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Po nehodě už měsíc suší knihy
Pracovníci Muzea
Těšínska se snaží
zachránit co nejvíce
předmětů, které v lednu
zaplavila voda
z prasklého vodovodu.
PETR WOJNAR
ČESKÝ TĚŠÍN | I měsíc po nehodě
prasklého vodovodu v jedné z budov
Muzea Těšínska mají jeho zaměstnanci
kupu práce. Voda tehdy zalila velké
množství cenných předmětů, které se

ještě dnes snaží zdejší konzervátoři zachránit.
Muzeum Těšínska už rok sídlí v jiné
budově, která je vzdálena asi 200 metrů od té v lednu vytopené. „V budově,
kde k havárii došlo, už naštěstí je pouze dočasná výstavní síň a odborná
knihovna Silesia,“ vysvětlila mluvčí
muzea Iva Lupková, že škody mohly
být ještě větší.

Snaží se zachránit co
nejvíce knih a tiskovin
Sbírkové předměty a knihy z odborné
knihovny se nyní nacházejí v konzervační dílně a depozitářích muzea.

Voda poškodila velké množství
knih.
FOTO | ADOLF HORSINKA

„Podle stupně poškození konzervátoři provádějí nezbytné záchranné zásahy. Jelikož jde ale o množství cenných
předmětů, vyhodnocování škod, které
voda napáchala, stále probíhá,“ podotkla Lupková.
Pracovníci muzea pracují na vysušování knih. Také vyčleňují ty knihy a tisky, které budou potřebovat restaurátorský zásah. Knihovna i výstavní síň, budou do odstranění následků ještě několik měsíců uzavřeny.
K nehodě v budově muzea došlo
v noci z 11. na 12. ledna. Voda, která se
valila z prasklé vodovodní přívodní hadice k umyvadlu, zaplavila všechna patra až do suterénu budovy.
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KRÁTCE
Při přestavbě centra
odkrývají historii Orlové
ORLOVÁ | Základy domu nebo kousky
nádob. To odhalili odborníci při stavbě
orlovského náměstí. Archeologové zde
dohlížejí na provádění zemních prací
a dalších zásahů do terénu, včetně přeložek inženýrských sítí. Dům, jehož základy dělníci odhalili, je zachycen i na leteckých snímcích z roku 1955. Na mapách stabilního katastru z třicátých let
19. století ještě ale zaznamenán není.
Ještě hlouběji do historie sahá nález střepů kuchyňské keramiky, které pocházejí ze 17. až 18. století. Spolupráce stavařů s archeology bude pokračovat i nadále.
(woj)

Nejmenší náměstí je
„velké“ jako byt 2+1
Česku, ale dost možná i v Evropě a
ve světě.
Kopytovští dobrovolní hasiči tak chtějí docílit zápisu do Guinessovy knihy rekordů. „Mají tam nyní zapsáno větší náměstí, než jaké máme tady,“ podotkl
Mlynkec.

„

Moc prostoru
pro další
úpravy zde není, ale líbí
se mi představa malé
kašny, ze které by se
mohli v létě cyklisté
napít a osvěžit.

V Havířově chtějí úplný
zákaz hracích automatů
HAVÍŘOV | Havířovští radní by rádi
prosadili úplný zákaz hracích automatů
ve městě. O tom, zda bude navržená vyhláška schválena, rozhodnou havířovští
zastupitelé. Vyhláška by měla zakázat
provozování nejen klasických hracích
automatů, ale například i video loterijních terminálů. O konci provozování
těchto her v Havířově budou zastupitelé
jednat 27. února.
(woj)

Web se přizpůsobí
mobilům i tabletům
BOHUMÍN | Internetové stránky Bohumína jsou nově přehlednější i pro uživatele, kteří je navštíví prostřednictvím
mobilu či tabletu. Radnice spustila takzvané responzivní zobrazení webu,
díky němuž jsou stránky dobře čitelné
na všech zařízeních. „Web se přizpůsobí velikosti monitoru či displeje. Uživatelé, kteří navštíví stránky na svém mobilu, už například nemusejí zoomovat
dvěma prsty tam a zpět,“ vysvětlil webmaster radnice Jiří Rozsypal.
(ova)

