Za život
průměrně
strávíte

Na vytištěné dokumenty
z tiskárny budete čekat celkem
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Čekáním na zaplacení
v restauraci ztratíte

čekáním...

Ve frontě
strávíte čekáním
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Tak proč byste
měli čekat i na
nové auto?

Vozy Opel s mimořádnými slevami
a skvělými beneﬁty bez čekání!
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Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

+ TV program na celý týden
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Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy ! FIRST MINUTE SLEVY!
…Spolu
poznáme svet!
^

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

Zážitková okružní cesta!

8 dní cena na osobu 19990,- Kč

Kulturně poznávací cesta!

8 dní cena na osobu 11990,- Kč

ŠPANĚLSKO 13990,- MAROKO 5990,Kč

od

Kč

od

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4H HOTELY • SNÍDANĚ-BUFET • 5 VÝLETŮ V CENĚ!
CZ 17 5PL 239 4H HOTELY • SNÍDANĚ-BUFET • 4 VÝLETY V CENĚ!
Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186

Loňská zima pomohla.
Areály zlepšují zázemí
OBJEV ARCHEOLOGŮ

Nedaleko Kvítkovic našli
tisíce let starý hrob
...str. 5

OTEC MODERNÍHO TERORU
Majitelé skiareálů investovali především do lepší techniky. Umožnila jim to vydařená loňská sezona.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Jaké to je mít kopec
pokrytý prašanem, si v některých skiareálech vyzkoušeli už na konci října.
I když sníh po pár dnech zmizel, provozovatelé lyžařských středisek vzhlížejí
k letošní sezoně optimisticky. Lyžovat
by se podle odhadů mohlo začít už od
půlky prosince, k dispozici bude na svazích lepší technika a vlekaři zapracovali
i na větším komfortu pro návštěvníky
v prostorech areálů.
Pro majitele středisek v kraji je alfou

a omegou výroba umělého sněhu. Loňské roky je totiž přesvědčily, že spoléhat na ten přírodní se příliš nedá.
I proto letos například na Stupavě
v Chřibech investovali do zasněžovací
techniky. „Na kopci bude větší počet
děl, na konci loňské sezony jsme pořídili lepší rolbu. Rychlá a kvalitní úprava
svahu je nezbytná,“ řekl provozovatel
střediska Lubomír Orel.
Na výrobu technického sněhu spoléhá a vždy s ní začíná jako jeden z prvních. „Samozřejmě se snažíme připravit
tak, abychom v okamžiku, kdy teploty

FOTO | Z. NĚMEC

klesnou pod nulu, mohli začít,“ vysvětlil Orel.
Právě zlepšování techniky či komfortnější zázemí jsou nejčastějšími novinkami pro letošní sezonu.
Na oblíbeném městském svahu ve Zlíně mají v plánu otevřít nový bufet, zatraktivnit chtějí dětský park. Už od konce října tu funguje skiservis pro přípravu lyží.
Řadu novinek plánují také v Karolince. Tam dokonce vznikne úplně nová
sjezdovka.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Po al-Kassámovi teroristé
pojmenovali i své rakety ...str. 8

TOMÁŠ SEDLÁČEK

„Na Hradě jsem radši první
dva měsíce držel hubu“ ...str. 11
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Zlínsko a Uherskohradišťsko

Nová MHD? Klidně od roku 2019
Dopravní nadšenec
Jan Kolařík je autorem
koncepce veřejné
dopravy pro Uherské
Hradiště, Staré Město
a Kunovice.
RADEK ŠTĚRBA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | S veřejnou dopravou původně neměl nic společného
vzděláním ani profesí. Jen je jejím fanouškem – už odmala, kdy z okna pokoje pozoroval projíždějící vlaky. Přesto právě
osmadvacetiletý informatik a novinář Jan
Kolařík táhne snahu o revoluci v MHD
pro souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic.
„Šlo mi o uhašení těch úplně nejpalčivějších problémů ve zdejší veřejné dopravě, aby se dostala na úroveň srovnatelných měst, díky čemuž se sníží počet aut
v ulicích,“ říká autor koncepce veřejné
dopravy, kterou budou v úterý schvalovat uherskohradišťští radní a následně
i zastupitelé.
Kdy vám došlo, že zdejší MHD potřebuje radikální proměnu?
To přišlo asi s nástupem na vysokou školu v roce 2011. Začal jsem víc cestovat
po různých městech a nebyl jsem uzavřený jen v hradišťské realitě. Už předtím
jsem si všímal, že je se zdejší veřejnou do-

pravou něco v nepořádku, dřív jsem si
myslel, že je to tak asi běžné v městech
stejné velikosti, teď mám projeté stovky
dopravních provozů po celém světě
a můžu říct, že ten uherskohradišťský je
v negativním hledisku unikátní.
Kolik času jste přípravou nové MHD
strávil?
Raději jsem to nepočítal. V průměru
bych řekl každý druhý celý večer od srpna 2016, kdy mě vedení města zpracováním koncepce pověřilo. Taky jsem se
účastnil zhruba každý druhý týden nějakého jednání na radnici, veřejných projednávání a podobně. Bylo to fakt hodně času,
ale myslím, že to stálo za to.
Jakou základní myšlenku jste se do
koncepce snažil dostat?
Především šlo o vyřešení nedostatku zastávek, hlavně v centru. Všude platí, že
čím víc jste v centru, tím víc je zastávek,
na okraji naopak míň, protože je tam
méně bodů zájmu. V Hradišti je ale v současnosti jediná zastávka v centru, tedy
spíš na okraji centra – autobusové nádraží. Pak jde o charakter jednotlivých linek,
aby jako dosud všechny nezačínaly a nekončily na autobusovém nádraží, ale aby
vždy po obsloužení celého centra spojovaly dvě konkrétní části měst. Zároveň je
nutné zásadně proměnit orientační a informační systém, pomocí kvalitního marketingu budovat značku, což za minimální
náklady přinese velký efekt. A pak je potřeba přinést do provozu celkovou pravi-

Autorem nové slovácké MHD je informatik Jan Kolařík.
delnost, aby se lidé naučili snadné pravidlo, na něž se můžou vždy spolehnout.
Je výsledek ideálním stavem, nebo
jste v něm musel přistupovat ke kompromisům?
Kdybych mohl, připravil bych ještě revolučnější změnu. Vždyť my se teď teprve
dostaneme do stavu, který je všude jinde
úplně běžný, není to žádný nadstandard.
Jak rychle po schválení koncepce
městskou radou a zastupitelstvem
může nová MHD začít fungovat?
Snažil jsem se, aby reformovaná verze
MHD byla co nejméně závislá na staveb-

FOTO | NATALIA ONOSHKO

ních úpravách. Aby to celé dávalo smysl,
je sice potřeba zřídit většinu z dvacítky
navrhovaných zastávek, ale složitější
jsou jen asi čtyři z nich, u zbylých stačí
schválení policií. A než se podaří vyřešit
zastávku u „umprumky“ ve Všehrdově
ulici, dá se tomuto místu samozřejmě vyhnout zprůjezdněním autobusového nádraží. Zároveň je potřeba změnu smluvně
dojednat se Zlínským krajem, který objednává autobusové dopravce. Je reálné
navrhovaný provoz spustit od roku 2019,
vše závisí na politické vůli. A cítím, že ta
tady skutečně existuje, řešit špatný stav
MHD chtěla před posledními volbami naprostá většina stran.

Zázemí ve skiareálech bude komfortnější
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Na nové sjezdovce bude jezdit poma. Půjde o úsek pro méně náročné lyžaře
a děti. Je to mimo hlavní sjezdovku, takže nebude docházet ke kolizím s rychlejšími lyžaři,“ vysvětlil provozovatel areálu
Jan Dudek.
Podle něj je to krok, který by měl do
INZERCE

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

Karolinky přilákat i rodiny s dětmi. Dosud sem na náročnější svah se skiparkem
jezdívali spíše zkušenější jezdci a milovníci freestylu. „Stále častěji ale platí, že
na hory vyjede celá rodina pohromadě
a každý si chce užít to svoje,“ všiml si Dudek.

Lidé si pochutnají na jídle
v nových bufetech
V Karolince investovali do areálu více
než v předchozích letech. Na úpravu svahu dokonce pořídili novou rolbu, což je
mnohamilionová položka. „Pomohlo
nám, že loňská sezona byla konečně vydařená. Jakožto provozovatel, za kterým nestojí žádná větší společnost, jsme odkázáni pouze na příjmy z provozu,“ vysvětlil
Dudek.

I v dalších střediscích investovali do
technického zázemí, což lyžař sice na první pohled nepozná, ale v konečném důsledku bude mít z návštěvy sjezdovky lepší zážitky. Například na sjezdovce Horal
ve Velkých Karlovicích zkoušejí nový zasněžovací systém, který dokáže sjezdovku pokrýt sněhem za tři dny. Tedy třikrát
rychleji než dosud.
Na sjezdovce Razula si zase lidé nově
pochutnají na regionálních specialitách.
„Dřívější rychlé občerstvení ve stylu párku v rohlíku či smaženého sýru jsme vyměnili za Bistro Razula se zdravými pochoutkami z čerstvých surovin, samozřejmě nebude chybět ani nabídka čerstvých
valašských frgálů nebo polévka kyselice,“ vylíčila Martina Žáčková z Resortu
Valachy, pod nějž areály Horal a Razula
spadají.

Nový skibufet na sjezdovce Sportovní
otevírají i v dalším karlovickém areálu
Kyčerka.
Na Trojáku v Hostýnských vrších letos
zkusí nový typ sněhových děl, která se
dají snadněji přemisťovat a vyrábí více
sněhu. Toto opatření by mělo zajistit návštěvníkům komfortnější lyžování. Dalším bonusem bude zřízení wi-fi signálu
ve všech budovách a jejich okolí. „Stále
ještě přemýšlíme, co s jižní stranou areálu, která je závislá na přírodním sněhu
a v posledních letech se tam nelyžovalo.
Bez toho, aniž by nám výrazně pomohl investor, se ale asi nepohneme,“ podotkl
provozovatel sjezdovky Jakub Juračka.
Naopak sjezdové lyžování trochu upozadili na Pustevnách. Zůstane tam v provozu pouze jediný vlek – takzvaná Lokomotiva.
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Na poli našli
pravěký hrob
Archeologové
zkoumající úsek, kudy
povede dálniční obchvat
Otrokovic, narazili na
nejzajímavější objev roku
– tisíce let starou kostru
dítěte.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍN | Od průzkumu, který před nedávnem zahájili v trase dálničního obchvatu v okolí Otrokovic, si archeologové
hodně slibují. A minulý týden narazili
na dosud nejzajímavější objev. V poli
mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi odhalili pravěké pohřebiště. V jednom
z hrobů pak ležela téměř kompletní lidská kostra.
„Mohlo by jít o rodinné pohřební místo, nebo také velké pohřebiště zasahující do dalších míst v lokalitě,“ odhaduje
Miroslav Popelka z hulínské pobočky
Ústavu archeologické památkové péče
Brno, který poskytl 5plus2 rozhovor těsně po nálezu.
Co jste o nalezené kostře dosud zjistili?
Z toho, co se dá okamžitě odhadovat,
by kostra mohla pocházet ze starší doby
kamenné. Je pohřbená ve skrčené poloze, což bylo pro toto období typické.
Mohlo by jít o únětickou kulturu, přesnější dataci nám ovšem určí antropolog.
Nápovědu nám dává i to, jak jsou hroby
situovány. Směřují po rovnoběžkách,

zatímco v dřívějším období ukládali
těla v severojižním směru.
Komu mohlo pohřbené tělo patřit?
Obávám se, že v tomto ohledu se toho
moc nedozvíme. Samotné kosti jsou totiž ve velmi špatném stavu na to, aby se
daly relevantně zkoumat. Nevyčteme
ani pohlaví. Můžeme snad říct jen to, že
šlo pravděpodobně o kostru dítěte zhruba ve věku 8 až 10 let.
Z čeho vycházíte?
Jednak z velikosti, jde o poměrně malou kostru. A na zubech jsme si všimli,
že se tvoří druhá řada, což by odpovídalo období, kdy mléčné zuby nahrazují
ty pravé.
Příčina smrti se také asi určit nedá,
že?
To bychom se jenom dohadovali. Mohlo jít o epidemii nebo třeba hladomor,
ale to se nedozvíme.
Proč bylo tělo pohřbeno ve skrčené
poloze?
Takzvané skrčené hroby jsou typické,
ale přesný důvod takového pohřbívání
může mít různá vysvětlení. To nejprozaičtější je, aby se ušetřilo místo, které
hrob zabere. Ale možná měla taková
embryonální poloha symbolizovat návrat zesnulého člověka do lůna matky
země.
Co dalšího jste poblíž nalezli?
V těsné blízkosti jsou další hroby. Nenalezli jsme další takto kompletní kostry,
ale v některých byly ozdobné předměty,
jako mísa či bronzové korále. Jsou zde

INZERCE

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE,
HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC,
příspěvková organizace

náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec, tel.: 518 384 527
www.sosbzenec.cz, e-mail: info@sosbzenec.cz

Žáci a rodiče si mohou vybrat z následujících oborů vzdělání:
• 4leté maturitní obory: Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí
• 2leté nástavbové obory: Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
• 3leté obory vzdělání: Cukrář, Rybář, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Zahradník
• 3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči: Potravinářská výroba
Zahradnické práce
• 1leté zkrácené studium (pro absolventy středního vzdělání s výučním listem nebo
maturitní zkouškou) Rybář, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, Cukrář, Zahradník,
Hotelnictví
23. 11. 2017 Vás zveme na unikátní gastronomickou výstavu„GASTRODEN“.
Přijďte se podívat na speciality teplé i studené kuchyně, cukrářské výrobky, malou
vinotéku slováckých vín i na další ukázky prací žáků lesnických a zahradnických oborů.

Miroslav Popelka nález považuje za významný, ale zklamalo jej, že kostra je
ve špatném stavu a příliš informací z ní odborníci nevyčtou.
FOTO | Z. NĚMEC
také zásobní jámy, některé se s hroby
překrývají, což svědčí o nálezech z vícero období.
Co vás ještě při průzkumu čeká
a jaká máte očekávání?
Oblast, kde se plánuje obchvat, budeme
zkoumat ještě do léta příštího roku.
V některých částech, například u Napajedel, jsme zatím neobjevili nic. Ale
tato oblast poblíž malenovického sídliště bude na další významné prvky pravěkého osídlení ještě bohatá. Tím jsem si
jistý.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

až 1500,- Kč

Nová služba zdarma - domácí
asisteNce při řešeNí Nouzových
situací pro smluvNí zákazNíky
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. připravila od 1. 1. 2017 pro své smluvní
zákazníky novinku – asistenční službu při řešení nouzových situací spojených
s únikem vody za vodoměrem, kterou může využít každý zákazník s platnou
odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody. Jedná se o vlastníky nemovitostí,
individuální odběratele, bytové domy, nebo družstva či ﬁrmy.
Asistenční služba zahrnuje domácí asistenci a refundaci úniku vody, je zdarma a k dispozici
24 hodin denně, 365 dnů v roce.
V případě vzniklé nouzové situace za vodoměrem je nezbytné kontaktovat asistenční službu
na telefonním čísle 212 812 212. To je číslo dispečinku společnosti United Assistance, která
je partnerem tohoto projektu. Zde nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu
odběrného místa pro možnost identiﬁkace a upřesní podrobnosti. Upřesnění vzniklé situace
je velmi důležité. Na základě informací od zákazníka posílá dispečer asistenční služby
odborníka, který provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla
a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrní místo může zákazník MOVO
zdarma využít tři asistenční služby ročně.
Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů
na vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace,
a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je
minimální limit pro refundaci, a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na
15 tisíc Kč na jedno odběrné místo za rok.

VícE iNfORMAcí NA
www.smv.cz, www.unitedassistance.cz
NEbO NA zÁKAzNicKých liNKÁch
840 668 668 / 601 276 276
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Česká republika

Můj stav se zhoršoval. Bál jsem se,
Strach o život, rychlý převoz soukromým letadlem
z Londýna do Prahy a rušení koncertů. Zpěvák
Miro Žbirka prožil jeden z nejdramatičtějších roků
svého života. Na vině byl komplikovaný zápal plic.
„Když jsem se dostal do Prahy do nemocnice, bylo to
na poslední chvíli,“ líčí. Nyní je ale „Meky“ Žbirka zpět
v plné síle, vydává novou desku se symfonickým
orchestrem, se kterým se chystá i na prosincové turné.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zpěváka Miro Žbirku čeká série
mimořádných vánočních koncertů se
symfonickým orchestrem. I tak zkušený muzikant, jakým Žbirka díky své čtyři desítky let dlouhé kariéře je, tak nyní
prožívá velké napětí. „Bojím se použít
pojem ‚slavnostní moment‘, ale každopádně až se pak se symfonickým orchestrem rozejdeme, tak nikdy nevíme,
zda se to ještě zopakuje,“ vysvětluje.
Před pár dny vyšlo na vinylu vaše
Symphonic album, které jste nahrál
s orchestrem Cappella Istropolitana.
Klasické vinylové desky prožívají velkou renesanci, že?
Ano, už dříve jsme vydali Symphonic album v podobě cédéčka, ale v poslední
době se stále víc ukazuje, že nejen starší,
ale i mladší lidé rádi poslouchají hudbu
z klasické desky. Znovu si kupují gramofony a skutečně se to zase nějakým způsobem vrací. Chápu, že znovu vycházejí na
LP stará alba. Mně se teď ale stává, že vychází na vinylu i věci, které byly původně
pouze na CD. To je třeba případ Symphonic alba. Fandím tomuto trendu hned ze
dvou důvodů. Jednak máte z obalu velké
desky úplně jiný výtvarný zážitek. Asi těžko by se z obalu alba Abbey
Road, na kterém Beatles
přecházejí přes přechod,
stala ikonická věc,
kdyby vyšla na tak
malém formátu,
jako je u CD.

Říká se, že i zvukově jsou desky jinde
než cédéčka…
A to je ta druhá věc. Spousta lidí říká, že
vinyl zní líp, protože se tenhle názor dostal tak nějak obecně do povědomí.
Já jsem ale ten zvuk skutečně podrobně
analyzoval. Mám velmi citlivý sluch, protože prakticky pořád poslouchám údery
na činely a tak dále. Zjistil jsem, že když
poslouchám cédéčko, tak slyším něco, co
má tendenci mít někdy kovový, řezavý
zvuk. Naproti tomu deska má v sobě jakousi chybu, že se zvuk zdá být oblý,
a tím pádem sytější a plný. Není to kec. Je
to tak. (smích) Chtěl jsem se osvobodit od
módní vlny, která říká, ať si všichni kupujeme gramofony, protože nějaký snob
řekl, že je to lepší. Ale opravdu jsem to
zkoumal a musím říct, že je to pravda.
Vaše paní na vás v jednom z rozhovorů prozradila, že máte sice velkou sbírku desek, ale často si pustíte cédéčko
a desku si k poslechu pouze vystavíte,
nebo si ji prohlížíte. Je to tak?
To je pravda, protože některé desky si nechci častým přehráváním poškodit. Další
důvod je, že vzácnější desky se už prakticky ani nedají sehnat v takové kvalitě, aby
byl zvuk dobrý. Jsou staré a mám je spíš
jako artefakty. I když včera jsem na internetu fascinovaně sledoval nabídku
ještě nerozbaleného, nikdy nehraného
alba Help! od Beatles z roku 1965 v přepočtu za čtyřicet tři tisíc korun. To je věc,
která je dnes možná jen v Americe, kde se
na trh dostalo ohromné množství desek.
Našel se chlapík, který si ji koupil a nikdy
nerozbalil.

FOTO | YAN RENELT, MAFRA

Vy byste to udělal?
To by se mi nemohlo stát. Když jsem nějakou skupinu rád poslouchal, nevydržel
bych nepustit si její album. Možná ten pán
Beatles vůbec neměl rád, desku dostal,
a teď si může gratulovat, že ji má. (smích)
Její hodnota může jen stoupat. Čtyřicet tři
tisíc je možná ještě málo.
Kromě desek a cédéček sbíráte i další
hudební artefakty. Co je váš největší
klenot?
Jeden z největších klenotů je album, které
mi osobně podepsal s věnováním Paul McCartney. Další klenot je kniha Johna Lennona jím podepsaná. Při tom podepisování byl tehdy i George Harrison, který se
přidal tím, že připsal „Mee too“. To je
věc, která se nedá zopakovat a existuje jen
hodně omezený počet takto podepsaných
knih. Je to pro mě unikát. Mám také po-

Oslovil vás už nějaký sběratel s tím,
že by z vaší sbírky rád něco koupil?
Spíš se stalo, že se na mě obraceli lidé
s tím, že by chtěli něco prodat, a zda bych
jim to znalecky posoudil. Pokud se tedy bavíme o Beatles, můžu říct, že pokud má na
fotce někdo podpisy John, Paul, George,
Ringo a nejsou tam příjmení, tak jsou to
rozmnožené podpisy a nejsou tam přímo.
Pokud je tam celé jméno, máte šanci, že je
to originál. Potom už je namístě oslovit
opravdového znalce.
Pomalu se blíží vaše vánoční turné se
symfonickým orchestrem. Jak vy sám
tato sváteční vystoupení prožíváte?
Vánoční koncert se symfonickým orchestrem je pro mě něco úplně jiného než
ostatní vystoupení. Bojím se použít pojem
„slavnostní moment“, protože to už je někde jinde, ale opravdu si to užívám. Sku-

Miro Žbirka

Narodil se 21. října 1952 v Bratislavě. Jeho maminka je Angličanka, otec Slovák.
V roce 1977 spoluzakládal populární skupinu Modus a už o pět let později se stal prvním
slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemarovi Matuškovi druhým, kdo v této anketě
dokázal porazit Karla Gotta. Je vášnivým obdivovatelem Beatles, vlastní sbírku vzácných
artefaktů této legendární kapely.
■ Je podruhé ženatý, má tři děti. Se svojí druhou manželkou Kateřinou žije v Praze.

■

■

hlednici, kterou Ringo Starr poslal nějakému děvčeti. Musel jsem totiž zkompletovat všechny podpisy Beatles. (smích)

tečně nemám tolik možností, abych každou chvíli s orchestrem vystupoval. Je to
něco, co pro mě má svůj význam a běžně
to nedělám. Proto má vánoční turné jen
pár termínů. Když se pak se symfonickým
orchestrem rozejdeme, nikdy nevím, zda
se to ještě zopakuje.
Začátek roku pro vás po zdravotní
stránce nebyl úplně vydařený a dlouho jste se musel dávat kvůli přechozenému zápalu plic dohromady. Proč to
došlo tak daleko?
Jako muzikant jsem za svůj život přechodil všechno možné. Letos to na mě dolehlo. Teď jsem zdravotně podstatně zranitelnější. Pokud chci zaručeně chytit nějakou chorobu, můžu se zavřít na pár hodin
do letadla. Tak se to tehdy i stalo. Letěli
jsme do Londýna, což je velmi krátký let,
a nějaký chlapík tam prskal bakterie, které můj imunitní systém neznal. To by ještě nebylo
nic hrozného, prostě jsem
onemocněl. Ale při té nemoci jsem brzy zjistil, že probíhá nestandardně.

Česká republika

16. listopadu 2017 7

jestli organismus nemoc zvládne
Co to znamená?
Když jste v Británii, tak máte co do činění
i s nestandardním zdravotnictvím. V té
tobě byla v zemi epidemie, kterou Theresa
Mayová (britská ministerská předsedkyně,
pozn. red.) musela dokonce řešit v parlamentu, protože lidé se nemohli dostat k doktorovi. Běžný Brit čekal hodiny v přeplněných ordinacích, protože nebyl dostatek
kompetentních lékařů. V takové chvíli
jsem byl v Británii já. Jenom jsem ležel
a čekal, až se dostanu do stavu, kdy budu
schopný přeletět domů. Během těch dní se
můj stav ale zhoršoval, a tím jsem ztratil
hodně času. Takže ze zápalu plic, který by
se dal běžně vyléčit, se stal takový, kdy
máte strach, zda to vůbec organismus zvládne. Když jsem se pak dostal do Prahy do nemocnice, bylo to už na poslední chvíli.
Do Londýna jezdíte celkem často, a to
i pracovně. Poslední album jste nahrál
v Abbey Road a další tam vznikne
také… Jako turista s foťákem po městě už asi nechodíte, že?
Ze začátku jsem si užíval Británii jako takovou. Je třeba vrátit se trochu v čase. Když
najednou po osmdesátém devátém bylo

žít, moci si koupit jakékoli knihy a tak dále.
Byla to ale jen taková myšlenka, kterou si
vyslovíte pro sebe s tím, že by to bylo fajn.
Že bych doopravdy emigroval, jsem ale nikdy nezvažoval, a povím vám i proč. Já
jsem byl odjakživa ženatý. (smích) Opravdu. Ženil jsem se, když mi bylo 20 a většinou jsem se dostal ven sám. Tohle řešení nepřicházelo v úvahu, protože bych musel nechat doma rodinu a dítě. Někteří to udělali
i v takové situaci a byla to jejich věc a jejich
rozhodnutí. Já takové úvahy nikdy neměl.

Vánoční turné s orchestrem
Když před šesti lety Miro Žbirka absolvoval velké turné se symfonickým orchestrem, zájem
mezi diváky byl tak velký, že téměř všechny koncerty byly dlouhé týdny dopředu
vyprodané. Letos se Žbirka s podobným projektem vrací.
Spolu se zlínskou filharmonií vystoupí v rámci Vánoční
Symphonic Tour 2017 9. 12. v Brně (DRFG Arena),
11. 12. v Plzni (Home Monitoring Aréna),
13. 12. v Bratislavě (Zimní stadion O. Nepely),
15. 12. v Pardubicích (Tipsport Arena).
Jako speciální hosté vystoupí zpěvačka Lenka
Filipová a houslista Jaroslav Svěcený. Aby toho
nebylo málo, 19. 12. se oblíbený muzikant představí
při mimořádném projektu Miro Žbirka Symphonic &
Beatles v pražském Kongresovém centru.

možné jen tak vycestovat, létal jsem tam,
abych dohnal vše to, co dříve nešlo. Moje
maminka byla Angličanka a měl jsem
spoustu důvodů tuhle zemi zažít. Nejdřív
to tedy bylo o tom poznávat především
Londýn pokaždé trochu jinak. Až po letech
to dospělo do fáze, kdy jsem tam seděl už
ve svém vlastním bytě, všechno jsem viděl
minimálně pětkrát a řekl jsem si, že by
bylo dobré něco v Londýně nahrát. Teď už
to není tak, že přijedu a musím hned vidět

Big Ben. Už nepovažuju za ztracený čas,
když jsem v bytě a hraju si na klavír.
Uvažoval jste v dobách minulého režimu
o emigraci? Zvláště, když jste měl v Anglii část rodiny z maminčiny strany…
Kdo tehdy neuvažoval o emigraci? Přišel
jsem na Západ, nemusela to být zrovna Anglie, a první rozdíl byl v tom, že jsem si mohl
koupit jakoukoli desku! (smích) Už tehdy
každého napadlo, že by bylo super takhle

Kousek Anglie jste si nakonec určitě přenesl sem. Dodržujete pití čaje o páté?
Víte, vylepšil bych tenhle zvyk podle jednoho vtipu Lasici a Satinského, který zněl:
Dnes si dáme ve čtyři čaj o páté. Není totiž
úplně dobré pít silný anglický čaj až později odpoledne. Má stejnou intenzitu jako
káva, nabudí vás, jenže po něm v noci nemůžete spát. Navíc jsem zjistil, že vlastně
ani nemůžu pít pravý anglický čaj. Moje
povaha na to není, protože mě to neurotizuje. Nejdříve jsem po něm strašně spokojený a pak se dostaví taková záhadná nervozita, že se začnu hádat s lidmi. Přísahám
Bohu, po čaji jsem hádavý. (smích)
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Denně tankování a čerstvý nákup!

Bageta
francouzská
1 ks, 115 g
100 g = 5,13 Kč

Další čerpací stanice Shell a BILLA stop & shop najdete na:
www.billa.cz | www.shell.cz

5

90

Mattoni
ochucená

1,5 l, více druhů
1 l = 14,60 Kč

STARÉ MĚSTO, Hradišťská

Tyčinka
Snickers, Twix,
Bounty
od 50 g
100 g = od 22,63 Kč

12

90

7 Days
Bake Rolls
80 g, více druhů
100 g = 21,13 Kč

1690

21

90

Staropramen
Smíchov
0,5 l, plech
1 l = 31,80 Kč

1590

Nabídka platí od středy 8. listopadu do úterý 21. listopadu 2017.
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„Otec teroru“ má jméno Kassám
Pro Palestince a Syřany
je dodnes velkým lidovým
hrdinou. Radikální
islamista al-Kassám
je však jinde ve světě
považován především
za otce novodobých
džihádistů, kteří islám
šířili „mečem“. Od jeho
narození 19. listopadu
uplyne 135 let.

Z Kassámových následovníků vzešel i bin Ládin
Zatímco je Syřan Izz ad-Dín al-Kassám považován za otce novodobého
násilného džihádu, jeho následovníci v 70. a 80 letech minulého století
přišli s moderní formou islamistického terorismu. Bylo to v době, kdy se
z muslimských vůdců jako Násir v Egyptě, Kaddáfí v Libyi, Saddám Husajn
v Iráku či Asad v Sýrii stali krvaví diktátoři. „U moci se drželi pomocí
velkých represí na obyvatelstvu a potlačováním opozice. A tou opozicí byli
často právě islamisté, kteří chtěli diktátorské režimy zničit pomocí teroru,“
vysvětluje politolog Marek Čejka z brněnské Mendelovy univerzity. Velkou
roli v tom hrálo také soupeření tehdejších hlavních velmocí – Sovětského
svazu a USA. Zatímco během studené války východní blok často
podporoval diktátorské režimy, Spojené státy nezřídka pomáhaly
opozičním islamistům. Příkladem je třeba i nejznámější terorista historie
Usáma bin Ládin, který vedl za podpory Američanů džihád proti Sovětům,
aby později obrátil terorismus právě proti západnímu světu a hlavně USA.

ZÁBLESK
HISTORIE

Po islámském radikálovi
al-Kassámovi (vlevo) pojmenovala palestinská teroristická organizace Hamás své rakety, kterými útočí na Izrael.

JOSEF HORA
ČR | Jeho pohřeb se v roce 1935 stal signálem k rozpoutání krvavého násilí Palestinců
vůči Izraelcům. Izz ad-Dín al-Kassám si pro
své metody boje proti kolonistům vysloužil
označení „otec islamistického terorismu“.
Arabský radikál je známý hlavně v Sýrii
a Palestině, kde po něm militantní větev organizace Hamás pojmenovala ozbrojené vojenské brigády i rakety vlastní výroby, které
dopadají na Izrael. Na Kassámův způsob
a taktiku boje později navazovali další militantní islamisté a teroristické skupiny.
Kassám nebyl žádným nevzdělancem,
na přelomu 19. a 20. století studoval na univerzitě v egyptské Káhiře. Právě tam zřejmě poprvé výrazně „načichl“ radikálními
názory lidí, kteří volali zejména po boji
proti koloniálním mocnostem. Takové postoje ještě posílil v roce 1911 italský vpád
do Libye či po 1. světové válce znemožnění vzniku syrského království ze strany
Francie, jež navíc už dlouhou dobu ovládala Alžírsko.
„V té době už řada antikoloniálních skupin vznikala nebo existovala, například v In-

FOTO | WIKIPEDIA A PROFIMEDIA

dii, ale tam šlo spíše o světské nacionalistické organizace. Al-Kassám byl odlišný
v tom, že své aktivity nezaštiťoval nacionalismem, ale islámem. V tom je podobný
dnešním radikálním
islamistům,“ líčí politolog a odborník na
Blízký východ Marek
Čejka (na snímku)
z brněnské Mendelovy univerzity.

Džihád vedený mečem
Po návratu do Sýrie začal 27letý Kassám
v rodné obci Džabla s radikálním kázáním,
aktivně podporoval protikoloniální odboj a
vyzýval k džihádu, tedy náboženské povinnosti usilovat o obranu a šíření islámu.
Tato povinnost se v učení islámu dělí na
„džihád srdcem“ – tedy přemáhání hříchu,
„džihád jazykem“ – což je misijní činnost,
„džihád rukou“ – tedy charitu a „džihád
mečem“, který znamená vedení válek za

obranu islámu. „Plamenná kázání al-Kassáma volala po džihádu mečem, ruku v ruce
s tím brojil také například proti alkoholismu,“ popisuje politolog.
Kassám skutečně u slov nezůstal. Po italské invazi do Libye začal mladý Syřan shánět prostředky, aby mohl vyzbrojit své spolubojovníky a vyrazit s nimi na pomoc libyjským muslimům. „Tento jeho pokus je možné označit za zárodek ‚džihádistické turistiky‘ známé z různých moderních konfliktů.
Řada islamistických dobrodruhů se vydala
například v 80. letech minulého století do
Afghánistánu bojovat proti Sovětům a obdobně tak vyrazili podobní lidé v uplynulých letech do Sýrie, kde se chtěli připojit
k takzvanému Islámskému státu,“ líčí Čejka s tím, že ale v Libyi Kassám neuspěl,
a proto se zarputilý džihádista zaměřil na
Francouze ve své domovské Sýrii. Ovšem
i tady měli vojensky zkušenější Evropané
navrch a Kassám byl tak nucen v roce 1922
zemi opustit. Přesunul se do sousední Palestiny, kde se tentokrát pustil do konfliktu

s Brity a sionisty. Z počátku sice jen kázal
a později pomáhal rolníkům, kteří v důsledku sionistických aktivit přicházeli o půdu,
nakonec se ale opět pustil i do násilných
akcí. Ty mu však tentokrát už přinesly smrt.
„Podařilo se mu zformovat skupinu několika stovek mužů, organizaci ‚Černá ruka‘.
Její členové se během dne věnovali náboženské činnosti, v noci pak prováděli útoky.
Při jednom takovém v prosinci 1935 zabili
britského policistu. Při následné trestné operaci byl al-Kassám Brity zastřelen,“ přibližuje Marek Čejka.
A právě touto smrtí se z Kassáma stala legenda. Na území Palestiny nebo Sýrie byl
vnímán jako lidový hrdina, který se postavil daleko silnějšímu nepříteli. Kassámův
pohřeb se stal velkou demonstrací palestinského nacionalismu, přičemž napětí o několik měsíců později přerostlo ve velké povstání, které je někdy nazýváno jako „arabská revolta“. Střety mezi Palestinci a Izraelci trvají dodnes, desítky let bojů a teroristických útoků přinesly nespočet obětí.

INZERCE

Management

Administrativa

Hlavní inženýr projektu
Produktový manažer

Referent pořizování DAT - brigáda
38 000 - 60 000 Kč

Cenová kalkulant/ka Kmenový stav

70 000 Kč / měsíc

Zákaznický konzultant se slovenštinou

Sales manager cz/sk - automotive
Projektový manažer 70 000 Kč

Administrativní výpomoc s nástupem v srpnu od 100Kč/hod

Více na www.jobdnes.cz

Zá
ký
t t č št
Více na www.jobdnes.cz

Management

Management

Hlavní inženýr projektu
Produktový manažer

Hlavní inženýr projektu
38 000 - 60 000 Kč

Sales manager cz/sk - automotive
Projektový manažer 70 000 Kč
Více na www.jobdnes.cz

ič

Produktový manažer

38 000 - 60 000 Kč

Sales manager cz/sk - automotive
70 000 Kč / měsíc

Projektový manažer 70 000 Kč
Více na www.jobdnes.cz

70 000 Kč / měsíc

DOKUDRAMA

JÁ,
KAJÍNEK
neděle

20

15

Vánoce, to je skvělá
atmosféra a přátelé.
V Tesco jsme našli obojí.
Přidejte se
k Tesco týmu!
Plný i částečný úvazek a brigáda

Obchody Tesco
hledají kolegy a kolegyně.
Kontaktujte nás
601 082 949
jlangova@cz.tesco-europe.com
nebo přímo v obchodě Tesco.
Více na
www.itesco.cz v sekci Kariéra.
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Na Hradě jsem nejdřív držel hubu
Podle ekonoma Tomáše
Sedláčka jsou sice Češi
skvělý národ, ale volí lidi,
které on v politice vidí
nerad. „Dřív pracovali
na Hradě úžasní lidé,“
říká jedna z hlavních
tváří Festivalu svobody.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Svérázný ekonom Tomáš Sedláček
je jednou z postav Festivalu svobody, který nejen v Praze připomene 17. listopadu
výročí sametové revoluce. Vedle Sedláčka, který před lety začal svou kariéru
jako poradce prezidenta Václava
Havla, budou dalšími osobnostmi festivalu respektovaný polistopadový politik Petr Pithart, zpěvák Jiří Schmitzer
či kapela Zrní. „Dnes se dveře na Západ zase zavírají,“
myslí si Tomáš Sedláček.
Mohou být Češi s vývojem
země od sametové revoluce spokojeni?
Jsem rozpačitý. Na jedné straně jsme skvělý národ a je zde
mnoho věcí na chválení. Na
druhé straně volíme zástupce, kteří dělají naší
z e m i ,

a tedy i každému z nás, neskutečnou ostudu a myslí spíše na své ego a své zájmy než
na zemi.
Hodně lidí přijde na festival nejen kvůli politice, ale i kvůli muzice. Na jakou
hudbu si potrpíte?
Mám rád J.A.R., takže se těším do Lucerny na již tradiční koncert. Těším se i na
Koncert pro budoucnost a snad stihnu třeba Lenku Dusilovou, Laco Decziho, „Plastiky“ nebo Zrní. Také se těším na debaty
a celkově na atmosféru.
Stává se vám jako známému ekonomovi, že vás osloví cizí člověk, který
chce radu ohledně financí?
Stává. Lidé často chtějí zapříst řeč, což je
milé, ale mám pocit, že nevědí, jak na to,
a tak se zeptají na ekonomii, aby mi udělali radost. Jenže já o ekonomii hovořím,
píšu, diskutuju, přemýšlím celé dny a večer v soukromí a mezi přáteli se tomuto tématu raději vyhýbám. Takže snažím se být
milý a spíše měnit téma. Často
si navíc lidé
myslí, že vím,
co se stane
v budoucnosti
s cenou zlata
nebo eura a že
jsem sketa, že to
jenom nechci prozradit. (smích)

FOTO | PROFIMEDIA

O jednu prognózu vás požádám také.
Kdy přijde do Česka další finanční krize?
Nevíme kdy, ale přijde určitě. Auto bez
benzinu zkrátka jednou přestane jet, byť
nevíme přesně, na kterém kilometru. Tím
palivem jsou reformy a ty bývají často bolestivé. Pokud politik jen hladí po srsti, dříve nebo později ekonomice dojde dech.
A navíc jediný způsob, jak se připravit na
neočekávané krize, a drtivá většina krizí
je nečekaná, je mít železné zásoby, tedy jakési státní úspory. My, jak známo, máme
stát zadlužený, ale ještě ne předlužený. Jinak světu byznysu se globálně daří pěkně
dlouho a až podezřele dobře, americký akciový trh překonává jeden rekord za druhým. A co příliš dlouho a prudce roste, potom s velikým žalem padá.
Coby čerstvý absolvent vysoké školy
jste se před lety stal jedním z poradců
prezidenta Havla. Váhal jste nad tou
nabídkou, když přišla?
Slovy Pavla Fischera – mého milovaného
šéfa, kterého si dodnes velice vážím
a jsme přátelé – mi sice teklo mléko po bradě, ale „aspoň to bylo čerstvé mléko“. Byl
jsem posledním z generace, kdy se sbírali
velvyslanci na ulici. Tu nabídku mi nejprve volal profesor Mlčoch, můj veliký akademický vzor a v té době také děkan
FSV UK. Já to tenkrát nějak přeslechl a nabídku jsem odmítnul, neb jsem si myslel,
že se jedná o cestovní kancelář Fischer, nikoli o kancelář prezidenta republiky, kde
byl Pavel Fischer tehdy šéf poradců.
Jaké to bylo dělat ekonomického poradce prezidentovi s duší umělce?
Skvělé! Dokážete si představit, jak mě to
bavilo? Překládat jeden svět do jazyka druhého, hledat paralely mezi filozofií, uměním a ekonomií, to je přesně práce pro mě.
Odměnou mi bylo, že jsem mohl být při debatách nejzajímavějších lidí planety.
Dodnes pamatuji na schůzku s Havlem
a Zikmundem Baumanem, nejvýraznějším žijícím sociologem, o kterém
jsme se učili na škole. Tehdy pracova-

li na Hradě úžasní lidé, které měl rád celý
svět a otvíral nám dveře. Dnes se dveře na
Západ spíše zavírají a otvírají se ty, které
jsme se my snažili zavřít. Dnes na Hradě
sedí neprofesionální mediální junta a už je
to bohužel dávno, velice dávno, co z Hradu
vzešlo něco jiného než upocenost a nízkost.
Před nástupem do prezidentské kanceláře vám prý kněz doporučil první
dva měsíce jen mlčet a vše sledovat…
Ano, byla to dobrá rada. William Faix je
můj přítel, bydlíme kousek od sebe. Je to
boží člověk, o Velikonocích povolává na
lidi: „Je vzkříšen!“, byť už je v úctyhodném věku. A pozvání na Hrad byl pro
mne takový šok, že jsem se s ním chtěl poradit. Dva měsíce naslouchání a držení
huby mne ušetřilo od mnoha faux pas. Ale
bylo to veliké přemáhání.
Část dětství jste prožil ve Finsku a Dánsku. Je něco, co by Čechům seveřané
mohli závidět? A vynechme pivo.
Hoho, pivo máme – a to mohu prohlásit
zcela zodpovědně, věřte, že v každé zemi
se pídím po nejlepších hospodách – nejlepší na světě. A to hlavně díky mazlení se
s ním na výčepu. Seveřané nám mohou
ještě závidět Prahu, naše nekonečné hrady
a zámky a venkov, který je díky chalupám
prošpikovaný, městy jako nikde jinde.
Na severu sice chalupy mají (i to je světová rarita), ale jsou to samotky. Také jsem
měl pocit, že se u nás víc čte.

Tomáš Sedláček

Narodil se 23. ledna 1977 v Roudnici
nad Labem.
■ Část dětství strávil ve Finsku a Dánsku,
kde jeho otec pracoval v čs. aeroliniích.
■ Je doktorem filozofie na Karlově
univerzitě. Působí jako
makroekonomický stratég,
na univerzitách přednáší ekonomii.
■ Za knihu Ekonomie dobra a zla obdržel
v roce 2012 německou cenu
za ekonomickou knihu.
■
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CHCETE LEVNĚJŠÍ PŮJČKU?
Vyřiďte půjčku během pár minut přes internet.
Zkuste si vyplnit nezávaznou poptávku na www.zonky.cz.
Nebo nám zavolejte zdarma na 800 459 460,
rádi vám pomůžeme.

Tohle je příklad půjčky 50 000 Kč
na 84 měsíců. Při splátce 685 Kč
a úroku 3,99 % p. a. je RPSN 4,7 %.
Poslední splátka dělá 620 Kč.
Celkem zaplatíte 58 475 Kč.
Poplatek tisíc korun uhradíte
pouze při poskytnutí úvěru.
Jsme Zonky s.r.o.

HUDEBNÍ IMPULSY

Kdo bude Objev roku?

Český slavík už má nominace na Objev roku a čtenáři 5plus2 je díky Rádiu Impuls znají dřív než ostatní
JOSEF VLČEK

V

posledních letech je na české hudební scéně velmi živo. Každý
rok se objevuje pět i více kvalitních nováčků. Od začátku devadesátých
let tu nebylo tolik nových talentovaných
tváří jako v posledních třech letech.
Však také pořadatelé Českého slavíka
konstatovali, že před branami nominací
muselo zůstat několik velkých talentů.
Kdo se dostal do finálové čtveřice?

Poetika

Tři kluci, žijící v trojúhelníku Velká Bíteš - Žďár nad
Sázavou - Velké Meziříčí, představují žánr, kterému
se říká pop-rap. Je to výrazně rytmická
až taneční hudba, v níž hraje důležitou
roli rap neboli rytmická recitace Edy Rovenského alias Packeta. Na YouTube je
proslavil hit Každou vteřinou, který má

dnes kolem tří a půl milionu zhlédnutí.
Letos vydali album Trinity, které ocenila jak kritika, tak jejich posluchači.

Pokáč

O Janu Pokorném, který vystupuje pod
přezdívkou Pokáč, se v odborných kruzích ví už několik let. Je autorem textů
k několika zdařilým skladbám písničkáře Voxela,
s nímž často společně vystupuje.
Asi před rokem se
na YouTube objevila píseň Vymlácený entry, ze které se v průběhu několika měsíců stala generační hymna. Nápaditý muzikant letos vydal úspěšné album
s názvem Vlasy. Od přírody holohlavý
sympaťák má pověst charismatického interpreta, který dovede své publikum na
koncertech doslova uhranout. V těchto
dnech se objevil nový klip k další Pokáčově písni Mám doma kočku.

Vojtaano

Pod jménem Vojtaano se skrývá herec
Vojtěch Záveský, kterého známe ze seriálů Ulice, Helena a Vinaři nebo z filmu
Teorie
tygra.
Opravdovou popularitu ale získal internetovým seriálem
Vyšehrad,
v němž vystupuje
a zároveň pro něj
napsal titulní píseň.
Příběhy o nepříliš bystrém fotbalistovi
Juliu „Lavim“ Lavickým mají už několikamilionovou návštěvnost.
Ještě předtím ho ale proslavil hit Galantní jelen, který patří na internetu k nejnavštěvovanějším českým písním všech
dob. Některé jeho pasáže zlidověly a dohromady má víc než deset milionů přehrání. Vojtaano vydal před pár týdny první desku The Beast Of Vojtaano, na níž
se představuje jako zpívající komik se
smyslem pro hodně šťavnatý humor.

Mirai

Kdo by neznal Emilem Zátopkem inspirovanou písničku Neboj se a přidej. V těchto dnech ji hrají všechna rádia. Jejím interpretem je
tříčlenná severomoravská skupina
Mirai. Vznikla skoro před
čtyřmi roky v Novém Jičíně kolem zpěváka Mirai Navrátila a hned první vydaná
píseň Dítě robotí se stala na internetu hitem. Výhodou Mirai je smysl pro chytlavé písně. Jejich nedávné první album
Konnichiwa je jich plné. Na některých
textech se podílel další z kandidátů na letošní Objev roku, Pokáč.
Kdo z této čtveřice se stane letošním
Objevem roku Českého slavíka Mattoni? O tom můžete rozhodnout i vy prostřednictvím telefonního hlasování během televizního přenosu slavičího galakoncertu TV Nova 25. listopadu.
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Hra o Hrad
začíná
Sledujte největší průzkum mezi
internetovou populací.

Magnet na prach
230 000+ hlasujících
42 000+ reprezentativní volební model
Volební rádce, profily kandidátů, statistiky

WWW.PREZIDENT21.CZ

Prachovky z pravých pštrosích per
prach nevíří, ale díky elektrostatické
přitažlivosti jej přitahují. Poddajné,
měkké pštrosí peří je krásně načechrané,
obsahuje miliony jemných vláken a díky
tomu zachytí i ty nejmenší prachové částice.
Oprašte svůj nábytek, poličky, obrazy či vaše
elektronická zařízení. Budete se divit.
Prachovky se snadno čistí, stačí venku
vytřepat nebo umýt ve vlažné mýdlové
é vodě.
eNt
ký sortim
Prachovky můžete zakoupit v různých
Nově - širo , NejeN
velikostech a barvách na stránkách
oračNího

shop.pstrosi.com

dek
peří
pštrosího
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Můj soused kutil. Rádio opraví i v kavárně
Vypadá to jako návrat
v čase. Ovšem i dnes
existují nadšení kutilové,
kteří vám u sebe doma
nebo v kavárně „za pár
drobných“ opraví věc,
jež byste jinak vyhodili.

že na webu je zaregistrováno 651 opravářů,
velká část jsou takzvaní hobby opraváři,
tedy takoví jako pan Luděk.
Nápad původně vznikl v Nizozemí
a Charvát se jím inspiroval. Kromě webu organizuje Opravárna.cz také setkání v kavárnách po celém Česku, kam vždy v konkrétní den pozve opraváře a lidé si mohou zajít
posedět a rovnou donést něco, co potřebují
spravit. „Stále potřebujeme nové opraváře,

veškerá registrace je
pro ně zdarma,“ dodává Charvát s tím, že filozofií projektu je, aby
lidé nekupovali pořád
dokola věci nové, jak
na to cílí obří výrobci
z celého světa, ale pokoušeli se ty staré opravit. Doufá, že v Česku, kde ještě před pár lety každý opravoval

v garáži svou „škodovku“, by se nápad
mohl dobře uchytit.
V mnoha městech také fungují sdílené či
veřejné dílny. Jednu před pár dny otevřeli
ve Skautském institutu na Moravském náměstí v Brně. „Dílna je přístupná zdarma
a určená lidem, kteří si sami něco opraví, nářadí máme a rádi poradíme. Každý může přijít kdykoli ve všední den mezi 9:00 a
21:30,“ říká provozní Soňa Parke.
(jos)
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z naší

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 16. 11. – 19. 11. 2017

V PÁTEK 17. 11. MÁME OTEVŘENO.
KACHNA*
zmrazená
cena za 1 kg

PLATÍ POUZE VE ČTVRTEK 16. 11. A V PÁTEK 17.11.

5

MAX.

BANÁNY
1 kg

do vyprodání zásob
kg

osoba/den

AK

3

MAX.

16,90

CE

ČR | V Česku fungují stovky opravářů, kteří jsou na první pohled skrytí. Není to
mnohdy ani jejich profese, spíš koníček
nebo přivýdělek. Ale vy díky nim nemusíte vyhodit zdánlivě neopravitelnou věc. Například starou remosku, u níž byste si mysleli, že už na ni ani nejdou sehnat náhradní
díly. A opraví ji mnohdy na místě, kde byste to nečekali, třeba ve vaší oblíbené kavárně. Takových řemeslníků, prostor a akcí
v poslední době přibývá.
Často jsou těmito kutily senioři či technologičtí nadšenci. Někteří věci opravují dokonce pouze z prosté radosti a pro zábavu.
Může to být váš soused z vedlejšího vchodu, řezník z hlavní ulice nebo třeba „ten“
milý starý pán, který chodí každé ráno venčit do parku psa. Nejsou velkou konkurencí
autorizovaným servisům, zato bývají levněj-

29,90�

49,90

ilustrační foto

-43%

LÍSKOVÁ JÁDRA
500 g

HERA
250 g

100 g 39,80 Kč

100 g 3,96 Kč

199,-

/

MAX.

CUKR KRYSTAL
1 kg
MAX.

10

9,90
19,90�

1 bod navíc

COCA-COLA,
COCA-COLA ZERO 4PACK*
4x 1,75 l

24

ks

osoba/den

1 l 9,99 Kč

1 l 16,60 Kč

69,90

24,90

CE

CE

-57%

PIVO KRUŠOVICE 12
PET
24ks
1,5 l
osoba/den

AK

AK

119,-

-64%

MAX.

100 g 59,50 Kč

při koupi 1 ks

279,90�

69,90�

Vánoční nákupní poukázky jsou v prodeji od 30. 10. 2017 do 2. 1. 2018
nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách PENNY. Poukázky jsou v hodnotě
300 Kč a 500 Kč a opravňují k odběru zboží v uvedené hodnotě v kterékoli prodejně
společnosti Penny Market s.r.o. Na poukázky nelze vracet hotovost v jakékoliv výši
a nelze je směnit za peníze. Více na www.penny.cz.
Platnost vánočních nákupních poukázek je do 31. 3. 2018.

MAX.

MAX.

Nevyhazovat, ale opravit

24,90

-50%

Darujte naše nákupní poukázky
v krásné vánoční obálce.

KÁVA JACOBS KRÖNUNG
instantní | 200 g
ks

AK

PLATÍ POUZE VE ČTVRTEK 16. 11.

Nadělte všem pod stromeček
podle jejich chuti
6

100 g 4,98 Kč

AK

CE

ilustrační foto

MAX.

ks

CE

ks

-54%

FILET PANGASIUS
GRAN MARE
500 g

osoba/den

osoba/den

69,90

9,90
21,90�

1 l 139,80 Kč

6

AK

ks

-49%

TUZEMÁK
JINDŘICHOHRADECKÝ*
37,5 % alk. | 0,5 l

osoba/den

Web Opravárna.cz vymyslel Jan Charvát
(na snímku vpravo ve výřezu). „Je to vlastně
komunita, na jedné straně opraváři, na druhé lidé s rozbitými výrobky. My se je snažíme propojit, aby si každý mohl najít v okolí
svého bydliště někoho, kdo mu pomůže
s opravou,“ říká zakladatel projektu s tím,

10

osoba/den

CE

99,90

CENA BEZ PENNY KARTY

ší, domluva s nimi bývá jednodušší a v přátelštějším duchu. A hlavně, bývají blízko.
Jedním z nich je Luděk z Prahy. Své příjmení prozradit nechce, protože jako opravář si vydělává ve volném čase mimo své
zaměstnání a nerad by, aby to jeho šéf zjistil. Specializuje se na domácí spotřebiče
jako rádia či vysavače. „Za tři roky jsem
měl na stole stovky výrobků. Zrovna teď
opravuji starou remosku,“ říká. Aby měl zákazníky, využívá svých známostí nebo už
tři roky fungující server Opravarna.cz.
„Tam na mě dostanou číslo a výrobek mi
pak přinesou domů. I na ty staré remosky
se dají náhradní díly pořád sehnat, oprava
vyjde na tři až pět set korun,“ popisuje.

ks

osoba/den

44,90�

-44%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém
množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první
den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost
Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Z rybníku nejen na pekáč
Z ryb, které si přivezete
z podzimního výlovu,
můžete připravit kromě
grilované pochoutky
i polévku nebo hranolky.

a vhodné pro diety. Maso ryb je rovněž
bohaté na vitaminy D, E, B6 a B12.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Filety levou zadní

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Mnozí zarytí milovníci ryb vám budou tvrdit, že čerstvý šupináč je nejlepší
jen tak na grilu s trochou másla, citronu
a s pár bylinkami. Pravdu jistě mají
v tom, že čím více nechá kuchař vyniknout přirozenou chuť ryby, tím lépe.
Ovšem pokud jste v době podzimních
výlovů rybníků už té nejklasičtější úpravy úlovků trochu přesyceni, vyzkoušejte si některé méně tradiční receptury.
Najdete je dole na stránce.

Ačkoliv jsou obchodní centra a supermarkety přeplněné mnoha cizokrajnými mořskými rybami, ty žijící v českých rybnících a řekách ovšem mají
také své nezpochybnitelné gurmánské
kouzlo. Vždyť Česko je vyhlášenou rybníkářskou velmocí a české sladkovodní
ryby jako je kapr, amur, pstruh duhový,
candát, lín obecný nebo tolstolobik bílý

mají jednoznačně stejnou výživovou
hodnotu jako maso teplokrevných zvířat. Navíc mají oproti normálnímu
masu své výhody – například vysoký obsah nenasycených mastných kyselin,
které brání srdečním a cévním nemocem. Ryby mají též kratší svalová vlákna s jemnější strukturou, díky čemuž
jsou mnohem snadněji stravitelné

Leckoho od přípravy pokrmů z celých
ryb odrazuje zdánlivě složité porcování
a filetování. Není ale třeba se bát, důležité ovšem je mít ostrý nůž. A postup?
Tělo ryby nařízneme podél hlavy z obou
stran, pak rybu nařízneme podél celé páteře. Otočíme a stejný řez provedeme
z druhé strany. Oddělíme hlavu a podél
kostí odkrojíme celý filet. Zbylou část
ryby otočíme a odkrojíme druhý filet.
Z obou filetů odkrojíme ploutve. Všechny odříznuté části odložíme na později.
Filet otočíme masem nahoru, u ocasní
části nařízneme maso a nožem zajedeme
mezi kůži a maso. Kůži prsty napneme
a rovným tahem ji odřízneme. To uděláme i u druhého filetu, čímž získáme čisté
maso na další zpracování. (re, iDNES.cz)
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Nikdo vám NevNucuje,
co si máte mysLet

ParlamentníListy.cz

Bohatá polévka
z kapra s bagetou
Potřebujeme: 1/2 kapra (vykoštěný filet
s kůží), 2 mrkve, 1 malou cibuli, 1 bobkový list,
2 hřebíčky, 4 kuličky černého pepře, sůl, 2 lžíce
hladké mouky, 500 ml mléka, celerovou nebo
petrželovou nať, 1 malou bagetu, olej.
Postup: Omytého kapra dáme do hrnce,
zalijeme vodou, přidáme mrkev, cibuli, bobkový
list, koření, sůl a vaříme asi 30 až 40 minut.
Během vaření sbíráme z polévky pěnu. Hotový
vývar přecedíme, kapra pokrájíme na kousky,
mrkev pokrájíme na kolečka, cibuli a koření
vyhodíme. Z másla a mouky uděláme jíšku,
do které postupně přilijeme a promícháváme
mléko. Přivedeme k varu. Do vroucí polévky
vložíme kapra, kolečka mrkve, pokrájenou
celerovou nať, přilijeme vývar z kapra
a společně povaříme čtvrt hodiny.
Bagetu nakrájíme na kostičky a osmažíme ji
na pánvi na rozehřátém oleji. Polévku rozdělíme
do talířů a podáváme s opečenou bagetou.

Candát na grilu,
pomerančové rizoto
a smetanová omáčka
Potřebujeme: filety z candáta, 50 g
pomeranče, 5 cl pomerančového
sirupu, 1 dl smetany, 60 g arborio
rýže, 5 cl bílého vína, mix bylinek,
sůl, pepř, olivový olej.
Postup: Filé z candáta osolíme,
opepříme, přidáme bylinky
a necháme 5 minut odpočinout.
Mezitím si orestujeme rýži, přidáme
sůl, bílé víno, pomeranče a necháme
restovat. Ke konci přidáme
smetanu. Do rendlíku dáme
pomerančový sirup a smetanu
a necháme zredukovat na polovinu.
Candáta grilujeme zhruba
3 až 4 minuty z každé strany.
Šéfkuchař Roman Kurfiřt

Rajská rybí polévka

Grilovaný siven

Potřebujeme: 1 polévkovou lžíci másla,
1 šalotku, 1 stroužek česneku, 1 lžičku
natrhaného tymiánu, 0,2 litru vína, 0,4 kg
drcených loupaných rajčat, 0,4 litru rybího
vývaru, sůl a pepř, 0,2 kg vařeného rybího
masa, čerstvou bazalku a toasty.
Postup: Na másle zesklovatíme šalotku
a česnek, přidáme tymián, orestujeme,
zalijeme vínem a svaříme. Přidáme rajčata
a rybí vývar. Vše převaříme, osolíme
a opepříme. Polévku můžeme umixovat.
Přidáme kousky vařené ryby a bazalku.

Potřebujeme:
800 g filetu sivena,
100 g másla,
50 g česneku, sůl,
čerstvý tymián,
čerstvou šalvěj,
hladkolistou petržel,
citron, 1 ks žluté
cukety, olivový olej,
1 kg nových
brambor,
150 g šalotky.
Postup: Filety sivena naložíme do nasekaných
čerstvých bylinek a necháme 24 hodin marinovat.
Na grilovací pánvi na másle opečeme sivena společně
s plátky česneku a osolíme. Cuketu nakrájíme na plátky
a na sucho ji ogrilujeme. Poté ji pokapeme olivovým
olejem. Smícháme neoloupané brambory nakrájené na
čtvrtky, šalotku na měsíčky, nasekaný čerstvý tymián,
osolíme, pokapeme olivovým olejem a dáme do
pekáčku. Pečeme v troubě. Ozdobíme citronem.
Zdroj receptů: iDNES.cz, lidovky.cz

Rybí hranolky
Postup: Rybí maso (bez kostí) pokrájíme
na hranolky silné 1,5 až 2 cm, osolíme,
potřeme utřeným česnekem a naložíme
přes noc do marinády z: 1 lžíce koření
Tandori Masala, 2 lžic rostlinného oleje,
200 ml suchého bílého vína. Druhý den
maso na větší dávce oleje restujeme.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017
KOMERČNÍ PREZENTACE

Poslední šance na získání peněz
N

a podzim letošního roku vyhlásily všechny kraje druhé kolo kotlíkových dotací. Díky této dotaci může každý, kdo provozuje starý kotel na ruční přikládání, získat až 150 tisíc korun na pořízení nového kotle nebo
tepelného čerpadla. Jak vysokou částku
žadatel získá, závisí na tom, jakým palivem bude v budoucnu topit. Některé
obce a města zvýšily maximální výši dotace 127 tisíc korun o vlastní příspěvek.
Například v Ostravě může žadatel získat zmíněných 150 tisíc korun.
Finanční prostředky určené pro kotlíkové dotace postupně docházejí, proto
neváhejte a začněte hledat firmu, která
vám vše zajistí za vás. Je vhodné vybrat
firmu, která má dostatečnou a prokazatelnou historii a nabídne vám vše na
klíč. Od zpracování a podání žádosti
o kotlíkovou dotaci, poradenství při výběru vhodného zdroje tepla až po instalaci vámi vybraného tepelného zdroje.
Nezapomínejte, že by vám měla vybraná firma zajistit i závěrečné vyúčtování
s krajským úřadem, které je mnohem

složitější než podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Důležité je, zda vámi vybraná firma montuje kotle od více výrobců.
Pak se nemusíte bát, že vám budou vnucovat značku, kterou umějí montovat,
i přestože nemusí zcela vyhovovat požadavkům na optimální vytápění.

bovat v cenách od 130 tisíc korun včetně DPH. Cena je závislá na množství
komponentů použitých ze stávající instalace. Cenu ovlivňuje také stav stávajícího rozvodu otopné soustavy a způsob
ovládání výkonu kotle. Na tento typ kotle získáte dotaci od 75 tisíc do 120 tisíc
korun. Z vlastních prostředků tedy zaplatíte od 20 tisíc do 45 tisíc.
U tepelného čerpadla se ceny u běžného rodinného domu v případě renomovaných značek pohybují okolo 200 tisíc
korun. Minimální dotace na tento typ tepelného zdroje je 120 tisíc, v extrémně
znečištěných oblastech až 150 tisíc.
V tomto případě bude vaše spoluúčast
mezi 50 tisíci až 80 tisíci korun.
Podle zákona na ochranu ovzduší se
musí do roku 2022 vyměnit všechny kotle 1. a 2. emisní třídy. Za nedodržení tohoto termínu hrozí pokuta 50 tisíc korun. Určitě neváhejte a využijte kotlíkovou dotaci. Nový zdroj tepla pořídíte výrazně levněji. Pokud nevíte, zda je dotace určená i vám, neváhejte zavolat na informační linku 534 001 314.

Kdo má právo na dotaci

O kotlíkové dotace je mezi Čechy
velký zájem.
FOTO | ARCHIV

Kotlíková dotace je určena pro každého,
kdo má kotel na ruční přikládání a objekt, ve kterém je kotel instalován, je veden v katastru nemovitostí jako rodinný
dům. Není nutné, aby byl někdo v domě
přihlášen k trvalému pobytu. Pro získání
dotace není nutné, aby měl dům nová
okna, ani nemusí být zateplen.
A kolik vás výměna bude vlastně
stát? Přesnou cenovou nabídku je možno zpracovat až na základě osobní návštěvy technika. Pokud se rozhodnete
pořídit automatický kotel na uhlí, případně pelety od českého výrobce, bude
se cena kompletní dodávky včetně montáže a všech nutných komponentů pohy-
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MONTÁŽE kotlů na uhlí, dřevo, pelety
MONTÁŽE tepelných čerpadel
MONTÁŽE plynových kotlů
REVIZE kotlů
TOPENÁŘSKÉ práce
Vložkování a frézování KOMÍNŮ
Montujeme tyto značky: Atmos, Attack, Benekov, Dakon,
Viadrus, Viessmann, LG, Panasonic, Nibe, Brilon, Nordline,
Kovarson, Ekoscroll, Rojek, EasyPell, Opop, Vollcano
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AutomAtický ocelový kotel

95 %

5

357 kg
450 kg

ECODESIGN

84 %

 777 663 799  222 703 380

www.dumkotlu.cz

www.kovarson.cz
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Svět podle Michala Nesvadby
Herec a mim Michal Nesvadba slaví 60. narozeniny.
Pro týdeník 5plus2 se rozpovídal o dětské duši,
lásce na první pohled i o zábavě dospěláků.
O tom, kdy se rozsvítím
Vše se ve mně změní prvním krokem na
jeviště do záře reflektorů. A protože
tam chodím ze zákulisní tmy, energie
dětského obecenstva mi dodá energii a
já se celý rozsvítím. Děti musím zaujmout během prvních tří minut, ony
pak přistoupí na mou hru a vydrží být
v kontaktu celou hodinu. Ještě je nutné
udělat během představení dvě rapidní
změny v rytmu, abyste znova nastartovali jejich pozornost. Je to trochu matematika a pak příběh. Hrál jsem i v cizině a všechny děti jsou úplně stejné. Triky, které mám naučené, fungují ve
všech tramtáriích světa stejně.

O vnitřním dítěti v nás
Duše dítěte ve mně stále žije. Jsem totiž
nad sebou přísným tatínkem. Mám rád,
když má vše nějaký řád. Nemyslete si

však, že bych žil infantilním životem,
obklopený hračkami. Toho se možná dočkám o pár let později. Odděluji svůj život od mé profese, respektive „poslání“
hrát si s dětmi. A proč jsem duší stále dítětem? Rozumím jim, a proto vím, co
chtějí, i když zrovna ani nedutají. Soudím i podle mých častých návštěv
v hračkářství. Změnou je, že si hračky
už umím vyrobit. Všechny jsou mými
„vynálezy“, a to ze samolepicí barevné
pásky. Tady už cítím jistý krok od hravého kluka ke „středoškolákovi“.

O nejšťastnější minutě
Současnou manželku Andreu jsem poznal před 16 lety během show v Brně,
seděla s dcerou v první řadě. Při každém představení beru na jeviště nějakou maminku. Vybírám si ji náhodně,
asi minutu předtím, než na ni ukážu.
Takže na výběr mé budoucí manželky

INZERCE

CAPSICOLLE

jsem měl minutu. Byla to jedna z nejšťastnějších minut v mém životě. Její kamarádka Andrea si nás na pódiu zničehonic vyfotila. Máme tudíž fotku,
která dokumentuje i naši první
společnou vteřinu.

O světě dospělých
Ve světě dětí, které chodí na
má představení, není nic zkaženého. Ve světě dospělých se každý z nás
orientujeme po svém. Děti mají výhodu,
že zavřou oči a nic ošklivého nevidí. My
je máme stále otevřené. Takže, baví mě
víc svět dětí! Těžko uvěřit, ale já hraji na
pódiu i pro dospělé. Když se baví, o to
víc to strhne dětské publikum. Na druhé straně si myslím, že i dospělí si
umí hrát, ale nesmí u toho být děti.
Oslava narozenin bude velká
Galašou 18. 11. v Kongresovém
paláci Praha. Chystá se největší
dort na světě, laserová show
i legendární Mimtrio s Upírem
Krejčím a Světlanou Nálepkovou.

Pozor na parkety, ne každý
sport kloubům prospívá

Kapsaicinový krém








Kapsaicinový hřejivý krém
bezpečně a dlouhodobě pomáhá
při bolestech svalů a kloubů
a navozuje svalovou relaxaci
Skládá se z 8 čistě přírodních látekk
Hřejivý krém je vhodný pro dospělé
é
a děti od 12 let
Stačí malé množství o velikosti hráššku
Výborně se vstřebá do pokožky
a je bez zápachu
Krém začne ihned sám prohřívat
na teplotu až 50° C.

Najdete
nás v lék
árnách
BENU a D
r. Max!

www.hrejivanaplast.cz/kapsaicinovy-hrejivy-krem/

ČR | Stačí podzimní nachlazení nebo
chřipka a kromě hlavy a krku vás začnou mnohdy bolet i klouby. Většinou
ale tento doprovodný jev odezní relativně rychle. Pokud tomu ale tak není,
může to být signál, že s nimi něco není
v pořádku. Klouby mohou být zanícené, deformované či reagují na opotřebení věkem a námahou. V takovém případě je potřeba obezřetně přistupovat také
ke sportovním aktivitám.
Pro klouby jsou z běžných aktivit příležitostných sportovců nejnáročnější ty
takzvané parketové. Jde třeba o tolik populární squash nebo badminton. Tvrdý
povrch, na kterém se hrají, způsobuje, že
při pohybu po něm zdaleka tolik nedochází ke skluzu končetiny. Tím jsou
nejen klouby, ale také vazy a chrupavky
mimořádně a nepřirozeně namáhány
a jsou o to víc náchylné k poškození.

I to je jeden střípek do mozaiky civilizačních chorob, kvůli kterým se v ordinacích specializovaných lékařů objevují čím dál mladší lidé, výjimkou nejsou
čtyřicátníci. Kromě obézních pacientů
jsou to často právě příležitostní sportovci. „Nejvíce přibývá osteoartrózy, což
je onemocnění způsobené především
opotřebováním kloubů,“ vysvětluje lékařka Liliana Šedová z Revmatologického ústavu v Praze. „Jedná se vlastně o civilizační onemocnění, na kterém se
mimo jiné podílí špatný životní styl, nedostatek pohybu nebo naopak nadměrné přetěžování kloubů, také sedavý způsob života, vadné stereotypy pohybu,
obezita, ale i špatná obuv,“ dodává.
Obecně platí, že při léčbě problémů
s klouby je potřeba nejen úprava pohybového režimu, ale také životosprávy. Pomoci mohou i speciální masti, které přinesou potřebnou úlevu. Občasné bolesti
kloubů zkuste zmírnit také teplými koupelemi, zábaly, bylinnými mastmi a gely.
Z pohybových aktivit je vhodný nordic
walking. Hůlkami mírně odlehčíte kyčle
a kolena, zapojujete lopatky a trup, takže
pohyb je více komplexní. Pracují například i šikmé břišní svaly. Energetická náročnost je přitom větší než při klasické
chůzi, takže je chůze s holemi vhodná
i pro snižování nadváhy. Nejlepší je samozřejmě se vydat do přírody, asfalt či
dlažba kloubům neprospějí. (re, iDNES.cz)
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Bílá pro Impuls: Na slavíky ještě místo mám
ČR | Na blížící se čas adventu je zpěvačka Lucie Bílá připravena s předstihem,
a to díky svému novému albu „Bílé Vánoce Lucie Bílé 2“.
„Texty mi dělala Radůza, což je pro mě
neuvěřitelné překvapení. Vždycky to byla
moje oblíbená kolegyně, ale jak dokáže
psát, to je neskutečné,“ nešetřila chválou
zpěvačka, která minulý týden ve vysílání
Rádia Impuls křtila kalendář Českého
mejdanu s Impulsem. Letos bude právě
i Bílá jedním z hostů dalšího obřího koncer-

tu, který se uskuteční 16. prosince
v pražské O2 areně.
Na dohled se
blíží také předávání Českých slavíků, jež už se pro
Lucii Bílou, stejně jako pro Karla
Gotta, stalo jakýmsi milým předvánočním rituálem. Letos je pro zpěvačku navíc ve hře jubilejní dvacátý slavík. „Deva-

tenáct je krásné číslo, a i kdyby ten dvacátý nepřiletěl, i tak děkuju. Vždycky tuhle
anketu budu ctít, protože… Tak dobře,
kecám! Na polici mám ještě spoustu místa,“ smála se v éteru zpěvačka.
Rozpovídala se také o dalších svých
oceněních. Kromě slavíků si váží i divadelní Ceny Thálie za Johanku z Arku, ale
také státního vyznamenání, které před třemi lety převzala.
Přiznala, že největší radost jím udělala
svému otci, který ji při přebírání doprová-

zel. „V té době jsme to v rodině neměli
jednoduché a já jsem byla ráda, že jsem
pomohla tátovi odvést trochu pozornosti
od bolesti, kterou jsme měli,“ zavzpomínala zpěvačka, jejíž maminka tehdy bojovala s vážnou nemocí. „Stihla jsem poděkovat své mamince za všechno, co pro
mě za celý život udělala, a zároveň potěšit tátu, který je ze staré školy a státní vyznamenání je podle něj věc, jež se neodmítá,“ vysvětlila Lucie Bílá ve vysílání
Rádia Impuls.
(vrm)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Darinka: Máma
omdlela, když
zavolal Karel Gott

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.
Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky.

I
DOTAC
O
K
E
V
CENY
POEUROZKEU 2017!
NC
DO KO
JEDNOTKA POHONNÁ

PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ

PJGCV160

Obj. číslo:

4427

Obj. číslo:

4369

16 990 Kč
AKCE EKO DOTACE: 10 990 Kč

Cena s DPH:

19 590 Kč
AKCE EKO DOTACE: 13 590 Kč

Cena s DPH:

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:

* Více informací o akci najdete
na www.vari.cz.

Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, BRONISLAV DOLANSKÝ, Dolní
Novosadská 30, T 731 718 718 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Ostrava, BG TECHNIK cs,
a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • 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 • Valašské Meziříčí,
TECHNIKA POLÁČEK, Nádražní (bývalá ZUŠ) 105, T 731 444 396 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 •
Zlín, AGRO SMETANA, Vršava 4975, T 604 605 288
Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na

www.vari.cz.

Slavný duet Zvonky štěstí složil
v roce 1984 Jiří Zmožek, který Karlu
Gottovi doporučil tehdy jedenáctiletou Darinku Rolincovou. „Pustil mu
nějaké moje nahrávky. Karla natolik
okouzlily, že zvedl telefon a zavolal
mojí mamince. Omdlela, protože Karel Gott byl její idol. Když jsme maminku vzkřísili, domluvila se spolupráce,“ odkryla dnes už Dara Rolins
na rádiu Český Impuls AM 981. Natáčení šlo prý tehdy jako po másle. „Nazpívala jsem to hned napoprvé, Karel
byl na mne pyšný. Zvonky štěstí mě
pak představily i českému publiku,“
dodala Dara. Spolupráci s Karlem Gottem a jeho týmem považuje za nejlepší hudební školu, které se jí dostalo.
Vyznání, vyznanie
krásně zní, krásne znie
táto melódia, ozaj zázračne.
Poslouchám a chvěje se mi trémou
hlas,
zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás...
(Hudba: J. Zmožek, text: Z. Rytíř)
Jak se rodila Písnička pro kočku Milana Drobného, prozradí Hudební
kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách,
AM 981 kHz.
(tom)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. listopadu 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Trávnička 7.50
Taková normální rodinka (4/8) 8.45 Vzpomínka
na Adventní koncerty 2016 9.05 Otec Brown V
9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Králi, já mám nápad 14.00 O bojácném
Floriánkovi 15.15 Příběhy slavných... Rudolf Deyl
ml. 16.10 Maskovaná milenka 17.30 Hercule
Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

6.20 Robot a příšerka (24) 6.45 Milesova
vesmírná dobrodružství (6) 7.15 Kačeří příběhy (21, 22) 8.05 Tučňáci z Madagaskaru III (2)
8.30 Tvoje tvář má známý hlas IV 11.10 Koření
12.05 Volejte Novu 12.45 Rady ptáka
Loskutáka 13.40 Tipy ptáka Loskutáka 13.55
Výměna manželek V 15.20 Krásná pokojská.
Romantická komedie (USA, 2002) 17.30
Znovu sedmnáctiletý. Romantická komedie
(USA, 2009) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

6.20 Ninjago VII (5) 6.50 Ninjago VII (6) 7.15
Ben 10 7.45 M.A.S.H (186) 8.15 Autosalon 9.25
MotorSport 9.55 Prima Partička 10.55 Modrý
kód (53) 12.15 Mordparta (1) 13.40 Hrdina
kuchyně 14.15 Vrať se do hrobu! Komedie (ČR,
1989). Hrají M. Šteindler, D. Batulková,
K. Pollertová-Trojanová, K. Koláček, M. Peprník
a další 16.25 Perfect Days. Komedie (ČR, 2011).
Hrají I. Chýlková, V. Kotek, Z. Bydžovská a další
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.20 Krimi

ZÁBAVA

ZÁBAVA

SERIÁL

6.45 Noviny 7.35 Soudní síň 9.45 Interaktivní teleshopping 10.45 Extrémní případy 12.00 Synové
a dcery Jakuba Skláře (5) 13.10 Druhý dech (5)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.45 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Můj šálek
kávy, romantická komedie (USA, 2014) 22.20
Kdyby bylo kdyby 2 (1, 2/10) 0.25 Soudní síň

NEDĚLE 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.10 Soudní

síň 9.10 Interaktivní teleshopping 10.10 Kutil, s. r. o.
(3, 4/17) 11.55 Druhý dech (6) 13.20 Ta naše písnička česká, romantická komedie (ČR, 1967) 15.00
Všechno, co mám rád 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.35 Tajemný neznámý, romantický film
(Rak./N, 2010) 0.35 Kutil, s. r. o. (3, 4/17)

PONDĚLÍ 7.00 Extrémní případy 8.20 Soudní
síň 9.20 Ve jménu zákona (46) 10.30 Interaktivní
teleshopping 11.30 Nákupní maniačky 12.25 Divocí
koně (90) 13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň
16.55 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Ta naše písnička česká
22.00 Můj šálek kávy 23.50 Extrémní případy
ÚTERÝ 5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Poldové

20.00 Tajemství těla
21.15 Něžné kuře
Komedie (Fr., 1978)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Jen pro tvé oči
Akční film (VB, 1981)
1.05 Manéž Bolka Polívky
2.10 Banánové rybičky
2.40 Padající květináč
3.10 Očkované štěně
3.35 Bydlení je hra
4.00 Pod pokličkou

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Boj o přežití
Akční krimithriller (USA, 2015).
Hrají M. Jovovichová, P. Brosnan,
D. McDermott, A. Bassett
0.40 Krásná pokojská
Romantická komedie
(USA, 2002). Hrají J. Lopezová,
R. Fiennes, N. Richardsonová
2.25 Krok za krokem II (2)
3.00 Co na to Češi
3.40 Výměna manželek V
4.45 Novashopping

20.15 Polda II (7)
Láska na klíč. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
21.25 Žoldnéř
Akční film (VB, 2013).
Hrají J. Statham, A. Buzeková
23.40 Jezero smrti
Thriller (VB, 2008). Hrají
K. Reillyová, M. Fassbender
1.35 Rocky Balboa
Akční drama (USA, 2006)
3.35 Bílá horečka
Thriller (USA, 2013)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.05 Autosalon 8.10 Bionická žena (4) 9.05 Extant
II (5) 10.00 Top Gear 2008 11.15 Re-play 11.50
Pevnost Boyard (4) 13.55 Simpsonovi XVIII (1)
14.25 Simpsonovi XVIII (2) 14.55 Simpsonovi XVIII
(3) 15.25 Simpsonovi XVIII (4) 15.55 Zaslaná pošta
(1/2) 17.55 Simpsonovi XVIII (5, 6) 18.55
Simpsonovi XVIII (7, 8) 20.00 Star Wars: Epizoda
IV – Nová naděje, sci-fi film (USA, 1977) 22.40
Poslední ninja, akční film (USA, 2009) 0.35 Re-play

6.30 Herbie jede rallye 8.20 Sněhová královna
10.00 Námořní vyšetřovací služba VII (20, 21) 12.05
Cesta do hlubin študákovy duše 13.35 Za plotem
15.00 Shrek Třetí, animovaný film (USA, 2007)
16.40 Pension pro svobodné pány, komedie (ČR,
1967) 18.05 Něžné vlny, komedie (ČR, 2013) 20.00
Tron: Legacy, sci-fi film (USA, 2010) 22.25 Scary
Movie 5, komedie (USA, 2013) 23.45 Neznámý,
koprodukční film (USA/VB/N/Fr., 2011)

7.40 Ninjago VII (6) 8.10 Ben 10 8.25 Zpravodajství
FTV Prima 10.10 Siska VII (11), krimiseriál (N, 2007)
11.20 Mňam aneb Prima vařečka 11.55 Siska VII (12),
krimiseriál (N, 2007) 13.15 Cvokař, komedie (USA,
2009) 15.25 Pověste je vysoko, western (USA,
1968) 17.55 Pravá blondýnka, komedie (USA, 2001)
20.00 Kingsman: Tajná služba, krimikomedie (VB,
2014) 22.45 Ptačí teror, horor (USA, 2015) 0.40
Poslední ninja, akční film (USA, 2009)

SÉRUM PRAVDY

v akci 7.30 Soudní síň 9.30 Ve jménu zákona (47/131)
10.40 Interaktivní teleshopping 11.40 Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně (91) 13.55 Poldové v akci
14.50 Soudní síň 16.55 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tanec snů
23.25 Specialisté na vraždy (22, 23/49)

STŘEDA 6.30 Poldové v akci 7.15 Soudní síň 9.25

Ve jménu zákona (48/131) 10.30 Interaktivní teleshopping 11.30 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně
(92) 13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň 16.55
Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Všechno, co mám rád 21.45 Synové
a dcery Jakuba Skláře (6) 23.00 Dr. Stefan Frank

ČTVRTEK 6.20 Poldové v akci 7.15 Soudní síň

9.20 Ve jménu zákona (49/131) 10.30 Interaktivní
teleshopping 11.30 Nákupní maniačky 12.25 Divocí
koně II (1/68) 13.50 Poldové v akci 14.45 Soudní síň
16.55 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (7, 8) 23.15
Střepiny 23.55 Aféry 0.35 Divocí koně II (1/68)

PÁTEK 5.40 Noviny 6.20 Poldové v akci 7.00
Soudní síň 9.15 Ve jménu zákona (50/131) 10.25
Interaktivní teleshopping 11.25 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně II (2/68) 13.45 Poldové v akci
14.45 Soudní síň 16.55 Ochránci, seriál (SR, 2014)
17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Italské dědictví 22.20 Tanec snů

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 196

neděle 19. listopadu 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.40
15.45
17.10
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.00
22.34
22.35
0.30
2.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Blondýna
6.40 Rodinné trampoty oficiála
Tříšky 8.15 Úsměvy Petry Janů 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princezna Slonbidlo
Bezvousák a princezna Kamila
Cizí lidé
Rodinný film (ČR, 1983)
Causa Králík
Komedie (ČR, 1979)
Byl jednou jeden dům (1/5)
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (14/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Zemský ráj to napohled
Komediální drama (ČR, 2009)
Schimanski
Bolkoviny

NOVA
6.00
6.25
6.55
7.50
8.10
9.15
10.30
12.05
14.15
15.55
17.35
19.30
20.15
21.20
21.50
0.15
1.45
2.45

Robot a příšerka (25)
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (23, 24)
Tučňáci z Madagaskaru III (3)
Víkend
O synkovi, který se učil bát
Pohádka (N, 2014)
Scooby-Doo
Komedie (USA, 2002)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (5)
Střepiny
Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Kriminálka Anděl IV (14)
Volejte Novu

Prima
6.20
6.50
7.10
7.40
8.10
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.10
0.45
1.45
3.55

Ninjago VII (7)
Ben 10
M.A.S.H (187)
M.A.S.H (188)
Přírodní vesmír (1)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (54)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru V
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Já, Kajínek
Očima Josefa Klímy
Loupež na úrovni
Krimikomedie (Kan./VB, 2013).
Hrají K. Rusell, M. Dillon a další
Hrdina kuchyně
Přírodní vesmír (1)
Vraždy v Midsomeru V
Jezero smrti
Thriller (VB, 2008)

Nova Cinema
6.20 Pan Magor 7.55 Fantom Morrisvillu 9.40
Pension pro svobodné pány 11.10 Rumburak 13.20
Tron: Legacy 15.30 Pohřešovaní (12-14) 18.10 Chceš
mě, chci tě, romantická komedie (USA, 2009)
20.00 Spider-Man 3, akční film (USA, 2007) 22.35
Bílá smrt, akční krimithriller (Fr./Kan./USA, 2009)
0.20 Scary Movie 5, komedie (USA, 2013)

Prima cool
7.20 Bionická žena (5) 8.10 Extant II (6) 9.10 Top
Gear 2008 10.25 Applikace 10.55 Pevnost Boyard
(5) 13.15 Simpsonovi XVIII (5-8) 15.15 Star Wars:
Epizoda IV – Nová naděje 17.55 Simpsonovi XVIII
(9, 10) 18.55 Simpsonovi XVIII (11) 19.30 Simpsonovi XVIII (12) 20.00 X-Men: První třída, akční
film (USA, 2011) 22.45 Legenda II (3), akční seriál
(USA, 2016) 23.40 Autosalon 0.45 Applikace

Prima Max
8.50 Ninjago VII (7) 9.20 Ben 10 9.40
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Siska VII (12) 12.15
Mňam aneb Prima vařečka 12.45 Siska VII (13)
14.05 Pravá blondýnka 16.10 Copak je to za
vojáka..., komedie (ČR, 1987) 18.05 Zamilovaní rivalové, hudební komedie (USA, 2014) 20.00 Exodus:
Bohové a králové, dobrodružný film (VB/Šp./USA,
2014) 23.15 Žoldnéř, akční film (VB, 2013)

pondělí 20. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45 To
je vražda, napsala VI 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Causa Králík
Komedie (ČR, 1979)
15.25 Věštkyně
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
15.55 To je vražda, napsala VI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život a doba soudce A. K. 2 (13/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (12/12)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.20 Na stopě
23.45 Šťastné údolí II (4/6)
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.50
10.40
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.15
22.35
23.30
0.25
1.55
2.35
3.15
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3344, 3345)
Dáma a Král (5)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (88)
Mentalista (10, 11)
Kriminálka Miami VII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3346)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (22)
Kriminálka Anděl IV (15)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (8)
Vražedná čísla V (11)
Mentalista (10, 11)
Kriminálka Miami VII (21)
Střepiny
Černá listina II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (88)

Prima
6.20
6.50
7.20
8.10
8.45
9.10
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
22.50
0.00
1.00
3.05

Ninjago VII (8)
Ben 10
M.A.S.H (188)
M.A.S.H (189)
M.A.S.H (190)
Jake a Tlusťoch (14)
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (15)
Policie Hamburk VII (26)
Komisař Rex VI (11, 12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (55)
Hledá se táta a máma
Cesty k úspěchu
Polda II (7)
Policie v akci
Komisař Rex VI (11, 12)
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky

Nova Cinema
6.15 Dumbo 7.25 Tron: Legacy 9.35 Chceš mě, chci
tě 11.45 Hon za svobodou 14.10 Spider-Man 3
16.40 Znovu sedmnáctiletý, romantická komedie
(USA, 2009) 18.35 Hop – a je tu lidoop, komedie
(ČR, 1977) 20.00 Zachraňte vojína Ryana, válečný
film (USA, 1998) 23.00 VysokáSexyBlond, drama
(USA, 2012) 0.40 Smrtonosná zbraň 4

Prima cool
9.05 Top Gear 2008 10.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (23) 11.05 Top Gear 2008 12.20 Futurama
II (5) 12.50 Simpsonovi XVIII (9-12) 14.45 Applikace
15.15 Re-play 15.50 Futurama II (6) 16.15 Hvězdná
brána II (19) 17.10 Top Gear 2008 18.20 Simpsonovi
XVIII (13-16) 20.15 Útěk z vězení: Vzkříšení (4) 21.25
Teorie velkého třesku IV (2, 3) 22.20 Prima Partička
23.20 Grimm IV (21) 0.15 Prima Partička

Prima Max
8.20 Ninjago VII (8) 8.45 Ben 10 9.05
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Siska VII (13) 11.35
Mňam aneb Prima vařečka 12.10 Vítejte doma! III
13.15 Zamilovaní rivalové 15.15 X-Men: První třída
18.10 Smrtící ráj, thriller (USA, 2016) 20.00 Holky
na tahu, komedie (USA, 2012) 21.50 Děda je lotr,
komedie (USA, 2016) 0.00 Exodus: Bohové
a králové, dobrodružný film (VB/Šp./USA, 2014)

úterý 21. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Maskovaná milenka.
Romantické drama (ČR, 1940) 11.15
Po stopách hvězd 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zločin v obrazárně
Rodinný film (ČR, 1983)
14.40 Šance
15.50 To je vražda, napsala VI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hlava rodiny
21.35 Hercule Poirot
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Ve jménu vlasti V
23.20 Profil zločinu V
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.20
1.45
2.25
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3346)
Specialisté (22)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (89)
Mentalista (12, 13)
Kriminálka Miami VII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3347)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (772)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (9)
Vražedná čísla V (12)
Mentalista (12, 13)
Kriminálka Miami VII (22)
Krok za krokem II (3)
Černá listina II (13)

Prima
6.25
6.50
7.25
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.33
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
3.05

Ninjago VII (9)
Ben 10
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Jake a Tlusťoch (15)
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (16)
Policie Hamburk VII (27)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (59)
Mordparta (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (13, 14)
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky

Nova Cinema
5.25 Hon za svobodou 7.15 Mentalista (10, 11) 8.55
O synkovi, který se učil bát 10.00 Spider-Man 3
12.50 Scooby-Doo 14.45 Znovu sedmnáctiletý
16.40 Strašidelný dům 18.15 Třetí princ, pohádka
(ČR, 1982) 20.00 Krvavý příliv, thriller (USA, 1995)
22.10 Mrazivá vášeň, thriller (USA, 1992) 0.35
VysokáSexyBlond, drama (USA, 2012)

Prima cool
10.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (24) 11.10
Top Gear 2008 12.25 Futurama II (6) 12.55
Simpsonovi XVIII (13-16) 14.50 Teorie velkého třesku
IV (2, 3) 15.50 Futurama II (7) 16.10 Hvězdná brána
II (20) 17.10 Top Gear 2008 18.20 Simpsonovi XVIII
(17-20) 20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (4)
21.25 Teorie velkého třesku IV (4, 5) 22.20 Partička
23.00 Mistr popravčí (10) 0.25 Partička

Prima Max
8.25 Ninjago VII (9) 8.55 Ben 10, animovaný seriál
(USA, 2016) 9.15 Zpravodajství FTV Prima 10.55
Vítejte doma! III 11.55 Mňam aneb Prima vařečka
12.30 Vítejte doma! III 13.35 Smrtící ráj, thriller
(USA, 2016) 15.25 Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991) 17.50 Kempink, komedie (Fr., 2006)
20.00 Kmotr III, drama (USA, 1990) 23.40 Dvojitý
zásah, akční film (USA, 1991)

středa 22. listopadu 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VI
9.45 Cizí lidé. Rodinný film (ČR, 1983)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Každý má svůj stín
Příběh (ČR, 1980)
14.45 Šance
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Sanitka 2 (13/13)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Columbo
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.40
0.30
2.00
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3347)
Ordinace v růžové zahradě 2 (772)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (90)
Mentalista (14, 15)
Kriminálka Miami VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3348)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Mise nový domov
Okresní přebor (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (10)
Vražedná čísla V (13)
Mentalista (14, 15)
Kriminálka Miami VII (23)
Krok za krokem II (4)
Černá listina II (14)

Prima
6.20
6.50
7.20
9.10
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.55
3.00
4.30

Ninjago VII (10)
Ben 10
M.A.S.H (192-194)
Jake a Tlusťoch (16)
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (17)
Policie Hamburk VII (28)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (56)
Show Jana Krause
Já, Kajínek
Policie v akci
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Policie Hamburk VII (28)

Nova Cinema
5.25 Scooby-Doo 6.50 Mentalista (12, 13) 8.25
Pohřešovaní (12-14) 11.30 Strašidelný dům 13.30
Krásná pokojská 15.25 Krvavý příliv 17.35 Ztraceni
ve vesmíru, sci-fi film (USA, 1998) 20.00 Poslední
templář (1/2), drama (Kan., 2009) 21.45 Poslední
templář (2/2), dobrodružný film (Kan., 2009)
23.25 Mrazivá vášeň, thriller (USA, 1992)

Prima cool
11.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (4) 12.25
Futurama II (7) 12.55 Simpsonovi XVIII (17-20) 14.50
Teorie velkého třesku IV (4, 5) 15.50 Futurama II (8)
16.10 Hvězdná brána II (21) 17.10 Top Gear 2008 18.20
Simpsonovi XVIII (21, 22) 19.20 Simpsonovi XIX (1, 2)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (3) 21.25
Teorie velkého třesku IV (6, 7) 22.20 Partička 23.00
Cesty k úspěchu 23.15 Agresivní virus (1)

Prima Max
8.20 Ninjago VII (10) 8.50 Ben 10 9.10
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Vítejte doma! III
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.25 Vítejte
doma! III 13.30 Kempink 15.35 Podezřelá bytná
18.10 Pravda pod povrchem, thriller (USA, 2016)
20.00 Sherlock: Znamení tří (2/3), krimifilm (VB,
2013) 21.55 Rocky II, drama (USA, 1979) 0.25
Dvojitý zásah, akční film (USA, 1991)

čtvrtek 23. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Věštkyně 10.20 Baron Prášil.
Komedie (ČR, 1961) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kdo s koho
Komedie (ČR, 1990)
14.45 Šance
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Setkání s hvězdou: Vilma
Cibulková
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Šťastné údolí II (5/6)
23.20 Taggart
0.10 AZ-kvíz
0.40 Bolkoviny

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.55
1.30
2.15
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3348)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (91)
Mentalista (16, 17)
Kriminálka Miami VII (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3349)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (773)
Prásk!
S.W.A.T.: Pod palbou
Akční film (USA, 2011)
Mentalista (16, 17)
Kriminálka Miami VII (24)
Krok za krokem II (5, 6)
Černá listina II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (91)

Prima
6.25
6.55
7.25
8.15
8.50
9.25
10.25
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
2.50
4.20

Nexo Knights III (1)
Ben 10
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Jake a Tlusťoch (17)
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (18)
Policie Hamburk VII (29)
Komisař Rex VII (2, 3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (60)
Prima Partička
Berlínská mise (1)
Policie v akci
Komisař Rex VII (2, 3)
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Policie Hamburk VII (29)

Nova Cinema
5.05 Pohřešovaní (14) 5.55 Mentalista (14, 15) 7.35
Ztraceni ve vesmíru 9.50 Krvavý příliv 12.20 Jako
vejce vejci 14.55 Poslední templář (1/2) 16.30
Poslední templář (2/2) 18.15 Křivé obvinění 20.00
Námořní vyšetřovací služba VII (23, 24) 21.50
Kongo, dobrodružný film (USA, 1995) 23.50
Divoká posedlost, krimifilm (USA, 2004)

Prima cool
9.25 Top Gear 2008 10.30 Brainiac: Šílená věda (2)
11.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (3) 12.25
Futurama II (8) 12.55 Simpsonovi XVIII (21, 22) 13.55
Simpsonovi XIX (1, 2) 14.50 Teorie velkého třesku IV
(6, 7) 15.50 Futurama II (9) 16.10 Hvězdná brána II
(22) 17.10 Top Gear 2008 18.20 Simpsonovi XIX
(3-6) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IV
(8, 9) 22.20 Lovec bouřek 0.20 Nazí a vystrašení (7)

Prima Max
9.10 Nexo Knights III (1) 9.40 Ben 10 9.55
Zpravodajství FTV Prima 11.35 Vítejte doma! III
12.35 Mňam aneb Prima vařečka 13.10 Vítejte
doma! III 14.15 Pravda pod povrchem 16.10
Sherlock: Znamení tří (2/3) 18.10 20 000 mil pod
mořem (1/2) 20.00 Ten svetr si nesvlíkej, komedie
(ČR, 1980) 21.45 Holky na tahu, komedie (USA,
2012) 23.40 Rocky II, drama (USA, 1979)

pátek 24. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Postřehy odjinud 9.55
Příběhy slavných... Rudolf Deyl ml.
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Tak neváhej a toč speciál
16.00 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... v úkrytu
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 První republika II (12/13)
20.55 13. komnata Zoliho Šallaie
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Nikdy neříkej nikdy...
0.30 Ve jménu vlasti V
1.20 Hlava rodiny

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.10
0.40
2.10
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3349)
Ordinace v růžové zahradě 2 (773)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (92)
Mentalista (18, 19)
Kriminálka Miami VII (25)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3350)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013)
Mentalista (18, 19)
Kriminálka Miami VII (25)
Černá listina II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (92)
Novashopping

6.25
6.55
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.45
0.55
1.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (2)
Ben 10
M.A.S.H (196-198)
Jake a Tlusťoch (18)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (19)
Policie Hamburk VII (30)
Komisař Rex VII (4, 5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají O. Vetchý, A. Geislerová
Vendeta
Akční thriller (USA, 2011). Hrají
N. Cage, J. Jonesová, G. Pearce
Policie v akci
Komisař Rex VII (4, 5)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru

5.10 Ricky a Barabáš 6.35 Křivé obvinění 8.05
Mentalista (16, 17) 9.45 Ztraceni ve vesmíru 12.30
Zázračný běžec 14.45 Blázniví fandové 16.30
Námořní vyšetřovací služba VII (23, 24) 18.15
Svatební války 20.00 G-Force 21.40 Zlodějská
partie, krimifilm (USA, 2008) 23.35 S.W.A.T.: Pod
palbou, akční film (USA, 2011)

Prima cool
6.30 Brainiac: Šílená věda (2) 7.45 Hvězdná brána
II (22) 9.00 Top Gear 2008 10.05 Brainiac: Šílená
věda (3) 11.15 Autosalon 12.25 Futurama II (9) 12.55
Simpsonovi XIX (3-6) 14.55 Teorie velkého třesku
IV (8, 9) 15.45 Futurama II (10) 16.10 Hvězdná
brána III (1) 17.05 Top Gear 2008 18.20 Simpsonovi
XIX (7-10) 20.15 Ničitel Conan 22.20 Tyranosaurus:
Zhouba Aztéků 0.15 Poslední chlap na Zemi II (1)

Prima Max
9.05 Nexo Knights III (2) 9.35 Ben 10 9.50
Zpravodajství FTV Prima 11.30 Vítejte doma! III
12.30 Mňam aneb Prima vařečka 13.05 Vítejte
doma! III 14.10 20 000 mil pod mořem (1/2) 16.05
Nový život s Lucy 18.05 20 000 mil pod mořem
(2/2), dobrodružný film (Austr./USA, 1997) 20.00
Bullittův případ, krimifilm (USA, 1968) 22.25 Holky
na tahu, komedie (USA, 2012) 0.20 Lovec bouřek

22 16. listopadu 2017

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Jiřina Pechová (56)

Pracuje jako státní zaměstnankyně. Nejprve
byla u vojáků, pak u
hasičů a nyní je na sociálce, u hasičů ale působí alespoň v plzeňském divadle, je to její
koníček. Je rozvedená, děti nemá, bydlí
v malém bytě se svým pejskem v Plzni
na Lochotíně. Pokud vyhraje, peníze věnuje sestře na vybavení chaty. Má ráda
vše, není vybíravá. Mezi její oblíbená
jídla patří kung-pao.

Úterý: Lukáš Havlena (23)

Pracuje již deset let
jako číšník, momentálně v Plzni, kde se věnuje baristickému umění
– latte art. Je zadaný,
žije s přítelkyní v bytě.
Vyhrané peníze by použil na svatbu, kterou příští rok plánuje,
s přítelkyní začal cestovat a zasnoubili
se v Paříži. Má rád převážně italská jídla. Nesnáší houby, na večeřích u svých
soupeřů ale ochutná vše.

Středa: Šárka Navarová (20)

Pracuje jako poradkyně zdraví, životního
stylu a krásy u zahraniční firmy. Od září pokračuje v dálkovém
studiu ekonomiky podnikání, školu musela
kvůli mateřství přerušit. Má roční dceru
Elenku a žije s přítelem, který se živí
jako truhlář. Doma jim dělá společnost
ještě mainská mývalí kočka. Výhru by
investovala do malé dcery a do bytu,
moc s ní ale nepočítá. Moc jí chutnají
špagety a lasagne. Nesnáší houby, ryby
a mořské plody.

Česká republika

Udusit Jiřinu česnekem
V Plzeňském kraji uvaří
v pořadu Prostřeno!
čtyři ženy a jediný muž.
ČR | Dvě soutěžící ženy překvapí účast
v pořadu Prostřeno!, protože se znají
z Liberce, ale na obrazovkách Primy se
po neděli potkají v Plzni. Mladý Lukáš,
jediný muž týdne, bude strážcem kvality a glosátorem večeří, které mu připadají až moc obyčejné. U stolu vzniknou
hned dvě koalice – Lukáš s Mirkou proti Jiřině a Šárce, Mária je spíš samorost
a hraje si vlastní, docela zábavnou hru.
„Když jsem se vzpamatovala z toho,
že mě sestra přihlásila, tak jsem to pojala tak, že prostě musím vyhrát!“ prohlásí v pondělí Jiřina. Jak si nejstarší a sebevědomá hostitelka na startu plzeňského
týdne povede? Má ráda ostré, proto se
rozhodla pro mexickou kuchyni. Začne
stylově tequilou. Šok způsobí už banán
v předkrmu, který kombinuje sladkou
chuť ovoce a slaninu.
Barista Lukáš se míní příští rok oženit a na výhru už má doma dokonce připravené prasátko! Naplní ho? Prý jediná jeho taktika spočívá v tom, že chce
co nejlépe uvařit z kvalitních surovin. V
úterý coby kuchař kleje, ale snaží se.

Pátek: Miroslava Foltynová (34)

Je v invalidním důchodu, protože byla vážně
nemocná. Už se ale
těší do práce. Je vdaná, má jedenáctiletou
dceru. Pokud vyhraje,
peníze použije na nákup vybavení do nového bytu. Má ráda
skoro vše, není vybíravá, mezi její oblíbená jídla patří svíčková od manžela.
Nesnáší játra a česnečku. Ráda si vyzkouší, jaké je vaření pro neznámé lidi.

Šárčině bytu v Klatovech vládne
mainská mývalí kočka, raubíř a obr, který už stačil zničit několik židlí. Podle
Lukáše je Šárka staromódní, u ní na talíři ani doma to asi žádná moderna nebude. A Mirka má zase pocit, že poradkyně pro zdraví a krásu na mateřské dovolené „všechno ví a všude byla“. Sama
Šárka prý s vítězstvím moc nepočítá.
Mária se taktiků nebojí. Sama taktizuje a do soutěže jde s plným nasazením.
„Kdybych věděla, že se Jiřina tím česnekem udusí, tak bych ho tam dala víc!“
prohlásí ve čtvrtek hostitelka nad svým
předkrmem, sýrovou roládou s baget-

kou, a dost tím prozradí o náladě u stolu. Mária je záhadná, nechce prozradit,
z čeho její vývar vlastně je. Na Šárčino
naléhání neodpoví a mlží. „Já si myslím, že je to jen voda,“ soudí Lukáš.
Miroslava se do pořadu dostala jako
náhradnice za svoji maminku, která onemocněla. Lukášovi je páteční kuchařka
sice nejsympatičtější, ale ani od ní nečeká kulinářské zázraky. Lukáš, který se
nechce hádat u jídla, holkám nakonec
všechno pěkně poví – sice slušně, ale
brutálně upřímně. A kdo se bude radovat z výhry? Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.50 a hlasujte! (db)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE
Předkrm: Banány v županu

Čtvrtek: Mária Kunštárová (26)

Pracovala jako dělnice
v automobilovém průmyslu a nyní je na mateřské dovolené. Je
vdaná, má dvouletého
syna. Pokud vyhraje,
pojede s rodiči a kamarádkou na dovolenou. Má ráda zeleninu, ovoce, obložené mísy a sladkosti.
Miluje řízek s bramborovou kaší. Nesnáší bramborový salát, nikdy by nesnědla
syrovou papriku.

Lukáš (vlevo) s Mirkou (uprostřed) proti Jiřině (druhá zleva) a Šárce (zcela
vpravo). Válka v kuchyních a u ploten ovládne obrazovky.
FOTO | FTV PRIMA

Zvláštní předkrm kombinoval sladké
a slané chutě. Ingredience: banány,
máslo, slanina, brusinková omáčka,
chilli. Postup: Alobal na pečení nastříháme na kostičky tak velké, aby do nich
šla zabalit půlka banánu. Banán oloupeme, rozpůlíme a potřeme jemně máslem. Položíme dva plátky libové slaniny, jeden plátek potřeme brusinkovou
omáčkou s chilli, na to položíme půlku
banánu a zavineme. Alobal uzavřeme
tak, aby se vrchní díl nedotýkal obaleného banánu, a zapečeme v předehřáté
troubě.
Steak z argentinské svíčkové s květákovo-bramborovým pyré a omáčkou
z červené cibule a červeného vína
Ingredience: steaky z argentinské svíčkové. Květákovo-bramborové pyré:
brambory, květák, máslo, muškátový
oříšek, smetana. Omáčka z červené cibule a červeného vína: 4 červené cibule, 3 hrsti cukru krystal, červené víno.

Postup: Steaky vysoké maximálně pět
centimetrů lehce potřeme olivovým olejem a na dobře rozpálené grilovací pánvi nebo přímo na roštu grilu opékáme
zprudka z každé strany do požadovaného stupně propečení. Steaky přendáme
z pánve nebo roštu grilu a necháme je v
teple dojít. Poté steaky osolíme, opepříme a podáváme na nahřátých talířích.
Květákovo-bramborové pyré: Brambory s květákem dáme vařit do vody v
poměru 60:20 ve prospěch květáku. Vaříme 40 až 50 minut. Slejeme trošku
vody tak, aby polovina surovin zůstala
stále ponořena. Rozmixujeme ponorným mixérem, přidáme máslo, muškátový oříšek a případně trošku smetany.
Omáčka z červené cibule a červeného
vína: Oloupané cibule nakrájíme nadrobno, dáme do hrnce i s třemi hrstmi
cukru, žádný tuk ani olej nepřidáváme.
Takto restujeme pět minut, poté přidáme kvalitní červené víno a restujeme a

dusíme 40 až 50 minut. Po uvaření najemno rozmixujeme, mělo by to mít
vzhled tekutější marmelády.
Kančí a hovězí na pivě a hořčici
Ingredience: 500 g kančího masa,
500 g hovězí kližky, 4 mrkve, 2 cibule,
hovězí vývar, 3 až 4 lžíce osolené a opepřené hladké mouky, 2 lžíce slunečnicového oleje, 3 lžíce plnotučné hořčice,
1 lžíce rozpuštěného másla, 300 ml světlého piva, bageta, pepř, sůl. Postup:
Oboje maso nakrájíme na kostky a obalíme v osolené a pepřem okořeněné mouce. Ve větší zapékací míse rozehřejeme
olej a pět minut na něm restujeme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme maso
a opečeme dohněda, pak vmícháme na
kolečka nakrájenou mrkev, vše zalijeme
vývarem a pivem. Přimícháme ještě dvě
lžíce hořčice a dle chutí osolíme a opepříme. Jakmile se začne pokrm vařit, zakryjeme nádobu pokličkou a 90 minut pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C. Zatímco
se maso peče, zbývající hořčici smícháme s rozpuštěným máslem a směsí potřeme jednotlivé plátky bagety. Když je hovězí měkké, nádobu vyjmeme z trouby,
odklopíme a povrch pokrmu poklademe
krajíčky bagety. Bez pokličky dáme ještě na 20 minut do trouby. Úplně stejně
postupujeme i s hovězím předním masem. Můžeme podávat s bagetou, ale i s
rýží, noky nebo knedlíky.

Televize přibalená na cesTy
půjdete večer po práci ven s přáteli,
ale zároveň víte, že v televizi poběží
váš oblíbený seriál? posezení
v baru ani pracovní povinnosti vás
o televizní zábavu ochudit nemusí.
satelitní televize totiž nabízejí
kromě zpětného přehrávání pořadů
i mnoho dalších výhod.

ších televizních stanic s časovým posunem
jedné hodiny, což mimochodem žádný jiný
satelitní operátor než Skylink na našem trhu
neumožňuje.

špičkový zážitek ze sledování je tak jasnou volbou satelitní televize. Nabízí nejširší nabídku
programů ve vysokém rozlišení a je dostupná
na území celé republiky.

Každý milovník televizní zábavy určitě ocení
i kvalitu obrazu. Nezapomínejte ale na to, že
ani nová plochá televize nezaručuje ostrý obraz. Toho dosáhnete jen s programy v HD. Pro

Rádi cestujete a chcete si vzít televizi s sebou?
V takovém případě stačí mít rychlý internet. Filmy nebo přímé přenosy nezmeškáte, ani když
budete mimo domov, daleko od své televize.

Pokud jste domů přišli až ve chvíli, kdy už byl
nový díl dávno odvysílán, nemusí být vše ztraceno. Už i satelitní televize totiž dokáže tyto
i jiné komplikace vyřešit. Např. můžete využít
službu Skylink Live TV. S ní nezmeškáte žádný pořad, který v televizi běžel za posledních
sedm dní. Satelit se může hodit i v případě, kdy
si chcete po celém dni vydechnout u dobrého
filmu, ale v programové nabídce vás nic nezaujme. U pozemního příjmu můžete vybírat
maximálně z několika desítek pořadů, zatímco
satelit nabízí více než stovku stanic. Pokud si
ani tak nevyberete, se satelitem máte přístup
do internetové videotéky. Ta je například u Skylinku zdarma a vybírat můžete z široké nabídky
filmů nejrůznějších žánrů.
Navíc i satelitní diváci bez internetu mají možnost sledovat oblíbené pořady nejsledovaněj-

www.skylink.cz

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

Česká republika

Radim Blaško má plné
sklady retro věcí.
V Brně chystá muzeum,
které chce otevřít na
šedesáté výročí Expa 58.
Představí unikáty.
VERONIKA HORÁKOVÁ
ČR | Lahev na sifon, sada sklenic Jednota či lepidlo Hercules. Ve skladech Radima Blaška z Brna najdete prakticky vše,
na co si z komunistické éry vzpomenete. Podařilo se mu nashromáždit už tisíce předmětů. Teď se chystá otevřít skutečné retro muzeum.
Nejspíše se bude nacházet v brněnském nákupním centru Futurum.
„Chceme ho otevřít v příštím roce,
kdy je šedesáté výročí světové výstavy
Expo 58. Nyní řešíme, kde se bude muzeum nacházet. Jednáme s městem,
ale je to komplikované. Prostor o velikosti asi tisíc metrů čtverečních nám
nabídlo obchodní centrum Futurum.
Nájem by byl za symbolickou korunu.
Tato varianta se mně líbí. O spolupráci
nyní jednáme,“ přiblížil Blaško.
Věci mu dávají lidé zadarmo, místo
toho, aby je třeba prodali. „Inspiroval
jsem se muzeem v Napajedlích, kde
INZERCE
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Retro frčí, třeba lékař
a sestřička od Niklové
mají kompletní sbírku Libuše Niklové,
která patří mezi průkopnice ve výrobě
hraček. Také ji chci dát dohromady, teď
mám asi sedmdesát procent věcí. Máme
je připravené k vystavení. Jedna paní
nám darovala pískací hračky – doktora
a sestřičku. To mě velmi potěšilo, protože tyto hračky jsou prakticky nesehnatelné,“ raduje se Blaško.
Retro věci má nyní ve třech menších
skladech. Oblíbil si je pro jejich pestrost i jednoduchost. „Teď je pomalu všude displej a všeobecně jsou věci takové
sterilní. Kdežto za socialismu se dělaly
designové předměty. Třeba mixér byl
krásný kousek a mohli jste ho mít vystavený na lince. Navíc všechny součástky
byly vyrobené v Československu,“ vysvětlil Blaško.
Retro teď „frčí“. Nedávno se otevřelo
muzeum se starými věcmi na půdě statku v Dolních Heršpicích. Vystavují tam
tisíce exponátů – od drobností po automobily.

Designérka
Libuše Niklová
(1934 – 1981) byla
slavná česká
designérka hraček,
která vytvořila několik
legendárních
a originálních
gumových figurek,
zvířátek s varhánkovým
trupem a tolik oblíbené
nafukovací hračky,
které dodnes vyrábí
česká továrna Fatra.
Zdroj: DesignBuy.cz

Doktor a sestřička z dílny
Libuše Niklové, to už jsou
dnes prakticky nesehnatelné hračky.
FOTO | ARCHIV RETRO MUZEA
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Půvab i vtip jako od Jirotky
KNIŽNÍ TIPY
Saturnin se vrací
Miroslav Macek
Bývalému politiku Miroslavu Mackovi
se v odvážném pokračování oblíbeného
Saturnina podařilo zachovat styl původního díla. Kniha Saturnin se vrací má půvab a vtip, který se blíží Jirotkovu.
INZERCE

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět!
A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený
Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká
překvapení si pro všechny připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý
strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto
u dědečka!

Povídky na tělo
Martina Formanová
Soubor kratších povídek, které spojuje společné téma – partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách. Čtenář se tak setkává například s třináctiletou dívkou, v níž probouzející se sexualita vyvolává odpor i romantické snění; se všestranně úspěšným a neodolatelným mužem, kterého dostihne drobné selhání v mládí; s obyčejnými mileneckými a manželskými páry středního
věku unavenými stereotypem; s mladou překladatelkou přivydělávající
si nejstarším řemeslem světa;
s padesátníkem vystrašeným ze
své ženy.

Hana
Alena Mornštajnová
Je zima roku 1954
a devítiletá Mira se
přes zákaz rodičů
vypraví k řece jezdit na ledových
krách. Spadne do
vody, čímž se její
neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na
rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji
na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s
proudem jejího života jako ledová kra.

Byl jsem nechtěné
dítě beze jména
Petr Hroch Binder

Skutečný příběh dítěte,
které se nemělo narodit.
Přesto se za
dramatických okolností předčasně
narodilo,
bylo odloženo a čekalo na nové rodiče. Jak vnímá svět novorozenec, který si uvědomuje nespravedlnost a touží po
lásce? Jaké vzpomínky si přináší
z lůna cizí ženy? Kolik potenciálních rodičů musí odejít, aby přišli
ti praví a skuteční? Kdy konečně
získá svoje jméno?

Zlínský kraj
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Na poli našli
pravěký hrob
Archeologové
zkoumající úsek, kudy
povede dálniční obchvat
Otrokovic, narazili na
nejzajímavější objev roku
– tisíce let starou kostru
dítěte.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍN | Od průzkumu, který před nedávnem zahájili v trase dálničního obchvatu v okolí Otrokovic, si archeologové
hodně slibují. A minulý týden narazili
na dosud nejzajímavější objev. V poli
mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi odhalili pravěké pohřebiště. V jednom
z hrobů pak ležela téměř kompletní lidská kostra.
„Mohlo by jít o rodinné pohřební místo, nebo také velké pohřebiště zasahující do dalších míst v lokalitě,“ odhaduje
Miroslav Popelka z hulínské pobočky
Ústavu archeologické památkové péče
Brno, který poskytl 5plus2 rozhovor těsně po nálezu.
Co jste o nalezené kostře dosud zjistili?
Z toho, co se dá okamžitě odhadovat,

by kostra mohla pocházet ze starší doby
kamenné. Je pohřbená ve skrčené poloze, což bylo pro toto období typické.
Mohlo by jít o únětickou kulturu, přesnější dataci nám ovšem určí antropolog.
Nápovědu nám dává i to, jak jsou hroby
situovány. Směřují po rovnoběžkách,
zatímco v dřívějším období ukládali
těla v severojižním směru.

Miroslav Popelka nález považuje za významný, ale zklamalo jej, že kostra je
ve špatném stavu a příliš informací z ní odborníci nevyčtou.
FOTO | Z. NĚMEC

Komu mohlo pohřbené tělo patřit?
Obávám se, že v tomto ohledu se toho
moc nedozvíme. Samotné kosti jsou totiž ve velmi špatném stavu na to, aby se
daly relevantně zkoumat. Nevyčteme
ani pohlaví. Můžeme snad říct jen to, že
šlo pravděpodobně o kostru dítěte zhruba ve věku 8 až 10 let.

Takzvané skrčené hroby jsou typické,
ale přesný důvod takového pohřbívání
může mít různá vysvětlení. To nejprozaičtější je, aby se ušetřilo místo, které
hrob zabere. Ale možná měla taková
embryonální poloha symbolizovat návrat zesnulého člověka do lůna matky
země.

Z čeho vycházíte?
Jednak z velikosti, jde o poměrně malou kostru. A na zubech jsme si všimli,
že se tvoří druhá řada, což by odpovídalo období, kdy mléčné zuby nahrazují
ty pravé.

Co dalšího jste poblíž nalezli?
V těsné blízkosti jsou další hroby. Nenalezli jsme další takto kompletní kostry,
ale v některých byly ozdobné předměty,
jako mísa či bronzové korále. Jsou zde

Příčina smrti se také asi určit nedá,
že?
To bychom se jenom dohadovali. Mohlo jít o epidemii nebo třeba hladomor,
ale to se nedozvíme.
Proč bylo tělo pohřbeno ve skrčené
poloze?

INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

také zásobní jámy, některé se s hroby
překrývají, což svědčí o nálezech z vícero období.
Co vás ještě při průzkumu čeká
a jaká máte očekávání?
Oblast, kde se plánuje obchvat, budeme
zkoumat ještě do léta příštího roku.
V některých částech, například u Napajedel, jsme zatím neobjevili nic. Ale
tato oblast poblíž malenovického sídliště bude na další významné prvky pravěkého osídlení ještě bohatá. Tím jsem si
jistý.
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Tajenka: koně, ryby a ženy.

INZERCE

od 22.11. do 5.12.2017

Hera

Caramelo
slazené
karamelové
mléko 397g

29,90

250g

13,90
Kuřecí šunka
výběrová 1kg
SANYTRÁK

149,-

Kokos
strouhaný
200g

19,90

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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Křížová se vrací na svahy.
Lyžování pořád miluji, říká
Zlínská sjezdařka se
vrací po operaci
do kolotoče závodů.
Vede ji trenér
olympijské šampionky.
PETR FOJTÍK
ZLÍN | Přestože jí bylo loni teprve 27
let, chtěla s vrcholovým sportem seknout. Trápilo ji zdraví, na kvalitní přípravu se jí nedostávaly finance. Klára
Křížová si však odchod do lyžařské penze rozmyslela a 1. prosince se v kanadském Lake Louis chystá ve sjezdu Světového poháru na restart svojí kariéry.
„Moc se těším. Nebylo snadné se dívat v televizi, jak ostatní holky závodí,“
vzpomíná česká reprezentantka v rychlostních disciplínách na těžké časy, na
kterých našla paradoxně i pozitivum.
„Alespoň jsem si psychicky odpočinula
od kolotoče a lyžování samotného.“
Křížová navíc v přestávce vyřešila
operací letitý problém s ucpanými nosními dutinami, který ji nejen omezoval
ve výkonu, ale také v běžném životě.

Znovu je plná energie
„Nemohla jsem se pořádně vyspat. Během jízdy mě kolikrát píchalo v boku,
bolela hlava. Teď se cítím lépe, okysličení svalů a regenerace je mnohem lepší,“
pochvaluje si zákrok, po kterém ji čekala dlouhá rekonvalescence.
Nyní je znovu plná energie. Zase
chce bodovat ve Světovém poháru.
„Moc se těším. Jsem zvědavá, jak na
tom budu. Všechno ukážou závody, cílem je jezdit ve Světovém poháru kolem 20. místa,“ přeje si Křížová.
Svůj comeback naplánovala symbolicky do míst, kde naposledy závodila
a kde také jako 17letá do Světového poháru vstoupila. „Lyžování pořád miluji,
nebylo o čem rozhodovat,“ říká o svém
comebacku na zasněžené svahy.
Impulzem k návratu, i když ne stěžejním, byly také olympijské hry, které
v únoru hostí korejský Pchjongčchang.
Na předchozích dvou v kanadském Vancouveru a ruském Soči zlínská rodačka
nescházela. „Olympiáda je velké plus.
Moje ekonomická situace není ideální,
po sezoně mi odešel jeden sponzor. Musela jsem to skousnout, ale na finanční
tlak jsem zvyklá. Pro návrat jsem se rozhodla podle srdce,“ zmiňuje Křížová finanční stránku věci.
Zatím má pokrytou první část sezony. Na webu hithit.com, který zaštiťuje
hromadné financování projektů z růz-

Klára Křížová bude ve Světovém poháru závodit po roční vynucené přestávce.
ných oblastí lidské činnosti, proto spustila kampaň, jejímž prostřednictvím
chce získat od jednotlivých dárců dalších 200 tisíc korun. „Budu vděčná za
každou částku,“ předem děkuje přispěvatelům za podporu.
Za to jim oplátkou nabízí třeba suvenýry z olympiády v Koreji – maskota,
startovní číslo nebo svoji závodní kombinézu. Nejdříve se však musí na vrchol
sezony kvalifikovat. Možností je přitom několik. Nejvíce jsou body ze Světového poháru, další variantu skýtá Evropský pohár, ve kterém potřebuje dojet
do 15. místa či dvakrát do 20. „I proto
mám v plánu před Vánocemi Evropský
pohár v Itálii. Do konce roku bych chtěla mít pro klid duše splněno. Snažím se
ale na olympiádu neupínat, mít čistou
hlavu,“ nestresuje se Křížová.
Před sezonou vyměnila nejen lyže,
ale také trenéra. A ne za ledajakého. Slovinec Andrej Možina byl šéftrenérem
ženského i mužského reprezentačního
týmu své země, vedl také dvojnásobnou
olympijskou vítězku Tinu Mazeovou.
„Andrej má obrovské zkušenosti.
Není to ve stylu, že bychom všechno
překopávali, ale ladíme detaily. Dokáže
zajistit tréninky na vysoké úrovni,“ pochvaluje si Křížová.
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INZERCE

Firma Siempelkamp CZ s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Firma s historií 134 let.

Náborový příspěvek
10 000, Plánování a optimalizace výroby

 Znalost technické dokumentace
 Organizační schopnosti a technické myšlení

 Obsluha CNC frézovacích strojů

 Obsluha soustruhu
 Svářeč CO2
 Montážní pracovník

Požadujeme:
 Vzdělání a odborné znalosti odpovídající dané profesi
 Flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost, loajalitu

Nabízíme zázemí stabilní a rostoucí zahraniční společnosti,
velmi dobré platové podmínky, 13. plat, důchodové připojištění,
stravenky, dovolená navíc, firemní akce i pro rodinné příslušníky,
práce na dobu neurčitou, čisté a moderní prostředí
v nových halách, a další.
Životopisy zasílejte na e-mail info@siempelkamp.cz,
tel. 518 698 246 nebo se hlaste v sídle firmy.

Super strečové potahy

dodají Vaší sedačce novou tvář!

GLAMOUR

Super strečové potahy

SU

PE

1.095

Kč

VÉ

od

R STREČO

hnědá

» velmi dobře sedí,

roztažitelné do výšky i šířky

cihlová

hnědá

oříšková

cena

křeslo

513 84.01

513 86.01

513 87.01

1.095 Kč

2 - sedačka

513 84.02

513 86.02

513 87.02

1.695 Kč

3 - sedačka

513 84.03

513 86.03

513 87.03

2.095 Kč

rohová sedačka

513 84.12

513 86.12

513 87.12

3.495 Kč

oříšková

90 - 110cm

GLAMOUR

cihlová

70 - 110 cm
křeslo

140 - 180 cm
2 - sedačka

180 - 220 cm
3 - sedačka

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

350 - 530 cm

rohová sedačka

až 110cm

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho starého křesla
či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S našimi napínacími
potahy změníte vzhled Vaší staré sedací soupravy během chvilky.
Super strečové potahy na sedací soupravu mají líbivou strukturu
a jsou vyrobeny z prvotřídního elastického materiálu. Dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením dětmi nebo Vašimi domácími
mazlíčky. Jednobarevný a vysoce elastický úplet s 60% přírodních bavlněných vláken je příjemný na dotek a snadno se udržuje. Plastická struktura materiálu dodává potahům elegantní vzhled. Složení: 60% bavlna,
32% polyester, 8% elastan. Praní v pračce na 30°C.

K17Z5X76

Jen v listopadu!

opelihned.cz

BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

VIVARO CORSA
OPEL

se slevou až

204 000 Kč

OPEL

se slevou až

62 000 Kč

ASTRA MOKKA X
OPEL

se slevou až

85 000 Kč

OPEL

se slevou až

107 000 Kč

OPEL IHNED
VOZY OPEL S MIMOŘÁDNÝMI SLEVAMI A SKVĚLÝMI BENEFITY BEZ ČEKÁNÍ!

BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,3–11,00 l/100 km, 88–259 g/km. Zobrazené modely jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka platí i pro ostatní modely.

