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Nakladatel: Básníci jsou
nejsvobodnější umělci
Jan Medek vydává knihy, protože je mu dobře
s jejich autory. Jeho nakladatelství Epika přichází
stále s novými nápady.
JOSEF MUSIL
JINDŘICHŮV HRADEC | Má hlavu plnou nových knížek a dokáže zařídit,
aby se ty knížky objevily v hmatatelné
podobě. Devětatřicetiletého nakladatele
Jana Medka člověk zastihne v tiskárně i
v neděli. Skoro to dělá dojem, že se ani
nenarodil, ale vyjel z tiskařského stroje.
Když se podívám na web vašeho nakladatelství Epika, vydáváte hodně
poezie. Je možné se dneska poezií
uživit?
Vůbec. Chodívám knížky prodávat na
trh, a když mi tam projde tisíc lidí, snadno odhadnu, kolik z nich si koupí básně.
Schválně, kolik?
Nikdo! (směje se) Musejí přijít další a
další, a když jich projdou tři tisíce,
možná koupí poezii jeden z nich.
Není tedy vydávání poezie v
INZERCE

dnešní době podnikatelská sebevražda?
Kdybych to celé financoval, tak by
byla. Básníci si svoje sbírky u mě vydávají v samizdatu, jak tomu říkám. Autor
do své radosti nasype dva až tři tisíce a
za to vyrobíme nějakých dvacet třicet
publikací. Několik výtisků dáme do
knihoven, ostatní rozdají autoři svým
přátelům. Dělám to rád, protože vím,
že básníci to potřebují a s nimi to
potřebují i jejich čtenáři.
A že vás to k básníkům tolik táhne?
Jsou to naprostí solitéři, kteří prostě musejí psát. A když to napíší, potřebují to někomu ukázat, někoho tím potěšit. Mají
jiný způsob myšlení
než třeba výtvarníci.
Ze všech umělců jsou
nejvíce svobodní a pro
mě je svoboda hodně důležitá. Proto jim fandím. Ostatně i já kdysi psal básničky…
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Provětrává škola
vaši peněženku?
 1 000 Kč pro lepší start ihned po první splátce
 Navíc až 25 000 Kč za řádné splácení

Akce platí pro žádosti podané od 1. 9. do 30. 9. 2015, pro nové klienty k úvěru od 10 000 Kč. Bonus za dobré splácení se vztahuje k úvěrům se splatností od 24 měsíců. Detailní podmínky
naleznete na www.proﬁcredit.cz. Reprezentativní příklad: Výše půjčky 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců, bonus za dobré splácení 690 Kč, RPSN 31,22 %, p. a. 27,4 %, celková částka 13 110 Kč.
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KRÁTCE
Pavel Liška točil v Hradci
a okolí nový film
JINDŘICHOHRADECKO | Nový film s
názvem Zloději zelených koní vznikal v
uplynulých dnech v Jindřichově Hradci
a nedaleké vísce Matná. Snímek podle
románu jihočeského spisovatele Jiřího
Hájíčka o nelegálních hledačích vltavínů natáčí režisér Dan Wlodarczyk. V
hlavních rolích hrají Pavel Liška, Marek Adamczyk a Jenovéfa Boková. Scénář s Hanou Wlodarczykovou a Petrem
Jarchovským psal sám režisér, který jinak točí spíše seriály. Je podepsán například pod tituly Kriminálka Anděl, Ulice
nebo Vinaři. Do kin by měl jít film příští rok.
(pk)

Dobrovolní hasiči mají
novou stříkačku
JINDŘICHŮV HRADEC | Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec si vysloužila novou cisternovou automobilní stříkačku CAS, včetně kompletní požární výbavy. Od ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomíra Bureše navíc
dostali i 12 nových přileb jako dárek.
Nový vůz vysvětil na jindřichohradeckém náměstí P. Ivo Valášek před nastoupenou jednotkou a přítomnými diváky.
Symbolicky lahví tuzemáku ho pak pokřtil i krajský hejtman. Na financování
automobilu se podílelo město Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj a Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
(rše)

Třeboň si vzpomene
na malíře Kutiše
TŘEBOŇ | Letos v září uplynulo sto let
od narození třeboňského malíře Václava Kutiše. V Kutišově díle převažuje
umělecké ztvárnění krajiny Třeboňska,
kterou miloval a detailně poznal. Obrazy z díla Václava Kutiše si můžete prohlédnout během září v Muzeu a galerii
Třeboň, kde se zároveň v neděli 20. září
v 17 hodin uskuteční vzpomínkové setkání k odkazu tohoto malíře.
(rše)

Snímky budou přesnější
Pacientům dačické
nemocnice slouží nový
ultrazvukový přístroj.
Vyšetření díky němu
bude přesnější, než tomu
bylo dosud.
LUDMILA MLSOVÁ
DAČICE | Zdravotníci z rentgenologického pracoviště v dačické nemocnici vyšetřují pacienty pomocí nového ultrazvukového přístroje. Nemocnice za
jeho pořízení včetně dvou sond a příslušenství zaplatila 1,3 milionu korun.
Novinka přináší zdejším zdravotníkům a pacientům další rozšíření dostupných diagnostických metod zejména v
rámci interní medicíny. Pro lékaře a pacienty znamená zároveň lepší, kvalitnější a přesnější diagnostiku vyšetřovaných orgánů.
„Novým ultrazvukem můžeme vyšetřovat prakticky všechny orgány a struktury lidského těla. Duté orgány, jako je
například močový měchýř nebo žlučník, musí být naplněny, aby jejich zobrazení bylo plnohodnotné. Proto lékaři připravují k vyšetření pacienty v dostatečném předstihu,“ uvedla ředitelka dačické nemocnice Miroslava Člupková. Při
vyšetření se nevyužívá rentgenové záření ani jiné škodlivé paprsky. „V našem
případě využíváme dvě sondy a gelový
krém na zvýšení přilnavosti sondy.
Doba vyšetření je závislá na počtu vyšetřovaných orgánů a pohybuje se do desítek minut,“ popsala Člupková.
Z dačické nemocnice postupně vyrůstá významné rehabilitační centrum.
Zdravotnické zařízení na hranicích jižních Čech a Vysočiny, které se hodlá do
budoucna specializovat především na rehabilitační péči o pacienty po úrazech,
operacích či mozkové mrtvici, pokračuje v nových investicích do přístrojového a technologického vybavení i do zvyšování komfortu léčby pacientů, práce

Dačická nemocnice pořídila nový ultrazvuk. Ten má urychlit i zpřesnit vyšetření pacientů.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MONIKA TOMÁŠKOVÁ, MAFRA
lékařů a dalšího personálu nemocnice.
„Po náročné rekonstrukci terasy u
gastroenterologického pracoviště, výměně oken a rekonstrukci suterénu v
loňském roce jsme letos dokončili moderní zázemí pro sestry lůžkového oddělení a sanitáře,“ upřesnila ředitelka nemocnice.
Celkové investice do modernizace budov a medicínského vybavení dosáhly
vloni v dačické nemocnici téměř 7,9 milionu korun, přičemž 2,5 milionu z této
částky pokryla dotace Jihočeského kraje, který je jejím vlastníkem. Letos hodlá nemocnice investovat do svého vylepšení dalších zhruba 6,8 milionu.

Dačická nemocnice má 56 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných se zaměřením na rehabilitační péči. Zároveň
provozuje vlastní alergologickou, interní a gastroenterologickou ambulanci a
také ambulance rehabilitačního lékařství, fyzioterapii, rentgenologické pracoviště a o víkendech a svátcích lékařskou pohotovost pro děti a dorost i dospělé. Je nejmenší z osmi jihočeských
nemocnic, má 79 pracovníků. Její součástí jsou i pracoviště soukromých lékařů, včetně například zubních ambulancí, které také zajišťují pohotovost. Je tu i
výjezdové místo zdravotnické záchranné služby.
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Nakladatel Medek: Básníci jsou
nejsvobodnější z umělců
až pět knížek za měsíc. Zaměřuji se na
regionální literaturu, o ni je zájem. Je třeba vždycky přijít s nějakým novým nápadem. A autory k něčemu třeba sám popostrčit. Naše nejprodávanější knížka za
poslední dobu jsou Báje a pověsti Jindřichohradecka. Sám jsem autory nabádal,
aby pověsti nejen sbírali, ale aby si zkusili vymyslet i nějaké svoje.

DOKONČENÍ ZE STR. 1

Vaše příjmení vzbuzuje asociace s
uměním - malíř Mikuláš Medek, spisovatel Rudolf Medek. Jste s nimi nějak příbuzensky spřízněný?
Nikdy jsem po tom nepátral, ale myslím, že ne. Medků je tady v Hradci
spousta. Tihle Medkovi, které jste zmínil, byli úplně odjinud.
Ale i tak to dělá dojem, že kultura
přitahuje Medkovy. Máte v rodině
ještě nějakého dalšího nakladatele
nebo spisovatele?
Nemáme. Já jsem taková rodinná odchylka. Jeden bratr je policajt, druhý voják. A u mě taky nic nenasvědčovalo, že
se jednou stanu nakladatelem. Vystudoval jsem strojní průmyslovku v Táboře
a po škole jsem šel dělat na Temelín na
řízení jakosti. Jenže ta práce mě nějak
neuspokojovala. Odešel jsem na volnou
nohu. Začal jsem dělat webové stránky
a zařídil jsem si v Hradci prodejnu s počítačovou technikou, ale pak si lidé začali kupovat počítače přes internet a kamenným obchodům odzvonilo. Naštěstí
webové stránky zůstaly.
Průmyslovka, Temelín, výpočetní
technika - a kde jsou básničky?
Právě tady. Poezii jsem začal psát už na
průmyslovce. A když děláte webové
stránky, tam už je k publikování krůček.
Založil jsem si vlastní literární web a pojmenoval jsem ho Epika. Brzy mi na něj
začali přispívat další autoři.
INZERCE

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.
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Jan Medek chystá projekt s názvem Jihozemě. Spojí literaturu s turistickým
ruchem.
2X FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
A tehdy jste přišel na nápad vydávat jejich tvorbu?
To ještě ne, Epika byla dlouho jen v internetové verzi. Až po letech jsme začali vydávat sborníky. Nechávali jsme si
je vyrábět v nakladatelství a pak jsme je
prodávali. Ze začátku o ně byl zájem,
protože to byla novinka. Časem ale prodejnost spadla a taky jsme se začali dohadovat s nakladatelstvím, protože měnilo původní podmínky. A tak jsem si
řekl, vždyť mi průmyslovka dala nějaké
základy z techniky, na webech jsem se
leccos naučil, zkusím knížky vyrábět
sám. V roce 2012 jsem založil nakladatelství a nakoupil první stroje.
To zní jako americký sen…

K němu to mělo daleko. Začátky, to byl
masakr. Všechno jsem se učil sám, pomáhal jsem si informacemi z internetu.
Byl jsem ze všeho unavený, až ta únava
začala být divná, celý den se mi chtělo
spát. Zjistilo se, že mám chudokrevnost. Když mě dali doktoři do richtiku,
už jsem se nechtěl tolik přepínat a navázal jsem spolupráci s knihařem Jaromilem Ledeckým. Sídlíme vedle sebe a
vzájemně se doplňujeme.
A jak se zvládáte uživit, když poezie
nevynáší?
Musím kromě ní dělat i to, co mě uživí.
Jednak jsem tiskárna. Dělám běžné zakázky, oblíbily si mě neziskovky a obce.
Co se týče nakladatelství, vydávám tři

K Epice patří i oblíbená soutěž Textík…
Ano, další z nápadů, které musíte mít,
abyste i na regionální úrovni byl pořád
zajímavý. Máme za sebou pět ročníků,
je to soutěž pro všechny věkové kategorie. Když lidi vybudíte, aby psali, najednou zjistíte, že někteří v sobě léta nosili
zajímavé nápady a hlavně cenné životní
příběhy, které by jinak nespatřily světlo
světa. A to by byla velká škoda. Mým cílem teď je, aby se autoři a jejich čtenáři
pravidelně setkávali tam, kde knihy
vznikají. Přímo v nakladatelství mezi
tiskařskými stroji chystáme od října pravidelné akce. Jako první nám tu představí svou tvorbu čtyři jihočeští básníci.
Prozradíte nějaký vyložený trumf v
rukávu?
Naznačím. Ten projekt se jmenuje Jihozemě. Kombinace literatury, cestovního ruchu a artefaktů. Lidé na vlastní
kůži zažijí jihočeskou historii, místopis
i fantazii. Připravujeme publikaci a herní sešit, podle kterého budou turisté putovat a řešit různé úkoly. Bude to hodně
propracované a dějově hru zasadím do
éry rytířů templářů.
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Panelstory aneb NEJ
českých „králíkáren“
JOSEF HORA

Ač o panelácích mnozí mluví přezíravě, stále v nich
bydlí asi třetina Čechů. Není divu. Postavilo se jich na
80 tisíc a bydlení v nich je dostupné. Od 50. let do roku
1991 tak vzniklo v Československu na 1,2 milionu bytů.
NEJvyšší panelák stojí na Jižním Městě a je plný policistů
Má dvě věže a se svými 81 metry a 23 podlažími je někdejší hotel Kupa na pražském sídlišti Jižní Město
nejvyšším v Česku. U vrcholu jsou obě věže propojeny krytou mostní chodbičkou. „Dům byl postaven
v roce 1980, tehdy patřil Správě silnic a železnic, bydleli v něm její zaměstnanci a dělníci, kteří dům stavěli,“
říká Miroslav Boháč, ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, kterému objekt patří. Jak dodává, mrakodrap
byl projektován jako ubytovna pro státní zaměstnance. „Dnes jsou v jedné věži ubytováni zejména
policisté,“ doplňuje Martin Veselý, sociální antropolog, jehož prací je zkoumat život obyvatel českých sídlišť.

NEJstarší panelák mají ve Zlíně, sídliště ve Strašnicích
První domy z panelů, velké jako rodinné domky, vznikaly podle projektu z 30. let firmy Baťa ve Zlíně už
počátkem 40. let v Lesní čtvrti a ve Štefánikově ulici. V Československu nejstarší klasický panelák, tedy
určený pro mnoho obyvatel, stojí také ve Zlíně, a to na Benešově náměstí (na snímku). Postaven byl
v roce 1953 a nesl název G 40 (= Gottwaldov, 40 bytů). „Za nejstarší panelové sídliště u nás by se měla
považovat pražská Solidarita ve Strašnicích, byť nejde o úplně klasické paneláky. Domy se zde stavěly z
menších panelů, takže neplatilo, co panel, to stěna bytu,“ vysvětluje historik architektury Rostislav Švácha.

NEJdelší panelák postavili v Bohnicích, je dlouhý 300 metrů
Dům v pražské Zelenohorské ulici je dlouhý 300 metrů a vstoupit se do něj dá 18 vchody. Celkem je zde
na 400 bytových jednotek, ve kterých žije přibližně tisíc lidí. To je jako v menším městečku či ve velké
vesnici. Stavba má celkem 12 podlaží, ve dvou z nich je nejdelší chodba v českých panelácích vůbec.
S jistotou se v nich orientují pouze ti, co zde bydlí. „Dům byl postavený v roce 1975. Jsou v něm nejdelší
rozvody vody a topení. To nám dělalo potíže, do nejvzdálenějších bytů totiž dotekla už jen studená
voda,“ říká technik Jan Jančík, rodák z Bohnic, který se o panelák v Zelenohorské stará.

NEJhezčí sídliště je to v Ďáblicích ze 60. let
Za architektonicky nejpovedenější sídliště odborníci nejčastěji považují to v pražských Ďáblicích.
„Je to určitě nejlépe naplánované sídliště z 60. let. Tomuto období se říká krásná etapa stavby sídlišť
v ČSSR,“ říká historik Švácha s tím, že se mu líbí hlavně to, jak autoři tehdy vytvořili intimní vnitřní
prostor mezi obrovskými domy. „Architektura ďáblických paneláků není chudá. Dole jsou obchody,
dovnitř vcházíte krásnými vstupními halami, domy mají členitější fasády. Podle mě to bylo dáno lepší
atmosférou 60. let, při stavbě dalších sídlišť už se uvažovalo víc ekonomicky, takže už tak pěkná nejsou.“

NEJpřekvapivější paneláky jsou na Invalidovně
Ačkoliv se v této pražské čtvrti paneláky stavěly už v 60. letech, neodpovídaly tehdejším zvyklostem.
„Lze je považovat za experimentální, protože ke stavbě byly použité panely s délkou 6,2 metru, díky
čemuž vznikaly relativně velké a komfortní místnosti. Do té doby se totiž používaly panely pouze
3,6 metru široké. Místnosti ve starších sídlištích proto byly často ve tvaru nudle,“ komentuje Martin Veselý.
Podle některých spekulací se Invalidovna měla stát olympijskou vesničkou pro OH v Československu.
„O hrách se v Praze uvažovalo už od konce 50. let. Ale důkaz o tom nejspíš nenajdeme,“ doplňuje Švácha.

KOLDŮM v Litvínově, tak se mělo žít v panelácích
S trendem počátků výstavby panelových domů na přelomu 40. a 50. let u nás souvisel i „kolektivní dům“
v Litvínově, takzvaný Koldům. Ač to stavebně nebyl klasický panelák, testovaly se v něm možnosti, jak
pro stovky lidí v jednom domě vybudovat společnou infrastrukturu. Součástí obřího objektu byla školka,
společná jídelna, restaurace, ale i tělocvična, bazén, obchody nebo třeba správkárna obuvi. „Hlavní
myšlenkou bylo, aby zaměstnaná žena po příchodu domů nebyla zatížena tou druhou směnou, prací
v domácnosti,“ říká Švácha. Odpad se například vhazoval do speciální šachty na chodbě.
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Sídliště jako stát ve státě,
kam se bojí i policie
Vyrostlo na okraji italské Neapole a jmenuje se Scampia. Policie se sem
neodvažuje téměř chodit, často tu mezi sebou válčí místní gangy, drogy
se tu vaří a prodávají ve velkém. Sídliště je proslulé také nelegálními
textilkami.
„Složení obyvatelstva na sídlištích na Západě a v Česku se liší. Na sídlištích
ve státech západní či jižní Evropy často žijí velmi chudí lidé, zatímco
u nás jsou zastoupeny všechny možné vrstvy obyvatelstva, včetně herců,
právníků, lékařů nebo politiků,“ vypočítává historik Rostislav Švácha.
Příkladem může být exprezident Václav Klaus, který dlouhá léta žil v bytě
v panelovém domě na Proseku, a to ještě i v době, kdy už zastával vysoké
politické funkce.

