
mě zadostiučinění,“ uvedla před lety po vynesení rozsudku.
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1 praní = 1,95 Kč
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Nabídka zboží platí od 19. 10. 2015 do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.
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Nárazovým sportem
zádům spíš uškodíte
Bolestí zad trpí každý
třetí Čech. Kromě
nedostatku pohybu
bývají na vině i zlozvyky
v práci. Odbornice radí,
na co si dát pozor.
5plus2
■ RÁDCE
Při sedavé práci se
pravidelně protahujte
Pokud pracujete v nějaké vynucené poloze nebo dlouhodobě sedíte u počítače,
měli byste několikrát, optimálně jednou
za hodinu, během pracovní doby změnit
pozici, protáhnout se, projít se. Ale to
není vše, svým zádům byste měli ulevovat dodržováním i dalších pravidel. Tak
například: Pracovní židle má být nejen
pohodlná, ale také ergonomicky vhodná.
Měla by mít područky, o které se můžeme opřít a odlehčit tak předloktí. Neměli
byste mít nohu přes nohu a pánev má být
mírně skloněna dopředu. Počítač, pokud
s ním pracujeme, by měl mít obrazovku
umístěnou ve středu pracovní plochy,
abychom neměli celý den otočenou hlavu do jednoho směru. Vrchní okraj obrazovky má být v úrovni očí.

Cvičením ve fitku si můžete
bez znalostí i ublížit
Jestli si myslíte, že celodenní sezení v práci u počítače pak snadno vynahradíte občasným cvičením ve fitness centru, jste
na omylu. Bez odborného dohledu může
být takové cvičení dokonce i kontraproduktivní. Lidé totiž velmi často posilují

ve špatných pozicích, zatěžují a přetěžují
jen konkrétní svalové skupiny, které jsou
tak dlouhodobě vystaveny napětí. Tím si
můžete spíš uškodit, než že si ulevíte od
bolesti. Rada je proto jasná, nechte si minimálně v začátcích poradit od zkušeného trenéra nebo fyzioterapeuta.

Místo tenisu si jděte raději
zaplavat či sedněte na kolo
K největším chybám patří nárazové sportování. Člověk celý týden sedí u počítače
nebo v autě a o víkendu chce vše dohnat
nejen ve zmiňované posilovně, ale i při jiných sportovních aktivitách. Při takovém
nepravidelném pohybu jsou nevhodné ty,
které zatěžují tělo asymetricky, například
tenis či squash. Vhodné je naopak třeba
plavání, lezení na stěně či jízda na kole.

Horká vana a prášky
pomohou jen na chvíli
Pokud již jsou ale bolesti velké a nedovolují pohybovou aktivitu, není ideální se
„léčit“ horkou vanou nebo sprchou.
Může to sice krátkodobě ulevit, ale potom jsou obtíže většinou mnohem intenzivnější. Není ani dobré spolykat řadu
prášků proti bolesti a pokračovat v pravidelné aktivitě. Nejjednodušší je vyzkoušet klid na lůžku v úlevové poloze, suché
teplo, eventuálně k tomu nejlehčí analgetika (Acylpyrin či Paralen).
MUDr. Yvona
Angerová, Ph.D., MBA,
primářka Kliniky
rehabilitačního
lékařství Všeobecné
fakultní nemocnice
v Praze a 1. LF UK

Když bolest neustupuje,
bez lékaře se neobejdete
Jestliže bolesti trvají několik dnů a nezlepšují se ani v klidovém režimu
při použití nejlehčích analgetik
(například Paralen, Acylpyrin),
eventuálně nesteroidních antirevmatik (Ibuprofen, Brufen,
Diclofenac), je lépe vyhledat lékařskou pomoc. Obzvlášť varující je, pokud
vás záda bolí i v klidu,
v noci, či pokud vám bolest lidově řečeno „vystřeluje“ z krční páteře
do horních končetin,
z bederní páteře do
dolních končetin, bolest spojená s pocity
brnění, mravenčení,
poruchami citlivosti
končetin.

Co všechno má vliv na to, že vás často bolí záda?
Chronické bolesti zad trápí v současnosti podle statistik lékařů 30 až 40 procent lidí
v Česku. Jen asi čtvrtina případů je ovšem způsobena skutečným onemocněním páteře,
za většinu bolestí zad si totiž můžeme sami, a to špatnou životosprávou. Máme
nedostatek pohybu, nevhodné stravovací návyky a častý a dlouhodobý stres.
■ Také vám v dětství rodiče či učitelé říkali, abyste se nehrbili? Dobře dělali, protože
častou příčinou chronických bolestí zad je nesprávné držení těla, které vede
k ochabování svalů kolem páteře.
■ Záda vás mohou rozbolavět také vinou obyčejného průvanu, ale i kvůli příliš silné či
nešikovně nastavené klimatizaci.
■ Svůj nemalý vliv mohou mít i podrážky vašich bot. Pokud mají jen málo tlumicích
vrstev, koledujete si o problém. Pokaždé, když naše chodidlo narazí při chůzi třeba na
beton, otřese to vašimi kostmi a svaly ve spodní části zad. Zvláště do města a na
celodenní nošení se proto vyplatí si vybírat obuv s měkkou podrážkou, či si do bot
pořiďte alespoň tlumicí vložky.
■ Pečlivě vybírejte také matraci, na které spíte. A to zvláště pokud máte nedostatek
pohybu či tělo jednostranně zatěžujete například prací u počítače v kanceláři. Správná
matrace by neměla být ani příliš měkká, ani moc tvrdá.
Zdroj: iDNES.cz
■