Na ranči se narodili
Jeníček a Mařenka
BOHUMÍN | První letošní přírůstky přivítali v bohumínském Mauglího ranči.
Předminulou středu se tam narodil kozlík kamerunský, který dostal jméno Jeníček, o den později pak přišla na svět Mařenka. „Březost samic koz kamerunských trvá 150 až 170 dnů. Rodí většinou dvě mláďata vážící 1 až 2,5 kilogramu,“ vysvětlil správce ranče Petr Lakomý. Na farmě, která se nachází v parku
Petra Bezruče, aktuálně žije přibližně
60 zvířat, včetně morčat, pávů, ovcí,
koz a drůbeže.
(ova)

Dvě lampy, dvě lavičky a kaplička. Moc se toho na náměstí v Kopytově nevejde. Do budoucna by zde měla přibýt ještě malá kašna.
FOTO | PETR WOJNAR

Nejmenší náměstí v Česku se nachází v bohumínské
části Kopytov. Již šest let má zápis v České knize
rekordů, teď Kopytovští chtějí být světoví.
PETR WOJNAR
BOHUMÍN | Na tomto náměstí se nenachodíte. Vždyť rozlohou 56 metrů čtverečních odpovídá spíše velikosti bytu
2+1. Jsou na něm dvě lavičky, dvě lampy, informační cedule a stojí zde kaplička. Menší náměstí než to v bohumínské
části Kopytov v celé České republice nenajdete.
Což potvrzují i zástupci Agentury
Dobrý den, kteří v roce 2011 zapsali
místo do České knihy rekordů. „Prostor
mezi kaplí Jana Nepomuckého a hasičskou zbrojnicí v Bohumíně je pojmenován jako náměstí sv. Floriána a je nejmenším náměstím v České republice,“
uvedl za agenturu Luboš Rafaj.
S nápadem pojmenovat bezejmennou
plochu po svém patronu přišli kopytovští dobrovolní hasiči.

Konkurenci v obci Tři
Studně hravě překonali
Zastupitelé jim vyšli vstříc a na konci
roku 2010 schválili název náměstí sv.
Floriána. „Dozvěděli jsme se, že nejmenší náměstí v tu dobu bylo v obci Tři
Studně. To naše ale bylo dvakrát menší,“ podotkl šéf tamních hasičů František Mlynkec.
K příležitosti 531 let od první písemné zmínky si tak v roce 2011 bohumínští pozvali zástupce České knihy rekordů a ti oficiálně prostor prohlásili za nejmenší v republice.

Chtějí být nejmenšími
i ve světě
Prostor o rozměrech 7 krát 8 metrů zřejmě není nejmenším náměstím jen v

Kopytovští poslali žádost, ale zápis
se zatím nekoná. „Zatím bylo řízení pozastaveno, než se vyřeší nějaké formality. Řešíme to s překladatelem, který zjistí, co musíme doplnit, aby mohlo být
naše náměstí do knihy rekordů zapsáno,“ vysvětlil Mlynkec.
Podle něj má plocha v Kopytově vše,
co má náměstí mít. „Musí být zapsané
v katastru, být označeno, být nějakými
obrubníky ohraničeno a podobně,“ podotkl dobrovolný hasič.

K výročí by rádi měli
světový zápis
Kopytovské náměstíčko by se s případným zápisem do Guinessovy knihy rekordů zřejmě mohlo těšit zájmu turistů.
Už nyní jej navštěvují zvědavci.
„Od té doby, co se o náměstí začalo
hovořit v médiích, tak se na něm zastavují například cykloturisté, kteří tudy
projíždí. Ale také zde jezdí lidé autem,
kteří se chtějí podívat, jak nejmenší náměstí vypadá, a vyfotit se zde. Bylo
mezi nimi i několik cizinců,“ podotkl
Mlynkec.
Klidná a odlehlá část Bohumína by
tak mohla zažít rušnější časy. Tamní
hasiči slaví za dva roky 95 let existence
a zápis do „guinessovky“ by si při této
příležitosti dali rádi jako dárek. Mezitím přemýšlí nad tím, jak místo ještě
zvelebit.
„Moc prostoru pro další úpravy zde
není, ale líbí se mi představa malé kašny, ze které by se mohli v létě cyklisté
napít a osvěžit,“ dodal hasič.
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Amatéři fotili s umem Karvinou
Dvacítka nadšenců zachytila na snímcích zajímavá zákoutí města. Úroveň fotografií odborníci ocenili
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Dvacet amatérských fotografů se přihlásilo do soutěže, kterou
vyhlásila Regionální knihovna v Karviné. Amatéři měli za úkol vytvořit sérii šesti snímků vztahujících se k městu. Dvacítka nadšenců si s tím poradila
velmi dobře. „Naši porotci, profesionálové z Karviné i z Ostravy, byli mile
překvapeni úrovni snímků,“ uvedl
Petr Ženč ze Střediska hudby a umění
karvinské knihovny.
Porotci nehledali jeden vítězný snímek, ale ocenili autory nejlepších sérií
fotek. Vítězem porotci určili Daniela
Klaputa. „Fotím asi pět nebo šest let.
Je to poprvé, co jsem fotky někam posílal, takže jsem překvapen výsledkem,“ řekl Karviňan.

Šikmý kostel, to je sázka
na jistotu
Jako místní dobře věděl, kam vyrazit
za dobrou fotkou. Stejně jako další
účastníci soutěže. A tak porotci nejčas-

Soutěžní snímky vystavuje Středisko hudby a umění, které sídlí na
fryštátském náměstí, až do konce února. „Nejvíce prostoru na výstavě dostal vítězný autor, ale dostalo se na každého. Každý ze soutěžících tu má vystavenu alespoň jednu fotografii,“ doplnil Ženč.

120

Častým objektem zájmu amatérských fotografů byl například Darkovský
most. Takto jej zachytil vítěz soutěže Daniel Klaput.
FOTO | DANIEL KLAPUT
těji hodnotili snímky šikmého kostela
sv. Petra z Alkantary, Darkovský
most, památkově chráněné stromy
v parku Boženy Němcové nebo důlní

věže a okolí šachet. „Na jednom snímku se už objevil i fotbalový stadion,
který byl dokončen jen nedlouho před
uzávěrkou soutěže,“ uvedl Ženč.

snímků odevzdali
karvinští amatérští
fotografové.

Kromě toho, že účastníkům soutěže
uspořádala knihovna výstavu, dostali
ti nejlepší i poukázky na nákup fotografického vybavení. Organizátoři soutěže byli množstvím přihlášených lidí
i úrovní fotografií příjemně překvapeni, a tak zřejmě v příštím roce uspořádají její druhý ročník.
„Karviná navíc v příštím roce bude
slavit 750 let, a my bychom rádi dostali výstavu soutěžních snímků i ven na
náměstí,“ dodal zástupce knihovny.
Ta bude o druhém ročníku akce zájemce včas informovat.
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Velká trojka
rodinných vozů.
Hyundai i10, i20 a ix20.

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prostor, velká bezpečnost, velká výbava. To všechno vám nabízí velká trojka prostorných,
bezpečných i skvěle vybavených rodinných vozů Hyundai i10, i20 a ix20.

Za ceny již od 199 990 Kč.
Další zvýhodnění navíc pro modely i20 nebo ix20 při financování u autorizovaného partnera Hyundai.
Auto Lašák Rýmařov, s.r.o.
Revoluční 593/26, 795 02 Rýmařov
800 88 89 90 / www.rymarov.hyundai.cz
Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,7 – 6,5 l/100 km, CO2: 106 – 142 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 3,5 – 6,2 l/100 km, CO2: 92 – 144 g/km;
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 4,2 – 6,5 l/100 km, CO2: 110 – 150 g/km
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199 990 Kč

4 17. února 2017

Česká republika

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
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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
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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.

■
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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

CK Hungariatour
Brno – Solniční 13
Tel.: 603 485 226
Ostrava
Českobratrská 2227/7
Tel.: 603 159 357

TERMÁLNÍ LÁZNĚ AUTOBUSEM 29. 4.–3. 5. 2017
RADENCI – Hotel Radin**** 6 290 Kč / osoba / 3 noci / polopenze
MORAVSKE TOPLICE – Hotel Termal**** 6 690 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: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, 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

generální partner

partneři

generální mediální partner

V KINECH OD 2. BŘEZNA 2017
17:30
Koncert MUZZIKANTŮ 1.3.2017 od zdarm
a

vstup
před multiplexem Cinestar na Andělu

hlavní mediální partneři

mediální partner

MUZZIKANTI

Najdete

nejsilnější
B17

INZERCE

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.
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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)
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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.

Česká republika

Abych zhubla,
cvičila jsem tajně
v ložnici, říká
Daniela Šinkorová

Herečka Daniela Šinkorová.
ČR | Herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová (44 let) si už delší dobu udržuje
štíhlou postavu. Cesta k ní ale byla trnitá. Daniela cvičila tajně v ložnici. Nechtěla, aby pokus o hubnutí kvůli lidem
vzdala hned na začátku, jako tomu bylo
v minulosti.
„Kdykoliv jsem začala hubnout a po
okolí rozhlašovat, že odteď hubnu, tak
jsem neshodila ani gram. Tentokrát
jsem to udělala tak, že jsem o tom neřekla nikomu. Jen jsem vyměnila nezdravé
věci v lednici za ty zdravé, ráno jsem potají v ložnici cvičila a nikdo to nevěděl.
No a po měsíci a půl váha začala rapidně klesat a najednou si toho všichni
všimli,“ sdělila Daniela pro iDNES.cz
na křtu knihy Deník fejsbukové matky
autorky Lucie Nachtigallové.

Anorexie? To ani náhodou
Daniela popřela spekulace o tom, že by
snad měla anorexii. Ačkoli se s žádným
lékařem o hubnutí neradila, vše dělala
tak, jak to vyhovovalo jí, a co se jídla
týká, v žádném případě nestrádala.
„Poslouchala jsem pouze svoje tělo.
Věděla jsem, že je dobrá zelenina a ovoce, a že mi chutná maso. Toho jsem se
držela. A zapomněla jsem úplně na přílohy. Musela jsem vynechat i alkohol.
A to si ráda dám večer sklenku vína,“
doplnila Šinkorová.

Denně dělá kliky i jógu
Dnes už necvičí tolik jako v minulosti,
ale denně dělá kliky, cviky na břišní svaly a cviky z jógy na zpevnění svalů celého těla. „Je to cvičení na výdrž a posiluji tím celou Danielu,“ smála se brunetka, která už je dokonce několikanásobnou babičkou. Ačkoli vlastní ratolesti
nemá, díky manželovi se může starat o
potomky jeho dětí.
„Díky vnoučatům se učím jinak přemýšlet a nacházet nové způsoby, jak si
s nimi hrát. Teď jsem fungl nová babička dvoutýdenního Tomáška. A k tomu
máme dvouletého Davídka, se kterým
lumpačíme a už jsme byli i na společné
dovolené,“ dodala.
(bib, iDNES.cz)
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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
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
INZERCE

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
(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. „Její zavedení 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. „Portál Mistři řeme-

stavenstva 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.
Obor obráběč kovů. Za poslední
rok vzrostl počet absolventů o pětinu. Průmysl tak dostane transfuzi mladé krve. FOTO | M. HLAVÁČOVÁ
sel.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,“ 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 nezbytná a samozřejmá,“ říká Štěpán Košík, předseda před-

Aby se žilo dobře na vsi
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 zeměděl(pz, red)
ství Zdeněk Adamec.
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S antibiotiky poradí odborníci

Laboratoře ve Vítkovické nemocnici odhalí i citlivost pacientů na vybraná antibiotika.

Ve válce s viry vítězí jen
ta antibiotika, které jsou
správně předepsána.
Léčbu zdarma posoudí
odborník antibiotické
laboratoře v Ostravě.

V

hodnou antibiotickou léčbu
může každý lékař konzultovat
s odborníkem v antibiotickém
středisku Vítkovické nemocnice v Ostravě. „Zájem o tyto služby roste, v roce
2016 se meziročně zvýšil o čtvrtinu,“
popsala mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Antibiotická laboratoř funguje
v areálu Vítkovické nemocnice už tři
roky na oddělení klinické mikrobiologie.
Pacientům nabízí rychlejší laboratorní výsledky, lékařům odborné konzultace a zajišťuje i monitorování rezistence
na antibiotika či jejich schvalování
k léčbě.
„Nárůst počtu konzultací i zkoumaných vzorků je známkou lepší komunikace mezi lékaři a pracovníky laboratoře. Díky tomu dochází i ke vhodnějšímu
výběru antibiotik u pacientů, zejména
po těžkých operacích a těch s vážnými
onemocněními,“ vysvětlila garantka laboratoří Hana Bílková Fránková s tím,
že antibiotické středisko poskytuje léka-

řům konzultace sedm dnů v týdnu bez
ohledu na denní dobu.
Antibiotické středisko nabízí řadu služeb i moderní vybavení.
„Každý vzorek vyšetřujeme mozaikou metod, abychom zjistili, co je příčinou potíží. Testování citlivosti na antibiotika, odborná interpretace výsledků a
konzultace celý proces uzavírají,“ vysvětlila Bílková Fránková.
Laboratoře umí rychlé a přesné analýzy, které nabízejí díky moderním technologiím. Specialistům pomáhá třeba
hmotnostní spektrometr Maldi Tof, analyzátor MicroScan, který vedle identifikací hlásí i citlivost na antibiotika, nebo
speciální rozplňovač, který umožňuje
stanovení citlivosti k jakýmkoli antibio-

FOTO | VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

tikům. „V sérologické a molekulárně biologické laboratoři to jsou pak moderní
a rychlé analyzátory, včetně kamery pro
čtení immunoblotů,“ popsala mluvčí.

Nový Jičín
Ostravské antibiotické středisko přitom
není v kraji jediné. „Antibiotické centrum funguje také v Novém Jičíně, ale
také třeba ve Šternberku, Přerově či Prostějově. Všechna pracoviště jsou elektronicky propojená a každý z konzultantů vidí výsledky všech laboratoří,“ řekla
Bílková Fránková s tím, že ve všech
střediscích poskytuje konzultace osm
odborných pracovníků, z toho tři působí ve Vítkovické nemocnici.
(dmk)
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Moravskoslezský kraj

Vlakem po „Ferdinandce“ mezi
Vídní a Krakovem jel asi každý
Přes čtyři sta kilometrů
kolejí Severní dráhy
císaře Ferdinanda
zavedlo vlaky z Vídně
napříč Moravou
a Slezskem s odbočkami
do Olomouce, Opavy,
Brna i Bielsko-Biale.
DALIBOR MAŇAS
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Ostravské pracoviště Národního památkového
úřadu vydalo knihu Kulturní dědictví
Severní státní dráhy. Její autorkou je památkářka z Ostravy Alena Borovcová.
Páteřní trať do východních zemí rakouské monarchie navrhl ve 20. letech
19. století František Xaver Riepl. Po rozpadu Rakousko-Uherska se ocitla na
území tří nástupnických států – Rakouska, Československa a Polska – a dodnes
je jednou z páteřních tratí železniční
sítě České republiky.
Nový titul Aleny Borovcové navazuje způsobem zpracování a zaměřením
na jinou její publikaci: Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
(KFNB). „Její kmenové tratě se staly páteřemi železniční sítě habsburské monarchie i dnešní České republiky. Stavbou tří úseků Brno – Česká Třebová,
INZERCE

Na podzim 2011 se slavilo 170. výročí příjezdu prvního vlaku Severní dráhy císaře Ferdinanda do Přerova.
FOTO | MAFRA
Olomouc – Praha a Praha – Děčín financovaných státem a vycházejících ze stanic soukromé společnosti KFNB, bylo
vytvořeno spojení Vídně se Saskem,“
poznamenala Petra Batková z Národního památkového ústavu v Ostravě.
Čtenáři v ní zjistí například podobu
prvních stanic rakouských státních drah
i jejich proměny v dalších etapách vývoje, zejména ve vlastnictví Rakouské společnosti státní dráhy. „Na historický
a stavební vývoj navazuje katalog kulturních památek,“ doplnila Batková.