Přeplněná Petržalka mezi rekordmany
Jedním z největších sídlišť střední Evropy je se svými 117 tisíci obyvateli
bratislavská Petržalka, která vznikala před více než 40 lety. Právě
při pohledu na zdejší panelové obry vyslovil legendární srovnání
s „králíkárnami“ prezident Václav Havel. Petržalka je s centrem Bratislavy
spojena především autobusy, které jsou neustále přeplněné. Metro, jak
známo, slovenská metropole nemá a tramvajové spojení se teprve buduje.
Přesto i dnes vnímají Slováci Petržalku jako poměrně dobrou adresu.
„Po roce 1989 se odsuzovaní sídlišť a jejich podmínek pro život stalo klišé,
které šířili zejména ti, kteří na sídlišti nikdy nebydleli. Podle sociologických
průzkumů je většina obyvatel na sídlištích se svým bydlením spokojena
v poměru 9:1,“ upozorňuje historik architektury Rostislav Švácha, který
dlouhá léta sám na sídlišti bydlí.
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Předbíhám a je mi to divné
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jakoby předbíhala sama sebe.
V Národním divadle Eva Josefíková
hrála už coby náctiletá, na Českého lva
byla nominována ještě předtím, než vůbec nastoupila na DAMU.
Evo, vy jste po snímku Fair Play na
čas úplně odběhla od filmu k divadlu.
Nechyběla vám přeci jen kamera,
když už byla ta pauza delší?
Zkoušela jsem na divadle jednu věc za
druhou, což mě naplňuje, takže nijak netratím, když zrovna rok netočím. Horší
je, že když se potom člověk po roce ocitne před kamerou, je najednou tak nějak
nesvůj, protože mu chybí ten trénink.
Neví, jestli náhodou všechno nezapomněl, což se samozřejmě nestane, ale ta
tréma je zkrátka větší.
Pro kariéru herce může být nebezpečné takzvaně zapadnout do škatulky.
Vás jde do některé zařadit jen velmi
obtížně. Objevila jste se jako princezna v pohádce, navíc jste často přirovnávána k Libuši Šafránkové, na druhou stranu se nevyhýbáte snímkům,
které vyžadují erotické scény…
Rozhodně v tom není žádný můj záměr vymanit se ze škatulky roztomilé princezny.
Některé role jsou tak jednoduše napsané,
příběh k tomu svádí, a když to tam není prvoplánově a má to smysl, tak to jinak nejde. To ale neznamená, že bych tenhle
druh scén nějak vyhledávala. Po všech
možných článcích v bulváru už se tomu
dnes směju. A tak když se s tvůrci bavíme
o nějakém filmu, tak se z legrace ptám,
jestli v něm bude nějaká erotická scéna,
protože jinak v něm nemám proč hrát.
Dokáže vás po šesti letech v šoubyznysu vůbec ještě něco vyvést z míry?
Vždycky si myslím, že už mě nic nedokáže překvapit a pak přijde nějaká facka,
která mi otevře oči. Takže je pravda, že se
v poslední době začínám víc a víc zavírat.
Dlouho jsem měla pocit, že s bulvárem je
potřeba nějakým způsobem vycházet. Že
když se vás zeptají třeba i na hloupost, je
třeba jim slušně odpovědět, aby se takříkajíc vlk nažral a koza zůstala celá. Bála
jsem se, že když je budu ostentativně od-

mítat, tak si stejně něco vymyslí, nebo se
jim znelíbím. Teď jsem ve fázi, kdy nechávám vše plout a uvidím, jak se k tomu
postavím. Nechávám to otevřené, ale nejsou to mí nejlepší kamarádi. Na svěřování mám rodinu a přátele, nikoli noviny.
Umíte si ve svých pětadvaceti letech
představit, že by vás někdy v budoucnu mohlo živit něco jiného než hraní?
Byla doba, kdy jsem neměla práci
a strašně jsem se snažila
představit si, že
bych mohla dělat
něco jiného. Pak
jsem si ale uvědomila, že bohužel nic jiného neumím. S kamarádkami herečkami
jsme nedávno dostaly
výborný nápad, když
jsme si zrovna stýskaly
nad placením daní
a podobně. Řekly jsme
si, že bychom potřebovaly velmi bohatého kamaráda – mecenáše a ten
by otevřel kavárnu, v níž
by obsluhovali jen herci,
kteří zrovna nemají práci.
Kdyby to byl vyloženě koncept podniku, tak by to vlastně nebylo trapné. (smích)
Fungovalo by to zároveň
jako taková castingová agentura a podle mě by tam bylo
furt plno.

Pravda, ještě jste nestačila dokončit
vysokou školu a už jste se objevila
mezi nominovanými na Českého lva
za film Fair play. To ale nebylo poprvé, co jste ve své kariéře tak trochu
předběhla sama sebe. V Národním divadle jste debutovala jako Barunka
v Babičce ještě předtím, než jste vůbec nastoupila na DAMU.
To předběhnutí je pro mě právě takové
divné. Člověk se na tom nesmí zastavit.
Kdybych se nějak upínala na to, že už
jsem hrála v Národním nebo že už jsem
byla nominovaná na Lva, byla bych idiot.
Jen bych si tím zavřela dveře dál. Na udílení Českých lvů jsem přiběhla ze zkoušky ve vile na Štvanici, kde děláme v takovém trochu punkovém prostředí s divadelní společností Tygr v tísni. Na večírku jsem se ani nezdržela, ráno jsem to-

Takže si už v hereckém prostředí dnes připadáte jako doma?
Ne. Já si neustále připadám velmi nepatřičně. Když si třeba vzpomenu na letošní
nominaci na České lvy, tak jsem samozřejmě byla strašně ráda, ale zároveň
jsem si připadala nejistě. Zkrátka je ve
mně ještě pořád to Hradiště, odkud pocházím, a donedávna to byla i škola…

Eva Josefíková
Narodila se 3. února 1990 v Uherském Hradišti.
Působila ve Stavovském divadle, divadle DISK
a dva roky hostovala i v Národním divadle.
■ Za roli ve filmu Fair Play byla nominována
na Českého lva.
■ Kromě toho hrála mimo jiné ve snímcích Donšajni,
Signál, Vejška či v pohádce Čertova nevěsta.
■
■

tiž vstávala na generálku, protože další
den jsme měli premiéru. Chci tím říct, že
je pro mě moc důležité nezaseknout se na
okatých věcech, ale mít úspěchy v srdcových, třebaže malých projektech.
Zmínily jsme snímek Fair Play, kde
jste hrála mladou běžkyni. Kvůli
němu jste musela podstoupit náročnou fyzickou přípravu. Jak jste to
zvládala? Nezlákal vás sport?
Bylo to hodně náročné. Ale na druhou stranu, když jsem trénovala kvůli Fair Play,
tak jsem zjistila, že nejen že vypadám
lépe, ale lépe se i cítím. Do té doby jsem
něco podobného vůbec neznala, protože
jsem byla spíše typ kavárenského povaleče. Nicméně po natáčení
jsem trénování na rok opustila, protože jsem byla fyzicky opravdu vyčerpaná
a měla jsem toho dost.
Teď se snažím znovu začít něco s fyzičkou dělat. Jinak jsem například před lety kvůli
pohádce absolvovala jízdy na koni, na
kterém jsem do té
doby nikdy neseděla. Ráda bych
ježdění oprášila.
Takže jsem se
byla jednou
projet, ale
klusat ani
cválat jsem
si zatím netroufnula.

FOTO | PETRA PIKKELOVÁ, MAFRA

V Národním divadle Eva Josefíková debutovala jako
Barunka v legendární Babičce. Mnozí ji přirovnávají
k Libušce Šafránkové, ovšem „princezničkovskou“
pózu se nebojí odhodit, a to ani spolu s oblečením.
„Člověk se nesmí zastavit. Kdybych se nějak upínala
na to, že už jsem hrála v Národním nebo že už jsem
byla nominovaná na Lva, byla bych idiot,“ tvrdí.

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Kuchyně v účelném kabátku
O kuchyních se říká, že jsou srdcem každé domácnosti.
Jak ale už při jejím výběru pojistit, aby tohle srdce
dobře sloužilo? Ředitel Institutu bytového designu
Petr Tschakert mimo jiné upozorňuje: „Do malého
bytu obrovská linka, jak navrhují mnozí developeři,
nepatří. Skladovat kompoty v ní fakt nemůžete.“
5plus2
■ RÁDCE

váte. Pokud se v domácnosti vaří pouze
sporadicky, není od věci popřemýšlet například nad dvouplotýnkovým sporákem.

ČR | Při výběru kuchyně jsme limitovaní
prostorem, proto se jím vyplatí efektivně
šetřit, zvláště pokud jde o spotřebiče. Například bez rychlovarné konvice či mikrovlnné trouby, jež jsou zdánlivě neodmyslitelnou součástí vybavení kuchyně, se dá
celkem snadno obejít, aniž by vám jejich
výhody chyběly. Nahradit je totiž může
kvalitní indukční varná deska a multifunkční spotřebiče, které mohou udělat
takřka stejnou službu.
„Na indukční desce se ve standardní
konvici ohřeje voda velmi rychle. Není
ani nutná vestavná mikrovlnná trouba,
protože její působení na potraviny je
podle odborníků víc než sporné. Navíc
existují spotřebiče, které kombinují třeba
parní ohřev, teplovzdušnou troubu i gril
dohromady, dokonce i v takzvaném kompaktním provedení, tedy s výškou pouhých 45 centimetrů,“ vysvětluje Petr
Tschakert z Institutu bytového designu.
Pokud přemýšlíte nad tím, jak co nejúčelněji nakládat s prostorem, zvažte také,
jak často jednotlivé části kuchyně využí-

S malou myčkou neušetříte
Jsou ale i spotřebiče, u kterých se rozměrově úspornější varianta příliš nedoporučuje, a to i z hlediska energetických nákladů. Jedním z takových je podle Tschakerta například myčka. „Odborníci se shodují, že myčka o šířce 45 centimetrů není
z hlediska šetření vody nebo energie žádnou úsporou. Vždy je lepší snažit se do kuchyně zakomponovat standardní myčku
o šířce 60 centimetrů a pak používat její
úsporné programy,“ vysvětluje s tím, že
menší myčky nešetří peněženku ani z hlediska pořizovací ceny. Ty se totiž pohybují ve stejné úrovni, jako u spotřebičů se
standardními rozměry.
Další položkou, na které se nedoporučuje šetřit, a to jak místem, tak penězi, je
pracovní deska, což je nejzatěžovanější
součást kuchyně. Pokud jde o její rozměry, není dobré volit šířku pod 90 centimetrů. Jak říká sám ředitel Institutu bytového
designu, pravidelné vaření na užší desce
je spíše utrpení.

Kolik stojí montáž?

Prakticky všechna kuchyňská
studia a řetězce nabízejí možnost
montáže. Její cena se odvíjí od
rozměrů kuchyně a užití
jednotlivých komponentů.
Příklady z center s nábytkem:
Za montáž včetně dopravy
kompletní linky v hodnotě
80 000 Kč zaplatíte 13 000 Kč.

■

■

Montáž a instalace
horních/dolních skříněk:
625Kč/1 095 Kč, instalace
vestavěného elektrického
spotřebiče: 575 Kč/ks,
dřez + baterie 575 Kč/ks,
světlo: 175 Kč/ks.

Vyhledat můžete také služby
hodinového manžela, jejich ceny
začínají zhruba na 300 Kč za první
hodinu práce, dále se většinou
účtuje každá započatá půlhodina
plus doprava. Montáž linky
v jednom člověku však rozhodně
zabere déle než jedno odpoledne.

Důležitý je také materiál desky. Ten totiž určuje nejen její odolnost, ale zásadně
se podílí také na celkovém vzhledu linky.
„Viděl jsem už mnoho kuchyní skvělých
značek, jejichž majitelé je pak korunovali
deskou z lamina. Ty kuchyně pak vypadaly velmi levně,“ říká Tschakert, jehož oblíbeným materiálem je technický kámen neboli Technistone. Ten je silně odolný proti poškození a navíc se vyrábí v Česku.
„Dokonce letos jako jediná česká značka
získal významné ocenění v New Yorku,
International Award for Excellence and
Business Prestige,“ dodává.

Sporák v rohu je nesmysl
Dalším faktorem, na který se často pozapomíná, je ergonomie, tedy přizpůsobení pracovních podmínek našim potřebám a možnostem. Jedním z léta přetrvávajících nešvarů při navrhování kuchyně je umístění
sporáku do rohu. K varným zónám by měl
být možný pohodlný přístup tak, aby po
stranách byl dostatek prostoru pro rychlé
odkládání hrnců a podobně, což sporák zastrčený v rohu nemůže splňovat.
Velkým problémem mnohých českých
domácností je i celková velikost kuchyně.
Mnozí developeři podle Tschakerta navrhují do menších bytů nesmyslně obrovské linky, které do celkového interiéru jednoduše nezapadají, a to ani z hlediska účelovosti. „Jestli vlastníte 40 metrů čtverečních, nemůžete chtít uskladnit kompoty
na dvě sezony nebo mít zásoby na několik týdnů. V bytě této velikosti bydlí většinou jeden až dva lidé, prostě si zajdete častěji nakoupit,“ uzavírá. (vrm, iDNES.cz)

KOMERČNÍ PREZENTACE

Přicházejí první náznaky: Úrokové sazby nemohou klesat věčně
Díky stavebnímu
spoření si lidé
mohou zajistit levný
úvěr s nízkým
úrokem.
Podle údajů Asociace českých
stavebních spořitelen (AČSS)
rozpůjčovaly od roku 1993 spořitelny celkem 708 miliard Kč.
A jen za první čtvrtletí tohoto
roku si od nich lidé půjčili téměř
devět miliard. Stavební spořitelny v poslední době poskytují
úvěry za velmi výhodných podmínek, a mohou tak konkurovat
spotřebitelským úvěrům a v určitých případech i hypotékám.
Podle Vladimíra Staňury z Českomoravské stavební spořitelny

by lidé, kteří v dohledné době
chtějí řešit svou bytovou situaci,
neměli otálet. Nahrávají jim stále nízké úrokové sazby.
Když jsou úrokové sazby tak
nízko, nevyplatí se vzít si
na rekonstrukci raději hypotéku, než sazby začnou výrazněji stoupat?
Pokud si klient bude chtít půjčit menší částku, tak určitě ne.
Tu vám banka ani půjčit nemusí. Banky většinou poskytují
hypotéky od 300 tisíc korun.
A navíc často vyžadují ručení
nemovitostí, kterou rekonstruujete. U Lišky vám půjčíme
až 500 000 Kč bez zajištění.
To většinou na kvalitní rekonstrukci stačí.
Zatímco hypotéku klient splácí řadu let a s každým koncem

fixace se úrok může změnit, u
úvěru ze stavebního spoření se
toho lidé bát nemusejí.
Úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření se klient dozví již
při sjednávání smlouvy o stavebním spoření. Ve smlouvě je uveden jak úrok z vkladů, tak i úroková sazba úvěru, na kterou má
klient nárok po celou dobu trvání
smlouvy. Pokud sazby vzrostou,
což se dá očekávat, úrok sjednaný ve smlouvě o stavebním spoření klientovi zůstane.
Jako omezení úvěrů ze stavebního spoření se často
uvádí, že prostředky musejí
být čerpány pouze na financování bydlení. Nevyplatí se
tedy lidem spíš neúčelová
půjčka, kterou budou moci
inancovat, co budou chtít?

Jen zdánlivě. Takzvaná půjčka
na cokoli je fajn – nikdo se neptá,
na co peníze chcete. To je ale vykoupeno poměrně vysokou úrokovou sazbou, nejčastěji kolem
15 %. Najdou se ale společnosti,
které půjčují i s úrokem jednou
tak vysokým. Sazby účelových
úvěrů se už pohybují o něco níž,
někde kolem 10 %. Pokud ale
víte, že půjčku využijete na bytové účely, je lepší volit úvěr ze
stavebního spoření. Tam vás čeká
úrok ještě nižší. Podle statistik
ČNB vám dnes stavební spořitelny půjčí s průměrným úrokem
kolem 4,4 %.
A navíc, lidé se často mylně
domnívají, že úvěr ze stavebního
spoření lze využít pouze na rekonstrukci, třeba koupelny nebo
kuchyně. Podle našich průzkumů
jde sice o jeho nejčastější využi-

„Zatímco
hypotéku
klient splácí řadu let
a s každým koncem
ixace se úrok může
změnit, u úvěru ze
stavebního spoření se
toho lidé bát nemusejí.“
tí, lidé ho ale mohou využít i při
inancování nákupu nemovitosti,
výměně oken, dveří, podlah nebo na opravu střechy. Mohou si
s ním pořídit novou fasádu či okapy nebo zateplit celý dům. O rekonstrukci všech místností v domě od sklepa po půdu nemluvě.
ČMSS
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Tak do toho praštili

Utajené, s vrtulníkem i Rolls-Roycem či ve stylu hippie.
V letošním horkém létě se rozezněly svatební zvony řadě
známých českých párů. Své „ano“ si řekli jak dlouholetí
partneři, tak i dvojice, které jsou spolu relativně krátce jako
Jitka Válková a bubeník Lukáš Boho. Nejvíce však asi
šokovala svatbou Vendula Svobodová.

PAVEL TRÁVNÍČEK dopřál své o více než třicet let mladší
PA
vyvolené
vyv
Monice Fialkové
ové pohádkovou
ovo svatbu
va
v letohrádku
sv. Vojtěcha v Počátkách. Na místo přiletěli oba snoubenci
vrtulníkem a chybět nemohl ani bílý Rolls-Royce. Hned
po zásnubách herec, který už byl předtím třikrát ženatý,
avizoval, co bude po veselce následovat. „Moniku si chci
vzít, protože plánujeme rodinu.“
TOMÁŠ BERDYCH
TO
YC a modelka
ESTER SÁTOROVÁ
ÁT
VÁ zvolili pro obřad
s 25 hosty ráj milionářů Monte Carlo.
Dříve chodil Berdych léta s tenistkou Lucií
Šafářovou. „Už to bylo moc tenisu. Jsem
rád, že je to teď jiné, že jsem potkal člověka
s jiným životním stylem,“ řekl v jednom
v rozhovorů pro zahraniční média.

FOTO: HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA, BASTIAN LEOPOLD

Herečka
VERONIKA
KUBAŘOVÁ si
v červenci vzala
divadelního režiséra
Pavla Kheka. Oba
manželé zvolili tajnou
svatbu. „Mám pocit, že
je to osudový vztah,“
nechala se vloni
slyšet tehdy čerstvě
zamilovaná Kubařová.