Narodil se malý kyklop.
Experiment na záchranu Země
Všichni se bojí, zda přežije
SVĚT | V Egyptě
se jedné ženě narodilo dítě s okem
uprostřed hlavy
a bez nosu. Trpí
vzácnou vývojovou vadou způsobující tělesnou deformaci, které se říká
kyklopie. Jedno oko totiž měli antičtí
obři kyklopové. Kyklopismus se vyskytuje zhruba u čtyř těhotenství z tisíce,
ale v drtivé většině případů se dítě vůbec nenarodí.

Jaká je vlastně příčina téhle nemoci?
Většinou za to mohou léky nebo drogy,
případně jiné toxické látky. Podle lékařů za tento konkrétní případ může radiace, které byla v těhotenství matka zřejmě vystavena. To ovlivnilo velmi negativně vývoj plodu. Dítě se narodilo
v egyptské nemocnici El Sanbellawein,
ale lékaři mu nedávají mnoho šancí.
Podle jejich prognóz zemře do několika
dní. Zoufalí rodiče prosí veřejnost o jakékoliv rady, ale tady je opravdu každá
rada drahá.
(Expres.cz)

SVĚT | Chystaná společná mise evropské vesmírné agentury ESA s americkou NASA má ambiciózní cíl. Dvoufázový experiment má nárazem jedné sondy vychýlit dráhu malého asteroidu a
druhá sonda má vše monitorovat.
Úspěch by znamenal schopnost ve větším měřítku ochránit planetu Zemi před
srážkou s vesmírným tělesem.
Mise pojmenovaná AIDA má za cíl
odklon dráhy malého asteroidu Didymoon o průměru asi 160 metrů, který
obíhá kolem zhruba pětkrát většího asteroidu Didymos. Evropská vesmírná
agentura ESA má mít na starosti tu část
mise, v níž sonda narazí do asteroidu a

tím odkloní jeho dráhu. Partnerská americká NASA pak bude druhou sondou
náraz a vychýlení monitorovat a analyzovat. Zároveň bude mise cenným zdrojem poznání dvou společně vesmírem
cestujících asteroidů, kdy ten menší obíhá kolem většího. „K ochraně země
před nebezpečím z vesmíru je klíčové
poznat, jak asteroidy vznikají, z čeho se
skládají a hlavně jak reagují na uměle
vyvolanou srážku,“ říká šéf evropské
části projektu Dr. Patrick Michel.
Více zajímavostí na webu Expres.cz.
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„Vždy chci naplnit lidi úžasem“
Své fantastické vize zhmotnil do skla host sklářského sympozia Juraj Jakubisko. Zkusil to vůbec poprvé
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Hlavním městem sklářského světa
se stal Nový Bor. Už 12. ročník Mezinárodního sklářského sympozia přivedl na
sever Českolipska nejlepší světové výtvarníky a skláře. Letos poprvé i umělce
z jiných žánrů, například slovenského
režiséra Juraje Jakubiska. Ten ve sklářské huti Ajeto v Lindavě zhmotňoval
jednu ze svých fantaskních imaginací.
„Já hodně maluju. Mám při sobě pořád notes a za rok ho celý pokreslím.
Takže jsem přivezl asi čtyřicet návrhů
na skleněné plastiky,“ svěřil se Jakubisko. Režisér nakonec zvolil kulovitou
skulpturu se zvonečky, která se podle
jeho slov má objevit v připravovaném
pokračování jeho pohádky Perinbaba,
které Jakubisko právě píše. „Z naivity
někdy můžou vzejít zajímavé věci,“ poznamenal v souvislosti se svojí naprostou nezkušeností v práci se sklem. „Absolutně nevím, jak to vytvořit. Pro skláře, který bude převádět do praxe mé
vize, to asi bude pořádný hlavolam,“
smál se. Jakubiskovi proto sklárna přidě-