Severní státní dráha (NStB), byla vybudována na státní náklady severně od Vídně a využila již dokončených tratí SeAlena
verní dráhy císaře
Borovcová
Ferdinanda, k nimž
se připojila v Olomouci a v Brně, kde vznikla dvojnádraží
obou společností. „Kmenové tratě KFNB
a NStB se staly páteřemi železniční sítě
habsburské monarchie i dnešní České republiky. Předložená publikace se zabývá
třemi úseky Severní státní dráhy, Olomouc – Praha, Brno – Česká Třebová
a Praha – Děčín,“ uvedla Batková.
Podoba prvních nádraží severní
dráhy vznikala za dohledu státu i inženýrů, zejména Antona Jünglinga, jenž přešel do státních služeb po zkušenostech
získaných u KFNB.
„Publikace podává výpověď o podobě stanic Severní státní dráhy a dochovaných objektech z období výstavby trati
a následujících vývojových etapách
utvářených stavební činností vlastníků,“ popsala Barková.
Po prodeji státních drah se stala NStB
v letech 1855 až 1909 kmenovou tratí
Rakouské společnosti státní dráhy
(StEG). „Text nové knihy doprovází bohaté obrazové materiály a je rozdělen
na historickou část, typologii, ve které
je analyzován vývoj stavebních druhů,
a katalog kulturních památek,“ prozradila Batková.

Karvinsko
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Vítězem ligy se stal Karimpex

„

Letošní play-off první futsalové ligy v Karviné patřilo podle pořadatelů k nejkvalitnějším v historii
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Letošní ročník karvinské
futsalové ligy má za sebou svůj vrchol.
Přestože se ještě dohrávají nižší soutěže, týmy v první lize mají dohráno.
Osm nejlepších celků základní části
soutěže se utkalo na začátku února
v play-off.
„To mělo letos vysokou kvalitu. Letošní play-off patřilo k těm nejkvalitnějším v historii ligy,“ uvedl místopředseda ligy Zdeněk Orság.
Bohužel se ale neobešlo bez incidentů. Po skončení dramatického semifinálového duelu mezi týmy Frisco a Držáci
vběhl na hřiště fanoušek a napadl rozhodčího. Rozohnila jej zřejmě situace
z penaltového rozstřelu, kdy se míč odrazil od břevna tak, že podle rozhodčího
nepřešel brankovou čáru.
„Budeme chtít do příštích ročníků posílit pořadatelskou službu na play-off,
abychom takovým situacím předcházeli,“ podotkl k incidentu Orság.
V průběhu jiného zápasu zase po spoINZERCE

jako Držáci, kteří byli před play-off v ligové tabulce na druhém místě a druzí
skončili i po finálové prohře 2:4 právě
s Karimpexem.

Letošní finálové boje byly nejen kvalitní, ale i napínavé. Některé rozhodl až
penaltový rozstřel.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
ru s jedním z hráčů jiný rozhodčí demonstrativně svlékl dres, odložil píšťalku a odešel. V lize tak příští rok budou
možná ještě více než dřív řešit problém
s nedostatkem rozhodčích. „Zaslechl
jsem, že nějací rozhodčí chtějí skončit.
Ale chytřejší budeme, až jak začneme

připravovat nový ročník,“ podotkl místopředseda.
Na palubovce házenkářské haly
v Karviné, kde se finálové boje futsalové soutěže odehrály, se nakonec z titulu
radovali hráči týmu Karimpex. Ti potvrdili postavení ze základní části, stejně

Budeme chtít
do příštích
ročníků posílit
pořadatelskou službu
na play-off, abychom
takovým situacím
předcházeli.
Na třetím místě, po penaltovém rozstřelu, skončili matadoři a několikanásobní vítězové soutěže – tým Frisca.
Vyhodnocení letošního ročníku soutěže proběhne na začátku března v rámci
dalšího ročníku futsalového plesu. Ten
se uskuteční v Romském centru 4. března. Lístky za 400 korun jsou stále
k mání.
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Tajenka: hlubinách mé duše.

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

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz



TOMAS.KACIREK@INTERCARS.EU

NAPIŠTE NÁM

+
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:

