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Třiatřicet beden vtáhne do děje
Kino Egerie v Klášterci
nad Ohří nabízí divákům
prostorový zvuk. Ti se
tak ocitnou uprostřed
tropů nebo války.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MIROSLAVA STRNADOVÁ
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | Nejen prostorový obraz, ale nově i prostorový zvuk
a pohodlnější sezení nabízí divákům

kino Egerie v Klášterci nad Ohří. Pořízení zvukové aparatury a rekonstrukce budovy vyšly na 17 milionů korun.
„Kino bylo celkem 20 měsíců uzavřeno kvůli rekonstrukci, která zahrnovala
jak vnitřní vybavení a interiér, tak fa-

103

diváků může
sledovat promítání.
Kapacita se snížila.

sádu a střechu. Čekání se ale vyplatilo.
Nyní máme nejmodernější kino s 3D obrazem i zvukem v regionu,“ uvedl starosta Štefan Drozd.
Prostorový obraz kino promítá už od
roku 2013, nyní přibyl i 3D zvuk. Nová

zvuková technologie vtáhne diváky do
děje filmu. „V sále je ve třech vrstvách
33 reproduktorů o celkovém výkonu
17 tisíc wattů, které nabízejí špičkový
zvuk. Nejlepší zážitek nabízí sedadla
v řadách 9 až 14 uprostřed, kde si diváci
vychutnají zvuk nejvíce,“ vysvětlil Jan
Komárek z dodavatelské firmy.
Díky aparatuře nabývá divák dojmu,
že se ocitl přímo v ději filmu. Zvuk ho
obklopuje. Přímo za plátnem se nachází
sedm reproduktorů, zbylých 26 je v sále.
Technici použili přes dva kilometry drátů.
Sledování filmů bude nyní také pohodlnější, a to díky novým prostornějším
sedadlům, která nahradila původní dře-

věná. Diváci mají i více místa na nohy.
Kvůli tomu se ovšem snížila kapacita
sálu z 200 míst na 103, část hlediště je
nyní také bezbariérová. Prokouklo
i předsálí, které má tvar objektivu kinoprojektoru a nachází se zde kavárna s padesáti místy. Přibyly chodníky kolem budovy a opravou prošlo také parkoviště.
Prvním filmem, při němž diváci zažijí
jak prostorový zvuk, tak i obraz, jsou
animovaní Trollové. Egerie snímek promítá v pátek a v sobotu od 16.00 hodin.
Kino ročně navštíví více než 11 tisíc
návštěvníků, hojně ho využívají i školy.
V Klášterci vzniklo první kino v roce
1920, několikrát se přejmenovalo a stěhovalo.
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„Musíme být tak trochu herci
a kaskadéři,“ říká šermíř
Skupina historického
šermu Vítkovci
z Postoloprt slaví
20. výročí. Parta kolem
Petra Schölla za tu dobu
odehrála na sedm set
představení.
5plus2
■ ROZHOVOR
MIROSLAVA STRNADOVÁ
POSTOLOPRTY | Česká historie zajímala Petra Schölla z Postoloprt od dětství. Miloval výlety na hrady a jako
kluk se s kamarády utkával v rytířských
soubojích, místo opravdových mečů dřímali v rukou klacky. Před dvaceti lety
stál u zrodu spolku historického šermu
Vítkovci. Kovanou rytířskou zbroj či
dragounskou uniformu obléká čtyřiačtyřicetiletý firemní bankéř dodnes. „Dobrý šermíř musí ovládat špičkově nejenom techniku souboje, musí být ale
i tak trochu tanečník a herec,“ říká.
Vítkovci letos slaví dvacetileté výročí. Který moment považujete za nejdůležitější?
S partou kamarádů jsme objížděli jako
šermíři různé rekonstrukce bitev od
roku 1995. Netrénovali jsme, ale zápal
nám nechyběl. Zlom nastal o dva roky
později, kdy jsme potkali nestora českého šermu Honzu Jelínka. Pod jeho vedením jsme začali pravidelně trénovat jak
pohyb a techniku šermu, tak herectví.
Pořídili jsme kvalitní kostýmy a zbraně.
Na první vystoupení na hradě Rožmberk jsme cvičili několik měsíců.
Stihli jste na sedm stovek vystoupení jak u nás, tak v zahraničí. Kam se
nejraději vracíte?
Z českých hradů je to Rožmberk a Nové
Hrady, které jsou pro nás srdcovkou
a kde jsme každý rok. Často jezdíme do
Německa, rádi to máme v partnerském
městě Wolkenstein. Viděli nás také na
hradě Bourscheid v Lucembursku, v italském San Gemini, v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a Slovensku.
Chystáte na výročí speciální akce?

Připravujeme výstavu fotografií a výzbroje připomínající 20 let naší činnosti. K vidění bude od 6. března v Kulturním zařízení města Postoloprty. Chystáme také několik šermířských vystoupení. První stěžejní akce bude na květnových slavnostech ve Wolkensteinu.
V červnu budeme slavit v Postoloprtech, kdy chceme navázat na tradici
historických slavností, které se tam dříve konaly. Pozveme spřátelené šermířské spolky, kejklíře a další umělce. Na
prosinec máme speciální adventní vystoupení.
Jezdíte ještě na různé historické
bitvy?
Rekonstrukcí bitev se už několik let neúčastníme. Místo toho se soustředíme na
vystoupení na různých slavnostech
nebo připravujeme na míru šitý program pro firmy či města, která jsou mixem divadelního představení a šermířských soubojů.

Kolik je dnes Vítkovců?
V současné době je nás jedenáct. Máme
mezi sebou i dvě ženy a i ty umějí kord
nebo meč velmi dobře ovládat.

příběhů z různých historických období
a některé vycházejí z historických faktů, jako je například sága o králi Svatoplukovi. Jiné jsou fikce.

Vycházejí vaše vystoupení z historických faktů, nebo jde o smyšlené příběhy?
Máme několik

Loni jste se pustili do výuky historického, ale také sportovního šermu
dětí. Vyrůstá v Postoloprtech šermířský olympionik?
To je zatím hodně daleko a stojíme nohama na zemi. Kroužek funguje při Základní škole Postoloprty a navštěvují ho
zatím čtyři žáci. Jsme ve fázi výuky základů, ale v budoucnu bychom rádi
zkusili oblastní soutěže. Bude to ale
ještě hodně dlouhá cesta. Na začátku
je to pro děti trochu nuda, učí se totiž
pohybovat, to znamená výpady, koordinovat nohy, ruce. Teprve až po čase dostanou do ruky
zbraň.

Šermířských skupin je u nás poměrně dost, čím se odlišujete?
To je pravda, v Česku je přes 400 šermířských skupin a mezi nimi samozřejmě existuje i rivalita. Na vrcholu žebříčku je jen pár, kteří to dělají opravdu profesionálně. Pak je
velké množství takových, jako
jsme my, tedy nadšenců, kteří se šermu věnují ve volném
čase. Odlišujeme se širokým záběrem - děláme vystoupení z období Slovanů, gotiky a renesance.
Znamená to ale velké investice do vybavení. Kvalitní ručně šité kostýmy
stojí desetitisíce korun,
stejně tak zbraně
a ochranné prvky.
Co všechno musejí
vaši šermíři
umět?
V první řadě musí
zvládnout techniku
šermu, musí být ale
i tak trochu kaskadéři a herci.
V každém představení dbáme jak na
šermířský výkon,
tak také na herecký
projev.

Velkým koníčkem Petra Schölla je už od dětství česká
historie. Jako kluk hltal příběhy o rytířích a šlechticích,
vydrželo mu to dodnes.
FOTO | ARCHIV VÍTKOVCI
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Zapomenutý most má výročí
Žatecké muzeum
připomíná unikátní
stavbu. Nechybí ani
zmenšený model.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MIROSLAVA STRNADOVÁ
ŽATEC | Po více než 120 letech od
zbourání mohou lidé opět spatřit unikátní řetězový most, který spojoval Žatec
s předměstím na levém břehu Ohře. Žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka totiž nechalo vyrobit jeho repliku,
byť třicetkrát zmenšenou.
„Letos si připomínáme 190. výročí
uvedení mostu do provozu. Připravili
jsme proto stálou expozici věnující se
historii a popisu mostu, jehož součástí
je také dvoumetrový model,“ uvedla
historička Milada Krausová.
Model z umělého dřeva vyrobila olomoucká firma Prima - Design. „Při výrobě modelu jsme vycházeli z dochovaných dobových písemných zpráv a foto-

Muzeum nechalo vyrobit model unikátního mostu, který byl uveden do provozu před 190 lety.
grafií,“ uvedl jednatel firmy Jaromír
Černý.
Žatecký řetězový most byl na tehdejší dobu pokrokový. Nahradil původní
dřevěný most, který musel být každou
zimu kvůli ledovým krám rozebírán.
Šlo o první řetězový most v Čechách
pro všechny typy dopravy. Stával na
Ohři v místech dnešního železného obloukového mostu, dlouhý byl necelých
64 metrů a 5,55 metru širokou mostovku nesly dvě trojice řetězů. „Tehdy to
byla technická novinka. Díky šíři mos-

INZERCE

tu se na něj vešly dva vozy a mohly se
pohodlně vyhnout, pozor musely dávat
jen při průjezdu branami, které byly
o něco užší,“ doplnila Krausová.
Základní kámen byl položený
26. června 1826, do provozu se most
uvedl 4. října 1827, tedy v den jmenin
vládnoucího císaře Františka I.
Roku 1891 ale kontrola odhalila, že
konstrukce už neumožňuje bezpečný
provoz. Širší a modernější příhradový
most se začal stavět v roce 1895
a 13. června 1896 byl slavnostně pře-

FOTO | M. STRNADOVÁ

dán veřejnosti. Ze staré stavby se dochovaly pouze dva články z části řetězu, vystavené jsou v muzejní budově Staré papírny. Dochovaly se také dvě pamětní
tabule z brán řetězového mostu, které
jsou nyní k vidění v průchodu sídla
městské policie na žateckém náměstí
5. května.
 Koupím staré hračky 
- vláčky Merkur, stavebnice Merkur,
auto na bowden, na setrvačník, na klíček.
Mašinky z NDR, gumové indiány atd.
Tel. 608 224 183

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

Od února máme
novou adresu
Nové Zákaznické centrum Skupiny ČEZ
najdete v OC Chomutovka, Farského 4732.
Připravili jsme pro vás delší otevírací dobu, nově i v sobotu.
Čeká vás pohodlná čekací zóna s vodou a kávou zdarma
pro váš větší komfort. Dali jsme si záležet, abyste z každé
návštěvy odcházeli maximálně spokojeni. K tomu by měl
pomoci i moderní a funkční design celé pobočky.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Tým Zákaznického centra Skupiny ČEZ, Chomutov

Úterý 28. únor 2017
je od 15 do 18 hodin otevřeno

Job Café

Individuální pohovory „Život a práce v Německu“
i bez předem domluvené schůzky, hovoříme i česky
Kde? - Agentur für Arbeit, Annaberg-Buchholz,
Paulus-Jenisius-Straße 43
Přijďte a informujte se o volných vzdělávacích
a pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni
Tato akce je financována z programu EU
pro zaměstnanost a sociální inovaci„EaSI
(2014-2020).

www.cez.cz
Zákaznická linka 371 100 100

Spolufinancováno zprostředků Evropské unie
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Malý československý „Černobyl“

Jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích se stavěla v letech 1958 až 1972, kdy byla uvedena do „komerčního“ provozu. Projekt A-1 s experimentálním
sovětským reaktorem byl však po dvou nehodách ukončen. V současnosti jsou Jaslovských Bohunicích v provozu dva bloky.
FOTO | PROFIMEDIA

Jaslovské Bohunice. Byla to první jaderná elektrárna
v Československu a zároveň unikátní experiment,
který nevyšel. Před 40 lety došlo k nejzávažnější
havárii svého druhu v našich dějinách. K havárii, o níž
se tehdy téměř nepsalo. Likvidace následků úniku
radiace probíhá dodnes a potrvá ještě dalších 16 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Ten projekt ve své době neměl v Československu obdoby. O vybudování první
jaderné elektrárny v našem státě se rozhodlo v roce 1956, stavba začala o dva roky
později. Lokalita? Jaslovské Bohunice
u Trnavy, asi 60 kilometrů od pomezí Česka a Slovenska. „V Sovětském svazu se vyvíjelo několik druhů reaktorů. Projekt A-1
byl jediný svého druhu na světě a my dostali šanci na jeho vyzkoušení. Elektrárna dostala statut experimentální,“ vzpomíná Stefan Rohár, který do Jaslovských Bohunic
nastoupil v roce 1964 jako technik. Pokud
by se jaderná elektrárna s tímto typem reaktoru osvědčila, měla být nahrazena výkonnějším typem A-2, který už vznikal v plzeňské Škodovce. „Uranu jsme tehdy měli
dostatečnou zásobu,“ dodává Rohár.
Smělé plány však zhatily závažné havárie, které stály i lidské životy. Reaktor byl
poté zakonzervován a celý projekt zrušen.
Reaktor a další komponenty nové jaderné elektrárny byly navrženy podle sovětských plánů, vyráběly se ale v československých podnicích, například v již zmiňované Škodě Plzeň nebo ve Vítkovicích. První

elektrický proud do sítě dodalo jádro z Bohunic v prosinci 1972, ovšem tři roky poté
došlo k první havárii.
Když 5. ledna 1976 přišli zaměstnanci poprvé po svátcích do práce, mnozí si vyprávěli dojmy z Vánoc, zatímco tři pracovníci dostali to pondělní ráno za úkol vyměnit vyhořelý palivový článek v reaktoru za čerstvý.
Při této operaci se ale uvolnil špatně uzavřený technologický kanál. Čerstvý palivový
článek vážící více než sto kilogramů byl následně tlakem oxidu uhličitého (CO2), který
reaktor chladil, vystřelen zpět do prostoru
reaktorového sálu. V tu chvíli začalo do
sálu unikat i jedovaté CO2. Pracovníci ale
neztratili chladnou hlavu a po 45 minutách

2

lidé zahynuli při první
havárii v Jaslovských
Bohunicích 5. ledna 1976.

v ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem se do reaktorového sálu vrátili a na otevřený kanál najeli zavážecím strojem, čímž
ho utěsnili a zamezili tak dalšímu úniku plynu. Díky tomu se podařilo obnovit chlazení
reaktoru. Pokud by se tak nestalo, mohlo by
dojít k roztavení palivových článků a následnému velkému úniku radioaktivity
nejen do budovy reaktoru, ale i do vnější atmosféry. Bohužel, dva pracovníci, kteří se
v době havárie nacházeli ve spodních podla-

žích reaktorového sálu a prováděli úklid, zemřeli na otravu uniklým CO2.

Když se taví reaktor
První nehoda byla sice závažná, nicméně
reaktor se po půl roce podařilo opět spustit.
Rok na to, 16. února 1977, však došlo k další a ještě závažnější havárii. A to opět při
výměně palivového článku.
Zaměstnanci elektrárny si při její přípravě všimli roztrženého sáčku se silikagelem, který byl používán k absorbci vlhkosti během skladování čerstvého paliva. Silikagel sice odstranili, ovšem bohužel ne
zcela všechen a část gelu proto uvízla
uvnitř palivového článku. Ten byl vpraven
do reaktoru, a protože chladivá látka nemohla kvůli silikagelu volně proudit, došlo k přehřátí a roztavení článku.
„Když nás k havárii zavolali, měřiče radioaktivity ukazovaly vysoká čísla a nám
bylo jasné, že je zle. Když jsem ovšem
přesněji viděl, co se stalo, oddychl jsem si,
že bezprostřední výbuch naštěstí nehrozí,“
vzpomíná Rohár. Radioaktivita se do okolí
elektrárny naštěstí nerozšířila v takovém
množství, které by výrazně ohrozilo lidi
mimo elektrárnu. Ovšem reaktor byl vážně
poškozen. „Druhá havárie byla v podstatě
už rána z milosti a projekt byl ukončen
a zrušen,“ dodává jaderný technik.
V tisku se o nehodě příliš nepsalo, ovšem
Rusové zuřili. „Jeden z náměstků byl později na výslechu v Moskvě, kde mu Rusové
nadávali. Ne policie, ale technologové. Oni
očekávali, že to dopadne dobře, radost z nás
tehdy tedy vůbec neměli,“ vzpomíná.
Reaktor a následně v roce 1979 celá elektrárna A-1 byly definitivně odstaveny z provozu, zároveň se ale v Bohunicích dostavovala elektrárna V1 a V2 s jinými typy reak-

torů, které jsou v provozu dodnes. Z A-1
bylo v první řadě nutné odstranit palivo, do
konce roku 1999 bylo za úplatu odvezeno
do Ruska. „Dá se říct, že následky havárie
přetrvávají do dnešních dní, protože kontaminace zařízení velmi výrazně komplikuje
likvidaci havarované elektrárny,“ uzavírá
Rohár s tím, že kompletní vyřazení celého
bloku by mělo být ukončeno v roce 2033.
Československu projekt A-1 přinesl velké zkušenosti, tuzemští odborníci se naučili projektovat jaderné elektrárny, vyrábět
zařízení a zabezpečovat jejich výstavbu
a provoz. Vzhledem k tomu, že k haváriím
přispěl i lidský faktor, byl zavedený systematický výcvik personálu.

Víte, že...?
• Windscale byl grafitový reaktor ve
Velké Británii sloužící výhradně k produkci
plutonia pro vojenské účely. Ráno 8. října
1957 však došlo vinou nepozornosti
obsluhy k přehřátí palivových článků,
následoval čtyřdenní požár. Radioaktivita
se rozptýlila přes komín nad Anglii,
Wales a severní Evropu. Na území
520 km2 v okolí elektrárny byl na 44 dní
vyhlášen zákaz spotřeby mléka.
Provoz reaktoru již nebyl obnoven.
• První komerční jaderná elektrárna
na světě byla spuštěna v roce 1954
v Sovětském svazu u Oblinska.
• 21. května 1946 v Národní laboratoři
v Novém Mexiku v USA vyklouzl fyzikovi
Louisi Slotinovi šroubovák, kterým
nadzvedával polokouli berylia. Svou chybu
si okamžitě uvědomil a koule ručně oddělil.
Tím sice zachránil životy svým sedmi
kolegům, ale sám zemřel o pár dní
později na nemoc z ozáření.

ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

již od 4

249 Kč měsíčně

ŠKODA FABIA TRUMF

již od 3

899 Kč měsíčně
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Zkrocení rebelové

Změnili se hodně? Petr Kolář či Václav
Noid Bárta se před více než 15 lety
stylizovali do role tvrdých rockerů,
jak dokazují i fotograﬁe z té doby. Dnes
je ale známe spíš jako muzikálové herce.
„Třeba právě Noid na mě ale od počátku
působil na rockové scéně velmi nepřesvědčivě,“ ostře
glosuje Josef Vlček, hudební publicista a projektový
manažer rádia RockZone.