Modelka JITKA VÁLKOVÁ řekla své „ano“
po necelém roce vztahu bubeníkovi Lukáši
Boho, s nímž čeká miminko. Svatba proběhla
v tajnosti na statku na Vysočině a připomínala spíše
hippie veselku. „Zažili jsme sluníčko, déšť, bouřku,
kroupy, při přípitku se nám rozbila sklenička, dort jsme
krájeli před hostinou a kytici jsem házela asi o půlnoci.
Žádná pravidla, ale o to to bylo hezčí,“ prozradila
mladá paní Boho s tím, že klasicky neproběhly ani
zásnuby. „Při stěhování jsem se na Lukáše obrátila
a řekla, jestli se v létě nevezmeme.“

VENDULA
SVOBODOVÁ mnoho
lidí překvapila
va
tajnou
svatbou s o 16 let mladším
Josefem Pizingerem
na zahradě svého domu
v Říčanech. K oltáři ji dovedl
expremiér Jan Fischer. „Byla
to sice třetí svatba, ale každá
byla jiná. Jsem šťastná,
vdala jsem se z lásky. Synovi
Kubovi to bylo jedno, užil
si zahradní party,“ řekla
novomanželka.

Moravskou veselku
ve vinařství
zvolila RENATA
LANGMANNOVÁ a její
partner Ondřej Novotný.
Pro hosty byl už den
před obřadem připraven
sportovní program
a koncert kapely, v níž
hraje Renatin bratr.
Osmadvacetiletá modelka
prozradila, že na řadě je
nyní potomek. „Ideální to
bude do třicítky. Cítím,
že tak by to mělo být
správně.“
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Apokalypsa v Desné: Voda

Uplynula sotva hodina a čtvrt, když se z malého
nenápadného pramínku vody stala mohutná vlna,
která v Desné v Jizerských horách zpustošila desítky
domů a připravila o život 67 lidí. Protržení tamní
přehrady se odehrálo přesně před 99 lety a vešlo
do historie jako největší tragédie svého druhu u nás.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Je pondělní odpoledne 18. září roku
1916 a v městečku Desná v Jizerských horách pomalu utichá pracovní ruch. Domů
se vracejí i dva lesní dělníci, kteří cestou
míjí i zdejší novou dominantu – teprve
před 10 měsíci dokončenou přehradní nádrž. Mezi řečí si oba muži všimnou, jak
z těla hráze prýští pramen vody. Zatím je
tenký jako prst, ale přesto se raději vydají
upozornit tamního hlídače. Nespěchají,
nemohou totiž tušit, že o několik desítek
minut později se celá hráz protrhne a zdivočelá vodní masa zabije desítky lidí.
Hlídač se prýštící pramínek pokusil
ucpat, ale marně. Běží proto k nejbližšímu telefonu a volá správci přehrady Emi-

lu Gebauerovi. Ten okamžitě nařídí otevřít na přehradě oba uzávěry, aby mohla
voda odtékat. Je 15:55 hodin a otvor, ze
kterého stříkal pramen, se začíná zvětšovat. Proud vody stříká stále silněji a metá
do okolí kameny a písek z těla přehrady.
O chvíli později správce zpozoruje, jak se
hroutí koruna hráze. On i oba lesní dělníci, kteří na vše upozornili, utíkají pryč.
Na místní poštu dorazí varování: „Alarmujte hasiče, hráz se protrhla!“ Ke katastrofě dochází v 16:40, tedy hodinu a deset minut od chvíle, kdy dva dělníci spatřili unikající pramínek vody. Hroutí se levé
křídlo hráze a otvorem o šířce 40 metrů se
naplno valí voda. Lesem se zakrátko ozývá temné dunění, vrcholky stromů se
chvějí. Během půl hodiny se na samotné
městečko valí 290 tisíc metrů krychlových vody. Přímo pod přehradou smetla
voda pilu hraběte Des Fours Walderode, která se naštěstí opravovala, takže

Světová válka posunula v roce 1916 začátek školního roku. Děti šly poprvé na
podzim do lavic 18. září. Tedy onoho osudného dne, kdy přehrada praskla.
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BEZ OHLEDU NA VELIKOST FARMY
MÁTE K DISPOZICI TO NEJLEPŠÍ

JIŽ 25 LET | 1990–2015
Výhradní zastoupení pro ČR:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
 519 402 191, fax: 519 402 194
e-mail: cala@agrotec.cz

www.eagrotec.cz

Kontakty na regionální prodejce:

 +420 800 641 111
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a kmeny drtily lidi i domy

Mrtví se sčítají až den po tragédii. Provizorní mosty a cesty staví narychlo
přivolaní vojáci ze 44. maďarského pěšího regimentu. FOTO | ARCHIV OBCE DESNÁ

rodina i dělníci jsou pryč. Doma byla jen
12letá Marie Pelzeltová, první oběť tragédie. Voda však s sebou z pily vzala stovky
klád, které znásobily ničivou sílu. Klády, vezoucí se na obří vlně, ničily a bořily vše, co
jim přišlo do cesty. Po pile se zbortila myslivna, následoval třípatrový dům, ze kterého se zachránil dělník Šimek, jeho manželka se čtyřletým chlapcem a třemi dalšími
dětmi ovšem nikoliv. Padly brusírny, továrna na knoflíky i škola a další domy.
Přehrada se vyprázdnila za půlhodiny.
Údolí, jímž říčka Desná protékala, lemovaly trosky budov, všude byly nánosy písku a kamení, zmizely cesty a těla některých obětí visela na stromech, jako kdyby
je tam někdo pohodil. Lidé hledali přeživší za svitu luceren celou noc. „Některá
těla obětí se ani nepodařilo identifikovat,
údaje o celkovém počtu mrtvých se liší.
Až do roku 2014 se uváděl počet obětí 62,
což je i na památníku. K číslu 65 přímých
a 2 následných obětí jsme došli na základě hledání jmen mrtvých,“ říká kronikářka Desné Dana Nývltová.
Pět dní po katastrofě se odehrál pohřeb
a smuteční mše, jichž se zúčastnily tisíce
lidí. „Stovky lidí si musely najít nebo po-

FAKTA
Desná se stavěla v letech 1911
až 1915, aby zabránila častým
povodním v této lokalitě.
■ K protržení došlo 18. září 1916,
deset měsíců po kolaudaci.
■ O život přišlo 67 lidí, zničeno
bylo 40 domů, 62 poškozeno
a 380 lidí zůstalo bez přístřeší.
Škody šly do milionů korun.
■ Soudní proces trval 17 let
a skončil osvobozením lidí
za stavbu odpovědných.
■ Důvodem katastrofy bylo
zejména nedostatečné těsnění
hráze, do níž začala prosakovat
voda, která se obrovskou silou
tlačila na tělo hráze.
■

stavit nové přístřeší, přes tisíc jich ztratilo
práci,“ dodává kronikářka Nývltová.
K obětem poté přibylo ještě jedno jméno. Karel Podhajský, c. k. dvorní rada, který měl na stavbě přehrady na starost vrchní státní dozor, spáchal sebevraždu.
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RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA
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Elektřina a plyn
od jednoho dodavatele
nám šetří čas i peníze
Dokonale přesný paprsek je šetrný ke zdravé tkáni.
Zachová kvalitu zraku. Před nežádoucím ozářením chrání i míchu.
Chrání slinné žlázy. Šetří kvalitu řeči a polykání.
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

NOVĚ můžete změnit pojišťovnu ještě do 30. 9.!

Sjednejte si k výhodné elektřině od ČEZ také
plyn ČEZ S ODMĚNOU, a uspoříte až 10 %.
Pomůžeme vám ušetřit.

www.cez.cz/odmena

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Dekorace, na které si pochutnáte
Dýně není jen materiál pro výrobu halloweenských masek, ale také surovina vhodná pro nevšední pokrmy
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Říká se, že poslední slunečné paprsky babího léta ukryla příroda právě do
krásně oranžové dýně. Přesto tato oranžová koule v české kuchyni stále ještě nezdomácněla. Z dýně jde přitom připravit
jak sladký koláč, tak třeba i slaná polévka. Kromě toho poslouží i jako dekorace,
například k výrobě polévkové mísy.
„Když se řekne dýně, představím si
podzim a krásné oranžové pole pokryté
dýněmi. A zároveň si vybavím výbornou
polévku,“ říká Martin Svatek, šéfkuchař

v hotelu Nautilus v Táboře. Dýně má
u něj v kuchyni své místo zejména na podzim. „Celý rok ji nepoužívám, teď ji ale
dávám skoro do všeho,“ podotýká.
Z dýně umí připravit rizoto, knedlík,
polévku či koláče. „Hitem u hostů je právě teď dýňové rizoto. Lidé mají rádi,
když je tam ta dýně vícekrát. Takže rizoto ozdobím třeba opečenými dýňovými
semínky, které se hodí i do salátů, nebo
ho ozdobím osmaženými dýňovými kostičkami, zakapu třeba dýňovým olejem,“
nechá pracovat svou fantazii.
Podle kuchaře je dýně tak trochu jako
brambory. Lze ji zpracovat mnoha způsoby, u nás ale stále dáváme přednost klasic-

Martin Svatek,
šéfkuchař
hotelu Nautilus

ké, třeba kořenové, zelenině. Kromě slaných pokrmů je dýně výborná i na sladko.
„Dýňová bábovka nebo koláč jsou skvělé, ovoce se nahradí kousky dýně s cukrem. Zajímavá je i bublanina, dýně se nakrájí, může se lehce povařit a kostičky se
nahází místo třešní do bábovky,“ popisuje
Svatek a přidává jeden recept, který prý

INZERCE

připravuje zejména pro svou milovanou
ženu. „Je to dýňová polévka, do které přidám zázvor, hodně smetany a másla. Tohle pro nás vařím hlavně v zimě. Kromě
toho, že je to zdravé a každá zelenina je
v podstatě lék, tak tato polévka v sychravých měsících člověka krásně rozehřeje,“
vysvětluje Martin Svatek.
Dýní si ale kromě nasycení žaludku
můžete ozdobit své obydlí. Rozřízněte ji
na půl a každou „misku“ vydlabejte. Samotná miska vám pak poslouží jako nádoba na polévku, nejlépe dýňovou. Když
ale do vzniklé misky nasypete zeminu,
můžete do ní pak třeba zapíchat suché listy a květiny a dekorace je na světě. (jos)

Dýně na rozmarýnu
Dýni o váze asi jeden kilogram rozpůlíme,
vyjmeme semínka, vyškrábeme vlákna,
nakrájíme na zhruba tři centimetry široké
měsíčky. Ty poté oloupeme, vložíme do
pekáče vyloženého pečicím papírem,
pokapeme olivovým olejem, posypeme
natrhaným rozmarýnem, přidáme sůl
a pepř. Troubu předehřejeme a na 220 °C
pečeme. Po 20 minutách kousky dýně
obrátíme a pečeme dalších 15 minut. Takto
upravená dýně je vhodná jako příloha
k masu nebo třeba k zapečenému
hermelínu s bylinkami a brusinkami.

Dýňové rizoto na šalvěji
Asi 300 g očištěné dýně pokrájíme na
malé kousky a dáme stranou. Mezitím
zahřejeme k varu litr zeleninového
vývaru. Nakrájíme cibuli, kterou v hrnci
orestujeme na oleji, přisypeme rýži
a restujeme asi 2 až 3 minuty. Přilijeme
2 deci bílého vína a mícháme, dokud se
nevsákne do rýže. Přilijeme třetinu
vývaru, mícháme a necháme ho vsáknout,
přisypeme dýni, přiléváme vývar, dokud
není rýže měkká. V pánvičce zahřejeme
olej a rychle v něm osmažíme šalvějové
lístky. Rizoto posypeme parmazánem
a ozdobíme šalvějí.

Pečená dýně s masem

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

Umytou středně velkou dýni Hokaido
rozpůlíme, vyjmeme semínka a nakrájíme
na asi 1 cm tenké plátky. Čtyři brambory
oškrábeme a nakrájíme také na plátky,
na kousky nakrájíme i 4 mrkve. Maso
(jakékoliv) nakrájíme na kostičky.
Vše dáme do hrnce, pokapeme olejem,
posypeme provensálským kořením
a promícháme. Rozložíme na pečicí papír,
v troubě pečeme na 150 až 170 stupňů
cca 45 minut. Mezitím si zamícháme do
kysané smetany sůl a posekané čerstvé
bylinky. Po upečení dáme vše na talíř
a polijeme zakysanou smetanou.
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Vzpoura vězňů, Golem i limča

Retroměstečko v Pardubicích bude pastvou pro všechny smysly dětí i těch, kteří jimi nepřestali být
PETR BROULÍK
ČR | Vzpomínáte nostalgicky na doby
minulé? Na příslušníky VB, jejich oranžová auta, na tehdy nedostupné staré
americké káry? Máte rádi staré hasičské
stříkačky a další techniku?
Jste hrdí na válečné odbojáře, vážíte
si boje československých vojáků na
obou frontách druhé světové války?
Tak právě pro vás otevře své brány
v jinak uzavřených kasárnách T. G. Masaryka o víkendu 3. a 4. října další Retroměstečko v Pardubicích.
Tisíce návštěvníků z minulých ročníků ví své. Tato dvoudenní akce představovaná jako Retroměstečko Československé lidové armády, setkání hasičů
a bezpečnostních složek, je efektní podívanou, při které září oči nejen dětem, ale
i všem dospělým, co jimi nikdy alespoň
trochu nepřestali být.
A co pořadatelé Retroměstečka, které
bude součástí městských slavností, pro
návštěvníky připravili?
Ve zkratce: bohaté ukázky vojenské,
hasičské, záchranářské a policejní techniky, a to často nejen té dobové, ale i současné. Na akci budou i veteránské kluby, celníci, kluby vojenské historie, kynologové se psy či BESIP.

Začíná se plavením Labe
s obojživelným PTS-10
Celé víkendové akci bude předcházet páteční Plavení Labe v prostorách mostu
P. Wonky v Pardubicích. Brázdit břehy
i vlny Labe tam bude 2. října od 16 hodin se svým sedmnáctitunovým kolosem, tedy pásovým obojživelným transportérem PTS-10, sběratel dobové vojenské techniky z Hradce Králové Feďa.
Návštěvníci Retroměstečka uvidí
jako vždy zajímavou dobovou hasičskou techniku. Od „koňky“ po moderní
zásahové systémy.

A jedem hasit. Na Retroměstečku v Pardubicích bude k vidění spousta hasičské techniky.
Pro obdivovatele hasičské techniky,
které je vždy na Retroměstečku opravdu
hodně, bude jistě lákadlem, že na letošní
akci bude mít v bloku hasičů, bezpečnostních složek a záchranářů premiéru
Golem. „Tedy kultovní vozidlo pražské
záchranné služby, které je českým vynálezem a svou multifunkčností nemá ve
světě obdoby. Přijďte si na Golema sáhnout,“ zvou pořadatelé.
Na Retroměstečku se po své loňské
premiéře představí také Vězeňská služba ČR. „Protože se jejím příslušníkům
na akci zalíbilo, připravili pro návštěvníky novinku v podobě akční ukázky. Po
oba dny předvedou těžkooděnci zásah
při vzpouře ve věznici s pyrotechnikou,
výzbrojí a vším, co k tomu patří,“ popisují organizátoři z Retrotýmu.

Návštěvníci Retroměstečka se mohou
těšit i na tankodrom, minitanky, rallye,
kolotoče, koncerty a ohňostroj.

Děti do 150 centimetrů
zdarma i s retrolimčou
Dobrou zprávou pro všechny přerostlé
děti, tedy dlouhány a čáry, je, že pořadatelé zvedli laťku pro vstup dětí zdarma
ze 140 na 150 centimetrů.
Pokud bude při Retroměstečku panovat babí léto, jistě přijdou návštěvníkům
vhod i plechovkové retro nápoje, které
organizátoři připravili s pardubickým pivovarem Pernštejn – retrolimča, tedy klasická malinovka podle tradiční receptury, a retropivčo čili originální nakouřené
černé pivo s jemnou nahořklou chutí.

4 x FOTO | PETR BROULÍK

SOUTĚŽ
Chcete se zdarma vydat do
pardubického Retroměstečka?
Týdeník 5plus2 vám přináší soutěž
o 50 vstupenek. Vaším úkolem je
poslat správnou odpověď na
soutěžní otázku: Kdy byla
postavena Berlínská zeď, kterou
Retroměstečko připomene?,
a to do pondělí 21. září na e-mail
monika.sucha@5plus2.cz
25 nejrychlejších soutěžících získá
2 vstupenky. Do e-mailu uveďte
předmět Retroměstečko, své celé
jméno a příjmení, adresu a telefon.

Přísné zraky příslušníků Veřejné bezpečnosti budou opět veselou atrakcí Retroměstečka. Každý klučina si bude moci na akci vyzkoušet, jak se míří zbraněmi z
improvizovaného kulometného hnízda do hledáčku tatínkova fotoaparátu, a návštěvníci si brzy zvyknou, že někteří kolemjdoucí jako by přišli z dávných časů.

sobota 19. září 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.00

Herbář 6.40 Polopatě 7.35 Alexandr
Dumas starší (2/3) 9.05 Ženich uvízl
9.50 Gejzír 10.20 Všechnopárty 11.15
Případy detektiva Murdocha VI

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
14.55
16.25
17.25
18.20
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
A nebojíš se, princezničko?
Princezna za tři koruny
Ryba na suchu
Příběhy slavných... Petr Čepek
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
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ZÁBAVA

NOVA
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
8.05
8.30
9.05
9.35
10.30
11.10
13.25
15.00
17.05
18.15
19.30

Oggy a Škodíci
Senzační Spiderman (7)
Král džungle (20)
Návrat do budoucnosti (2)
Show Toma a Jerryho (1)
Jak vycvičit draky (9)
Rodinka (3)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek II
Krásná pokojská
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

15

Prima
6.30
7.45
8.15
8.45
10.05
10.40
13.10
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Star Wars: Nové příběhy z Yodovy kroniky
Winx Club VI (20)
Autosalon
M.A.S.H (21)
Kdekoli, jen ne tady
Komediální drama (USA, 1999)
Quantum of Solace
Akční film (VB, 2008)
Vraždy v Midsomeru XI
Krimiseriál (VB, 2008)
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.35 Gilmorova děvčata III (20) 6.15 Doktorka
z Dixie III (21) 7.05 Snílek 9.00 Odložené případy III
(3) 9.50 Franklin a Bash III (8) 11.00 Gilmorova
děvčata III (21) 11.55 Hancock, akční fantasy film
(USA, 2008) 13.35 Pozor, hodný pes!, rodinný film
(USA, 2003) 15.15 Vnitřní vesmír, dobr. komedie
(USA, 1987) 17.35 Andělská tvář, histor. film (ČR,
2002) 20.00 Počátek, myster. film (USA/VB, 2010)
22.55 Scary movie 3, komedie (USA, 2003) 0.30
Škola zlodějů 2, komedie (It., 1987)

Prima cool
6.55 Ninja faktor po americku IV (9) 7.45 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (7) 8.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8) 9.40 V utajení IV (14) 10.35
Kravaťáci IV (6) 11.35 Top Gear XVIII (1) 12.40
Pevnost Boyard (10) 15.15 Simpsonovi V (7) 15.45
Simpsonovi V (8) 16.15 Simpsonovi V (9) 16.45
Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace
18.30 Simpsonovi V (10) 18.55 Simpsonovi V (11)
19.30 Simpsonovi V (12) 20.00 Rychle a zběsile 2,
akční film (USA/N, 2003) 22.15 Když si Chuck bral
Larryho, komedie (USA, 2007) 0.40 Hrajeme
s Alim 1.10 Re-play 1.45 Applikace 2.10 Rychle
a zběsile 2 3.55 Dexter VI (7)

Prima love

20.00 Hodina pravdy
21.00 Deset zastavení s mistry zábavy
21.55 Veni, vidi, vici
Romant. komedie (ČR, 2009).
Hrají F. Tomsa, S. Nováková,
B. Klepl, J. Kocurová a další
23.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.40 Dívka v parku
Drama (USA, 2007). Hrají S. Weaverová, K. Bosworthová a další
1.30 Schimanski
Sourozenci. Kriminální cyklus
(N, 1998)
3.05 Sama doma
4.35 Žiješ jenom 2x
5.05 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Zatím spolu, zatím živi
Akční film (USA, 2010). Hrají
C. Diazová, T. Cruise, P. Sarsgaard,
V. Davisová, P. Dano a další
22.30 Terminator Salvation
Akční film (USA, 2009). Hrají
Ch. Bale, A. Yelchin, M. Bloodgoodová, S. Worthington a další
0.40 Nezvratný osud 3
Horor (N/USA, 2006). Hrají
M. E. Winsteadová, R. Merriman,
A. Johnsonová, S. Easton a další
2.20 Novashopping
2.50 Áčko
3.45 Kolotoč
4.15 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

20.15 Česko Slovensko má talent
21.45 Práskač
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Johnson, S. Sarandonová,
B. Bratt a další. Režie R. R. Waugh
0.10 Gothika
Horor (USA, 2003). Hrají H. Berryová, R. Downey ml., P. Cruzová
a další. Režie M. Kassovitz
2.05 Vraždy v Midsomeru XI
Stíny minulosti. Krimiseriál
(VB, 2008). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
3.40 Práskač
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Johnson, S. Sarandonová,
B. Bratt a další. Režie R. R. Waugh

7.50 Jak se staví sen 8.55 Ošklivka Betty II (2, 3)
10.55 Chirurgové VIII (3) 11.55 Deník zasloužilé
matky III (6, 7) 12.55 Jak jsem poznal vaši matku VII
(1, 2) 13.55 Chůva k pohledání (19) 14.25 Vrchní,
prchni! 16.25 Closer V (12) 17.20 New Look 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA II (13) 18.50
Jak jsem poznal vaši matku VII (3, 4) 19.50 Chůva
k pohledání (20) 20.15 Sestry na život a na smrt,
drama (Kan, 2014) 22.15 Na doživotí II (8) 23.10
Nejšílenější úchylky III (5) 23.45 Closer V (12) 0.40
Volejte Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky III (5) 3.10
Paničky z Beverly Hills (5) 3.55 Ve službách CIA (1)
4.40 Dallas (356)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida (10) 8.45 World of
Freesports 9.10 Legendy Jakuba Rejlka (8) 9.25
MotoGP - VC San Marina (závod Moto3) 10.25
MotoGP - VC San Marina (závod Moto2) 11.30
Everton FC - Chelsea FC 13.35 Element 13.50
Arrow II (11) 14.55 Kobra 11 XIII (5) 15.50 Hvězdná
brána: Atlantida (10) 16.40 Eco Challenge Borneo
(7) 17.35 Šampioni lakrosu 19.30 Hvězdná brána:
Atlantida (11) 20.20 Motorkáři, akční drama (USA,
2003) 22.20 Training Day, krimifilm (USA, 2001)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.45 Bolkoviny
7.25 Ryba na suchu. Veselohra (ČR,
1942) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (3/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Probuzená skála
Pohádka (ČR, 2003)
14.00 100 + 1 princezna
Pohádka (ČR, 2006)
15.00 Naděje má hluboké dno
Drama (ČR, 1988). Hrají J. Dítětová,
V. Brodský, I. Trojan a další
16.20 Po stopách hvězd
16.50 Sňatky z rozumu (3/5)
Seriál (ČR, 1968). Hrají J. Vala,
V. Ráž, S. Budínová a další
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (7/39)
Grunt. Krimiseriál (ČR, 1997). Hrají
T. Töpfer, I. Trojan, P. Kostka,
P. Doucek, A. Elsnerová a další
21.20 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Milenci a vrazi
Psychodrama (ČR, 2004). Hrají
Z. Adamovská, J. Langmajer,
O. Vetchý, J. Prachař a další
23.40 Nicolas Le Floch
Muž s olověným břichem. Histor.
seriál (Fr., 2008)
1.30 Profil zločinu IV
2.20 Čtyři v tom 3
3.10 Hobby naší doby
3.35 13. komnata Dagmar Peckové
4.00 Sváteční slovo evangelického
teologa Michaela Otřísala

6.05
6.15
6.40
7.05
7.30
8.00
8.25
10.10
11.10
12.35
14.35
16.40
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
0.05

1.40
2.15

3.00
3.40
4.05
4.50

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Senzační Spiderman (8)
Král džungle (21)
Návrat do budoucnosti (3)
Show Toma a Jerryho (2)
Jak vycvičit draky (10)
Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni
v San Francisku
Rodinný film (USA, 1996)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným (42)
Mikulášské překvápko. Komediální
seriál (2013)
Addamsova rodina
Komedie (USA, 1991)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Na pytlácké stezce
Dobrodružný rodinný film
(ČR/SR, 1979)
Comeback
Obraz paní Rybkové. Sitcom
(ČR, 2010)
Comeback
Zabijačka. Sitcom (ČR, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny speciál - Uprchlická krize
Ozbrojení a nebezpeční
Akční film (USA, 2009). Hrají
M. Dillon, J. Reno, L. Fishburne,
C. Short, S. Ulrich. Režie N. Antal
Novashopping
Beze stopy IV (12)
Pacient X. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají A. LaPaglia, E. Close, M. Jean-Baptisteová a další
Volejte Novu
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Star Wars: Nové příběhy z Yodovy kroniky
Souboj Skywalkerů - Vader vítězí.
Animovaný film (USA, 2013)
7.40 Winx Club VI (21)
Zamilovaný netvor. Animovaný
fantasy seriál (It./USA, 2013)
8.10 Tajemství války (5)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.50 Vraždy mezi muškáty II (9)
Smrt u 18. jamky. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Bucher a další
11.00 Partie
11.55 Jak se staví sen
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Big Ben II (3)
Smrt na psychiatrii. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.50 Vraždy v Midsomeru XI
Midsomer Life. Krimiseriál
(VB, 2008). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
18.00 Teď vaří šéf! v Paříži
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Vinaři II (4)
Agrometal. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, J. Čvančarová a další
21.40 Prci, prci, prcičky 2
Komedie (USA, 2001). Hrají
J. Biggs, S. Elizabethová, A. Hanniganová, Ch. Klein a další
23.50 Gondíci, s. r. o.
1.05 Vegas (5)
2.00 Vraždy v Midsomeru XI
3.35 Prci, prci, prcičky 2

5.15 Pozor, hodný pes! 6.40 Vnitřní vesmír, dobr.
komedie (USA, 1987) 8.50 Andělská tvář, histor.
film (ČR, 2002) 11.30 Koření 12.25 Jak jíst smažené
žížaly, komedie (USA, 2006) 14.00 Krásná pokojská,
romant. komedie (USA, 2002) 16.05 Zatím spolu,
zatím živi, akční film (USA, 2010) 18.10 Vzpomínky
II (8, 9), krimiseriál (USA, 2012) 20.00 Dalších 48
hodin, krimikomedie (USA, 1990) 21.55 Interview
s upírem, horor (USA, 1994) 0.20 Nebezpečná
identita (14), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (10) 7.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (2) 8.55 Applikace
9.30 V utajení IV (15) 10.25 Kravaťáci IV (7) 11.25
Top Gear XVIII (2) 12.30 Pevnost Boyard (1) 14.45
Simpsonovi V (10) 15.15 Simpsonovi V (11) 15.45
Simpsonovi V (12) 16.15 Robin Hood 18.30 Simpsonovi V (13) 18.55 Simpsonovi V (14) 19.30 Simpsonovi V (15) 20.00 Sám doma, rodinná komedie
(USA, 1990) 22.15 Živí mrtví V (1) 23.10 American
Horror Story: Coven (4) 0.10 Sám doma, rodinná
komedie (USA, 1990) 2.10 Živí mrtví V (1) 2.50
American Horror Story: Coven (4) 3.35 Dexter VI
(8) 4.30 V utajení IV (15)

Prima love
7.40 Zlaté holky I (4) 8.10 Božské dorty III (12)
8.35 New Look 9.15 Ošklivka Betty II (4, 5) 11.05
Chirurgové VIII (4) 12.05 Deník zasloužilé matky III
(8, 9) 13.05 Jak jsem poznal vaši matku VII (3, 4)
14.05 Chůva k pohledání (20) 14.35 McBride:
Padlý idol 16.25 Closer V (13) 17.20 Ricardovy
recepty X (43) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA II (14) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
VII (5, 6) 19.50 Chůva k pohledání (21) 20.15
Přístav naděje 22.50 Chirurgové IX (1) 23.45 Nejšílenější úchylky III (6) 0.15 Closer V (13) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Nejšílenější úchylky III (6) 3.40
Paničky z Beverly Hills (6) 4.25 Ve službách CIA
(2) 5.05 Dallas (357)

pondělí 21. září 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Belize 10.30 168 hodin 11.05
Doktor Martin (4)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.25 Lalůček
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1977)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint (4/7)
Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají
J. Langmajer, Z. Kanóczová,
S. Majer, M. Donutil a další
21.00 Rudyho má každý rád (4/12)
Dívat, nesahat. Sitcom (ČR, 2015).
Hrají S. Rašilov, J. Schneiderová,
O. Navrátil, E. Holubová a další
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista
23.05 Na stopě
23.30 Profesionálové
0.25 AZ-kvíz
0.50 Postřehy odjinud
0.55 Žiješ jenom 2x
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Všechnopárty
2.45 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
12.00
12.35
12.45
13.40
14.35
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.35

23.20

0.20
1.10
1.55
2.25
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2875)
Hotel snů: Seychely
Romantický film (Rak./N, 2006)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie III (22)
Seriál (USA, 2011)
Odložené případy III (4)
Barvy. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (4)
Tyran. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (364)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (12)
500 °C. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2876)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003). Hrají
V. Vydra, J. Paulová, M. Vašut,
L. Županič, J. Skopeček a další
Stalker (18)
V lesích. Krimiseriál (USA, 2014).
Hrají D. McDermott, Maggie Q,
V. Rasuk, M. Klaveno, E. Röhmová
Černá listina (5)
Kurýr č. 85. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají J. Spader, M. Booneová,
D. Klattenhoff, R. Eggold, I. Hadera
Kriminálka Las Vegas (12)
500 °C. Krimiseriál (USA, 2000)
Dr. House VI (4)
Tyran. Seriál (USA, 2009)
Novashopping
Střepiny speciál - Uprchlická krize
Ordinace v růžové zahradě 2 (364)

6.05
6.35
7.05
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50

1.05
2.10
2.55

Prima

Nova Cinema

Star Wars
Padawanská hrozba. Animovaný
seriál (USA, 2013)
Winx Club VI (22)
Hudební kavárna. Animovaný
fantasy seriál (It./USA, 2013)
M.A.S.H (22-24)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (2)
Noční děsy. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (4)
Smolařka Marie. Krimiseriál
(N, 2006)
Hawaii 5-0 IV (8)
Nechtěný parťák. Krimiseriál
(USA, 2013)
Komisař Rex VIII (8)
Čarodějnice a jiné ženy. Krimiseriál
(N/Rak., 2003)
Policejní bažanti IV (11)
Tajnosti. Krimiseriál (Kan., 2013)
Loď snů (9)
Singapur a Bali. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (7)
Španělský večírek. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
TOP STAR magazín
Černá vdova
Krimithriller (USA, 1986). Hrají
D. Wingerová, T. Russellová,
D. Hopper a další
Takoví normální Američané (9)
To je vražda, napsala VIII (2)
Hawaii 5-0 IV (8)

5.00 Svět Nova Cinema 5.50 Jak vycvičit draky
(10) 6.15 Jak jíst smažené žížaly 7.45 Neuvěřitelná
cesta 2: Ztraceni v San Francisku 9.20 Vzpomínky
II (8, 9) 11.20 Addamsova rodina 13.10 Já to tedy
beru, šéfe...! 15.25 Na pytlácké stezce, dobr. rodinný film (ČR/SR, 1979) 16.55 Vojín Benjaminová,
komedie (USA, 1980) 19.00 Gilmorova děvčata III
(22), seriál (USA, 2002) 20.00 Horší než smrt,
komedie (USA, 2010) 21.50 Gloria, krimidrama
(USA, 1999) 0.00 Zachraň mě IV (4)

Prima cool
6.20 Autosalon 7.40 Firefly (9) 8.55 Akta X VII
(5) 9.55 Bořiči mýtů IV (31) 11.10 Futurama III (4)
11.40 Jmenuju se Earl II (4) 12.10 Moto cestou
necestou 12.40 Top Gear XVIII (1) 13.45 Jmenuju
se Earl II (5) 14.15 Simpsonovi V (13-15) 15.45
Applikace 16.15 Futurama III (5) 16.45 Bořiči mýtů
V (1) 17.50 Firefly (10) 18.50 Simpsonovi V (16-18)
20.15 Ospalá díra II (12) 21.25 Teorie velkého třesku II (8) 22.00 Da Vinciho démoni (1) 23.10
Supernova (1/2), katastrofický film (USA, 2004)
1.05 Ospalá díra II (12) 1.55 Da Vinciho démoni
(1) 2.45 Pomsta šprtů III - Další generace 4.20
Moto cestou necestou 4.40 Akta X VII (5)

Prima love
9.30 Loď snů (8) 11.25 Paničky z Orange County V
(15) 12.25 Máte doma uklizeno? USA II (11) 12.55
Deník zasloužilé matky III (10, 11) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (5, 6) 14.55 Chůva k pohledání (21) 15.25 Chirurgové IX (1) 16.25 Diagnóza
vražda VIII (4) 17.20 Ricardovy recepty X (44) 17.55
Vítejte v novém těle (61) 18.55 Jak jsem poznal vaši
matku VII (7, 8) 19.50 Chůva k pohledání (22) 20.15
Myšlenky zločince VIII (9) 21.15 Sběratelé kostí (11)
22.15 TOP STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí (11)
0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (4)
3.05 Paničky z Beverly Hills (7) 3.50 Ve službách
CIA (3) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu IX (13) 5.15 Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (1)

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

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

Surfujte zdarma,
volejte levně!
Pořiďte si moji předplacenou
kartu na www.mobil.cz nebo
u dobrých prodejců.

STUDUJTE PRÁVA
BEZ PŘIJÍMAČEK
v dálkovém studiu
www.mipp.cz
Pomaturitní

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Když hledáte
dům či byt
Vybírejte z více než 100 tisíc
domů, bytů, chat i pozemků
z celé ČR.

www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.

úterý 22. září 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.50 Na
cestě po Peru 10.25 Reportéři ČT 11.05
Po stopách hvězd 11.30 Rudyho má
každý rád (4/12)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Ty nejsi můj šéf. Seriál (USA,
2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Comeback na Broadway. Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.25 Trafika
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (7/13)
Past. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková a další
21.00 Tajemství rodu Miroslava Donutila
21.55 Případy detektiva Murdocha VI
Krimiseriál (Kan./VB, 2013)
22.40 Na stopě
23.05 Hercule Poirot
23.55 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
0.55 13. komnata Dagmar Peckové
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo evangelického
teologa Michaela Otřísala

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.45

23.30

0.25
1.15
2.00
2.30
3.20
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2876)
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (1)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (5)
Uvězněná. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (5)
Okamžitá karma. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (365)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (13)
Výbuch. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2877)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (595)
Hon na lišku. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Stalker (19)
Láska zraňuje. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají D. McDermott, Maggie
Q, V. Rasuk, M. Klaveno a další
Černá listina (6)
Gina Zanetakosová č. 152. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají J. Spader,
M. Booneová, D. Klattenhoff a další
Kriminálka Las Vegas (13)
Dr. House VI (5)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (365)

6.25
6.55
7.25
9.15
10.20
12.20
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35

0.35
1.35
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Star Wars
Impérium útočí. Animovaný seriál
(USA, 2013)
Winx Club VI (23)
Hymna. Animovaný fantasy seriál
(It./USA, 2013)
M.A.S.H (25, 26)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (3)
Neautorizovaná vražda. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (5)
Odpolední láska. Krimiseriál
(N, 2006)
Hawaii 5-0 IV (9)
Šťastné díkůvzdání. Krimiseriál
(USA, 2013)
Komisař Rex VIII (9)
Krimiseriál (N/Rak., 2004)
Policejní bažanti IV (12)
Krimiseriál (Kan., 2013)
Loď snů (10)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (346)
Večírek. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart V (13)
Bez usmíření. Krimiseriál (N, 2013).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi III (18)
Takoví normální Američané (10)
To je vražda, napsala VIII (3)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Show Toma a Jerryho
(2) 6.20 Senzační Spider-Man (7) 6.50 Hotel snů:
Seychely 8.30 Gilmorova děvčata III (21) 9.25 Doktorka z Dixie III (22) 10.15 Odložené případy III (4)
11.20 Vojín Benjaminová 13.25 Lovci zločinců II (22)
14.15 Gilmorova děvčata III (22) 15.35 Horší než
smrt 17.15 Království II (14) 18.10 Franklin a Bash III
(9) 19.00 Gilmorova děvčata IV (1) 20.00 Tombstone 22.40 Drew Peterson: Nedotknutelný 0.20
Zachraň mě IV (5)

Prima cool
7.45 Firefly (10) 8.55 Akta X VII (6) 9.55 Bořiči
mýtů V (1) 11.10 Futurama III (5) 11.40 Jmenuju se
Earl II (5) 12.10 Moto cestou necestou 12.40 Top
Gear XVIII (2) 13.45 Jmenuju se Earl II (6) 14.15
Simpsonovi V (16-18) 15.45 Teorie velkého třesku II
(8) 16.15 Futurama III (6) 16.45 Bořiči mýtů V (2)
17.50 Firefly (11) 18.50 Simpsonovi V (19-21) 20.15
Top Gear XXI (6) 21.45 Teorie velkého třesku II (9)
22.15 Partička 23.05 Shorts 23.40 Miluji tě, Beth
Cooperová, romantická komedie (USA, 2009) 1.45
Partička 2.30 Miluji tě, Beth Cooperová, romantická
komedie (USA, 2009) 4.05 Misfits: Zmetci V
(1) 4.50 Akta X VII (6)

Prima love
9.30 Loď snů (9) 11.25 Paničky z Orange County V
(16) 12.25 Máte doma uklizeno? USA II (12) 12.55
Deník zasloužilé matky III (12, 13) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (7, 8) 14.55 Chůva k pohledání
(22) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (4) 16.25 Diagnóza vražda VIII (5) 17.20 Ricardovy recepty X
(45) 17.55 Vítejte v novém těle (62) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (9, 10) 19.50 Chůva k pohledání II (1) 20.15 Castle na zabití VII (12) 21.15 Sběratelé kostí (12) 22.15 Podvádíš mě! X (6) 23.15 Sběratelé kostí (12) 0.10 Volejte Věštce 2.10 Diagnóza
vražda VIII (5) 2.55 Paničky z Beverly Hills (8) 3.40
Ve službách CIA (4) 4.20 Vraždy v Kitzbühelu X
(1) 5.05 Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (2)

středa 23. září 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Ceutě a Melille 10.20 Slepice
na smetaně. Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1978) 10.35 13. komnata Dagmar
Peckové 11.05 Tajemství rodu Miroslava
Donutila

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Instinkty. Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Vražda v jazzovém klubu. Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Marcipánový vrah. Krimiseriál
(N, 2012)
16.25 Zázračný lékař
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1983)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 První republika (4/11)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Štěpánková, J. Koleník, J. Vyorálek a další
21.40 Čtyři v tom 3
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profil zločinu IV
23.20 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.35 Na stopě
2.10 Dobré ráno
4.40 Bydlení je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

23.00

0.50
1.40
2.10
2.55
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2877)
Ordinace v růžové zahradě 2 (595)
Kutil Tim (10)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (2)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (6)
Zachraňte Patricka Bubleyho.
Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (6)
Statečné srdce. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (366)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (14)
Kde končí zákon. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2878)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Doktoři z Počátků (120)
Několikanásobné odhalení. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Sniper 4
Akční film (JAR, 2011). Hrají
Ch. M. Collins, R. Sammel, P. Lyster, A. Wrightová, B. Zane a další
Kriminálka Las Vegas (14)
Kde končí zákon. Krimiseriál
(USA, 2000)
Novashopping
Dr. House VI (6)
Kutil Tim (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (366)

6.20
6.50
7.20
9.10
10.10
12.15
13.15
14.15
15.15
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.45
1.50
2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Legenda Ninjago. Animovaný
miniseriál (Dán., 2011)
Winx Club VI (24)
Legendární souboj. Animovaný
fantasy seriál (It./USA, 2013)
M.A.S.H (27, 28)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (4)
Silnější než voda. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (6)
Květina zla. Krimiseriál (N, 2006)
Hawaii 5-0 IV (10)
Cti otce svého. Krimiseriál
(USA, 2013)
Komisař Rex VIII (10)
Mrtvý, který ještě žil. Krimiseriál
(N/Rak., 2004)
Policejní bažanti IV (13)
Když jsou vidět hvězdy. Krimiseriál (Kan., 2013)
Loď snů (11)
Las Vegas. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (8)
Bicykl. Komediální seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 III (9)
Zrozeni k zabíjení? II (1)
Takoví normální Američané (11)
To je vražda, napsala VIII (4)
Hawaii 5-0 IV (10)

6.25 Show Toma a Jerryho (2) 6.50 Senzační
Spider-Man (8) 7.15 Nová cestománie 7.45 Lovci
zločinců II (22) 8.35 Gilmorova děvčata III (22) 9.30
Doktorka z Dixie IV (1) 10.20 Odložené případy III
(5) 11.10 Franklin a Bash III (9) 12.20 90210: Nová
generace (1) 13.10 Království II (14) 14.00 Gilmorova děvčata IV (1) 15.20 Arthur 17.15 Království II (15)
18.10 Franklin a Bash III (10) 19.00 Gilmorova
děvčata IV (2) 20.00 Sloužit Sáře 21.50 Ďábelská
hra 23.35 Zachraň mě IV (6) 0.40 Sniper 4

Prima cool
7.25 Firefly (11) 8.40 Akta X VII (7) 9.40 Bořiči
mýtů V (2) 10.50 Futurama III (6) 11.20 Jmenuju se
Earl II (6) 11.50 Moto cestou necestou 12.20 Top
Gear XXI (6) 13.45 Jmenuju se Earl II (7) 14.15
Simpsonovi V (19-21) 15.45 Teorie velkého třesku II
(9) 16.15 Futurama III (7) 16.45 Bořiči mýtů V (3)
17.50 Firefly (12) 18.50 Simpsonovi V (22) 19.20
Simpsonovi VI (1, 2) 20.15 Světové války (1) 21.25
Teorie velkého třesku II (10) 21.55 Partička 22.45
Cinema Tipy 23.20 Nebezpečná síť, thriller (USA,
1995) 1.30 Partička 2.10 Nebezpečná síť, thriller
(USA, 1995) 3.50 Misfits: Zmetci V (2) 4.40 Moto
cestou necestou 5.00 Akta X VII (7)

Prima love
9.25 Loď snů (10) 11.25 Paničky z Orange County V
(17) 12.25 Máte doma uklizeno? USA II (13) 12.55
Deník zasloužilé matky III (14, 15) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (9, 10) 14.55 Chůva k pohledání II (1) 15.25 Castle na zabití VII (12) 16.25 Diagnóza vražda VIII (6) 17.20 Ricardovy recepty X
(46) 17.55 Vítejte v novém těle (63) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (11, 12) 19.50 Chůva k pohledání II (2) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (13)
21.15 Sběratelé kostí (13) 22.15 Křižovatky života
23.20 Sběratelé kostí (13) 0.15 Volejte Věštce 2.20
Diagnóza vražda VIII (6) 3.05 Paničky z Beverly
Hills (9) 3.50 Ve službách CIA (5) 4.30 Vraždy
v Kitzbühelu X (2)

Česká republika
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Nohavica má svou
Heligonku. Zdobí ji
preciznost a styl
„Dáš si kávu nebo víno a zatančíš si, já chci být
jenom prostředníkem,“ říká Jarek Nohavica
o hudebním klubu, který založil v Ostravě.
MARTIN JIROUŠEK
ČR | Vídeňská Heligonka, to je malý zázrak uprostřed postindustriální Ostravy.
Řeč je o novém klubu známého písničkáře Jarka Nohavici. Otevřel jej na začátku září dvojkoncertem a vstoupil tak
do nové fáze svého velmi pestrého uměleckého života.
Heligonka nabízí symbolickou očistu
od okolního městského shonu. Za jejími
zdmi na návštěvníky dýchne útulná pohoda. Nachází se v prostorách bývalé
vrátnice havířských koupelen u Dolu
Hlubina a díky architektovi Josefu
Pleskotovi se změnila téměř k nepoznání. „Je to mé splněné přání, třicet let jezdím po koncertech a za svůj život už
jsem viděl sálů… Ale tak dobře trefený
prostor s tím svým nezvyklým zakulacením ne,“ líčí nadšeně zdejší pan domácí – Jarek Nohavica.
Heligonka navíc není přísně hranatá.
Byla postavena tak, aby vycházela z architektonického půloválu. Svým tvarem tak někdejší vrátnice připomínala
žehličku. Současný architekt toho využil a její základní rysy zachoval. Navíc
přidal retro design v červeno-černé barvě. Celku ovšem vévodí nepřehlédnutelná plyšová sedačka.
„Nádherná sedačka, lóže, což je
Pleskotův unikát. Sedačka, která nemá

v Evropě obdoby,“ nadšeně hlásá Nohavica. To ovšem není všechno, každý
prvek má precizní umístění, od stolků
před pódiem až po kliky na dveřích
nebo okna. „Jedná se o drobnosti, detaily, které Pleskot zakomponoval. Třeba
závěsky, rolety, to je Vídeň. Barevně je
vše sladěno, jsem velmi spokojen,“ říká
s neskrývaným nadšením.
Heligonka už má otvírací dobu a hlavně program až do března.
Nohavicovy koncerty, které jsou
variabilní a tematicky zaměřené na různé osobnosti – třeba na ruského básníka
a muzikanta Vladimíra Vysockého
– jsou, jak už bývá jeho zvykem, beznadějně vyprodány.

Zůstaňte i po koncertě,
vyzývá písničkář a majitel
Kapacita klubu je jen 120 míst, což je
tak akorát, aby bylo zachováno potřebné divácké pohodlí u stolků. „Heligonka bude otevřena jenom během koncertů. Od 17. hodiny do půlnoci. Po koncertu si u nás mohou návštěvníci posedět
déle. Stejně jako včera (míněn byl zahajovací koncert 2. září – pozn. redakce),
to bylo velmi milé. Na dřívějších koncertech se stávalo, že všichni mizeli.
Tentokrát ale zůstali tady, třeba ještě
půlhodiny, hodinu. Dlouho po koncertu

„

Od září se v klubu pravidelně konají čaje o sedmé. K poslechu i tanci bude hrát Jet Set Big
Band filmové a muzikálové melodie.

Třicet let
jezdím po
koncertech a za svůj
život už jsem viděl sálů...
Ale tak dobře trefený
prostor s nezvyklým
zakulacením snad ještě
ne. Chceme přesvědčit
lidi, aby po koncertě
ještě chvíli poseděli.
Jarek Nohavica
tak byl plný sál, což chceme i do budoucna, přitáhnout lidi, aby přišli a poseděli,“ říká Jarek Nohavica.
Typově se Heligonka ještě rozkoukává, co je pro ni vhodnější, co méně.
O nápady tam však není nouze.
Zájemci o jedinečný zážitek, který si
z klubu vždy odnesou, mohou zavítat
i na jiné, neméně poutavé programy.
Třeba na koncerty s Robertem Kuśmierskim, Nohavicovým stálým spoluhráčem a vynikajícím akordeonistou, který
nedávno vydal desku.
Pak je na programu Čaj o sedmé s Jet
Set Big Band, Legendy se vrací, Radůza, literárně-hudební pořad kapely
Úspěch, ale také netradiční Nohavica
jako zpěvák operních árií z Mozarta
Bastien a spol. Příležitost, jak zažít ost-

FOTO | KLUB HELIGONKA

ravského barda v roli čaroděje z jednoaktové opery v novém překladu a za doprovodu komorního tělesa Antiquarius
quartet a v režii Luďka Golata.
„Heligonka si sama řekne, co bude
pro ni nejlepší. Nebráníme se ničemu.
Oslovujeme i lidi, aby sami přišli
s tím, co si myslí, že tady může být.
Formy jsou různé, prostor je velmi variabilní, velmi příjemný. Už se na mě
obrátilo pár mladých ostravských divadelníků, rádi jim prostory poskytneme. Jednou za čas přehlídky kapel. Život sám ukáže, co je živé,“ naznačuje
Nohavica.
Kromě koncertů láká Heligonka představou uvádění kabaretů, k čemuž směřovaly i první písničkářovy koncerty. Trvaly dvě a půl hodiny včetně dvacetiminutové přestávky. Po první, jakoby oficiální části, pak přicházejí na řadu takzvané „blbé písně“ pro chytré lidi. Zahrnují rozmanité odrhovačky s kabaretními minivýstupy, třeba se čteným slovem, mikropovídkami, skeči, narážkami na odpozorovanou skutečnost ze života Ostraváků.
Přijít by mohly i projekce. „Kostru
máme, ale tato půlsezona je na rozjezd.
Pódium vzadu by mělo mít obrovské
plátno, takže projekce fotbalu, promítání filmů,“ dumá Nohavica.
„Možná se bude hodit uvádět jednoaktovky, stejně jako taneční zábavy,
dáme židle stranou a v Ostravě bude konečně prostor, kde si dva pěkně zatančí.
Dáš si kávu nebo víno a zatančíš si, já
chci být jenom prostředníkem.“

čtvrtek 24. září 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Manhattanu 10.20 Trafika.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
10.40 Hobby naší doby 11.10 Čtyři
v tom 3

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Má láska je za velkou louží. Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Smrtelná ulička. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Pyžamo
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1980)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Nebezpečí pro cyklisty
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (8/13)
Útěky. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková a další
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski
Touha. Kriminální cyklus (N, 1999)
0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz
1.25 Objektiv
2.15 Designtrend
2.25 Dobré ráno
5.00 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.20
1.00

1.50
2.20
3.05
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2878)
Výměna manželek
Kutil Tim (11)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (3)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (7)
Rozjezd. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (7)
Známí neznámí. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (367)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (15)
Vysoké sázky. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2879)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (596)
Arsenál krásy. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Jasné nebezpečí
Thriller (USA, 1994). Hrají H. Ford,
A. Archerová, W. Dafoe a další
Kriminálka Las Vegas (15)
Vysoké sázky. Krimiseriál (USA,
2000). Hrají P. Guilfoyle,
W. L. Petersen a další
Novashopping
Dr. House VI (7)
Známí neznámí. Seriál (USA, 2009)
Kutil Tim (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (367)

6.25
6.55
7.25
9.15
10.20
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.00

0.55
1.55
2.50
3.40
4.25

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Král stínů. Animovaný miniseriál
(Dán., 2011)
Winx Club VI (25)
Ašeron. Animovaný fantasy seriál
(It./USA, 2013)
M.A.S.H (29, 30)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (5)
Speciální linky. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (7)
Noční vysílání. Krimiseriál (N, 2007)
Hawaii 5-0 IV (11)
Upomínka. Krimiseriál (USA, 2013)
Komisař Rex VIII (11)
Jeho poslední neděle. Krimiseriál
(N/Rak., 2004)
Policejní bažanti V (1)
Jen okamžik. Krimiseriál (Kan., 2013)
Loď snů (12)
Tahiti. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, šéfe!
Kdo je kdo?
Právo a pořádek XVII (17)
V dobré víře. Krimiseriál (USA,
2007). Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Zrozeni k zabíjení? II (2)
Spravedlnost v krvi III (2)
Domácí násilí. Seriál (USA, 2012)
To je vražda, napsala VIII (5)
Hawaii 5-0 IV (11)
Vychytávky Ládi Hrušky

5.15 Svět Nova Cinema 6.10 Křižovatka osudu 8.00
90210: Nová generace (1) 8.50 Gilmorova děvčata
IV (1) 9.40 Doktorka z Dixie IV (2) 10.35 Odložené
případy III (6) 11.25 Franklin a Bash III (10) 12.35
90210: Nová generace (2) 13.25 Království II (15)
14.10 Gilmorova děvčata IV (2) 15.30 Sloužit Sáře
17.15 Království II (16) 18.10 Franklin a Bash IV (1)
19.00 Gilmorova děvčata IV (3) 20.00 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně (9, 10) 21.50 Blesk 0.00
Zachraň mě IV (7)

Prima cool
7.20 Firefly (12) 8.35 Akta X VII (8) 9.35 Bořiči
mýtů V (3) 10.45 Futurama III (7) 11.15 Jmenuju se
Earl II (7) 11.45 Moto cestou necestou 12.40 Světové války (1) 13.45 Jmenuju se Earl II (8) 14.15 Simpsonovi V (22) 14.45 Simpsonovi VI (1, 2) 15.45 Teorie velkého třesku II (10) 16.15 Futurama III (8) 16.45
Bořiči mýtů V (4) 17.50 Firefly (13) 18.50 Simpsonovi VI (3-5) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého
třesku II (11) 22.00 Americký ninja 4, akční film
(USA, 1991) 0.10 Wilfred II (10) 0.40 Americký ninja
4, akční film (USA, 1991) 2.35 Vychovávat Hope II
(10) 3.00 Vychovávat Hope II (11, 12) 3.45 Wilfred II
(10) 4.05 Misfits: Zmetci V (3)

Prima love
9.20 Loď snů (11) 11.25 Paničky z Orange County (1)
12.25 Ukliďte si! (1) 12.55 Deník zasloužilé matky III
(16, 17) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku VII (11, 12)
14.55 Chůva k pohledání II (2) 15.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (13) 16.25 Diagnóza vražda
VIII (7) 17.20 Ricardovy recepty X (47) 17.55 Vítejte
v novém těle (64) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
VII (13, 14) 19.50 Chůva k pohledání II (3) 20.15 Zločiny nad Seinou (5) 21.15 Sběratelé kostí (14) 22.20
Po krk v odpadcích III (11) 23.15 Sběratelé kostí (14)
0.15 Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda VIII (7)
3.00 Paničky z Beverly Hills (10) 3.45 Ve službách
CIA (6) 4.25 Vraždy v Kitzbühelu X (3) 5.10 Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (4)

pátek 25. září 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Solnohradsku 10.25 Kluci
v akci 11.00 Příběhy slavných... Petr
Čepek

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Nepřiměřená tvrdost. Seriál
(USA, 2000-2001)
14.45 Carmen
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
14.55 První republika (4/11)
Seriál (ČR, 2014)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin (5)
Zlomená srdce. TV seriál (2015).
Hrají M. Donutil, J. Čvančarová,
N. Lichý, G. Marcinková a další
21.00 13. komnata Pavla Soukupa
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Arabská mozaika. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další
0.10 Kriminálka Paříž
1.00 AZ-kvíz
1.25 Designtrend
1.40 Zahrada je hra
2.05 Bydlení je hra
2.25 Dobré ráno
5.00 Malá farma
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.35

1.10
1.55
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2879)
Ordinace v růžové zahradě 2 (596)
Kutil Tim (12)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (4)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (8)
Čest. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (8)
Týmová práce. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (368)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (16)
Příliš tuhý kořínek. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2880)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Můj přítel delfín
Rodinné drama (USA, 2011). Hrají
H. Connick ml., A. Juddová,
N. Gamble, K. Kristofferson,
C. Zuehlsdorffová a další
Mission: Impossible - Ghost
Protocol
Akční film (ČR/USA/SAE, 2011).
Hrají T. Cruise, P. Pattonová,
S. Pegg, J. Renner, M. Nyqvist.
Režie B. Bird
Kriminálka Las Vegas (16)
Příliš tuhý kořínek. Krimiseriál
(USA, 2000)
Novashopping
Dr. House VI (8)
Prásk!

Prima
6.25
6.55
7.25
9.15
10.15
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

23.20

2.10
3.45

Ninjago
Vzpoura hadů. Animovaný miniseriál (Dán., 2011)
Winx Club VI (26)
Winx navždy. Animovaný fantasy
seriál (It./USA, 2013)
M.A.S.H (31, 32)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (6)
Nesuď. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (8)
Špinavý policajt. Krimiseriál
(N, 2007)
Hawaii 5-0 IV (12)
Kdysi a nyní. Krimiseriál
(USA, 2014)
Komisař Rex VIII (12)
E-mail od vražedkyně. Krimiseriál
(N/Rak., 2004)
Policejní bažanti V (2)
Všechno jen podle ní. Krimiseriál
(Kan., 2013)
Loď snů (13)
Austrálie. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Skyfall
Akční film (VB, 2012). Hrají
D. Craig, J. Denchová, R. Fiennes,
J. Bardem, B. Whinshaw a další
Déja vu
Akční thriller (USA, 2006). Hrají
D. Washington, P. Pattonová,
V. Kilmer, A. Goldberg a další
Telefonní budka
Thriller (USA, 2002)
To je vražda, napsala VIII (6)

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.25 Sloužit Sáře 8.10
90210: Nová generace (2) 8.55 Gilmorova děvčata
IV (2) 9.45 Doktorka z Dixie IV (3) 10.35 Odložené
případy III (7) 11.25 Franklin a Bash IV (1) 12.35
Království II (16) 13.25 Gilmorova děvčata IV (3)
14.40 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (9, 10)
16.25 Není zač 18.10 Franklin a Bash IV (2) 19.00
Gilmorova děvčata IV (4) 20.00 Star Trek 22.25
Případ číslo 39, horor (USA/Kan., 2009) 0.30
Zachraň mě IV (8), seriál (USA, 2007)

Prima cool
6.05 Autosalon 7.00 Firefly (13) 8.15 Akta X VII
(9) 9.30 Bořiči mýtů V (4) 10.40 Futurama III (8)
11.05 Jmenuju se Earl II (8) 11.35 Moto cestou
necestou 12.30 Autosalon 13.45 Jmenuju se Earl
II (9) 14.15 Simpsonovi VI (3-5) 15.45 Teorie velkého třesku II (11) 16.15 Futurama III (9) 16.45
Bořiči mýtů V (5) 17.50 Firefly (14) 18.50 Simpsonovi VI (6-8) 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (9) 21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (10) 22.10 Jezero 2, horor (USA, 2007) 0.05
Zlomený oštěp, western (USA, 1954) 2.10 Dexter
VII (11) 3.15 Jezero 2, horor (USA, 2007) 4.40
Misfits: Zmetci V (4)

Prima love
8.20 Křižovatky života 9.25 Loď snů (12) 11.25
Paničky z Orange County (2) 12.25 Ukliďte si! (2)
12.55 Deník zasloužilé matky III (18, 19) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku VII (13, 14) 14.55 Chůva
k pohledání II (3) 15.25 Zločiny nad Seinou (5) 16.25
Diagnóza vražda VIII (8) 17.20 Ricardovy recepty X
(48) 17.55 Vítejte v novém těle (65) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (15, 16) 19.50 Chůva k pohledání II (4) 20.15 Což takhle dát si špenát, komedie
(ČR, 1977) 22.20 Rush (4) 23.15 Dobrá manželka IV
(8) 0.10 Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda VIII
(8) 3.00 Paničky z Beverly Hills (11) 3.45 Ve službách CIA (7) 4.25 Vraždy v Kitzbühelu X (4) 5.10
Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (5)

Česká republika
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Americký sen: mořské potvory
se budou množit u Rakovníka
Američan chce ve
středních Čechách
vybudovat první českou
farmu na chov krevet.
Nyní shání peníze
od sponzorů.
EVA HAVELKOVÁ
ČR | Před osmi lety přišel Američan
Mark Chavez do České republiky za prací, oženil se tu a založil rodinu. Teď si
tu chce splnit podnikatelský sen – vybudovat v malé vsi Zavidov na Rakovnicku prosperující krevetí farmu.
Ta by měla sídlit ve zdejší již fungující zemědělské farmě, kde chovají například kuřata. Bláznivý nápad? Kdepak,
šestačtyřicetiletý zkušený obchodník,
zběhlý v orientaci na světových trzích,
INZERCE

má svůj podnikatelský plán zcela promyšlený a připravený. Nyní shání na
první chov krevet
na maso v republice investory, získat
Mark Chavez
státní dotaci se mu
totiž zatím nepodařilo. Český stát o novoty v živočišné výrobě příliš nestojí.
Chavez přesto věří v ekonomický
úspěch svého záměru. „Zájem o konzumaci mořských plodů a ryb včetně krevet roste, v České republice ročně o zhruba 5 až 10 procent. Dovoz krevet se od
roku 2010 v Česku navýšil o 65 procent.
Navíc mají lidé stále větší zájem o čerstvé produkty,“ říká podnikatel, který
žije s rodinou v Černošicích u Prahy.
„V současné době lze v republice zakoupit v drtivé většině produkty mražené,
které jsou většinou několik měsíců staré. Naše farma by Čechům prodávala

čerstvé krevety v biokvalitě a z ekologicky šetrného provozu,“ má jasno Chavez.
Na prototyp systému, resp. funkční
farmu v malém rozsahu, která vyprodukuje přibližně jednu tunu krevet druhu
Pacific Whiteleg za rok, potřebuje
Mark sehnat nejprve necelé 4 miliony
korun. Fungující prototyp by pak mohl
předvést investorům a získat dalších
8 milionů korun na rozšíření provozu
do velké budovy o rozloze 700 metrů
čtverečních v zavidovské farmě.
A jak chovat krevety bez moře? Právě voda bude stěžejní. „Je potřeba mít
zdroj kvalitní podzemní vody, která se
dosoluje speciální solí, a zdroj energie.
My v Zavidově, kde spolupracujeme se
zdejší farmou, máme k dispozici oboje.
Například energii budeme čerpat z tamní bioplynové stanice,“ říká milovník
krevet Chavez. Voda v nádržích se také
musí zahřívat na 30 stupňů Celsia. Krevetí mláďata by si Mark přivezl z americké Floridy.

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Plísně začněte léčit co nejdříve,
pomůže lak i polykání tablet
Je nepříjemná a chytit se
dá v podstatě kdekoliv.
Plíseň nohou trápí řadu
lidí v Česku, protože
parazitující houby jsou
všude kolem nás.
KAMILA HUDEČKOVÁ
ČR | Pokud se plíseň na kůži objeví, nejčastěji se usídlí mezi prsty u nohou, což
se projeví šupinami až drobnými trhlinami. Plíseň se pak rozšiřuje na chodidla,
později i na nehty nohou. „Na hladké
kůži jsou obvykle okrouhlá zarudlá ložiska se šupinami na okrajích projevů,“
říká lékařka Ivana Kuklová z Dermato-

venerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jestliže se u vás něco podobného objeví, ihned byste měli začít s léčbou. Infekce se totiž šíří poměrně rychle, v prostorech mezi prsty nohou může posloužit jako brána pro jiné mikroby, například streptokoky, které vyvolávají takzvanou růži.
Mykóza neboli plíseň na nehtech začíná zpravidla na volném okraji nehtové
ploténky palce. Nehet změní svůj tvar
i barvu – je ztluštělý, drolivý, žlutě zbarvený.
Vyléčit se plíseň dá roztoky či laky,
které se natírají přímo na nehet. Účinné
látky pronikají do nehtové ploténky,
kde ničí vlákna parazitujících hub. Pokud tato léčba nezabere, přistupují lékaři k celkové protiplísňové léčbě polyká-

Jak se vyhnout
nákaze

ním tablet. Riziko, že se nákaza objeví
opakovaně, je poměrně velké.
„Doporučuje se nosit vzdušnou obuv,
doma pantofle s otevřenou špičkou a bavlněné ponožky. Důležité je také řádně
vysušovat meziprstí po koupeli,“ doporučuje lékařka Kuklová. Plísně na kůži
se léčí snadněji, léčba vyžaduje pravidelné používání antimykotických mastí, krémů, sprejů nebo roztoků.

INZERCE

Z hub na nohách
ˇ
smaženici neudeláte!
Pythium oligandrum – konec ztvrdlým
rozpraskaným patám, olupující se kůži
a zažloutlým mykotickým nehtům.
Pythium oligandrum - nohy
a nehty bez mykóz!

K nákaze dochází při kontaktu
s výtrusy hub.
■ Spory hub jsou na předmětech
používaných nakaženou
osobou, například
na ručníku nebo v botách.
■ Zdrojem mohou být i podlahy
zařízení, kde chodí větší
množství osob na boso, jako
jsou bazény, sprchy, sauny.
■ Plíseň postihuje častěji nohy,
protože se více potí, přičemž
vlhko a teplo je příznivým
prostředím pro růst hub.
■

Patentováno v USA
Pythium oligandrum – Chytrá houba
Nohyy nesvědí, nepálí, nepáchnou a méně se potí

BIODE
k
BIODEUR
3 x 1 g - Biologický přípravek
vhodný pro péči o nehty a pokožku
nohá se sklonem k plísním, pro péči
na nohách
s sklonem k zápachu a potivosti.
o nohy se
Přípravky s Chytrou houbou dostanete v každé dobré lékárně.
Vaše otázky rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744
akutní dotazy na infolince: 773 773 970
e–mail: pythium@pythium.cz
informace na: www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.
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Hojení jizev můžete urychlit
ČR | Snad každý člověk má určité obavy
z toho, jak dopadne operace, která jej
čeká. A i když naštěstí většinou všechno
proběhne tak, jak má, velmi důležité je
také období, které po operaci bezprostředně následuje. Jde zejména o to, jak
rychle se nám bude hojit pooperační
rána. Právě na tom totiž bude do značné
míry záviset, kdy zase budeme zcela fit.
Rychlost hojení jizvy ovlivňuje především náš celkový zdravotní stav. Mezi
nejčastější příčiny poruchy hojení pooperační rány patří zhoršené prokrvení tkání. Mohou za to cévní choroby (takzvaná
ateroskleróza, neboli chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem,

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Abyste se po operaci brzy
dostali zpět do formy,
měli byste se řídit určitými
pravidly. Jaké to jsou?

zvlášť intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou a obézní osoby. Neblahou úlohu hraje také špatná životospráva
a stres.
Pooperační rány obvykle doprovázejí
otoky, krevní výrony a podlitiny, které
zpomalují hojení a jsou také jednou z pří-

čin bolesti. Závažnou komplikací rány
bývají různé infekce, které se do ní mohou dostat. V takovém případě je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá
rána se hojí jizvou. Jestliže je ale jizva
příliš velká, může to poznamenat nejen
konečný vzhled místa, kde proběhla ope-

race, ale v některých případech i přinášet
nepříjemné zdravotní komplikace.

Psychická pohoda i enzymy
Rychlost, kterou se nám rány hojí, je tedy
různá, přesto však lze tento přirozený proces vhodnými prostředky podpořit. Bezprostředně po operaci je důležité odborné
ošetření rány. Měli bychom také dbát na
dobrou životosprávu, být v psychické pohodě a vyhnout se fyzické námaze.
V poslední době se v rámci této komplexní péče stále více osvědčuje podpůrná léčba enzymovými léky (nejznámější
je Wobenzym). Enzymy, které tyto léky
obsahují, urychlují vstřebávání otoků,
krevních výronů a podlitin a zmírňují bolest. Omezují také výskyt pooperačních
komplikací, jako je hnisání rány nebo nadměrné jizvení. Proto se také tyto enzymové léky často používají po plastických
operacích, kde je celkový kosmetický výsledek včetně tvorby co možná nejmenší
jizvy zvlášť důležitý.
(npr)

INZERCE

Po operaci a úrazech

chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®
urychluje hojení, výrazně zkracuje
dobu léčby po úrazech a operacích
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým
vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou
léčebnou praxí. V ČR si zákazníci každý rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku,
mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že Wobenzym pomáhá.
Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Song Zejtra už ti
sbohem dám
slaví padesátiny
„Jiří Štaidl měl v životě jen jednu vadu.
Své texty dodával
hrozně pozdě. Nám
ho přinesl do studia, až když už
jsme písničku nahrávali,“ zavzpomínala Yvonne Přenosilová na rádiu Český Impuls AM 981. Řeč je
o nahrávce Zejtra už ti sbohem
dám, kterou nazpívala s Karlem Gottem 8. září 1965. Štaidl slova napsal
spolu s Rostislavem Černým. „Oni
tehdy dělali spoustu věcí spolu.
Prostě si sedli a napsali to oba,“ dodala paní Yvonne. Melodie je převzatá
od zpěvačky Brendy Lee. S jejím repertoárem měla Přenosilová dobrou
zkušenost už dřív. Proslavila ji totiž
písnička I’m Sorry, kterou do češtiny
přezpívala jako Roň slzy.
Dnes ti ještě přijdu k pavlači
říct, že mám tebe nejradši,
a dál, že vím, že se ti nelíbím,
a jen a jen tě na tvář políbím.
(Hudba: Jerry Crutchfield, Bill Anderson, text: Jiří Štaidl, Rostislav Černý)
Co ještě nevíte o Modlitbě pro Martu? To vám řekne přímo Marta Kubišová. Poslouchejte Hudební kalendář na rádiu Český Impuls. Dnes
v 11:30. Naladíte ho na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, či na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)
INZERCE
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Být politikem, úplatky
bych odmítal jen těžko
Herec Miroslav Etzler,
představitel jedné z rolí
v novém filmu Gangster Ka,
ve vysílání Rádia Impuls
přiznal, proč je rád, že se
nepohybuje v politice.
ČR | V novém snímku Gangster Ka si
Miroslav Etzler nezahrál zrovna kladnou roli. Přesto, že není žádný zloduch,
v pátečním ranním vysílání Rádia Impuls překvapil, když přiznal jeden z důvodů, proč je rád, že není politikem.
Těžko by se prý bránil úplatkům.
Charismatický herec u Impulsových
prozradil, že kauzu Radovana Krejčíře,
jíž je snímek Gangster Ka inspirován,
nikdy nesledoval. Více informací získal
až díky spolupráci na filmu. „Jsou to ale
všechno věci, které mě příliš neberou.
Dokonce mám pocit, že se česká kinematografie začíná ubírat směrem glorifikace těchto banditů a zločinců, což není
úplně můj šálek čaje,“ řekl Etzler.
Zároveň ale také ocenil, že snad poprvé po revoluci se ukazuje, že česká vysoká politika měla s lidmi typu Krejčíř
co do činění. „Padaly velké peníze za
volební kampaně a podobně. Tenhle
film o tom velmi otevřeně mluví, a to se
mi moc líbí,“ vysvětlil.
Jak ovšem připustil, nechat se coby
politik zlákat na scestí může být velmi

ní,“ zavzpomínal muž, který se objevil
v řadě úspěšných televizních seriálů.

Místo fotbalu na houby

Miroslav Etzler byl hostem pořadu
Haló, tady Impulsovi. FOTO | MAFRA
jednoduché. „Řeknu to úplně upřímně.
Jsem moc rád, že se nepohybuji ve stejné sféře jako politici, protože bych asi
nebyl s to ty peníze odmítnout. Když
vám dá někdo v obálce třicet milionů,
myslím, že se to přijímá velmi snadno.“
Zato s dráhou herce je Miroslav
Etzler více než spokojený, ačkoli připustil, že v období dospívání měl jiné ambice. „Vždycky jsem obdivoval lékaře,
a dokonce jsem uvažoval o tom, že bych
studoval medicínu, ale s mým profilem
na vysvědčení to nebylo možné, protože
jsem měl samé čtyřky a trojku z chová-

A co se Etzlerovi na jeho profesi líbí nejvíc? „Je to poznávání nových světů a nových lidí. Také je na tom hezké to, že
vše trvá krátce a pak zase začíná nějaká
další nová věc,“ vysvětlil rodák ze severní Moravy, který na rozdíl od většiny svých krajanů nechová v posvátné
úctě fotbalový Baník Ostrava.
„Já nefandím nikomu. Fotbal je pro mě
taková kratochvíle, honění se za míčem,
a to mě moc nebaví,“ řekl na rovinu. Před
sledováním kopané dává přednost třeba
chození po lese a sbírání hub. „Jsem patologický houbař. A rád z hub také potom
vařím. Třeba houbovou omáčku ze zakysané smetany,“ řekl herec, který prý ale
nikdy nevaří jen sám pro sebe. „To si raději koupím vietnamskou polévku v pytlíku,“ dodal se smíchem.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem dnešního
pořadu Haló,
tady Impulsovi
bude hudebník
a skladatel
Jaroslav Uhlíř.
Poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.

Česká republika
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Houby? Už za pár dní
ČR | Podle Aleše Víta, jednatele České
mykologické společnosti, nastávají
v září pravé houbařské žně. V rozhovoru pro nové vydání týdeníku Téma mluví nejen o houbařském šílenství, ale třeba i o čarodějných kruzích.
Konečně zapršelo. Rostou už?
Mnohatýdenní vedra pominula, zapršelo, ale zatím opravdu jen málo a nikoli
všude stejně hojně. Příslib růstu hub tu
je za předpokladu, že nastane proměnlivé počasí s převahou deštivých dní
a nocí. Deště nebylo zatím ještě dost
a znovu se otepluje. Rostou převážně
dřevní houby, které si vodu opatřují
v hloubi kořenového systému dřevní
hmoty. Ovšem i mezi nimi je řada jedlých druhů, třeba hlíva plicní, kotrč kadeřavý i oblíbené voňavé opeňky měnlivé. Objevují se už ale i další houby.
Chutné hnojníky obecné, muchomůrky
růžovky, rychle vyrůstající „suchohřiby“. V podhorských lesích pak hřib kovář, rozrůstají se i klouzky. Podzim už
je na dohled a s ním přijdou i zásadní
změny v povaze počasí, především
mlhy a rosa. Houbaři se tak nemají čeho
obávat, jejich čas je za dveřmi. První
INZERCE

slušnější nálezy tu budou co nevidět.
Houbařská sezona se ale většinou
spojuje se začátkem léta. Platí to
opravdu?
Každý zkušený houbař přece ví, že hlavní houbařská sezona začíná až v září.
V tuto dobu vyrůstá nejbohatší spektrum hub v roce. Obecně ale rostou houby po celý rok. Druhově méně hojně je
tomu časně na jaře a v zimě.
Některé houby prý rostou v čarodějných kruzích. To zní až mysticky.
O co vlastně jde?
Má to co dělat s podhoubím některých
druhů hub. Patrné je to například u čirůvek, strmělek, špiček. Z podhoubí vyroste historicky první houba, která pak
zanikne. Příště už nevyroste ze stejného
místa, protože podhoubí se mezitím rozroste. Rozrůstá se postupně od středu
do podoby kruhu, houby rostou po jeho
obvodu, přičemž střed zůstává prázdný.
Kruh je zpočátku malý, ale každoročně
se zvětšuje. Někdy je to velmi dominantní úkaz, kterému se říká čarodějný kruh.
Podle jeho velikosti se posuzuje stáří
podhoubí daného druhu houby. Někdy

to představuje mnoho desítek, ba odhadem i více než stovku let.
Na co si dát při sbírání největší pozor? A jaké jsou nejlepší houbové recepty? Čtěte v pátečním vydání týdeníku Téma.
Silvie Králová

Nové vydání týdeníku TÉMA je na
pultech stánků za 25 korun. Můžete však také vyzkoušet zvýhodněné měsíční elektronické předplatné na webu www.etema.cz.

Dcera herečky
Hrubešové tančí.
A baví ji to

ČR | Herečka a vášnivá kuchařka Markéta Hrubešová (43) má dceru ve věku
10 let a začínající puberta s dospívající
Christel (na snímku) trošku cloumá.
„U nás záleží na náladě, počasí, únavě a mnoha dalších faktorech. Takže
někdy trávíme společný čas sportem,
procházkou nebo jedeme na výlet, a někdy prostě jen lenošivě doma, v divadle nebo kině,“ prozradila Markéta
Hrubešová. Další dítko neplánuje, proto se snaží, aby její dcera trávila čas co
nejvíce v dětském kolektivu. Sportovní aktivity má pro Christel dávno určené. „Dcera chodí čtyřikrát týdně na tanec, je tam šťastná, takže jsme s manželem zvolili správně,“ dodala Markéta
Hrubešová.
(fik, iDNES.cz)
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V PÁTEK VAŘÍ
Martin Fišer (29)

Má syna Martina, se
ženou žijí v domečku
v České Třebové. Je
obchodní zástupce,
tak moc času doma netráví. V teráriích chovají 30 zvířat: hady,
želvy, americké myši, chameleona, ještěrky, agamy, škorpióna, sklípkany.
Martin má rád squash a fotbal. Pro sebe
je líný ohřát si i párek. Nejraději má klasickou svíčkovou s osmi knedlíky.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Kateřina Svobodová (25)

S manželem Martinem žijí v rodinném
domku s rodiči v Brandýse nad Orlicí. Mají
čtyřletého syna Karla.
Jezdí na výlety, ráda
čte. Nejvíce si pochutná na kusu dobrého masa s brusinkovou
nebo švestkovou omáčkou. Nesnáší
vnitřnosti a mořské plody.
Úterý: Michaela Boštíková (17)

Studuje střední školu
– obor kadeřnice. Bydlí v Janově u Litomyšle s rodiči. Míšina maminka vařila v pořadu
před pěti lety, kde napůl vyhrála. Míša jezdí na koni, in-line bruslích. Nejraději si
dá lososa. Nesnáší vnitřnosti, špenát,
čočku, tučné maso, krémové dezerty,
svíčkovou a vepřo knedlo zelo.
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Pomsta: švábi v těstíčku
Drama z Pardubicka
snad osladí jedině úkol
týdne – tradiční perník.
Pořad Prostřeno! nahlíží
za plotny čtyř žen
a jediného muže.
ČR | Na východě Čech je chvíli zábava,
chvíli kritika i slzy. Dojde na australské
šváby v těstíčku a dokonce jedna ze soutěžících pozře švába i za syrova. Prý
vždycky chtěla hmyz ochutnat.
„Opravdu se těším nejvíc na to, že se
dobře najím,“ přiznala budoucí maminka Kateřina, která je v pátém měsíci. Jenomže její kuchyni soutěžící v pondělí
moc nechválili. „Je to taková závodka,“
prohlásil Martin.
V úterý se k plotně postavila Michaela, která ještě nesmí alkohol. Nezletilá
hostitelka zaválela už od prvního sousta. Martinovi sice vadilo, že ryba byla
obalená v mouce, ale pošmákl si na salátu, jehož chuť zjemnil med. „Všechno
do sebe fakt sedělo, měla to dobrý.“
Hostitelka byla spokojená a „narvaná
jak taška do Chorvatska“.
Ve středu přišla studená sprcha. Při
šmejdění u Jany zůstala v šoku Míša
z plísně v ložnici. Vlastně celý dům žeb-

Čtvrtek: Irena Luxová (49)

Irena je vyučená krajkářka, ale o paličkovaní už zájem není, tak jí
zůstalo jako koníček.
Bydlí skoro na samotě
v osadě Zakopanka.
Její dospělé děti – dcera a syn – žijí v Praze. Doma vychovává
dvě děti z dětského domova, o které pečuje jako pěstounka. To prý negativně
poznamenalo její pětadvacetileté manželství, s mužem dnes žijí odděleně. Má
ráda zeleninu a ovoce, ale i různá menu
z fast foodu. Nesnáší tlusté maso.

rá o rekonstrukci. Pohled na kamna, dětskou postýlku z palet, ošoupané židle zaujal Katku a Irenu, které vědí, že je to
„hodně o penězích“. Dusno u stolu rostlo, Martin kritizoval Janu, proč kouří,
když válčí s penězi? Hosté dostali málo
brokolicové polévky, protože „kdyby
jim nechutnala, alespoň zbyde nějaká
dětem“. Soutěžící Jana si nakonec připadá ponížená jako nikdy a pláče.
„Mě má skoro každý rád, kromě manžela,“ říkala ve čtvrtek tolerantní Irena,
která se nad ničím nepohoršuje. Více
než svým chaotickým halabala vařením
zaujala hosty tím, jak bydlí. Je to směs

starých věcí, kýčů, pěkných kousků,
prostě vintage styl. Jana, která po potupné středě přišla jako bohyně pomsty, ve
čtvrtek nejí a kritizuje, přestože zrovna
Irena k ní byla hodná.
Martina v pátek tak naštve vlažné přijetí jeho amerického menu, hamburgerů
a kukuřičné polévky, že holkám usmaží
šváby v těstíčku a vmíchá je do zeleniny. Přinese důkaz, ale Irena ho překvapí
ještě víc – sní syrového švába!
Nevídané Prostřeno! z Pardubického
kraje sledujte na Primě každý všední
den od 17.50 hodin. V pátek padne rozhodnutí, kdo vyhraje 50 tisíc.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Salát z červené řepy, domácí bagetka

Středa: Jana Štolová (38)

Jana je podruhé vdaná
maminka pěti dětí, čtyři žijí doma v Tuněchodech, nejstarší syn bydlí u přítelkyně. Žijí
skromně v rodinném
domě, který potřebuje
rekonstrukci, ale protože Janin manžel
měl před třemi lety vážnou nehodu,
opravy nepokračují tak rychle. Jana je
nyní na mateřské. Má ráda vše, nejraději ale svíčkovou na smetaně. Nesnáší
lečo a tatarák, nesnědla by syrové maso.

Vtipálek Martin dávno tuší, že bylo trošku jedno, kdo chtěl jak udělané steaky, protože jeho jídlo z prvotřídního masa nikdo neocení.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 4 menší červené řepy,
10 větviček tymiánu, 8 větviček rozmarýnu, 1/2 palice česneku, 3 menší pomeranče, 60 g kozího sýra s ušlechtilou
plísní, 7 lžiček balsamikového octa
z Modeny, 1 lžíce olivového oleje + olivový olej na podávání, 2 hrsti mandlových lupínků, 4 hrsti rukoly na podávání. Postup: Rozehřejeme troubu na
200 °C. Řepu omyjeme kartáčkem, ale
neloupeme. Na velký plát alobalu (nejlépe dvojitý) položíme řepy obložené bylinkami. Přidáme oloupané stroužky
česneku, osolíme a opepříme. Pokapeme lžící olivového oleje. Přidáme 3 lžičky balsamika a zabalíme do velmi pevného balíčku. Ve vyhřáté troubě hodinu
a půl pečeme. Zatímco se řepa peče, nachystáme si pomeranče. Ostrým nožem
okrájíme kůru i s bílou částí, až zůstane
jen šťavnatá dužina, pak nakrájíme na
tenká kolečka. Kozí sýr nakrájíme na
půlkolečka. Na rozehřáté pánvi nasu-

cho (bez oleje) opražíme plátky mandlí
dozlatova. Upečenou řepu necháme vychladnout a škrabkou oloupeme slupku.
Naporcujeme, promícháme se zbytkem
surovin a zakapeme zbytkem olivového
oleje a octa, posypeme lupínky. Podáváme s domácí bagetkou z kynutého těsta.
Losos na másle s pečenou zeleninou
A pro ty, co rybu neradi, kuřecí špíz.
V soutěži ale více chutnal losos.
Ingredience: 500 g lososa, 2 kuřecí
prsa, kus másla, citron, mouka na obalení, olej, koření na ryby, zelenina podle
sezony a chuti (lilek, cuketa, paprika,
rajčata), brambory, sůl a pepř, olivový
olej. Postup: Lososa si osušíme papírovým ubrouskem, mírně osolíme a pokapeme citronem. Pak obalíme v mouce
smíchané s kořením na ryby ze všech
stran a usmažíme na másle do růžova.

Celé brambory řádně očistíme kartáčkem, omyjeme a osušíme. Do každé

brambory uděláme tenké zářezy nožem
a na páře uvaříme do poloměkka.
Lístečky rozmarýnu jemně usekáme
a promícháme se solí, čerstvě mletým
pepřem a olejem. Zeleninu očistíme, nakrájíme, promícháme, pokapeme olejem a spolu s brambory dopečeme
v troubě jako přílohu.
Kuřecí maso pokrájíme na kostky, posypeme kořením, osolíme a pokapeme olejem. Dobře promícháme. Spolu s cibulí
a například paprikou napichujeme na
jehly a upečeme v troubě.
Plněná cukýnka

Ingredience: 5 menších cuket, 5 porcí
plísňového sýra, 2 až 3 papriky, 2 až
3 rajčata, 5 vajec, 5 plátků šunky, pepř,
sůl. Postup: Omytou cuketu vydlabeme a dovnitř vložíme kousky šunky
a plísňový sýr, pokrájená rajčata a papriky. Na zeleninu rozklepneme vejce
a dáme péct do trouby, až bude povrch
dozlatova. Podáváme s pečivem.
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Evropská atletická
federace ocenila český
nápad na nový sport
nordic running. První
šampionát v něm se
koná o víkendu.
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Novinka? Běh s holemi
pohybovat. „Oproti klasickému běhu
má sportovec lepší stabilitu, a to v jakémkoli terénu. Naprosto revoluční je
ale to, že běh se správnou oporou šetří
šlachy a klouby dolních končetin.
Máme změřeno, že na jednom kilometru odlehčí noze o několik tun. Běh s holemi je proto vhodný i pro rekonvalescenci po úrazech či operacích nebo pro
lidi s nadváhou,“ tvrdí tělocvikář. Stejně

„

JITKA DOLANSKÁ
ČR | Nordic walking, tedy sportovní
chůzi s holemi, zná dnes už každý. Novinkou je ale nordic runnig – běh s holemi. Jeho obliba stále stoupá a 20. září se
v Hradci Králové dokonce poběží první
mistrovství České republiky. Velkým
propagátorem nového druhu sportu je
učitel tělocviku z chebského gymnázia
Milan Kůtek. Vymyslel a na vlastní
kůži vyzkoušel nejen optimální délku
a podobu holí, ale i způsob, jak se s holemi pohybovat co nejefektivněji.
Jednou v zimě si běh vyzkoušel, když
nebylo dost sněhu na běžky. „Hole, o které jsem se opíral, zvýšily stabilitu těla,
takže jsem bezpečně zvládnul i namrzlé
povrchy. Byl jsem překvapený také výrazně vyšší intenzitou pohybu. Troufám
si tvrdit, že mám dobrou fyzičku, a proto
mě docela překvapilo, když jsem zjistil,
že po pár stovkách metrů už nemůžu. Při
běhu s holemi se totiž zapojí i paže, rame-

Šetří šlachy
a klouby
dolních končetin.
Milan Kůtek, chebský tělocvikář, se skupinou nadšenců předvádí nový sport
nordic running.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
na a trup. Trénink je tak mnohem intenzivnější,“ poukazuje Kůtek. Podle něj
nejsou hole pro nordic walking vhodné
k běhu. „Nehodí se délkou, pro většinu
lidí jsou krátké. Navíc jsou teleskopické
a při razantnějším používání, kterému
se při běhu není možné vyhnout, v místě spojení praskají. Ani hůlky pro běh
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Schwan Cosmetics CR hledá

OPERÁTORKA /OPERÁTOR VÝROBY
NABÍZÍME
nástupní mzda 15 000 – 18 000 Kč (dle praxe a zkušeností)
perspektivní a zajímavá práce
kvalitní zaškolení
individuální rozvoj, pravidelné odborné vzdělávání
příspěvek na dopravu
náborový příspěvek 3 000 Kč
5 týdnů dovolené
příspěvek na životní pojištení
závodní restaurace s dotovaným stravováním
bohatý bonusový program

POŽADUJEME
možnost pracovat na tři směny
dobrý zdravotní stav
práce na hlavní pracovní poměr

Bližší informace:
volejte zdarma 800 050 220
contact@schwancosmetics.cz
Schwan Cosmetics CR, s. r. o.
Průmyslová 176, Český Krumlov

Dále hledáme SEŘIZOVAČE, SKLADNÍKY, ELETRIKÁŘE,
PERSONALISTU, REFERENTA OBCHODU a další.

na lyžích nejsou ideální. Jsou příliš dlouhé a jejich hrot v terénu funguje jinak,
než když se zaboří do sněhu,“ vysvětluje rozdíly obou typů holí. Správná hůl
by prý měla sahat těsně pod rameno. Je
zhruba o 20 centimetrů delší než hole
pro chůzi. Nemá mít ani tvarovanou rukojeť, protože se při ní ruka musí mírně

jako chůze s holemi i nordic runnig se
musí člověk naučit. Podle Kůtka řada
lidí s holemi chodí, ale používá je spíše
jako oporu. Ze začátku na něj lidé hleděli s nedůvěrou, i se mu občas posmívali.
Dnes už běh s holemi používají při tréninku i vrcholoví sportovci. „O metodu
se zajímají prestižní evropské atletické
časopisy. Speciální hole už začala vyrábět první firma z Čech,“ říká Kůtek
skromně. O běhu s holemi má referovat
i na mezinárodní trenérské konferenci.
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Cesta na derby před 50 lety:
trakař zbláznil celou republiku
Komunističtí papaláši
se báli, že ztřeštěná
jízda fanoušků na
derby Sparta – Slavia
v roce 1965 vyžene
dělníky z továren.

řicí Svatý, Šturma, Švitorka a Dlask.
Vezl důležité věci pro Pavlíčka i Pacáka. Podnik JAVOZ pro ně tehdy vyhotovil červeno-bílý slávistický a sparťanský rudý stan, kde nocovali. Do expedice Smržovka – pražský Strahov patřil
rovněž kuchař.
„Zájem lidí o trakařovou jízdu dosáhl
takových rozměrů, že v Mladé Boleslavi
požádal velitel policie, aby trakař odjel až
po osmé hodině ráno,“ podotýká Urbanová. „Obával se, že lidé by se kvůli ucpaným ulicím nedostali včas do práce.“

ZÁBLESK
HISTORIE

Policejní eskorta
razila trakaři cestu

MILOSLAV LUBAS
ČR | Snad jen ovace pro prvního kosmonauta Jurije Gagarina nebo oslavy hokejových hrdinů z Nagana 1998 dostaly
do českých ulic tolik lidí jako trakařová
jízda. Před padesáti lety odstartovala
ve Smržovce na Jablonecku a skončila
v Praze na Strahově, kde se hrálo slavné
fotbalové derby Sparta – Slavia.
Slávistického fanouška Františka Pacáka tlačil na speciálním trakaři skoro
150 kilometrů ze Smržovky do Prahy
sparťan Antonín Pavlíček. Prohrál s ním
totiž sázku, jestli Slavia postoupí zpátky do první ligy. „Sešívaným“ se comeback do nejvyšší fotbalové soutěže povedl a čtyřiapadesátiletého Pavlíčka čekala sedmidenní rachota, vyšperkovaná
čestnými koly před zcela zaplněnými
strahovskými ochozy.
„Smržovka se tehdy stala nejskloňovanějším městem v republice,“ říká
Inka Urbanová, spoluautorka expozice
ve smržovském muzeu, kde slavnou spanilou výpravu Pavlíčka s Pacákem připomínají popruhy od trakaře a bohatý
textový i obrazový materiál.
„O Smržovce se psalo po celé Evropě
a dokonce také v New Yorku,“ připomíná Urbanová. „Kvůli trakařové jízdě přijel do Československa zpravodaj nejznámější světové tiskové agentury Reuters.
Psalo se o ní v Londýně či v Paříži.“
Oč vlastně šlo při jízdě, jež dokázala
na trase zastavit práci v továrnách a vy-

K trakařové jízdě na derby Sparta – Slavia vyšla i pohlednice s popisem trasy a snímkem obou slavných aktérů.
FOTO | ARCHIV MUZEA VE SMRŽOVCE
tvořit kolem silnice husté špalíry
Pavlíčkových a Pacákových příznivců? Zavilý sparťan Pavlíček a stejně zarputilý slávista Pacák seděli s přáteli
ve vyhlášené restauraci Kufr na smržovském vlakovém nádraží. Slavia po
potupném sestupu bojovala s Plzní
o postup do první ligy. Pavlíček s Pacákem se hecovali a vsadili se – pokud se
Slavia mezi československou fotbalovou elitu vrátí, poveze Pavlíček Pacáka na derby do Prahy na trakaři.
V opačném případě odveze Pacák
Pavlíčka do Prahy na druholigový
„mač“ mezi Slavií a Jabloncem.

O sázce věděli po Evropě
i v zámoří
Slavia se do první ligy nakonec dostala
a derby bylo na začátku září 1965. Originální sázka mezi fanoušky se rozšířila
rychlostí blesku nejen po celém Československu, ale také po Evropě a v zámoří.
„Můj strejda Antonín Pavlíček pracoval v tanvaldském Totexu, kde mu chlapi udělali extratrakař z duralu s banta-

movým kolečkem. Před jízdou do Prahy na něm s Pacákem trénovali,“ vzpomíná Libuše Kučerová z Tanvaldu.
„Trakařovou jízdu jsem zažila jako třináctiletá. Vpředu měl trakař nápis
1965, Sparta – Slavia, Smržovka – Praha. Vzadu se strejda díval na slova Nesázej se – neprohraješ!“
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let uteklo od nejúžasnější
fotbalové sázky, trakařové
jízdy Smržovka – Praha.

Ze Smržovky vyjeli recesisté na konci srpna 1965 a na náměstí se s nimi rozloučilo deset tisíc lidí. „Stejné davy vítaly strejdu a Františka Pacáka v Tanvaldu. Na střeše Totexu, kde strejda pracoval, stáli lidé s transparenty,“ upozorňuje Kučerová. „Ve městech a vesnicích
jim lidé házeli květiny.“
Trakařová jízda proťala Železný Brod
– Turnov – Mladou Boleslav – Brandýs
nad Labem – Kbely a vyvrcholila na
pražském Strahově.
Pavlíčka s Pacákem podporoval doprovodný čtyřkolák, obsluhovaný čtve-

V Praze dělalo trakaři eskortu osm příslušníků Veřejné bezpečnosti na motorkách. „Pavlíček s Pacákem nesměli jet
Sokolovskou třídou. Komunističtí funkcionáři měli strach, že dělníci opustí továrny a pohrnou se ke trakaři. Při derby
Sparta – Slavia na Strahově objeli Pavlíček s Pacákem místo jednoho plánovaného čestného kola dokonce dvě.“
Noviny Jablonecka po skončení trakařové jízdy citovaly oba borce. „Byla to
naše nejkrásnější dovolená,“ shodli se
po sedmidenní cestě mezi nadšenými
obyvateli Severočeského, Východočeského a Středočeského kraje i Prahy.
„Přiznám se, že nebýt sympatií a morální podpory lidí, asi bych do Prahy nedojel,“ svěřil se Novinám Jablonecka
jak kotě utahaný Pavlíček.
Výtěžek z trakařové jízdy obdržely
oběti ničivých povodní ve východoslovenské obci Obid. Další peníze získali
sáňkaři ze Smržovky na novou dráhu.
Bájný trakař byl dlouho vystavený
v restauraci Slavia ve Smržovce na Jablonecku. Nyní však už nikdo neví, kam
zmizel. „Můj strejda a pan Pacák tady
ale zanechali krásný odkaz pro dnešní
fanoušky, odkaz velkých fotbalových rivalů, kteří zůstali kamarády a postavili
celou republiku na nohy,“ podotýká Kučerová. Koneckonců i derby na Strahově skončilo přátelským výsledkem 2:2.

Mamma Mia! 150 tisíc diváků a Gondíková
ČR | Úspěšný muzikál s hity legendární
skupiny ABBA startuje v září svou druhou sezonu. Za necelý rok od prvního
uvedení se prodalo více než 150 tisíc vstupenek. Tvůrci letos sázejí na nové tváře.
Na scéně Kongresového centra se
jako první nová posila uměleckého
týmu představí Adéla Gondíková, která
se na jednom jevišti sejde se svým přítelem hercem Jiřím Langmajerem. „Mám

Adéla Gondíková

velkou trému, protože poprvé musím
tancovat, zpívat a hrát současně,“ přiznala herečka, jež se na roli Tanyi připravovala celé prázdniny. Kvůli zlepšení fyzičky dokonce začala běhat.
Pánskou část ansáblu doplní v druhé
půli října zpívající herec David Gránský, jenž se zhostí postavy Skye. „Viděl
jsem českou Mamma Mia! na jaře, a tak
mě představení chytlo, že jsem na nabíd-

ku okamžitě kývl. Je to velká zábava
a skvělá hudba,“ těší se mladý umělec.
Opravdovou třešinkou na dortu pak
bude hostování Heleny Vondráčkové,
a to přímo v hlavní roli Donny. Tu ve filmové verzi ztvárnila oscarová Meryl
Streep. „Donna je taková ženská od
rány, ale současně plná citu, což je pro
mě moc pěkná divadelní příležitost,“ podělila se o své dojmy zpěvačka. (vrm)
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Zažehnali zkázu na Lysé hoře
Na vrcholu Lysé hory znovu stojí legendární Bezručova chata. Podobná je té, která v roce 1978 vyhořela
JAN SMEKAL, JOSEF GABZDYL
ČR | Odhodlání a obětavost spousty dobrovolníků, ale také pomoc kraje, měst,
obcí, mnoha firem a dárců. Bez toho by
replika Bezručovy chaty na nejvyšším
vrcholu Beskyd, Lysé hoře, nevznikla.
Teď tam stojí a její vlastníci s ní mají
velké plány.
Nesmírně zdlouhavá byla příprava na
obnovu chaty, již původně vystavěl Klub
českých turistů (KČT) v letech 1933 až
1935. „Osmnáct let trvala projektová
příprava nové Bezručovy chaty. Tak
dlouho jsme bojovali za to, abychom obnovili to, co vybudovali naši předci v nesmírně těžkých podmínkách. Ve třicátých letech totiž panovala ekonomická
krize v celé Evropě,“ zdůraznil Jiří
Stejskalík z Klubu českých turistů.
„Nesmírně si vážíme toho, co dokázali postavit v horách lidé, kteří měli
vztah k přírodě. Chtěli, aby turisté měli
na Lysé hoře k dispozici přístřeší na horách, aby se měli kam skrýt, když přijde
špatné počasí,“ pochválil Stejskalík
a zdůraznil, že ke všem zúčastněným
INZERCE

Původní Bezručova chata na vrcholku hory shořela v roce 1978.
Její replika je na stejném místě.
I s původním základním kamenem
z roku 1933.
FOTO | ARCHIV MAFRA
cítí obrovskou úctu a pokoru „Tehdy ještě nahoru nevedla žádná cesta. Všechno
se muselo vytahovat koňmi.“
Když v roce 1978 chata vyhořela, zůstala z ní hromada kamení a kupodivu
se zachoval i základní kámen z roku
1933. „Ten jsme zabudovali a zakomponovali do severní fasády naší nové chaty,“ popsal Stejskalík.
Výstavbu nové chaty doprovázela
řada neobvyklostí. Některé byly dojem-

né. „Například jednoho krásného dne
u mě zazvonili mladí lidé a řekli mi,
že na mě v autě
čeká jejich babička. Seděla v něm
téměř devadesátile- Jiří Stejskalík
tá paní, která mi z Klubu českých
přišla poděkovat turistů.
a řekla, že by taky
ráda přispěla a darovala sto korun, tak
mi málem vyhrkly i slzy,“ přiznal.

Nejlepší sbírka v zemi
Veřejná sbírka, kterou KČT zřídil, aby
mohli zájemci přispívat na výstavbu
repliky Bezručovy chaty, byla vyhodnocena jako nejlepší veřejná sbírka v republice. Podařilo se díky ní vybrat
téměř šest milionů korun. Někteří přispěli i materiálem.
„Při prohlídce chaty zjistíte, že každá koupelna je obložená v jiné barvě.
Pracovali jsme totiž s materiálem, který nám lidé darovali. Není to uniform-

ní a je to zajímavé,“ líčí. Zvenku chata
takřka přesně napodobuje původní
stavbu. Uvnitř však dominují moderní
technologie. V provozu jsou tepelná
čerpadla, kuchyně restaurace má moderní zařízení.
Turisty čeká jak možnost levného
přespání jen na matraci, tak i vlastní pokoj, nebo dokonce jedno apartmá. Největším lákadlem se nejspíše stane dřevěná terasa s výhledem do kraje. Za ideálních podmínek tam totiž lidé uvidí až na
Vysoké Tatry.
„Nechceme být jen turistickou chatou jako občerstvení a přístřeší. Chceme
se věnovat školním dětem a mládeži.
Proto jsme v suterénu chaty zřídili
audiovizuální místnost, která bude sloužit mimo jiné i jako informační centrum,“ poznamenal Stejskalík.
Nesmírně si váží řady těch, kteří přiložili ruku k dílu. „Chtěl bych poděkovat
všem, kteří neváhali a přišli pomoct. Soboty neděle neseděli doma u televizí,
ale svůj volný čas věnovali obnově Bezručovy chaty. Zaslouží si velké díky
a obdiv,“ chválí Jiří Stejskalík.

INZERCE
Tajenka: nejvíce co říci.
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K premiéře přijedou Kunovice

S novou trenérkou i několika posilami vstupují do další prvoligové sezony házenkářky Jindřichova Hradce
ROMAN ŠPERŇÁK
JINDŘICHŮV HRADEC | Dost bylo
zkoušení a trénování. Bude se hrát. Házenkářky Jindřichova Hradce vyrazí do
boje v neděli od 18 hodin, kdy přijedou
Kunovice.
Cíl klubu pro tenhle zápas je jasný.
Stejně jako na celou sezonu. Vyhrát.
„Chtěli bychom se pohybovat na předních příčkách prvoligové tabulky,“ říká
předsedkyně oddílu a vedoucí družstva
žen Jaroslava Krupicová. Zvlášť po
tom, jaký ročník zažily.
„Uplynulá sezona pro nás byla hodně
propadová. Nepředpokládaly jsme to
ani ve špatném snu, že takhle skončíme,
ale napomohly nám k tomu různé nemoci, zranění a odchody zkušených hráček,“ popisuje ročník, kdy tým skončil
ve spodní polovině tabulky první ligy.
Teď by to mohlo být jinak. Do klubu
přišly tři zkušené hráčky z Českých Budějovic. Změnilo se i vedení střídačky.
Po třech letech na lavičce skončil trenér
Karel Petržala, který přešel k mládeži.
Od ní se zase nahoru posunula trenérka

Iva Jonová. „Je to naše dlouholetá trenérka mládeže. Současné dorostenky si
vypiplala, tak přešla k týmu žen,“ přiblížila Jaroslava Krupicová.
Příprava týmu žen začala koncem července. Novými tvářemi v týmu jsou
Zuzana Hondlíková a Anna Dolejší. Doplňuje je pak brankářka Hana Formánková. Všechny na hostování z Budějovic. Kromě několika přátelských utkání
sehrál tým dva turnaje. Doma se představil na osmém ročníku Swietelsky Cup
2015 a obsadil druhé místo za vítězným
týmem z rakouského Atzgersdorfu. A v
úvodu září odehrály Jihočešky přípravný turnaj v Havlíčkově Brodě, v konkurenci dalších pěti prvoligových celků
tým zvítězil. Domácím hracím dnem
bude hlavně sobota od 18 hodin. Pokud
ale budou v tu dobu potřebovat halu basketbalisté, budou házenkářky zápasy
přesouvat. Stejně tak i podle toho, jestli
zrovna budou hrát budějovické posily
za svůj mateřský klub. „Pro diváky to
není moc přehledné, ale my potřebujeme mít tým vždycky co nejsilnější,“
omlouvala se Jaroslava Krupicová.

Házenkářky Jindřichova Hradce se pilně připravují na nadcházející sezonu
pod vedením nové trenérky.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

VE VIDOVĚ
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U ČESKÝCH
BUDĚJOVIC

26. září 2015 od 10.00 hod.
ZELNÉ SPECIALITY • ČERSTVÉ ROUDENSKÉ ZELÍ
PŘÍMO OD VÝROBCE (hlávkové, krouhané, kyselé)
hledáme nové zaměstnance - přivítáme nového kolegu:

LÉKAŘE/KU

Po celý den bohatý kulturní program
Kyvadlová doprava z Českých Budějovic zdarma
Celodení vstupné 60 Kč
Děti do 15 let zDarma • Parkování zDarma

Požadavky:
• příslušná kvaliikace - nejlépe paliativní medicína,
onkologie, interna nebo PL
• nástup možný ihned
• i částečný úvazek
• pozitivní vztah k lidem a úcta k hodnotě lidského
života podmínkou

Profesní životopis, motivační dopis, kopie kvaliikačních
dokladů zašlete na e-mail: info@hospicpt.cz,
nebo zanechte osobně v recepci hospice.

Hospic slaví 10 let činnosti!
slavte s námi:

26.9. 14:00 -17:00 Doubravanka, Netolička, Pěčnovanka
- beneiční koncert jihočeských dechovek v parku hospice

15.10. 10:00 -16:00 Den otevřených dveří
v hospici i Domově Matky Vojtěchy

12.-22.10. Výstava fotograií a prezentace 10 let činnosti
Hospice a DMV - Atrium Městského úřadu v Prachaticích

23.10. 17:00 Děkovná bohoslužba

v hospicové kapli k výročí 10 let služby nemocným

23.10. 19:00 Slavnostní večer

v Národním domě, Prachatice - moderuje Marie Retková
Záštitu nad programem oslav přijali:
Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice,
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

pratelevidova.webnode.cz • www.vidov.cz
CA Jaroslava Štelová, Havlíčkovo náměstí 102/I, 380 01 Dačice

Tel.: 384 420 361, 384 423 556
www.stel-tour.cz, cestovka@stel-tour.cz
Pobočka: ul Nádražní 97/II, 377 01, J.Hradec: tel.: 384 362 696

CHORVATSKO – ZAVÍRÁNÍ MOŘE
23.9. – 27.9.

Baška Voda, Tučepi, Podgora

KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ – MUZIKÁLY

11.10.
31.10.
22.11.
30.01. 2016
27.02. 2016

MAMMA MIA! – Kongresové centrum Praha
Carmen – L.Bílá v hl. roli, Karlín, doprava + vstupenka
Evita – Divadlo studio Dva, doprava + vstupenka
Hamlet – Divadlo Broadway, doprava + vstupenka
Angelika – Divadlo Broadway, doprava + vstupenka

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

26.09.
03.10.
03.10.
26.10.
08.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.

KOUPÁNÍ

Orlí hnízdo – Rakousko, doprava + průvodce – NOVÝ TERMÍN
Pasov s plavbou lodí – Německo, doprava + průvodce
Hobby – České Budějovice – doprava
Muzea Vídně – Rakousko, doprava + průvodce
Linec – bleší trhy - Rakousko
Vánoční Vídeň – Rakousko, prohlídka města + adventní trhy
Vánoční Vídeň – Rakousko, prohlídka města + adventní trhy
Vánoční Drážďany – Německo, prohlídka města + trhy
Vánoční Vídeň – Rakousko, prohlídka města + adventní trhy
Vánoční Bratislava – Slovensko, prohlídka města + adventní trhy

04.10., 15.11., 13.12. Bad Füssing – termály Německo, vstup 10 euro/5 hod.
28.10.
Györ Ráb – termální lázně v Maďarsku
17.11.
Laa an derThaya – koupání v Rakousku

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Paříž klasická a královskásídla Fontainebleau a Versailles
24.09. – 28.09., 7.10 – 11.10., 24.10. – 28.10., 13.11. – 17.11., 02.12. – 06.12
5 denní poznávací zájezd do Francie s odjezdem z Jihlavy.
Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento, Pompeje, Vesuv, ostrov Capri
24.09. – 28.09., 24.10. – 28.10.
5 denní poznávací zájezd do Itálie s odjezdem z Jihlavy.

2.990,- Kč
1.260,- Kč
1.060,- Kč
1.060,- Kč
1.060,- Kč
1.060,- Kč
790,- Kč
550,- Kč
200,- Kč
490,- Kč
400,- Kč
490,- Kč
490,- Kč
650,- Kč
490,- Kč
580,- Kč
480,- Kč
590,- Kč
200,- Kč
3 490,- Kč
4 790,- Kč

V zimních měsících nabízíme jednodenní lyžařské zájezdy – Hochkar, Hinterstoder, Lackenhof a další…

www.hospicpt.cz | www.alzheimerpt.cz | www.poradnacb.cz

Lázeňské pobyty na Slovensku a v Maďarsku s odjezdem z J. Hradce. Nabízíme dopravu autobusy
pro 8 – 49 osob. Objednávky přijímáme na doprava@stel-tour.cz TěšÍME SE NA VAšI NÁVšTěVU

více na www.alza.cz

Foťák i výkon
na jedničku

Může vám
zachránit
život

E-obsah

ZDARMA

MIO MiVue Mirror R30
+ Záznamová kamera integrovaná do zpětného zrcátka
+ Kontrola nechtěného vyjetí z jízdního pruhu
+ Mimořádně kvalitní HD záznam (rozlišení 2 304 × 1 296)
+ Objektiv se záběrem 130°, microSD slot (až 32 GB)
+ G-Senzor pro monitoring síly nárazu a zrychlení

4 690,-

4 279,objednací kód:

PP320a

HTC Desire 626G (A32MG) White Birch Dual SIM
+ Nový smartphone s osmijádrovým procesorem
+ Fotoaparát 13 Mpx + 5Mpx selﬁe kamera
+ 5“ Super LCD displej (1 280 × 720)
+ Dual SIM, paměť 8 GB + microSD až 32 GB
+ Google Android 4.4 KitKat

6 690,objednací kód: HT1630d4c

Účinný jako
zubní nit
NOVINKA

Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8331/01
+ Elektrický přístroj pro čištění mezizubních prostor
+ Odstraňuje až 99,9 % plaku
+ Vyčistí celá ústa za 60 sekund
+ Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

2 499,objednací kód: EAZ6055r

90 dní testování se zárukou vrácení peněz
Na vyzkoušení kartáčků Philips Sonicare teď máte 90 dní.
Více na www.philips.cz.

Stvořený pro
citlivou pleť
NOVINKA

Philips S7520/41 Series 7000
+ Voděodolný holicí strojek
+ Navržen pro maximální pohodlí pokožky
+ Hlavy DynamicFlex s otáčením v 5 směrech
+ Pro suché nebo osvěžující mokré holení

4 699,objednací kód: EAT1125s

Získejte zpět až 1 500 Kč
Zí
Zakupte od 1. 9. do 31. 12. 2015 jeden z holicích strojků Philips řady
9000 nebo 7000 a získejte až 1 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
Více informací na www.philips.cz.

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 18. 9. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány do vyčerpání zásob.

kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111