Kinematografii a sklo spojuje hlavně práce se světlem, tvrdí režisér Juraj Jakubisko (vlevo), který byl hostem sklářského sympozia v Novém Boru. Brazilský scénograf Ricardo Hoineff (vpravo) ukazuje svoji skulpturu nazvanou
Šplouchnutí. Je prý inspirovaná mořem.
FOTO | 2x OTA BARTOVSKÝ
lila zkušeného skláře, který zvolil pro
jeho dílo tu nejvhodnější techniku. Ten
musel režisérovy imaginace mírnit, neboť možnosti skla nejsou neomezené.
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Práce se sklem je jedna z mála výtvarných činností, které si Jakubisko vyzkoušel zatím poprvé. Jako režisér, kameraman a scenárista si ale myslí, že

sklo s jeho prací úzce souvisí. Sklo je,
jak podotkl, přítomné v každém filmovém objektivu. „Film je kresba světlem.
Sklo je totéž. Ať už točím, píši nebo maluji, vždy se snažím naplnit lidi úžasem.
O to mi jde i teď,“ svěřil se umělec.
Mezinárodní sklářské sympozium letos přilákalo celkem 70 výtvarníků
z 22 zemí. „To je unikát v celém sklářském a uměleckém světě,“ zdůraznil ředitel sympozia a novoborský starosta Jaromír Dvořák.
Vedle jmen uznávaných českých výtvarníků jako David Černý nebo Maxim
Velčovský se prosadily také zahraniční
sklářské hvězdy. Objevila se slovinská
Tanja Pak či korejská Yeun-Kyung
Kim. Nechyběla ani česká ikona René
Roubíček. Představil se například také
brazilský scénograf, dýdžej a výtvarník
Ricardo Hoineff.
Temperamentní Brazilec žije v Česku už 24 let, vychodil dokonce novoborskou sklářskou školu. Jeho skulptura nazvaná Šplouchnutí je inspirovaná mořem. „Sklo je totiž zastavená voda,“ vysvětlil sám Ricardo Hoineff.

Tajenka: ji milovat, hovoří s ní o sobě.
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Svéráz Ginzel v Hnojovém domě
Podivín, jehož potěšil
titul Cvok roku. Ale také
vzdělaný člověk
s fenomenální pamětí.
MILOSLAV LUBAS
ČR | Slavnější člověk než Gustav Ginzel ve své době v Jizerských horách nebyl. Z mýtů a pověstí, které se o něm šířily po celém světě, vycházel svérázný
majitel legendárního Hnojového domu
všelijak. Byl poloblázen? Asi ano. Kdo
jiný by sjel na bicyklu v osadě Jizerka
do kupy hnoje a nechal se jím zaházet
od svých kamarádů?
Byl geniální cestovatel a skvělý horolezec? Bezpochyby. Jinak by nedostal
sebe a své přátele od jícnu rozběsněné
sopky Sangay vypínající se v Andách
do výšky přes 5000 metrů. Každá expedice na zaledněný vrchol hory metající
kolem sebe kameny zaznamenala oběti
na životech. Až výprava s Ginzelem, obdařeným zázračným instinktem, vyvázla celá živá. Což vyvolalo úžas jihoamerických indiánů žijících pod uctívanou

a obávanou sopkou. Byl uhrančivý vypravěč? Jistě. Jinak by neprovázel svým
Hnojovým domem (německy Misthaus
– pozn. red.) stovky a někdy dokonce tisíce návštěvníků denně. Jinak by na něj
do sálu v saských Drážďanech nepřišlo
přes tisíc lidí. Byť jako nevyhnaný sudetský Němec neuměl pořádně ani česky
a ani německy.
Sám pocházel ze zámožné sudetoněmecké liberecké rodiny, jež se propadla
do extrémní chudoby poté, co jí československý stát po druhé světové válce
zabavil prosperující textilní továrnu. Už
za komunismu byl mistrem reklamy,
která udělala poutní místo z Hnojového
domu zavaleného skvosty i haraburdím.
Na Hnojový dům tehdy pověsil ceduli
„Tady bydlel Goethe 24. září 1790“
a opatřil ji dodatkem „Tato tabule platí
jen do důkazu opaku“.
Nová kniha Jana Šebelky a kolektivu
pamětníků „Podivín, který okrášlil
svět“ ukazuje Ginzela (1932 až 2008)
v celé jeho velikosti i v malosti. „Když
jsem začal o knize loni na podzim vážně uvažovat, měl jsem představu, jak sesbírám veselé historky o Gustavu Ginzelovi. Věděl jsem, že byl velký pábitel,

Gustav Ginzel a jeho legendární
Hnojový dům.
FOTO | M. RŮŽIČKA
tak trochu šašek. Dělal mu dobře titul
Cvok roku 1994,“ říká Šebelka. „Měl
jsem ho za podivína a prosťáčka, který
sbírá po závodnících Jizerské padesátky
odhozené párky. Vše to byla tak trochu
pravda, ale opravdu jen tak trochu.“
Šebelku překvapilo vlastně všechno,