MARTA JANDOVÁ
Celé Německo na konci 90. let
znalo Martu Jandovou jako
rockovou zpěvačku kapely
Die Happy. V Česku však její
kariéra stojí převážně
na muzikálových projektech.
Josef Vlček: „Její německá
kariéra se zase tak
moc Česka nedotkla.
Její kapela byla sice
populární, ale ne
natolik, aby to zkreslilo
její zdejší muzikálovou
kariéru. Tady u nás ji
vnímám víceméně jako
muzikálovou hvězdu,
nikoli jako rockerku.“

PETR KOLÁŘ
Je to sice duší rocker a za svou kariéru byl
spojovaný hned s několika tvrdšími kapelami,
jako například Precedens nebo Arakain, avšak
ohlas mu zajistila spíše popová píseň Ještě,
že tě lásko mám. Dnes patří mezi zavedené
muzikálové zpěváky. Zahrál si v Draculovi,
Hamletovi nebo ve Třech mušketýrech.
Foto: archiv MAFRA, Herminapress, Profimedia.cz

Josef Vlček: „Petr nikdy nevystupoval
jako vyloženě tvrdý rocker. Vždycky si
nechával prostor pro jiné žánry. Od začátku
se prezentoval jako jeden ze zpěváků, kteří
dovedou zazpívat všechno, a měl dobře
nastavený marketing.“

VÁCLAV NOID BÁRTA
Nyní je sice známý především jako muzikálový
zpěvák, ale hudba, se kterou začínal, byla
podstatně tvrdšího ražení. Od 17 let byl spjatý s numetalovou kapelou Dolores Clan. Později založil
skupinu s názvem Noid.
Josef Vlček: „Od počátku měl špatný marketing,
na rockové scéně působil velmi nepřesvědčivě. Pro
metalové publikum byla jeho hudba nepřijatelná.
Poměr s Lucií Bílou ho představil bulvárnímu publiku.
Ale právě bulvární publikum je to, co rocková kapela
vůbec nepotřebuje. Pokud jde o muzikálovou kariéru,
můžeme mu v ní držet palce, ale ani na tomhle poli
nic závratného zatím nepředvedl.“

JOSEF VOJTEK
Frontman kapely Kabát vede vedle
rockové kariéry paralelně rovněž
úspěšnou muzikálovou dráhu. Jeho
jméno je spojeno s tituly jako Dracula,
Hamlet či Tři mušketýři.
Josef Vlček: „Kupodivu se mu daří
na obou scénách. Přátelé
tvrdého rocku ho mají
docela rádi, i když
zpívá muzikály.
Nechápu, jak je
to možné, ale v jeho
případě to funguje. Možná
je to tím, že jakmile už je
rockerovi přes čtyřicet,
publikum si ho umí představit
i jinak než jako uřvaného frontmana
kapely. Myslím, že právě u něj to hrálo
důležitou roli.“

VILÉM ČOK
Další z rockerů, kteří zabloudili na pole muzikálů.
Muzikant, který je spjatý hlavně s legendárním
Pražským výběrem, si zahrál v Excaliburu nebo Obrazu
Doriana Graye.
Josef Vlček: „Vilém Čok už dlouhá léta neví, jak by se chytil.
Na rockera je moc starý a popařem nikdy nebyl, na to byl příliš
živelný. A pokud jde o jeho působení v muzikálech, chápu, že
potřebuje na složenky.“

Nejrychlejší doručení
Doručujeme i v sobotu a v neděli
Všechny prodejny otevřeny i o víkendu
Jednoduchý nákup v naší mobilní aplikaci
ke stažení na

Windows Store

více na www.alza.cz/nejobchod

8 17. února 2017

Česká republika

Za Zemana mi nasadili psí hlavu
Pro Martina Dejdara je to tak trochu herecké déja vu.
Před téměř 25 lety zazářil v roli rokenrolového
nadšence ve filmu Šakalí léta, letos ho uvidíme ve filmu
Muzzikanti jako stárnoucí popovou hvězdu. Některé
věci se ale podle něj ani za čtvrt století nezměnily. „Třeba
fakt, že nejvíce řve ten, kdo má sám máslo na hlavě
nebo to, že Češi nemají rádi, když je někdo napřed,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Čtyři roky trávil Martin Dejdar na
cestách mezi Českem a Spojenými státy.
Jeho syn tam totiž hraje hokej. „Kdybych
začal rozebírat, jaký je rozdíl mezi životem
tady a tam, tak mě někdo napadne za to, že
moc koukám na Západ. V tomhle je to tady
opravdu pořád jako za komunistů,“ nebere
si servítky populární herec.
V novém filmu Muzzikanti, který má
premiéru 1. března, hrajete pohasínající hvězdu pop music, která chce držet
krok s dobou spoluprací s mladou
úspěšnou kapelou. Napadá mě, že
tenhle problém vy herci až tak moc
řešit nemusíte. Přeci jen pro muzikanty
je věk asi větší strašák, nemyslíte?
Myslím, že v otázce, zda máte nebo nemáte práci, jsou obě tyhle profese dost stejné.
Dnes v tom hraje roli spousta faktorů.
Když jsem byl ve věku mé dcery, tak televize vysílala od čtyř odpoledne do desíti jedenácti hodin v noci. Televizní tvorba
byla tedy daleko menší, a tím pádem bylo
i míň příležitostí. Ty věci byly ale většinou
tak dobré, že se na ně dá dívat ještě
dneska. Byly seriály, kde každou, i tu sebemenší roli hrál herec, jehož jméno jste znala. Dnes se obsadí takoví tři čtyři, na nich
seriál stojí a ostatní jsou neznámí, nebo
mnohdy menší role hrají komparzisti, někdo ze štábu nebo zkrátka ten, kdo se hodí.
Na druhou stranu mají herci víc příležitostí. Dnes je produkce gigantická. Jestli se
nepletu, tak za minulý rok se natočilo kolem padesáti českých filmů. To znamená
co týden jeden nový.
To bývá často terčem kritiky. Že se
zde točí s ohledem na kvantitu na
úkor kvality.
Na druhou stranu klobouk dolů, že se na
to seženou peníze, protože je to něco
téměř nevídaného. Souvisí to ale se
vším. Dříve byla jedna samoobsluha
na celé městečko a zásobovala se
jednou za čtrnáct dní. Dřív jste museli mít známého vedoucího, abyste si
některé věci mohli koupit. Dnes si zajdete do kteréhokoli obchodu a najdete, co potřebujete. Nabídka je obrovská. Je to v podstatě stejné. Ale pak
si člověk musí umět najít kvalitu.

Řadě herců se po revoluci nepodařilo
úspěšně navázat na předchozí kariéru. Vám se to povedlo hned na začátku devadesátých let. Proč myslíte, že
někteří měli zkrátka smůlu?
Víte, já možná do téhle skupiny nepatřím
až tolik, protože jsem v osmdesátém sedmém roce končil školu, pak jsem byl rok
v Ypsilonce a přišla revoluce. Do té doby
jsem toho moc nenatočil. V tomhle ohledu
se mě to tolik netýká. Byl to ale takový negativní důsledek revoluce. Samozřejmě
tak, jak to vždycky bývá, ti nejhlasitější
jsou většinou právě ti, kdo mají máslo na
hlavě. Proto nejvíc řvou a všude se
s prominutím natlačí. Právě proto, aby od sebe odpoutali pozornost a hodili ji na druhé – na ty, kteří jsou třeba méně průbojní. To se
dělo i tady.
Jak to myslíte?
Do politiky a všeho se
narvali lidi, kteří tam neměli vůbec co dělat. Komunisti jsou u lizu pořád.
Pořád o nás rozhodují jen
proto, že někteří chtěli jít nahoru a dělali proto ústupky
na úkor všech ostatních.
A pak se začalo ukazovat na
lidi, kteří do té doby dělali v televizi, ale zase jenom na některé.
Někteří jsou nedotknutelní. Zkrátka herci byli, jsou a budou. Dnes se
díváme na seriály o tom, jak to vypadalo za druhé světové války, jestli
kolaborovali s nacisty nebo nikoli, jestli později spolupracovali
s komunisty a kdekým… Několikrát jsem viděl fotky Jiřiny
Bohdalové postupně
se všemi prezi-

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

denty. Víte, ono to ale není tak, že my za
nimi chodíme. Já jsem nikdy nešel za žádným politikem, abych se s ním vyfotil.
Vždycky je to opačně. Podívejte se na volby. Vždycky, když jsou volby, chodí za
námi a chtějí nás k sobě přitáhnout.
Vy sám jste si svého času vysloužil pořádnou kritiku za údajnou podporu Miloše Zemana.
To, co jsem si užil kolem volby prezidenta
Zemana, bylo nevídané. Různí lidé mi nasazovali psí hlavu za to, že jsem ho měl
údajně volit. Přitom jsem mimochodem
tou dobou byl v Americe. Ani jsem se neúčastnil žádné podporovatelské kampaně.
Řekl jsem jednou něco do novin v určitém
kontextu s ostatními kandidáty, a to bylo
vše. Jakási „intelektuálská“ skupina se do
mě začala okamžitě opírat. Přitom jsou to
základní principy demokracie – že můžete
svobodně říkat svůj názor. Navíc, ve slušné společnosti se nikdy neptáte na dvě věci

– na to, kolik vyděláváte peněz a koho volíte. Dnes už chápu, proč to tak je.
Myslíte tím, že se spustí štvanice na
toho, kdo projeví sympatie nepopulárním politikům?
Řeknete svůj názor, a když se nehodí nějaké hlasité skupině, tak vás úplně odrovnají.
V mém případě tehdy dokonce zaznívaly
hlasy, že jsem zradil Zdivočelou zemi a roli
Maděry. Bylo to spíš naopak. Řekl jsem
jen, co si myslím. A o tom vlastně celá Zdivočelá země byla. Naopak poničili a pokáleli by ji ti, kdo mi to vyčítají. Velmi dobře
si pamatuju, jak se ve čtvrté sérii Maděra
rozhoduje, zda podepsat Chartu 77 a nakonec ji nepodepíše. No to by mu ti dnešní
ukřičení nejspíš uřízli hlavu. Je to celé úplně převrácené. Zase je to nějaký hon, pekelně militantní a nenávistné reakce. Vůbec
tomu nerozumím a šokuje mě to.
Vy můžete naši politickou kulturu
dobře porovnávat s tou americkou,
protože, pokud mám správné informace, s rodinou tam částečně žijete...
Musím uvést na pravou míru jednu věc.
Nikdy jsem v Americe nežil a nyní už tam
ani nejezdím. Naposledy jsem tam byl
loni v červnu. Jezdil jsem tam ale čtyři
roky dost často a pravidelně. Samozřejmě
srovnání mám. Ale kdybych to teď začal
rozebírat, zase mě někdo napadne za to, že
moc koukám na Západ. V tomhle je to
tady opravdu pořád jako za komunistů.
Myslíte, že v době, kdy běžně používáme anglická slova, která už ani neumíme nahradit českými výrazy, je ještě
někdo háklivý na sympatie k USA?
Ano, rozhodně. Vždycky k tomu dávám
jako příklad kauzu radaru v Brdech. Kdyby byl ruský, tak už tam podle mě stojí.
Opravdu tomu věřím. Pořád se chceme od
západního světa svým způsobem distancovat. V mnoha ohledech je totiž napřed.
A to my Češi nemáme rádi.

Martin Dejdar

Narodil se 11. března 1965
ve Vysokém Mýtě.
■ V roce 1987 nastoupil do divadla
Studio Ypsilon, kterému je věrný
dodnes.
■ Ve filmu poprvé zazářil v roce
1993 v muzikálu Šakalí léta.
Následné role ve snímcích
Amerika a Učitel tance (Český
lev za nejlepší mužský herecký
výkon v hlavní roli) jej
katapultovaly mezi
nejpopulárnější české herce.
■ Známý je také z mnoha
televizních seriálů, například
Zdivočelá země nebo
Comeback.
■ Svůj hlas už přes 20 let
propůjčuje postavičce Barta
v kresleném seriálu Simpsonovi.

■

Česká republika
Zůstaňme na chvíli u Spojených států,
ale namísto politiky se zastavme u
sportu. Váš syn v Americe zůstal a věnuje se tam hokeji. Zámořská hra je
známá tím, že je hodně tvrdá a kontaktní. Projevuje se to už v mladších
kategoriích?
Ano, i mladí se dokonce učí různá pravidla bitky. Sám jsem u toho byl na mládežnickém tréninku. K hokeji to patří a může
to být při zápase součást trenérské taktiky.
Musím říct, že i kvůli tomu jsou pro mě hokejisti víc chlapi než fotbalisti. Samozřejmě, že fotbal taky bolí. O tom žádná.
A i hokejista může něco přihrát. Ale nevidíte to v takové míře, jako ve fotbale. Někdy je to úplně směšné.
Takže nejste fotbalový fanda.
Na fotbal se dívám a mám ho rád. Právě tohle mi na něm ale vadí. Připadá mi, že
před deseti patnácti lety nebylo tak moc vidět, aby se na trávníku každý válel. Hráč
se tam svíjí, až si říkáte, že si snad musel
přerazit páteř, no a za deset vteřin běhá jakoby nic. Přitom jde o stoprocentní sportovce, kteří na sobě musí dřít, proto mi to
připadá zvláštní. Jako by nějaká podivná
taktika převládala nad hrou.
Zpět k vašemu synovi. Jak zvládá ten
pozvolný přesun mezi dospělejší hráče? Přeci jen už nehraje s dětmi.

Sice je ještě v juniorské kategorii, ale hrají
ligu, která je otevřená. Takže v týmu mohou být kluci od šestnácti do jednadvaceti
let. Je to dobře, protože hráči se tak trochu
otřískají. Je to ale také o strachu, o podvědomí. Například mladé hráče různě zkoušejí. Tím si prošel i můj syn. Jsou například na draft kempu, domluví se na nějakého hráče, pošlou na něj svého bijce a sledují, jak se zachová. Jestli uhne, jestli se
bude bát a tak dále. Podle toho je pak hodnotí. Třeba konkrétně můj syn je hubeňounký, nemá ještě nabranou váhu a zažil
to taky. Pak nám řekli: Jo, je to v pořádku,
sice věděl, že prohraje, ale šel do toho, takže po psychické stránce to bylo ok.
Zatímco váš potomek pracuje na sportovní kariéře, vy zažíváte také poměrně úspěšné období. Letos jdou do kin
hned čtyři celovečerní filmy, ve kterých hrajete, jeden seriál a dva televizní pořady. Mimochodem, takhle plodný rok jste ještě neměl. Máte pocit, že
jste na vrcholu kariéry?
Pořád si nejsem jistý, co to vlastně je vrchol
kariéry. I po těch třiceti letech to stále nevím. Možná je vrchol kariéry, když už vůbec nic nemusíte dělat. A to bych dost nerad. Je pravda, že loňský rok byl opravdu
výjimečný. Možná nadlouho. Hlavně mě to
ale všechno hrozně bavilo. To je na tom nejlepší. Že mě moje práce pořád tolik baví.
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Od Šakalích let k Ozzákovi a nyní k „Majklu Bossovi“
Ve snímku Muzzikanti, který v březnu míří do našich
kin, si Martin Dejdar zahrál roli vyhasínající hvězdy
pop music „Majkla Bosse“. Jako jediný z hereckého
ansámblu si ve filmu skutečně zazpíval, a to i s Duem
Jamaha. Trémou kvůli tomu ale rozhodně netrpěl.
„Nervózní jsem nebyl, protože zpěv jsme nahrávali
před natáčením, a kdyby někdo z tvůrců měl
sebemenší pochyby, tak by mne zcela jistě opravil
nebo by mě to nechal přezpívat. Navíc zpívám rád
a zpěv mě baví,“ vysvětlil herec, jehož čas od času
role zavedou do hudebního prostředí.
V nesmrtelném snímku Šakalí léta, který si na
počátku devadesátých let vysloužil Českého lva, si
zahrál rebelského milovníka rokenrolu. Díky sitcomu
Comeback a roli Ozzáka se zase stal pravověrným
metalistou.
K hudbě samozřejmě patří také zábava, a o tu
nebyla nouze ani při natáčení Muzzikantů, tedy
nejnovějšího Dejdarova počinu. „Je nutné říct,
že jsme pracovali dlouhé a dlouhé hodiny a byla
to tvrdá náročná práce, která nás baví. Největší
legrace je vždy mimo plac, při zkouškách a po
natáčení. Napadá mne jedna hodně zábavná
scéna, kdy mne pan režisér Dušan Rapoš
posadil do vířivky se dvěma mladými krásnými
kolegyněmi a nasadil mi na hlavu igelitovou
koupací čepici. To se na place bavili všichni,
jenom já ne,“ zavzpomínal na natáčení.

INZERCE

personální agentura

S NOVÝM ROKEM HEZKÁ
PRÁCE V AMAZONU!
Vyřiďte si nástup do práce
během jednoho dne!

Pracovní příležitost
Práce v automobilovém a potravinářském průmyslu,
v elektro výrobě a logistice.

...čisté pracovní prostředí, možnost přesčasů, týdenní zálohy

plat až 190 Kč /hod. dle pracovního zařazení

Náborová kancelář: Kalikova 1, Plzeň, otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 17:00

bezplatná linka: 800 128 128
Nabízíme

FIXNÍ MZDA 125KČ/HOD
+ AŽ 10% BONUS + PŘÍPLATKY

4 DNY PRÁCE,
3 DNY VOLNA

DLOUHODOBÁ
PRÁCE NA HPP

OBĚDY ZA 25KČ,
NÁPOJE ZDARMA

MOŽNOST PŘECHODU
DO KMENE AMAZONU

DOPRAVA DO
PRÁCE ZDARMA

5 TÝDNU
DOVOLENÉ

možnost ubytování v nových vybavených bytech s wi-ﬁ.

Volejte zdarma 800 100 500

www.hezkaprace.cz
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Citrón i ocet.
To je domácí
„drogérie“
Skříňky plné čisticích
prostředků za nemalé
peníze máme doma asi
všichni. Přitom mnohdy
stačí obyčejný citrón či
ocet a mnohé podobné
chemické pomocníky
nahradíte a ještě ušetříte.
5plus2
■ RÁDCE
Okna bez šmouh
Potřebujeme: 1 l čistého alkoholu,
1/4 hrnku jablečného octa (posloužit
může i obyčejný bílý ocet), 1/2 hrnku
vlažné vody, lžíci škrobu, 3 kapky esenciálního oleje (pokud chceme, aby prostředek příjemně, například ovocně, voněl).
Postup a použití: Všechny složky je zapotřebí důkladně promíchat, aby se propojily. Následně směs přelijeme do lahve s rozprašovačem. Uchovávat ji můžeme stejně jako kterýkoli jiný čistič, až
do úplného spotřebování. Prostředek nanášíme nejprve na suchý hadřík. Hodí
se nejen na okna, ale i na všechny skleněné povrchy v domácnosti.

Na skvrny i zápach koberců
Potřebujeme: lžíci octa, lžíci jedlé sody,
vodu, dětský zásyp či kypřicí prášek.

Postup a použití: Jedlou sodu smícháme s octem a pomalu přilíváme menší
množství vody – pouze tolik, aby ze
směsi vznikla hustší pěna. Tu naneseme
na koberec a zapracujeme kartáčem
v místech se skvrnami a zašlou špínou.
Zbytky čističe vyluxujeme. Pokud se
chceme zbavit zápachu z koberce, posypeme jej kypřicím práškem či dětským
zásypem, který jemně zapracujeme kartáčem. Necháme alespoň dvacet minut
působit a vyluxujeme.

Péče o dřevěný nábytek
Potřebujeme: pro čištění – šálek vody,
3 polévkové lžíce octa, pro ošetření – hrnek olivového oleje, 1/2 hrnku citrónové šťávy.
Postup a použití: Než se pustíme do
leštění dřevěného nábytku, je nutné jej
důkladně očistit. K tomu použijeme
směs vlažné vody s octem, do které lehce namočíme čistý hadřík. Dřevěný povrch důkladně přetřeme, ovšem neměli
bychom ho příliš zmáčet. Poté můžeme
nanést promíchanou směs z oleje a citrónové šťávy na suchý hadřík a krouživými pohyby leštíme očištěný nábytek. Po
pár minutách působení znovu povrch
přetřeme čistou suchou utěrkou.

Na sklenice i mastné talíře
Potřebujeme: 1 a 1/2 hrnku horké vody,
1/2 hrnku rozpuštěného olivového mýdla
(nastrouháme tuhou kostku mýdla a necháme rozpustit ve vodě), lžíci octa, lžíci
sody na praní, 3 kapky esenciálního oleje.

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

Postup a použití: Vyjmenované ingredience zalijeme horkou vodou, opatrně
promícháme, aby se propojily, a necháme vychladnout. Pokud by směs příliš
zatuhla, zahřejeme ji a naředíme ještě
více vodou. Soda skvěle funguje na
mastnotu a ocet dodává lesk sklenicím.
Pokud by přípravek nedostatečně odmašťoval, přidáme ještě trochu sody.
Skladovat ho můžeme v klasické lahvi
od saponátu.

Domácí prací gel
Potřebujeme: kostku jádrového mýdla
na praní, 300 g sody na praní, 15 kapek
esenciálního oleje, 10 l vroucí vody.
Postup a použití: Výroba domácího
gelu na praní je velmi levná záležitost.
Uvedené množství ingrediencí vystačí na
deset litrů výsledného prostředku. Do větší plastové nádoby nastrouháme mýdlo

a přimícháme nejprve menší množství vařící vody – přibližně dva litry. Jakmile se
mýdlo rozpustí, přidáme sodu a opět mícháme. Když se všechny složky spojí, přilíváme zbývající horkou vodu. Směs je
zapotřebí průběžně míchat. S vychladnutím bude postupně tuhnout. Když už není
horká, můžeme přikapat esenciální olej,
který dodá prostředku na praní vůni. Finálně vychladlá směs bude svou konzistencí připomínat želé. Odměrkou ji vléváme přímo do bubnu pračky.

Pryč s kroužky od sklenic
Potřebujeme: obyčejnou zubní pastu
a jedlou sodu v poměru 1:1.
Postup a použití: Směs sody a pasty naneseme na vlhký hadřík a kruhovými pohyby leštíme skvrny od sklenic na nábytku. Nakonec místo setřeme suchým čistým hadříkem.
(vrm)

INZERCE

SLOVINSKO
www.hungariatour.cz
TERMÁLNÍ LÁZNĚ AUTOBUSEM

CK Hungariatour
Praha – Dlouhá tř. 38
Tel.: 736 485 865

29. 4.–3. 5. 2017

MORAVSKE TOPLICE – Hotel Termal**** 6 690 Kč / osoba / 3 noci / polopenze
RADENCI – Hotel Radin**** 6 290 Kč / osoba / 3 noci / polopenze
MALA NEDELJA – Hotel Bioterme**** 6 990 Kč / osoba / 3 noci / polopenze
V ceně: 3x ubytování s POLOPENZÍ, doprava, vstup do termálních lázní hotelu, služby delegáta.

Trasa: Plzeň, Beroun, Praha, Benešov, Jihlava, Brno
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Sokol žije i po 155 letech. A chystá slet
Obliba Sokola ale každopádně ani po
155 letech nevyprchala, byť není tak masová jako před 80 a více roky. V organizaci
je dnes 160 tisíc členů.
„Největší rozkvět sokolstva byl za první republiky, být sokolem byla ohromná
prestiž,“ podotýká Dagmar Evaldová. Sokolové byli soudci, úředníci či policisté.
Nebo třeba legionáři. „Tehdy prezident

Masaryk řekl, že bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo republiky,“ připomíná pamětnice. Se sokoly je spojená celý
život, její otec položil během druhé světové války život za odboj. „Na listě vytrženém z popravčí knihy z Berlína stálo: Organizoval Sokol na Táborsku, čímž oslabovali bojeschopnost třetí říše,“ vzpomíná.
Sokol byl po roce 1948 zrušen a obnova

přišla až s pádem komunismu.
Velká sláva a také mnoho práce čeká organizaci příští rok. „Připravujeme se na
všesokolský slet, který je jednou za šest
let, ale také na výročí 100 let od založení
Československa. Počátkem července
2018 Prahu zaplaví cvičenci. Chystáme
řadu akcí a samozřejmě průvod sokolů,“
uzavírá starostka Hana Moučková. (jos)

INZERCE

ČR | Říkají si bratři a sestry a v Čechách
a na Moravě působí už 155 let. Být sokolem se za první republiky považovalo za
čest, v organizaci bylo přes milion lidí.
V současnosti jich je 160 tisíc. „Lidé si odvykli dávat příspěvky, dnes už je úplně
jiná doba,“ říká pamětnice Dagmar Evaldová, která v organizaci prožila celý život.
Sokol byl založený 16. února 1862, přežil nacistický i komunistický útlak a zákazy a jeho novodobá historie se tak píše od
roku 1989. „Když vypukla revoluce, okamžitě volali sokolové ze zahraničí, jak mohou pomoci. Dali jsme do novin své adresy a začali se scházet,“ vzpomíná Dagmar
Evaldová, jež brzy oslaví 89. narozeniny.
„Už v prosinci 1989 jsme měli schůzi
v pražské městské knihovně, následoval
lednový sjezd sokolské obce, kam přišly
tři tisíce sokolů,“ dodává.
Když bylo zvoleno nové předsednictvo,
musel se začít řešit majetek, který sokolům
ukradli komunisté. „Při restitucích nám
bylo vráceno téměř vše, třeba slavný Tyršův dům v Praze, ale zejména sokolovny,
které stály snad v každém městě. Některé
spory se ale táhly dlouho, třeba i dvacet let,“
popisuje Hana Moučková, která byla zvole-

16. 2. 1862 vznikla první sokolská
jednota
■ 9. 12. 1863 začalo cvičení v první
postavené sokolovně v Praze
■ 19. 5. 1867 se uskutečnilo první veřejné
cvičení Sokola Pražského
na Rohanském ostrově
■ 1000 je zhruba v Česku sokoloven

na do čela organizace v roce 2011. „Dnes se
zabýváme 80 druhy sportů. Od atletiky po
moderní odvětví jako třeba parkour,“ dodává starostka, jak zní název její funkce.
Roční rozpočet České obce sokolské se
v současnosti pohybuje kolem 100 milionů korun. Doby, kdy se členové skládali
na stavbu a provoz sokoloven, už jsou ale
pryč. „Dřív každý rád nosil do Sokola peníze. Dnes už je doba úplně jiná a trochu
mi připadá, že ze Sokola mají někteří lidé
takové laciné fitko,“ míní Dagmar Evaldová s tím, že obětavost a zápal lidem většinou chybí. Podle starostky ale i dodnes
existují sokolové, kteří jsou schopni se na
opravu a provoz své sokolovny složit.

To je fakt!

OD PÁTKU 17. 2.
DO NEDĚLE 19. 2. 2017

Nakupujte
hezky česky

V PENNY najdete 7 z 10 potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení
Česká potravina nebo Vyrobeno v České republice. Naši zákazníci si tak mohou být jisti,
že FAKT nakoupí hezky česky. Více na www.penny.cz.

POMERANČE KVĚTÁK
volné 1 ks
1 kg

MRKEV
1 svazek

AKCE

AKCE

- 33%

19.

9029.⁹⁰�

- 25%

29.

AKCE

90⁰�

% AKCE

AKCE

9041.

- 21%

běžně

90

BECHEROVKA,
BECHEROVKA LEMOND
38 % alk., 20 % alk.
0,5 l

1 l 279,80 Kč

SÝR PLÁTKY MADELAND
přírodní 45 % tuku v s.,
light 30 % tuku v s., uzený*
100 g

AKCE

-22 %

139.

- 33%

90
179.

90

1 l 13,45 Kč

4690.

59.⁹⁰�

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost S
30 ks

30 ks

1 ks 1,90 Kč

19.29.

SUPER CENA

CENA S PENNY KARTOU

90

5690.

90

CENA BEZ PENNY KARTY

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
NA DOMA
světlé, PET
2l

KÁVA NESCAFÉ CLASSIC,
KÁVA NESCAFÉ
CREMA
instantní
200 g

DARLING GRANULE*
10 kg
1 kg 19,90 Kč

10 kg

100 g 39,95 Kč

AKCE

- 40%

26.

90⁹⁰�
44.

24.⁹⁰�

KUŘE
bez drobů,
chlazené
cena za 1 kg

100 g 14,36 Kč

35.

1690.

- 32%

39.⁹

MÁSLO TATRA*
250 g

Sokol v datech
■

Co je české,
to je dobré.

PÁ SO NE

Hana Moučková, starostka Sokola

AKCE

AKCE

- 46%

79.

90-�
149.

199.běžně

- 42 %

349.-

Chyby v tisku vyhrazeny. 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 zvláštní nabídka AKCE 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
Přijímáme:
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. tyto produkty jako nezávadné.
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V modelingu se k vám chovají
jako k věci, říkají „Rakeťačky“
Bývaly ozdobami přehlídkových mol v Paříži nebo
New Yorku. Dnes při práci sice nejsou vidět, ale o to víc
je naplňuje. Radana Litošová a Johana Švejdíková
vymyslely vlastní časopis pro děti Raketa. Je plný her
i vystřihovánek a zabaví caparty od 4 do 12 let.
„Snažíme se ho dělat tak, aby to bavilo děti i nás,“ říkají.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Poprvé se potkaly v roce 1996, kdy
obě působily jako modelky. Žádné velké
kamarádky tehdy sice nebyly, ale ani rivalita, o které se v souvislosti s modelkami často mluví, mezi nimi nepanovala. „Nikdy
jsme si navzájem neupravovaly make-upy,
ale ani jsme se nestrkaly z mola při přehlídkách,“ směje se dnes jednačtyřicetiletá Radana Litošová, která je trojnásobná maminka. „Nevím, jak to funguje u modelek
v Česku, ale když jste v zahraničí a potkáte
další Češku, chováte se k sobě spíš jako rodina. Neděláte si naschvály,“ doplňuje ji
o dva roky mladší parťačka Johana Švejdíková. Společně rozjely před dvěma roky
ambiciózní projekt, který je doslova pohltil
– dětský časopis Raketa. K němu ale pro
obě předcházela dlouhá cesta.
Své kariéry nastartovaly v době, kdy
módní branže oslavovala krásky ze střední a východní Evropy. Obě se shodují, že
modeling měl před dvaceti lety daleko
blíže k povolání snů, než je tomu dnes.

Johana Švejdíková
Je z Prahy, kde studovala
obchodní školu a poté
uměleckou školu se
specializací na módní
návrhářství. V roce 1994
po soutěži Look of the
Year začala pracovat jako
modelka v Paříži a později přesídlila do New
Yorku. Při modelingu se také věnovala
ilustraci a grafickému designu. V roce 2007
se vrátila do Prahy, kde se převážně věnuje
ilustraci a grafice. Byla součástí týmu při
tvorbě animovaného filmu Alois Nebel. Od
roku 2014 je šéfredaktorkou časopisu Raketa.

Na zakázky bylo více času i peněz a mezi
modelkami a návrháři panovaly často
přátelské vztahy. Módní průmysl podle
obou dam hodně poznamenaly teroristické útoky na Spojené státy 11. září 2001
a následné dramatické události. „Hodně
firem menších návrhářů úplně zaniklo.
Ceny se začaly víc tlačit dolů a hodně lidí
odešlo spíše do sféry marketingu. Byli
k tomu nuceni ekonomickou situací,“
říká Johana, která před deseti lety natrvalo přesídlila z New Yorku do Prahy.

„Mateřská nás izolovala“
Obě atraktivní ženy se také shodují
v tom, že modeling je sice skvělá brigáda, ale k životnímu poslání mu něco podstatného schází. „Je to svět, ve kterém se
k vám běžně chovají jako k věci. Stála
jsem několikrát před klientem, kde například hodnotili má příliš dlouhá záda,
jako bych tam ani nebyla. Zvláště dívky s nižším sebevědomím takové jednání často neustojí,“ líčí Johana. A její kamarádka jí dává za pravdu. „U mě to
byla od začátku dočasná záležitost. Nikdy to nebyl můj sen a nikdy jsem nebyla v modelingu úplně šťastná,“ vysvětluje Radana. „Vždycky jsem
chtěla něco vytvářet a ne být jen
objektem, který se fotí a na kterém se něco špendlí,“ dodává blondýnka, jež modelingovou branži opustila
půl roku po pádu newyorských mrakodra-

pů Světového obchodního centra, kdy
zkrachoval její největší klient.
Obě dívky se později vrhly na jinou
dráhu, a sice tu mateřskou. Během ní se
nejprve každá zvlášť věnovala vlastním
menším projektům pro děti. „Radana psala pohádky pro děti, já zase vytvářela různé kreslicí sešity,“ vzpomíná Johana, jejímž manželem je výtvarník Jaromír 99.
Cesty obou dam se díky tomu opět profesně protnuly.
Jak přiznávají, mateřská dovolená pro
ně bylo období, kdy hledaly čas pro svoji
seberealizaci. „Pořád jste s dítětem, pořád ze sebe něco dáváte a potřebujete
i sama něco načerpat,“ říká Radana, která strávila s dětmi v domácnosti sedm let.
Bez obalu přiznává, že to pro psychiku
nebylo nic snadného. „Člověk je na mateřské dost izolovaný. Potkává hlavně
ostatní maminky. Kamarádům, kteří chodí do práce, může sice chvíli povídat
o miminku, ale po chvíli je to moc nezají-

má. Prostě jsou v jiném světě,“ pokyvuje
souhlasně Johana.
A tak spolu obě bývalé modelky začaly od konce roku 2014 vydávat časopis
Raketa, který jeho stvořitelky vytáhl zpět
do víru dění. „Nemáme ambici zaplnit nějakou mezeru na trhu nebo dokonce ve
školství. Nechceme, aby časopis připomínal učebnici. Učení mají
děti dost ve škole. Snažíme se
to dělat tak, aby to bavilo
děti, ale i nás,“ říkají. Časopis plný komiksů,
her, vystřihovánek
zabaví
stejně
dobře čtyřleté
jako 12leté děti.
„Na prvním místě je hravost,“ dodávají půvabné
ženy.

Radana Litošová
Pochází z Vysokého
Mýta. Po maturitě na
gymnáziu odcestovala do
Paříže, kde žila sedm let
a cestovala odtud po
celém světě. Rok strávila
v New Yorku.
Od roku 2014 je
šéfredaktorkou časopisu Raketa v
nakladatelství Labyrint. Má tři děti – 13letou
dceru a 10letá dvojčata syna a dceru.

FOTO | ARCHIV J. ŠVEJDÍKOVÉ A R. LITOŠOVÉ
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Mák nejen do buchet,
ale třeba také k huse
Husí prsa s makovou krustou, dýňovým pyré
a bramborovým knedlíkem podle Kluků v akci

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Česko je maková velmoc. Potravinářského máku se u nás vypěstuje každý rok tolik, že v Evropě takřka nemáme konkurenci. A jak dokazují recepty,
kterými bychom vás rádi inspirovali,
hodí se nejen do nejrůznějších buchet
a sladkých jídel obecně, ale neztratí se
ani v pokrmech slaných.
Využitím máku v kuchyni určitě neprohloupíte nejen co se chuti týče, ale
také díky zdraví prospěšným látkám,
které obsahuje. Je zdrojem nenasycených mastných kyselin, rostlinných bílkovin, sacharidů, vápníku, fosforu, draslíku a také vláknin. Potravinářský modrý a šedý mák se prodává nemletý i mletý a seženete ho ve všech supermarketech. Zato mák bílý koupíte především
ve specializovaných bio prodejnách
nebo v internetových obchodech. Při
skladování máku si ale dávejte pozor,
má tendenci žluknout a hořknout. Je proto lepší kupovat mák nemletý a umlít ho
až těsně před samotným použitím. (re)
INZERCE

Práci nabízíme:
www.kompakt-cr.cz

e-mail: manager@kompakt-cr.cz
tel.: 325 613 594

Potřebujeme: 4 husí prsa, rozmarýn, 4 lžíce medu, 50 ml červeného vína, perníkové koření
(hřebíček, skořice, nové koření, badyán, fenykl), sůl, 100 g nemletého máku, 50 g husího sádla.
Dýňové pyré: 1 dýni Hokaido, 3 brambory, 2 hvězdičky badyánu, sůl, 50 g másla.
Bramborové knedlíky: 1 kg brambor, 2 vejce, 1 lžíci mléka, 400 g hrubé mouky, 3 lžíce dětské
krupičky, sůl, 30 g husího sádla, hrst plocholisté petrželky.
Šťáva: výpek z husy, 1 cibuli, kostru z husy, 1 lžíci hladké mouky, vodu, 200 ml červeného vína, sůl.
Postup: Kůži husích prsou nakrojíme na čtverečky, posypeme perníkovým kořením, poklademe
větvičkou rozmarýnu. Položíme na čtverec pečicího papíru a zakápneme lžičkou medu a lžičkou
vína. Zabalíme balíčky a vložíme do trouby na 100 °C asi na 15 minut. Poté vyjmeme, rozbalíme,
stranu kůže obalíme v máku a opečeme na sádle jen ze strany kůže. Omytou dýni (druh Hokaido
se nemusí loupat, ostatní druhy ano) nakrájíme na větší kusy, vložíme s bramborami do vody
a vaříme společně s badyánem a solí doměkka. Poté scedíme, vyjmeme badyán a rozmixujeme
společně s máslem. Případně ještě dosolíme. Brambory, den předem vařené ve slupce, oloupeme,
nastrouháme na hrubém okurkovém struhadle, v míse je osolíme a smícháme s vejci rozšlehanými
ve lžíci mléka. Brambory přendáme na vál posypaný moukou a postupně do nich zaděláváme
mouku s krupicí, až se těsto nelepí. Z těsta vytvarujeme šišky a vaříme je v osolené vodě asi
20 minut. Poté zchladíme. Studené nakrájíme na plátky asi 1 cm silné a opečeme na sádle. Na
konec prohodíme s petrželkou. Kostru z husy rozebereme na kousky. Na výpeku z husy opečeme
cibuli, zaprášíme moukou, zalijeme vodou a vložíme kousky kostí. Dobře provaříme alespoň
1 hodinu, scedíme, zalijeme vínem a chvilku povaříme, dochutíme solí. Zdroj: kluci-v-akci.com

Makové řezy se švestkami
Potřebujeme: 100 g másla, 100 g mletého máku, 3 vejce, 180 g cukru,
200 g hladké mouky, 2 dl mléka, 1 lžičku kypřicího prášku, 1 kg švestek.
Na drobenku: 100 g mletého máku, 90 g hrubé mouky, 70 g másla, 70 g cukru.
Postup: Nejdříve si připravíme makovou směs do těsta. Do 2 dl mléka vsypeme
100 g máku a za stálého míchání zahřejeme a povaříme krátce asi 2 minuty.
Přendáme na talíř a necháme vychladnout. Připravíme si drobenku z másla,
cukru a hrubé mouky stejným dílem, jen mouky dáme o asi 20 % více a vše v
mixéru nebo v ruce smícháme. Nakonec přidáme 100 g mletého máku a jen lehce
spojíme. V mixéru ušleháme sníh ze 3 bílků, žloutky dáme stranou. V hlubší míse
pak třeme změklé máslo s cukrem a postupně přidáme žloutky a dále šleháme.
Nyní již nepracujeme s mixérem a jen lehce přidáme vychladlou makovou směs,
mouku s kypřicím práškem a tuhý sníh a vše vařečkou nebo stěrkou smícháme.
Těsto vylijeme na plech vymazaný tukem a vysypaný hrubou moukou. Omyté
švestky rozpůlíme, odstraníme pecky a klademe hustě na těsto. Posypeme
připravenou žmolenkou a pečeme ve troubě asi 160 °C teplé, dokud těsto po
okrajích nezezlátne. Lehce pocukrujeme. Dagmar Heřtová, Tastejourney.cz

FOTO | ARCHIV MAFRA

Indická sekaná s ořechy a mákem
Potřebujeme: 60 dkg mletého jehněčího, 6 stroužků
česneku, 1 kávovou lžičku (KL) curry, 1 KL čerstvého zázvoru
jemně nastrouhaného, 1/2 KL skořice, 1 polévkovou lžíci (PL)
máku, 2 PL strouhaného kokosu, 1 PL rajského protlaku,
250 ml kokosového mléka, šťávu z 1 citrónu, hrst kešu ořechů
nebo na másle pražených mandlí, sůl, pepř, lžíci oleje.
Postup: Roztlučený mák osmažíme na rozpáleném oleji
a přidáme do mletého masa. Pak přidáme česnek, zázvor,
skořici, curry a kokos a zpracujeme rukama, aby se vše dobře
promísilo. Do směsi pak zapracujeme kešu oříšky nebo
mandle. Vytvarujeme sekanou, vložíme do pekáčku
a polijeme směsí, kterou si připravíme z kokosového mléka,
citrónové šťávy a protlaku. V troubě vyhřáté na 160 °C
pečeme zhruba půl hodiny. Po upečení ozdobíme zbylými
oříšky nebo mandlemi.
Zdroj: labuznik.cz

Romantický hudební ﬁlm režiséra Dušana Rapoše a scenáristy Petra Šišky
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ve své lékárně
dokonalá
stimUlace imUnitY

1

o čem se baví onkologové?
stres, nevhodné stravování, alkohol, kouření… nejen tyto faktory mají za následek
zdravotní komplikace, kterým musíme čelit zejména v případě nedostatečné
ochrany našich buněk. jak se můžeme účinně chránit? do určité míry můžeme
nebezpečí sami ovlivnit a nemusíme dát na pověry.
Vhodným doplněním klasických postupů
při zdravotních komplikacích je přípravek
maxivitalis B17 therapy. Doplněk stravy
je čistým extraktem hořkého meruňkového
jádra v jedné tobolce a selenu, jenž přispívá
k ochraně buněk před oxidativním stresem, normálnímu fungování imunitního
systému a činnosti štítné žlázy.
p
p p
V přírodním
přípravku
B17 therapy
naleznete nejvyšší množství účinnýých
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látek z meruňkových jader, které jsou
u
zdrojem pro tělo potřebného vitaminu
u
B17, kyseliny listové, betakarotenu,,
hořčíku a kyseliny salycilové.

co můžete v zimě podniknout, abyste posílili oslabenou
imunitu?
Vyzkoušejte doplněk stravy imunit® 5prevemax. Obsahuje 1vitamin C, B6 a selen pro přirozenou funkci imunitního systému. Jeho
složení je obohaceno o kyselinu listovou, která pomáhá snižovat
míru únavy a vyčerpání. Navíc se v přípravku nachází nukleotidy,
získané ze sladkovodní řasy chlorelly a beta-glukany z hlívy ústřičné.
Díky nové formě působí
cucavé, jahodové tablety přímo
na sliznici v dutině ústní,
ůsobení
a tím zajišťují rychléé působení
přítomných látek jižž
po 5 minutách
i tá h
od užití!

Přípravek nenarušuje žádné léčebnéé
postupy a funkci žádných orgánů.
Žádejte ve svých lékárnách
nebo na www.b17therapy.cz

Problém: lUPY
Řešení: KonoPnÝÝ
šAmPon

Nyní ve výhodném
balení 60+20 tablet
ZDARMA!

upy mnoha lidem znepříjemňují každodenní žživot. Kromě omezení
lupy
nosit tmavé oblečení, vyvolávají také nepříjemný pocit svědění. jestliže
se chcete zbavit lupů šetrnou cestou, je potřeba pokožku hlavy především
důkladně hydratovat.
capillus šampon proti lupům je určen pro mytí a ošetřování vlasů a pokožky
hlavy s projevy lupů a svědění. Obsahuje unikátní kombinaci konopného oleje
a majoránky, která vlasy posiluje a navíc zaceluje pokožku hlavy. V jeho složení
dále naleznete řepík, dezinfikující postižená místa či grepová semínka, jež účinně
ničí přemnožené kvasinky, které vyvolávají svědění.
Aby bylo dosaženo optimálního efektu, je potřeba nechat konopný šampon působit po dobu 3-5 minut.

k dostání v lékárnách, prodejnách zdravé výživy, bylinářstvích a na www.cannaderm.cz

Účinná pomoc v boji s diabetem

Kolísající hladina cukru v krvi trápí velkou
část české populace, bez ohledu na věk nebo
pohlaví. Za těmito obtížemi není ani tak přemíraa
sladkého, ale obezita, málo pohybu, dědičnost
a nezdravý životní styl.
Vyzkoušejte ověřený doplněk stravy Gurmar, který snižuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť
na sladké. Přípravek obsahuje extrakt z rostliny
Gymnema Sylvestre, jehož účinné látky, kyseliny
gymnemové přispívají k optimální hladině glukózy
v krvi a snižují chuť na sladkosti, čímž napomáhají
redukci nadváhy.
Žádejte ve svých lékárnách.

Vy
yZKoušejte Gurmar i Vy!
jed
dná se o nejuŽíVanější, Volně
pr
rodejný přípraVeK pro sníŽení
ladiny cuKru V KrVi.
hl

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Masivnější a náročnější 2. vlna
Až čtvrt milionu
podnikatelů vyhlíží
1. březen, kdy začne
druhá vlna zavádění EET.
Bude to větší nápor než
při prosincové premiéře.
PAVEL URBAN, METRO
ČR | Řezník, sedlák a kupec v jedné osobě. Tak byl představován soused Krkovička v pohádce Jája a Pája. I na něj by
se už za dva týdny vztahovala druhá
vlna elektronické evidence tržeb. Týká
se totiž maloobchodu a velkoobchodu.
Celkově má jít o 250 tisíc obchodníků.
Jen e-shopů je přes 40 tisíc, tedy zhruba
tolik, kolik bylo celkem subjektů v první vlně.
Výrazně větší množství lidí zřejmě
způsobí tlačenice na finančních úřadech
při vyřizování potřebných registrací, navíc hrozí dočasné přetížení linek dodaINZERCE

vatelů softwarů i hardwarů nutných ke
správnému fungování EET.
„V první vlně jsme na zákaznických
linkách nejčastěji řešili pomoc se získáním a nahráním certifikátu. Ukázalo se,
že dokumentace ze strany Finanční správy není pro běžného uživatele srozumitelná. Nedovedu si představit, kdo bude
pomáhat tentokrát,“ podotýká Petr Filipec, provozní ředitel společnosti Storyous, která provozuje mobilní pokladní
systém. Podle něj se lidé nemusí ani tak
bát toho, že by vhodný pokladní systém
nesehnali, jako spíš faktu, že se může
při instalaci a provozu protáhnout řešení i sebemenšího problému.
A úskalí může na podnikatele číhat
víc. Podle Evy Šikýřové z poradenské
sítě BDO vyplývá z první fáze EET jedno zásadní poučení – zajímat se o problematiku i výběr pokladny včas. „Nedostatečná připravenost podnikatelů je
částečně způsobena i nevyzpytatelným
jednáním politiků a Finanční správy. Takovým příkladem je i její nedávné sdělení, které mění text zákona o evidenci tr-

Pro omyly není prostor, kontroly Ministerstva financí budou přísné. Pokud
se podnikatel nepřipraví na EET včas, hrozí mu sankce.
FOTO | ARCHIV MAFRA
žeb ve vztahu k platbám přes platební
bránu. Podle vyjádření některých maloobchodů, které se důkladně připravovaly, už část z nich investovala peníze ke
splnění původního textu zákona,“ říká
Šikýřová.
Při startu první fáze byly také poměrně benevolentní kontroly. Ministerstvo
financí však nyní uvedlo, že kontroly
kvůli nedostatečnému respektování zákona zpřísní. „Podnikatelé z druhé vlny
vstupují hned do ostrého provozu, kde
není pro omyly prostor. Platí tedy, že
kdo situaci podcení, nemůže očekávat,
že kontrola přimhouří oko,“ upozorňuje
Filipec.
Podle zakladatele pokladního systému Septim.cz Zbyňka Švece může na
sebe podnikatel kontrolu přivolat nechtěně sám, a to v případě nevhodně
zvoleného pokladního řešení. „Přestože následně kontroloři nenajdou žádné
závažnější prohřešky proti zákonu
o evidenci tržeb, pátrají i po naprostých
maličkostech,“ tvrdí Švec. Navíc pokladní systémy se pro různá odvětví mohou lišit.

Pořádně „googlovat“ by tak musel
i zvědavý soused Krkovička, kterému
by se hodilo třeba propojení pokladního
systému s váhou. „Při výběru řešení, jehož součástí je váha, je důležité zjistit,
zda splňuje i metrologické nařízení, a to
hlavně to o certifikaci propojení pokladny s váhou. Tato nutnost nevychází ze
zákona o EET, jedná se o nařízení vydávané Českým metrologickým institutem, které nešťastně začíná platit ve stejném období jako EET,“ upozorňuje
Martin Dvořák ze společnosti Bizerba.

Pojištění pro EET
Zavedení elektronické evidence
přináší podle Hospodářské komory
ČR řadu rizik, proti kterým je nově
možné se pojistit. Takovou
možnost nabízí pojišťovna Generali
a její pojištění kryje třeba rizika
související se zavedením EET
pokladen. Roční pojistné se
pohybuje v řádu stokorun.

Růžový kufřík a pokladna EET
ČR | Kostýmek, kosmetický kufřík – a elektronická pokladna. Tak bude od 1. března vypadat výbava profesionální podomní prodejkyně kosmetiky. Ale i prodejce hrnců, domácích spotřebičů či šperků. Elektronická evidence tržeb se totiž bude v další vlně týkat
i lidí, kteří si přivydělávají přeprodejem výrobků od různých velkých firem. Záleží však
na tom, jak moc je tento maloobchod živí.
Na povinnost odesílat do systému elektronickou účtenku dojde, pokud prodejce
provozuje přímý prodej na živnostenský
list. Maloobchod spadne do povinnosti evidovat už v březnu. Pokud ovšem prodejce
s výrobky podniká jen doplňkově, bude po-

kladnu potřebovat nejspíš až příští rok
v červnu. Přesněji v momentě, kdy se bude
muset zapojit do EET i se svou hlavní činností, například s kosmetickým poradenstvím. Podle metodiky Finanční správy jde
o doplňkovou činnost, pokud takto dotyčný utrží maximálně 175 tisíc korun ročně
a zároveň méně než polovinu všech plateb.
Řada lidí ovšem živnostenský list na distribuci výrobků nemá a nakupují je jen pro
vlastní spotřebu, členy své rodiny, případně pro pár známých. Nejde o podnikání,
tedy činnost provozovanou „soustavně, samostatně a za účelem zisku“. Ti pod EET
(jvl, re)
nespadnou nikdy.

Průzkum: EET
je jen záminka
pro zdražení
Pro většinu Čechů je
zavedení elektronické
evidence tržeb krokem,
který pomůže narovnat
podmínky podnikání,
ukázal průzkum STEM.
ČR | Ani zdražení jídla a pití v některých
restauracích nenahlodalo většinu Čechů
v názoru, že zavedení elektronické evidence tržeb (EET) bylo dobrým tahem.
Takový názor zastává 63 % Čechů. Plyne to ze sociologického průzkumu agenINZERCE

tury STEM pro Generální finanční ředitelství. Zbytek, tedy 37 procent lidí v průzkumu uvedlo, že EET bude mít spíš negativní dopad. Spokojenost s elektronickou evidencí se u zkoumaného vzorku
obyvatelstva přes pozitivní i negativní
kampaně s časem neměnila. Stejné výsledky zjistili sociologové už loni v květnu, i tehdy byly s nápadem zavést EET
spokojeny téměř dvě třetiny dotázaných.
Poslední průzkum, kterého se loni
v prosinci (EET funguje od 1. prosince
2016) zúčastnilo 1004 osob, se zaměřil
také na to, proč došlo v restauracích se
zavedením EET ke zdražení. To, že vyšší ceny jsou hlavní a jediný důvod zave-

Myslíte si, EET je důvodem ke
zdražení restauračních služeb?
10 % ANO
je jediným důvodem
zdražování

57 % NE
je to jen záminka
k případnému
zdražování

33 % ANO
ale je jen jedním
z více důvodů
zdražování
dení EET, si myslí pouze 10 % procent
dotázaných. Naopak víc než polovina
(57 %) respondentů uvedla, že EET je
pouze záminka pro zvýšení cen jídel
a nápojů v restauracích.
Diskusi vyvolával i systém kontroly
vydávání účtenek. Víc než polovina dotázaných lidí (55 %) si myslí, že by měl
existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně ověřit
skutečné zaevidování tržby. Naopak
proti jakýmkoliv webům a dalším způsobům pro nahlášení nevydávání účtenek bylo 16 % lidí, spíše ne pak uvedla

Zdroj: STEM

necelá třetina dotázaných. „Způsob hlášení nevydané účtenky a možnost ověření evidence tržby nejvíce podporují
stoupenci ANO a ČSSD, dále pak sympatizanti KSČM. Odmítavý postoj příznivců pravice k EET je v tomto bodě
méně výrazný a zdá se, že kontrola není
vyhraněným politickým problémem,“
komentuje výsledky agentura STEM.
To, že EET zlepší výběr daní, si myslí většina příznivců ANO, dále voliči
KSČM a ČSSD. Mnohem méně tomu
věří ale voliči TOP 09 a STAN, nejméně pak voliči ODS.
(jos)
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Česká republika

Češi se čajovou kulturu teprve učí
Ačkoliv ovocné čaje
v pytlíkách jsou v Česku
stále nejpopulárnější, už
i k nám pronikají světové
trendy kultury pití tohoto
magického nápoje.
ČR | Angličané pijí čaj o páté, Asiaté
mají zase pro své čajové obřady po staletí zavedená pravidla. V Česku ale vnímáme čaj stále především jako nápoj
pro zahřátí, a to často ovocný z pytlíku.
Takový ovšem ve skutečnosti nemá
s čajem nic společného.
Česko skutečně nepatří mezi země
s vyhlášenou čajovou kulturou, a tak se
nám nejspíš dá odpustit, že často zalíváme čaj vroucí vodou, směs necháme příliš dlouho louhovat nebo své šálky tak
trochu předávkujeme. Výsledkem je
hořký nápoj na hranici pitelnosti.
Ovšem jak se zdá, nic není ztraceno.
„Spolu s kvalitními sypanými čaji
k nám proudí i jistá dávka východní kultury pití čaje. Je zde velmi mnoho čajoven, čímž je naše země také typická,“

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

říká Petr Zelík, jednatel společnosti
Oxalis, která dováží na český trh čaje
a kávu z celého světa.
Klasický pytlíkový čaj však zůstává
nedostižný fenomén. Přitom jde o relativně nový trend z počátku dvacátého
století. Asi největší potíží u těchto čajů
je, že onen čajový sáček mnohdy skrývá

nekvalitní produkt. Nicméně i mezi porcovanými čaji se dají dnes najít výrobky
dobré kvality. „Důležité je, aby si člověk mohl prohlédnout to, co je uvnitř
sáčku. Čaj by měl mít také dost prostoru
pro jeho rozvinutí po zalití vodou. Ideální jsou pyramidální sáčky, případně větší klasické sáčky,“ vysvětluje Zelík.

Krom jednoduché přípravy nabízí
porcované čaje také nekonečné množství příchutí, což je další věc, na kterou
si tuzemský zákazník potrpí. Přitom většina populárních ovocných nápojů nese
označení čaj zcela neprávem.
V Asii dokonce takové výrobky ani
neznají. „Ovocné čaje nepochází z čajovníku, tedy neobsahují kofein a správně by se ani jako čaj neměly nazývat.
Jedná se o směs ovoce a bylin, ze které
si připravíme výluh. Ovšem z pohledu
legislativy je to jinak,“ vysvětluje Petr
Zelík.
Přesto jsou nejrůznější příchutě stále
mezi zákazníky velmi populární. To potvrzuje i Hubert Hátle, majitel Dobré čajovny, která funguje už 23 let. Paradoxem je, že ačkoli jsou ochucené směsi
výrobně levnější, zákazník si za ně připlatí. „Čaje s příměsemi jsou stále dosti
populární a v tomto smyslu následujeme tržní trendy. Je potřeba si ovšem uvědomit, že snad cokoli, co se přidává do
čaje, kromě korejského a čínského ženšenu, jest levnější než samotný čaj, tudíž se za cenu libých vůní produkt zlevňuje v nákladu a o to dráž se však prodává,“ říká.
(vrm)

INZERCE

Nejsilnější kávu si můžete
koupit jen na vlastní riziko
ČR | Možná znáte píseň od kapely Druhá
tráva s názvem „Ještě jedno kafe bych si
dal“. Takové zvolání si ale lze jen těžko
představit v případě člověka, který by si
dal nejsilnější kávu světa – Asskicker,
tedy volně přeloženo „nakopávák“. Objednat si ji můžete na jediném místě – v kavárně Viscous Coffee v australském městě Adelaide a prodavač před její koupí zákazníka varuje. Vždyť na obří ceduli s nabídkou Asskickeru je napsáno, že lidé
s vysokým krevním tlakem nebo srdečními problémy si mohou tento „cloumák“
objednat jen na vlastní nebezpečí.
Asskicker je 80krát silnější než klasické espreso. To obvykle obsahuje kolem
63 miligramů kofeinu, zatímco „megacloumák“ má podle svého tvůrce Steva
Beningtona 5 gramů. A jak se vlastně
něco takového připravuje? Proces není
složitý, ale zdlouhavý. Celkem by jeden
„šálek“ měl obsahovat nejen čtyři espresa, ale i osm ledových kostek – ty ovšem
nejsou vyrobeny z vody, nýbrž ze 48 hodin překapávané kávy. Třešničkou na dortu je 120 mililitrů deset dnů překapávané
kávy. Asskicker se doporučuje popíjet tři
až čtyři hodiny a jeho konzumace udrží
člověka na nohou až 18 hodin.
Speciální druh nápoje tvůrce vymyslel
kvůli sestřičce z tamní pohotovosti, která
potřebovala něco, co by ji udrželo vzhůru
během nočních směn.

Síla kávy je určována podle množství
kofeinu, což je alkaloid, který má povzbuzující účinky. „Z tohoto pohledu jsou paradoxně nejsilnějšími kávami na trhu ty
nejméně kvalitní. Obsah kofeinu je totiž
vyšší u kávy robusta (17 až 40 g/kg) než
u kávy arabica (8 až 14 g/kg). Vyhláška stanoví, že kofeinu musí být nejméně šest gramů v kilogramu a na českém trhu můžeme
koupit i kávu s obsahem 26 gramů na kilo
kávy,“ vysvětluje Petr Zelík ze společnosti
Oxalis, která distribuuje na český trh kávy
z celého světa. „Dá se říci, že nejsilnější kávou je ta, která nabízí nejintenzivnější chuť
s dlouhodobou chutí. Tomu na našem trhu
nejlépe vyhovují africké kávy, například
(jos)
Keňa AA Kangocho,“ dodává.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. února 2017

ČT1

NOVA

12.00 Z metropole, Události v regionech
plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Darmošlap z Nemanic a princezna
Terezka
14.00 Tři princezny tanečnice
14.50 Andula vyhrála
16.20 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (19)
Avengers: Sjednocení II (5)
Show Toma a Jerryho (26)
Tučňáci z Madagaskaru (7)
Sedmikráska
Scooby-Doo
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek II
Láska na druhý pohled
Romantický film (USA, 2009)
17.35 Život brouka
Animovaný film (USA, 1998)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

ZÁBAVA

7.20

Meluzína 7.55 Kojak: Osudná chyba
9.30 Gejzír 10.00 Všechnopárty
10.55 Hříchy pro pátera Knoxe (7/10)

6.00
6.10
6.35
7.00
7.25
7.50
8.10
9.25
11.10
12.05
12.45
13.55
15.25

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
8.25
9.35
10.50
12.15
13.10
14.45

16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Max Steel III (9)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (90)
Autosalon
Ohnivý kuře (81)
Přístav II (7)
davinci
Česko Slovensko má talent
Lilly Schönauerová: Láska má
křídla
Romantický film (N, 2005).
Hrají S. Anbehová, H. Weisová
Vraždy v Midsomeru VII
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

THRILLER

Nova Cinema
6.55 Liga spravedlivých: Válka 8.25 Mentalista
V (22) 9.15 Mentalista VI (1) 10.05 Parťák, komedie
(N/USA, 1990) 12.15 Mrtvý bod (11), krimiseriál
(USA, 2015) 13.05 Mrtvý bod (12), krimiseriál (USA,
2015) 14.00 Švindlíři, krimikomedie (USA, 2003)
16.15 Aljaška, dobrodružný film (USA, 1996) 18.20
Gravitace, sci-fi thriller (USA/VB, 2013) 20.00 Tron:
Legacy, sci-fi film (USA, 2010) 22.35 Safe, akční film
(USA, 2012) 0.20 Ztracení chlapci: Upíří kmen,
komedie (USA/Kan., 2008)

Prima cool
7.45 V utajení V (15) 8.40 Skladiště 13 V (5) 9.40 To
nejlepší z Top Gearu (1) 10.45 Applikace 11.20 Re-play 11.50 Pevnost Boyard (11, 12) 13.55 Simpsonovi XXII (15, 16) 14.55 Simpsonovi XXII (17, 18)
15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 16.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12) 17.55 Simpsonovi XXII (19, 20) 18.55 Simpsonovi XXII (21, 22)
20.00 Supertornádo, katastrofický film (USA,
2012) 22.05 Turbotarantule: Láva poraženým, akční
horor (USA, 2015) 0.05 Re-play 0.35 Applikace
1.10 Pevnost Boyard (11) 2.00 Pevnost Boyard
(12) 2.50 Skladiště 13 V (5) 3.30 V utajení V (15),
seriál (USA, 2014)

Prima Max

20.00 Tajemství těla
21.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.15 Amadeus
Drama (USA, 1984-2001). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce,
E. Berridgeová, S. Callow,
R. Dotrice a další. Režie
M. Forman
0.10 Ospalá díra
Horor (USA, 1999). Hrají J. Depp,
Ch. Ricciová, M. Richardsonová,
M. Gambon, C. Van Dien a další.
Režie T. Burton
1.55 Banánové rybičky
2.35 DoktorKA
3.25 Sama doma
5.00 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Chart Show
Zavzpomínejte si na písně, které
byly a jsou součástí zlomových
okamžiků. Některý hit vás donutí
tančit, jiný hit vám připomene
napínavé chvíle našich dějin
22.15 Kamarád taky rád
Komedie (USA, 2011). Hrají
J. Timberlake, M. Kunisová,
E. Stoneová, W. Harrelson,
P. Clarksonová. Režie W. Gluck
0.25 Turbulence
Akční thriller (USA, 1997).
Hrají R. Liotta, L. Hollyová,
H. Elizondo, B. Gleeson,
R. Ticotinová. Režie R. Butler
2.20 Volejte Novu
3.20 DO-RE-MI
4.05 Výměna manželek II

20.15 Kurýr 3
Thriller (Fr./VB, 2008).
Hrají J. Statham, R. Knepper,
N. Rudakovová a další
22.20 Smrtící zbraň
Akční film (USA, 2008).
Hrají S. Seagal, B. McInerney,
J. P. Gulino a další. Režie R. Reiné
0.25 Zkratka ke smrti
Horor (USA, 2009). Hrají
S. Woodwardová, D. Franco,
K. Bowdenová a další
2.05 Vraždy v Midsomeru VII (15)
Jezerní panna. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, R. Coulthard, A. Cox,
W. Gaunt a další
3.40 Místo činu: Hamburk
Oko za oko. Krimiseriál (N, 2014)

7.10 Zpravodajství FTV Prima 8.20 Nexo Knights
8.45 Max Steel III (9) 9.15 Brainiac: Šílená věda II
(13) 10.15 To je vražda, napsala X (5) 11.10 Policejní
bažanti V (14) 12.10 S Italem v kuchyni 12.50 To je
vražda, napsala X (6) 13.55 Policejní bažanti V (15)
14.50 Kleopatra (2/2), romantické drama (USA/
VB/Švýc., 1963) 17.40 S Italem v kuchyni 18.25
Brainiac: Šílená věda III (1) 19.25 Teď vaří šéf! 20.15
Hawaii 5-0 VI (23), krimiseriál (USA, 2015) 21.10
Hawaii 5-0 VI (24), krimiseriál (USA, 2015) 22.10
Moje bláznivé dvojče, komedie (USA, 2011) 0.05
Dobrá manželka VII (11), seriál (USA, 2016) 1.05
Obří vosy útočí, sci-fi horor (USA, 2012)

Nova Action
5.35 Extrémní sporty 2017 6.20 NHL 16/17 8.05
Walker, Texas Ranger VIII (7, 8) 9.30 Walker, Texas
Ranger VIII (9, 10) 11.15 Agenti S.H.I.E.L.D. (13, 14)
13.05 Válka skladů (15, 16) 14.00 Válka skladů
(17, 18) 15.10 Mistři zastavárny II (11, 12) 16.00 Mistři
zastavárny II (13, 14) 16.50 Walker, Texas Ranger
VIII (11, 12) 18.35 Válka skladů 19.30 Mistři zastavárny III (1, 2) 20.20 Kriminálka Miami IX (9, 10) 21.55
Agenti S.H.I.E.L.D. (15) 22.50 Kriminálka Miami IX
(7-10) 1.50 Agenti S.H.I.E.L.D. (12)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 161

neděle 19. února 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.35
15.30
17.10
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.50
22.24
22.25
0.00
1.30
2.25

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách
hvězd 6.50 Andula vyhrála 8.15 Úsměvy Jana Přeučila 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O bílé paní
Perly a růže
Pohádka (1985)
Příběhy slavných... Raoul Schránil
Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
Zlá krev (2/7)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Bohéma (6/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Zastřený hlas
Krimidrama (ČR, 2006)
Místo činu – Schimanski
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.30
7.55
8.20
9.20
10.20
11.20
13.10
15.00
17.05
19.30
20.20
22.35
23.05
1.10
2.55

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(14)
Monstra vs. vetřelci (20)
Avengers: Sjednocení II (6)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Tučňáci z Madagaskaru (8)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Matilda
Komedie (USA, 1996)
Rande v Římě
Komedie (USA, 2010)
Kokosy v pralese
Komedie (USA, 1994)
Okrsek 49
Akční film (USA, 2004)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Běžící muž
Akční film (USA, 1987)
Con Air
Akční thriller (USA, 1997)
Áčko

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
8.35
9.10
9.40
11.00
11.45
12.25
13.10
13.55
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.35
1.45
2.50

Astro Boy (1)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (82)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Bažanti jedou do Španělska
Komedie (Fr./Šp., 1972)
Vraždy v Midsomeru VII
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (6)
Hříšníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Beowulf: Král barbarů
Dobrodružný film (Kan., 2005)
Tři mušketýři (7)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
8.45 Jersey Boys, drama (USA, 2014) 11.45 Švindlíři,
krimikomedie (USA, 2003) 13.55 Tron: Legacy, sci-fi film (USA, 2010) 16.20 Lovci zločinců II (8, 9)
18.15 Život brouka, animovaný film (USA, 1998)
20.00 Disturbia, thriller (USA, 2007) 22.00 Mortal
Instruments: Město z kostí, akční fantasy film
(Kan./N/USA, 2013) 0.25 Turbulence

Prima cool
7.40 Applikace 8.15 Re-play 8.50 V utajení V (16)
9.45 Skladiště 13 V (6) 10.45 To nejlepší z Top
Gearu (2) 11.50 Pevnost Boyard (13) 12.55 Pevnost
Boyard (14) 13.55 Simpsonovi XXII (19, 20) 14.55
Simpsonovi XXII (21, 22) 15.55 Supertornádo 17.55
Simpsonovi XXIII (1, 2) 18.55 Simpsonovi XXIII (3, 4)
20.00 G. I. Joe 22.40 Satan přichází (2) 23.35
Těžká dřina 0.05 Autosalon

Prima Max
9.50 Brainiac: Šílená věda III (1) 10.50 To je vražda,
napsala X (6) 11.50 Policejní bažanti V (15) 12.45
S Italem v kuchyni 13.40 To je vražda, napsala X (7)
14.40 Policejní bažanti V (16) 15.35 Kurýr 3 17.45
S Italem v kuchyni 18.25 Brainiac: Šílená věda III (2)
19.25 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Twilight sága:
Zatmění 22.50 Smrtící zbraň, akční film (USA,
2008) 0.55 Dobrá manželka VII (12)

pondělí 20. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Rovnováha 10.00 168
hodin 10.30 Četníci z Luhačovic:
Padělek

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.50 Kojak II
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 Svět pod hlavou (8/10)
21.05 Čtvrtá hvězda (2/12)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Legendy kriminalistiky: Vražda
nadvakrát
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.35 Kalendárium

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3190)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (7)
Ordinace v růžové zahradě (96)
Mentalista VI (2)
Mentalista VI (3)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3191)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (6)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(4)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (21)
Mentalista VI (2, 3)

Prima
6.15
6.40
7.10
7.50
8.45
9.20
10.20
12.15
12.25
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.50
0.40
1.35

Astro Boy (2)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (92)
M.A.S.H (93)
Jake a Tlusťoch (23)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (1)
Komisař Rex V (5)
Komisař Rex V (6)
Castle na zabití III (8)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (83)
Ano, šéfe!
Castle na zabití III (8)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (2)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce

Nova Cinema
5.30 Pat Garret a Billy the Kid 7.40 Scooby-Doo
9.05 Matilda 11.15 Aljaška 13.35 Tron: Legacy 16.00
Gravitace 17.45 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR,
2012) 20.00 Obsluhoval jsem anglického krále,
komediální drama (ČR, 2006) 22.25 Pachuť krve,
drama (Fr./Belg., 2012) 0.45 Mortal Instruments:
Město z kostí, akční fantasy film (Kan./N/USA, 2013)

Prima cool
9.25 Futurama III (10) 9.55 Hvězdná brána III (15)
10.50 Bylo nebylo (12) 11.50 To nejlepší z Top Gearu
(1) 12.55 Simpsonovi XXIII (1-4) 14.50 Applikace
15.20 Re-play 15.50 Futurama III (11) 16.20 Hvězdná
brána III (16) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět (5) 18.15
Simpsonovi XXIII (5-8) 20.15 Grimm V (12) 21.20
Teorie velkého třesku (3, 4) 22.15 Vikingové II (4)
23.15 Helix II (3) 0.10 Grimm V (12)

Prima Max
8.55 Brainiac: Šílená věda III (2) 9.55 To je vražda,
napsala X (7) 10.55 Policejní bažanti V (16) 11.50
S Italem v kuchyni 12.35 To je vražda, napsala X (8)
13.35 Policejní bažanti V (17) 14.30 Twilight sága:
Zatmění 17.20 S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac:
Šílená věda III (3) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Rodinka na tripu, komedie (USA, 2004) 22.20 Pád
do tmy 2, horor (VB, 2009) 0.20 G. I. Joe

úterý 21. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Kufr
10.45 Silvestrovský koktejl 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 Soudkyně Amy III
14.45 Blondýna
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
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 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.40 Hercule Poirot
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Motiv IV
0.00 AZ-kvíz
0.30 13. komnata Radka Balaše
0.55 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3191)
Specialisté (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (8)
Ordinace v růžové zahradě (97)
Mentalista VI (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba VIII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3192)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (713)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(5)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (22)
Mentalista VI (4, 5)
Dva a půl chlapa XII (8)
Robinsonův ostrov

Prima
6.15
6.40
7.10
7.55
8.50
9.20
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.20
1.15

Astro Boy (3)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
Jake a Tlusťoch II (1)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (2)
Komisař Rex V (7)
Komisař Rex V (8)
Castle na zabití III (9)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (6)
TOP STAR magazín
Castle na zabití III (9)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (3)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky

Nova Cinema
7.15 Aljaška 9.15 Mentalista VI (2, 3) 11.20 Rande
v Římě 13.20 Kokosy v pralese, 15.30 Obsluhoval
jsem anglického krále, komediální drama (ČR,
2006) 17.45 Okrsek 49, akční film (USA, 2004)
20.00 Batman navždy, dobrodružný film (USA,
1995) 22.25 Návrat do domu hrůzy, horor (USA,
2007) 0.00 Pachuť krve, drama (Fr./Belg., 2012)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (16) 10.55 Bylo nebylo (13)
11.50 To nejlepší z Top Gearu (2) 12.55 Simpsonovi
XXIII (5-8) 14.55 Teorie velkého třesku (3, 4) 15.50
Futurama III (12) 16.20 Hvězdná brána III (17) 17.20
Kdo přežije: Jeden svět (6) 18.15 Simpsonovi XXIII
(9-12) 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří (1)
21.20 Teorie velkého třesku (5, 6) 22.20 davinci
23.15 Hannibal (5) 0.15 Partička

Prima Max
9.10 Astro Boy (3) 9.40 Brainiac: Šílená věda III (3)
10.40 To je vražda, napsala X (8) 11.40 Policejní
bažanti V (17) 12.35 S Italem v kuchyni 13.20 To je
vražda, napsala X (9) 14.20 Policejní bažanti V (18)
15.15 Rodinka na tripu 17.20 S Italem v kuchyni
18.10 Brainiac: Šílená věda III (4) 19.10 Jste to, co
jíte 20.15 Jump Street 22 22.35 Operace Zlomený
šíp, akční thriller (USA, 1996) 0.45 Pád do tmy 2

středa 22. února 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Dobrodružství kriminalistiky 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 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.50 Kojak II
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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kojak: Květiny pro Mattyho
23.35 Kriminalista
0.30 Legendy kriminalistiky: Vražda
nadvakrát
1.05 AZ-kvíz
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3192)
Ordinace v růžové zahradě 2 (713)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (9)
Ordinace v růžové zahradě (98)
Mentalista VI (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3193)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Námořní vyšetřovací služba XII (24)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (23)
Mentalista VI (6, 7)
Dva a půl chlapa XII (9)
Áčko

Prima
6.05
6.30
6.55
7.35
8.30
9.10
10.10
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.30
1.20

Astro Boy (4)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (94)
M.A.S.H (95)
Jake a Tlusťoch II (2)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (3)
Komisař Rex V (9)
Komisař Rex V (10)
Castle na zabití III (10)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (84)
Show Jana Krause
Castle na zabití III (10)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (4)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce

Nova Cinema
5.30 Matilda 7.10 Mentalista VI (4, 5) 8.50 Lovci
zločinců II (8, 9) 11.00 Kokosy v pralese 13.30 Život
brouka 15.15 Batman navždy 17.35 Když muž miluje ženu 20.00 Má mě rád 21.50 Americká panna,
komedie (USA, 2009) 23.25 Návrat do domu
hrůzy, horor (USA, 2007) 0.45 Rande v Římě,
komedie (USA, 2010)

Prima cool
9.25 Futurama III (12) 9.55 Hvězdná brána III (17)
10.55 Bylo nebylo (14) 11.55 Top Gear speciál: Když
se nedaří (1) 12.55 Simpsonovi XXIII (9-12) 14.55
Teorie velkého třesku (5, 6) 15.50 Futurama III (13)
16.20 Hvězdná brána III (18) 17.20 Kdo přežije:
Jeden svět (7) 18.15 Simpsonovi XXIII (13-16) 20.15
Druhá šance (9) 21.20 Teorie velkého třesku (7, 8)
22.15 Partička 23.05 Hannibal (6) 0.05 Partička

Prima Max
9.50 Brainiac: Šílená věda III (4) 10.50 To je vražda,
napsala X (9) 11.50 Policejní bažanti V (18) 12.45
S Italem v kuchyni 13.30 To je vražda, napsala X (10)
14.30 Policejní bažanti V (19) 15.25 Garfield 2 17.20
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda III (5)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Pokání, válečné drama
(Fr./VB, 2007) 22.55 Temný anděl, sci-fi film (USA,
1990) 0.50 Operace Zlomený šíp

čtvrtek 23. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 9.50 Kufr 10.40
Pošta pro tebe 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 Soudkyně Amy III
14.45 Syn
15.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
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 Škoda lásky
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Taggart
1.30 AZ-kvíz
2.00 Žiješ jenom 2x
2.30 Dobré ráno
5.00 13. komnata Radka Balaše

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.15
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3193)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (10)
Ordinace v růžové zahradě (99)
Mentalista VI (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3194)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(714)
Prásk!
Království ohně
Akční fantasy film (Irs./USA/VB,
2002). Režie R. Bowman
Mentalista VI (8, 9)
Dva a půl chlapa XII (10)

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
1.10

Astro Boy (5)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (95)
M.A.S.H (96)
Jake a Tlusťoch II (3)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (4)
Komisař Rex V (11)
Komisař Rex V (12)
Castle na zabití III (11)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Castle na zabití III (11)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (5)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska

Nova Cinema
5.30 Když muž miluje ženu 7.50 Mentalista VI (6, 7)
9.30 Batman navždy 12.15 Okrsek 49 14.40
Poldové a zloději 16.25 Má mě rád, nemá mě rád,
romantická komedie (USA, 2010) 18.10 Můj nejoblíbenější Marťan, komedie (USA, 1999) 20.00 Mrtvý
bod (13, 14) 21.55 Tequila Sunrise, krimifilm (USA,
1988) 0.10 Americká panna, komedie (USA, 2009)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (18) 10.55 Bylo nebylo (15)
11.55 Druhá šance (9) 12.55 Simpsonovi XXIII
(13-16) 14.55 Teorie velkého třesku (7, 8) 15.50
Futurama III (14) 16.20 Hvězdná brána III (19) 17.20
Kdo přežije: Jeden svět (8) 18.15 Simpsonovi XXIII
(17-20) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku (9) 21.50 Teorie velkého třesku (10) 22.15
Masakr na střední škole 0.20 Stav ohrožení (9)

Prima Max
9.20 Astro Boy (5) 9.45 Brainiac: Šílená věda III (5)
10.45 To je vražda, napsala X (10) 11.45 Policejní
bažanti V (19) 12.45 S Italem v kuchyni 13.25 To je
vražda, napsala X (11) 14.25 Policejní bažanti V (20)
15.25 Noční rande 17.20 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda III (6) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Moje druhá láska 22.20 Legendy z Dogtownu, biografický film (USA/N, 2005) 0.35 Temný anděl

pátek 24. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 9.55 Kufr
10.45 Příběhy slavných... Raoul
Schránil 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 Soudkyně Amy III
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četníci z Luhačovic: Zpěvačka
21.25 13. komnata Heleny Rytířové
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Silvestrovský koktejl
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Toulavá kamera
1.55 Dobré ráno
4.30 Hobby naší doby

