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Dluhopisy eFi Palace
Investice na 2 roky

Společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu e-Finance, a.s., vydává další emisi dluhopisů areálu ubytovacího a hotelového komplexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy jsou generovány
z pronájmů nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor. Tyto dluhopisy jsou určeny pro
investory se zájmem o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.
 Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je ﬁxovaný po celé dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na
případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou letech při splacení celé investice.

 Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je
ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy
mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace,
korespondenční formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.eﬁpalace.cz.

eFi Palace

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

Ý
N
E
Ř
V
E
T
O
Ě
V
O
N

Ý
V
O
S
E
R
G
N
O
K
H OT E L
v centru Brna

žby kongre
Vybavení a slu
b
Kapacita 120 oso
Moderní audio
a video technika
Klimatizace

e F i Pa l a

ce Hotel

B ra t i s l a v
s k á 52
Tel.: 515
555 50 0

sového sálu:

WiFi
Občerstvení
Ubytování
lu
Parkování v areá

www.efihotel.cz

Mezinárodní hotel eFi Hotel*** v centru Brna, který je součástí ﬁnanční skupiny e-Finance, a.s. hledá samostatného kuchaře či kuchařku s praxí
v oboru. Nabízíme mzdu ve výši 155 Kč za hodinu hrubého, což činí přibližně 31 000 Kč hrubého měsíčně. O dalších beneﬁtech včetně možnosti
ubytování se dočtete na webových stránkách www.hledamekuchare.cz, kde také najdete i odpovědní formulář. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

eFi Palace Hotel Brno, Bratislavská 52, 602 00 Brno

Kolínsko a Kutnohorsko
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.
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ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 42 ROČNÍK V

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

+ TV program na celý týden
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Cestování s NIKALem: Nákup a organizace německým managmentem!

ŠPANĚLSKO
ANDORRA

Ě!
Náš balíček V CEN
• 4 výlety v ceně! ní na
• Možnost parková
letišti ZDARMA!

✔ 7x ubytování ve 4* hotelech!
✔ 7x snídaně - formou bufetu
✔ Odborný průvodce CK NIKAL…

8 dní Zážitek ze 3 zemí!
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Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 210
Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186

Město chce milionovou dotaci
Památný Sankturinovský dům v centrum Kutné Hory čeká rekonstrukce za 55 milionů korun
5plus2

kou šanci na úspěch: „Když jsme žádali
o dotaci na Vlašský dvůr, tak šlo o částku zhruba dvojnásobnou a zdá se, že bychom měli uspět. Takže v totéž doufáme i nyní u Sankturinovského domu.“

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAN HORÁK
KUTNÁ HORA | Sankturinovský dům,
jednu z největších kutnohorských památek, čeká v brzké době rozsáhlá rekonstrukce. Vše závisí na tom, zda Kutná
Hora uspěje se žádostí o dotaci
z evropských fondů. Pokud ano, tak by
stavební práce mohly začít v polovině
roku 2018.
Původní projekt rekonstrukce vznikal
letos od jara a počítal s náklady asi ve
výši 28 milionů korun. Potom ale padla
volba na dražší variantu. „Budeme žádat
o peníze z dotačního titulu, který pokryje až 90 procent nákladů. Město proti původnímu plánu zaplatí zhruba o dva miliony více a přitom si bude moci dovolit
mnohem širší rekonstrukci. Spoluúčast
by mohla být ve výši asi šesti milionů korun, přičemž náklady by podle předběžných odhadů měly dosáhnout k 55 milionům korun bez DPH,“ říká starosta Kutné Hory Martin Starý.
Žádost o dotaci, jež bude podána do
konce listopadu, má podle Starého vel-

Baroko s gotickými základy

Jednu z největších kutnohorských památek čeká rozsáhlá rekonstrukce, pokud město dostane dotaci z evropských fondů.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Sankturinovský dům, který tvoří dominantu Palackého náměstí, je impozantní
palác s barokní fasádou. Ve skutečnosti
pamatuje počátky města – už v závěru
13. století zde stál věžový dům, jehož
gotická věž sloužila k bydlení i k obraně, neboť v areálu domu se v huti zpracovávalo stříbro.
Hlavní rozšíření domu spadá do konce
15. století. Roku 1481 ho koupil Beneš
zlatník, později s přídomkem z Trmice,
který jej však brzy pod tíhou finančních
nesnází prodal Sankturinovi z Nedvojovic. Větších stavebních úprav se dům dočkal ještě v letech 1787-1793, kdy dostal
nynější mansardovou střechu a proměnil
se v důstojný měšťanský dům. Dnes slouží jako kulturní a společenské centrum.
Je v něm informační středisko, přednáškové sály, Galerie Felixe Jeneweina a ve
sklepních prostorech Muzeum alchymie.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
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Kutná Hora chce
milionovou dotaci
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Autorem projektu rekonstrukce je architekt Ondřej Kubík společně s ing. Markétou Šedivou. Podle jeho představy by
ve sklepě mohla být expozice metalurgie zaměřená na těžbu a získávání stříbra. „V Sankturinovském domě se totiž
zachovala jedna z mála původních pecí
na tavbu stříbra,“ upozorňuje Kubík.
„Celým domem, od sklepa až po věž,
by mohla také procházet expozice alchymie a renesančních věd, kde by měly
být instalovány exponáty spojené mimo
jiné i s astrologií,“ dodává architekt.
Součástí domu nadále bude Galerie Felixe Jeneweina. Cílem projektu je také
zpřístupnit a upravit okolí domu, obnovit vchody z Vladislavovy ulice a z parku U Tří pávů. V zaskleném tubusu na
dvoře domu bude výtah.
„Mám rád staré věci, staré domy,“
říká architekt Kubík. Městskou komisi
zaujala prezentace jeho projektu, kterou
předvedl v podobě několika skic. „Počítačové vizualizace mě už moc nelákají,
snažím se vracet k původnímu řemeslu.
Ty skici jsou vlastně studií pro budoucí
detailní projekt,“ dodává architekt.
Kubík chápe rekonstrukci Sankturinovského domu jako součást snahy
o zvýšení přitažlivosti Palackého náměstí, jež je sice v centru města, ale návštěvníky k prohlídce zatím moc neláká.
V tom je s ním zajedno i starosta Starý.
„Nápady jsou, ale je to vše o penězích.
Zasloužilo by si to tam kašnu, nějakou
sochu nebo jiné umělecké dílo, možná i
stylovější osvětlení. Ale to máte zase
nejméně další tři miliony,“ podotýká starosta.
Rozhodování o přidělení dotace si vyžádá půl až tři čtvrtě roku. „V případě
kladného rozhodnutí bude následovat
vypracování detailní dokumentace, výběrová řízení a samotná rekonstrukce
by mohla začít někdy v polovině roku
2018,“ říká Jiří Janál, vedoucí odboru investic městského úřadu. V Sankturinovském domě se pak bude pracovat asi
rok a půl a vzhledem k rozsahu prací by
mohl být dům na nějakou dobu i uzavřen.

Čáslaváci se těší na
nový zimní stadion
Už za necelý měsíc si
obyvatelé Čáslavi budou
moci zabruslit na novém
zimním stadionu. Právě
dokončovaný sportovní
stánek se zároveň stane
domovským sídlem
hokejového klubu HC
Čáslav, který byl založen
letos v dubnu.
JAN HORÁK
ČÁSLAV | „Zimák“ vyrostl v areálu
Vodranty poblíž tamního atletického
stadionu a městských lázní. Na stavbě
ještě probíhají dokončovací práce, ale
termín slavnostního otevření je již pevně stanoven. „Bude to 14. prosince od
14 hodin. Na úvod bude prohlídka stadionu pro veřejnost a veřejné bruslení,
aby si zájemci mohli vyzkoušet led. Večer proběhne utkání mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Když se totiž před třiceti
lety v roce 1986 otevíralo kluziště v Kutné Hoře, také bylo prvním utkáním derby mezi Čáslaví a Kutnou Horou,“ říká
čáslavský starosta Jaromír Strnad.
Stavba stadionu byla velmi nákladným projektem. První etapa, při níž loni
vznikla samotná ledová plocha, vyšla
na 34 milionů korun, druhá etapa, v níž
vznikla vlastní hala, stojí přes
58 milionů korun. „Město dostalo od
Středočeského kraje dotaci ve výši pěti
milionů korun. Výstavba trvala v podstatě dva roky, včetně tříměsíční přestávky v zimních měsících na přelomu
let 2015 a 2016. V té době si už
Čáslavští mohli vyzkoušet ledovou plochu, i když se jezdilo s nebem nad hlavou,“ vysvětluje starosta.

Stadion už je pod střechou, slavnostního otevření se dočká 14. prosince.
FOTO | ZDEŇKA NEZBEDOVÁ

První tři letošní měsíce tak byly pro
plochu praktickou zkouškou. „Provoz
kluziště ukázal, že je ve městě o bruslení
zájem. Měli jsme problém uspokojit
všechny bruslaře, a ačkoliv jsme se snažili částky za pronájem kluziště držet na
nízké úrovni, stadion si na provoz prakticky vydělal,“ dodává Strnad.
Své zázemí a hlavně domácí led najdou na stadionu hokejisté z klubu HC
Čáslav. Tým, přestože zimní stadion ještě nebyl dokončen, vznikl už letos
v dubnu a nevede si špatně. „V krajské
soutěži jsme zatím druzí, přestože jsme
všechny zápasy hráli venku, tedy u našich soupeřů,“ uvádí sportovní manažer
klubu Vladimír Muras. HC Čáslav navazuje na dlouholeté tradice klubu Slavoj
Čáslav, který sehrál poslední utkání
v sezoně 2003-2004.
Hned, jak se klub na nové adrese zabydlí, zahájí nábor dětí do mládežnické
přípravky. „Zájem mezi dětmi určitě je,
jejich rodiče se nám již hlásí,“ říká předseda správní rady klubu Viliam Chrenka,
podle kterého je důležité, že i v tomto

má klub podporu města. „Už jen to, že
město bude platit provoz stadionu, z něj
dělá našeho hlavního partnera,“ dodává.
Bruslaři, kteří si ledovou plochu už
loňskou zimu vyzkoušeli, budou možná
překvapeni interiérem haly. Na stadionu
je tribuna se 400 sedačkami a diváci budou mít k dispozici také dvě a půl řady
k stání. Pro klání klubů v krajské soutěži
je to kapacita dostatečná.
Provozovatelem stadionu bude Čáslavská servisní, s. r. o. „Pokud jde o financování, rádi bychom se dostali do stavu,
kdy budeme provoz stadionu dotovat maximálně do výše 1,5 milionu korun.
Výše vstupného ale prozatím stanovena
nebyla,“ doplňuje starosta Strnad.
Podle něj je zimní stadion poslední
stavbou, která vyrostla v areálu Vodranty. „Další výstavbu tu již neplánujeme,
z prostorových důvodů by to ani nešlo.
Pokud by město do budoucna potřebovalo multifunkční sportovní halu, bylo by
možné uvažovat například o areálu Prokopa Holého. Ale na takové úvahy je ještě dost času,“ uzavírá starosta.
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Dům zůstane městu
Vedení Kutné Hory
nakonec zamítlo prodej
historického domu,
v němž sídlila nadace
prvorepublikového
advokáta Svobody.

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201

EVA ZAHRADNICKÁ
KUTNÁ HORA | 18. června 1899 byl Leopold Hilsner obžalován ze zločinu úkladné vraždy Anežky Hrůzové a Marie Klímové. O tři měsíce později stanul před
kutnohorským soudem – obžalobu proti
němu tehdy podal státní zástupce Antonín Schneider Svoboda, muž, jenž o několik let později založil ve svém domě č. p.
56 na kutnohorském náměstí Národního
odboje nadaci, jež si kladla za cíl každoročně před Vánocemi obdarovat nemajetné děti z kutnohorských opatroven nebo
žáky z obecních a měšťanských škol.
Nyní, sto dvacet osm let poté, co
Schneider Svoboda dům v Kutné Hoře
v roce 1888 koupil, však hrozilo, že
bude prodán a nový majitel, společnost
FWDS OIL SE, v něm vybuduje
čtyřhvězdičkový hotel pro sto dvacet
lidí. „Nadace byla zrušena až v roce
1953. Přečkala první i druhou světovou
válku. Pokud bychom se rozhodli, že
dům prodáme, budeme prodávat dar. Je
to morální?“ obrátila se v úterý během
jednání Dana Vepřková na ostatní členy
zastupitelstva a dodala, že dům byl později převeden do vlastnictví státu a poté
darován městu.
Ve snaze zabránit prodeji této historicky cenné budovy ji podpořil i její kolega Karel Koubský mladší. Ten zmiňoval především pochybnou minulost zájemců o dům. „Zajímal jsem se o společnost Fwds Oil Se, která o koupi usilovala. Jediným členem představenstva je
pan Jurij Heřmánek a jediný člen dozorčí rady Jan Jezbera. Když si ve veřejných zdrojích dohledáte, kdo ti lidé
jsou, narazíte na Kubiceho zprávu nebo
na slova jako Solncevská mafie,“ upo-
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ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Antonín Schneider Svoboda (vlevo) vstoupil do historie jako žalobce v procesu s Leopoldem Hilsnerem. Jeho klasicisní dům zůstává nadále v majetku
města.
FOTO | 2x ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
zornil Koubský. Týdeník 5plus2 se pokoušel Koubského informaci o majitelích společnosti ověřit, mluvčí útvaru
Národní centrály proti organizovanému
zločinu Jaroslav Ibehej to však odmítl
potvrdit. „Zásadně nezveřejňujeme, zda
vedeme, či nevedeme trestní řízení proti
konkrétní fyzické osobě,“ řekl Ibehej.
Zástupce společnosti Jurij Heřmánek se
jednání nezúčastnil, ačkoliv byla jeho
návštěva avizována. Vyslal za sebe pouze svého zástupce Tomáše Fingera.

Umíme změnit názor
Části kutnohorské opozice se nakonec
podařilo některé radní přesvědčit, aby
pro záměr prodeje domu nehlasovali.
Jedním nich byla i Běla Hejná. „Někdo
napíše, že chce koupit to či ono, my nevíme, co chceme, a ve chvíli, kdy přijde
a řekne, já to chci, my mu to dáme?“ zamyslela se Hejná. Podle kutnohorského
starosty Martina Starého jsou v domě
nyní městské byty a dům samotný je využíván zhruba ze třetiny. Záměr hotelu
prý podporuje i městská koncepce cestovního ruchu. „A co byste si představovali tam vytvořit? Nerad bych se dostal

do situace, abychom měli další dům Dačického, další náklady na provoz,“ komentoval diskuzi Starý, který se nakonec při hlasování zdržel.
Dvoupatrový nárožní dům č. p. 56
v historické městské zástavbě byl podle
údajů v památkovém katalogu vystavěn
v letech 1853-56. V jeho interiéru se nachází monumentální pilířové schodiště
s dvojicí čelních sloupů, fasáda je pozdně klasicistní. Dům koupil významný
kutnohorský občan Schneider Svoboda
v roce 1888, čtyři roky poté, co se do
Kutné Hory přistěhoval. Ve městě se aktivně účastnil veřejného života, byl tady
například členem obecního zastupitelstva. Pro Leopolda Hilsnera žádal
Schneider Svoboda trest smrti, k tomu
byl Hilsner i dvakrát odsouzen, nakonec mu však byl trest snížen na doživotí. V březnu roku 1918 rakouská vláda
nakonec propoustila Hilsnera na svobodu a on o deset let později zemřel.
Právník Schneider Svoboda měl
bezdětné manželství a před svou smrtí
se začal věnovat dobročinným aktivitám. Sám sebe vydědil a ve svém domě
č. p. 56, který chtěl původně darovat
městu, nakonec založil nadaci.

Čínské houby
za miliardy korun
KUTNÁ HORA | Velký komplex na produkci hub, který by měl vzniknout
v Kutné Hoře, bude zásobovat celou
střední Evropu. Zahrnovat bude zpracovatelský závod, výzkumný ústav a čínskou restaurace, práci v něm najde zhruba dvě stě padesát lidí. Podle kutnohorského starosty Martina Starého jsou jednání na začátku a není jasné, kdy započne realizace. „Jsem pozván koncem
listopadu na čínské velvyslanectví,“
uvedl starosta Starý.
Čínská společnost GT-Bio Technology plánuje postupně produkcí hub pokrýt celou Českou republiku a také okolní státy. V Kutné Hoře má pak požadavek na dvacet hektarů pozemků zemědělské půdy, dle Starého na Karlově
u čistírny odpadních vod, přičemž
nejdřív by došlo k odkoupení osmi hektarů, v druhé fázi zbývajících dvanácti.
Město firmě nabídne jak vlastní pozemky, tak vyvine iniciativu k získání pozemků dalších. Za kolik půdu prodá, nechtěl Starý uvést. „Město chce pozemky zajisté prodat. Cenu neprozradím, je
v jednání a jde o obchodní tajemství,“
řekl Starý a dodal, že sídlo firmy by
mělo být v Kutné Hoře. „Investice by se
měly rovnat několika miliardám korun,“ uzavřel Starý.
(eha)
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Zlatá a stříbrná horečka
Mnoho z nás většinou ani netuší, jaké poklady máme doma.
Ať už se jedná o staré, poškozené,
či polámané šperky, staré mince, zlaté zubní korunky, brože,
stříbrné příbory či z módy vyšlé
šperky. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své
peníze znovu zhodnotit. Aktuální
hodnota zlata se pohybuje okolo
33 000,- Kč za unci. V souladu

s kurzem české koruny cena zlata od začátku roku 2016 výrazně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit
i na částky značně přesahující
Vaše očekávání,“ konstatuje
manager Zlaté Investiční Banky,
který konstatuje stále stoupající
počet zákazníků.

Paní Jirásková se rozhodla
navštívit Zlatou Investiční Banku

Výkup zlata ve Zlaté Investiční bance se vyplatí

v Kolíně I., v Kutnohorské ulici 41
a informovat se o výkupních cenách. „Měla jsem několik starých
řetízků a náušnic po prarodičích,
a rozhodla jsem se je prodat. Zaujala mě pobočka Zlaté investiční
banky, která nabízí dlouhodobě
vysoké ceny za výkup. S jednáním personálu jsem byla velice
spokojená a mile mě překvapila
i vyplacená hotovost a to přes 8
tisíc korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samozřejmostí. Pobočka je pro Vás otevřena od pondělí do pátku od 8:30
do 12:00 a od 12:30 do17:00.V sobotu je pro Vás pobočka otevřena
po předchozím telefonickém
objednání na čísle 374 449 073.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit

nebo se poradit u skutečných profesionálů.

Kutnohorská 41,
Kolín – v pěší zóně u náměstí
Otvírací doba:
Po – Pá: 08:30 – 12:00
12:30 – 17:00
tel.: +420 374 449 073
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Hit dopředu nepoznám, ten pro
Zagorovou vznikl na toaletě
Jaroslav Uhlíř skládá písně se Zdeňkem Svěrákem
už půl století. Ačkoliv spolu vytvořili nespočet hitů,
sami mají většinou velmi špatný odhad toho, která
píseň uspěje. „Třeba Dělání jsme vnímali jako takovou
píseň práce a spíš doufali, že nám ji lidé odpustí,“
říká Uhlíř. Nyní mu po letech vychází, jak jinak než
se Svěrákem, nové album. A není jen pro děti.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Šestnácti novými písněmi oslaví
půlstoletí trvající spolupráci dvojice Jaroslav Uhlíř – Zdeněk Svěrák. „Z písniček
udělají šlágry posluchači, ne autoři,“ soudí Uhlíř, který v posledních letech často
hraje i na rockových festivalech.
Vám a Zdeňku Svěrákovi vychází po
čase nové album Cirkusový stan. V jedné písni zpíváte, že čekáte na hit, který
vás proslaví. Vy už na svém kontě ale
takové písně bezesporu máte. O které
byste řekl, že vás skutečně proslavila?
Se Zdeňkem Svěrákem budeme příští rok
slavit padesátileté výročí spolupráce
a vím, že na Ochranném svazu autorském
je písnička, která se jmenuje Strašidýlko
Emílek s datem 1967. Můžu říct, že v té
době šlo o jakési proslavení. Tahle
píseň zabodovala nejvíc ze
všech, které jsem tehdy dělal.
Když se na to podíváme z pohledu dnešní doby, tak je dost
proslavená píseň Není nutno
nebo třeba Dělání… Už je
jich víc. Ale začalo to Strašidýlkem Emílek.

Mám takovou teorii, že ani šlágr, ani hit nejde napsat. Ten se prostě stane. Abyste mi
rozuměla, když třeba doma na něčem pracujete a líbí se vám to, a i manželka vám
řekne, že to je hezká

melodie, tak tím to končí. Dál to nejde.
Pak se ale stane, že máte písničku, které
třeba moc nevěříte a ona najednou rozkvete, protože je to věc lidí. To lidi udělají
šlágr. Autor ne.
Takže se občas i vy mýlíte v odhadu,
která písnička uspěje?
Se Zdeňkem jsme dokonce v tomhle velmi špatní prognostici. Když jsme dělali pohádku Princové jsou na draka, tak jsme si
u písničky Dělání říkali, že je to taková píseň práce. Zdeněk dokonce říkal: „To nám
lidi odpustěj. Je tam ještě třeba Kdyby se
v komnatách nebo Statistika.“ No a dopadlo to pro nás naprosto nečekaně. Takže
prognóza nám opravdu nejde.

Chcete říct, že jste základ písničky
Já se vznáším, kterou pak zpívala
Hana Zagorová, vymyslel na toaletě?
Opravdu. Měl jsem takovou radost, že
jsem pak šel hned k pianu a udělal jsem
k ní refrén. Když přišli ostatní z oběda, tak
říkám: Hele, Zdeňku, co mám! Nechceš to
dodělat? A on na to: Víš co, dodělej si to
sám, když to z tebe tak pěkně vyšlo.
(smích) Když se pak písnička dostala ven,
hráli ji tak nějak normálně. Ale jakmile
kosmonaut Remek vyletěl do vesmíru, tak
ji najednou hráli v rádiu tak dvacetkrát za
den. A to díky jediné věci – zpívá se tam:
Já se vznáším, já si létám nadzvukovou
rychlostí. (smích)

Se Zdeňkem Svěrákem máte tvůrčí
role jasně dané. Na něm je
text, na vás muzika. Nelákalo
i vás někdy psaní textů?
Já už jsem nějaké texty napsal.
Dokonce text i s hudbou jedné písničky, kterou budete znát. Váže se
k ní taková pěkná story. Kdysi jsme
se Zdeňkem Svěrákem a Pavlínou Filipovskou jezdili dětská představení.
Jeli jsme do Plzně, kde jsme měli dvě
představení a mezi nimi byla pauza
na oběd. Dnes už snídám asi třicet let
jenom ovoce, ale tehdy jsem se
stravoval hrozně a trpěl jsem zácpa-

Těžko uvěřit, že se Zdeňkem Svěrákem spolupracujete už téměř padesát
let. Mimochodem prý vás
tehdy tak trochu odloudil Miloni Čepelkovi,
když jste byl jeho hostem v Českém rozhlase.
Ano, původně jsem dělal
s Miloněm Čepelkou. Pamatuju si, že mi jednou
říkal: Hele, tady ten Svěrák
– ten modrovokej, by ti chtěl
dát nějaký texty. A já jsem
řekl větu: Prosím tě, Miloni,
a umí ten Svěrák ty texty
vůbec psát? (smích)
Asi byste tehdy nehádal, že
spolu nakonec uděláte tolik hitů.

mi. No, a když tehdy skončilo první představení, Zdeněk zavelel, že se jde na oběd.
Jenže já se cítil, jako bych měl v břiše šutry. Bylo to hrozné, a tak jsem místo oběda
zamířil na onu místnůstku. Jak tam tak sedím, najednou to bylo dobré. Žádná zácpa
nebyla a řekl jsem si: To se vznáším, to si
lítám… Já se vznáším, já si lítám!

Před pár lety jste se začal objevovat
na letních festivalech, kde by vás třeba vedle ostřílených rockerů čekal jen
málokdo. Publikum vás ale přijalo nakonec s velkým nadšením. Nebál jste
se ze začátku trochu?
Dělal jsem dlouho jenom dětská představení, ale pak přišel právník Petr Pečený s tím,
abych zazpíval na Keltské noci, kde hrála
kapela Tři sestry. Řekl jsem si, že to zkusím, ale moc jsem nevěděl, do čeho jdu.
Když jsem pak stál za pódiem, Petr Pečený
mi říká: Tady půjdeš po těch schodech nahoru, a buď tě tam nechají, nebo tě srazí. Dám
ti jednu radu, srazí tě okamžitě, jestli pustíš
playback. Tak jsem tam šel a zpíval jsem nakonec hodinu a půl. Byl jsem z toho úplně
nadšený a hned jsem to volal Svěrákovi. On
mi na to řekl: Teď jsi dostal koňskou dávku
elánu! Měl pravdu. Takhle jsem s Třemi
sestrami začal jezdit po republice.
U toho ale nezůstalo.
Dneska mám excelentní kapelu se skvělými muzikanty a jezdíme i po klasických velkých festivalech. Vůbec jsem netušil, že například písničky z filmu Ať žijí duchové!
jsou tak oblíbené. Říkal jsem si, že to je
stará záležitost, že už je to pryč. A ono
ne. Právě takhle to s těmi hity je. Prostě
se stanou. Já jen nevěděl, že už se staly.

Jaroslav Uhlíř

Narodil se 14. září 1945 v Praze.
Je autorem hudby k mnoha filmům, ale
třeba i hitu Jiřího Schelingera Holubí dům.
■ Během zlínského filmového festivalu v roce
2014 obdržel ocenění za tvůrčí přínos
ve filmové tvorbě pro děti a mládež.

■

■

FOTO | JIŘÍ ANTALOVSKÝ
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Vraťme se ještě do minulosti. Dočetla
jsem se, že v době, kdy jste spolupracoval s Miloněm Čepelkou, jste byl vítězem Armádní soutěže umělecké tvořivosti. Jak vaše vojna vlastně vypadala? Zažil jste takový ten klasický dril?
Říká se, že jakmile je člověk v něčem takovém nově, tak je strašně naštvaný a ex
post – s odstupem času – je všechno dobré. Pak na to chlapi v hospodě v legraci
vzpomínají. Já si myslím, že dva roky byla
až dost dlouhá doba. Ale zase na druhou
stranu teď vidím, že když není žádná vojna, není to dobře. Člověk se tam v dost brzkém věku setkal s faktem, že někdo je nad
ním. Zkrátka brzy zjistil, že musí mít vůči
něčemu respekt. Když šel naproti mně major, tak jsem byl celý bez sebe. Teď si tak
nějak každý proplouvá a mám pocit, že
vojna v jistém směru měla něco do sebe.
Říkalo se, že z kluka udělá chlapa, a to je
pravda. Dva roky byly ale opravdu velká
ztráta. Stačil by rok.
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Hodina zpěvu, Hitšaráda i Schelingerův Holubí dům

Zažil jste na vojně někdy šikanu?
Samozřejmě jsem i já zažil klasické rozdělení na bažanty a mazáky. Nejprve člověk
dostával záhul, a pak se z vás stal mazák
a měl jste relativně klid. Někteří si tu roli
až moc užívali a bažantům opravdu zatápěli. Já jsem se toho nikdy neúčastnil. Abych
někomu vyhazoval věci ze skříňky a podobně, to mi nic neříkalo. Ale někteří se
skutečně vybarvili.

Se Zdeňkem Svěrákem oslaví Jaroslav Uhlíř příští rok padesátileté výročí
spolupráce. Tu odstartovala jako první písnička Strašidýlko Emílek.
Společně složili a napsali písně k mnoha filmům. Z těch pro děti jsou to
například pohádky Ať žijí duchové!, Princové jsou na draka, Tři veteráni
nebo Lotrando a Zubejda. Jejich hity zní i v dnes již klasických snímcích
jako Vrchní prchni!, Kolja nebo třeba ve Vratných lahvích.
V roce 1988 spolu natočili první písničkový pořad pro děti. Jmenoval se
Hudba: Uhlíř, Slova: Svěrák. Původně mělo jít o jednorázový projekt, ale
byl natolik úspěšný, že se stal popudem pro vznik pořadu Hodina zpěvu,
který s nadsázkou „hudebně odchoval“ několik generací těch nejmenších.
Vedle písní vzešla z pořadu řada krátkých operet (O Budulínkovi,
O dvanácti měsíčkách) a tři z nich se staly základem filmu Tři bratři.
Nové písničky nejen pro děti vznikají v jejich tvůrčí dílně stále.
Dalším osudovým parťákem Jaroslava Uhlíře je bezesporu Karel Šíp.
V osmdesátých a devadesátých letech společně připravovali postupně
několik televizních pořadů. Do dějin televizní zábavy z nich asi
nejvýrazněji vstoupila Hitšaráda, později přejmenovaná na Galašarádu.
Z jejich autorské dílny pocházejí hity jako René, já a Rudolf, Inženýrská
nebo Hospoda. Ještě dříve – v sedmdesátých letech – měli společně
s Janem Johnem vlastní kapelu Faraon. Johna v ní později nahradil
Jiří Schelinger. Po úspěchu písně Holubí dům ze skupiny odešel
za nabídkou Františka Ringo Čecha.
Pokud byste si chtěli poslechnout písničky Jaroslava Uhlíře naživo,
máte možnost 10. prosince v Divadle Hyberina, kde se od 10:30 uskuteční
Hodina zpívání, při které zazní největší hity z pohádek Ať žijí duchové!,
Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, S čerty nejsou
žerty a mnoha dalších.

INZERCE

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Operátor/ka Call centra
Vaším hlavním úkolem bude: telefonické
oslovování stávajících zákazníků s nabídkou
rozšíření či prodloužení předplatného novin.
Místo výkonu práce: Praha - Malešice
Očekáváme: přirozený obchodní talent,
schopnost nenuceně zaujmout a přesvědčit
při kontaktu po telefonu, dobrou uživatelskou
znalost práce na PC (Word, Excel a Outlook).
Nabízíme: k zaručenému fixu také motivační
pohyblivé složky mzdy, vlastní pracovní místo,
týden dovolené navíc, stravenky, zázemí stabilní
mediální skupiny.
Kontaktní osoba: Aneta Tučková,
e-mail: aneta.tuckova@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis na výše uvedenou e-mailovou adresu.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte,
uveďte prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

Klidné bydlení vhodné pro seniory,
střední generaci i mladé jednotlivce i páry.
Bydlení hotelového tymu v samostatných nájemních bytech poskytuje
maximální pohodlí i soukromí.
Byty 1+kk zahrnují předsíň, obývací pokoj, kuchyňskou linku, sociální
zařízení, topení a obvykle balkón nebo lodžii.
- Recepce 7 dní v týdnu
- Stravování bez starostí
- Sociální služby
Objekt i zahrada jsou hlídány bezpečnostní agenturou.
V areálu Rezidence Magnolie se nachází neveřejné komunikace, parková
zahrada i stání po automobily klientů a jejich návštěvy.
ceny bytů od 7 495 Kč/měsíc
jsme zaměření na bydlení seniorů, smluvní lékař, sociální služby
zajišťujeme ve spolupráci s Farní Charitou Neratovice
Bezpečí, svoboda a nezávislost bydlení,
Služby i sportovní vyžití…
Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte
na venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně.
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra v objektu, zajistíme další služby na přání
(nákupy, péče, pošta, opravy oděvů aj.)
Vzdálenost do hlavního města Prahy je necelých 14 km.
95% bytů je obsazeno, z toho 60% seniory.
www.rezidence-magnolie.cz | bezplatný tel.: 8-16 hod. 800 58 58 58
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Vypadají jako modely pro zábavu dětí nebo dospělých
„věčných kluků“. Jenže drony dnes pomáhají i policii,
armádě, památkářům a jak ukazují příklady ze zahraničí,
můžou plnit i roli nebývale rychlých plavčíků. A že nejde
jen o momentální módní záležitost, dokazuje i fakt, že
bezpilotní létání můžete studovat už i na české univerzitě.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Nad svými hlavami je vídáme stále
častěji. Jakési malé vrtulníky tiše krouží
v parcích, ale například i u fotbalových stadionů. Mezi drony v obou zmíněných situacích je ale velký rozdíl. Zatímco ty, se kterými si v parku hrají děti i dospělím stojí jen
několik tisíc korun, tak ty, jež využívá policie či vědci, přijdou i na půl milionu korun.
Drony, tedy bezpilotní letouny, v Česku
pomáhají například památkářům, protože
ze vzduchu nafilmují i místa, kam by se
lidé dostávali jen s obtížemi. Užitečné jsou
ale i v zemědělství. „Skenují vršky stromů
a na základě toho se spočítá, kolik je v lese
dřeva,“ vysvětluje Martin Saska, vedoucí
skupiny multirobotických systémů, která
působí na Fakultě elektrotechnické České-

ho vysokého učení technického. Díky jiným aplikacím mohou drony například vytvořit přesnou mapu pole. A nejen to. „Odhadnou pak také, na kterém místě je potřeba více přihnojit, případě použít nějaký postřik, jestliže je úroda napadena. Systém je
totiž propojený s postřikovým vozidlem,“
objasňuje Saska. Drony tedy zdaleka pouze nesnímají objekty či předměty, ale umí
data také vyhodnocovat. Jinými slovy, tak
trochu za nás už i přemýšlejí.
Kromě armády stále častěji využívá drony i česká policie. „Používají je, když potřebují monitorovat větší shromáždění
lidí, například skupiny fanoušků po fotbalovém zápase. Slyšel jsem, že v okamžiku,
kdy helikoptéra vzlétne, lidé se začnou
chovat ukázněně. Takže vlastně působí
i preventivně,“ říká.

Drony nejsou
jen hračka.
Umí zachránit
i lidské životy

Drony, které využívají vědecká pracoviště nebo policie, jsou samozřejmě nesrovnatelné s těmi, které si může kdokoliv
koupit téměř v každém obchodním centru,
„Ty, které mají k dispozici vědci nebo třeba bezpečnostní složky, umí přistát, i když
má jeden z motorů poruchu. Navíc dokáží
létat i za nepříznivého počasí,“ přibližuje
Saska. Kromě dalších parametrů, jako je
třeba nosnost, se opravdu velký rozdíl projevuje také v ceně. „Řekněme, že helikoptéra, kterou koupím za patnáct tisíc jako
hobby, bude v průmyslovém provedení
stát klidně půl milionu,“ vypočítává.
Vzrůstající popularita dronů přináší odezvu také z vysokého školství. Už od letního semestru v roce
2017 se studenti Vysoké školy technické a ekonomické

v Českých Budějovicích mohou hlásit na
zcela nový obor, jehož středobodem jsou
právě drony. Nese název Využití a řízení
bezpilotních systémů. „Studenty seznámíme s legislativou, možnostmi využití dronů, základy letu a řízení. Letos jsme koupili multikoptéru s příslušenstvím. Vše bude
sloužit k výuce i pro výzkum,“ říká garant
předmětu Ladislav Bartuška z Katedry dopravy a logistiky. Také on vidí v dronech
obrovský potenciál do budoucna. „Dovolím si předpovědět, že vznikne nová profese operátora dronů,“ soudí Bartuška.

Plavčík s vrtulemi
Bezpilotní letouny se v zahraničí používají ještě rozmanitěji. Například ve Španělsku slavil loni úspěch experimentální projekt, v rámci kterého drony pomáhaly zachraňovat plavčíkům na plážích tonoucí.
Helikoptéry opatřené kamerami a záchrannými kruhy se k topícím se lidem dokázaly dostat třikrát rychleji
než živí záchranáři.
Japonci se oproti tomu letos vytasili s prvním velkým dronem s robotickými pažemi. Ten dokáže uchopit předměty o váze až deset kilogramů a vystoupat do výšky pěti kilometrů.
Síla přitom není jedinou předností chytrého stroje. Pracuje natolik přesně, že dokáže přeříznout kabel či stisknout vypínač.

Chytré drony pro Chytrá města

FOTO | ARCHIV MAFRA

Zatím jde sice spíše o vizi do budoucnosti, ale už nyní se rýsuje možnost, že jednou drony
nahradí nebo minimálně doplní dosud používané klasické průmyslové kamery, které
monitorují veřejný prostor. Možné by to bylo především díky vzrůstajícímu trendu
takzvaných Chytrých měst. Tedy měst, které zavádějí do jejich běžného fungování
nejnovější technologie umožňující například snižovat emise, reagovat na dopravní
situaci, monitorovat bezpečnost a podobně.
„Technologie dronů umožňuje operativně nasadit i více kamer nad oblastí, kde je to
aktuálně potřeba. Mohou také měřit koncentraci exhalací ve městě i zjistit, kdo je
konkrétním znečišťovatelem, a dokonce i nabrat vzorky,“ vysvětluje Martin Saska z ČVUT.
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Britannic, zkáza mladšího „bratra“ Titaniku
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Počátkem 20. století pluli po světových mořích tři bratři, jejichž velikosti, lesku a krásy předtím žádní jim podobní nedosáhli. Nejstarší se jmenoval Olympic,
prostřední Titanic a nejmladší, ale zároveň
největší byl Britannic. Byly to konstruktérské divy své doby – lodě, na které se nezapomnělo ani po 100 letech. Lodě, které ale
provázela smůla. Zatímco o katastrofě Titaniku ví téměř každý, zkáza Britanniku,
od jehož potopení 21. listopadu uplyne
100 let, zůstává v jeho stínu.
Psal se rok 1916 a první světová válka
zuřila v šílených smrtonosných otáčkách.
Od zkázy Titaniku uběhlo čtyři a půl roku,
Britannic, který měl jako luxusní loď cestovat mezi Amerikou a Anglií, převzalo britské námořnictvo. Tisíce jeho světel nezářily do noci, v restauracích a salonech nevyhrávala hudba, milionáři a bohaté paničky
nepopíjeli své drinky pozorujíce lesklýma
očima odraz měsíce na mořské hladině.
Ne, po prknech paluby dupaly vojenské
boty, místo bazénů byla namontována
děla a z podpalubí se neozýval smích, ale
nářek stovek raněných vojáků – gigantický parník totiž sloužil jako plovoucí lazaret. S novým nátěrem a obřím červeným
křížem měl kapacitu 3300 lůžek a 489 členů zdravotního personálu.

Největší britská nemocniční loď operovala zejména ve Středozemním moři. Bylo
jí tam potřeba, protože Britové a Francouzi
se snažili podlomit Osmanskou říši, která
se spojila s Německem. Vzájemné střety
stály život stovek tisíc mužů.
Počátkem listopadu 1916 se parník vydal na šestou, poslední plavbu. Kvůli bouři a nutnosti doplnit uhlí a vodu se zdržel
v Neapoli, poté vyplul směrem k Aténám.
K neštěstí došlo v Egejském moři u ostrova Kea jižně od Atén, kde brzy ráno lodí
otřásla exploze. Britannic s největší pravděpodobností najel na minu, mluví se ale
i o možnosti útoku německé ponorky.
Přestože vodotěsné přepážky, které byly
vytaženy mnohem výš než v případě Titaniku, zafungovaly, do lodi se z mnoha
míst drala mořská voda – okénka v bocích
nemocničního obra totiž zůstávala kvůli
čerstvému vzduchu otevřená. Stroje navíc
hnaly smrtelně zraněnou loď dál, takže postupně zajížděla pod hladinu.
Osud ale většině lidí na palubě přál,
z 1 100 mužů a žen na palubě jich zemřelo
„jen“ 30, většina se zachránila díky teplé

mořské vodě a blízkosti jiných lodí i kocábek rybářů. Kvůli každodenním tragédiím
války se na potopení Britanniku takřka zapomnělo, a to až do doby, než jej v roce 1975
objevil
francouzský
oceánograf
Jacques-Yves Cousteau. Nyní patří vrak na
dně moře jednomu podnikateli a brzy by se
z něj dokonce měla stát turistická atrakce
– na dno se budou v ponorce či skafandru
ročně potápět stovky dobrodruhů.
(jos)
INZERCE

FOTO | WIKIPEDIA.ORG

10 18. listopadu 2016

Česká republika

SVŮDNÍK versus RODINNÝ TYP
plu

s2

ČESK

SOBNOSTI
ÉO

pro týd e ník 5

Herec Miroslav Šimůnek zazářil v Troškových pohádkách Z pekla
štěstí. Na televizi Prima je teď posilou seriálu Ohnivý kuře. Coby
svůdník zůstává bez stálé partnerky. Zpěvák Martin Chodúr
se po úspěchu v SuperStar stal usedlým taťkou. O 16 let starší
byznysmenka Ivona Selníková mu letos porodila syna. Prožívají
rodinné štěstí. Co si playboy Šimůnek a taťka Chodúr řekli?

MIROSLAV ŠIMŮNEK: NOVOPEČENÝ
TATÍNKU, JAK SI SVÉ RANÉ OTCOVSTVÍ
VYCHUTNÁVÁŠ A UŽÍVÁŠ?

Martin Chodúr: Skutečně si to vychutnávám a užívám. Jsme prostě spokojení, zdraví a šťastní. Je to skvělý pocit. Víc si snad nejde ani přát.

Miroslav Šimůnek:: Štěstí přeje připraveným, říká se. Přiznám se, že několikrát v mém dosavadním životě
jsem připravený nebyl. Nicméně jsem zdravý, věnuju se profesi, kterou miluju, co víc si přát. Štěstí tedy mám.
MIROSLAV ŠIMŮNEK: ZVLÁDÁŠ SKLOUBIT
OTCOVSKÉ POVINNOSTI A PRACOVNÍ ZÁVAZKY?

Martin Chodúr: Není to tak složité, jak se může na první pohled zdát. S partnerkou se
v péči o Martínka střídáme. Když je Ivonka v práci, starám se já, když já, tak ona. A když
nemůže ani jeden, pomohou babičky.

Miroslav Šimůnek:: Vzhled je v životě poměrně důležitý pro všechny z nás. I když se to zdá povrchní, tak to prostě je. Žijeme všichni pospolu, potkáváme se a setkání s upraveným člověkem je
obecně příjemnější než s neupraveným. Vše má pochopitelně svou míru. Co se naší profese týče, platí
to dvojnásob, protože je na nás holt víc vidět. Byly ale doby, kdy mi
vzhled skutečně profesní život komplikoval. Tenkrát jsem to občas tak
vnímal. Teď už tyhle záležitosti neřeším.
MIROSLAV
ŠIMŮNEK: JAK
VIDÍŠ SVOU
KARIÉRU, NA CO
SE MŮŽEME
TĚŠIT?

MARTIN CHODÚR: MÁŠ
V ŽIVOTĚ Z PEKLA ŠTĚSTÍ?

MARTIN CHODÚR: JE TVŮJ VZHLED PRO
TVŮJ ŽIVOT PŘÍNOSEM, NEBO TI HO SPÍŠE
KOMPLIKUJE?

Martin Chodúr: Daří se mi to, co jsem si předsevzal
po mém vítězství v talentové soutěži Česko Slovensko
hledá SuperStar – stát se všestranným zpěvákem
s rozmanitým repertoárem pro všechny generace. Že
jsem na dobré cestě, jsem se přesvědčil během letošního října na dvou výjimečných akcích v Bratislavě. Vystoupil jsem na narozeninovém koncertu Mariky Gombitové
a na koncertě Lýra 50, který se konal u příležitosti
padesáti let od prvního ročníku mezinárodního písňového festivalu Bratislavská
lyra. Navíc 5. listopadu jsem měl první
samostatný koncert v Praze, ve zcela
zaplněném Divadle U Hasičů. Předvedl
jsem koncertní program Martin Chodúr
zpívá pro zamilované, který budu
uvádět v dalších českých, moravských
a slovenských městech. A 14. prosince jsem hostem vánočního koncertu
Hany Zagorové v pražské Lucerně.
Česky jsem otextoval duet Johnnyho
Mathise a Barbry Streisandové, který
pod názvem Jeden Bůh právě vyšel
na vánočním albu Štefana Margity
X Mas. A pomalu uvažuji o čtvrtém
albu. Přinese mé oblíbené zahraniční
písně s mými českými texty.

Miroslav Šimůnek: To je otázka…
Každé odvětví má své. Za roli se herec
dokáže skrýt, při moderování se odhalíte
úplně. Role vyžaduje jistou přípravu
a soulad s kolegy, moderace naopak
chce pohotovost, improvizaci. Jedno ale
mají bezpochyby společné, a to je výzva. Proto mám oboje rovnocenně rád.

MARTIN
CHODÚR: CÍTÍŠ SE
VÍCE HERCEM NEBO
MODERÁTOREM?

Inzerce

Dárek, který těší a pomáhá
®
lék Wobenzym
Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks
unikátní české zubní pasty
v hodnotě cca 500 Kč

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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Necenzurovaný manuál na basu.
„Mám čtyřletou dceru, čeká nás první
návštěva, pustí mě do věznice s mlíčkem
a plínečkou,“ napsala o pár dní později
paní Věra. A do třetice: „Chtěla jsem se zeptat, jak to chodí ve Vinařicích (věznice
u Kladna, pozn. red.) při návštěvách. Jestli
je možné sedět vedle přítele a jestli se můžeme obejmout,“ ptala se paní Luisa začátkem listopadu.
Jako všichni ostatní, i Luisa dostala od
Ondřeje Zelenky odpověď. „Pokud vím,
tak sedíte naproti sobě a jste oddělení přepážkou. Můžete se políbit při odchodu
a příchodu,“ předává zkušenosti.
Nejčastěji se ale dotazy týkají podmínečného propuštění. „Odpovídám podle
konkrétní situace. Nejvíc jsou propouštěni
prvotrestaní, ti mohou jít na svobodu po
třetině či polovině trestu, záleží na chování,“ vysvětluje Zelenka.

Štrúdl za mříže nepatří

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

Je to „snadnější“, než jste si ochotní připustit. Stačí
přehlédnout jednu dopravní značku a způsobit tak
vážnou nehodu. Nebo váš pes někoho pokouše. A vy
stojíte před branami věznice, ve které máte strávit
příští rok a půl. „Negativní atmosféru tam nasajete
do tří měsíců,“ říká Ondřej Zelenka, zakladatel webu
Obase.cz, který radí rodinám vězňů. „Některé basy
jsou opravdu strašákem. Lidé ale netuší třeba to, že
známému nemůžou přinést ani štrúdl,“ upozorňuje.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jmenuje se Veronika a zavinila autonehodu, při které zemřelo její vlastní dítě.
Za usmrcení z nedbalosti má v prosinci nastoupit do věznice ve Světlé nad Sázavou.
„Soud, který verdikt vynesl, mi dal odklad
nástupu do kriminálu do doby, než mému
druhému dítěti bude rok. A to je právě letos
v prosinci,“ říká 29letá Veronika ze severní
Moravy, která si přála zůstat v anonymitě,
ale její celé jméno redakce zná. Stačil okamžik, neopatrnost a její dosavadní život se
zhroutil do základů. Nevěděla, co si počít,
netušila, co ji ve světě za zamřížovanými
okny čeká. Právě pro podobné případy
vznikl před několika měsíci web Obase.cz.
Radami i osobními zkušenostmi zde pomáhají rodinám nastupujících trestanců lidé,
kteří ví, jak to v „base“ chodí.
„Ve vězení vstupujete do naprosto jiného světa s vlastními pravidly, která nikde
jinde neplatí,“ vysvětluje zakladatel portálu, 30letý Ondřej Zelenka (na snímku ve

výřezu), který má dlouholeté zkušenosti
s životem ve vězení a pracoval i pro Vězeňskou službu ČR. Praktické rady, kterých
jsou zde stovky, využila i na začátku zmiňovaná Veronika. „Potřebovala jsem zjistit, zda existuje možnost nejít do vazby,
kde bych se o dceru nemohla postarat, ale
nastoupit rovnou do věznice, kam už
mohu s děťátkem jít. Musím uznat, že mi
pán z tohoto serveru poradil i v tak
specifickém dotazu, jako jsem
měla já,“ zdůrazňuje Veronika. Nutno podotknout, že
portál Obase.cz není žádný
byznysový projekt. Jak přibližuje Ondřej Zelenka, na
provoz nečerpá žádné dotace
a za reklamu má asi jen dvě
stovky měsíčně. „Děláme to na
dobrovolnické bázi,“ říká.

Místo pilníku pervitin
Negativní vězeňskou atmosférou podle Ondřeje Zelenky nasáknete už za tři měsíce pobytu. „Ve světě za zdí pomáhá zejména rodina venku a práce,“ říká s tím, že měsíčně
si vězeň vydělá průměrně jen 4 500 korun

hrubého. „Tato suma se nemění už 18 let,
přesto se práce dává spíš za odměnu,“ tvrdí
Zelenka. Život v base je o to složitější pro
lidi, kteří jsou zvyklí na takřka každodenní
práci a zábavu na internetu a s mobilním telefonem. „Nenavádějte ho, ať si pořizuje
mobil. Vím, kontakt je fajn, ale bude tam
kvůli tomu déle. Když ho odhalí, může dostat ještě přidáno nebo mu odloží podmíněné propuštění,“ zní rada jednoho z diskutujících na webu Obase.cz.
Doby, kdy se do vězení pronášel pilník
zapečený v bochníku chleba, jsou samozřejmě dávno pryč, ovšem pašování jako
takové je stále problém. „Dnes se do kriminálu pronášejí zejména mobily, drogy jako
pervitin a subutex (substituční látka místo
opiátů, pozn. red.) nebo steroidy.
Kurýry bývají někdy sami zaměstnanci
věznice, rodinní příslušníci jsou v některých případech až na druhém místě,“ tvrdí
Ondřej Zelenka. Mobil, který venku stojí
asi pětistovku, tak prý v kriminále pořídíte
i za deset tisíc korun. Gram pervitinu se
platí čtyřmi až šesti tisíci, „venku“ stojí skoro desetkrát méně.

„Povolí mlíčko
a plenku?“
Měsíčně navštíví web
Obase.cz přes deset tisíc lidí,
ale řada ze stovek dotazů si je
v mnohém podobná. Příklad?
„Dobrý den, přítel odsouzen na
2,5 roku, věznice Praha Pankrác. V pátek
nastoupil, zatím o něm nemám žádné zprávy. O věznici jsem přečetla asi milion článků, před čím bych ho měla varovat? Šlo
o autonehodu, při které zemřel člověk,
blbá shoda náhod. Je to moc hodný člověk
a já se bojím, co s ním vězení udělá,“ napsala letos v polovině června paní Michaela.

Mnoho lidí stresuje první návštěva ve vězení. Ta je podle Ondřeje Zelenky reálná
během dvou tří týdnů od nástupu, ale je potřeba si předem ujasnit, co lze do světa
mezi zdmi vůbec přinést. Neznalý člověk
automaticky většinou zabalí základní hygienické pomůcky, cigarety a kávu, něco
na převlečení, na čtení, psací potřeby a přibalí kousek štrúdlu. S tím ale nepochodí.

35
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22
48

věznic je v Česku
v provozu, z toho
je 10 vazebních.
tisíc a 670 míst k tomu je
oficiální kapacita těchto
vězeňských zařízení.
tisíc a 480 k tomu je
počet vězňů (včetně
vazebně stíhaných)
k říjnu 2016.
je počet doživotně
uvězněných zločinců
v Česku.

„Pokud to vězeň nemá od zaměstnanců
věznice schválené, tak nedostane ze zmíněných věcí vůbec nic. Postup je takový,
že nejdřív vězeň zažádá, co chce. Když to
má odsouhlasené, pak teprve zavolá
domů. Ale takový štrúdl neprojde asi nikde, věci podléhající rychlé zkáze se do
věznice nosit nesmí. Odsouhlasení seznamu může trvat od pár dnů, třeba v Liberci,
až po tři měsíce například v Břeclavi,“ vysvětluje Zelenka.
Otázek přicházejí na web Obase.cz týdně desítky a Zelenka na ně sám nestíhá odpovídat, pomáhá mu proto asi dvacítka dalších lidí, kteří se v problematice vězeňství
orientují. Tři z nich jsou dokonce k dispozici i na telefonu. Často se do následných
diskuzí zapojují i zkušení „muklové“.
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Jak „přežít“ za zdí radí i muklové
„Web jsem založil hlavně kvůli neexistující pomoci rodinám těch, kteří v base někoho mají. Ať jsou to přítelkyně, maminky
či děti odsouzených. Kromě informací je
důležité, že s těmi lidmi někdo sdílí jejich
problém – rodinní příslušníci jsou často
zoufalí a vystresovaní, nikdo jim neporadí. Právě ti trpí většinou nejvíc, ačkoliv
nic neprovedli,“ vysvětluje Zelenka a zároveň přiznává, že pochopitelně počítá s tím,
že je to pomoc i pro samotné budoucí vězně, kteří čekají na výkon trestu.
Proti takové službě nic nemají ani samotné věznice. „Jakákoliv informace,
o které nejsou lidé v těžké životní situaci
detailně informováni, je přínosná. Nejsme
ale pravidelným čtenářem tohoto webu,“
reaguje Radka Šmucrová z vazební věznice v Liberci.

Nejobávanější kriminály
Že každá věznice má jinou pověst, je jasné. Ať už jde o to, jak moc je přeplněná,
jak zde vaří a pochopitelně i v jaké „společnosti“ se dotyčný „nováček“ ocitne. Připomeňme, že v Česku funguje 25 věznic běžných a 10 vazebních.

„Syn je mladý a má nastoupit do věznice v Rapoticích. Mám se o něj bát?“ stojí
v jednom z typických dotazů. Nepříliš povzbudivá odpověď mu přišla od jednoho
z tamních bývalých vězňů: „Seděl jsem
v Rapoticích, bacha, kdo nemá pevnou rodinu a vůli, snadno podlehne drogám, tam
je to normální!“
Podobnou pověst rapotické věznice potvrzuje i Ondřej Zelenka. „Ano, o Rapoticích se říká, že tam je hodně drog. Ale je
potřeba si uvědomit, že drogy jsou rozšířené ve všech věznicích,“ komentuje Zelenka. Na druhou stranu časté obavy z fyzických útoků, pohlavního zneužívání a šikany nejsou automaticky oprávněné. „Nebývá to tak hrozné, jak se říká. Ale je pravda,
že fyzicky slabší vězni jsou někdy nuceni
dělat ostatním sloužící a bývají vystaveni
šikaně. Chlapi se někdy poperou, třeba
kvůli drogám. Ovšem sexuálního násilí je
dnes za mřížemi málo,“ podotýká.
Z reakcí na podobné dotazy vyplývá, že
největším strašákem jsou kriminály v Horním Slavkově na Sokolovsku, ve středočeském Oráčově a v Novém Sedle na
Lounsku. „Tam chodí násilníci, vězni, co
dělají problémy,“ dodává Zelenka.

Co s sebou do „basy“?
Hygienické potřeby: Několik kartáčků na
zuby, zubních past, sprchových gelů, holicí
potřeby (ovšem ne pěnu v tlakových
nádobách, raději klasický barbus a štětku),
jediná povolená voda po holení je Adam
(nedá se vypít), menší osušku (do 120 cm),
balík toaletního papíru, tuhé deodoranty.
Vše by mělo vydržet déle než na půl roku.
Nic nesmí být ve skle.
Oblečení: Teplákovou soupravu, dvě trika
bez potisku (mimo loga), 7 kusů spodního
prádla, 7 párů ponožek. Víc vězeňská správa
trestancům stejně nenechá, vyfasují erár.
Jídlo: Vločky, těstoviny, cukrovinky, kakao,
trvanlivé salámy, cukr apod. Nic nesmí být ve
skle či s alkoholem a vše musí být trvanlivé.
Ostatní: Bloky na psaní, poštovní obálky a známky, propisky, karty to telefonního
automatu, hrnek, příbor (zakulacený a nebroušený nůž), hrací karty. Rádio FM se sluchátky
a baterie – nejlépe analogové a menší, se kterými máte vyšší šance, že budou povoleny.
Z diskuzí zkušených „muklů“ vyplývají i neoficiální rady a postřehy:
„Ve věznicích bývají knihovny s nečitelnými tituly. Každopádně budete potřebovat porno
časopisy. Ať už pro sebe, tak pro prolomení ledů... Bude si je chtít půjčit spousta lidí.“
„Tabák, káva? Vezměte si toho co nejvíce, je to platidlo, za které pořídíte leccos.“
„Peníze? Vezměte si více než 2 500 korun a počítejte s tím, že na první nákup v kantýně si
počkáte tak 10 až 14 dní. Hotovost vám při příchodu ostraha sebere a uschová.“ Zdroj: Obase.cz
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Nejlepší iNvesticí v životě je vzděláNí
Přemýšleli jste někdy nad tím, jaká investice přinese
vašim dětem největší výnos? Tím nejcennějším, do čeho
můžete investovat na začátku života vašeho potomka, co
se mu nejvíce zhodnotí, ale co mu také nikdo nesebere,
je vzdělání. O tom, jak uspořit dostatek finančních
prostředků na kvalitní vzdělání, a tedy zajistit úspěšný
start do života, jsme hovořili s Janem Brandejsem,
investičním specialistou Komerční banky.
Máte děti?
Ano. Mám dva syny ve věku 3 a 6 let.
Předpokládám, že chcete, aby vaše děti získaly kvalitní vzdělání.
Rozhodně. Myslím si, že kvalitní vzdělání, poznávání světa, cestování je to
nejcennější, co svým dětem můžete dát. A to samozřejmě není zadarmo.
Jaký postup jste zvolil pro dosažení dostatečné výše finančních prostředků?
Prakticky celou svoji profesní kariéru pracuju ve finančnictví, a proto
vím, že je potřeba dodržet několik hlavních zásad, které vám pomohou
během dospívání dětí nashromáždit velmi zajímavou částku. Zaprvé,
nesmíte spořit tak, že si své úspory „necháváte“ na běžném účtu. To
prostě nefunguje. Tyto peníze vždycky za něco „potřebného“ utratíte.
Kromě toho dnes ke svým penězům na běžném účtu nezískáte nic navíc.
Zadruhé, optimální je odkládat si dlouhodobě a pravidelně i menší
částky v řádu stokorun měsíčně. Samozřejmě čím více, tím lépe. Budete se za několik let divit, kolik peněz se vám podaří shromáždit.

Prozradíte nám i třetí zásadu?
Moje třetí rada se týká toho, kam peníze posílat. Já jsem zvolil fondy,
protože právě z dlouhodobého hlediska jsou podle mého názoru nejlepší volbou, a zatím se mi to potvrzuje.
Na základě trvalého příkazu mi do zvolených fondů odchází předem
stanovená částka a peníze si mohu prakticky kdykoli vybrat. Velkou
výhodou fondů je také to, že při správně zvoleném fondu a příznivém
vývoji trhu můžete ke svým penězům počítat i s něčím navíc. Záleží jen
na vás, jaký typ fondu si zvolíte.
Vždy ale doporučuji předem se poradit s odborníkem.
Co je pro to potřeba udělat?
Stačí zajít na jakoukoli pobočku Komerční banky nebo bezplatně zavolat na číslo 800 111 166, kde vám poradí, jaký typ fondu zvolit, jak dlouho do něj odkládat a kolik můžete získat navíc. Více informací můžete
také získat na webových stránkách www.investujtepravidelne.cz.
Rozhodně neotálejte, protože každý měsíc, kdy svým dětem spoříte
na vzdělání a poznávání světa, se počítá.
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Jiří W. Neprakta:
Správný soudruh
nemohl souložit
Bojoval proti nacistům,
sbíral lidské lebky, ale
hlavně rozdával humor.
Jiří Winter Neprakta je
autorem téměř 40 tisíc
vtipů a kreseb, což mu
vyneslo zápis do knihy
rekordů. Teď znovu
vychází slavný Nepraktův
erotický depozitář.
JOSEF HORA
ČR | Kreslené anekdoty, svérázný humor.
Vtipy velkého milovníka žen Jiřího Wintera Neprakty bavily celé generace čtenářů někdejšího humoristického časopisu Dikobraz. Jenže mnohé z jeho nejlepších
vtípků skončily jen v šuplíku. Nahotinky
a dvojsmysly, to se v minulém režimu dvakrát nenosilo. Bez cenzury mohly vyjít až
po revoluci, a to s názvem Nepraktův erotický depozitář. Nyní se na pulty prodejen
dostává znovu, dokonce v rozšířené verzi.
„Když jsem v roce 1948 publikoval první kresbu, své surrealistické nápady jsem
musel potlačovat a erotické kresby vynechal úplně,“ zavzpomínal Neprakta před
několika lety. „Správný socialistický člověk totiž podle tehdejší ideologie nemohl
souložit ani běhat za ženskými,“ dodával
s humorem sobě vlastním. Stovky peprných erotických kreseb a vtipů tak scho-

„Podle oficiální verze prý zapomněla
Popelka na zámku střevíček.“

vával do šuplíku, kde zmizely na dlouhá
desetiletí. Po revoluci se je podařilo vydat
s názvem Nepraktův erotický depozitář,
který v těchto dnech vychází znovu, a to
rozšířený o další nepublikované kresby.
„S panem Nepraktou jsem dlouhá léta kamarádila a věděla jsem, že má doma zakopaný poklad, tedy výtečnou složku erotických kreseb,“ říká Nepraktova dlouholetá
kamarádka Slávka Kopecká. Jak zdůrazňuje, erotický depozitář prý není žádné porno. „Sex k životu patří jako vzduch
a voda. Každý z nás přece musel mít předka, který byl alespoň jednou jedinkrát v životě sexuálně aktivní,“ říkal s oblibou Jiří
Neprakta na obhajobu svých kreseb.

Zatčen gestapem
Jako kluk si Jiří, tehdy ještě jen Winter, vypěstoval velkou lásku ke zvířatům v pražské zoo, kam chodil s otcem. Ten byl sklářem, jenž měl hodně práce s opravami tamních terárií. „Jsem o několik let starší než
pražská zoo. Než se zasklilo terárium, hrál
jsem si s leguánem nebo varanem, protože
tenkrát byly v zoo vztahy mezi lidmi i zvířaty více sousedské. Když nebyly hotovy
všechny ubikace, měl ředitel Janda lvici
Šárku u sebe v předsíni,“ vzpomínal Neprakta, který později maturoval v době nejhorší, za protektora Heydricha. Během války se pak zapojil do odboje a přechovával
zbraně. To se ale provalilo a Neprakta byl
zatčen a v 19 letech deportován do věznice v bavorském městě Bernau. Do vězení
poslali i chlapcovu matku a otce, který
arest nepřežil. Jiří válku přežil a po osvobo-

„Ano, Césare. Přišel jsi, viděl jsi, zvítězil jsi. Ještě zbývá, abys zaplatil!“

Jiří W. Neprakta sbíral lidské lebky i masky různých bohů.
zení Bavorska Američany se vydal domů
pěšky. Když poté hledal obživu, kreslil karikatury a vtipy pro pražské noviny a časopisy, ilustroval knihy a mimo to se začal
věnovat podivnému koníčku – sbíral lidské lebky. V jeho sbírce lze dodnes najít
lebky křižáků, husitů, neandrtálců i vypreparované hlavy indiánů, části těl egyptských mumií, masky různých bohů a bůžků mnoha světových náboženství, přilbice
mongolských bojovníků a mnoho dalšího.
„Můj muž se s hrůznými zážitky z války,
kdy se ocitl v těsné blízkosti smrti, vyrovnával po svém. Překonával je humorem
a snad i tíhnutím ke kuriózním a často morbidním předmětům,“ vypráví poslední humoristova manželka Daniela Pavlatová.
„Ta sbírka je pro zájemce dodnes k vidění,
uvažovala jsem, že ji prodám do muzea.“
Když Jiří Winter s profesí v roce 1948
začínal, potřeboval nějaké umělecké jméno. Neprakta? To byl původně název pro
firmu. „Vymyslet jméno firmy nebylo těž-

FOTO | ARCHIV J. NEPRAKTY

ké. Po vítězném únoru začaly vznikat národní a družstevní podniky s názvy jako
Masna, Druča, Obuna, Chemodroga, Vodotechna a další zkomoleniny končící písmenem ‚a‘. A protože my jsme chtěli prodávat něco, co nikdo moc nechtěl, což byl
v tom osmačtyřicátém roce nápad vskutku
nepraktický, založili jsme firmu Neprakta,“ vysvětlil humorista před lety. S prvními kresbami obešel několik pražských vydavatelství a ta se mu začala ozývat. Nakonec publikoval tisíce vtipů. V 60. letech na
velmi dlouhý čas zakotvil v časopise Dikobraz, který vycházel jako týdeník a jeho
cena byla v 70. letech 1 Kčs, později
2 Kčs. Zde také začala spolupráce se spisovatelem Miroslavem Švandrlíkem, se kterým se ještě v roce 2004 pokusil zaniklý
Dikobraz obnovit.
Poslední roky života byl Winter Neprakta upoután na invalidní vozík, stále ale kreslil každý den. Zemřel 30. října 2011 ve
věku 87 let v pražské Vojenské nemocnici.

„Dobře, mluvit spolu nemusíme. Ale zasouložit bysme si snad občas mohli.“

„Zajímavý, žes už devět let
neutopil chlapa!“
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Šmírák z Kyjova lovil záběry žen
Jeho fotky oblétly svět,
maloval i obrazy. Sám se
ale jako umělec necítil.
„Víte, kdo já su? Já su
Tarzan v důchodě,“ říkal
podivín Miroslav Tichý.
Teď by oslavil 90 let.
ČR | Nemytý a neholený. V zablešených hadrech „lovil“ po Kyjově záběry
ženských nohou, zadnic i ňader. Fotoaparát napůl schovaný pod špinavým
svetrem si sám vyrobil. Jenže snímky
podivína Miroslava Tichého viděli návštěvníci výstav v Londýně, Curychu,
Tokiu, Berlíně, Salzburku, Seville i jinde. Jeho fotky jsou ve sbírkách pařížského Centre Georges-Pompidou i v sanfranciském Muzeu moderního umění.
Je to přesně 90 let, co se Miroslav Tichý 20. listopadu 1926 narodil v Nětčicích, zemřel před pěti roky, 12. dubna
2011. Po válce studoval na pražské Akademii výtvarných umění, když ale komunisté převzali moc, v červnu 1948
z ní odešel. Nejprve maloval a kreslil.
Fotit začal na konci šedesátých let. Z papírových krabic od bot, z plechovek,
brýlových skel i pivních zátek si vyráběl své vlastní fotoaparáty. Snímky pořizoval nenápadně jako voyer, aniž by zaostřoval a díval se do hledáčku. Pochlubil se, že tak klidně „trefí i vlaštovku
v letu“. Světovou hvězdu z Miroslava
Tichého udělal až šikovným marketingem Čechošvýcar Roman Buxbaum. Jenomže o práva na obsáhlou kolekci několika tisíc fotografií vede válku s Tichého sousedkou a pečovatelkou Janou
Hebnarovou. Jde pochopitelně o peníze, vždyť snímky kyjovského podivína
stojí v cizině statisíce, u nás pak desítky
tisíc korun. Při velké dražbě se Prague
Auctions podařilo 93 prací Tichého prodat za 2,27 milionu korun.
(kor)

Miroslav Tichý (vlevo nahoře) byl
výborným kreslířem. Své snímky
v ulicích a na plovárně v Kyjově pořizoval podomácku vyrobenými
aparáty (dole vlevo). FOTO | MAFRA
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Jen s naší půjčkou
si můžete svobodně
snižovat splátky –
bez žádání nebo
oznamování.

Volejte 800 261 818
Více informací o podmínkách akce na www.homecredit.cz.

Nejlepší dárky pod stromeček jsou Z LÉKÁRNY
Tajemství dlouhověkosti odhaleno

Vincenz
Priessnitz

Lámete si hlavu, co dát rodičům či prarodičům pod stromeček? Chcete-li, aby zůstali
i ve vyšším věku dlouho aktivní, přinášíme vám skvělou inspiraci přímo z vaší lékárny.
Vsaďte na účinnou novinku na trhu, doplněk stravy
Maxivitalis REISHIA 800 mg
EXtractum, který obsahuje
extrakt z čisté houby reishi,
houby nesmrtelnosti. Taa
je díky svým blahodárným
m
účinkům využívaná v tra-diční medicíně. REISHIA
A
EXtractum díky svému
u
složení přispívá k přirozenéé
obranyschopnosti, aktivujee
imunitní reakce organizmu
u
a snižuje hladinu choleste--

rolu. Při její výrobě se používá
kvalitní extrakce, která zajišťuje mnohem lepší vstřebatel-
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nost látek do organizmu, a tedy
vyšší účinnost, než u pomleté
lyofilizované houby.

NOVINKA

Je k dostání v lékárnách
a na www.maxivitalis.cz

ČASTO ZAPOMÍNÁTE?

S pamětí jako slon už nebudete!
Paměť je jedna z hlavních funkcí mozku, kterou svou pílí
můžete trénovat, a udržovat ji tak ve skvělé kondici.
Co však dělat v situaci, kdy už neslouží jako dřív?
Chcete-li potěšit své prarodiče nebo rodiče užitečným
dárkem, nadělte jim pod stromeček unikátní přípravek
GinkgoMax® + LECITIN z prémiové řady Da Vinci Academia,
díky kterému podpoří svou paměť, mentální výkonnost a soustředění. Tento doplněk stravy je jedinečný díky svému složže
žen
en
níí, kte
eréé ko
kkombinuje účinné látky z Ginkgo biloby a lecitinu.
žení,
které
P
r
Právě
Ginkgo biloba napomáhá s nárůstem věku
u
udržovat
d
paměť, snižovat její ztrátu a působit
n
naa myšlenkovou koncentraci. Lecitin s Ginkgo bilo
o
lobou
mají synergický účinek, který je vyšší než
p
př
ř působení obou látek odděleně.
při
G
GinkgoMax®
+ LECITIN je unikátní kombinací
dvou
dv
d
v nejúčinnějších látek na podporu vaší paměti.
DÁRKOVÉ BALENÍ:
GIN
GINKGOMAX + LECITIN 90+30 tob. ZDARMA

STOPhemoroidům!

Nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, těhotenství nebo stres
jsou časté příčiny vzniku hemoroidů, které postihují až tři ze čtyř lidí.
Pokud nechcete, aby se vaši blízcí
i nadále museli omezovat, dejte jim
pod stromeček Hemostop® Gel Max
z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry,
boswellie, Aloe vera a dalších devíti
bylin působí již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění,

štípání a pálení konečníku).
Díky Aloe vera má gel zklidňující účinek při podráždění a svědění v oblasti
konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky
a extrakt dubové kůry se osvědčil svými stahujícími vlastnostmi.

Žádejte v lékárnách!
Přípravek je vhodný a bezpečný i pro těhotná a kojící ženy

Štípe,
pálí,
svědí

ZNÁ
RECEPT
NA BOLESTI
KLOUBŮ
Mají vaši nejbližší potíže s bolestmi
kloubů? Díky nevhodně zvolenému
pohybu se každý den pro jejich klouby
mění v zátěžkávací zkoušku?
Na nic nečekejte a už teď jim v lékárně pořiďte pod stromeček prověřené Priessnitz®
Kloubní mazání De Luxe. Ihned při první
aplikaci pocítí okamžitou úlevu, a to díky
významnému obsahu boswellie, kafru, rozmarýnu a Transmitteru. Právě Transmitter
znásobuje sílu těchto látek a prodlužuje jejich účinnost. Příjemný chladivý efekt pak
zajišťuje přítomnost mentolu.
Žádejte ve svých lékárnách.

?

?

Znáte z TV

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Manuál pro živnostníky i klienty
Kde vám účtenku nedají,
i když budete platit hotově:
■ U úplně začínajícího podnikatele
(10 dní od přidělení DIČ)
■ V bance či pojišťovně při platbě
v hotovosti
■ Na poště
■ Ve škole při platbě za stravování
či ubytování
■ Ve vlaku, na palubě letadla
■ Na nádraží za jízdenku
■ Při nákupu v automatu
■ Na veřejných záchodcích
Kalendář EET
od 1. listopadu 2016 – zkušební
provoz
■ od 1. prosince 2016 – ubytovací
a stravovací služby
■ od 1. března 2017 – maloobchod
a velkoobchod
■ od 1. března 2018 – ostatní činnosti
vyjma těch, které jsou až v poslední
fázi, například svobodná povolání,
doprava, zemědělství
■ od 1. června 2018 – vybraná řemesla
a výrobní činnosti (patří sem
například výroba textilií, oděvů
a usní, zpracování dřeva, výroba
dřevěných, korkových, proutěných
a slaměných výrobků, výroba papíru
a výrobků z papíru, výroba mýdel
a čisticích prostředků, pryžových
a plastových výrobků...)
■

Co si koupit za přístroj?
Hospodskému na malé vsi, který nemá
ani chytrý mobil, se hodí jednoduchý
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terminál nebo tablet s tiskárnou.
V nejúspornější variantě lze sečíst čárky
za jednotlivá piva na papírové účtence,
naklikat celkovou částku na klávesnici
a stisknout tlačítko EET. Z terminálu
vyjede účtenka a je hotovo.
Složitější varianty pak počítají se
statistikami prodejů, zadáváním
vlastních údajů o zboží a cenách,
odepisováním zásob ze skladu atd.
Cena přístroje
Vstupní náklady jsou 6 až 10 tisíc,
měsíční pronájem pak obvykle od 180
do 700 korun. Najdete však i systémy,
kde bude pronájem nulový – například
Kasa Fik Orange žádný měsíční paušál
neúčtuje – prodají vám buď software za
necelých 5 tisíc (to když máte vlastní
tablet a tiskárnu), nebo terminál se
softwarem za 10 000 korun, Pronájem
zdarma seženete i u O2, ale to už není
pro úplně malého podnikatele –
předpokládá to totiž měsíční obrat u
plateb kartou přes 100 tisíc korun.
Na co se ptát při výběru EET:
Kolik stojí technika, kolik stojí měsíční
pronájem? Je v ceně internet?
Co přístroj umí – platby kartou, uložení
dat na cloud, kolik položek lze uložit do
paměti?
Když koupím, zavazuji se na nějakou
dobu k odběru služby?
Jak funguje servis? Je nonstop? Může
být na dálku? Platí se za něj? Přijedete
a vyměníte, nebo budu muset někam
jezdit?
(iDNES.cz)

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jak obejít EET? Čtyři způsoby,
které vám nadělají problémy
Část podnikatelů vymýšlí nejrůznější triky, jak se
vyhnout povinnostem spojeným s EET. To má ale
svá rizika. Riskují tučné pokuty a dokonce i vězení.
ČR | S obcházením elektronické evidence tržeb je to zhruba stejné jako s jízdou
na černo. Musíte počítat s tím, že vás
dřív nebo později chytí, a být připraveni
nést následky. Nad čím někteří živnostníci přemýšlejí, komentuje Michal Wantulok, manažer pro vnější komunikaci
společnosti Dotykačka.

„Bezpapírový“ byznys

Lákavá možnost především v začátcích podnikání - zkusit to jen tak neoficiálně, bez živnostenského listu, a tedy
bez evidence. „Tenhle punkový přístup má hned dva až tři velké háčky:
INZERCE

Za neoprávněné podnikání hrozí velké
sankce nejen z pohledu samotné EET,
ale rovněž podle živnostenského zákona. Pro fyzické osoby v určitých případech i podle trestního zákoníku,“ varuje Wantulok.
Možné sankce: Pokud živnostenský
úřad při své kontrole odhalí neoprávněné podnikání, může v případě volné živnosti uložit pokutu až 50 tisíc korun,
u živnosti řemeslné či vázané až 100 tisíc, u koncesované živnosti dokonce až
200 tisíc korun. Při neoprávněném podnikání většího rozsahu je ve hře až roční
vězení či peněžitý trest.

Dvě pokladny

Nefunkční internet

Používat dvě různé pokladny, a tím
před úřady tajit část svých příjmů, může
znít lákavě. Opět tu ale je několik rizik.
„I kdybyste měli štěstí a vyhnula se
vám neohlášená kontrola Finanční správy, může vás odhalit tzv. křížová kontrola Ministerstva financí. Úředníci při ní
budou porovnávat data nasbíraná napříč
segmentem a ti, kdo budou výrazněji vybočovat, se automaticky stanou podezřelými,“ upozorňuje Wantulok.
Nad rámec úředních kontrol pak staví
ještě jedno nebezpečí: „Je třeba mít na
paměti, že podnikatelské komunity jsou
v Česku velmi malé a všichni se dobře
znají. Snaha obcházet EET se díky tomu
snadno rozkřikne a dobře mířené udání
pak snadno sestřelí i ty, kterým se oficiální kontroly do té doby vyhýbaly.“

Vymlouvat se na padající internetové
připojení? Na první pohled možná nadějná varianta. Už na druhý pohled má ale
trhliny. „EET není podmíněna funkčním
internetem. Účtenku je možné vystavit
i offline a na zaevidování tržby má podnikatel i při výpadku připojení 48 hodin,“ připomíná Michal Wantulok.

Kluby a uzavřené spolky

Snažit se maskovat své podnikání uzavřeným spolkem, kam mají přístup jen
členové, patrně bude lákat mnohé. Před
klasickou kontrolou to ovšem majitele
podniků pravděpodobně neuchrání. Kromě toho je také velmi snadné sklouznout do kategorie neoprávněného podnikání, kde už hrozí již zmíněné přísné
tresty.
(ks)

FINANCE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Češi si půjčují stále víc a na vše
ČR | Dluhy českých domácností stále rostou, pohybují se okolo 1,5 bilionu korun.
Aby se hlavně mladí Češi naučili, jak s penězi hospodařit, na co dávat pozor při půjčkách a podobně, založila Česká národní
banka (ČNB) nový web. Má název Peníze
na útěku (www.penizenauteku.cz) a pomáhá se zvyšováním finanční gramotnosti.
„Srozumitelnou formou chceme vzdělávat mladé lidi zejména ve věku mezi 18 až
35 roky. Chceme jim pomoci zacházet s rodinným rozpočtem,“ říká guvernér ČNB
Jiří Rusnok, který vede Projekční tým pro
finanční vzdělávání.
Web se podrobně věnuje i základním
pravidlům a nástrahám pro případy, kdy si
chcete vzít půjčku. Odpovídá například na
otázky:
Na jaké informace mám právo?
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru musíte bezplatně obdržet sadu
předsmluvních informací o poskytovateli
a parametrech úvěru, a to včetně všech poplatků, a být poučeni o svých právech (například odstoupení od smlouvy nebo předčasné splacení). Poskytovatel úvěru vám
vše musí náležitě vysvětlit a poučit vás
mimo jiné o důsledcích prodlení splátek.
Jaká musí být smlouva?
Každá smlouva o spotřebitelském úvěru
musí být písemná, stejně jako podpisy
smluvních stran. Tím není vyloučena
smlouva v digitální podobě autorizovaná
elektronickým podpisem.
Mohu splatit úvěr dříve?
Poskytovatel úvěru vám nesmí bránit splatit část nebo celý úvěr kdykoli po dobu
jeho trvání. To se však netýká úvěrů na
bydlení (hypoték). Poskytovatel úvěru po
vás může v některých případech požado-

Slovníček pojmů
P.a.
Jde o zkratku „per annum“, tedy
„ročně“. Úrok označený například
9 % p.a. tedy znamená, že
zaplatíte o 9 % ročně navíc. V této
částce ale nejsou zahrnuté další
poplatky a platby.
RPSN
Roční procentní sazba nákladů
úvěru. Počítá se za rok, zahrnuje
v sobě veškeré poplatky.
Refinancování úvěru
Vytvoření nového úvěru na
splacení toho současného,
přičemž nový úvěr je poskytnutý
té samé osobě.
Jistina
Aktuální nesplacená část z celkové
dlužné částky.
ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK
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vat náhradu účelně vynaložených nákladů. Výši této náhrady nákladů sice omezuje zákon, ale dejte si raději při výběru úvěru pozor na existenci takového nároku ve
smlouvě.
Mohu odstoupit od smlouvy?
Na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru máte ze zákona 14 dní od jejího uzavření. Pokud jde o úvěr na bydlení,
máte stejné právo jen v případě, že byla
smlouva uzavřena na dálku (například
přes internet).
(re)

STŘÍPKY ZE SVĚTA PŮJČEK
■

Neopatrní Češi. Jak ukázal průzkum jedné z úvěrových společností, třetina lidí si pročítá
obchodní podmínky před podpisem úvěrové smlouvy maximálně pět minut. To je
vzhledem k množství informací a údajů, které je potřeba dobře zvážit, samozřejmě velmi
krátký čas. Nejméně obezřetní jsou podle tohoto průzkumu, do kterého se zapojilo více
než 500 respondentů, lidé se základním vzděláním. Pět procent klientů přiznalo, že
podmínky úvěru nečetlo vůbec. Oproti průzkumu z roku 2014 ale naopak přibylo lidí, již
si na prostudování podmínek nechávají alespoň jeden den.

■

Mladí splácejí půjčky, rodiče o tom ani neví. Stále více mladých lidí si bere půjčky na
studium. Podle jednoho z průzkumů mezi více než dvěma tisícovkami studentů z Česka
a Slovenska si půjčku na pokrývání nákladů spojených se vzděláváním vzala zhruba
třetina ze studentů ve věku od 21 do 26 let. Většina z nich přiznala, že o půjčce neřekli
svým rodičům, každý desátý student má problém peníze včas splácet.

■

■

Půjčování mezi lidmi. V Česku se pomalu rozjíždí online platformy, které nabízejí půjčky
mezi lidmi. Za loňský rok se přes ně půjčilo několit set milionů korun, což je ale jen pouhý
zlomek celého úvěrového trhu. Pro srovnání, v zahraničí tyto společnosti protočí miliardy
dolarů. Fungují totiž už několik let a na rozdíl od Česka se z nich stal plně etablovaný
byznys.
Půjčky i bez papírování. Některé banky zavádějí v Česku čistě online formy půjček, tedy
bez papírování a chození na pobočku. Stačí vyfotit občanský průkaz, zadat heslo, výpis
z účtu a doložit dostatečný příjem. Služba cílí hlavně na mladou klientelu. Zdroj: lidovky.cz

1. Půjčka Zdarma!
Garantujeme Vám 100% jistotu.
6.000 Kč jako první rychlá
půjčka od ViaSMS je opravdu
zcela zdarma a bez poplatků.
Potřebujete více?
Získejte až 20.000 Kč na 30 dní!

www.viasms.cz
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„Éčka“ jako strašák na etiketách

Expertky na zdravou výživu radí, jak se orientovat ve složení potravin a na které látky se vyplatí dát pozor
5plus2
■ RÁDCE

dochucovadel a barviv. V případě různých
banánových, vanilkových či jahodových
polev většinou nejde o rozmačkané ovoce,
ale o žluté karoteny nebo syntetický tartrazin, který je z uhelného dehtu a může způsobovat dětskou hyperaktivitu a alergie. Croissanty, donuty i koblihy tak dodávají především mnoho prázdných kalorií.

Škodliviny, které neodhalíte
I dnešní potraviny obsahují mnoho chemických a škodlivých příměsí, jako například
zbytky pesticidů nebo antibiotik. Jsou ale
součástí výchozích surovin, a proto je ve
složení od výrobce nenajdeme. Vyhnout
se jim tak je v podstatě zcela nemožné. Naopak látky, které do potravin dodává výrobce během zpracování, na obalu být uvedeny musí. Právě tady máte velkou možnost odhalit problematické látky a těmto
potravinám se úplně vyhnout. V první řadě
platí pravidlo, že čím méně surovin bylo
k výrobě produktu použito, tím lépe. Obezřetní buďte ve chvíli, kdy je složení výrobku delší než váš nákupní seznam.

Kamila Novotná
Monika Bartolomějová

nutriční specialistky Světa zdraví

FOTO | SHUTTERSTOCK

Sledujte pořadí složek
Dalším pravidlem je, že ve složení potravin se uvádějí všechny složky v sestupném
pořadí. To znamená, že je na prvním místě
ta surovina, které výrobek obsahuje nejvíce. K tomu se pak přidává ještě jedna povinnost výrobce: Pokud je nějaká surovina
uvedena v názvu výrobku nebo vyobrazena na obale, musí být ve složení uveden
i její procentuální podíl.

„Éčka“ špatná i neškodná
Na etiketách mnoha výrobků najdete až desítky různých potravinářských aditiv neboli „éček“. Ne všechna jsou ale škodlivá
a nebezpečná. Neškodná jsou například něINZERCE

která přírodní barviva jako kurkumin
E100 (přírodní žluť) nebo E160a karoten
(přírodní oranž). Své éčko má i kyselina
askorbová E300, což je vlastně vitamin C,
i pektin E440, obsažený v marmeládách.
Na druhé straně existují i „éčka“, kterým
byste se měli razantně vyhýbat a která by
se ani neměla v potravinách objevovat.
Mezi rizikové patří třeba aspartam E951,
cyklamáty E952, dusitan sodný E250 nebo
potravinářská barviva E122, E124 a E129.

Triky u šunky i čokolády
U čokolády neberte výrobky, u kterých je
ve složení na prvním místě uveden cukr,

rostlinný tuk a až někde na konci kakaové
máslo a kakao. V případě šunky vybírejte takové, které obsahují zhruba 95 % masa, sůl
a koření. Je jisté, že u šunky, která obsahuje
jen kolem 60 % masa, bude výrobce chybějící procenta doplňovat něčím, co vzhled
a chuť šunky dostatečně nahradí. Složení
tak bude mnohem delší a nebezpečnější.

Lákadlo „umělých“ donutů
Také mají vaše děti tak rády různé koblihy,
croissanty a zvláště pak ty extra barevné
a skvěle vypadající donuty? Pak vězte, že
kromě vysokého množství tuků a cukrů právě u donutů dostáváte do těla ještě koktejl

Slovníček aneb Která
„éčka“ způsobují
problémy
Glutamát sodný (E621)
Jde o látku, která zvýrazňuje u výrobků
jako instantní polévky, kořenící směsi,
masné výrobky, omáčky, pochutiny
a podobně chuť a vůni. Může způsobovat
mnohé alergické reakce a rozhodně není
vhodná po děti. „Po konzumaci velkého
množství potravin obsahujících glutaman
se mohou objevit bolesti hlavy,
nevolnost, zvracení,“ říká nutriční
specialistka Kamila Novotná
ze Světa zdraví.
Dusitan sodný (E250)
Konzervant a stabilizátor, který se
používá zejména v masných výrobcích
a uzeninách. „Právě ten dodává těmto
výrobkům typickou barvu, chuť a ničí
nežádoucí mikroorganismy,“ uvádí
Novotná a dodává, že jde o látku, která
je v některých zemích zakázána kvůli
prokázaným negativním účinkům
na lidské zdraví.
Aspartam (E951), sacharin (E954)
a cyklamát (E952)
Využívány jsou v nejrůznějších
potravinářských výrobcích, nápojích
a žvýkačkách jako umělá sladidla.
Aspartam je látka, která může citlivějším
osobám a dětem způsobovat různé
zdravotní potíže. „Objevit se mohou
závratě, bolesti hlavy, kožní problémy
nebo poruchy chování u dětí,“ varuje
specialistka. Objevují se také informace,
že při trávení tohoto sladidla může tělo
produkovat nebezpečný formaldehyd.
Sacharin se používá nejčastěji jako
sladidlo nápojů pro diabetiky. Jeho
dlouhodobá konzumace se však
nedoporučuje, protože může vést ke
vzniku rakoviny močového měchýře.
Cyklamát je sladidlo, které je například
v USA – na rozdíl od České republiky –
zakázáno.

Česká republika
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Sir Elton: Otec mě opustil
V Praze zahraje Elton John, který se angažuje za rodičovská práva homosexuálů

ČR | Britská hudební legenda Sir Elton
John už 26. listopadu vystoupí v pražské O2 areně. V naší největší sportovní
hale zazní notoricky známé písně mapující kariéru tohoto zpěváka, klavíristy
a skladatele v jedné osobě. Mezi ně bezesporu patří hity jako Rocket Man,
Candle In The Wind nebo Can You
Feel The Love Tonight. Osvědčený
a léty prověřený repertoár zpestří také
písně z dosud posledního alba Wonderful Crazy Night.
Elton John v české metropoli nekoncertuje poprvé. Naposledy vystoupil
před vyprodanou O2 arenou před třemi
lety. Od jeho první návštěvy Československa, kdy se představil v někdejším

Paláci kultury, uplynulo už dlouhých
dvaatřicet let.
Přestože zpěvák svou hudební kariéru rozhodně nezanedbává, před časem
se v britském tisku nechal slyšet, že důležitější než hudba jsou pro něj jeho dva
malí synové, které vychová se svým mužem Davidem Furnishem. Obě děti jim
porodila náhradní matka. „Děti změnily
v mém životě úplně všechno. Zjistil
jsem, že jen s nimi zažívám ty nejúžasnější chvíle. Je to pro mě mnohem víc
než mít jmění, dům, nahrávat hudbu,“
sdělil zpěvák.
Ratolesti slavného umělce sice nezažívají obyčejné dětství, ale jejich otcové
jim prý v životě nechtějí nic zbytečně
ulehčovat. „Podívejte se, naši kluci žijí
úžasný život, nejsou jako jiné děti a já
ani nepředstírám, že jsou. Žijí v jiných
poměrech než většina dětí. Ale vedeme
je k tomu, aby si vážili peněz, pracujících lidí a aby věděli, že nic na světě
není zadarmo a musí se snažit, aby dostali, co chtějí,“ vysvětlil John.
„V domě musejí dělat některé domácí práce. Uklízejí si po sobě, umývají talíře, pomáhají v kuchyni, uklízejí si své
pokoje a pomáhají na zahradě. Uvědo-

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

dek
peří
pštrosího

valy a klouby
Na záda, sv
Přináší
okamžitý pocit
uvolnění a osvěže
ení
Účinek doslova
cítíte a vnímáte
K dostání v každé lékárně

www.icegel.ccz

SLEVA VÁNOČNÍCH PŮJČEK
VOLEJTE ZDARMA
www.proﬁcredit.cz
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shop.pstrosi.com

Elton John (vlevo) se svým partnerem Davidem Furnishem. FOTO | MAFRA

mují si, že tyto věci jsou v životě nezbytné,“ dodal zpěvák, který si svého o patnáct let mladšího partnera bral
v roce 2005.
Sám John měl se svým otcem komplikovaný vztah. Bývalý pilot RAF údajně
nikdy o synovo umění nejevil zájem.
Ten přitom toužil po jeho uznání.
„Můj otec se uzavřel před mým talentem a já nikdy netušil proč. Byla to homofobie? Byl to strach? Pro mě to byla
bolestná ztráta. Ale myslím, že stejná
ztráta to byla i pro mého tátu. Tohle dělají s lidmi předsudky,“ řekl loni Elton
John časopisu Time.
Chladný rodičovský vztah vnímá dodnes velmi osobně. „Nebylo to tím, že by
neměl vztah k dětem. Opustil nás, znovu
se oženil, měl novou rodinu a podle všeho jim byl úžasným otcem. Nebylo to dětmi, bylo to mnou,“ uvedl umělec. (vrm)
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Až se znovu narodím, budu asi horolezec
ČR | Moderátorka Jolana Voldánová přiznala, že má ráda výzvy. Díky nim dělá
práci, jaká ji baví, zažívá nové věci a stále se učí. „Letos mě dostal můj muž v Indonésii. Poprvé v životě ochutnal tofu a
vyjádřil se o něm jako o delikatese. Je
totiž typický masožrout, tudíž jsem byla
z jeho výroku dost v šoku,“ řekla moderátorka, která je velkou milovnicí asijského jídla. Doma má ohledně vaření
štěstí. Nikdo z rodiny není vybíravý.
„Ono jim prakticky nic jiného nezbývá,

jelikož vařím já
podle toho, na co
mám chuť. Naštěstí jim nevadí ani
krupicová kaše, saláty, omáčky či
kus pořádného
steaku,“ pochvaluje si poslušné strávníky. Přestože moderátorka patří mezi gurmány, má štěstí, že na její postavě to
moc znát není. „Jsem chodec po babičce. Strašně ráda zdolávám kopce. Chů-

ze na všechny způsoby, to je moje. Kdybych se znovu narodila, byla bych nejspíš horolezec. Výšky mi nevadí, ale
běh ráda nemám,“ přiznala. Jolana Voldánová zatím na laně ještě nelezla, ale
nemá problém prolézat úzké chodníčky, otvory či propasti.
Výzvy zdolávat samu sebe s chutí přijímá. „Přestěhovali jsme se na vesnici,
kde jsou kurty a všechny mé kamarádky
chodily pinkat. Nechtěla jsem tedy zůstat pozadu a kazit jim hru, proto jsem

INZERCE

se do toho opřela a nakonec mě tenis celkem chytl,“ dodala.
Její profesní život také změnila výzva. „Měla jsem možnost následovat při
zahraniční návštěvě Václava Havla. Byl
to úžasný člověk, který nám ukázal svět
ze všech stran. Nebýt jeho, asi bych
dnes nebyla tam, kde jsem. Je velká škoda, že se prozatím nezrodil nikdo, kdo
by ho v jeho činech a osobnosti minimálně doháněl. Havel byl, je a bude jen jeden,“ míní moderátorka. (jfk, iDNES.cz)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
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AKCE POUZE
DO KONCE
ROKU!
Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ:

„Láska“ na čtyři
písmena?
To je česká
verze L.O.V.E.

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODERNÍ SILNÝ
ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO-DOTACE OD VARI. POKUD KE
SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOU- ČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU 80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ
POHONNÉ JEDNOTKY OD JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ
JEDNOTKY VARI PJXP200 NEBO PJGCV160 VČETNĚ NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445
• Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538,
603 589 544 • Horka u Staré Paky, SVOBODA HORKA s.r.o., Horka u Staré Paky 1, T 481 595 299 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359
• Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10,
T 602 305 127 • Lanškroun, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA STIHL-LANŠKROUN, Dobrovského 37, T 775 588 865 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s.,
Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG
TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ
TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777 912 130 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o.,
ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Píseň s názvem Písmena (L.O.V.E.)
zařadil v roce 1965 zpěvák Karel
Štědrý do svého repertoáru na popud
kapelníka Karla Krautgartnera. Ten
anglickou verzi nechal otextovat
Ivo Fischerem. „Důsledně dodržel,
o čem ta píseň je,” připomněl Štědrý
na rádiu Český Impuls AM 981. První písmena veršů v anglickém originále tvoří slovo LOVE. V české verzi
nám vyjde slůvko LÁSKA. Ivo
Fischer elegantně vyřešil, že v češtině
má láska o písmeno navíc.
Písnička Písmena se velmi líbila a Karel Štědrý ji na svých vystoupeních
zpívá dodnes. Melodii pro amerického zpěváka Nat King Colea složil rodák z německého Hamburku Bert
Kaempfert.
L – dvě ruce značí, mou a tvou.
Á – je stan a střecha nad hlavou.
S – to v sobě tají hada, co byl v ráji.
K – je kytka v květu.
A to slovo náhle je tu...
(Hudba: Bert Kaempfert,
text: Ivo Fischer)
Příští díl Hudebního kalendáře bude
patřit písničce skupiny Olympic s názvem Je to tvá vina. Poslouchejte ve
středu v 11:30 rádio Český Impuls.
Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)
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Štiplavý lék na neduhy
podzimních plískanic
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jeho chuť je pro někoho až nepříjemně výrazná, ovšem správnou úpravou můžete ostrost a štiplavost zázvoru zmírnit.
Jeho nejvýraznější chuťovou složkou je
olej obsahující aromatické látky, jež mu
dodávají zmiňovanou zvláštní palčivost.
Všichni známe jeho léčivé účinky, podává
se hlavně do čaje při nachlazení. Ovšem
i zázvoru s mírou, ve velkém množství
může totiž organismus podráždit. V kuchyni se v čerstvém stavu používá na dochucení omáček i polévek, k mořským plodům,
do masových a zeleninových směsí, do salátů, jídel čínské i indické kuchyně. Zapomenout nemůžeme ani na nakládaný
zázvor, který se podává k sushi. Mimochodem, napadlo vás někdy, proč má nakládaný zázvor tak pěkně narůžovělou barvu,
když je jinak spíš bílý nebo nažloutlý? Velmi mladý zázvor po naložení opravdu přirozeně zrůžoví, zbytek však zůstane bílý
tak jako tak. A protože růžový rovná se
mladý, čerstvý, prostě celkově lepší
(a tedy i dražší), barví se narůžovo i ten starý, dřevnatý, bílý. I tak je to ale skvělá plodina, nejen do podzimních plískanic. (re)

Bezový dortík
s marinovaným
zázvorem podle
Romana Pauluse

FOTO | SHUTTERSTOCK

Domácí pečený čaj se zázvorem
Potřebujeme: 3 kg libovolného ovoce (např. jablka, hrušky, pomeranče, rozinky),
1 vruličku skořice, 3 badyány, 5 ks hřebíčků, 5 cm zázvoru.
Postup: Větší ovoce pokrájíme na kostky, jablka před krájením zbavíme jádřinců (případně
je i oloupeme). Všechno ovoce pak rozprostřeme do zapékací keramické mísy
a promícháme. Přidáme cukr v množství dle sladkosti ovoce. Běžně se používá 0,5 – 1 kg
cukru na 3 kg ovoce, ale pokud máte rádi přirozenou sladkost ovoce, slaďte pouze
minimálně. Troubu předehřejeme na 200 stupňů a pečeme asi 30 min. Po 15 minutách
promícháme. Ještě horké plníme do skladovacích skleniček a zakápneme rumem.

Zázvorové sušenky

Potřebujeme: 300 g bílého jogurtu,
50 g moučkového cukru, 180 ml
bezovo-zázvorového sirupu, 3,5 plátku
želatiny, 250 g ušlehané šlehačky,
5 g marinovaného zázvoru.
Postup: Jogurt, cukr a sirup smícháme
a v menší části vzniklé směsi si necháme
rozpustit želatinu. Přidáme zpět ke
zbytku hmoty a vmícháme ušlehanou
šlehačku. Jako podklad dortu či menších,
jednoporcových dortíků můžeme použít
piškot nebo bezé (bílkové těsto
s cukrem). Doplníme marinovaným
zázvorem.
Zdroj receptů: lidovky.cz

Potřebujeme: 200 g másla, 200 g hnědého cukru, vejce, 100 g melasy, 400 g hladké
mouky, 2 lžičky jedlé sody, půl lžičky soli, 3 lžičky mletého zázvoru, lžičku skořice,
150 g kandovaného zázvoru.
Postup: Troubu si předehřejeme na 200 stupňů a poté utřeme máslo s cukrem, melasou
a vejcem. Mouku se solí a kořením vmícháme do máslové směsi a přidáme zázvor. Velice
pomalu zpracujeme těsto. Z něj poté připravíme kuličky a ty pokládáme rovnoměrně na
suchý plech. Pečeme zhruba 20 minut.

Zázvorový sirup
Připravit si domácí zázvorový sirup není nic
složitého. Budete k tomu potřebovat jen
zázvor, med, hrst čerstvé meduňky a vodu.
Nejdříve nasekáme zázvor na malé
kousíčky, potřebovat budeme sedm lžic.
Nasypeme je do litru vody a přidáme hrst
meduňky. Přidáme pět lžic medu
a necháme zhoustnout. Pak už jen stačí
přelít sirup do lahve.

inzerce

PORADNA

VLASY

Velké procento populace má problémy s vypadáváním vlasů. V zahraničí se skvěle uvedly přípravky
THERMAL, ke kterým mnoho lidí
nahlíží jako k poslední naději zbavit se těchto problémů. V České
republice je výhradním dovozcem
těchto velmi kvalitních výrobků firma SENS. Proto jsme její zástupce požádali o krátký rozhovor.
Mohli byste naše čtenáře seznámit s tím, co si mají představit pod pojmem vlasová kúra
THERMAL?
Nejmodernější technologie výroby THERMALU kombinuje známé
účinky termální vody se speciální
patentovanou recepturou. Účinné
látky přípravku THERMAL jsou
biosyntetické metalproteiny, které
mají v buňkách důležitou regenerační úlohu. Vlasové přípravky
THERMAL svými vynikajícími
hydratačními vlastnostmi dosahují rozsáhlých pozitivních účinků
a mají široké uplatnění.
Víme, že vlasová kúra THERMAL se vlastně skládá z krému
a z šamponu. Můžete nám blíže
popsat jednotlivé výrobky?
THERMAL krém je speciálně vyroben jako stimulátor vlasového
růstu. Jeho účinné látky pronikají
hluboko ke kořínkům vlasů, regenerují vlasové cibulky a vyživují
vlas po celé jeho délce. Je vynikající pro zastavení nadměrného
vypadávání vlasů a zastavení
tvorby koutů. V mnoha případech
aktivuje vlasové cibulky a obnovuje růst vlasů na místech, kde
jsme se s pleší již smířili. THERMAL šampon doporučují lékaři
na základě klinických zkoušek při
nadměrném vypadávání a lámání
vlasů, při tvorbě koutů a pleše, při
opakované tvorbě lupů i na silně
poškozené vlasy. Podporuje růst
vlasů a má optimální PH.
Jak správně se mají tyto přípravky používat?
Před umytím vlasů krém pečlivě
vetřete do pokožky hlavy a do
vlhkých vlasů. Nechte krém 20
– 30 minut působit. Poté, co se
účinné látky krému vstřebají, vlasy umyjte THERMAL šamponem,
který obsahuje stejné bioaktivní
látky. Jedna kúra se skládá ze
dvou částí – a to ze 2 ks TH krému a jednoho kusu TH šamponu.
Jelikož předpokládáme, že
o výrobky THERMAL je velký
zájem, jak zabezpečujete, aby
se co nejrychleji dostaly k zájemcům.
Jelikož v současné době nejsou
běžně k dostání v lékárnách,
může si je zákazník přímo v místě firmy zakoupit nebo objednat
a velmi rychle mu budou zaslány
na dobírku.
A poslední otázka. Kde vaše
firma sídlí a kolik THERMAL přípravky stojí?
Adresa firmy je SENS – Komenského 606, 697 01 Kyjov. Tel.:
518 615 091. THERMAL krém lze
pořídit za 330,- Kč a THERMAL
šampón také za 330,- Kč. Za celou vlasovou kúru, která se skládá
ze 2 krémů a 1 šamponu zákazník tedy zaplatí 990,- Kč.
Děkujeme za rozhovor.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Jan Perný (36)

Pracuje jako hokejový
trenér dětí. Bydlí se ženou v podkrovním
bytě. Z předešlého
vztahu má syna, který
žije se svou matkou.
Má rád maso a pokrmy z masa. Nesnáší šunkofleky a rajskou polévku. Těší se, že pozná nové
lidi a získá nové zážitky.

Úterý: Lenka Danišová (27)

Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně, obor
regionální rozvoj. Pracuje jako účetní v domově seniorů. V červnu se vdala, plánuje rodinu a rekonstrukci
vrchního patra domu. Hosty proto pozve do bratrova bytu. Půl roku žila v
Řecku, tamní kuchyni si zamilovala.
Mezi její oblíbená jídla patří sváteční
rybí polévka od maminky a masové pokrmy. Nesnáší pokrmy ze zabijačky,
tučná masa. Nesnědla by špek a hmyz.

Středa: Pavel Dvořák (22)

Tři roky pracoval jako
vyučený
kadeřník.
Nyní se rozhodl dodělat si maturitu, studuje
a zároveň chodí na brigády. Žije s „manželem“ Ludvíkem, seznámili se před čtyřmi lety. Jeho partner pracuje jako manažer moravské firmy, takže často odjíždí i na celý týden pryč. Pavel bydlí v Ústí nad Labem. Mezi jeho
oblíbená jídla patří svíčková na smetaně. Nesnáší ústřice, černá vejce a hmyz.

Čtvrtek: Barbora Škodová (16)

Je studentkou střední
školy technické. Žije
v domě s rodiči a mladší sestrou. Má ještě tři
starší sestry, ale ty už
mají své rodiny. Barboru inspirovala maminka, která se pořadu Prostřeno! zúčastnila asi před půl rokem. Od šesti let
miluje koně, ráda na nich jezdí. Mezi
její oblíbená jídla patří smažený sýr
a hranolky. Nesnáší čočku.

Pátek: Marcela Rulfová (39)

Pracuje jako učitelka
na prvním stupni základní školy. Vede
také běžecký kurz na
okruhu v Mostě a další
mimoškolní kroužky
pro děti. Je vdaná,
s manželem mají dva syny ve věku pěti
a dvanácti let. Teprve před nedávnem
se nastěhovali do rodinného domu, který skoro celý postavil její muž. Mezi
její oblíbená jídla patří zeleninové rizoto, zeleninové saláty, jídla s rýží a těstoviny. Jí vše kromě červeného masa, které nesnáší od dětství.

Česká republika

Trenér v kuchyni radí
gayovi a studentce

Prostřeno! v Ústeckém kraji posadí ke stolu dost pestrou soutěžní partičku
ČR | Soutěž amatérských kuchařů Prostřeno! na televizi Prima je od pondělí
do soboty tentokrát z Ústeckého kraje.
Ženatý trenér Honza pozve hosty do
podkrovního bytu. V kuchyni si věří,
vaří prý často a rád. A asi nelže, protože
se mu večeře povede a chutná, dokonce
i polévka s krevetami a hříbková omáčka. A jak se hostům zalíbí zábava, což je
ve výsledku pomalovaný celý obličej?
Lenka má tak malý byt, že ho jen ukáže, ale vařit a prostírat bude v nedalekém bratrově bytě. Její řecké menu soutěžící trochu zaskočí, až na tzatziki moc
nevědí, co dostanou. Bohužel zeleninová polévka s fazolemi nechutná skoro nikomu. Nejvíc je u stolu slyšet Honza,
má ke všemu co říct. Pro zábavu se jde
na procházku do zámku v Trmicích.
Pavel se netají svou orientací. Hosty
ve středu přivítá v moderním a prostorném bytě. Okázalá koupelna, která spíš
připomíná hotelové spa, návštěvě vyrazí dech. Kdyby nevěděli, že jsou v paneláku, nevěřili by tomu! Pavel nasype do
pepřové omáčky k panence víc soli, než
je zdrávo, připálí cuketu. „Protože chtěl
být precizní a vyhovět Marcele, to nás
stálo omáčku,“ konstatuje pak rozladě-

Honza vymyslí v pondělí zábavu s pomalovanými tvářemi.
ně Honza. Nálada se uvolní u slovní hry
a završí u vynikajícího dezertu původem ze Španělska.
Ve čtvrtek se k plotně postaví šestnáctiletá Barbora, studentka oboru bezpečnostní právo. Troufne si na hovězí vývar s knedlíčky a nudlemi i na pečeného
pstruha se šťouchaným bramborem.
Všichni jsou k jejímu výkonu vzhledem
k věku shovívaví. Až na Honzu. Ten má

FOTO | FTV PRIMA

kritickou náladu a Báře nic nedaruje.
V pátek večeři připraví Marcela,
umírněná vegetariánka. Co soupeři
ochutnají v jejím velkém a hezkém
domě? A jakou zábavu paní učitelka připraví? Hru na školu! Jak to dopadne?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
na Primě v 17.50 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to
hostitelé definitivně vyříkají.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Krevetová polévka

Ingredience: 500 g krevet, koření z čínské krevetové polévky (2 balíčky na
5 porcí), 250 g cherry rajčat, 1 cibule,
ústřicová omáčka, sůl, pepř, olivový
olej, 250 ml smetany (33 %), zakysaná
smetana na ozdobu. Postup: Nadrobno
nakrájenou cibuli zpěníme na olivovém
oleji, přidáme rajčata, půlku krevet a
osmažíme. Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme dohladka, vrátíme zpátky do
hrnce. Přidáme vlažnou vodu, necháme
povařit, přidáme smetanu a vaříme dalších 40 minut, podle chuti osolíme, opepříme a dochutíme ústřicovou omáčkou.
Vedle na pánvičce osmažíme na olivovém oleji zbytek krevet, které pak přidáme do polévky. Do talíře nalijeme polévku, dáme lžíci zakysané smetany a na to
jednu osmaženou krevetu na ozdobu.

Masíčka pod peřinkou s rýží, pečenými bramborami
Ingredience: 600 g kuřecího masa
(prsa, stehna, špalíčky), 2 větší cibule,
sůl, pepř, máslo na vymazání pekáče, tatarka, 100 až 150 g plátkového eidamu,
brambory. Postup: Pekáč si vymažeme
kouskem másla, dno poklademe kolečky cibule, kousky kuřete, osolíme, opepříme. Pak zalijeme celou tatarkou
(když máme víc masa, naředíme tatarku
jogurtem). Nakonec pokryjeme plátky
sýra. Nejprve pečeme asi 20 minut zakryté na 250 stupňů, poté odkryjeme a
pečeme, aby sýr zrůžověl. Hotové maso
podáváme s rýží nebo pečenými bramborami. Brambory omyjeme, nakrájíme
na měsíčky a upečeme v troubě asi půl
hodiny na 170 stupňů C.

Ledový jahodový dort, ledová káva

Ingredience: 500 g tučného tvarohu,
1 ušlehaná šlehačka, 150 g krupicového
cukru, vanilkový cukr, 6 plátků želatiny, 1 balení karamelových sušenek,
50 g rozpuštěného másla, bílá čokoláda,
mražené jahody. Postup: Sušenky rozmačkáme, smícháme s rozpuštěným
máslem a umáčkneme vidličkou na dno
dortové formy. Ostatní suroviny s rozpuštěnou želatinou navrstvíme na sušenkový korpus a dáme na tři hodiny vychladit do ledničky. Po vychladnutí nastrouháme navrch bílou čokoládu a dezert poklademe jahodami. K dezertu podáváme ledovou kávu.

Ušetřete 15 % ze zaplacené částky při platbě kartami s bene+
Platí od 18. 11. do 20. 11. 2016 v prodejnách a v e-shopu Datart. Maximální výše odměny je limitována. Více na www.datart.cz/beneplus.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 19. listopadu 2016

ČT1
8.45

Vzpomínka na Adventní koncerty
2015 9.00 StarDance VIII... kolem
dokola 9.05 Cizí lidé 10.10 Všechnopárty 11.05 Naše zoo (2/6)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O nosaté čarodějnici
14.00 O princezně solimánské
14.35 Zvláštní případ
15.45 Neobyčejné životy: Ladislav Frej
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.30
7.00
7.25
7.40
8.10
8.30
11.10
12.10
12.45
13.45
14.05
15.20
17.25
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě
(27)
Král džungle II (23)
Jen počkej, zajíci! (11)
Show Toma a Jerryho (4)
Lví hlídka (9)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Evoluce
10 důvodů, proč tě nenávidím
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

DOBRODRUŽNÝ

Prima
6.15
6.50
7.20
7.55
9.05
9.25
10.35
12.40
14.50
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Ferda Mravenec (32)
Friends
M.A.S.H (10)
Autosalon
Autosalon Extra
Dr. Dokonalý (12)
Kolotoč mého života
Romantický film (N, 2014). Hrají
A. Klingová, F. Peeters a další
Big Ben III (4)
Vraždy v Midsomeru X
Karolína, domácí kuchařka
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

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

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (8) 7.55 V utajení IV (5) 8.55
Poručík Backstrom (5) 9.55 Top Gear 2010 11.10
Parťáci 11.45 Applikace 12.20 Re-play 12.55 V utajení IV (5) 13.55 Simpsonovi VI (12) 14.25 Simpsonovi VI (13) 14.55 Simpsonovi VI (14) 15.25 Simpsonovi VI (15) 15.55 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VII (9) 16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VII (10) 17.55 Simpsonovi VI (16) 18.30 Simpsonovi
VI (17) 18.55 Simpsonovi VI (18) 19.30 Simpsonovi
VI (19) 20.00 Den nezávislosti, sci-fi thriller (USA,
1996) 23.10 Resident Evil, horor (VB/N/Fr., 2002)
1.15 Re-play 1.50 Applikace 2.25 FREEzone 2.50 12
opic II (2) 3.35 Autosalon 4.25 12 opic II (2)

Prima Max

774 335 503
20.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
21.40 Zvíře
Komedie (Fr., 1977). Hrají
J.-P. Belmondo, R. Welchová,
Ch. Gérard, A. Maccione,
J. Guiomar. Režie C. Zidi
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Jeden musí z kola ven
Koprodukční film (Fr./N/VB,
2011). Hrají G. Oldman, J. Hurt,
C. Firth, B. Cumberbatch,
T. Hardy. Režie T. Alfredson
1.25 Bolkoviny
2.15 Banánové rybičky
3.30 Sama doma
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Nova Cinema
6.00 Pan účetní se nevzdává 7.30 Beze stopy VII
(12), krimiseriál (USA, 2008) 8.25 Beze stopy VII
(13), krimiseriál (USA, 2008) 9.15 Michael, komedie
(USA, 1996) 11.40 Policajtem proti své vůli, akční
komedie (USA, 2005) 13.15 Speed Racer, akční film
(USA, 2008) 15.50 Válka světů, sci-fi film (USA,
2005) 18.00 Něžné vlny, komedie (ČR, 2013) 20.00
Než si pro nás přijde, dobrodružná komedie (USA,
2007) 22.00 Válečníci, historický film (HG, 2007)
0.10 Nezvratný osud 3, horor (N/USA, 2006)

20.20 Harry Potter a princ dvojí krve
Dobrodružný film (USA/VB,
2009). Hrají D. Radcliffe,
R. Grint, E. Watsonová, A. Rickman, T. Felton. Režie D. Yates
23.15 Kat
Akční film (USA/N, 2004). Hrají
T. Jane, W. Patton, R. Scheider,
L. Harringová, B. Foster. Režie
J. Hensleigh
1.30 Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001).
Hrají D. Duchovny, O. Jones,
J. Mooreová, S. W. Scott,
T. Levine. Režie I. Reitman
3.15 Áčko
4.10 DO-RE-MI
4.55 Novashopping
5.50 Lišákoviny

20.15 Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015). Hrají
P. Řezníček, A. Kadeřávková,
P. Černocká, M. Vladyka,
L. Rybová. Režie J. Šajmovič
22.40 Krvavý písek
Thriller (Fr., 2013). Hrají
O. Bloom, F. Whitaker, C. Kemp,
I. Beckmannová, T. van Wyk
Lootsová a další. Režie J. Salle
0.50 Zrcadla 2
Horor (USA, 2010). Hrají N. Stahl,
W. Katt, E. Eaugierová a další.
Režie V. García
2.45 Vraždy v Midsomeru X
Zvíře v nás. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Bassettová,
B. Jackson a další. Režie R. Rye

7.35 Marvel superhrdinové - Avengers: Sjednocení!
8.05 Ferda Mravenec (32) 8.35 Vítejte v novém těle
VI (21) 9.35 To je vražda, napsala X (2) 10.35 Doktor z hor: Nové příběhy IX (9) 11.35 Karolína, domácí kuchařka 12.10 To je vražda, napsala X (3) 13.10
Doktor z hor: Nové příběhy IX (10) 14.10 Vzpoura
na Bounty, dobrodružný film (USA, 1962) 17.55
Božské dorty od Markéty 18.25 Vítejte v novém těle
VI (22) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (22, 23)
22.05 Divoká řeka, dobrodružný thriller (USA,
1994), hrají M. Streepová, K. Bacon, D. Strathairn,
J. Mazzello a další 0.30 Dobrá manželka VI (7) 1.25
Věž v plamenech, katastrofický film (N, 2007)

Fanda
7.55 GOAL 8.45 NHL 16/17 10.45 ATP World Tours
12.50 European Poker Tour 2016 (24) 13.50 Agenti
S.H.I.E.L.D. (19), sci-fi seriál (USA, 2013) 14.40 Teleshopping 14.55 Kobra 11 XX (5), krimiseriál
(N, 2015) 15.55 Kobra 11 XX (6), krimiseriál (N, 2015)
16.50 Superman, dobrodružné fantasy (USA, 1978)
19.20 Ripleyho věřte nevěřte II (17) 20.20 Není
úniku, akční film (USA, 1993) 22.05 Ninja 2: Pomsta,
akční film (Thaj./USA, 2013) 23.50 K.O. Night Show
(905) 0.40 European Poker Tour 2016
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neděle 20. listopadu 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
16.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
21.00
21.30
22.14
22.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách hvězd 6.50 Zvláštní případ
8.05 Úsměvy Laďky Kozderkové
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.25 Objektiv
10.55 Bylo nás pět (2/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Smůla
O chudém královstvíčku
Návštěvní hodiny
Všichni dobří rodáci
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance VIII... kolem dokola
Doktor Martin 2
168 hodin
KOSMO (5/5)
Výsledky losování Šťastných 10
Pasti, pasti, pastičky
Černá komedie (ČR, 1998)
0.15 Komisař Moulin
1.45 Bolkoviny
2.40 Banánové rybičky
3.15 Hobby naší doby

NOVA
6.10
6.40
7.10
7.20
7.50
8.10
9.25
10.30
11.50
13.35
15.20
16.55
19.30
20.20
22.45
23.20
1.25
1.55
2.35
3.15

Jake a piráti ze Země Nezemě
(28)
Král džungle II (24)
Jen počkej, zajíci! (12)
Show Toma a Jerryho (5)
Lví hlídka (10)
Bratříček a sestřička
Pohádka (N, 2008)
Víkend
První krok (6)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Policajti na baterky
Krimikomedie (USA, 2003)
Krakonoš a lyžníci
Rodinná komedie (ČR, 1980)
Jak básníci neztrácejí naději
Komedie (ČR, 2004)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Střepiny
Purpurové řeky
Krimifilm (Fr., 2000)
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

Prima
6.40
7.15
8.15
9.20
9.55
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
16.10
17.05
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Ferda Mravenec (33)
Friends
M.A.S.H (11, 12)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (5)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru X
Pečeme podle hvězd
Úklidové komando
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Polda (5)
Ztracený syn. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka a další
21.30 Ano, šéfe!
22.50 Po krk v extázi
Krimidrama (VB, 2005). Hrají
D. Craig, T. Hardy, J. Foreman,
S. Hawkinsová a další
1.10 Komplikace (6)
2.05 Největší tankové bitvy (5)

Nova Cinema
5.30 Jeden den v New Yorku 7.05 Speed Racer 9.30
Jak vycvičit draka 11.40 Než si pro nás přijde 13.35 10
důvodů, proč tě nenávidím 15.30 Lovci zločinců
(9, 10) 17.20 Harry Potter a princ dvojí krve, dobrodružný film (USA/VB, 2009) 20.00 Doly krále Šalamouna (1, 2/2), dobrodružná minisérie (USA, 2004)
23.25 60 sekund, akční film (USA, 2000)

Prima cool
7.15 FREEzone 7.45 Applikace 8.20 Re-play 8.55
V utajení IV (6) 9.50 Poručík Backstrom (6) 10.50
Top Gear 2010 11.55 V utajení IV (6) 12.55 Simpsonovi VI (16-19) 14.55 Den nezávislosti 17.55 Simpsonovi VI (20, 21) 18.55 Simpsonovi VI (22, 23)
20.00 Rocky III 22.10 Živí mrtví VI (5), hororový
seriál (USA, 2015) 23.10 Magazín ESL Pro League
23.40 MotorSport 0.10 Autosalon

Prima Max
10.20 Vítejte v novém těle VI (22) 11.15 To je vražda,
napsala X (3) 12.10 Doktor z hor: Nové příběhy IX
(10) 13.10 Božské dorty od Markéty 13.45 To je vražda, napsala X (4) 14.45 Doktor z hor: Nové příběhy
IX (11) 15.45 Andílek na nervy 17.55 Božské dorty od
Markéty 18.25 Vítejte v novém těle VI (23) 19.25
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Hobit: Šmakova dračí
poušť 23.40 V moci ďábla, thriller (USA, 2005)

pondělí 21. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Naše zoo (2/6) 9.55
Po stopách hvězd 10.20 168 hodin
10.55 Já, Mattoni 11.55 StarDance
VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.40 Herečka
15.00 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Rapl (13/13)
21.10 Rozsudek
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Motiv III

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
2.05
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3130)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (10)
Ordinace v růžové zahradě (32)
Beze stopy VII (14, 15)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3131)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XII
(10)
Mrtvý bod (5)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (17)
Beze stopy VII (14, 15)
Střepiny
Áčko

6.15
6.45
7.30
8.25
9.55
12.00
12.10
13.30
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
1.50
2.50
3.40

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (34)
Friends
M.A.S.H (13)
Přístav (79)
Místo činu: Kolín (9)
Polední zprávy
Siska V (2)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (7)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (63)
Slepé střevo. Seriál (ČR, 2016)
Táta na plný úvazek
Úklidové komando
Místo činu: Kolín (9)
Siska V (2)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Bella začíná znovu

5.30 Nová cestománie 6.00 Jeníček a Mařenka 7.15
Favorit 9.00 Italské prázdniny 11.10 Hrabě Monte
Christo 14.05 Jak básníci neztrácejí naději 16.30
Doly krále Šalamouna (1, 2/2), dobrodružná minisérie (USA, 2004) 20.00 Čistá duše, životopisný
film (USA, 2001) 22.45 Bájní tvorové: Dračí hrobka,
akční film (VB/Číny, 2013) 0.30 Válečníci

Prima cool
10.35 Spravedlnost v krvi V (1) 11.35 Top Gear 2010
12.40 Simpsonovi VI (20-23) 14.40 Applikace 15.10
Re-play 15.40 Griffinovi VII (5) 16.10 Hvězdná
brána X (15) 17.10 Top Gear 2015 18.15 Simpsonovi
VI (24, 25) 19.15 Simpsonovi VII (1, 2) 20.15 Letopisy rodu Shannara (9) 21.20 Teorie velkého třesku
V (19, 20) 22.20 Agresivní virus II (13) 23.20 Tyran
II (12) 0.20 Letopisy rodu Shannara (9)

Prima Max
9.45 To je vražda, napsala X (4) 10.45 Doktor z hor:
Nové příběhy IX (11) 11.45 Božské dorty od Markéty
12.15 To je vražda, napsala X (5) 13.15 Doktor z hor:
Nové příběhy IX (12) 14.15 Hobit: Šmakova dračí
poušť 17.35 Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte
v novém těle VI (24) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Čtyři
svatby a jeden pohřeb 22.45 Já nejsem já, komedie
(ČR, 1985) 0.45 Rocky III, akční film (USA, 1982)

úterý 22. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.45 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Pokušení
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (7, 8)
21.45 Hercule Poirot
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Všichni dobří rodáci
1.30 AZ-kvíz
1.55 Hobby naší doby

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.25
2.00
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3131)
Kriminálka Anděl IV
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (11)
Ordinace v růžové zahradě (33)
Beze stopy VII (16, 17)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3132)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(691)
Víkend
Mrtvý bod (6)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (18)
Beze stopy VII (16, 17)
Dva a půl chlapa IX (10, 11)
Kolotoč

6.20
6.50
7.35
8.30
9.55
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.05
23.50
0.30
2.25

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (35)
Friends
M.A.S.H (14)
Ohnivý kuře (63)
Místo činu: Kolín (10)
Polední zprávy
Siska V (3)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (8)
Spínač. Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Jarní
vánice
Romantický film (N, 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Případy podporučíka Haniky (2)
Krimiseriál (ČR/SR, 1989)
Teď vaří šéf!
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Místo činu: Kolín (10)
Siska V (3)

5.20 Favorit 7.00 Beze stopy VII (14, 15) 8.40 Přísně tajné prázdniny 10.40 10 důvodů, proč tě nenávidím 12.55 Čistá duše 15.35 Harry Potter a princ
dvojí krve 18.25 Krakonoš a lyžníci, rodinná komedie (ČR, 1980) 20.00 Mars útočí!, parodie (USA,
1996) 22.05 Bláznivá, zatracená láska, romantická
komedie (USA, 2011) 0.20 Nejhledanější v Malibu

Prima cool
10.45 Spravedlnost v krvi V (2) 11.40 Top Gear
2010 12.45 Simpsonovi VI (24, 25) 13.45 Simpsonovi VII (1, 2) 14.45 Teorie velkého třesku V (19, 20)
15.40 Griffinovi VII (6) 16.10 Hvězdná brána X (16)
17.10 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VII (3-6)
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (1) 21.20
Teorie velkého třesku V (21, 22) 22.20 FREEzone
22.55 Partička 23.45 Grimm IV (1) 0.45 Partička

Prima Max
9.45 Vítejte v novém těle VI (24) 10.40 To je vražda, napsala X (5) 11.35 Doktor z hor: Nové příběhy
IX (12) 12.35 Božské dorty od Markéty 13.10 To je
vražda, napsala X (6) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy IX (13) 15.05 Čtyři svatby a jeden pohřeb
17.35 Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte
v novém těle VI (25) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Rob
Roy, historický film (USA, 1995) 23.15 Labyrint (2/2)

středa 23. listopadu 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 Vraždy na severu 10.45 Neobyčejné životy: Ladislav Frej 11.40
Černé ovce 11.55 StarDance VIII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Trafika
15.00 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Ďáblova lest (1/3)
21.10 Setkání s hvězdou: V. Cibulková
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.15 Motiv III

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.05
1.15
2.50
3.25
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3132)
Ordinace v růžové zahradě 2
(691)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (12)
Ordinace v růžové zahradě (34)
Beze stopy VII (18, 19)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3133)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
MasterChef Česko
Romeo musí zemřít
Akční film (USA, 2000)
Beze stopy VII (18, 19)
Dva a půl chlapa IX (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (34)

6.10
6.40
7.25
8.55
10.05
12.00
12.10
13.30
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.20
2.10

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (36)
Friends
M.A.S.H (14, 15)
Případy podporučíka Haniky (2)
Místo činu: Kolín (11)
Polední zprávy
Siska V (4)
Krimiseriál (N, 2004)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (9)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Léto
u moře
Romantický film (N, 1995)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (64)
Mike v ohrožení. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Karolína, domácí kuchařka
Místo činu: Kolín (11)
Siska V (4)

8.30 Beze stopy VII (16, 17) 10.15 Lovci zločinců (9,
10) 12.25 Policajti na baterky 14.25 Italské prázdniny, komedie (USA, 2003) 16.10 Mars útočí!, parodie
(USA, 1996) 18.15 Sněhová kalamita, komedie
(USA, 2000) 20.00 Přežít Vánoce, komedie (USA,
2004) 21.50 Jarní prázdniny, komedie (USA, 2009)
23.25 Purpurové řeky, krimifilm (Fr., 2000)

Prima cool
10.40 Spravedlnost v krvi V (3) 11.40 Top Gear speciál: Nejlepší závody (1) 12.45 Simpsonovi VII (3-6)
14.45 Teorie velkého třesku V (21, 22) 15.40 Griffinovi VII (7) 16.10 Hvězdná brána X (17) 17.10 Top
Gear 2010 18.15 Simpsonovi VII (7-10) 20.15 Minority Report (6) 21.20 Teorie velkého třesku V (23, 24)
22.20 Parťáci 22.50 Partička 23.40 Cesty k úspěchu 23.50 Grimm IV (2) 0.45 Partička

Prima Max
9.50 Vítejte v novém těle VI (25) 10.50 To je vražda, napsala X (6) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy
IX (13) 12.50 Božské dorty od Markéty 13.20 To je
vražda, napsala X (7) 14.20 Doktor z hor: Nové příběhy IX (14) 15.20 Senna: Legenda formule 1 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
VI (26) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Správci osudu
22.25 Ryba jménem Wanda 0.40 Labyrint (2/2)

čtvrtek 24. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 Vraždy na severu 10.45 Kolo
plné hvězd 11.40 Černé ovce 11.55
StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Vlak
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (9)
21.05 Gejzír
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Taggart
23.30 Kingová II
0.15 Rozsudek

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.10
1.10
2.00
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3133)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (13)
Ordinace v růžové zahradě (35)
Beze stopy VII (20, 21)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3134)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(692)
Prásk!
Hvězdná párty
Nájemní zabijáci
Akční thriller (USA, 2011)
Beze stopy VII (20)
Dva a půl chlapa IX (13)
Prásk!

6.10
6.45
7.30
8.25
9.55
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.35
23.50
0.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (37)
Friends
M.A.S.H (16)
Ohnivý kuře (64)
Místo činu: Kolín (12)
Polední zprávy
Siska V (5)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (10)
Zlý Santa. Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Romantický film (N, 1993)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (13)
Dítě. Lékařský seriál (SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Pečeme podle hvězd
Místo činu: Kolín (12)
Siska V (5)

7.45 Beze stopy VII (18, 19) 9.25 Sněhová kalamita
11.30 Mars útočí! 13.50 Pan účetní jde do ráje 15.50
Přežít Vánoce, komedie (USA, 2004) 17.30 Ruský
dům, romantické drama (USA, 1990) 20.00 Námořní vyšetřovací služba V (18, 19), krimiseriál (USA,
2007) 22.00 Manželská klec, krimifilm (USA, 2007)
23.45 Romeo musí zemřít, akční film (USA, 2000)

Prima cool
9.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (15) 10.45
Spravedlnost v krvi V (4) 11.45 Minority Report (6)
12.45 Simpsonovi VII (7-10) 14.45 Teorie velkého
třesku V (23, 24) 15.40 Griffinovi VII (8) 16.10 Hvězdná brána X (18) 17.10 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VII (11-14) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého
třesku VI (1) 21.50 Teorie velkého třesku VI (2) 22.25
Dvojitý zásah 0.45 Poslední chlap na Zemi II (12)

Prima Max
9.55 Vítejte v novém těle VI (26) 10.50 To je vražda,
napsala X (7) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy IX
(14) 12.50 Božské dorty od Markéty 13.20 To je
vražda, napsala X (8) 14.20 Doktor z hor: Nové příběhy IX (15) 15.20 Správci osudu 17.35 Božské dorty
od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle III (1) 19.10
Jste to, co jíte 20.15 Léto s kovbojem 22.15 Století
Miroslava Zikmunda 0.15 Ryba jménem Wanda

pátek 25. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.55 Reportéři ČT 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VIII... když hvězdy tančí
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Císař a tambor
21.20 13. komnata Luboše Xavera
Veselého
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Všechnopárty
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha VIII
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.30
2.05
2.55
3.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3134)
Ordinace v růžové zahradě 2
(692)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (14)
Ordinace v růžové zahradě (36)
Beze stopy VII (22, 23)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3135)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008)
Cizinec
Akční film (USA, 2010)
Beze stopy VII (21, 22)
Dva a půl chlapa IX (14)
DO-RE-MI
Co na to Češi

6.20
6.50
7.35
8.30
9.55
12.00
12.10
13.30
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
0.05
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (38)
Friends
M.A.S.H (17)
Polda (5)
Místo činu: Kolín (13)
Polední zprávy
Siska V (6)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (11)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Konec
jednoho léta
Romantický film (N, 1994)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (80)
Špičkové ženy. Komediální seriál
(ČR, 2015)
Mercury
Thriller (USA, 1998)
Místo činu: Kolín (13)
Siska V (6)
Návrat komisaře Rexe IX (6)

9.15 Beze stopy VII (20, 21) 11.20 Bratříček a sestřička 12.30 Lovec krokodýlů 14.30 Klokan Joey
16.30 Námořní vyšetřovací služba V (18, 19) 18.25
Pravá blondýnka 3, romantická komedie (USA,
2009) 20.00 Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011)
22.20 Nezvratný osud 4, horor (USA, 2009) 23.55
Nájemní zabijáci, akční thriller (USA, 2011)

Prima cool
6.00 Alias IV (11, 12) 7.40 Top Gear 2010 9.15 Griffinovi VII (8) 9.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. II
(16) 10.40 Spravedlnost v krvi V (5) 11.40 Autosalon
12.45 Simpsonovi VII (11-14) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (1, 2) 15.40 Griffinovi VII (9) 16.10 Hvězdná brána X (19) 17.10 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VII (15-18) 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VII (11, 12) 22.10 Ghoul 0.05 Komplikace (1)

Prima Max
10.05 Vítejte v novém těle III (1) 11.05 To je vražda,
napsala X (8) 12.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX
(15) 13.05 Božské dorty od Markéty 13.35 To je
vražda, napsala X (9) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy IX (16) 15.35 Léto s kovbojem 17.35 Božské
dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle III (2)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Drsný Harry 22.25 Sázka
na třináctku 0.20 Století Miroslava Zikmunda
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Česká republika

Do světa poslal
tisíce patronů
Keramik Jaromír Kotisa
dělá sošky ochránců
domů, řemeslníků i vína.
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Modrá chaloupka keramika Jaromíra Kotisy stojí na stráni nad Lulčí na
Vyškovsku. Na silnici před ní poutníky
vítá svatý Martin, patron hus a reprezentant pranostik a hlavně mladého vína.
Kotisa totiž vyrábí svaté, kteří hlídají
chalupy, domy, kapličky, sklípky či hospody po Česku i v cizině.
Vcházíme do dílny s velkou kulatou
nádobou v rohu. „To je pec, zrovna
jsem ji naládoval. Je to na objednávku
pro majitele vináren a hospod v Bratislavě. Chtějí po mně Bakcha, to je bůh obžerství na bečce,“ vysvětluje Kotisa.
Kdo by v dílně hledal hrnčířský kruh,
neuspěje. „Nedělám nádoby, ale plastiky o velikosti v průměru 50 až 60 centimetrů. Tvaruji je rukama a každá je originál, podle toho, co mě napadne. Když
dělám deset Floriánů, každý je trochu

jiný,“ popisuje keramik z Vyškovska.
Na svého prvního svatého se nepamatuje, ale bylo to v roce 1986. „Začal jsem
s Floriány na hasičských zbrojnicích
a přešel k interiérům hospod, vináren
a sklípků. Také ale maluji obrazy, občas
vyrobím nějaká kachlová kamna, hodně
čtu, skáču padákem, vařím a jezdím na
motorce. A pořád dokola opravuji chalupu – když jsem ji v roce 1978 koupil,
byla to ruina,“ vyjmenovává.

„

Svaté
ochránce
stavení jsem dokonce
dělal i komunistům
na jejich chalupy.
I když se svatými začal za komunistů, ti ho nechávali na pokoji. Floriáni,
Urbanové a Janové Nepomučtí jim nevadili. Navíc šlo většinou o soukromé
věci a do toho moc mluvit nemohli.
„Dokonce jsem dělal ochránce stavení i komunistům na jejich chalupy. Měli

Jaromír Kotisa má ochránce rozeseté po chalupě, ale i po celých Čechách,
Moravě a na Slovensku. Teď vystavuje na Hanáckém statku ve Vyškově a v
Galerii Pekařská v Brně.
FOTO | A.VAVRÍKOVÁ
prázdné výklenky a Gottwaldové nebo
Leninové by tam vypadali divně. Byli
jsme na vesnici a nebylo na nás vidět,
a jestli dělám Panenku Marii s Jezulátkem, bylo každému šumafuk. Navíc to
nikdo jiný nedělal,“ vzpomíná Kotisa.
Na výrobu sošek kupuje průmyslovou hlínu z Rájce-Jestřebí, ze které se
dělají šamotky na kamna. „Základem
glazur je písek a do toho se přidávají barviva – dříve přírodní, například hnědou
dělá měď, která se pomlela, modrá je kobalt. Do červené se míchalo zlato, ale re-

cept na to se nedochoval,“ podotýká.
Svůj život na vesnické chalupě si pochvaluje. Počítač nemá, jen mobil kvůli
spojení se světem. „Proč bych měl studovat něčí stránky na webu? To si radši přečtu knihu. Lidé spoléhají, že za ně všechnu práci udělá počítač,“ tvrdí třiasedmdesátiletý keramik. Podle něj chybí řemeslná zručnost. „Třeba se jednou vrátí doba,
že si lidé vezmou do ruky tužku a začnou
si kreslit, jako to dělám já celý život a dělat budu, dokud budu schopný vzít hlínu
do ruky a uhníst kuličku,“ dodává.

Zaplať pánbůh za orgasmy, Keltové jako naši předkové.
směje se Ester Kočičková Právě dnes v týdeníku Téma
či Michalem Kavalčíkem?
No, dlužno říct, že pod jejich vlivem
tvrdnu a hrubnu, jakkoli nejsem povahou žádná jemnohmotná sopranistka.
Ve filmu Komici s.r.o. The Tour, který mapuje zákulisí z našich cest, je vidět, že v několika chvílích nebylo ani
patrné, kdo mluví. Já třeba mám díky
doutníkům hlas už nízko položený.
Herečka Ester Kočičková.
ČR | Herečka a moderátorka Ester Kočičková (48 let) nemá problém mluvit
o čemkoli. Takže není překvapením,
že její nejúspěšnější téma v stand-up
vystoupeních je orgasmus.
Komička, moderátorka, zpěvačka,
herečka, textařka. Co vás baví?
Zatím mě nejvíc baví psát písňové texty. Ze všech mých činností je tahle nejsvobodnější, a také si při ní nemusím
hlídat zevnějšek. No a s disciplínou
stand-up laškuju už hodně přes 10 let.
Jste v obležení samých mužů. Jak
se vám spolupracuje s Lukášem Pavláskem, Tomášem Matonohou

Měla jste tam asi nejodvážnější vystoupení, když jste popisovala
dámský orgasmus.
Ono je to v podstatě jedno z mých nejúspěšnějších vystoupení, ten orgasmus,
tedy respektive jak ho předstírat. Samozřejmě mám daleko hlubokomyslnější
výstupy, ale všichni říkali, že když už
tam budu jako jediná žena, tak by to
mělo být takové hodně ženské. A tohle
tu roli myslím splnilo. Ne, že bych se
styděla, to ne. Jsem bývalá vychovatelka, ráda lidi naučím něco, co má smysl.
Takže zaplať pánbůh za orgasmy a
budu ráda, když to lidi bude zajímat a
pak si přijdou na představení, aby si to
vychutnali. To je v podstatě hodinová
přednáška. Ty orgasmy jsou jen taková
(jfk, iDNES.cz)
třešnička na dortu.

ČR | Mluvíme slovanským jazykem.
Dělá to z nás ale Slovany? Vědci
z DNA obyvatel České republiky vyčetli, že genetické znaky typické pro Slovany jich má jen 51 procent.
Zbytek populace má převážně germánské, židovské, románské, ugrofinské nebo třeba jihokavkazské předky.
Je to vlastně logické. „Víte, kolik tady
prošlo armád?“ říká historik Jiří Rak.
„Tady žádná čistota krve neexistuje.“
Slované kdysi ale rozhodně nepřišli
do vybydlené země.

„

ni to museli říct zase Slovanům. Prázdná tahle země určitě nebyla,“ vysvětluje
archeolog Michal Lutovský.
Jak je to s dalšími historickými názvy? A co vše nám zbylo od Keltů?
Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.
(čer)

Víte, kolik tady
prošlo armád?
U nás žádná čistota krve
neexistuje,“ vysvětluje
archeolog Lutovský.
„Říp je asi předslovanský název.
Když sem tedy přišli po Keltech Germáni a pak po nich zase Slovani, tak jim ty
názvy musel někdo předat. Takže tady
museli být nějací Keltové, kteří řekli
Germánům, jak se jmenují Jizera nebo
Otava, což jsou keltské názvy. A Germá-

Vyzkoušejte zvýhodněné měsíční
elektronické předplatné týdeníku
Téma. Veškeré podrobnosti na
webu: www.etema.cz
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Svět opustil voják od Tobruku
Ve věku 94 let zemřel hrdina bojů druhé světové války a držitel řady vyznamenání Stanislav Hnělička
JAN MIKULIČKA
JANA PŠENIČKOVÁ

vaší památce,“ vzkázal spisovatel.
O Hněličkovi mluví jako o skromném
člověku. „Ještě s jedním veteránem dělal poradce režisérovi Václavu Marhoulovi při natáčení filmu Tobruk. Ale nepřál si, aby jeho jméno figurovalo na
plátnech kin v závěrečných titulcích.
Prý by na sebe strhl příliš mnoho pozornosti a ostatní čeští vojáci od Tobruku
by zůstali v pozadí,“ vysvětlil Šebelka.

ČR | Prošel mnoha bitvami na bojištích
druhé světové války a měl toho za sebou tolik, co by jiní nestihli ani za několik životů.
Krom řady ocenění se za své zásluhy
v boji za svobodu dočkal i nejvyššího
státního vyznamenání České republiky.
V požehnaném věku devadesáti čtyř
let zemřel v pátek 4. listopadu brigádní
generál Stanislav Hnělička z Liberce.

Byl jsem
tobruckou krysou
(ukázka z knihy)

Stanislav Hnělička se za druhé světové války zúčastnil i legendární bitvy
o Tobruk. Na snímku je vpravo.
2 x REPRO | KNIHA BYL JSEM TOBRUCKOU KRYSOU

Stanislav Hnělička.

FOTO | MAFRA

„Je to pro nás velká ztráta. Byl to výborný společník, který uměl vyprávět
o tom, co zažil. Mezi mladší členy Československé obce legionářské přenášel
ducha československé armády. Byl pro
řadu z nás velkým vzorem toho, jak má
vypadat český voják a odbojář,“ prohlásil Miloš Borovička, mluvčí Československé obce legionářské. Zesnulý hrdina byl vlastencem až do morku kostí.
„Vlast nejsou jen lidé, ale také země
s celou svou historií. Za ni bych šel do
války znovu, to mělo a má význam
i smysl,“ prohlásil svého času Hnělička.
Narodil se 12. února 1922 v Liberci.
Už v šestnácti letech, v roce 1938, byl
členem tehdy vzniklé Národní gardy.
Jeho oddíl měl za úkol hlídat železniční
trať z Horního Růžodolu až do Noviny.
V pouhých devatenácti letech se zapojil v roce 1941 do bojů u Tobruku a stal
se tak jedním z nejmladších vojáků
11. pěšího praporu – Východního pod
velením podplukovníka Karla Klapálka. Po skončení bojů u Tobruku byl převelen do Británie, kde byl zařazen do
nově formované obrněné brigády, se
kterou se po vylodění v Normandii zúčastnil bojů u Dunkerque a v západní
Belgii s 2. tankovým sborem.
Jeho hrdinství bylo oceněno nejen
polským a dvěma československými válečnými kříži, ale také v roce 2005 francouzským Řádem čestné legie. Hněličkovu uniformu zdobila rovněž Africká
hvězda. Po únoru 1948 byl perzekvován a jako sedmadvacetiletý skončil
v komunistickém vězení.
Aktivně se zapojoval do práce Československé obce legionářské a pomáhal

tak udržovat základní myšlenky odkazu
odboje během druhé světové války i ve
vědomí mladších generací.
Během roku 2011 byl povýšen prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála a Liberec mu udělil čestné
občanství. Válečný veterán, kterého
v roce 2007 vyznamenal Řádem Bílého
lva tehdejší prezident Václav Klaus, se
do posledních dní zajímal o dění kolem
sebe a vracel se i do minulosti.
„Zrovna na den vzniku české státnosti vzpomínal, jak kolem něj přesně před
dvaasedmdesáti lety létaly kulky a střepiny při bojích u Dunkerque. Říkal mi,
jaké měl neuvěřitelné štěstí, že všechno
přežil. Byla to jeho poslední vzpomínka,“ svěřil jeho syn Stanislav Hnělička
mladší. Tu poslední bitvu ale vyhrát nemohl. „Poznal jsem spoustu jeho spolubojovníků, mluvil jsem dokonce i s generálem Klapálkem. Ten mi tehdy před
lety řekl, že můj táta patřil mezi jeho nejlepší vojáky,“ podotkl syn.
Stanislav Hnělička byl posledním žijícím válečným veteránem, který se zúčastnil bitev u Tobruku jak v roce 1941,

tak v roce 1942. „Víte, nejhorší je, jak
se k těmto lidem, kteří odešli bojovat za
svou vlast do spojeneckých armád, zachovali po návratu. Komunisté mnoho
z nich pozavírali, některé popravili, to
je přece hrozné,“ doplnil. Ostatně i jeho
tatínek byl po návratu domů do Čech
ohromený tím, co se tu dělo. „Když
jsme se vrátili po pěti letech války
domů, zjistili jsme, že za protektorátu
udával Čech Čecha, třeba jen kvůli majetku. Totéž se dělo za komunistů.“ Právě tato slova zazněla v knize rozhovorů
Byl jsem tobruckou krysou, které s ním
na téma zážitků z války vedl liberecký
novinář a spisovatel Jan Šebelka.
„Nechci tvrdit, že jsem jej za půl
roku, co jsme se scházeli při psaní knihy, a potom byli ještě několikrát na
pivu, dokonale poznal. Nicméně vím,
že byl jedním z nejryzejších lidí, které
jsem v životě potkal. Byl to skromný
chlap, voják, hrdina, za kterého se ale nikdy nepovažoval. Kdyby si člověk
mohl vybírat své rodiče, a teď se budu
trochu rouhat, chtěl bych mít právě takového tátu. Stando, pane generále, čest

„Fotograf Robert Kellner chtěl udělat snímek, jak si vojáci zapalují cigaretu.
Přemluvil mě, přestože jsem nekouřil, abych si zapálil,“ vzpomínal Hnělička.

• Z Tobruku jste odjeli 7. dubna
1942. Kam jste cestovali
a jaká to byla cesta?
Většinou jsme cestovali po nám
už známých místech. Byla to
nekonečná cesta, která trvala
několik dní a nocí. Urazili jsme
tenkrát skoro 1,5 tisíce kilometrů.
Nejdřív jsme jeli náklaďáky
na libyjsko-egyptské hranice
a potom vlakem do Palestiny, kde
nás umístili do opuštěného tábora
At Tira. V tom prázdném kempu
jsme si nemohli nic koupit ani se
vykoupat, což Klapálka velmi
rozzuřilo.
• Byl generál celou
tu dobu s vámi?
Samozřejmě! Proto velmi dobře
věděl, jak na tom jsme. Řekl
Angličanům, že jsme neviděli celý
rok sprchy, chybějí nám vitamíny,
mužstvo že je vysílené, unavené
a pohublé. Rychle se mu povedlo
zjednat nápravu. Angličané nás
poslali do Haify, do mírových
kasáren. V překladu se to tam
jmenovalo Dcera vln. Bydleli jsme
v chatkách, byla tam kuchyň
a všechno, co jsme potřebovali.
Později jsme se dozvěděli, že se
Klapálek zřejmě rozčiloval
na nespravném místě. Vypadalo
to, že Angličané za to naše první
ubytování nemohou. Měla ho na
starosti naše vojenská mise
v Jeruzalémě, které velel generál
Gak-Mezl. My vojáci jsme o něm
neměli valné mínění, a nejen proto,
že ho nikdy nikdo na žádném
frontovém úseku neviděl. Ani
do tábora za námi nikdy nepřišel.
Na velitelství se váleli všelijací
ulejváci. Neměli ani ponětí, jak
žijeme, co děláme, co jíme a co
potřebujeme. Ještě se šli občas
podívat do nemocnice za
nějakým raněným. Některé
vysoké šajby si tam žily
opravdu jako prasata v žitě.
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Prach pouště se dívce z podhůří
dostal pod kůži. Miluje Nevadu
Michaela Rýgrová se
před lety zamilovala
do neskutečného světa
amerického festivalu
Burning Man v nevadské
poušti. Z dobrovolnice se
vypracovala až na členku
organizátorského týmu.
LADISLAV POŠMURA
ČR | Kdo tam nikdy nebyl, jen těžko
může tvrdit, že už viděl všechno. Burning Man (Hořící muž – pozn. red.), který patří mezi největší každoroční události ve Spojených státech amerických, návštěvníky vtáhne do bizarního světa.
Připomíná filmového Šíleného
Maxe, svět režiséra Tima Burtona i obrazy Salvadora Dalího. Podmanivou
přehlídku plnou excentrických postav,
světel, ohňů, pitoreskních kostýmů, několikametrových soch a staveb v nevadské poušti si před lety zamilovala i čtyřiatřicetiletá Michaela Rýgrová, rodačka
z Trutnova. Nejdříve tam odjela jako fanynka, ale brzy si vybudovala pozici
v organizátorském týmu.

Michaela Rýgrová.
Dostala se k tomu shodou náhod.
Když studovala produkci na DAMU, potřebovala pro jednu z prací obrázky
a při hledání na internetu narazila na fotku obrovské sochy z řetězů.
„Klikla jsem na ni a bylo to. Objevila
jsem neskutečný svět umění a kreativity, který překračuje hranice všeho, co
jsem doposud znala. Strávila jsem asi
tři dny na internetu a hltala, co se dalo
najít. Ihned jsem se do toho všeho zamilovala a na Burning Man odjela,“ říká
Michaela Rýgrová.
Nejdříve byla festivalovým dobrovolníkem. Poté, co se osvědčila, začala pro
přehlídku v Black Rock City pracovat
na plný úvazek. Bláznivý festival a jeho
kulturu dnes považuje za svůj život.

V organizaci Burning Mana sedí hned
na několika židlích. Díky grantu může
šířit festivalovou kulturu po světě celoročně, podporuje komunity a projekty
vznikající mimo USA. Jejím hlavním teritoriem je hlavně Evropa, Blízký východ a Rusko.

„

Festival je ta
nejbláznivější
věc na světě, moře
umění, znovuobjevování
dětské radosti, hravosti
a tvořivosti v nás.
Burning Man podle ní dávno překročil hranice pouště, kde se jeden týden
v roce odehrává. „Je to kultura založená
na deseti principech, která se šíří po světě. Je to sociální experiment, nejbláznivější věc na světě, moře umění, znovuobjevování dětské radosti, hravosti
a tvořivosti v nás. Festival posouvá hranice naší komfortní zóny, je to velká krása. Má v sobě vše, co si dokážete i nedokážete představit,“ vykládá nadšeně rodačka z podhůří Krkonoš.
Michaela Rýgrová přirovnává Black
Rock City k podivuhodným cestám rodiny Smolíkovy. „Každý kousek tam znázorňuje jinou bláznivou planetu,“ říká.
Za roky, co na festival jezdí, má spoustu jen těžko uvěřitelných zážitků.
„Nikdy nezapomenu, jak jsem uprostřed ničeho, daleko od všech kempů,
v nejparnějším dni najednou zničehonic
dostala čokoládovou zmrzlinu, tehdy
mi to vehnalo slzy do očí. Také jsem se
jednou ocitla v centru pirátské bitky,
kdy se najednou objevilo asi pět lodí, na
kterých piráti bojovali s nindži a děvkami. Jindy jsem hrála asi desetimetrový
tetris, který hořel. Nebo si vzpomínám,
jak mi kolem hlavy najednou prolétli
dva třímetroví žraloci,“ vybavuje si
vzpomínky, které jí nejvíce utkvěly
v paměti.
Letošní ročník Hořícího muže navštívilo 74 tisíc lidí, rok předtím dorazilo
do nevadské pouště jen o tisícovku
méně návštěvníků. Brány Black Rock
City se v Nevadě otevřou opět za rok od
28. srpna do 4. září. Burning Man však
žije celý rok po celém světě. V listopadu se uskuteční menší Decompression
party v Londýně a v Amsterdamu, v prosinci pak v Paříži.
„Na čarodějnice bychom rádi uspořádali menší setkání opět tady v Česku,
ale jak to bude vypadat, záleží na lidech, kteří se chtějí zapojit,“ naznačuje
členka organizačního týmu.

Festival připomíná film Šílený Max i svět surrealistických obrazů. Do pouště
se každý rok sjíždějí desítky tisíc fanoušků. 3 x FOTO | ARCHIV MICHAELY RÝGROVÉ

Topení z přírodního kamene
je plně účinné, úsporné i vkusné.
Navíc příznivě ovlivní vaše zdraví.
Přírodní kámen má řadu výborných vlastností. Velmi dobře akumuluje
a poté vyzařuje teplo, a právě to lze dobře a výhodně využít při vytápění
bytu, rodinného domku a podobně. Topení z přírodního kamene se navíc
vyznačuje nízkými provozními a pořizovacími náklady.

Topné panely z přírodního kamene

Topí jako kachlová kamna
Způsob vytápění je na základě dlouhovlnného tepelného záření, podobně jako
u kachlových kamen. Díky rovnoměrně
rozloženému teplu je úspora energie 18 až
25% o proti všem teplovzdušným systémům.
O proti přímotopům úspora činí 30-40%.

kterou zatmelujeme topné kabely, je na přírodní bázi. Topení je plně ekologické.

Málokterý topný systém má téměř 100%
účinnost. Díky zafrézovaným a zalitým topným kabelům nedochází k žádné energetické
Maximální teplotní rozdíl mezi podlahou ztrátě. Kabel okamžitě po zahřátí teplo předáa stropem jsou 3 °C.
vá kameni a ten vytápěnému prostoru. Topení
z přírodního kamene lze použít do novostaDalší nezanedbatelnou výhodou je čás- veb, rodinných domů, komerčních prostor,
tečná akumulace. Když prostorový termostat kanceláří, prodejen, koupelen, saun atd.
vypne, kámen díky své akumulaci vykrývá
tepelnou potřebu místnosti, neboli topí zadarTopení z přírodního kamene je zcela bezmo. Tím získáme další úsporu energie. Snad- hlučné, ekologické, hospodyňky určitě ocení
no překlene vypnutí nízkého tarifu.
i jednoduchou údržbu - stačí jej jednou za čas
otřít vlhkým hadříkem.
Regulace teploty
Navíc je také dekorativní a vkusné, každý
V každé místnosti můžeme digitálním ter- kámen má originální kresbu nepodléhající
mostatem naprogramovat teplotu podle přá- módním trendům.
ní, a to v průběhu dne či týdne. Energetický
výpočet a návrh topných těles provádíme
U našeho topného systému též odpadá jazdarma, stačí zaslat rozměry jednotlivých kákoliv technická údržba, a s ní spojené výmístností.
daje, tedy i kominík, seřizovací technik a jindy nutné revize. Topení je zcela bezúdržbové,
nehrozí zamrznutí.
Dovoz a montáž topení z přírodního kamene je po celé ČR zdarma. Také od nás obdržíte do každé místnosti digitální termostat.

Topné panely z přírodního kamene

Tepelné záření z přírodního kamene

Kontakt

Eurotop in s.r.o.

Nádražní 660
345 06 Kdyně
Tel: 728 460 994, 728 460 399
www.eurotopin.cz
E.mail: info@eurotopin.cz

Topení pro zdraví
Topení z přírodního kamene velmi příznivě
působní na lidský organizmus. Nevysušuje
vzduch, nespaluje kyslík a v místnosti udržuje
konstantní vlhkost 52 až 58 procent. Je proto
vhodné při dýchacích potížích, pro alergiky,
astmatiky, starší osoby a novorozence. Velmi příznivě působí na psychiku. Při vytápění
nevzniká téměř žádná cirkulace vzduchu. Při
výrobě topného panelu nepoužíváme žádné Konvenční topení ohřívá vzduch jen v blízkosti topchemikálie nebo lepidla. Šamotová hmota, ného tělesa.

VýhoDy ToPENí Z PříRoDNího KamENE
• Nízké provozní a pořizovací
náklady
• Energetický výpočet a návrh
topných těles zdarma
• Příznivé účinky na lidský
organizmus
• Zcela ekologický provoz i výroba

• Stoprocentní účinnost
• Bezhlučné, ekologické,
nenáročné na úklid
• Dekorativní, vkusné
• Bezúdržbové (žádní kominíci,
žádné revize)
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Tajenka: žít v oblacích.

INZERCE

Platnost nabídky

1.11. – 30.11.2016
nebo do vyprodání zásob.

12

90

Hera 250 g
UNILEVER ČR
(5,16 Kč/100 g)
DR. OETKER
Zdobení 80 g
vybrané druhy
DR. OETKER
(28,63 Kč/100 g)

2290
17

1290

90

DR. OETKER
Poleva 100 g
vybrané druhy
DR. OETKER

DLE GUSTA
Rozinky 100 g
ENCINGER SK

1790

DLE GUSTA
Kokos 200 g
strouhaný
POEX VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(8,95 / 100 g)

3490

Pardál Echt 11°
8x 0,5 l
světlý ležák
BUDWEISER BUDVAR
(16,50 Kč/l)

66,-

DLE GUSTA
Jádra mandlí 100 g
POEX VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DR. OETKER
Kypřicí prášek
do pečiva
5x 12 g (60 g)
DR. OETKER
(14,83 Kč/100 g)

890

890

3490

DR. OETKER
Vanilínový cukr
5x 20 g (100 g)
DR. OETKER

HELLMANN‘S
Tatarská omáčka,
Majonéza 420 ml
UNILEVER ČR
(8,31 Kč/100 ml)

1990

HAMÉ
Ovocná směs 260 g
Rybíz, Směs
HAMÉ
(7,65 Kč/100 g)

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Středočeský kraj
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Nadějní žáci zazářil
v Logické olympiádě
EVA ZAHRADNICKÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Kolik minut uběhlo od dvanácti hodin, jestliže právě před
dvěma hodinami uběhl přesně trojnásobný počet minut od devíti hodin? Nebo
zkuste doplnit řadu následujících čísel:
4–9–2–1–0 –8–5–‘ _– _–_.
Přesně takové příklady řešily středočeské děti v krajském kole Logické
olympiády 2016, kterou už devátým
rokem pořádá Mensa České republiky.
A středočeští vítězové, kteří se v celorepublikovém kole utkají s ostatními příští pondělí, mají velké šance uspět.
Třeba čtrnáctiletý Václav Trpišovský
z gymnázia Open Gate v Babicích, který svoji kategorii B pro žáky II. stupně
ZŠ vyhrál v krajském kole letos už potřetí a je zároveň celorepublikovým vítězem soutěže za poslední dva ročníky.
„Logické uvažování mě vždycky bavilo. Občas jsem se zapotil, ale na většinu
úloh jsem přišel,“ komentuje svoji letošní účast Václav. Logikou se baví i ve
volném čase, dobrovolně vede matematický seminář pro mladší spolužáky.
„Už čtvrtým rokem řeším matematický

korespondenční seminář Pikomatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy a jezdím na jeho tábor,“ dodává Václav.

Sudoku už ve školce
Podobně na to jde i středočeský vítěz nejvyšší kategorie C pro SŠ, sedmnáctiletý
Mikuláš Plešák, také z gymnázia Open
Gate. Ten si zrovna nedávno zkoušel na
stránkách listu The Guardian hádanku
prezentovanou jako součást přijímacího
říze‘ní na Oxbridge (zkratka univerzit
Oxfort a Cambridge – pozn. red.). „Studuji i Higher Level Mathematics jako
maturitní předmět pro mezinárodní maturitu IB,“ doplňuje Mikuláš. Z logických úloh má rád „zebry“. Tedy dedukci
chybějících informací v omezené sadě.
Úspěšnou trojici uzavírá vítěz kategorie A pro žáky I. stupně, jedenáctiletý
Lucas Všetula ze ZŠ Senohraby. I on už
v republikovém finále byl, loni obsadil
26. místo. „Testování bylo rozděleno
do pěti testů a trvalo až do pozdního odpoledne. Bylo to únavné, ale i tak jsem
si to užil,“ vzpomíná.

Společnost
LESS & TIMBER, a.s.
se sídlem Chrudimská 1882
286 01 Čáslav
PŘIJME DO NOVÉHO
VÝROBNÍHO ZÁVODU:

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

KVALIFIKOVANÉ
DĚLNÍKY PRO VÝROBU
LEPENÉHO HRANOLU

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Náborový příspěvek
20 000,- Kč

Celá ČR

Bližší informace:
www.lesstimber.cz
pí. Hlavová - tel: 322 318 045
Peníze před Vánoci rychle a bez půjček?
Pojďte si je vydělat s McROY a Alza.cz!
� Zálohy každý týden! �
Volejte zdarma: 800 100 810,
nebo nás navštivte na 5. května 35, Praha 4

INZERCE

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

Kovobazar
Kolín

Levnější než supermarket – od hřebíku po tramvaj

Korona s.r.o., Starokolínská 966
Kolín (bývalé uhelné sklady)
Pro drobné řemeslníky, stavebníky, kutily, údržbáře, zahrádkáře i ostatní...

NABÍZÍME ZA VÝHODNÉ CENY
Plechy, profily, trubky, výstuže, sudy, bedny a ostatní...
Z nerezu, železa, hliníku i plastu

MiMOřáDNá NABÍDKA:

velké dlažební kostky použité – 1600 Kč/t + DPH!!!
PRACOVNÍ DOBA:
Po – Pá 6:30-16:00 hod. a So 7:00-11:00 hod.
Telefon: 734 642 026

40 18. listopadu 2016

Kolínsko a Kutnohorsko

Šest gólů stačilo na halové zlato
Mladší žáci Kolína uspěli
na turnaji ve
východočeských Holicích.
Pomohly jim k tomu i dva
dobře zvládnuté
penaltové rozstřely.
PETR GEJZA
KOLÍN | Fanoušci fotbalu v Kolíně
mají v poslední době spíš mrzutou náladu, úspěchů se od seniorského týmu dočkávají poskrovnu.
Takže je jistě potěší dobrá zpráva
z mládežnické sekce. Tým z hráčů narozených v roce 2004 ovládl kvalitně obsazený turnaj v Holicích na Pardubicku.
„Pro kluky to byl krásný víkend. V pátek celé mužstvo společně vyrazilo fandit do Prahy na kvalifikační utkání české reprezentace s Norskem, v sobotu
jsme vyhráli 4:2 mistrovský zápas v Benátkách nad Jizerou a v neděli jsme na

Mladí fotbalisté Kolína se radují z triumfu na halovém turnaji v Holicích, na
němž startovalo deset týmů.
FOTO | PETR GEJZA
jedničku zvládli i turnaj,“ pochvaloval
si trenér Daniel Tichý, který v Holicích
tým vedl společně s kolegou Zdeňkem
Hadrovským. „Vlastně to byly samé
úspěchy, reprezentace i naše akce,“
usmál se Tichý.

INZERCE

spol. s r.o.

AgroZES, spol. s r.o.,
patřící do koncernu AGROFERT
se sídlem v Kněževsi (okr. Rakovník)
hledá vhodného kandidáta na pozici

PRODEJCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
pro oblast působnosti Mostecko, Chomutovsko, Teplicko, Lounsko, Plzeň-sever

Pracovní náplň:
vyhledávání obchodních příležitostí ve svěřeném regionu
 samostatné vedení jednání za účelem prodeje zemědělských strojů a příslušenství
 informační servis obchodního, technického a ekonomického charakteru zákaznické veřejnosti
 technická, cenová a formální příprava nabídek
 každodenní přímý kontakt se zákazníky (osobní, telefonický, e-mailový)
 sledování vývoje, trendů, novinek, konkurence v odvětví
 spolupráce při marketingových aktivitách (účast na veletrzích apod.)
 monitoring situace na trhu, reporting do centrály
 příprava nových strojů


Požadujeme:
 minimálně SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru
 praxe na obdobné obchodní pozici výhodou
 orientace v oboru zemědělské techniky
 aktivní, motivovanou osobnost s dobrými vyjednávacími a přesvědčovacími schopnostmi
 obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný přehled
 dobrou znalost práce na PC (uživatelsky MS Office); výhodou znalost systému SAP
 ŘP sk. B, výhodou sk. T
Nabízíme:
 zajímavou a náročnou práci v kontaktu s lidmi
 výborné zázemí pro obchodní činnost, kvalitní informační systém, podpora ze strany
interního marketingového útvaru
 možnost osobního rozvoje a profesního růstu – systém produktových školení, tréninky
obchodních dovedností
 motivující finanční ohodnocení (provize)
 zázemí silné stabilní společnosti
Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte
na adresu: AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník nebo e-mailem
na adresu: paradovska@agrozzn.cz nebo jiri.hejhal@agrozes.cz.

Tel. kontakt 602 111 866 (Ing. Paradovská) nebo 606 601 748 (Ing. Hejhal).

Kolínští mladší žáci měli v Holicích i
štěstí. Herní převahu se jim totiž v naprosté většině zápasů nedařilo přetavit
ve vstřelené branky, takže se jejich oblíbeným výsledkem stalo skóre 1:0.
Takhle dvakrát vyhráli a jednou prohrá-

li v základní skupině, kde si připsali i
jednu výhru 3:0 v úplně posledním střetnutí.
Od čtvrtfinále už však znovu najeli
na úsporný střelecký režim, takže jim
ke konečnému triumfu stačila jedna další výhra 1:0 a dvě radosti po penaltovém rozstřelu, když semifinále i finále
vždy po desetiminutovém střetnutí skončila bezbrankovou remízou 0:0.
„Penalty byly napínavé. Pokaždé
jsem se rozhodl zakončit hlavně s razancí a vyšlo to,“ prozradil svou dokonalou
taktiku Jakub Ješeta, člen vítězného celku, který s jistotou proměnil oba pokutové kopy.
Brankář Čeněk Hurt byl navíc s jediným inkasovaným gólem v sedmi zápasech zaslouženě vyhlášený nejlepším
gólmanem holického turnaje.
Vítězná sestava Kolína: Čeněk Hurt Jakub Ješeta, Matěj Oliva, Vojtěch Semenec, Denis Procházka - Michal Fíla,
Kristian Žemba, Antonín Žídek, Jan
Křovák. Trenéři: Zdeněk Hadrovský a
Daniel Tichý.

V Praze se roztočí velká
freestyle motokrosová akce
PETR GEJZA
PRAHA | Zvuk motoru, adrenalin
v krvi a našlápnutá atmosféra. V sobotu
se pražská O 2 arena opět zachvěje
v základech. Na největší freestyle motokrosový svátek míří do metropole špičky světové scény FMX.
Čtyři kapitáni, Libor Podmol, Martin
Koreň, Adam Jones a Nate Adams, povedou své týmy do bojů o nejefektnější
triky. Na diváky čeká překvapení, poprvé v historii dostanou jedinečnou
možnost dostat se také do zákulisí nejstarší evropské freestyle motokrosové
akce. Organizátoři připravili i speciální
set up a show se vrací ke své podstatě,
založené na gladiátorských zápasech.
Kdo navštívil některý z předchozích
ročníků FMX Gladiator Games, určitě
si živě vzpomene na elektrizující atmosféru v O2 areně, kdy jezdci na motorkách za doprovodu hudby a světelné
show létají do výšky a předvádějí triky,
při kterých se tají dech.
Show FMX Gladiator Games byla
první „nehokejovou“ akcí, která dokázala několikrát po sobě vyprodat O2 arenu.
Zároveň tato událost napomohla českým jezdcům prosadit se v FMX na mezinárodní úrovni.
Předchozí ročníky už představily
mnohé zajímavosti a extrémní výkony,
při kterých jezdci otestovali hranice
svých možností. Létající sněžné skútry,
salta na motocyklech Harley-Davidson,
jezdecké „vláčky“ nebo paralelní sko-

Největší freestyle motokrosová
akce se blíží. FOTO | GLADIATOR GAMES
ky. Každý rok organizátoři připraví pro
diváky něco nového a show zatraktivňují také nové technologie.
Během večera bude také pokřtěna
knížka Deník Libora Podmola a pro milovníky létajících motorek je připraveno i další překvapení. Diváci s platnou
vstupenkou mají do haly přístup už od
16 hodin a dostanou možnost projít si
jezdeckou plochu i zázemí, prozkoumat
rampy a doskočiště z nové perspektivy,
setkat se s jezdci na autogramiádě a vyfotit se s nimi.