co se o Ginzelovi dozvěděl. „Šlo o vzdělaného člověka s fenomenální pamětí,
s obdivuhodnou schopností orientovat
se v terénu,“ upozorňuje spisovatel.
Do Hnojového domu chodil rovněž
bývalý předseda vlády v socialistickém
Československu Lubomír Štrougal.
Měl chalupu na opačném konci osady Jizerky než Ginzel. Na Šebelkovu prosbu
o vzpomínky na svérázného souseda
nicméně Štrougal neodpověděl. Autor
knihy odvíjí před čtenáři příběh neskutečného člověka, který koupil v 60. letech minulého století v osadě Jizerka za
necelých 350 korun dům plný hnoje.
Něco vyvezl a velký kus práce za něj
udělal potok. Ginzel ho svedl do domu
a proudy vody vyplavily zbytek hnoje.
Při tryzně na hřbitově horolezců ve
Skaláku, jejímž přepisem začíná Šebelkova kniha, prohlásil farář Jaluška:
„Gusta Ginzel při žádném z našich povídání si na Hnojovém domě svou víru
v Boha nikdy nevyznal. Celým svým životem však dokazoval, že je obrazem
Božím na zemi. A já pevně věřím, že
Hospodin jej jako takového přijal do
své věčné říše, v níž se Gustovi plní sen
o životě svobodných lidských duší.“
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Pistole CZ 75 vyráběná
uherskobrodskou
Českou zbrojovkou je
i několik desetiletí od
svého vzniku stále
jednou z nejžádanějších
zbraní na světě.

Česká republika

„Devítku“ vymyslel už
před čtyřiceti lety
dobnou pistoli začaly vyrábět největší
zbrojařské podniky. Celkem tuto pistoli
kopírovalo 21 světových firem. „Nikdo
si tehdy neuvědomoval, jak důležité je
pro firmu se odlišovat, jak důležité je
chránit si své nové, pokrokové produkty,“ vysvětlil Hauerland.

ZÁBLESK
HISTORIE
JANA FUKSOVÁ
ČR | Přívlastky jí dávali různé. Faktem
ale je, že všechny byly pozitivní a ve
všech bylo nějaké „nej“. Pistole CZ 75
se v uherskobrodské zbrojovce úspěšně
vyrábí už 40 let. Špičkový konstruktér
František Koucký ji navrhl jako krátkou
ruční samonabíjecí zbraň, která by měla
vyhovovat sportovním střelcům i vojákům a policistům.
Vymyslel ji tak dobře, že i po desítkách let patří mezi nejúspěšnější české
zbraně a je jednou z nejžádanějších na
světě. Zbrojovka ji označuje za svou
vlajkovou loď.
„Délka vývoje byla na tehdejší dobu
běžná,“ zhodnotil technický ředitel
zbrojovky Radek Hauerland. „Dnes dokážeme vyvinout podobný výrobek za
zhruba poloviční čas, ale musíme si uvědomit, že konstruktéři pistole CZ 75 neměli před čtyřiceti lety k dispozici žádnou výpočetní techniku, žádný 3D konstrukční software atd. Všechno rýsovali
ručně, tužkou a tuší, na rýsovacím prkně. To, že se to podařilo a tato pistole se
stala světově proslulou zbraní, svědčí
o jejich genialitě,“ zdůraznil.

Zbraň chtěli Syřané
Byli ale i zájemci, kteří chtěli odkoupit
licenci na její výrobu. Prvním vážným
zájemcem byla podle Pazdery a Skramoušského Sýrie. Nakonec se ale oficiálně a s povolením začala vyrábět až
v 80. letech v Turecku. K domácím zájemcům se zbraň dostala až v roce
1985. Dovolit si ji vzhledem k několikanásobně vyšší ceně, než bylo obvyklé,
mohl jen málokdo. „Řadový občan
ovšem za podmínek tehdejší legislativy
v zásadě neměl možnost tuto věhlasnou
zbraň získat,“ upozorňují odborníci.
Dnes ji používá česká armáda, policisté i sportovní střelci. A to nejen v profesionálním podnikovém týmu, který pod
hlavičkou České zbrojovky sbírá na mezinárodních soutěžích medaile.

1,5

Prošla sice mnoha úpravami a firma
ji vyrábí v mnoha modifikacích, ale základ zůstává stejný. Už v roce 1980
tady vyrobili devět tisíc kusů CZ 75
a o pouhé dva roky později to bylo už
22 tisíc kusů. Před osmi lety vyjel z výrobního pásu v brodské zbrojovce miliontý kus, dnes už je jich o 500 tisíc víc.

Zázrak z Madridu
Když ji podnik ke konci 70. let poprvé
představil na výstavě ve Španělsku,
v odborných časopisech o ní psali jako
o „zázraku z Madridu“. Podobný typ
zbraní tehdy nebyl moc rozšířený. Vyhovovala všemi detaily, počtem nábojů,
konstrukcí, spolehlivostí, jednoduchostí a propracovaností zároveň. A pochval
stále přibývalo.

„

Pistoli
okopírovalo
21 světových firem.
Tehdy se neřešilo,
jak důležité je pro firmu
chránit své produkty.
Velkou zásluhu na tom měl například
legendární průkopník bojové střelby
Jeff Cooper, který si zbraň krátce po výrobě prvních kusů vyzkoušel.
„V americkém odborném časopise
pak napsal, že je snad nejpokrokovější
služební automatickou pistolí světa,“
připomínají autoři publikace Historie

milionu kusů legendární
pistole CZ 75 vyrobila
Česká zbrojovka

Pistole CZ 75

Pistole CZ 75 se dnes používá i při sportovní střelbě, jejím konstruktérem
byl František Koucký (snímek nahoře).
FOTO | MAFRA, RODINNÝ ARCHIV F. K.
výroby zbraní v Uherském Brodě David Pazdera a Jan Skramoušský.
Už tenkrát byla pistole určená hlavně
pro zahraniční zájemce. Zbrojovka ale
byla tehdy národním podnikem vlastněným státem. A vzhledem k tomu, že ministerstvo chtělo později touto zbraní
vybavit i československou armádu, zařadilo konstrukční patent do utajovaných
dokumentů. Očekávaná registrace pa-

tentu v zahraničí tak neproběhla.
„Výsledkem bylo, že nová pistole
vstupovala na zahraniční trhy bez patentové ochrany, čehož vzápětí využila
řada zahraničních výrobců k jejímu
více či méně bezostyšnému kopírování,“ konstatovali odborníci ve zmíněné
publikaci. I proto se o této zbrani mluví
jako o druhé nejkopírovanější na světě.
Už dva roky po jejím uvedení na trh po-

Ráže: 9 mm Luger, 9 x 21, 40 S&W
Celková délka: 206 mm
Délka hlavně: 114 mm
Celková výška: 138 mm
Celková šířka: cca 35 mm
Kapacita zásobníku: 16 (9 mm),
10 (40 S&W)
Hmotnost: 1 000 g (s prázdným
zásobníkem)
Světu představena v roce 1975,
konstruktérem byl
František Koucký. Jako předloha
posloužila pistole Browning
Hi-Power P35, konstrukčně se liší
pouze vnitřním vedením drážek
závěru v těle pistole a směrem
pohybu táhla spoušťové páky. Je
jednou ze skupiny samonabíjecích
pistolí Wonder Nine.

Česká republika

16. října 2015 29

Doktoři chválí nové léky
pro české pacienty
Nové vydání týdeníku
Téma nahlíží mezi lékaře.
Drží vysoký standard
zdravotnictví, i když
tisíce z nich míří pryč.
ČR | Český pacient dostává v našich nemocnicích relativně vysokou evropskou kvalitu péče za nízké české peníze. Přestože loni opustilo české zdravotnictví 559 doktorů, kteří odešli do zahraničí (za posledních pět let to je 2770 lékařů), stále si čeští doktoři drží vysoký
standard. Co je pro Čechy nadějí do budoucna? Na to odpovídá v novém vydání týdeníku Téma 60 českých lékařů,
kteří patří mezi nejvyhlášenější osobnosti naší medicíny.
Kupříkladu profesor Radovan Pilka,
přednosta Porodnicko-gynekologické
kliniky FN Olomouc, chválí novou vak-

cínu G9 proti papilomavirům. „Určitě
bych si přál, aby se společnými silami
podařilo dosáhnout maximální možné
proočkovanosti české populace zcela
novou vakcínou G9 proti papilomavirům, která právě vstupuje na trh v naší
zemi. Tato vakcína má nejen významně
větší účinnost v prevenci karcinomu děložního hrdla u žen, ale je schopna chránit i před mnoha dalšími nemocemi způsobenými papilomavirovou infekcí, a to
nejen u žen, ale i u mužů.“
Profesor Jindřich Špinar, přednosta
Interní kardiologické kliniky FN Brno,
se zase těší na zcela nové léky na snižování cholesterolu, které by měly být
v nejbližší době schváleny. „Znamenaly by revoluci v této léčbě, protože nejsou ve formě tabletek, ale ve formě injekcí pod kůži, které se píchají 1x za
14 dní či dokonce 1x za měsíc, a přitom
velmi účinně snižují cholesterol.“
Více se dozvíte v pátečním vydání
týdeníku Téma.
(čer)

K narozeninám
si Jitka Zelenková
dala dietu

„

ČR | Zpěvačka Jitka Zelenková letos slaví pětašedesátiny a dala si k nim narozeninový koncert, vlastní autobiografii
a proteinovou dietu. „Není nad to si nadělit zdraví a mladší věk,“ prozradila populární zpěvačka.

Mám o 11 kilo
méně, takže
se cítím o 11 let mladší.

Nové vydání týdeníku Téma získáte na pultech stánků za 25 korun.
Můžete však vyzkoušet zvýhodněné digitální měsíční předplatné.
Podrobnosti na www.etema.cz

„Na jaře mne to popadlo a vrhla jsem
se s odborníky na proteinovou dietu. Během chvíle přišlo velké hubnutí a já
mám teď o 11 kilo méně. Abych se přiznala, skutečně se cítím o 11 let mladší,“ pochvaluje si zpěvačka. Mohla jíst
jen přesně stanovené potraviny. „Stravu
založenou na tříhodinových intervalech, kdy jíte zeleninu a bílkoviny, zkrátka žádné sacharidy, jsem si oblíbila. Samozřejmě je absolutně nutné vynechat
alkohol. Nejde ani o dietu, jako spíš
o změnu stravování,“ prozradila zpěvačka. „Letošní kulatiny slavím ve skvělé
kondici,“ dodala.
(fik, iDNES.cz)
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Otevřeli jsme

novou pobočku

Chcete výhodnější elektřinu a plyn?
Pro nové zákazníky máme do konce října 2015
připraveny speciální ceny.
Těšíme se na vás na Lannově třídě 32
v Českých Budějovicích.
INFOLINKA ZDARMA

800 080 800

www.3-e.cz
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www.5plus2.cz

Tajenka: milován pro to, co nejsi.

„Jsem neškodný lenoch,“
prohlašuje Libor Bouček
ČR | Moderátor Libor Bouček (34 let)
o svém soukromí nikdy příliš nemluví.
Přesto přiznal, že už začíná přemýšlet
o založení rodiny, ačkoliv prý moc
dobře ví, že to s ním jeho přítelkyně,
miss Gabriela Bendová (23 let), nemá
vůbec jednoduché.
„Hlavní pro mě je, když to partnerka
se mnou vůbec vydrží. Přiznám se, že život se mnou není příliš snadný. Na druhou stranu mám chytrý telefon, takže
občas jí pošlu fotku, kde se právě nacházím,“ prozradil s úsměvem moderátor.

Být v obležení krásných
žen není žádný problém
To, že kvůli pracovním povinnostem
není příliš často doma, mu ale vlastně
ani nevadí. „Říká se, že dobrého pomálu, tím pádem je tedy dobře, že se moc
nevídáme, člověk se jinak druhému
rychle omrzí, což má strašné konce,“
uvedl Bouček, který se díky moderování soutěží krásy často objevuje mezi
krásnými dívkami.
„Partnerky, které to se mnou vydržely delší čas, však vědí, že v tomto ohledu jsem zcela neškodný. Nacházet se
v obležení krásných žen není žádný problém. Vítězí u mě nejcharakterističtější

„

Říká se, že
dobrého
pomálu. Tím pádem je
tedy dobře, že se moc
nevídáme. Člověk se
jinak druhému omrzí.
vlastnost, což je lenost. Na nic už se nezmůžu,“ tvrdí. Libor Bouček se v roce
2006 oženil se slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, se kterou
se po deseti měsících rozvedl. Ani druhé manželství se mu nevyvedlo a manželství s právničkou Janou Hlaváčkovou bylo rozvedeno po třech letech.

Současnou přítelkyni tajil
více než půl roku
I z toho důvodu svou současnou přítelkyni, finalistku České Miss 2014 Gabrielu Bendovou, tajil více než půl roku.
Strávil s ní prázdniny v zahraničí a možná i plánují společný život. „V horizontu budoucna jistě budu chtít rodinu,“
uzavřel stručně Bouček. (fik, iDNES.cz)

Nákupy Ona Dnes: Radost,
výhody i pomoc dětem
ČR | Již v pondělí 19. 10. odstartuje
magazín Ona Dnes, který vychází
jako příloha deníku MF Dnes, tradiční
nákupní horečku. V Ona Dnes najdete
knížku se 140 slevovými kupóny do
kamenných i internetových obchodů.
Výhodné nákupy letos budou opravdu stát za to! Získejte 100% slevu na
ZOOT.cz nebo až 40% slevu na kosmetiku a parfémy ve vybraných obchodech. Kromě módy, obuvi, módních doplňků a kosmetiky vám Nákupy Ona Dnes přinášejí zajímavé slevy
na další atraktivní zboží, jako jsou knihy, hračky, hodinky, sportovní vybavení, elektronika, designové doplňky
do bytu, potřeby pro domácí mazlíčky, nábytek, zájezdy do exotických
zemí i pobyty v Čechách. A samozřejmě se najde i zboží, které díky slevě
potěší nejen vaši peněženku, ale i chuťové buňky. Jen tak mimochodem –
Vánoce tady budou za pár týdnů, tak
co se na ně letos připravit s předstihem, v klidu a za výhodnou cenu?
Některé slevy mohou být ještě vyšší, pokud v rámci akce Nákupy Ona
Dnes zaplatíte účet kartou Visa. Výšku konkrétní slevy plus další bonus

při platbě vaší Visa kartou a informaci, do kdy můžete slevu uplatnit, najdete na každém kupónu zvlášť. A dobrá zpráva na závěr: Za každou platbu
kartou Visa za vás společně s generálním partnerem VISA přispějeme
10 Kč Nadaci Terezy Maxové dětem.
Kupte si 19. 10. nebo 22. 10.
speciální vydání MF Dnes a nakupujte výhodně celý týden!
Největší a nejpestřejší internetový
obchod s módou ZOOT.cz je i letos
garantem radosti a hlavním partnerem
Nákupů Ona Dnes. Jakou radost přináší? Každý den od 19. do 25. 10. 2015
rozdává 100% slevy na nákupy módy
on-line. Jak získáte slevu na
ZOOT.cz? 100% slevový kód na
250 značek a 250 000 kousků získáte
na www.zoot.cz/zadarmo. Platí po
dobu akce Nákupy Ona Dnes na nejdražší kousek v košíku. Pro všechny
ostatní bude v rámci akce Nákupy
Ona Dnes platit sleva 15 %. Ti, kteří
v rámci akce Nákupy Ona Dnes na
ZOOT.cz zaplatí kartou Visa, obdrží
k objednávce dárek. Podmínkou je vyzvednout si dárek na prodejně a předložit vaši Visa kartu.
(zr)
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Královna skateboardingu
se snaží trénovat denně
Dvacetiletá Petra
Hrašová z Českého
Krumlova má za sebou
největší úspěch kariéry –
je čerstvou mistryní
republiky ve streetu.
DAVID MRZENA
ČESKÝ KRUMLOV | Závodní prkno si
vyprosila před sedmi lety k narozeninám. To ještě nemohla tušit, že se v září
2015 stane mistryní republiky ve skateboardingu. Na pražské Štvanici, kde se
šampionát konal, si svou finálovou
jízdou dvacetiletá Petra Hrašová získala
pětičlennou porotu a mohla se radovat
zatím ze svého největšího úspěchu.
„Už jsem získala pár míst těsně pod
pódiem na závodech v zahraničí, ale
toto je určitě pro mě největší úspěch,“
přiznává českokrumlovská závodnice.
Stačilo pět let, aby se prosadila do české špičky. Při přechodu na střední školu
ji inspirovali kamarádi a rozhodla se přihlásit na své první závody. Ty brala pouze jako seznamovací. Sama totiž přiznává, že zejména začátky nebyly vůbec
lehké.
„Jednotlivé triky jsem si musela hledat na internetu nebo jsem se radila
s mými kamarády, kteří už jezdí delší
dobu,“ poodhaluje Hrašová. „Vlastně tu

Pro Petru Hrašovou je při skateboardingu hlavní, aby byla pohoda. „Prostě
buď to vyjde, nebo nevyjde,“ říká.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
inspiraci tam hledám pořád, v současné
době nejvíce u světové šampionky Leticie Bufoni.“
Na skateboardu tráví veškerý svůj
volný čas. V létě piluje triky v parku
v Českém Krumlově. Za horšího počasí
vyráží do kryté haly v rakouském Linci.
„Když skončím odpoledne v práci,
jdu hned skejtovat,“ říká Hrašová, která
pracuje v jednom z českokrumlovských
hotelů.

Ani titul mistryně republiky jí ovšem
nezměnil pohled na skateboarding.
I přesto, že pravidelně trénuje a snaží se
dodržovat určitou sportovní životosprávu, stále ctí principy volnomyšlenkářské skateboardingové kultury.
„Převládá u mě spíš ta pohoda. Snažím se hodně trénovat a posouvat se dál,
ale nic zbytečně nepřeháním, a to především v závodech. Prostě buď to vyjde,
nebo nevyjde. Pokud ne, druhý den se
budu opět snažit zlepšovat.“
I novopečená královna českého skateboardingu zaznamenala novinku posledních dnů. Právě tento sport by se mohl
objevit na olympiádě v Tokiu 2020. Hrašová o ní zatím nepřemýšlí.
„Byla by to obrovská věc. Těžko říct,
jestli by to dopadlo jako u snowboardingu, kde ji někteří jezdci odmítli. Navíc
i cesta na olympiádu by byla náročná.
Musela bych absolvovat většinu závodů
po celém světě a vyjezdit si body,“ tuší
Hrašová. „Zatím o tom ale opravdu nepřemýšlím,“ dodává.

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.
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Obor, který má hluboký smysl
Člověk je tvor, kterého by velice brzy přestalo
bavit, pokud by mělo být to, čemu se věnuje,
nepotřebné a samoúčelné.
JIŽNÍ ČECHY | A tak si dovolme tvrdit, že sběr odpadů, jejich třídění, recyklace a výroba nových užitečných
věcí není činností, která se rozplývá
jako pára nad hrncem. Na konci onoho řetězce jsou totiž výrobky jak denní
potřeby, tak trvalé hodnoty, výrobky
vskutku praktické, rozmanité a nejednou potěšující i vytříbený vkus. Nehledě už na to, že celý tento proces významně chrání tolik zkoušené životní
prostředí a šetří vzácné přírodní materiály. Doložme to.
PLASTY: Recyklované plasty mají široké použití. Z vytříděných PET lahví

se vyrábějí technická či textilní vlákna
a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky apod.
Plastové sáčky, fólie nebo tašky se
převážně regranulují a následně slouží
k výrobě nových fólií. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic
případně lehčeného betonu a dalších
tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají
například na stavební a zahradní prvky
jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba,
protihlukové zábrany či zahradní kompostéry.
PAPÍR: Recyklovaný papír je asi nej-

známějším recyklovaným materiálem,
neboť se historicky začal sbírat už
v 50. letech minulého století – pravdou
je, že většina papíru (i tam, kde to není
uvedeno) je recyklovaná. Z typických
recyklovaných výrobků každodenního
využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé
krabice z lepenky. Ve škole děti píší
do recyklovaných sešitů a ve výtvarné
výchově s papírem také často pracují.
Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební
izolace. Nejméně kvalitním papírem je
tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček.
SKLO: Z vytříděného skla se vyrábí
nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu
tepelných izolací – skelné vaty a pěno-

vého skla nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.
NÁPOJOVÝ KARTON: Z něj se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů lisují
stavební desky, které slouží jako podlahová krytina či i pro stavbu celých
domů. Pro zajímavost: menší rodinný
domek vyžaduje přes pět tun těchto
desek.
KOVY: Pro recyklaci kovů slouží výhradně hutě. I ty jsou zaměřené na určité druhy kovů, takže hliník se zpracovává v jiných, než železo, nebo měď.
Hutě jsou vlastně továrny, kde se kovy
taví při vysokých teplotách přes 1 000
stupňů Celsia. Z recyklovaného kovu
se vyrábí např. plechy, dráty, odlitky,
které se pak dále zpracovávají.
Další informace opět na známém webu
www.jihocesketrideni.cz.
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Karate mu nevzalo ani zranění
Viktor Mačura
absolvoval mistrovství
světa v karate v Polsku.
Sbíral zkušenosti, které
se mu mohou hodit na
domácím šampionátu.
DAVID MRZENA
TÁBOR | V patnácti letech mu soupeř v
souboji protrhl slezinu. Táborský rodák
Viktor Mačura se však karate nevzdal a
po více jak roční pauze se ke svému
sportu vrátil. Navíc letos absolvoval své
první seniorské mistrovství světa v Polsku. Přesto dvacetiletý závodník přiznává, že v něm po zranění přetrvává především psychický strach.
„Rozhodl jsem se jít o kategorii výš.
Celý zápas byl vyrovnaný a soupeř to
pravděpodobně neunesl a napálil mi
hroznou ránu do břicha,“ popisuje chvíle zranění člen Karare P-Klub Tábor.
„Mám určitý blok. Nejde mi to tolik dopředu. Obrovskou roli hraje psychika,
která se po úrazu hodně zhoršila. Pře-

Viktor Mačura jel na šampionát do Polska.
mýšlím o tom, zda stihnu zasadit úder,
či ne. To bych normálně nedělal,“ dodává Mačura.
Většina lidí ho přesvědčovala, ať
skončí a ke karate se už nevrací. Nikdy
ani nepřemýšlel o cestě k jinému sportu. Díky podpoře rodiny a především
otce u karate zůstal a rozhodně nelituje.
Obrovskou roli hrála i motivace a předchozí výsledky.
„Před zraněním jsem začínal mít kva-
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Strojírenská irma se zahraniční
účastí se sídlem v Českých
Budějovicích, orientovaná
především na automobilový
průmysl přijme

• absolventy VŠ strojní
• projektové manažery
• obráběče kovů
• strojní zámečníky
• údržbáře
• dělníky do ostatních
strojírenských profesí
KERN-LIEBERS CR spol. s r.o.
Okružní 607
České Budějovice
Tel.: +420 389 608 071
Fax: +420 389 608 027
info@kern-liebers.cz
www.kern-liebers.cz
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litní výsledky. Bohužel tohle mě zastavilo na dlouhou dobu, ale chtěl jsem se
vrátit a znovu vyhrávat,“ přidává důvody svého návratu student pražské VŠE.
Sám přiznává, že úraz ho nezměnil
pouze po sportovní stránce ale i lidské.
Během rekonvalescence si nadějný karatista uvědomil priority, které ostatním
přijdou naprosto běžné.
„Dva týdny jsem ležel v posteli a nemohl se hnout. Poté jsem nemohl skoro

ani chodit, jak se mi klepaly nohy. To si
potom člověk uvědomí věci, které mu
přijdou samozřejmé, ale ony jsou obrovsky důležité.“
Dlouho mladý karatista chtěl závodit
v kumite, tedy souboji dvou závodníků,
a také kata, při které se hledí na nacvičené sestavy jednotlivců. O specializaci
nakonec rozhodly fyzické dispozice.
„Díky mé skoro dvoumetrové výšce a
dlouhým rukám jsou pro mě právě kumite přijatelnější,“ říká. „Navíc u kata už
bych se svou postavou vypadal hůř a to
také rozhoduje,“ usmívá se.
V obou disciplínách soutěží především na republikové úrovni. V té dominantní absolvoval právě seniorský šampionát v Polsku, kam jel především sbírat zkušenosti. I přesto, že ze čtyř zápasů nezaznamenal výraznější úspěch,
své vystoupení hodnotí pozitivně. „Měl
jsem spíše štěstí v neštěstí. Bohužel
jsem v juniorské i seniorské kategorii
narazil na světové šampiony či ty evropské. Ale některá utkání jsem dovedl až
do prodloužení,“ hodnotil Mačura, jenž
už se nyní připravuje na republikový
šampionát. „Na republikové úrovni
mám šance veliké,“ hlásí sebevědomě.