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.10
1.35
3.05
3.25
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3194)
Ordinace v růžové zahradě 2 (714)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (11)
Ordinace v růžové zahradě (100)
Mentalista VI (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3195)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Osamělý jezdec
Dobrodružný film (USA, 2013)
Riddick
Akční film (USA/VB, 2013)
Mentalista VI (10, 11)
Dva a půl chlapa XII (11)
Prásk!
Ordinace v růžové zahradě (100)

Prima
6.15
6.40
7.10
7.50
8.45
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
0.10
1.05
1.50

Astro Boy (6)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (96)
M.A.S.H (97)
Jake a Tlusťoch II (4)
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (5)
Komisař Rex V (13)
Komisař Rex V (14)
Castle na zabití III (12)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (8)
Divočina
Dobrodružný film (USA, 2014)
Castle na zabití III (12)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu

Nova Cinema
7.20 Můj nejoblíbenější Marťan 9.05 Mentalista VI
(8, 9) 10.50 Jubal 13.10 Má mě rád, nemá mě rád
15.15 Batman: Návrat Temného rytíře – část 1 16.35
Mrtvý bod (13, 14) 18.25 Nabitá zbraň 1, komedie
(USA, 1993) 20.00 Stopařův průvodce po Galaxii,
komedie (USA/VB, 2005) 22.10 Anděl smrti, thriller (USA, 1998) 0.35 Království ohně

Prima cool
9.25 Futurama III (14) 9.55 Hvězdná brána III (19)
10.50 Bylo nebylo (16) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi XXIII (17-20) 14.55 Teorie velkého třesku (9, 10) 15.50 Futurama III (15) 16.20 Hvězdná
brána III (20) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět (9) 18.15
Simpsonovi XXIII (21, 22) 19.15 Simpsonovi XXIV
(1, 2) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13, 14)
22.05 Invaze terordaktylů 0.10 Stav ohrožení (10)

Prima Max
8.40 Nexo Knights 9.10 Astro Boy (6) 9.35 Brainiac:
Šílená věda III (6) 10.35 To je vražda, napsala X (11)
11.35 Policejní bažanti V (20) 12.30 S Italem
v kuchyni 13.15 To je vražda, napsala X (12) 14.15
Policejní bažanti V (21) 15.10 Moje druhá láska 17.20
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda III (7)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Magnum Force 22.50
Masakr na střední škole 0.55 Legendy z Dogtownu
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Hurikán připomíná
nehodu kamaráda
Když Dalibor
Janda složil písničku Hurikán,
hned věděl,
o čem by měl
být text. „Mělo
to být něco
o dálnicích, autech nebo autonehodě,“ prozradil Janda na
rádiu Český Impuls AM 981. Jandův
dvorní textař Jan Krůta nakonec automobily upozadil. „Udělal to o svém
kamarádovi, který se zabil na motorce,“ dodal zpěvák. Jandovi odklon
od původního záměru nevadil. Motorky tehdy byly jedním z Jandových
koníčků. Písnička Hurikán se do povědomí lidí dostala díky televiznímu
pořadu Hitšaráda, ve kterém několikrát vyhrála. Nahrávka vznikla
17. února 1985.
Říkal si Hurikán, kluk jako ty,
motorka vzlétla s ním, když dostal
smyk,
už měl být s dívkou svou, jak se zešeří,
už bylo k lásce prostřeno na večeři...
(Hudba: D. Janda, text: J. Krůta)
Jak se rodila písnička Jiřího Suchého Krajina posedlá tmou? To 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)

Česká republika

„Emigrace nebyla pro
mě, chyběla mi chata“
„Václav Klaus se věnoval
ekonomii a já chodil spíš
po hospodách,“
vzpomíná Ivan Mládek
na vysokoškolská léta,
která trávil na stejné
škole jako exprezident.
ČR | Autor nesmrtelného hitu Jožin z bažin Ivan Mládek oslavil minulý týden
75. narozeniny. Tíha věku na něj ale zatím nedoléhá. „To číslo je hrozné, ale zatím ho ignoruju. Myslím, že člověk začne
intenzivněji vnímat věk, jakmile udeří nějaká nemoc. To se zatím naštěstí nestalo,“
usmíval se muzikant, který byl hostem
Zuzany Bubílkové v Rádiu Impuls
Jako obzvlášť důležitou ve svém životě
vnímá etapu, kde se mu podařilo vymanit
se z povolání, kterému se po škole měl věnovat jako vystudovaný ekonom. „Chvíli
jsem sice zaváhal po revoluci, jestli bych
neměl dělat něco skutečně pořádného, ale
pak jsem si řekl: Krucifix, jen proto, že je
kapitalismus, nezahodím všechno, co
jsem si víceméně vybojoval. A tak jsem
se rozhodl, že se nebudu koukat na peníze a budu se držet své parkety,“ zavzpomínal Mládek, jehož spolužákem byl exprezident Václav Klaus. Ačkoli se během studií často vídali, později si na sebe
prý navzájem nevzpomínali.

NAJDI
LÁSKU

„Museli jsme se denně potkávat, protože naše děvčata byly kamarádky. Každý
jsme ale měli trošičku jiné spády. Václav
Klaus se asi opravdu věnoval ekonomii
a my jsme chodili spíš po hospodách. On
si mě po letech pamatoval jenom proto, že
už tenkrát jsem chodil všude s banjem,“

FOTO | ARCHIV MAFRA

Andrea
Roxy
Takahito

smál se Mládek. Sám o politické kariéře nikdy neuvažoval, ačkoli svého času nabídky dostával. „Táta vždycky říkal: Všechno, jen ne politika, vojna a obchod,“ zůstal
ještě u vzpomínek Mládek, který se otcových slov v tomto směru držel.
Podle něj je velký kámen úrazu, pokud
jde do politiky někdo hlavně s vidinou
zbohatnutí. „Mám několik kamarádů, kteří si mysleli, že budou mít díky politice
lepší život. Nakonec se modlili, aby už
jim skončilo volební období,“ připustil
muzikant, který si za minulého režimu vyzkoušel, jaké je to být emigrantem ve Francii. Za hranicemi ale nezůstal dlouho. „Zjistil jsem, že se pro emigraci moc nehodím. Dal jsem
přednost osobním věcem.
Říkal jsem si, že kvůli nějakým pitomým úředníkům
nebudu pryč z domova,“
líčil Mládek, kterému
se v emigraci stýskalo
nejen po rodině
a přátelích, ale překvapivě i po zdejším stylu života.
„I za komunistů
tady byl uvolněnější životní styl
než na Západě. Líbila se mi chatová
kultura, trampové… Bylo mi to tu
zkrátka blízké,“ dodal.
(vrm)

Carma
Maxim
Vlaďka

Nový online pořad
o hledání štěstí bez hranic

Česká republika
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Sparťan si podpálí byt
Pořad Prostřeno! zamíří
do podhůří Krkonoš.
Soutěžící budou vařit v
Královéhradeckém kraji.
ČR | Na východě Čech v podhůří Krkonoš se u plotny utkají tři ženy a dva
muži. Dvě ženy už překročily šedesátku, a ač jsou si věkem a zkušenostmi v
kuchyni nejbližší, je to jako „hot a
čehý“. Olga s Danou se projeví jako největší rivalky.
V pondělí připraví večeři žena v domácnosti Olga. Hosty přivítá v luxusním domě, některým připadá jako palác. Jenže soupeři se nakonec dozvědí,
že dům hostitelce nepatří, že v něm pobývá jen přes den. V noci ne. Olga vsadí
na českou kuchyni a uvaří svíčkovou.
Vyplatí se jí sázka na klasiku?

Honza hoří, Dana rýpe
V úterý se předvede invalidní Honza.
Vařit i servírovat bude v tričku svého
oblíbeného fotbalového klubu Sparta
Praha a dámám se jeho oblečení nezdá
dostatečně slavnostní. Při večeři se
bude hodně kritizovat a Honza zůstane
zaražený. Rozparádí se až později. Při
flambování si málem podpálí byt.
Středa bude patřit důchodkyni Daně.

Soutěžící spojují četné zdravotní neduhy i handicapy. Místy to u stolu vypadá jako v lazaretu, směje se Robert (druhý zprava).
FOTO | FTV PRIMA
Ráda vaří i o vaření mluví. Některým
soupeřům se zdá, že rýpe. A tak se rozhodnou jí to v její večer oplatit. Dana nachystá vydatné menu a dá si s ním hodně práce. Dokáže se ale soutěžícím zavděčit, nebo jsou už skálopevně rozhodnutí, že jí ten její večer trochu „osolí“.
Tak jako tak, Daně chvílemi dojde řeč
a to je u ní opravdu nezvyklé.
Čtvrteční večeři připraví zedník Robert. Ten má hodně dětí a rád by kvůli
nim vyhrál, aby jim mohl splnit jejich
sny. Bude tahle motivace stačit? Hosté
zůstanou z Robertova večera docela zaražení. Neoslní je jídlem, ani tím ostatním. Tentokrát se to opravdu neobejde
bez kritiky. Je to ale kritika, nebo spíš
už taktika? Robert v tom má jasno.
A konečně v pátek se u plotny před-

staví nejmladší z této skupiny Kristýna.
Mladá maminka byla po celý týden celkem výrazná, a když jí něco nechutnalo,
tak to řekla naplno. Sama se v kuchyni
docela zapotí, i na slzičky dojde.

Vážné obvinění Olgy
Během večeře Kristýna vážně obviní
Olgu. Ta se nedá a bude se bránit. Podaří se mladé hostitelce dokázat svá podezření? Nebo se celý večer jen víc pokazí? Dalo by se říct, že se budou podávat
i „oplátky“ a veškerá kritika se Kristýně
vrátí. A kdo nakonec vyhraje 60 tisíc korun? Zvítězí nejchutnější večeře, nebo
největší taktik? Sledujte Prostřeno! na
televizi Prima každý všední den od
17.35 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Šunkové rolky

Klasické křenové rolky byly dobře
ochucené, skoro jako na svatbě.
Ingredience: 200 g šunky, 250 ml smetany ke šlehání, 1 až 2 lžičky cukru,
křen, sůl. Postup: Smetanu vyšleháme,
osolíme, přidáme nastrouhaný křen, můžeme v případě potřeby dochutit cukrem. Plátky šunky pomažeme křenem
se šlehačkou, složíme do čtverečku a necháme vychladit v ledničce. Podáváme
se zeleninovou oblohou a libovolným
pečivem.
Pórková polévka se slaninou
Pórková polévka byla po všech těch vývarech s knedlíčky vítanou změnou.
Ingredience: 300 g brambor, 4 cibule,
1 pórek, 3 lžíce másla, 700 ml vývaru,
100 ml smetany ke šlehání, 80 g anglické slaniny, 2 lžíce javorového sirupu,
pepř, sůl. Postup: Brambory oloupeme

a nakrájíme na kostičky. Cibuli a celý
pórek nakrájíme na kolečka. V hrnci rozehřejeme dvě lžíce másla a osmahneme na něm dozlatova polovinu cibule,
celý pórek a brambory. Přidáme vývar,
sůl, pepř a vaříme doměkka. Poté přidáme smetanu a rozmixujeme. Na zbylé
lžíci másla osmahneme slaninu a druhou polovinu cibule. Přidáme javorový

sirup, necháme zkaramelizovat a stáhneme z plotny. Podáváme ozdobené slaninou s cibulí a zakápneme smetanou.
Svíčková na smetaně
Ingredience: 1,2 kg hovězí svíčkové,
1 mrkev, kus celeru, 1 petržel, 1 cibule,
máslo, 250 ml smetany ke šlehání,
200 g špeku, sůl, pepř, bobkový list, tymián, citronová šťáva, ocet, worcestrová omáčka. Domácí kynutý knedlík:
750 g polohrubé mouky, 250 ml mléka,
20 g droždí, 1 kávová lžička cukru,

1 vejce, 1 den starý rohlík, sůl. Postup:
Na másle osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli. Maso prošpikujeme špekem, přidáme k cibuli společně s očištěnou a pokrájenou zeleninou. Přidáme
koření, zalijeme vodou a necháme pozvolna dusit doměkka asi dvě hodiny
pod pokličkou. Měkké maso vyjmeme,
zeleninu rozmixujeme a zalejeme smetanou, dle libosti omáčku zahustíme. Hotovou omáčku můžeme dochutit citronovou šťávou, octem a worcestrovou
omáčkou. Domácí kynutý knedlík:
Mouku smícháme se solí, uděláme důlek, nalijeme 125 ml vlažného mléka.
Vodu trochu osladíme, rozdrobíme
droždí a promícháme. Po vzejití droždí
přidáme zbytek mléka a vejce, dobře
zpracujeme v těsto. Z těsta vytvarujeme
šišky, poprášíme moukou a necháme
45 minut kynout. Vaříme v osolené
vroucí vodě 15 minut, hotové po vyndání propícháme, aby unikla pára.

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Olga Schmiedová (68)

Celý život byla v domácnosti. Nyní je již
v důchodu. Je vdova,
má tři děti a vnoučata.
Dny tráví u své dcery
v rodinném domě, kde
jí pomáhá s domácností. Sama bydlí v malém bytě, kde vlastně
jen přespává, proto bude vařit v domě
své dcery v Čejkovicích. Má ráda ovoce
a zeleninu, chutná jí vepřová pečeně. Nesnáší ryby a dršťkovou polévku.

Úterý: Jan Souček (37)

Je v invalidním důchodu kvůli nádoru na plicích. Přivydělává si
rozvozem jídla u jedné
restaurace. Žije s přítelkyní a jejím synem,
kterého bere jako vlastního. Pokud vyhraje, peníze použije na
vybavení svého bytu v Trutnově. Má
rád maso a zeleninu, nejradši má krvavý steak. Moc nemusí houby a nikdy by
nesnědl brouky.
Středa: Dana Petrová (62)

Skoro celý život dělala prodavačku. Je podruhé vdaná, vychovala dva syny, starší syn
v devatenácti letech
tragicky zemřel. Se
současným manželem
žijí ve Vrchlabí. Pokud vyhraje, použije
peníze na dovolenou u moře s manželem a vnučkou. Mezi její oblíbená jídla
patří pečené vepřové maso, bramborové špalíčky a zelí nebo ovocné knedlíky. Nesnáší plíčky na smetaně, játrovou
omáčku, nikdy by nesnědla mořské plody nebo nějaké brouky.
Čtvrtek: Robert Přiklopil (37)

Pracuje jako zedník a
tesař. Žije s přítelkyní
a společně vychovávají čtyři děti. Rodina
žije v Trutnově. V jídle není vybíravý, miluje steaky. Nesnáší čočku. Při stolování mu vadí protivní lidé.
Těší se hlavně na nové zkušenosti.
Pátek: Kristýna Křivská (18)

Pracuje jako servírka a
už je na mateřské dovolené. Kristýna má
syna Jiříčka, kterému
byly v lednu dva roky.
Žije v domě u rodičů v
Jičíně, protože předělávají s přítelem svůj dům, což jí zabere
hodně času. Miluje jízdu na svém koni,
o kterého ráda pečuje. Pokud vyhraje,
tak peníze použije na rekonstrukci
domu anebo vezme maminku na dovolenou k moři. Mezi její oblíbená jídla patří „svíčková se šesti“. Nesnáší vnitřnosti a divočinu. Těší se na nové zkušenosti
i přátelství.

HUDEBNÍ IMPULSY

Dilema Báry Basikové
...vyřeší věštec Rádia Impuls Stanley Bradley

Hudební anketa
Co má rááád
Roman Šmucler

Z

pěvačka Bára Basiková slaví 17. února 54. narozeniny.
Za sebou má skvělou kariéru plnou rockových hitů se
Stromboli i kapelou Precedens, výborné sólové písničky
(dodnes boduje v rádiu třeba její Souměrná), nebo také spoustu
muzikálových rolí. Nezapomenutelná byla třeba jako Johanka
z Arku nebo Máří Magdaléna v kultovním muzikálu Jesus Christ
Superstar. Bára napsala i kontroverzní autobiografii Rozhovory
s útěkem. Vždycky ale chtěla být i dobrou mámou. Má už dospělá
dvojčata Annu a Marii, ovšem také malého osmiletého Theodora,
který jí prý vrátil mládí.
Otázka pro Stanleyho Bradleyho:
Bude muset Bára teď řešit dilema rodina versus práce? Kde se jí
bude dařit víc? Doma, nebo v profesi? A má před sebou ještě velkou
muzikálovou roli nebo třeba sólový hit?
Stanley Bradley:
„Dříve se Bára Basiková věnovala práci na
80 % a jen na 20 % rodině. Teď ale poměr práce
versus rodina otočila a rodina u ní vítězí. Přesto
ale stihne dvě muzikálové role, i když menší,
a jeden hit tam vidím určitě. A vystupovat by
mohla ještě deset let.“

„Napadá mě písnička Život je takovej od Tří sester, protože to má ten
správný text. Navíc Tři sestry jsou
moji kamarádi. Když začínali oni,
tak já jsem začínal v rádiu, a vždycky, když to slyším, vzpomenu si, že
mi bylo dvacet a měli jsme všechno
před sebou.“
Možná mě zítra vyhoděj z práce
a nebudu mít za co žít.
S pocitem, že život není láce,
pozvednu půllitr a přestanu snít.

CO SE DĚJE V ČESKÉ MUZICE
Facebook složil písničku, Emil Zátopek míří na diskotéky
„Když nemůžeš, tak přidej!“ Slavné motto olympionika Emila Zátopka inspirovalo i kapelu
Mirai v novém stejnojmenném songu. I když za vším nestojí slavný běžec, ale Facebook. Právě tam si frontman kapely Mirai Navrátil výrok přečetl a pořádně ho prý nakopl a zároveň inspiroval. Vznikla tak nová pozitivní písnička, která dostala i zajímavou video podobu. Kapela
se v ní pořádně vyřádila a přizvala i hvězdné hosty. Takže ve videu uvidíte například olympijského medailistu Ondřeje Synka nebo moderátorky Terezu Tobiášovou a Barboru Hlaváčkovou známé z talkshow Kilák. Tak si novinku Mirai poslechněte a mrkněte na internetu i na video. Vypadá to, že na nový český hit je zaděláno.

Dobrá zpráva. Miro Žbirka je z nejhoršího venku!

4x FOTO | ARCHIV

Zpěvák Miro Žbirka se zotavuje z těžkého zápalu plic. Kvůli vážné nemoci musel být hospitalizovaný v nemocnici. Podle lékařů už je z nejhoršího venku, stále má ale nařízený klid. Na
radu plicních odborníků stráví velkou část rekonvalescence ve Vysokých Tatrách. Pohled
z okna na zasněžené Tatry v něm prý evokuje vánoční náladu, a tak chystá pro svoje fanoušky
hned několik vánočních koncertů v roce 2017. Uskuteční se v Brně, Plzni, Pardubicích a dočká se i Praha.

Když Chalupáři s Matuškou dostali STOP...
D

ovedete si představit slavný seriál
Chalupáři bez Matuškova hitu
Když máš v chalupě orchestrion? Asi
dost těžko. A přesto byly doby, kdy
Waldemara Matušku diváci Chalupářů
slyšet nesměli.
Písničku s textem Zdeňka Borovce
skvěle nazpíval ve studiu v únoru před
42 lety. Při premiéře seriálu v létě roku
1975 i v letech dalších v úvodu vždycky
zněla. Ale pak Walda emigroval za velkou louži a hned nato soudruzi hlas
z písničky prostě vymazali stejně jako

Matuškovo jméno z titulků. To se psal
rok 1986.
Naštěstí zbývalo do sametové revoluce už jen pár let a Waldemar Matuška se
do Chalupářů vrátil s plnou parádou. Nechal se slyšet, že právě písnička Když
máš v chalupě orchestrion a její návrat
byla ta nejlepší satisfakce. Společně
s ním si tak všichni zase mohli broukat:
Když máš v chalupě orchestrion,
nevadí, že do ní fičí.
Naráz přestanou zloby a shon,
i ten kůl v plotě zas vzklíčí.
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Fanynky zajímal Páralův akt
Fotograf Miloš Polášek
zachycuje v nové knize
slavné osobnosti a své
toulky městem i světem.

spisovatelem Vladimírem Páralem, se
kterým se Polášek jel seznámit do Ústí
nad Labem.
„Druhý den jsem Párala portrétoval
a udělal i jeho akt, který prý měl u obdivovatelek takový ohlas, že jsem fotografie musel několikrát přidělávat. Páral na
obálce v trenýrkách vzbudil nelibost
městského výboru komunistické strany,
spisovatelé přece musí být v obleku,“
popisoval Polášek.

„

MARTIN JIROUŠEK
ČR | Patří k legendám fotografického řemesla. Svůj život a tvorbu ostravský autor Miloš Polášek rekapituluje v knize
nazvané V hledáčku kamery – mezi řádky. Obsahuje autorovy vzpomínky doplněné řadou fotografií. Připomínají jak
život v Ostravě, tak Poláškovy cesty po
světě, a nechybí v nich ani slavný akt
spisovatele Vladimíra Párala.
Nejstarší memoáry sahají až do doby
předválečné. „Dědeček z otcovy strany
měl vzpurně trčícího ježka a kouřil stovku cigaret denně… Po roce 1915 utrpěl
ve Vítkovicích pracovní úraz a za odškodné si pořídil knihařskou firmu. Vděčím tomu za novou rodovou orientaci:
Z otce se stal tiskař a i já jsem časem jedno černé řemeslo vyměnil za jiné,“
vzpomíná fotograf Miloš Polášek, jenž
se narodil v listopadu roku 1939.

Portrétoval
jsem Párala
a udělal i jeho akt, který
prý měl u obdivovatelek
takový ohlas, že jsem
fotografie musel
několikrát přidělávat.
Nechybí raritní dokumentace z recesistických akcí, jako je například vybudování Aleje zlého muže nebo plakát
zvoucí na kontrarevoluční kejkle Leonida Brežněva s hlasem Stalina ze záhrobí
a prezidentem Antonínem Novotným
jako obsluhou propadliště. „Sto roků
v šachtě žil, mlčel jsem, ale teď mlčet nemohu! Aktualizoval kdosi známý Bezručův verš a půlmetrovými písmeny jej
vápnem namaloval na budovu v centru,“ to jsou rozšířené vzpomínky na
dobu okupace vojsky Varšavské smlouvy, škoda, že jich není více.
Polášek je rozený vypravěč, a kdo
jeho knihu nečetl, tak je ochuzen o řadu
neznámých nebo v paměti zasutých detailních vzpomínek na totalitní režim.

Jedna z prvních fotek:
prarodiče na dvorečku
S mapováním života objektivem fotoaparátu začal poměrně brzy. Jedna z jeho
prvních fotografií zachycuje prarodiče
na dvorku v roce 1953. Na velkém čtvercovém formátu se to černobílými snímky jenom hemží, přitom na množství textu to nijak neubírá. Vždyť se jedná o netradiční propojení vlastního životopisu s
průřezem autorovou tvorbou.

150

výtisků má číslované
bibliofilské vydání
brožované knihy.

Miloš Polášek
Český fotograf, vydavatel a grafik.
S fotografováním začal už v mládí,
naplno se jím posléze mohl
zabývat jako fotoreportér
různých ostravských deníků.

Jde o brožovanou knihu, ale vyšla
pouze v bibliofilském číslovaném vydání sto padesáti kusů. Což je škoda, protože Polášek se svým objektivem zaznamenal mnohé klíčové okamžiky.
Ve městě třeba společenský kvas kolem pověstného Kulťasu, tedy Ostravského kulturního zpravodaje, kde se podílel na vzniku dodnes slavného komiksu Káji Saudka Výprava ze Sixie a přiměl ke spolupráci Vladimíra Párala, který v Ostravě publikoval první verzi slavného románu Profesionální žena. „Chtěli jsme vytvořit uměleckou revue kypící
původní autorskou tvorbou. Literární,
výtvarnou, divadelní i hudební,“ nadšeně vypráví Polášek.

Vedle reportážní fotografie se
ale věnoval i autorské tvorbě,
například focení ostravských
reálií, ženským aktům anebo
různým fotografickým
experimentům s barvou
a speciálními technikami.

Foglarovky, Záhada
hlavolamu i Černý blesk
Zpočátku sice vydávali jen foglarovky
Záhadu hlavolamu a Černý blesk, pak
ale přišel zlom s vycházející hvězdou,

Fotograf Miloš Polášek ukazuje akt spisovatele Vladimíra Párala, který v knize samozřejmě nemůže chybět (snímek nahoře). Poláškova fotografie Na
ranní pochází z roku 1967 (dole).
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MILOŠ POLÁŠEK

Miloš Polášek také zakládal ateliér
fotografie na Katedře výtvarné
tvorby Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity, kde působil
v letech 1996 až 2006 jako
odborný asistent. Má za sebou
desítky výstav skupinových
i samostatných. Vydal i řadu
fotografických publikací, sám
provozuje vydavatelství En Face.
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Rok řemesel střídá Rok venkova
V řemesle se blýská na
lepší časy. Přesto není
důvod k jásotu, úbytek
řemeslníků budeme
dohánět jednu generaci.
ČR | Elektrotechnické, potravinářské
a některé strojírenské profese se začínají odrážet ode dna. Ukázal to projekt
Rok řemesel 2016.
„Situace se začíná lepšit, ale důvod
k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na paměti, že před deseti lety končilo
na našich učilištích téměř dvacet tisíc
absolventů ročně, nyní je to již jen jedenáct tisíc,“ komentuje výsledky Karel
Havlíček, předseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR.

Pekařů dost. Málo zedníků,
truhlářů i čalouníků
Podle analýzy se otáčí vývoj v pekařských oborech a po dlouhodobém propadu vzrostl počet absolventů o 41 %. Velmi dobře si vedou i tradiční elektrikářské profese, které meziročně rostou od
5 % do 11 %. Z dlouhodobého pohledu
potom vykazuje nejvyšší nárůst obor obráběčů kovů, kde jen za poslední rok
vzrostl počet absolventů o 21 procent.
Stabilitu vykazují i profese malířské,
natěračské a podle posledních trendů
také důležité nástrojářské obory.
Meziročně naopak nedopadly dobře
stavební obory, kde je dlouhodobý pokles zejména u zednických profesí. Zatímco ještě v roce 2005 končilo 705 vyučených zedníků, tak minulý rok byl pokles již na 430 absolventů. Propad se
rovněž nedaří zastavit u nábytkářských
profesí, meziroční pokles truhlářů je
13 procent, čalouníků ubylo o pětinu.
Asociace malých a středních podniků

Obor obráběč kovů. Za poslední rok vzrostl počet absolventů o pětinu. Český průmysl tak dostane transfuzi mladé krve.
FOTO | MONIKA HLAVÁČOVÁ
(AMSP) ČR připravila s profesními spolky největší tuzemský portál kvalifikovaných řemeslníků Mistři řemesel. Je na
něm už 18 tisíc kvalifikovaných řemeslníků. Navíc opět zavádí tak zvanou mistrovskou zkoušku, která má mít platnost
po celé Evropě.

18

tisíc kvalifikovaných
řemeslníků sdružuje
nový profesní portál.

„Zavedení mistrovské zkoušky by
mělo významnou měrou přispět ke zkvalitnění a společenské prestiži řemesel, a
tím zvýšit i zájem o řemeslné obory,“
sděluje Kateřina Valachová, ministryně

školství a tělovýchovy. Na obsahu i realizaci mistrovské zkoušky se budou zásadním způsobem podílet zástupci zaměstnavatelů.
„Zároveň je třeba legislativně upravit
spolupráci mezi zaměstnavateli a školami, která by umožnila zaměstnavatelům
ve větší míře finančně podporovat učňovské nebo střední odborné školy. To
po nás žádají hlavně velké společnosti.
V jiných státech je už tento systém spolupráce upraven zákonem a umožňuje
zaměstnavatelům vlastními finančními
prostředky odborné školy podporovat,“
dodává ministryně.
„Portál Mistři řemesel.cz, který jsme
s Rokem řemesel 2016 spustili, chceme

dál rozvíjet. Již nyní Mistři řemesel
umožňují řemeslníkům zdarma prezentovat na internetu daleko více než ostatní portály. Kromě běžných údajů a kontaktů mohou jednoduše představit své
služby a produkty, aktuální nabídku
nebo popsat například referenční projekt nebo výhody právě jimi používaného postupu či materiálů,“ uvádí Petr Voplakal, ředitel pro provoz a vývoj společnosti Mediatel.
Do projektu Rok řemesel 2016 se
partnersky zapojila i mediální skupina
Mafra. „Podpora ze strany médií je u podobných projektů naprosto nezbytná
a samozřejmá,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva mediální skupiny
Mafra. „V rámci mediálního partnerství
jsme tento projekt podpořili napříč celým portfoliem, především pak v největším zpravodajském deníku –
MF DNES, magazínu Doma DNES
a zpravodajském portálu iDNES.cz.
Partnerství s AMSP ČR pro nás bylo přínosem a věřím, že se nám podaří navázat na úspěchy loňského roku i letos,"
dodává Štěpán Košík.

Aby se lidem žilo dobře
i v nejmenších obcích
AMSP ČR spolu s Ministerstvem zemědělství spustily masivní podporu lokálních pěstitelů a regionálních řemeslných
profesí, spojených s podnikáním na venkově. To vyústilo až do největší podnikatelské aktivity letoška – Roku venkova
2017. „Rok venkova, který máme letos
před sebou, má podporovat drobné podnikání v malých obcích a regionech. Malí a
střední podnikatelé hrají při zaměstnávání lidí na vesnicích klíčovou roli, zajišťují základní infrastrukturu a obslužnost.
Proto je chceme podporovat, aby se žilo
dobře i lidem v těch nejmenších obcích,“
objasňuje náměstek ministra zemědělství Zdeněk Adamec.
(pz, red)

Za patnáct hrubého už pracovat nechtějí
ČR | V posledních letech výrazně ubylo studentů, kteří by byli ochotní nastoupit do zaměstnání za nízkou mzdu.
Rozsáhlý průzkum mezi studujícími
a absolventy ukázal, že převážná část
respondentů považuje za minimální přijatelnou nástupní mzdu částku v rozmezí sedmnáct a půl tisíce až dvacet tisíc
korun hrubého.
Ekonomice se daří a firmy potřebují
hodně lidí. Častěji než dříve se zaměřují i na čerstvé absolventy vysokých
škol. A ti si toho už všimli. Studenti se
začali osmělovat ve finančních nárocích; ubývá těch, kteří by byli ochotni
nastoupit do zaměstnání za nízkou
mzdu. Zatímco ještě v roce 2014 uved-

la pětina respondentů, že by jako absolventi akceptovali nabídku s ohodnocením pod 15 tisíc korun hrubého měsíčně, nyní by ji přijalo jen 4,4 procenta
dotázaných. Největší část studentů
(24,1 procenta) nyní za minimální akceptovatelné mzdové rozmezí považuje 17,5 až 20 tisíc korun. Vyplývá to
z aktuálního průzkumu Asociace studentů a absolventů TOP zaměstnavatelé, kterého se v posledním loňském
čtvrtletí účastnilo přes deset tisíc studentů z mnoha univerzit v Česku.
Ředitel studie Jakub Hořický přitakává, že víra studentů v to, že mají
dobrou pozici na trhu práce, je nyní vysoká. „Věří si, i když třeba nemají pří-

Absolventi škol se netají vyššími finančními nároky. V práci si věří, i
když nemají přímo nejpoptávanější
kvalifikaci. ILUSTRAČNÍ FOTO | iDNES.cz

mo tu kvalifikaci, která je na trhu nejpoptávanější,“ říká. Zároveň připomíná
velké rozdíly mezi obory i regiony.
Zatímco v Praze jsou očekávání posunuta o několik tisíc korun nahoru, v některých regionech jsou normální i ty
nejnižší hodnoty z průzkumu.
„Já jsem z jižních Čech a vidím, že
absolventi a absolventky bakalářských
studií nastoupí třeba jako účetní právě
za těch patnáct tisíc,“ říká Hořický.
V žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů v jednotlivých oborech se objevují stále stejné společnosti. První pětice firem se v průběhu let v anketě měnily jen málo. Na špici jsou Microsoft,
ČEZ nebo Škoda Auto. (ac, iDNES.cz)

Česká republika

Mám velký sen: Otevřít
si kavárnu ve Francii
Adéla Mondeková chce
být co nejlepší v přípravě
kávy. Přichystat správné
espresso či cappuccino
je prý velká alchymie.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ROSTISLAV HÁNYŠ
ČR | Ačkoli má před sebou ještě jeden
rok na Hotelové škole Jeseník, už dnes
je přebornicí v přípravě kávy. Zatím poslední titul, který si vydobyla, zní: Barista junior, Mistr kávy 2016.
„Káva je zřejmě můj osud, i když
jsem se k ní dostala vlastně náhodou.
Když jsem byla v prvním ročníku, můj
učitel Kamil Hégr se mě zeptal, jestli
bych nechtěla školu na tomto poli reprezentovat. Kývla jsem, a musím říct, že
to bylo skvělé rozhodnutí. Baristika mě
chytila hned od prvního připraveného
espressa,“ říká Adéla Mondeková z Jeseníku.
Školu přípravy kávy navíc dostala
velmi kvalitní. „Pan Hégr je několikanásobný vicemistr republiky, zasvětil mě
do přípravy kávy a naučil mě spoustu
věcí potřebných k soutěžení. Učila jsem
se od toho nejlepšího,“ shrnuje.

Pořád je v Česku mizerná
úroveň kávové kultury
Říká, že připravit správné espresso
nebo cappuccino je alchymie. „Bohužel
u nás je spousta podniků, které neumí
připravit správnou kávu, včetně specializovaných kaváren. Chci pracovat na

Baristé umí vytvořit také nejrůznější lahodné drinky z espressa.

„
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V přípravě
espressa
se chystám porazit
svého učitele.

zlepšení naší kávové kultury, která je
u nás v republice pořád ještě velmi slabá,“ plánuje Mondeková, jež vedle studia současně pracuje v jedné jesenické
kavárně. Za základ kvalitního espressa
považuje kvalitně namletou kávu a její
správné napěchování.

Trénovala a zvládá stlačit
kávu silou dvacet kilo
„Lidé si mohou říct, že stlačit kávu není
žádná věda, jenže je potřeba ji stlačit
v presovači tak akorát, zhruba silou dvacet kilogramů,“ vysvětluje jednu z mnoha zásad oboru. Ovšem než dostala tuto
sílu takříkajíc „do oka“, musela to dlouho trénovat. „Trénovala jsem i s přístrojem, který ukazuje sílu stlačení. Teď
zvládám stlačit kávu na dvacet kilo s odchylkou maximálně kilo nahoru či
dolů,“ uvádí studentka.
První „kávový“ titul získala už na
své čtvrté soutěži. „První dvě soutěže
byly spíš na okoukání, testování. První
titul jsem vybojovala v Ostravě na
Ahol Cupu. Velmi vysoko řadím také titul z domácího Jeseníku, kde jsem vyhrála ceněný Lázeňský pohár 2015,“
říká dívka, která si další titul dokázala
vydobýt i na mezinárodní soutěži Eurocup Prešov.

V Brazílii uvidí pěstování
přímo na plantáži
Loni šla celý rok za největším trumfem
– titulem nejlepšího juniorského baristy, který získala v soubojích s těmi nejzručnějšími v oboru. Zaslouženě si vybojovala pobyt v Brazílii, kde se seznámí s pěstováním a výrobou kávy přímo
na kávové plantáži. „Moc se tam těším.
Vyzkouším si sběr kávových zrn, pražení kávy, získám zkušenosti v tamních
vyhlášených kavárnách,“ doufá.
Vítězně zahájila i letošní rok, když nenašla konkurenci na soutěži Žatecký
cup. „Soutěž má vždy dvě části. V první
musíme nastavit mlýnek tak, aby bylo
připraveno espresso. Ve druhé části připravujeme 2 espressa, 2 cappuccina
a ve většině případů 2 volné nápoje
z espressa,“ vysvětluje studentka hotelové školy. Podle ní existují i akce, kde si
soutěžící testují alternativní přípravy
kávy, jako například irskou kávu
z French pressu nebo džezvy.
Mondeková říká, že drinky z espressa
se připravují snadno. „Musíte ale přesně vědět, co k čemu sedí. Drink se dá
připravit například ze smetany, mléka,
džusu, ovocných pyré, sirupů atd. Je
opravdu z čeho vybírat. Můj nejlepší
drink se skládá z espressa, jablečné šťávy, bio sirupu z agáve a bezinkového si-

„

Adéla Mondeková si připravuje talířky, šálky i lžičky, aby mohla podávat svoje speciality. Jednou chce uspět i ve světě.
FOTO | ARCHIV ADÉLY MONDEKOVÉ

Můj nejlepší
drink se
skládá z espressa,
z jablečné šťávy, z bio
sirupu připraveného
z agáve a také
bezinkového sirupu.
rupu. Zvláštním drinkem se pro mě stal
drink z espressa, pyré z liči, sirupu z konopí a guarany, toniku bitter rose a bitteru z aztécké čokolády,“ popisuje.
Ve škole se už stejně jako její pedagog podílí na přípravě nových studentů
ve vaření kávy. „Jsou moc šikovní. V letošním roce máme pět nováčků a jedna
studentka už uspěla i na soutěži,“ vy-

zdvihuje Mondeková mladší kolegy.
O své budoucnosti má jasno. Po škole chce dál pracovat v kavárně a brzy si
otevřít svou vlastní kavárnu a pražírnu.

Moc mě láká Provence,
tam je pití kávy obřad
„V Jeseníku pražírna není. Pokud budu
dobrá, budou ode mě brát kávu jiné kavárny a restaurace nejen v našem městě – a
samozřejmě bych stejnou kávu i vařila ve
své kavárně,“ plánuje. A do budoucna
má Adéla Mondeková jeden velký sen,
který při její cílevědomosti nevypadá nesplnitelně. „Jednou bych si chtěla otevřít
kavárnu někde ve Francii, protože tam je
příprava a pití kávy obřad. Moc mě láká
Provence,“ prozrazuje. A další sen je vyloženě „tuzemský“. „Porazit v přípravě
espressa svého učitele,“ směje se.
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Ústecký kraj

Slonům v mrazu mažou chobot
Zimní návštěva ústecké
zoo stojí za to. Některá
zvířata si chlad užívají.
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
ÚSTÍ N. L. | Do ústecké zoo v zimě?
Proč by ne. Vždyť v zoologické zahradě
jsou i zvířata, která mají zimu raději než
lyžaři.
Prvního houževnatého otužilce návštěvníci zoo v Krásném Březně spatří
hned naproti hlavnímu vstupu. Tuleni dovádí ve vodě, do které bych nestrčil ani
palec. „Zima jim nevadí, protože mají silnou vrstvu podkožního tuku. Nemají žádnou vnitřní ubikaci, nepotřebují ji. Zimu
snášejí lépe než vedra v létě,“ vysvětluje
mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová, která se novinářské návštěvy ujala.
O kus výš vstupujeme do vyhřátého
pavilonu, v němž přebývají teplomilní
orangutani. V zimě být venku nemohou,
uvnitř mají stálou teplotu. V půli prosince se místní orangutaní rodinka rozrostla
o další mládě a její nejmladší potomek se
stal obrovským lákadlem. Nyní zde však
radostná atmosféra nevládne. „Minulou
sobotu malá orangutaní holčička uhynula,“ říká smutně Věra Vrabcová.
A zase ven do zimy. Na výběh s rosomáky se už těším, v zimě jsou totiž daleko aktivnější. Navíc když jsou stromy
bez listí, lze je při lezení lépe pozorovat.
„Rosomáci jsou zvířata, kterým zimní počasí vyloženě vyhovuje. Tlapy mají široké, aby se dobře rozložila váha těla
a lépe se jim pohybovalo na sněhu.
V létě jsou raději zalezlí v norách, které
si vyhrabávají ve stráních. Pocházejí ze
severních oblastí, takže ubikaci nemají,“
podotýká průvodkyně.
Cestou od rosomáků se dostáváme
k malému jezírku, které dříve sloužilo
jako napajedlo pro ptáčky. V zimě je
sice prázdné, avšak právě zde se před
více než sto lety začala naplňovat vize

Tuleni snášejí zimu mnohem lépe než letní vedra. V ledové vodě si vyloženě libují.
zvířecího parku. „Ústecký obchodník
a nadšený ornitolog Heinrich Lumpe
v roce 1908 zakoupil šestihektarový pozemek v místě, kde zimovali ptáci nebo
se zde zastavovali při jarních a podzimních tazích. Postupem času začaly přibývat klece s dalšími ptáky, výběhy pro srnky a tak dále, až z toho vznikla zoologická zahrada,“ připomíná místní historii
Věra Vrabcová.
Stoupáme vzhůru a zastavujeme se
u prázdného výběhu. Má tu být severoamerický aligátor, ale nikde ani stopa.
„Aligátor Libor je ve venkovním výběhu
od května do začátku října. Zimu by nepřežil, protože musí mít stálou teplotu,“
vysvětluje průvodkyně. Proto se Libor
stejně jako vydry malé pocházející z tropické oblasti jihovýchodní Asie, na podzim přestěhují do zimoviště, které sice
není pro návštěvníky přístupné, avšak
teplomilná zvířata v něm lépe snášejí
chladné roční období.
Některá zvířata si však původně nepřirozené prostředí umí užít. Třeba giboni.
Sníh nesníh, houpou se v mrazivém dni,
jakoby se jim po žhavém slunci ani nestýskalo. „Když sněžilo, tak jedna samička seděla na podestě, dívala se na padající vločky a byla celá zasněžená. Přestože
si giboni mohli vybrat, že budou v teple,

byli raději na sněhu,“ vypráví Věra Vrabcová.
V pavilonu opic mají zvířata jak venkovní, tak i vnitřní ubikace, kde mají teplo. Přes zimu se na krátkou dobu pouští
ven. Záleží na tom, jaké je počasí a jestli
hodně mrzne. „Většinou když chovatelé
vevnitř uklízí, vyženou opice ven a ty se
po dvou třech hodinách zase vrací do tepla. Zvířata se vyvětrají, nesmějí ale
prochladnout,“ pokračuje Vrabcová.

Lenochodi u topení
Celoročně venku je i panda červená pocházející z vysokých nadmořských výšek v Číně. Naopak za lenochody musíme do vyhřívaného pavilonu. Na cedulce čtu: „Lenochod dvouprstý celý život
tráví na stromě zavěšen hlavou dolů.
Jeho srst roste obráceným směrem od břicha ke hřbetu.“ Realita však předčí
všechny představy. Lenochodi jsou jeden na druhém namačkáni na větvi těsně
nad topením. Při tomto pohledu se mi do
úvah vkrádá pohádka o Honzovi za pecí.
To lenochodí soused je jiná sorta. Je to
sice medvěd, ale takový, který zimu nikdy neprospí. Medvěd malajský je tropický druh medvěda. Má kratičkou srst a potřebuje teplo. „Přes zimu nespí a na krát-

FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

kou dobu dokonce může i ven na sníh,
byť ve své domovině v jihovýchodní
Asii žádný sníh nepotká,“ vypráví Věra
Vrabcová.
Další prázdný výběh patří dikobrazům. Ti jsou však odsunuti „za trest“.
„Zahrabávali se tak hluboko, že je návštěvníci neviděli. Jednu noru měli dokonce 7 metrů hlubokou. Zvíře neviditelné pro návštěvníky není úplně ideální.
Na jaře jim budeme výběh upravovat,“
popisuje dikobrazí „delikty“.
V horní části zoo chovají kopytníky.
Zebry, antilopy, oslíci somálští a žirafy
by se také rádi procházeli po sněhu, ale
zledovatělý povrch je pro ně příliš nebezpečný. „Žirafy pouštíme ven pouze na
dobu, když se uklízí vevnitř. Zůstávají
jen okolo stáje, kde je odhrnutý sníh. Do
velkých výběhů je nepouštíme, protože
by tam mohly uklouznout a zlomit si
nohu,“ podotýká Věra Vrabcová.
Na konci naší prohlídky nás čekají sloni. Vidět je na sněhu je nevšední zážitek.
„Naši sloni pochází z jihovýchodní Asie.
Po obědě chodí ven do výběhu. Když je
větší mráz, tak jim uši a chobot mažeme
vazelínou proti mrazu, podobně jako se
lidé mažou krémem. Sloni mají tenké uši
a mohly by jim namrzat,“ uzavírá Věra
Vrabcová.

INZERCE

HLEDÁME OBCHODNÍHO PARTNERA
– PROVOZOVATELE POBOČKY INTER CARS
Přední evropský dodavatel
náhradních dílů pro osobní
a nákladní automobily,
motocykly a vybavení servisů,
působící ve 14 státech Evropy,
hledá regionální partnery pro
provoz obchodních zastoupení
frančízového typu. Mimořádná
příležitost k podnikání v oboru
prodeje a distribuce autodílů
pro schopné profesionály.
INTERCARS.CZ

POŽADUJEME

 detailní znalost regionu a vytvořenou distribuční síť odběratelů
 samostatnost a zodpovědnost
 ﬁnanční zázemí
 zkušenosti v oblasti distribuce náhradních dílů
 zkušenosti s vedením lidí
 dobrá organizace práce a kontroly
 schopnost plánování
 kreativitu a ﬂexibilitu
 zdravé sebevědomí
 loajalitu

NABÍZÍME

 know-how (25 let zkušeností v distribuci náhradních dílů na automobily)
 skladovou zásobu a široký sortiment náhradních dílů
 moderní informační systém pro řízení skladu a prodeje
 řízení skladu na bázi bar code systems
 systém zaškolení a dalšího vzdělávání
 logistické řešení
 velmi výhodné a motivační podmínky spolupráce
 záštitu a podporu nadnárodní společnosti působící v celé Evropě

VÝHODY

 vlastní prodejní a skladový areál
 team zkušených zaměstnanců

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE SVŮJ ŽIVOTOPIS A PODNIKATELSKÝ PLÁN NA E-MAIL
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Chomutovsko, Lounsko a Žatecko
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Tygři vyrazí na zkušenou za čáru
Mladí lounští
basketbalisté budou
trénovat s hráči
německého Freibergu.
Čekají je společná
soustředění i zápasy.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
LOUNY | Na soustředění i turnaje do Německa vyrazí mladí Tygři z Basket Academy Louny. Zkušenosti budou sbírat
v basketbalovém klubu Miners ATSV
ve Freibergu, se kterým Lounští navázali spolupráci. Němečtí basketbalisté na
oplátku přijedou do Loun.
„Od spolupráce si slibujeme opravdu
hodně. Přemýšleli jsme, jak oživit aktivity pro děti v našem klubu, a o navázání mezinárodní spolupráce jsme velice
stáli,“ říká šéftrenér mládeže lounského
sportovního klubu Jakub Hnátek.
Basketbalový klub Miners Freiberg
pracuje s dětmi od 8 do 16 let, což je
stejná věková skupina, kterou disponuje tygří smečka. Na mladé hráče čekají
nové sportovní zkušenosti i pilování slovíček. „Díky tomu, že budou naše děti
jezdit na turnaje a letní soustředění do

Po zlatém šampionátu v Číně čekalo v Lounech zlatou Terezu Vorlovou velké uvítání.
zahraničí, budou moci navazovat nová
přátelství a především budou muset komunikovat v cizím jazyce, čímž zdokonalují své jazykové schopnosti, o což
nám šlo také. Naší prioritou není pouze
sportovní výchova dětí, ale chceme dětem dát také něco navíc, což mezinárodní spolupráce maximálně naplňuje,“ dodává předseda klubu Martin Jakeš.
Klub chystá také třetí ročník basketbalového kempu, který je zaměřen na
hru 3 na 3 na jeden koš. Hlavní trenérkou bude úřadující mistryně světa v bas-

ketbalu 3 na 3 Tereza Vorlová, kemp se
uskuteční od 16. do 21. července.

Mistryně trojkového
basketu táhne
Prvního ročníku kempu se zúčastnilo
35 dětí, v loňském roce už 3x3 Camp
přilákal do Loun 58 dětí z celé České republiky. Letos očekávají organizátoři
vůbec nejúspěšnější ročník. „Máme už
přihlášeno 45 kluků a holek ze všech
koutů republiky. Je to především díky

FOTO | ARCHIV 5PLUS2

Tereze Vorlové. Kdo jiný by měl být
pro mladé basketbalisty vzorem než nejlepší hráčka světa,“ upozornil hlavní organizátor Martin Jakeš.
Camp je určený pro děti od 8 do 17
let. Kapacita je 65 účastníků, ale je možné, že se vzhledem k velkému zájmu navýší.
Jako speciální host mezi děti zavítá
také Michaela Urbanová, dvojnásobná
mistryně světa a nejlepší hráčka 3x3
mistrovství světa 2016, mistryně Evropy a dvojnásobná olympionička.

INZERCE

NAVŠTIVTE OBCHODNÍ DŮM

CENTRUM DOUBRAVKA
supermarket COOP TIP
speciální potravinářské prodejny - sýry, čaje,
ovoce
speciální prodejny průmyslového zboží
samoobslužnou prádelnu

profesionální balení dárků
jídelnu s australskými masovými koláči
pivnici Centrum
divadlo
sportovní centrum
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www.5plus2.cz

Tajenka: hlubinách mé duše.

Na Mareše skoro za milion Čtěte nové Téma: Záněty
zubů, které putují tělem
ČR | Nemoci kloubů, únava, deprese,
opakované virózy, ale také kardiovaskulární choroby mají velmi často společného jmenovatele. Zánět.
A protože v lidském těle všechno
souvisí se vším, mnohdy podceňované
záněty zubů mohou být překvapivě příčinou daleko vážnějších nemocí, jako
jsou infarkt, cukrovka nebo dokonce
mozková mrtvice.

Leoš Mareš na snímku ze sociálních sítí a jeho bílý kožich za milion korun.
ČR | Moderátor Leoš Mareš chystá
svůj první a zároveň i poslední koncert v životě, kdy se vám z ceny vstupenek protočí panenky. Tohle by si nedovolil snad ani Karel Gott.
Podle slov pořadatelů Leoš Mareš
už skoro prodal všechny lístky na svůj
dubnový koncert ve Foru Karlín. Nejlevnější jsou za necelou tisícovku, za
nejdražší vstupenku dá zájemce necelý milion korun. VIP vstupenek je jenom 100 kusů a jedna se prodává za
9990 korun. Cena zahrnuje přístup do
VIP zóny s vlastním barem, šatnou a

WC, parkoviště, catering a nápoje.
K tomu i tzv. meet & greet (potkej a
pozdrav – pozn. redakce) s Leošem
před koncertem a vstup na soukromou
party včetně konzumace.
Navíc jednomu jedinému „šťastlivci“ nabízí Mareš speciální VIP vstupenku i s kožichem, a to za rovných
999 990 korun. Jde o originální bílý
kožich z roku 2001, díky němuž se
moderátor před mnoha lety proslavil.
Myslí Mareš svůj milionový kšeft
s lístkem vážně, nebo je to jen šikovný marketingový tah?
(expres.cz)

Více se dočtete v pátečním vydání
týdeníku Téma.
(čer)

„

Protože
v těle všechno
souvisí se vším,
mnohdy podceňované
záněty zubů mohou
být překvapivě
příčinou daleko
vážnějších nemocí.
A opakované záněty žaludku, střev,
prostaty, jater se zase stanou podhoubím pro vznik rakoviny.
Coby transportér patogenů slouží ve
všech těchto případech krevní oběh.

Týdeník Téma můžete každý pátek
zakoupit v novinovém stánku za
29 korun. Pokud však rádi využíváte chytrý mobil, tablet či notebook,
vyzkoušejte zvýhodněné měsíční digitální předplatné. Veškeré podrobnosti snadno zjistíte na webové
stránce týdeníku Téma. Najdete je
na adrese: www.etema.cz.

+
6 DNÍ 05.05. - 10.05.2017

ní kanceláří NIKAL
5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci s cestov
připravila speciální nabídku zájezdů

JEDINEČNÁ POZNÁVACÍ PLAVBA

od Mohanu k Dunaji!
Program zájezdu:
1.den: Příjezd dálkovým autobusem z
Brna, Jihlavy,Prahy nebo Plzně do
Würzburgu, nalodění se na loď.
2. den: Schweinfurt. ZDARMA okružní
prohlídka města Schweinfurt
3. den: Bamberg. Prohlídka města (není v
ceně zájezdu), v poledne odplouváme
Mohan-Dunaj kanálem do Norimberku
4. den: Norimberk. Prohlídka pamětihodností
města Norimberk, odpoledne odplouváme do Dietfurtu (není
v ceně zájezdu)

7 DNÍ únor - červen 2017

NOVÉ!

5. den: Výlet k k dunajskému průsmyku,
prohlídka kláštera Weltenburg
(není v ceně zájezdu), k polednímu
návrat zpět na loď
6. den: Připlujeme do Regensburgu,
následuje vylodění. ZDARMA
prohlídka zajímavostí města
Regensburg. Návrat domů
zájezdovým autobusem

LÁZNĚ SLIAČ LÁZNĚ & ODPOČINEK!

6 dní od

19 990,Kč

ZDARMA
2 výlety!

Naše služby pro Vás:
• Doprava komfortním autobusem tam a zpět
• 6 dní / 5 nocí na luxusní lodi
MS Swiss Diamond
• 2 výlety V CENĚ!
• Okružní cesta ve Schweinfurtu
• Okružní cesta v Regensburgu
• 5x snídaně na palubě lodi
• Zavazadlový servis na palubě
• EU - silniční daně a přístavní poplatky
• Odborný průvodce CK NIKAL…

7 dní od

7 990,-

Kč

12
lázeňských
procedur!

Naše služby pro Vás:
• 6 nocí ve 3* hotelu Spa Palace

Moderní Hotel Spa Palace
Program zájezdu:
1. den: Příjezd, ubytování, večeře
2. den: Snídaně, oběd, vstupní
pohovor s odborným
zdravotnickým personálem,
návštěva Sliače, večeře
3. den: Snídaně, oběd, 3 léčebné
procedury, večeře

8 DNÍ 18.04. – 25.04.2017

• Rezervační poplatek

6. den: Snídaně, oběd, 3 léčebné
procedury, možnost výletu,
večeře

• 1x vstupní prohlídka

7. den: Cesta domů

• Odborný průvodce CK NIKAL…

& FRANCIE & ANDORRA!
1. den: Let do Barcelony

(Při objednaném balíčku transportů)

2. den: ZDARMA prohlídka města
Vic a Ripoll
3. den: Výlet, poznejte města Andora
a Os de Civis (není v ceně zájezdu)
4. den: ZDARMA výlet do města Andora
5. den: Můžete si vybrat! Poznejte
město Toulouse nebo pojeďte
na výlet do Lourdes není v
ceně zájezdu)
6. den: ZDARMA výlet do města
Carcassonne
7. den: Výlet do města Montserrat
Penedes (není v ceně zájezdu)
8. den: Odlet zpět domů z Barcelony
(Při objednaném balíčku transportů)

Možnostdopravy
autobusem do
lázní Sliač!

5. den: Snídaně, oběd, 3 léčebné
procedury, večeře

ŠPANĚLSKO
Program zájezdu:

Plná penze se skládá z:
• 6x snídaně formou bufetu
• 5x oběd
• 6x večeře

4. den: Snídaně, oběd, 3 léčebné
procedury, možnost výletu,
večeře

12 lázeňských procedur

8 dní od

11 990,Kč

4 výlety
V CENĚ!
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Naše služby pro Vás:
• 7x ubytování ve 4* hotelech
• 7x snídaně - formou bufetu
• Doprava v programu okružní
cesty v komfortním klimatizovaném autobusu.
• Odborný průvodce CK NIKAL

• 4 výlety V CENĚ!
• Návštěva Vic a Ripoll
• Výlet Andorra
• Návštěva Toulouse
• Návštěva Carcassonne
• Možnost parkování na letišti
ZDARMA…

Parkování
na letišti
ZDARMA!
Při objednání
balíčku transportů u leteckých
zájezdů máte
ZDARMA
1 parkovací
místo na 1 smlouvu (nevztahuje
se na zájezdy na
Kypr).

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
…Spolu
poznáme svet!

Naše kancelář v Česku:

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu
na dvojlůžkovém pokoji/lodní kabině

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 217

^

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

od
Made in Italy

1.095

Kč

LUXURY
Collection

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál

30°

praní

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

Universo béžová

Universo hnědá

Nebaví vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy?
Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací soupravy během chvilky. Napínací potahy italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky
i výšky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či křesla a navíc vypadají skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu, jsou pratelné v pračce
a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou strukturu zajišťuje síť jemných gumiček na rubové
straně. Materiál: 50% polyester, 50% bavlna. Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry
stejné pro všechny druhy: výška do 100 cm, hloubka do 100 cm. Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

rohová sedačka

506 37.04

512 78.04

512 79.04

3.495 Kč

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

350-530 cm

60-110cm

Jak na to?

120-160cm

Universo cihlová

170-220cm

1.

2.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

4.

postupujte s napínáním
od shora dolů

užijte si pohodlí
nové sedačky

kompletní nabídka na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204
Vyplněnou objednávku zašlete na adresu (neslouží pro výdej zboží):

decoDoma, s.r.o., Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové
nebo volejte na číslo: 491 204 204, po-pá 7:00 – 22:00, so-ne 8:00-20:00

Objednací lístek
Obj. číslo

Název zboží

K17L5X27
Kusů

Cena

Jméno, příjmení:
Ulice, číslo:
Město, PSČ:
Abychom Vás mohli informovat o dodání zboží, uveďte prosím, tyto údaje:
telefon:
email:

Objednejte si rychle, zboží doručujeme do vyprodání zásob!

Tato mimořádná nabídka je určena pouze pro nové zákazníky, kteří
si u decoDoma ještě nikdy neobjednali. Zvýhodněné poštovné 99 Kč.
Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů,
a to pro obchodní a marketingové účely společnosti decoDoma, s.r.o., Bohdalecká 1490/25,
Praha 10, IČO: 242 65 403. Zboží Vám zašleme na dobírku, zaplatíte jej až při převzetí balíčku.
Zaručujeme Vám možnost do 30 dnů zboží vrátit a my Vám ho vyměníme nebo vrátíme peníze.

DATUM, PODPIS:

