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PAVEL KROUPA
JIŽNÍ ČECHY | Dopravní nehodu nikdy
dřív neviděl ani nezažil. Jeho znalosti
první pomoci byly v té době teoretické
spíše než praktické a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit.
Pak ovšem stačil jediný hrůzou i adrenalinem naplněný okamžik a ze třicetiletého Michala Lutovského z Bechyně,
který nyní žije v Táboře, se už navždy
stává neohrožený zachránce dvou životů. Matky se synem. Jeho čin je inspirativní. I proto ho připomínáme v posledním vydání tohoto roku.
Asi čtyřicetiletá žena a její asi osmiletý potomek zůstali na konci dubna uvěznění v havarovaném autě u obce Vráž
na Písecku a hrozilo jim uhoření. Z vozidla stoupal hustý černý dým. Vznik požáru byl jen otázkou času. Zabránil mu
INZERCE

Michal Lutovský zachránil matku s
dítětem.
FOTO | M. PODHORA, MAFRA
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Zachránil cizí ženu
i dítě od uhoření v autě
Třicetiletý Michal Lutovský z Tábora se letos poprvé
ocitl u dopravní nehody. A jeho příběh je příkladný.
Díky odvaze žijí dva lidé.

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

Vánoční etiketa
Ladislava Špačka
Každý pátek
pátek ZDARMA
ZDARMA

ˇ
Výmeny
nemovitostí

!

Nejčtenější týdeník v České republice

právě svědek, jenž neváhal podniknout
cokoliv pro záchranu dvou cizích lidí.
Byl pátek 24. dubna kolem půl třetí
odpoledne a mechanikovi servisu a
údržby teplárny v Plané nad Lužnicí
skončila pracovní směna a mířil do autoservisu vyměnit pneumatiky. Volil zadní cestu na Chotoviny. Nevyužíval ji
často a vlastně by tudy necestoval ani v
tento den, nebýt zmiňované výměny
gum. Provoz byl minimální, na silnici
vládly skoro ideální podmínky. „Cestou
jsem potřeboval vyřídit ještě jeden telefonát, tak jsem na chvilku zastavil u
krajnice. V ten okamžik mě předjelo
jiné auto, jehož řidič zřejmě dost
chvátal,“ vzpomíná dnes Lutovský. Při
rozjíždění ještě netušil, že se vzápětí setká se spěchajícím vozidlem ještě jednou. Stalo se tak za pár desítek vteřin.
Odehrálo se na rovince, kde nehrozí
žádné zjevné nebezpečí. Anebo by alespoň hrozit nemělo. Všechno ale bylo jinak. Potvrdilo se rčení o výjimce, která
potvrzuje pravidlo. Předjíždějící auto leželo na boku v příkopu a kolem nikdo
nebyl.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Zachránil cizí
ženu i dítě
od uhoření v autě
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Utrpěli snad cestující tak vážná zranění,
že se nemohou dostat ven? Anebo snad
došlo k té nejhorší možné variantě? I takové myšlenky prolétávaly zachránci
hlavou, sotva zastavil. Z havarovaného
auta stoupal dým a ten hned poutal pozornost. Mohl být totiž předzvěstí ohnivého pekla. A s tím by si zachránce poradil bez vhodných prostředků jen stěží.
Času nebylo nazbyt, každá vteřina
mohla být rozhodující v otázce života a
smrti. Emoce jely naplno, zato logika
příliš nefungovala. Zachránce potají
doufal, že najde dostatečně silný klacek
nebo kámen na rozbití okna. Stoka však
byla prázdná a běhat pro nástroje dál by
mohlo přinést fatální následky všem zúčastněným.
„Chtěl jsem otevřít dveře, ale jak
byly zkřížené a pokroucené, nešlo to.
Tak jsem vyzval osádku, aby se přemístili co nejvíc do zadní části vozidla a začal jsem skákat po čelním skle s cílem
rozbít ho,“ popisuje Michal Lutovský.
Ani dupání po skle zpočátku nevedlo ke
kýženému výsledku. Okno bylo tvrzené
a Lutovský ho musel odlupovat postupně po plátech. Krvácení vlastních rukou
ani nevnímal. „Hlavní bylo dostat je do
bezpečí. Paní byla zpočátku v šoku a dokola opakovala, jak se to jen mohlo stát
a že bourat neměla. Kluk byl docela
klidný,“ popisuje zachránce okamžiky
předcházející příjezdu záchranářů.

Hasiči muže nominovali
na ocenění
Záchranáři pak přebrali otěže záchrany
do svých rukou. Žena s dítětem skončila s lehčími poraněními na ošetření v nemocnici, kde se jejich další stopy ztrácejí. Mechanika, jenž za ně doslova proléval vlastní krev, už nekontaktovaly.
Žena stručně poděkovala na místě samém. Přístup, který by některé pravděpodobně zklamal a mohl by znamenat i
impulz ke ztrátě zájmu o pomoc druhým, bere Michal Lutovský se sympatickým nadhledem.
„Nejdůležitější je, že to nakonec
dobře dopadlo a žena i dítě vyvázly z nehody bez větších zranění,“ uzavírá.
Jeho čin přesto neupadl v zapomnění.
Jihočeští profesionální hasiči jej totiž
nominovali na prestižní ocenění Zlatý
záchranářský kříž 2015 v kategorii laiků. Uzávěrka nominací bude 20. ledna.
Vybrané finalisty 17. ročníku soutěže
slavnostně ocení prezident republiky
Miloš Zeman.

Svět bankovnictví
vyměnila za kuchyň
V kuchyni by lidé neměli
trávit víc času než nad
talířem, říká 37letá
Simona Hošnová
z Tábora. Právě proto
se rozhodla změnit
stravování v Česku.
MONIKA FILIPOVÁ
TÁBOR | Co zase budu vařit? Takovou
otázku si pokládá každou chvíli nejedna
žena. Výjimkou nebyla ani Simona Hošnová z Tábora. Vaří ráda a denně, současně ji ale nebavilo listování v kuchařkách, nakupování a zdlouhavá příprava
surovin. A pak přišla na nápad, jak
umožnit každému, kdo chce zdravě jíst,
připravit rychlý pokrm. „Jednoduché vaření se dá snadno přenést do pytlíků, ve
kterých je jen to, co tam patří a co chceme, abychom jedli. Chtěla jsem usnadnit lidem práci, zvláště v dnešní době,
kdy nikdo nemá čas, přijde domů večer,
potřebuje stihnout další povinnosti a o
víkendu si chce odpočinout,“ vysvětluje Simona Hošnová. Podobné situace
dobře znala z vlastní zkušenosti, pracovala totiž 15 let v bankovnictví.
K rozhodnutí, že svou původní profesi
vymění za výrobu zdravých balíčků, dospěla během mateřské dovolené. „Začala
jsem se tehdy zaobírat myšlenkou, že už
se asi do bankovnictví vrátit nechci, protože to bylo hodně vyčerpávající a po 15
letech mi tato práce už neměla co nového nabídnout. Hledala jsem proto jiné
možnosti,“ vzpomíná podnikatelka.
A jak sama říká, nejtěžší bylo v začátcích překonat postoj lidí v jejím okolí.
Přesto, že všem recepty chutnaly, od záměru ji odrazovali. Říkali, že by se neměla vzdávat jistoty a kariéry a jít dělat
něco jiného, na co nemá školu. „Jsem
ale beran znamením i povahou. A když
jsem věděla, že tato práce mě bude naplňovat a budu ji dělat s láskou a dobře,
byla jsem přesvědčená, že to půjde,“
usmívá se.
Její prvotní zápal se vyplatil. Ve zdravých balíčcích firmy LeGracie našli nakupující hospodyňky rychle zalíbení.
Zájem o nový koncept rychlého vaření
potvrzuje i vzrůstající obrat firmy, který
se po třech měsících prodeje vyšplhal

Simona Hošnová dala přednost před jistotou práce v bance podnikání v
gastronomii. Vede se jí.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
na stovky tisíc korun, a to nejen skrz maloobchodní prodej, ale také e-shopy.
Velkou inspirací při vymýšlení nových
receptur je pro Simonu Hošnovou Itálie, kterou s rodinou často navštěvuje.
„Pro mě jsou Italové velmi inspirativní národ celým životním stylem. Říkají,
že když věci děláme roky jednoduše,
proč to měnit, když je to dobré. A právě
to je i můj koncept vaření a postupů. Ze
dvou tří surovin poskládáte jídlo, ke kterému stačí přidat už jen bylinky a k domácí přípravě pak postačí pouze sůl,
voda a olej. Bez jiných úprav je možné
produkty podávat celé rodině od ročních dětí až po seniory. A stejně tak je k
němu možné přidat třeba kuřecí maso
nebo rybu,“ podotýká Hošlová.

Připravila i sladký kuskus
V nabídce jsou nyní předpřipravené pokrmy, jako jsou rizota, kuskusy slané i
sladké nebo polévky. Výrobky se také
vyznačují absencí soli, výraznějšího koření a konzervantů. „Velice ráda jsem
odmala pekla s mojí babičkou. Proto je
naší novinkou kuskus, jmenuje se Kus
štrúdlu a obsahuje klasickou českou recepturu štrúdlu se skořicí, sušenými jablky, mletými ořechy. U pečení mě otra-

vuje složitá příprava. Těsto se může natrhnout, proto jsme ho dali do kuskusu,
který máme všichni rádi, a byl to dobrý
nápad. Český národ má rád českou kuchyni, my také, jen ji chceme dělat modernější a lehčí,“ dodává Hošnová.
LeGracie si dala za cíl nadšení z kvalitní gastronomie nejen v českých domácnostech, ale také v rámci týmu.
„Dvakrát týdně děláme v kancelářích
testování nových produktů i kulinářské
akademie,“ prozrazuje Simona Hošnová, jak motivuje vlastní tým, který
musí čas od času projít i gastronomickým testem.
Rozhodnutí vyměnit kostým za kuchyňskou zástěru nelituje. „Je to další naplnění mého profesního života. A jsem
ráda, že jsem to zvládla i bez vystudování škol v tomto oboru. Spousta věcí funguje na přístupu zákazníků. Stejné to
bylo i v bankovnictví, kde můj šéf říkal:
Když vám zákazník otevře peněženku,
otevře vám celý život. Myslím, že to tak
je i teď. Když už naši zákazníci získají
důvěru a vaří z našich balíčků, otevřou
nám své rodiny. Posílají nám fotky dětí,
jak jim chutná a podobně. Jsem spokojená a myslím, že toto rozhodnutí pro mě
bylo šťastným esem, které jsem si vytáhla,“ uvažuje Simona Hošnová.
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Svátky odnášejí zvířata infarkty
Tisíce domácích zvířat o Vánocích trpí. Jejich majitelé je překrmují sladkostmi, jež je mohou i zabít.
ANTONÍN PELÍŠEK
JIŽNÍ ČECHY | Upečte domácím zvířatům speciální vánoční cukroví, ale nekrmte je sladkostmi od stolu. Tak radí
chovatelům veterinářka Kateřina Pokorná. Má ordinaci na jednom z největších českobudějovických sídlišť Máj.
Dobře ví, o čem mluví. Podle ní doplácejí na svátky spojené s hodováním
každý rok tisíce zvířat. Ošetřuje hlavně
psy a kočky, ale také hady, křečky a
králíky.
Říkáte, že Vánoce jsou z hlediska krmení pro domácí zvířata nebezpečné. Proč?
Trpí hlavně psi a kočky. Dostávají sladkosti, žrádlo s kostmi, dokonce i rybími. Dokáží se přecpat podobně jako
lidé, kteří dělají o Vánocích klasické dietní chyby. Ostatní zvířata, jako třeba
hadi nebo morčata, jsou k jiným pokrmům, než jsou zvyklá, netečná.
Co jim hrozí?
Odvíjí se to od běžných potíží, jako je

průjem, kdy se ještě nic zlého neděje.
Na to stačí dieta nebo krátká hladovka.
Třeba rýžový vývar. Horší je, když zvíře začne zvracet, začne být dehydrované. Vadí jim nejen přemíra jídla, ale i
jeho skladba. Cukr u nich podporuje přemnožení nežádoucích bakterií v trávicím traktu. Velkým plemenům pak hrozí převrácení žaludku. V dutině břišní
se žaludek nesprávným trávením přetočí, zaškrtí se tím střeva i cévy a bez rychlé operace zvíře v bolestech uhyne na selhání organismu.
Takže Vánoce nejsou pro domácí
zvířata svátky klidu, ale rizika.
Vánoční hodování, o které se chcete podělit s domácím mazlíčkem, jde vyřešit i jinak. Prostě mu upečeme zvířecí pamlsky.
Jak vypadají?
Úplně nejjednodušší je játrové cukroví.
Vezmete půl kila kuřecích nebo drůbežích jater, smícháte je se stejným množstvím ovesných vloček, rozmixujete to
na kaši a přidáte tři vejce. Hmotu nalejeme na plech na pečicí papír a pečeme

ochutná dobrůtky od stromečku. Kromě
cukru a tuku je pro zvířata nebezpečné i
kakao. Jedna tabulka pětasedmdesátiprocentní čokolády dokáže malého psa
zabít.
Co se mu může stát?
Dostane kardiologické problémy. Může
mu selhat srdeční a oběhový systém. Kakao systém posiluje, ale když je ho
moc, může být pro zvířata dokonce smrtelné.

Kateřina Pokorná vyšetřuje ohařku Viky.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
dvacet minut při dvě stě stupních. Ještě
teplé nakrájíme na kostičky, můžeme
napodobit i vánoční cukroví vykrajováním formičkami.
Mluvíte o cukroví bez cukru.
Je to vlastně masová pochoutka, cukroví jenom napodobuje. Rodina nemusí
mít na svátky výčitky, že jejich zvíře ne-

Psi se často odměňují piškoty. Také
jsou škodlivé?
Pro pacienty. Když jich není moc, nevadí. Mám tu zvířecí piškoty, které chutnají podobně a mají snížený obsah cukru.
Konec roku také přináší hlučné petardy a ohňostroje. Co radíte?
Na trhu jsou různé preparáty na uklidnění. Je třeba je ale dávat dopředu, s předstihem. Nejlepší je odjet se zvířetem někam do klidu. Také záleží, jak se k
němu chováme. Jestliže vyzařujeme
stres, přeneseme ho i na něho.
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Práce na pokladně
Doplňování zboží
Práce je vhodná pro kombinaci s jiným pracovním úvazkem či studiem VŠ, pro rodiče na mateřské
a rodičovské dovolené, pro absolventy i seniory. Budete u nás rádi pracovat, protože získáte:

pracovní zkušenosti
možnost zajímavého přivýdělku
příplatky za práci v sobotu, neděli a za noční směnu
V případě zájmu zašlete životopis na e-mailovou adresu:
nabor_male_formaty@cz.tesco-europe.com
Zasláním svého životopisu dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených v životopisech za
účelem výběru uchazečů ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děkujeme za projevený
zájem pracovat v naší společnosti. Kontaktovat budeme jen vybrané uchazeče.

PØIPRAVUJEME NA LEDEN

VELKÝ VÝPRODEJ
BRÝLOVÝCH OBRUB
SLEVY AŽ 70%
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Česká republika

ČTENÁŘI,
nezlob se

Přinášíme vám druhou
část vánoční hry týdeníku
5plus2. První část si můžete
stáhnout na www.5plus2.cz.
Šťastné a hravé Vánoce!

Lodička z ořechu ti zkrátí
cestu. Přepluj po zelené.

Musíš hodit
přesně, aby se
ozval Ježíškův
zvoneček a ty jsi
dostal dárky.

Jsi pod rozzářeným stromečkem.
Všechny dárky jsou tvoje. Podělíš se?

Pozor,
tiskařský
šotek! Stojíš
jedno kolo.

autor a ilustrace: Jan Korbel, graﬁka: Gábina Mosbauerová

Ježibaba
vypouští
novinářskou
kachnu. Stojíš
dvě kola!

Vánoční téma - Zlatá neděle

18. prosince 2015 5

Vánoční hostina trochu jinak
Šéfkuchař Radek David představuje své oblíbené zahraniční recepty určené pro sváteční tabuli
5plus2
■ V KUCHYNI

Slovenská vánoční kapustnica

Kohout na víně

„Je super hlavně den dva odleželá. Základem je kysané zelí (ne sterilované), klobásu
vybírejte ostřejší. Kapustnica se dělí na postní (bez masa) a sváteční verzi.“

„Tento recept patří mezi klasiku francouzské kuchyně. Pochází
z Burgundska, kde je nejznámější verze s červeným vínem, ale
jsou oblasti, kde se kohout na víně připravuje na bílém.
O Vánocích bývá nedostatek kohoutů, proto se nahrazují
kapounem, tedy kohoutem vykastrovaným.“

Postup a ingredience na 6 porcí: Asi 40 g sušených hub namočte a pak uvařte ve
vodě. Na 50 g sádla zesklovaťte 150 g cibule, zaprašte 15 g sladké papriky, přidejte
zelí, bobkový list, 100 g uzeného masa vcelku a zalijte vodou. Osolte a pomalu vařte.
Po hodině přidejte uvařené houby, na kostky nakrájených 200 g brambor a
nakrájenou klobásu. Po uvaření brambor přidejte česnek rozetřený se solí, opepřete
a dokyselte lákem ze zelí. Vyndejte uvařené uzené maso, nakrájejte jej na kostky
a vraťte do kapustnice. Přidejte sušené švestky, zjemnit můžete zakysanou smetanou.

Italské plněné tortellini v kuřecím vývaru se zeleninou
„V Itálii se liší jídla na vánoční tabuli podle regionu. Na tabuli nesmí scházet panettone, což je typická vánoční bábovka
s hrozinkami a kandovaným ovocem. Italové milují těstoviny a nikdy nesmějí chybět, proto na sváteční tabuli patří ravioli.“
Na 4 porce – Kuřecí vývar: 1 kg kuřecích kostí, 100 g cibule, 200 g mrkve, 100 g celeru, 50 g řapíkatého celeru, 50 g pórku, sůl, celý pepř,
nové koření, bobkový list. Kuřecí kosti pečte 180 °C 20 minut, poté je dejte do kastrolu s vodou a vařte 5 minut, stahujte neustále tuk,
pěnu a sraženou bílkovinu. Pak přidejte mrkev, řapíkatý celer – nať, cibuli, pórek (zelená část), celý pepř, nové koření, bobkový list, sůl
a dejte vařit. Po 3 hodinách sceďte přes jemný cedník, dochuťte solí. Po vychlazení stáhněte ztuhlý tuk. Kořenová zelenina: 80 g mrkve,
80 g celeru, 80 g cukety. Mrkev, celer a cuketu nakrájejte na kostičky. Uvařte zvlášť v osolené vodě. Těsto na tortellini: 100 g hladké
mouky, 70 g semoly (krupice z tvrdozrnné pšenice), 2 vejce, 1 žloutek, sůl. Promíchejte v hladké těsto, rozválejte na tenko. Vypíchejte
kolečka, do středu dejte náplň, okolo to potřete žloutkem a prsty stlačte. Uvařte v osolené vodě. Náplň: 200 g kuřecích prsou, 1 žloutek,
60 g smetany, sůl, bílý pepř, pažitka. Prsa rozmělněte, osolte, opepřete, přidejte vejce a nakonec smetanu. Do náplně přidejte pažitku.

Na jednoho kohouta o váze zhruba 3 kg potřebujeme:
50 g oleje, 100 g slaniny, 400 g mrkve, 200 g celeru,
10 g tymiánu, 400 g cibule, 50 g protlaku, 60 g cukru krupice,
0,75 l červeného vína, 1,5 l vývaru z kohouta nebo drůbežího
vývaru, 100 g anglické slaniny, 400 g žampiónů, hladkou
petržel, celý pepř, nové koření, sůl, bobkový list, bílý pepř.
Postup: Naporcovaného kohouta osolte a opepřete. Na oleji
orestujte slaninu, pak ji vyndejte a na výpeku orestujte
kousky kohouta. Na výpeku orestujte i kořenovou zeleninu
nakrájenou na kostky, přidejte cibuli, tymián, celý pepř, nové
koření, bobkový list a zarestujte do hnědého základu.
Přidejte cukr, který zkaramelizujte, rajčatový protlak
zarestujte a zalijte červeným vínem. Do tohoto základu dejte
opečené kousky kohouta a pomalu duste do měkka.
Dle potřeby podlévejte vývarem. Až bude maso měkké, tak
ho vyjměte a šťávu přeceďte přes jemný cedník a svařte.
Dle potřeby můžete zahustit jíškou. Dochuťte solí a cukrem.
Dozdobte kousky orestovaných žampiónů a petrželkou.

INZERCE

-15 %

Nabídka platí od 2. 12. od 8 hodin
do 24. 12. 2015 ve všech hypermarketech, supermarketech
a obchodních domech Tesco
nebo do vyprodání zásob.
... více info na

katalog.itesco.cz
Pošli přání
online a vyhraj
prani.itesco.cz

Serrano – su
š

SUŠENO
11 MĚSÍCŮ

en

á plec
dárkové bale
ní se stojánke
m
a nožem, cc
a 4,5 kg
(1 kg = 222,)

999,-

1 199,-

Užijte
si naši
vánočn
í
nabídk
u
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Slavné princezny
českých pohádek
Ještě než se z DAGMAR PATRASOVÉ stala královna dětských srdcí, pyšnila se pověstí sexsymbolu.
Přesto si ale zahrála i několik princeznovských rolí.
Například v Arabele, O princezně,
která ráčkovala, nebo v Koloběžce první z roku 1984.

FOTO: ARCHIV MAFRA, ČSFD.cz

Až po rozbalení dárků
usednete ke štědrovečerní televizní pohádce
Korunní princ, v roli
princezny se vám představí Eva Josefíková.
Jak tato mladá herečka
vzpomíná na své předchůdkyně, například
na legendární Popelku
Libušku Šafránkovou?

Josefíková: „Princeznu
koloběžku jsem viděla
jako malá několikrát.
Pro mě byla Dáda
Patrasová v té době
v první řadě princezna, protože její
další aktivity jsem
coby dítě moc
nesledovala.“

MICHAELA KUKLOVÁ se vryla do srdcí hned
několika generacím dětí. Nejdříve v roce
1987 jako princezna Jasněnka a později
v roce 1999 jako Markýtka ve snímku
Z pekla štěstí.
Josefíková: „Přiznám se, že
pohádky s paní Kuklovou nemám
tolik nakoukané, ale pravda je, že
vypadá stále báječně. Dokonce
jeden můj kamarád bydlel chvíli
vedle ní, takže jsem měla možvelic
nost ji potkávat a je to velice
krásná žena.“

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ a VERONIKA
KUBAŘOVÁ patří
k současné princeznovské generaci.
První jmenovaná si
před šesti lety zahrála
hlavní roli v pohádce
Peklo s princeznou,
druhou zase proslavila
Troškova Nejkrásnější
hádanka.

ALENA VRÁNOVÁ se zapsala do českých pohádkových
dějin už v roce 1952 jako pyšná princezna Krasomila.
Josefíková: „Tahle princezna byla podle mě báječná,
protože byla poměrně dost emancipovaná.“

Josefíková: „Terezka je
typ princezny, která je
takříkajíc víc od rány,
zatímco Verunka, ta je
kouzelná. Zkrátka princezna, a tak na mě
působí i v běžném
životě.“

Od doby, kdy byly natočeny legendární Tři oříšky pro
Popelku, uplynulo už 42 let. Princeznovských rolí má ale
LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ na kontě podstatně více.
Josefíková: „Paní Šafránková, to je pojem a fenomén.
Ji snad ani nelze popsat jinak. Za sebe mohu říct, že mám
moc ráda film Malá mořská víla, kde překvapivě není hlavní
postava. Je to nezvyk, vidět ji v úloze princezny,
aniž by byla tou první.“

Zpívající princezna HELENA
VONDRÁČKOVÁ zamotala
hlavu princi Václavu Neckářovi
v osudovém roce 1968 v pohádce Šíleně smutná princezna.
Josefíková: „Krásná okatá
blondýna, ve skvělých kulisách
a k tomu všemu ještě vedle
skvělého Václava Neckáře. Co
víc si přát? Je to jedna z mých
nejoblíbenějších pohádek,
mimo jiné i proto, jak je vtipná.“
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To nejlepší z vašich lékáren
Multibylinné sirupy při kašli*

A

Jestliže vás nemile překvapily
vapily
metličky kolem kotníků, křečové
ečové
žíly nebo otoky nohou, naa nic
nečekejte a pořiďte si osvědčeného
eného
pomocníka.
nopné
Vsaďte na Venosil konopné
mazání, které je unikátní patentově
entově
chráněnou kombinací konopného
pného
oleje a sibiřské jedle. Mezi další
důležité látky patří také rutin,
kostival, arnika, fenykl, řepík,
máta, měsíček a šalvěj. Přispívá
k rychlému osvěžení nohou
a zmírnění pocitu „těžkých nohou“.
Používá se při metličkách a otocích
kotníků. Pravidelná péče o nohy
a jemná masáž nohou Venosilem
přispívá ke zmírnění obtíží,
lepšímu fungování a zpevnění cév
na dolních končetinách.
K dostání je nejen
en
en
v lékárnách, ale
také v prodejnách
c
ch
zdravé výživy či
bylinářstvích.

INZERCE

DY

NE

Vyzrajte
na otoky
a křečové
é
žíly pomocíí
konopí!

A
LIT

YŠŠÍ KVA
JV

Suchý
nebo vlhký kašel potrápí v zimě téměř každého z nás. Máme
S
pro
p vás řešení přímo na míru vašim potřebám! Vyzkoušejte chutné
multibylinné
m
ssirupy, které kombinují hned několik účinných bylinek.
STOPKAŠEL
sirup
Dr. Weiss® je výjimečný unikátní kombinací bylinných
STOP
s
extraktů
efektem 5 bylin, mezi nimiž je například *jitrocel
extraaktů s násobným
nás
nebo
mateřídouška, jež ulevuje při kašli a škrábání v krku, zklidňuje
n
mate
podrážděný
krk, a boswellie omezující tvorbu hlenu.
podrážd
Speciálně
Speciál pro děti už od 1 roku byl vyvinut STOPKAŠEL sirup
Dr.
D Weiss®
W iss PRO DĚTI s extrakty z jitrocele, bazalky a slézu. Jako
We
jediný bylinný sirup obsahuje také beta-glukany
a dále selen pro podporu imunitního systému dětí. Oba
sirupy jsou doplňky stravy s velmi příjemnou chutí,
Vhodný pro dětii od 1 roku
která usnadňuje užívání nejen dětem.

NEOSPAN!

A spánek příjde za 3... 2... 1...
Za jak dlouho usnete? Pět, deset
minut? Nebo jsou to hodiny, které
hledíte do tmy a marně čekáte
na spánek? Přestaňte se spánkem
bojovat a ráno se probudíte odpočatí
a plní energie!
Doplněk stravy NEOSPAN forte byl vyvinut
právě pro zlepšení spánkové hygieny – díky
jedinečné kombinaci extraktů z kozlíku,
mučenky, chmele a oleji z květu pomerančovníku napomáhá k uvolnění a zklidnění od stresu
a napětí, usnadňuje usínání a zlepšuje kvalitu spánku. Aby únava rychleji odezněla, je ve složení
také hořčík a vitaminy skupiny B, které zklidňují podrážděné nervy.
NEOSPAN forte z vaší lékárny je na přírodní bázi, tedy zcela bezpečný a nenávykový.

Lázeňská péče o vaše klouby
Jsou vaše klouby zralé na návštěvu lázní? Nemusíte utrácet horentní sumy
my za
poby
pobyt ve vzdálených sanatoriích, abyste svým kloubům dopřáli adekvátní péči.
Spolehněte se na komplexní Priessnitz® Kloubní výživu Forte+ s kolageny typu
Spol
I a IIII. Tento doplněk stravy dodá vašemu organizmu kromě vysokého množství
ožství
kolagenu také glukosamin, boswellii, jež přispívá k podpoře hybnosti a pružnosti
kolag
nosti
kloubů, vitamin C pro normální tvorbu kolagenu a vitaminy K a D pro udržení
klou
ržení
normálního stavu kostí.
norm
Priessnitz®
P
Pr
ies
Kloubní výživa Forte+ poskytne vašim kloubům srovnatelnou
ou
péči jako měsíční pobyt v lázních.

Bylinná mast při nachlazení
V chladných dnech se kašel a nachlazení vyhne pouze málokomu. Proto je dobré mítt
v domácí lékárničce osvědčeného pomocníka – bylinnou mast Psí sádlo Dr. Weiss®, která jee
vyráběna podle originální receptury legendárního švýcarského léčitele.
Konzistence masti s extrakty z 10 léčivých bylin je na bázi včelího vosku, jenž věrně kopírujee
funkci a účinek původního živočišného sádla. Eukalyptová silice rozpouští tuhé hlenyy
a uvolňuje ucpaný nos, tymiánová silice usnadňuje vykašlávání usazeného hlenu z dýchacích cestt
a usnadňuje dýchání. Je možné aplikovat menší množství také pod nos a do oblasti spánků.
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Vánoce? Místo sněhu obleva
Na Adama a Evu čekej oblevu. Lidová
pranostika stará už několik staletí dojde
naplnění i o letošních Vánocích. Podle
te
vé
meteoroložky
Dagmar Honsové
vátc
nás o svátcích
čekají
te
teploty
blížící
se až 10 °C.

18. až 23. prosince

Noční teploty: 4 až -2 °C
Denní teploty: 2 až 8 °C

Očekáváme zataženou oblohu.

24. prosince

Od roku 1971 ležela souvislá sněhová pokrývka na celém území Česka
na Štědrý den pouze v letech 1981,
1986, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001
a 2003. Nejvíce sněhu bylo v roce
1981 na Milešovce (60cm) a v Praze
to bylo v roce 1969 29cm.

zajímavosti

FOTO: ARCHIV MAFRA

• Už v historických kronikách
často
to najdeme záznamy ze
Štědrého dne, které
Št
teré hodnotí toto
období jako výrazně a někdy až
nezdravě
zdravě teplé – například v roce
1504 kvetly
ve keře,
e, v roce 1606 létali
komáři a mouchy a v roce 1794 lidé
ko
chodili bosí, jaké bylo teplo.

R

ME R AKO
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I

ŠK

TÁ
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U

NU

• Také v posledních letech padaly
na Štědrý den teplotní rekordy. Například vloni bylo v Ústí nad Labem 11,9 °C,
v roce 2013 v Bohumíně 13,5 °C. Rekordy
meteorologové zaznamenali i v letech
2006, 2009 a 2010. Doposud nejvyšší
teplotu na Štědrý den naměřili v Kolíně,
a to 14,5 °C v roce 1977.

• V posledních
letech bylo naopak
na Štědrý den
nejchladněji v letech 2003 a 1996,
kdy ranní teploty
klesaly pod -12 °C
i v nížinách.

Vybíráte nový mobil?
Pozor na nejčastější chyby

V
IN

3

roky

26. prosince

Na horách přechodně srážky sněhové.

Ráno mlhy, pocitovou teplotu bude snižovat vítr.

ME R AKO

Oblačno až zataženo, občasné
dešťové přeháňky.

Ranní teploty: 6 až 2 °C
Denní teploty: 4 až 8 °C

Oblačno až zataženo, občasné dešťové přeháňky.

TÁ

Ranní teploty: 5 až 1 °C
Denní teploty: 5 až 9 °C

Oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť.

Ranní teploty: 5 až 1 °C
Denní teploty: 4 až 8 °C

INZERCE

25. prosince

V

RAKOVINA

HLAVY A KRKU
PROTONOVÁ LÉČBA

o 400 UŠÍ více
SI DÍÍKY PROTONU
U
POSLLECHN
NE
ROLN
NIČKY I LETO
OS
Protonová terapie je šetrnější ke zdravé tkáni
než běžné ozařování. Při léčbě nádorů v oblasti hlavy
a krku zachová sluch, zrak i chuť.

www.ptc.cz

VOLEJTE: 222 999 000

PIŠTE: pacient@ptc.cz

Nový mobil patří
už několik let mezi
nejčastější vánoční
přání. Ať už vybíráte pro
sebe nebo své blízké,
bude se vám hodit
několik rad.
Mobilem, na kterém se webová stránka
načítá desítky vteřin, nikoho nepotěší
te. Nejrychlejší internet
4G LTE je přitom do
stupný už v celé repub
lice a pro jeho využívá
ní stačí pořídit mobilní
telefon s podporou 4G
LTE. Cenový rozdíl me
zi 3G a 4G přístroji je
dnes už minimální.

Ověřte si,
že nedáte ani
korunu navíc
Řada prodejců před
Vánoci láká na nákup
na splátky, pozor ale
na skryté navýšení. Při
nákupu na řadě eshopů
může konečná cena za no
vý mobil významně narůst

také kvůli platbě za dopravu. Zvolte pro
to seriózního prodejce, který vám zboží
doručí zdarma.

Vsaďte na
hit letošních Vánoc
Pokud chcete nakoupit bez starostí,
s jistotou a bez problémů, navštivte
prodejnu nebo eshop operátora O2. Ten
všechny telefony nabízí se Zárukou nej
nižší ceny. Pokud telefon najdete u vy
braných prodejců levněji, O2 vám roz
díl dorovná ve faktuře nebo formou
kreditu. Navíc nabízí jen pří
stroje ověřených značek urče
né pro český trh a s kvalitním
záručním i pozáručním servi
sem. Například nejoblíbenější
telefon Samsung GALAXY
Core Prime s elegantním de
signem, který výborně padne
do ruky a je ve třech barevných
provedeních, vás u O2 díky
vánočnímu bonusu může vyjít
i na 595 korun. Více informa
cí najdete na www.o2.cz.
A ještě poznámka na závěr:
Ani telefon s podporou LTE
nemůže fungovat, pokud ne
má správnou SIM kartu. Kar
tu si můžete zdarma vyměnit
v kterékoli O2 Prodejně.
O2
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Anketa: Na které Vánoce nezapomenete?
Známé tváře prozradily
pro čtenáře týdeníku
5plus2, které Vánoce pro
ně byly výjimečné a proč.
Vítězí ty svátky, kolem
kterých se točí děti.
Jan Tříska, herec
„Čím víc se snažím přemýšlet
nad něčím exotickým,
tím
rychleji
se
v myšlenkách
vracím do zasněžené
Liboce
mého dětství,
kde se tatínek,
maminka, sestra
a já držíme za ruce před malým, trošku
pokřiveným smrčkem a zpíváme: Narodil se Kristus Pán.“

Štěpán Mareš, kreslíř
„Dobrých 15 let jsme
s kamarády drželi tradici, že jsme si v restauraci na Štědrý den
rozdávali dárky a popíjeli pivo. Byly to
skutečně potřebné

a užitečné dárky, třeba ohnutý hřebík,
kladivo bez topůrka, nefunkční magnetofon a podobně. Zkrátka recese. Postupně nás ale při těch srazech ubývalo,
kamarádi se ženili, stěhovali a nakonec
jsme tam před pár lety seděli tři. A tím
ta tradice skončila. Dodnes ale na takové Vánoce rád vzpomínám, protože to
byla taková pravá nefalšovaná legrace.“

Debbie, zpěvačka
„Pro mě jsou každé Vánoce něčím výjimečné,
stejně jako když jsem
byla dítě. Jediné, co se
změnilo, je to, že jako
dítě jsem se těšila nejvíc
na dárky a teď na jídlo.“

INZERCE

Asociace školních sportovních klubů a VZP představují projekt

Petr Jákl, režisér
„Bylo to ten
rok, kdy jsme
slavili Vánoce
poprvé
ve
čtyřech s manželkou a dcerami Sofinkou
a Eliškou. Je ale
strašně těžké to
takto posoudit,
protože naprosto všechny Vánoce byly
pro mě dokonalé. Vážně. Byly úžasné,
když jsem byl malý kluk a slavil je s rodiči a sestrou, byly úžasné, když jsem je
slavil jen s manželkou. A budete se divit, ale ten takzvaný vánoční stres mě
baví a užívám si ho, protože na mě nepůsobí jako stres, ale jako relax. Takže
hurá nakupovat!“

SportuJ ve Skole

Ivana Jirešová, herečka
„Nejvýjimečnější Vánoce pro
mě byly roku
2004, když jsem
si přivezla pod
stromeček z Neratovic miminko. Do té doby
jsem vždy trávila svátky u rodičů v Písku jako dcera já a zmíněné Vánoce jsem přijela už jako máma. Byly to
ty nejkrásnější Vánoce! O to víc, že
jsem je mohla sdílet se svou rodinou,
která mi byla vždy tou největší oporou.
V té době jsme měli ještě doma německou dogu a moc dobře si pamatuji, jak
jsem musela to malinké miminko položit na postel a nechat naši droběnu, aby
si ho očichala. Bušilo mi srdce
o sto šest!“

Zlepšete zdraví a životní styl vašich dě
V rámci podpory sportování dětí ve školní
kroužcích, které organizují učitelé na školá
sdružených v AŠSK ČR můžete požádat o
na účast ve sportovním kroužku na škole
500 Kč za školní pololetí. Podmínk
pojištěncem VZP a podat žádost do 30.l
Více informací zjískáte ve VZP, u učitele
školního sportovního klubu AŠSK nebo na:

www.sportujiciskola.cz
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Pryč s tepláky a pod stromkem

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Dlouholetý mluvčí prezidenta Václava Havla vysvětluje, která pravidla etikety dodržovat o Vánocích. A nejen o nich.
Do Vánoc zbývá už jen posledních
pár dnů. Většina z nás do poslední
chvíle řeší nákup dárků, pečení, úklid
a spoustu dalších věcí, aby na Štědrý
den bylo vše dokonalé. Proč je ale důležité nezapomínat o svátcích také na
zásady etikety, byť většinu času trávíme jen v úzkém rodinném kruhu?
Etiketu nemůžeme pověsit na hřebík jako
sako, když večer přijdeme domů. Je součástí naší duchovní výbavy. Není to jenom soubor jakýchsi pravidel, ale především životní styl. Začíná už tím, že když
se ráno probudíte, partner vám řekne to
své obligátní: Dobré ráno, miláčku. Dnes
jsi ještě krásnější než včera. Svátky, které
se teď blíží, jsou vhodnou a vítanou příležitostí k tomu, abychom se trošku povýšili do vyššího světa etikety. Vánoce by
zkrátka měly být jiné. Hřejivější, sentimentálnější a kultivovanější než jsou normální večeře, které máme každý den.
Jak je to s oblečením u svátečního stolu? Leckdo považuje za zbytečné strojit se, když zůstává „pouze“ doma.

Prostřená tabule, svíčky, výzdoba, příjemná hudba, do toho samozřejmě zapadá
slavnostní oblečení. Abychom takovou
chvíli nedegradovali, nemůžeme, byť
doma, sedět v teplákách a tričkách. Tatínek by měl mít bezpochyby sako. Budiž,
nemusí už dnes mít kravatu. Děti by se
měly obléci třeba jako do divadla. Maminka, která tabuli nádherně vystrojí a prostře, bude samozřejmě krásně oblečená,
protože by měla ladit s prostředím. Snažme se v dětech zanechat ty nejkrásnější
vzpomínky. Aby, až je jednou cesty zavedou daleko co ciziny a budou třeba v Austrálii slavit Vánoce, kde bude pětatřicet ve
stínu a přes den budou v plavkách na pláži, s láskou vzpomínaly na to, jak vypadal
slavnostní český Štědrý večer.
Nedílnou součástí Vánoc jsou dárky.
Ovšem mnohdy ve spojitosti s nimi
může dojít k nepříjemným a trapným
situacím. Vztahují se na jejich předávání a přijímání nějaké zásady etikety?
Dárek musíme umět převzít a musíme ho
umět i předat. Neříkáme například takové
ty nesmysly jako: To jste si neměli dělat
škodu. To je přeci příšerné. Kdyby si člověk nechtěl dělat škodu, tak si ji nedělá.
Člověk vlastně ani neví, co na takovou větu odpovědět.
Na to ani neexistuje žádná odpověď. Dárek se tím dostane do úplně jiné pozice.
Předáváme ho přece proto, abychom druhého potěšili. A my ho zase přijímáme
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Opravdu musíme dát najevo radost,
i když třeba z té věci nejsme nadšení?
Musíme! To je jediný vděk za to, co ten člověk všechno vykonal. Musel přeci dárek
vymyslet, potom ho někde sehnat, koupit,
zabalit a přinést. Za to všechno si snad zaslouží tu jednu větu: Ó, tak z toho mám velikou radost. I kdyby to byla sebevětší hloupost, kterou hned po příchodu domů vyhodíme nebo někomu dáme. Není podstatné,
co s dárkem pak uděláme. Důležitý je ten
akt předání a radosti, kterou projevíme.
Leckdy to musí být takzvaná zbožná lež.
Římané tomu říkali pia fraus. To je lež, kterou říkáme proto, abychom si vzájemně neubližovali. Když přijdete někam na návštěvu, taky neřeknete: Co vám to tu smrdí? Kdy jste naposled malovali?
Co si myslíte o tom, když se například manželé dopředu dohodnou, co si koupí nebo si dopředu stanoví maximální
cenu dárku?
Dárky by měly být reciproční, ale dejme tomu, že si manželé řeknou: Koupíme si dárky jen do tří stovek, nebudeme blbnout, vždyť jedeme na dovolenou do Karibiku.
Není správné, že si
to takhle přesně stanoví. Měli by to
vycítit. Jestliže
víme, že šetříme
na něco významného, tak se rozumí, že nebudeme
zrovna teď kupovat manželce
horské kolo za
desetitisíce korun. Ještě horší
jsou takové ty situace, kdy vám
lidé řeknou: Nic
nám nenoste, dejte
nám peníze. To je
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velká neomalenost, protože peníze nejsou
dárek, to je finanční dotace. I když bychom na to náhodou přistoupili a přinesli
obálku s penězi, měli bychom ještě kromě
toho donést malý dárek, kterým způsobíme radost. Stejné je to, pokud si někdo
přeje, abychom místo dárku poslali peníze na nějakou dobrou věc. Musíme stejně
přinést nějakou maličkost. Nemůžeme přijít a říct: Místo dárku jsem zaplatil očkování pro celou vesnici v Keni.
Pokud nyní necháme Vánoce stranou,
napadá vás nějaká věc, která byla
z hlediska etikety před takovými dvaceti lety neakceptovatelná, zatímco
dnes už se nad ní nikdo nepozastaví?
Takové příklady najdeme v odívání, protože tam je to nejnápadnější, podléhá módním trendům. Současně se do
něj promítá tendence k ležérnosti, takže v posledních deseti letech například
muži
odložili
dvouřadová saka.
Ještě
Richard
Gere v Pretty Woman nosí dvouřadový oblek, protože má představovat
muže z vyšší společnosti.

Ladislav Špaček

Vychází každý měsíc!

Narodil se 17. srpna 1949 v Ostravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě
a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Později na pražské univerzitě vyučoval.
■ Krátce působil jako novinář, ale proslavil se hlavně jako dlouholetý mluvčí prezidenta
Václava Havla (1992 – 2003).
■ Poté se začal věnovat hlavně propagaci společenské etikety, o které napsal několik knih
a uváděl na toto téma i televizní pořady. Přednáší a radí také o komunikaci s médii.
■

Nyní 18.12. 2015

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

s tím, že musíme poděkovat a dát najevo
radost a překvapení. Proto se dárky vždycky rozbalují, s výjimkou těch svatebních.

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA

Etiketa není jen soubor jakýchsi pravidel, ale především
životní styl, tvrdí její slavný popularizátor Ladislav
Špaček. „Štědrý večer by měl být jiný než ty ostatní.
Nemůžeme jej degradovat tím, že při večeři budeme
sedět v teplákách a triku,“ říká. A přidává důležitou
radu přímo pod vánoční stromek: „I když jako dárek
dostanete sebevětší nesmysl, musíte projevit nadšení!“

Charles
Dickens
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se nebojte použít zbožnou lež
Dnes už ho pánové nenosí, protože je až
příliš svíral, byť byl velice slušivý. Stejný
případ je nošení vesty. A jakmile muži odložili vesty a začaly být vidět šle, odložili i
je. Další kapitolou jsou kapesníky. Ty nahradily jakési sanitární prostředky, něco
jako toaletní papír. Lidé je považují za kapesníky. To ani náhodou. Ukázat na veřejnosti, že smrkám do tohoto sanitárního
prostředku, to je velká degradace.

„

Muž nikdy
nesmí nosit
ženě její kabelku.
Někdo by mohl namítnout, že užívání
oněch sanitárních prostředků je hygieničtější.
Můžete je mít u sebe v kabelce, zvláště pokud máte rýmu, ale rozhodně byste je
měla používat na toaletě. Stejně jako toaletní papír. Ano, je to hygienické, o tom
není sporu. Ale hygiena není hlavním kritériem etikety. To bychom jinak nenosili
v létě saka, do Národního divadla bychom
chodili v tričkách a ty kožené boty, ve kte-

rých jsme od rána do večera, to je hygienické a zdravé? Ani náhodou. Etiketa má ale
určité normy a kritéria a my bychom je
měli respektovat.
Když už jste zmínil kabelku, musím se
zeptat, protože moji rodiče se neustále dohadují o tom, zda je, nebo není
přípustné, aby muž ženě příležitostně
kabelku podržel. Jak to tedy je?
Vy byste svěřila něco tak intimního a tajuplného, jako je dámská kabelka, do ruky
muži?
Tuším, že správná odpověď je nikoli.
To nesmíte nikdy! Neexistuje větší soukromí, než je vaše kabelka. Do té se vám
může podívat maximálně policistka na letišti. Muž ji může vzít do ruky snad jen,
když sebou žena flák… když upadne. V takovém případě zvedne dámu a smí jí kabelku podat. To je jediný pohyb, který mu
je dovolen. Legrační je, když vidíte čtrnáctileté, tedy osmáky, jak jsou na prvním rande a on jí nese kabelku, protože někde se
doslechl, že dámám se nosí zavazadla. Vypadá samozřejmě směšně a děvče neví, co
s rukama. Když je takhle vídám na Národ-

Stručná vánoční etiketa podle Ladislava Špačka
K prostřenému štědrovečernímu stolu
usedáme patřičně svátečně oblečení,
podobně jako když vyrážíme do divadla.
Muži nemusí mít nutně kravatu, ale sako
je samozřejmostí.
■ Pokud přistoupíme na to, že jako dárek
věnujeme někomu peníze, neměli
bychom zapomenout ještě alespoň
na malou drobnost jako dárek. Nikdy
nepředáváme pouze obálku s penězi,
a na Vánoce už vůbec ne.
■ Při rozbalování dárků se vyvarujeme vět
jako „To jste nemuseli“, „Neměli jste si
dělat škodu“, které darujícího jen uvádějí
do rozpaků.
■

ní třídě, říkám si: Bože, snad je to brzy přejde. (smích)
Někdy jsou ale kabelky těžké skoro
jako cestovní zavazadlo. Ani to by
muže neospravedlnilo?
Samozřejmě ženě nosíme zavazadla a tašky různého formátu, ale nikdy ne soukro-

mou dámskou kabelku. A to i kdyby byla
velikosti báglu. Někdy jsou to doslova
žoky, do kterých se vejde půlka chleba,
kuře, sněhové řetězy na devatenáctipalcová kola a ženy se s tím tahají celý den. Je-li
to tento charakter kabelky, nedá se nic dělat, dáma si ji bude muset vláčet sama.
Nemá si tam dávat tolik krámů. (smích)
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Elektřina a plyn
od jednoho
dodavatele
nám šetří čas
i peníze
Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ. Vedle výhodné
elektřiny pro vás máme plyn ČEZ S ODMĚNOU,
který je každý rok levnější, a uspoříte až 10 %.
Navíc všem, kdo topí zemním plynem,
dáme bonus do výše 2 000 korun.
Zavolejte na naši Zákaznickou linku nebo
se zastavte v některém z našich kontaktních míst.
Pomůžeme vám ušetřit.
www.cez.cz/odmena
Zákaznická linka 371 100 100

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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LED žárovky zdarma – past na zákazníky
Po celém Česku roste počet lidí, kteří
naletěli podomním prodejcům a nechali
si darovat za symbolickou cenu sadu LED
žárovek ke smlouvě o změně dodavatele.
Dárek se změní v noční můru, pokud
zákazník nakonec dodavatele nezmění.
Úsporné osvětlení pak může přijít místo
jedné koruny na více než dva tisíce.

ČR | Nečteš, co podepisuješ, zaplatíš!
Tento slogan by se docela dobře hodil k praktikám některých obchodníků s
energiemi. Podomní prodejci nabízejí
sadu LED žárovek jako dárek za podepsání smlouvy s novým dodavatelem
energií. Háček je v tom, že zákazník
musí na sadu žárovek podepsat zvláštní
kupní smlouvu. Pokud se nakonec rozhodne, že dodavatele změnit nechce, přichází tvrdá sankce – za žárovky musí zaplatit vysokou cenu.
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„Je to nemravná praktika“
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
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„Byl u mě takový milý pán a říkal, že
žárovky jsou dárek od mého dodavatele. Syn pak ale zjistil, že jsem se prý
upsala jiné společnosti, tak jsem chtěla
smlouvu zrušit a chtěli po mně za ty žárovky dva a půl tisíce korun,“ vypráví
pětasedmdesátiletá paní Marie z Kolína. Patří k zákazníkům, jejichž nepozornosti dokážou podomní prodejci využít.
Energetické společnosti, které takto
postupují, tvrdí, že je vše v pořádku.
Podle nich může zákazník odstoupit od
smlouvy beztrestně 14 nebo 30 dní po
podpisu smlouvy, ale musí žárovky vrátit zpět v neporušeném obalu. A právě
v tom je problém. Většina zákazníků
stejně jako paní Marie balení otevře.
Podobné praktiky prodejců už dlouho
kritizuje například spotřebitelská organizace dTest. „Cílem této obchodní
praktiky je přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí a případně jej potrestat
za to, že využívá zákonem garantované
právo si smlouvu uzavřenou doma rozmyslet. Pokud snaha zkomplikovat zákazníkům odchod nezafunguje, dodavatel od nich alespoň vymůže pár tisíc korun,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

E

VYSOKÝ VÝKON

NÍZKÉ EMISE

A
V

VA
VA

P

MALÁ SPOTŘEBA

V

s DPH.

DOTA

AKC
KO

I KO

AT

VA P

PODNIKOVÉ PRODEJNY: 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 • Liberec - Rochlice,
BG Technik, Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Ostrava-Vítkovice, BG Technik, Místecká x Rudná, T 596 781 718
ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Baška, JAN FOLDYNA, Baška 41, T 558 649 049 • Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Brno - Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T
548 531 294 • 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 • České Budějovice, AGROZET Č.B., a.s., U Sirkárny 30, T 778 705 337 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo.nám.133,
T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT - MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř, ELEKTRO DVOŘÁK, nám.TGM 56, T 601 382 806 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 493
525 565 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Karlovy Vary, JANA SLOUKOVÁ-MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA
zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Klatovy, FRANČÍK, 5.Května 329, T 376 323 787 • Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Louny, HSQ
- CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Mohelnice, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA,
Třebovská 18, T 725 253 523 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Olomouc - Holice, AGROCENTRUM DFG s.r.o., Týnecká 826/55, T 585 154 632 •
Olomouc, BRONISLAV DOLANSKÝ, Dolní novosadská 30, T 731 718 718 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Příbram II., HOBBYCENTRUM.CZ, Sevastopolské nám.
330, T 775 558 500 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ
TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Toužim, JAN KREJČA zahradní technika, Krásné Údolí 148, T 602 485 119
• Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti rest.Napoleon, T 558 272 006, 737 363 306 • Týniště nad Orlicí,
AGRICO, s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklik 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, Mikra Zahradní a
lesní technika, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 • Vsetín, TECHNIKA POLÁČEK, Prům.zóna Bobrky 2149 (vedle STK), T 733 664
654 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075. Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisu po celé CR na www.vari.cz.

Stovky stížností na vymáhání tisícikorunových poplatků za dárek, který přestal
být dárkem, eviduje i Sdružení obrany
spotřebitelů. „Dodavatel pravděpodobně počítá s tím, že spotřebitel po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy
již nebude mít zájem odstoupit od
smlouvy o dodávkách energií, protože
by musel zaplatit plnou cenu žárovek,“
domnívá se předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.
Obě spotřebitelské organizace jsou
přesvědčené, že právo je na straně zákazníků. „Je v rozporu se zákonem vyžadovat zvláštní odstoupení od smlouvy o koupi žárovek, když spotřebitel
ruší v zákonné lhůtě smlouvu s novým
dodavatelem. Jestliže informuje nového
dodavatele o svém rozhodnutí odstoupit
od smlouvy ve lhůtě do pěti dnů před začátkem dodávek energií, povede to k automatickému ukončení související kupní smlouvy,“ popisuje Lukáš Zelený.
Problémem se zabývá i Energetický
regulační úřad (ERÚ), který na trh s
energiemi dohlíží. „Z hlediska ERÚ pokládáme tuto praktiku za nátlakovou a
nemravnou, ale bohužel nikoliv nezákonnou. Zákazník podepisuje smlouvu
dobrovolně a všechna rizika z textu
smlouvy zná,“ uvedl mluvčí ERÚ Jiří
Chvojka. Zároveň dodal, že obecně prokázat prodejcům, že nedostatečně informovali zákazníka, je velmi složité.
Všichni oslovení se shodují na doporučení pro zákazníky: Nepodepisujte
žádné smlouvy bez přečtení a pod časovým tlakem a u všech takzvaných dárků
buďte opatrní. Většina firem vám totiž
nic zadarmo nedá.
(ks)

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
•

Investice od 11 200 Kč

•

Složené úroky (6 % za každý rok) budou vyplaceny
na konci investičního období

•

Emitentem dluhopisů je společnost e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu
tel.: 515 555 555
e-mail: info@e-finance.eu

Zhodnoťte Vaše úspory a investujte do dluhopisů mateřské společnosti finanční
skupiny e-Finance. Kontaktujte nás na tel.: 515 555 555, e-mail: info@e-finance.eu.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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Vlastní klouby
jako nepřítel
ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

NOVINKA
LÉČIVÉ NÁPLASTI
Úleva od bolesti svalů
a kloubů končetin
12
1
2
hodi
odin
hodin

Kontinuální účinek
po dobu 12 hodin

Pokud máte ráno ztuhlé
klouby, nepodceňte to.
Může jít o příznak
revmatické artritidy,
která nyní zdaleka
nepostihuje jen staré lidi.
ČR | Prvním varovným příznakem revmatické artritidy je ztuhlost kloubů na prstech rukou a nohou. Pokud se vám ke ztuhlosti přidá necitlivost a nepříjemné brnění
v rukou nebo zjistíte, že například zvrtnutý kotník léčíte mnohem déle než dříve,
pak by vaše potíže mohla skutečně způsobovat právě tato nemoc.
Ve stáří je takové onemocnění časté, pokud je vám ale přes třicet a pocítíte podobné příznaky, rozhodně se nestyďte jít k lékaři. Mladí lidé často příznaky podceňují,
raději si odpočinou a doufají, že je bolesti
přejdou, vždyť ve třiceti letech přece nebudu chodit k lékaři s problémy, které řeší
můj osmdesátiletý děda. Ale není to tak.
Nemoc se postupně rozvíjí. Ke ztuhlosti
se přidá otok drobných kloubů, zejména
těch na prstech horních a dolních končetin. Klouby jsou na omak horké a bolestivé, kůže ani zarudlá není. Pokud budete

problémy ignorovat, dojdou za nějaký čas
do takového stadia, že vám bude dělat problémy se hýbat. Čím dříve se na nemoc
přijde, tím úspěšněji ji lze léčit.
Revmatická artritida je vlastně zánět
kloubů. Těch je v lidském těle víc než
stovka, zajišťují pohyblivé spojení dvou
kostí. Konce kostí jsou potažené chrupavkou, aby se o sebe kloubní plochy netřely,
a kloub je vyplněn takzvanou synoviální
tekutinou. Tekutinu drží v kloubech membrána, která se stane prvním cílem útoku
revmatické artritidy.
Za revmatickou artritidou stojí takzvaná autoimunitní porucha. Znamená to, že
váš vlastní imunitní systém začne napadat
tkáň v kloubu, místo aby hubil viry a bakterie útočící zvenčí. Co je příčinou autoimunitní poruchy, to se zatím neví.
Kromě drobných kloubů se mohou potíže objevit i v lokti, kyčlích a vlastně jakémkoliv kloubu v těle. Choroba je také
symetrická, takže pokud vás bolí pravé zápěstí, očekávejte, že stejnou potíž budete
mí i na levém zápěstí.
Neznalý člověk postižený touto chorobou si naordinuje klidový režim, což mu
ale nepomůže, naopak klouby při revmatické artritidě musí být často a pečlivě rozcvičovány. Pokud se k tomu přidá pomoc
lékaře, lze zamezit celkovému trvalému
poškození kloubu.
(kp, red)

Kdy jít k lékaři aneb Když tělo vysílá varovné signály
Při následujících obtížích byste měli okamžitě vyhledat lékaře:
Ranní ztuhlost kloubů, která trvá déle než půl hodiny.
Bolestivost kloubů, která trvá déle než dva týdny.
■ Bolesti kloubů, které vám znemožňují (nebo znepříjemňují) vykonávání
každodenních aktivit.
■ Otok kolem bolestivých kloubů.
■ Záchvat bolestivosti kloubů trvá několik dní, pak odezní a poté se opět vrací.
■ Pod kůží se objevují takzvané revmatoidní uzly, které vzhledem připomínají
zrnko hrášku.
Zdroj: iDNES.cz
■

Olfen 140 mg léčivé náplasti, diclofenacum natricum. Léčivý přípravek pro zevní použití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
CZ/OFN/15/0018
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz

■
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ČT1
6.00

Herbář 6.25 Banánové rybičky 7.00
Kost v krku. Malá vánoční komedie
(ČR, 1973) 7.30 Příběhy slavných Martin Růžek 8.25 StarDance VII...
kolem dokola 8.30 Náhrdelník (12/12)
9.20 Tažní ptáci 11.00 Všechnopárty

12.00
12.25
13.20
14.20

Z metropole, Týden v regionech
Veselé vánoční (pří)hody 2007
O dívce, která šlápla na chléb
O spící princezně, šípkových
růžích a uražené víle
Kristian
Kotva u přívozu
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

15.15
16.55
18.25
18.55
19.00
19.45
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.35
7.05
7.30
7.55
8.25
8.55
9.15
9.45
10.45
11.25
13.45
15.10
17.05
17.25
18.15
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě (7)
Král džungle II (20)
Chlupatá rota (3)
Kačer Kabrňák II (1)
Jak vycvičit draky II (15)
Krok za krokem (13)
Comeback
Koření
Volejte Novu
Listopadová romance
Výměna manželek III
Vánoce naruby
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

6.20
7.20
8.25
9.30
9.55
11.55
14.00
15.35
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

19

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club IV (6, 7)
Autosalon
Autosalon Extra
Jeden a půl policajta
Komedie (USA, 1993)
Jen na lásce záleží
Romantický film (N, 2009)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Vraždy v Midsomeru XIV
Posvátná víra. Krimiseriál (VB, 2011)
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.00 Gilmorova děvčata VI (19) 5.45 Vánoční přání
7.20 Můj přítel Monk IV (8) 8.10 Odložené případy
VI (2) 9.00 Policajt z New Yorku (9) 10.10 Gilmorova děvčata VI (20) 11.05 Santa má bráchu 13.15
Vánoční příběh 2, rodinný film (Kan./USA, 2012)
15.00 Karate Kid, akční film (USA/Čína, 2010) 17.45
Noc plná zázraků, komedie (Pol., 2011) 20.00 Velká
vánoční jízda, anim. rodinný film (USA/VB, 2011)
22.10 Podezření, krimidrama (USA, 1990) 0.45
Poldové v akci, komedie (It., 1991)

KOMEDIE

Prima cool
6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (9) 7.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (10) 8.55
Graceland (11) 9.50 V utajení V (16) 10.50 Top Gear
XXI (5) 11.55 Pevnost Boyard (1) 14.15 Simpsonovi
XVI (7) 14.45 Simpsonovi XVI (8) 15.15 Simpsonovi
XVI (9) 15.45 Simpsonovi XVI (10) 16.15 Hrajeme
s Alim 16.50 Re-play 17.20 Applikace 17.55 Simpsonovi XVI (11) 18.30 Simpsonovi XVI (12) 18.55
Simpsonovi XVI (13) 19.30 Simpsonovi XVI (14)
20.00 Apokalypsa v Los Angeles 22.05 Hany 0.05
Hrajeme s Alim 0.35 Re-play 1.10 Applikace 1.45
Graceland (11) 2.35 V utajení V (16) 3.15 Pevnost
Boyard (1) 4.55 Souboj bijáků (1)

Prima Max

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
22.30 Zvíře
Komedie (Fr., 1977). Hrají J.-P. Belmondo, R. Welchová, Ch. Gérard,
A. Maccione, J. Guiomar a další
0.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
0.10 Profil zločinu V
Před kamerou. Krimiseriál (Fr., 2014)
1.00 Manéž Bolka Polívky
2.15 Kuchařská pohotovost
2.40 Chalupa je hra
3.35 Zahrada je hra
3.55 Fleret
4.35 Pod pokličkou
4.50 Žiješ jenom 2x
5.15 Etiketa

20.20 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985). Hrají
M. Labuda, J. Bán, R. Hrušínský,
L. Šafránková, P. Čepek a další
22.10 Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992). Hrají
M. Gibson, D. Glover, J. Pesci,
R. Russová, S. Wilson a další
0.30 Námořní pěchota
Akční film (USA, 1990). Hrají
Ch. Sheen, M. Biehn, B. Paxton,
M. Carlton, J. Whalleyová a další
2.25 Volejte Novu
3.00 Prásk!
3.25 Áčko
4.20 DO-RE-MI
5.05 Novashopping

20.15 Sám doma 2: Ztracen v New
Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992).
Hrají M. Culkin, J. Pesci, D. Stern,
C. O’Harová, J. Heard a další.
Režie Ch. Columbus
22.50 Krvavá pomsta
Akční film (USA, 2007). Hrají
D. Lundgren, K. Walkerová,
Ch. Rickettsová a další
0.50 Karanténa 2: Terminál
Horor (USA, 2010). Hrají
M. Masöhnová, J. Cooke, M. Liptak
a další. Režie J. G. Pogue
2.35 Vraždy v Midsomeru XIV
Posvátná víra. Krimiseriál (VB, 2011)
4.05 Krvavá pomsta

9.55 Winx Club VI (20) 10.25 Výměna manželek
USA III (7) 11.25 Doktor z hor: Nové příběhy III (5)
12.25 Ricardovy recepty X (123) 12.55 V utajení V (11)
13.50 To je vražda, napsala XI (2) 14.50 Doktor z hor:
Nové příběhy III (6) 15.45 Základ rodiny, romantická
komedie (USA, 2005), hrají: S. J. Parkerová, D. Keatonová, L. Wilson a další 17.55 Ricardovy recepty
X (124) 18.25 Výměna manželek USA III (8) 19.20
Teď vaří šéf! v Madridu 20.15 Dr. Ludsky (4) 21.20
Hawaii 5-0 V (4) 22.15 Tyran (4) 23.15 American Horror Story (4) 0.05 Closer VII (8) 0.55 Apokalypsa
v Los Angeles, katastrofický film (USA, 2014), hrají:
G. Holdenová, Ch. Judge, E. A. Kramer a další

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida V (20) 8.45 Gloucester Rugby - Worcester Warrios 10.30 Detroit
Red Wings - Vancouver Canucks 12.45 Magazín
NBA Action (9) 13.05 Element 13.20 Lidé zítřka
(13) 14.10 Kobra 11 XVII (15) 15.20 Hvězdná brána:
Atlantida V (20) 16.10 Ripleyho věřte nevěřte II (10)
17.05 Bláznivá komedie 18.40 Star Trek: Nová
generace (1, 2), seriál (USA, 1987) 20.20 Star Trek
II: Khanův hněv, sci-fi film (USA, 1982) 22.25 Válka
gangů, thriller (USA, 1999) 0.25 K.O. Night (701)

ČÍSLO 108
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Kluci v akci
6.50 Čepice. TV komedie (ČR, 1983)
7.10 Banánové hvězdičky 8.00 StarDance VII... kolem dokola 8.05 Kristian.
Komedie (ČR, 1939) 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
10.55 Slavné historky zbojnické (6)

12.00 Život je kabaret
12.55 O spanilé Jašince
Pohádka (ČR, 1997)
13.55 Předeme, předeme zlatou nitku
Pohádka (ČR, 1981)
15.05 Bohyně krásy
Komedie (ČR, 1984). Hrají
I. Janžurová, J. Dvořák, J. Císler,
S. Zázvorková, Z. Bydžovská
a další. Režie F. Filip
16.10 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996). Hrají J. Hanzlík, F. Blažek, K. Sochorová a další
17.30 Adventní koncert 2015
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance

www.5plus2.cz

ČT2
6.50

13.00
13.50
14.10
15.10
15.40
16.30
18.10
18.45
18.55
19.15
19.20
19.50

Sicílie není jen mafie 7.20 Život cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava
Zikmunda podle Hany Pinkavové 7.35
Království divočiny: 60 zvířecích zabijáků - speciál (2/6) 8.05 Zvířecí legrácky
(1/10) 8.30 Československý filmový
týdeník 1965 (1073/2379) 8.45 Hledání
ztraceného času: Na sněhu i na ledě
(2) 9.05 Tajemství rodu Jiřiny Bohdalové 10.00 Nedej se 10.55 Chcete mě?
11.20 Sváteční slovo doktora Zdeňka
Susy 11.25 Křesťanský magazín 11.55
Biatlon: SP 2015/16/Slovinsko

Dvě minuty mého života
Sláva vítězům: Jiří Raška
Biatlon: SP 2015/16/Slovinsko
Ztraceni v Evropě
Poštovna v zemi tučňáků
Clouseau na stopě
Krimikomedie (USA/VB, 1964)
Zvířecí legrácky (2/10)
Večerníček
Potřebujeme skřivana?
Postřehy odjinud
Zajímavosti z regionů
Zprávy v českém znakovém jazyce

Nova
6.10
6.40
7.05
7.35
8.05

9.20
11.20
12.45
14.45
17.00

19.30

Král džungle II (21)
Chlupatá rota (4)
Kačer Kabrňák II (2)
Jak vycvičit draky II (16)
Paní Zima
Fantasy film (N, 2008). Hrají
L. Eislebová, C. Dombrowská,
M. Sägebrechtová a další
Vánoční prázdniny
Komedie (USA, 1989). Hrají
Ch. Chase, B. D’Angelová a další
Gympl s (r)učením omezeným (55)
Aprílové nachytávky. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Jack Frost
Rodinný film (USA, 1998). Hrají
M. Keaton, K. Prestonová a další
V peřině
Muzikál (ČR, 2011). Hrají E. Balzerová, L. Bílá, B. Polívka a další
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008). Hrají
J. A. Duchoslav, R. Brzobohatý,
E. Jeníčková, V. Freimanová a další
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.05
7.05
8.05
9.10
9.40

10.50
12.05
12.40
13.25
13.45

15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Ninjago
Winx Club IV (7, 8)
Největší tankové bitvy (5)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (1)
Přátelé a nepřátelé. Seriálová
verze slavného historického
příběhu (VB, 2014). Hrají T. Burke,
S. Cabrera, P. Capaldi a další
Ano, trenére!
Pečení s Markétou
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben III (5)
www.vražda.de. Krimiseriál
(N, 2000). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová,
M. Lerchenberg a další
Vraždy v Midsomeru XIV
Bílá a černá labuť. Krimiseriál
(VB, 2012)
Očima Josefa Klímy
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

POHÁDKA

KOMEDIE

KOMEDIE

POHÁDKA

20.00 Čert ví proč
Pohádka (ČR, 2003). Hrají I. Janžurová, T. Pauhofová a další
21.45 Policajt, nebo rošťák
Krimikomedie (Fr., 1979). Hrají
J.-P. Belmondo, M. Laforetová,
M. Galabru, J.-F. Balmer a další
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Smrt na černo
Krimifilm (ČR, 1976)
1.00 Profesionálové
1.50 Zlatá mládež (5)
2.40 Bolkoviny
3.25 Žiješ jenom 2x
3.50 Sváteční slovo doktora Z. Susy
3.55 Zahrada je hra
4.20 Banánové rybičky

20.00 Návrat Růžového pantera
Krimikomedie (VB, 1974). Hrají
P. Sellers, H. Lom, Ch. Plummer,
C. Schellová a další
21.55 Milénium
Dívka, která kopla do vosího
hnízda. Koprodukční film (Švéd.,
2009). Hrají M. Nyqvist, N. Rapaceová, L. Endreová a další
0.20 Blízký soumrak
1.10
Ztraceni v Evropě
1.40 Babylon
2.05 Světští domácí
2.30 Ta naša kapela
3.00 Poutní místa
3.15 Divnopis
3.20 Žijeme s vírou

20.20 Chceš mě, chci tě
Romantická komedie (USA, 2009).
Hrají K. Heiglová, G. Butler, B. Turnerová, E. Winter, N. Searcy a další
22.20 Sběratel polibků
Krimifilm (USA, 1997). Hrají
M. Freeman, A. Juddová, C. Elwes,
A. McArthur, T. Goldwyn a další
0.40 Kriminálka Las Vegas V
Andělský hlas. Krimiseriál
(USA, 2004)
1.25 Kriminálka Miami IV
Cvičná vražda. Krimiseriál
(USA, 2005)
2.05 Áčko
3.00 DO-RE-MI
3.50 Gympl s (r)učením omezeným (55)

20.15 Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952). Hrají
V. Ráž, A. Vránová, S. Neumann,
M. Kopecký, J. Hlinomaz a další.
Režie B. Zeman
22.00 Ztracené
Western (USA, 2003). Hrají
T. L. Jones, C. Blanchettová,
E. R. Woodová a další
0.50 Vegas (18)
Ničemové. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají D. Quaid, M. Chiklis,
C. A. Mossová a další
1.50 Největší tankové bitvy (5)
2.50 Vraždy v Midsomeru XIV
Krimiseriál (VB, 2012)
4.20 Karanténa 2: Terminál

Nova Cinema

Prima cool

Prima Max

Prima zoom

5.05 Jak vycvičit draky II (15) 5.35 Vánoční příběh 2
7.10 Noc plná zázraků 9.20 Listopadová romance,
romant. film (USA, 2001) 11.50 Koření 12.45 Velká
vánoční jízda, anim. rodinný film (USA/VB, 2011)
14.35 Vánoce naruby, komedie (USA, 2004) 16.30
Vesničko má středisková, komedie (ČR, 1985) 18.10
Lovci zločinců II (8, 9), krimiseriál (USA, 2012)
20.00 Matrix Reloaded, sci-fi film (USA, 2003)
22.50 Útok z hlubin, akční film (USA, 1999) 0.50
Laskavý dotek (5), seriál (USA, 2012)

7.20 Applikace 7.55 Graceland (12) 8.50 Skladiště
13 V (1) 9.50 Top Gear XXI (6) 11.15 Pevnost Boyard
(2) 13.25 Simpsonovi XVI (11) 13.55 Simpsonovi XVI
(12) 14.25 Simpsonovi XVI (13) 14.55 Simpsonovi
XVI (14) 15.25 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
17.55 Simpsonovi XVI (15) 18.30 Simpsonovi XVI
(16) 18.55 Simpsonovi XVI (17) 19.30 Simpsonovi
XVI (18) 20.00 Neuvěřitelný Hulk 22.35 Živí mrtví
V (14), horor. seriál (USA, 2015) 23.35 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (15) 0.30 Cinema Tipy

9.55 Winx Club VI (21) 10.25 Výměna manželek
USA III (8) 11.25 Doktor z hor: Nové příběhy III (6)
12.25 Ricardovy recepty X (124) 12.55 V utajení
V (12) 13.50 To je vražda, napsala XI (3) 14.50 Doktor z hor: Nové příběhy III (7) 15.50 Dr. Ludsky (4)
16.55 Hawaii 5-0 V (4) 17.55 Ricardovy recepty
X (125) 18.25 Výměna manželek USA III (9) 19.20
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek
XVIII (7, 8) 22.05 Dobrá manželka IV (21, 22) 23.55
Closer VII (9) 0.50 Neuvěřitelný Hulk

8.35 Martin Clunes: Lemuři z Madagaskaru 9.35 Vetřelci dávnověku VI (6) 10.30 Tajemství dětské
mumie 11.45 Kouzlo modrých hlubin (5) 12.45 Akvária na míru II (4) 13.45 Jak funguje vesmír (6) 14.45
Tajemství vesmíru II (15) 15.40 Svět ve válce (26)
16.45 Vojenské letouny (3) 17.55 Touha po poznání
(21) 18.55 Velká odhalení vědy (12) 20.00 Putování
po posvátných řekách (3) 21.05 Transamazonskou
dálnicí na kole (1/2) 22.10 Havěť kolem nás 23.10
Gepardí deníky III (1, 2) 0.15 Krotitelé vraků (1)

ČT sport

Óčko

TV Barrandov

Fanda

8.25 BasketManie 8.40 Svět motorů: Škoda Motorsport včera a dnes 8.50 Svět motorů: Petr Fulín,
evropský medailista 9.00 Svět motorů: Sezona
Sprintrallye 9.30 Svět motorů: Medailon Otakar 9.40
Svět motorů: Aktuálně 9.55 Házená: HC Gumárny
Zubří - HC Dukla Praha 11.40 Hokej: Rusko-Česko
15.00 Čtyřka Sport 15.15 Deník NHL 15.50 Hokej:
Finsko-Švédsko 18.50 Biatlon: SP 2015/16 20.55
Sportovní zprávy 21.10 Deník NHL 21.40 Hokej:
Rusko-Česko 23.40 Hokej: Finsko-Švédsko

6.00 Óčko hity, klipy nonstop 8.30 Zabil.cz 8.35
Óčko hity, klipy nonstop 10.00 Óčko chart 12.00
Simply the best, největší hity všech dob 13.00
Novinky 14.00 Óčko hity, klipy nonstop 15.00 Filmshot 15.15 Óčko hity, klipy nonstop 18.00 Limuzína
18.30 Óčko hity, klipy nonstop 19.00 Over Drive
19.05 Óčko hity, klipy nonstop 20.00 CZ & SK,
české a slovenské klipy 21.00 Over Drive 21.05 G2
Acoustic Stage - Kamil Střihavka 22.00 Drive 23.00
Óčko flirt, proud klipů se vzkazy diváků Óčka

5.30 Naše zprávy 6.00 Drtivá porážka (7) 6.50
Animáček 8.10 Rychlá hra 9.10 Drtivá porážka (7)
10.30 Derrick (49) 11.50 Smrt si vybírá 13.40
Columbo, krimiseriál (USA, 1968-2003) 15.25
A přesto milujeme, romant. film (N, 2011) 17.30
Babica vs. Sapík 18.30 Naše zprávy 19.00 Mimořádný Exploziv 19.10 Soudkyně Barbara 20.20
Bezdružice, komed. seriál (ČR, 2015) 21.30 Akta
Golgotha, dobr. film (N, 2010) 23.40 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IX (6, 7)

8.00 Star Trek: Nová generace (1, 2) 9.25 Star Trek
II: Khanův hněv 11.25 Bláznivá komedie, komedie
(It., 1990) 13.15 Star Trek: Nová generace (1, 2),
seriál (USA, 1987) 15.05 Ripleyho věřte nevěřte II
(11) 15.55 Bitva v Ardenách, válečný film (N/USA,
1965) 18.40 Star Trek: Nová generace (3, 4), seriál
(USA, 1987) 20.20 Gotham (5, 6), krimiseriál (USA,
2014) 22.00 Strážce pořádku III (9, 10), akční seriál
(USA, 2012) 23.35 K.O. Night (702) 0.30 Gotham
(5, 6), krimiseriál (USA, 2014)

Reprodukce graﬁky handicapovaných
dětí z Diakonie ČCE – středisko BETLÉM.

Pour Féliciter
AŤ SE KOLA VAŠEHO BYZNYSU DOBŘE OTÁČEJÍ I V ROCE 2016
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VOJTĚCH
KOTEK

VILMA
CIBULKOVÁ

Děkujeme za projevenou důvěru v roce
2015, přejeme Vám pěkné Vánoce
a do celého nového roku hodně štěstí,
zdraví, osobních i pracovních úspěchů,
rodinné pohody a zároveň se těšíme
na další spolupráci.

MAREK
TACLÍK

TEREZA
VOŘÍŠKOVÁ

JAKUB
PRACHAŘ

EDIE
M
O
K
Í
N
M
ZI

A
K
T
O
K
Y
T
VOJ

producent

koproducenti

hlavní partner

distributor

producent

koproducenti

hlavní partner

distributor

partneři

partneři

V
V KINECH
KINECH OD
OD
generáln
generální
mediální partner

mediální partneři

generáln
generální
mediální partner

mediální partneři

24. 12. 2015

22 18. prosince 2015

Česká republika

Smrt číhá na kolejích. O Vánocích
Podivín a Šakvice.
Dvě malé vesnice
na Břeclavsku od sebe
dělí sotva 15 kilometrů
a naopak je spojují
tragické železniční
nehody, které se
odehrály o Vánocích.
Dohromady při nich
zemřelo více než 150 lidí.
Z ÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Jsou místa, která jakoby přitahovala katastrofy. Jedním z nich je několikakilometrový železniční úsek mezi obcemi Podivín a Šakvice. V rozmezí tří let
se zde odehrály jedny z nehorších dopravních nehod v našich dějinách.
Ale pojďme popořádku.
Je čtvrtek 21. prosince 1950 a vánoční
shon dosahuje vrcholu. Šestadvacetiletý
šofér linkového autobusu Oto Lang vyjíždí v 16:15 z Podivína na pravidelnou trasu. Nastupuje i učitel Miloslav Klíma.
„Nasedalo mnoho lidí, hlavně žen a dětí.
Na druhé zastávce u podivínského nádraží
přistoupili hlavně vojáci, kteří mířili na
svátky domů. Tísnili jsme se jeden na druhého, ani myš by neproklouzla. Celkem
asi 90 lidí,“ vzpomínal Klíma, jehož slova
jsou zaznamenána v podivínské kronice.
Jen co se autobus konečně rozjel, hned
zase musel zastavit před železničním přejezdem. Na koleji se posunovaly vagony
nákladního vlaku, které zastavily vpravo
od řidiče autobusu, a tak mu zcela zastínily
výhled na druhou souběžnou kolej.
O chvíli později se zvedly závory. Z protější strany přejezdu vyjel nákladní automobil a míjel se s autobusem. Šofér Lang
musel přibrzdit a poté zavrčel: „Safra, ještě
mi odere lak,“ a nechal nákladní vůz projet. Pak konečně vyrazil přes koleje. Poté
už jen zaslechl zoufalý výkřik průvodčího
autobusu: „Jeď, jeď!“, když o vteřinu později do autobusu zprava narazil rychlík číslo 25 z Bratislavy. „Slyšel jsem strašný
praskot a hned na to závan větru a víc nic.
Upadl jsem do bezvědomí. Když jsem při-

Muž s praporkem na snímku vpravo je Eduard Šuklt, viník střetu vlaku a autobusu v Podivíně. Na fotografiích vpravo
jsou záběry z pohřbů obětí nehod. Na té nahoře z Podivína, na spodní z nedalekých Šakvic.
FOTO | ARCHIV OBCÍ
šel k sobě, zjistil jsem, že ležím na hromadě lidských těl. Vstal jsem, bylo úplné ticho,“ popisuje srážku vrátný Antonín Viskota, který stál v autobuse hned za řidičem.
Děsivou nehodu nepřežilo 47 lidí, dalších 56 bylo zraněno. Za viníka tragédie
kriminalisté označili hradlaře Eduarda
Šuklta, který si byl své chyby vědom. Přiznal, že chtěl vyhovět lidem, kteří čekali
na přejezdu a pokřikovali, aby je pustil.
Zvedl proto závory, ale přitom na blížící
se rychlík zapomněl. A řidič autobusu
Lang jej vidět nemohl, protože mu ve výhledu bránily odstavené vagony nákladního vlaku. Soud s Eduardem Šukltem se konal o čtvrtrok později, trestem mělo být
pět let za mřížemi. Po třech z nich však
hradlař ve vězení zemřel.

Tragédie o Štědrém dnu
Jakoby snad tato lokalita byla prokletá,
o tři roky později došlo k nebývalé tragédii jen o 15 kilometrů severněji – u Šakvic. Na Štědrý den roku 1953, okolo jedné hodiny ranní, zastavil asi 800 metrů
před nádražím Šakvice osobní vlak číslo
718 z Brna. Nikdo dodnes neví proč. O zastávku na jeho trase nešlo, dost možná

byla příčinou nějaká menší technická závada či chyba výpravčího. Souprava byla
plná lidí, kteří se těšili domů, aby začali
připravovat vše potřebné pro sváteční večer. Někteří z nich neplánované zastávky
využili k protáhnutí těla venku. „Najednou do stojícího vlaku narazil v plné rychlosti rychlík. Bok našeho vagonu se rozlomil, podlaha se propadla, světla zhasla,“
vzpomíná Miroslav Otřísal, který stál
u dveří čtvrtého vagonu.
Když se ve tmě probral, vytáhl jednoho
zraněného spolucestujícího ven z trosek.
„Křičel bolestí, asi měl polámané nohy
a ruce, v obličeji jsem zahlédl velkou tržnou ránu,“ popisuje. To, co se odehrávalo
poté, se podle historika Ladislava Valihracha nedá nazvat jinak než jako hyenismus. „Někteří takzvaní zachránci, ač je to
k nevíře, v rozbitém vlaku rabovali, okrádali nebožtíky, stahovali jim prsteny, odepínali hodinky, strhávali řetízky, brali peněženky. Proto bylo nutné postavit hlídky
a místo neštěstí uzavřít,“ říká historik,
jenž o neštěstí napsal knihu.
Tato jedna z nejhorších železničních nehod nejen na našem území, ale i v Evropě,
si vyžádala přes sto životů, některé prameny uvádějí 103, jiné dokonce 106. Zranění

utrpělo 83 lidí. A viníci? I tady se informace rozcházejí, tehdejší komunistické orgány o tragédii veřejnost takřka vůbec neinformovaly.
Několikaletým žalářem byla potrestána
obsluha rychlíku, která se během cesty opila a před srážkou projela několik zastávek,
aniž by snížila rychlost. Potrestán byl údajně i výpravčí na stanici v Šakvicích, který
zde nechal zastavit osobní vlak, ačkoliv
tam neměl co dělat.

Státní pohřeb v Podivíně
Tak smutný Štědrý den místní lidé
v Podivíně nikdy předtím ani poté
nezažili. V neděli 24. prosince 1950 se zde
uskutečnil státní pohřeb obětí železniční
nehody z 21. prosince. Dorazilo na sedm
tisíc lidí. „Smuteční průvod se hnul.
V čele jsou neseny věnce, pak kráčí
pozůstalí, zvolna projíždí nákladní auta
s rakvemi. Za nimi členové vlády, ostatní
delegace a tisícihlavé zástupy
občanstva,“ zní zápis v podivínské
kronice ze Štědrého dne 1950. Většina
ze 47 mrtvých byla z nedalekých Velkých
Bílovic, Moravského Žižkova, Podivína,
Prušánek i Brna a Českého Brodu.

INZERCE

Rádi byste pracovali v Německu na HPP?
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Volejte zdarma

S O U T Ě Ž 800 700 709
O 5 000 Kč NA
www.proficredit.cz/
stedrevanoce

Od ledna 2016 obsazujeme tato místa:
• Podlahář a parketář (m/ž) • Instalatér, topenář, montér vzduchotechniky (m/ž) • Truhlář – výroba
a montáž nábytku, dveří, oken (m/ž) • Elektroinstalatér (m/ž) • Ošetřovatel v zařízeních s intenzívní péčí (m/ž)
U všech pozic požadujeme víceleté zkušenosti v oboru a němčinu na komunikativní úrovni.
Jedná se o dlouhodobý pracovní poměr.
Podrobnější informace najdete na www.profesia.cz (do hledání zadejte „dremo“). Nebo kontaktuje přímo naší
personální irmu Dremo Personaldienstleistung GmbH. Tel.: +49 351 89 775 22, e-mail: prace@dremo.com
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Odpočívat nehodlám,
na to mám času dost
Když ho políbí múza,
dokáže brnkat na kytaru
i mnoho hodin v kuse.
V posledních dnech Petr
Janda kvůli operaci hraní
moc nedal, nyní už ale
zase koncertuje.
ČR | Na začátku prosince musel
frontman kapely Olympic kvůli velkým
bolestem ulehnout na operační stůl a lékaři mu při zákroku odstranili kameny
ze žlučovodu. O tom, že by se v nejbližší době měl šetřit, nechce ale Petr Janda
ani slyšet. „Nebudu odpočívat, na to
mám času dost,“ smál se ve studiu Rádia Impuls zpěvák s tím, že ještě před
svátky bude s kapelou několikrát křižovat republiku kvůli vánočním koncertům svého milovaného Olympiku.
Legendární muzikant se pochlubil, že
doma má bohatou sbírku kytar, která
čítá přibližně 25 kusů. Zvláštní místnost
si pro ně ale zatím nezřídil. Některé nástroje zdobí hudebníkovy zdi v pracovně, a jak přiznal, moc rád se kochá pohledem na ně. To ale zdaleka neznamená, že by sloužily jen jako dekorace.
„Cvičím na ně denně, ale posledních
pár dní jsem hraní kvůli nemoci zanedbával,“ řekl Janda v pořadu Haló, tady
Impulsovi. Když skládá, stává se, že kytaru nedá z ruky třeba i deset hodin.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Jiří Korn byl
siamské dvojče

Písnička Já půjdu tam a ty tam má
dlouhou životnost. Jiří Korn a Helena Vondráčková ji v premiéře zazpívali v televizi. Nahrávka ale vyšla i na
desce. Jiří Korn na rádiu Český Impuls AM 981 prozradil, že písničku
několikrát oprášil: „Nazpíval jsem ji
s Geňou Genzerem jako siamské dvojče. Naposledy jsme ji upravili pro
4TET.“ Melodie pochází ze zahraničí. Pod názvem Save Your Kisses for
Me ji nahrála skupina Brotherhood of
Man. „Napodobit hudební doprovod
originálu je vždy těžké. Ale myslím
si, že se ten sound povedl,“ pochválil
Jiří Korn Orchestr Československé televize. Písnička Já půjdu tam a ty tam
vznikla 16. prosince 1976.

Petr Janda se pyšní sbírkou 25 kytar, na které obvykle hraje téměř každý den.
Kvůli zdravotním problémům ale teď musel z tempa ubrat. FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA
Petr Janda také zavzpomínal na zlaté
začátky skupiny Olympic v šedesátých
letech. „Koncerty byly hodně divoké,
ale na druhou stranu musím říct, že publikum bylo neskonale tolerantní. Mezi
písničkami třeba vystupovali na pódiu
Miloslav Šimek s Jiřím Grossmannem
a četli své skvělé povídky. Umíte si

představit, že by to bylo možné dnes?
Pravděpodobně by je diváci vypískali.
Tehdy to bylo úplně jiné,“ vrátil se na
moment Janda do dob, kdy na koncerty
Olympiku stály před kluby davy fanoušků, kteří doufali, že na ně ještě zbude
v sále místo. Žádné předprodeje tehdy
totiž nefungovaly.
(vrm)

Ó, pusu ti dám,
já půjdu tam a ty tam.
Bye, bye, štěstí, bye, bye,
jsem tvůj apríl, ne máj...
(Hudba: Martin Lee, Tony Hiller,
Lee Sheriden, text: Zdeněk Borovec)
Co prozradí Petr Rezek o písničce
Nekrásnější déšť? Poslouchejte dnes
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Bonusová stanice Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

INZERCE

DOBRÁCI ROKU
NOVÁ SOUTĚŽ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ

Pošlete přihlášku, hlasujte a vyhrajte velkou show
pro celou obec v hodnotě 100 tisíc Kč.
Ve hře je navíc hasičské vybavení za 300 tisíc Kč.

Více na www.dobraciroku.cz
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Vynalezl jsem nový běžkařský styl
Na hory dosud herec
Ondřej Pavelka vyrážel
jen kvůli sjezdovému
lyžování. Teď si zahrál
jednu z hlavních postav
nové horské komedie
Vojty Kotka Padesátka a
kvůli roli milovníka běžek
se musel popasovat také
s běžkařskou bílou stopou.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Nejspíš se příští rok přihlásím na
slavný běžkařský Vasův běh,“ žertuje herec Ondřej Pavelka v rozhovoru, který poskytl těsně před slavnostní premiérou Padesátky – komedie z prostředí slavného jizerského závodu.
Při přípravách na natáčení snímku Padesátka jste podstoupili profesionální běžkařský trénink. Jaké to bylo?
Ano, měli jsme výtečného trenéra, mistra
světa Martina Koukala. Hraju vášnivého
běžkaře, pro kterého jsou právě běžky
snad to nejcennější na světě, takže Martin
tam byl od toho, aby naše vystupování na
lyžích mělo aspoň trošku styl. Záměrně
používám výraz vystupování, protože bě-

„

se jmenuje má postava. Takže jsem na
plátno vlastně přinesl nový běžkařský styl
a příští rok se s ním nejspíš přihlásím na
Vasův běh. (smích)
Jak vás tak poslouchám, asi nebudete
milovník zimních sportů.
Ale ano, jsem. Jen preferuji sjezdové lyžování, i když určitě nejsem kdovíjak skvělý
sjezdař. Každopádně to mám raději než
běžky. Ale musím říct, že i je jsem si už
svým způsobem zamiloval, a tak jsme
s Martinem domluvení, že když bude čas,
tak že za ním přijedeme do Bedřichova
a že nás trochu protáhne po horách.
S příběhem Padesátky jste se nesetkal poprvé, protože stejné herecké
a tvůrčí jádro se sešlo už dříve ve stejnojmenné divadelní inscenaci. Byla to
pro vás velká výhoda, že jste už věděl, do čeho jdete?
Každopádně to byla výhoda v tom, že
jsme se už znali, takže už jsme na sebe
byli naladění a takříkajíc jsme na sebe slyšeli jak herci, tak i režisér. Věděli jsme,
jaké situace nás čekají, i když ve filmu
jsou samozřejmě trochu jiné a určitým
způsobem posunuté. Téma bylo sice stejné, filmový scénář je ale naprosto svébytný. Jednou dokonce nějaký divák řekl po
divadelním představení, že to bylo super,
ale že ještě lepší by byl film, aniž by věděl, že filmová podoba už se připravuje.
Pro mě je to krásný dárek od Vojty Kotka

středí takřka vyrostl. Vzpomenete si,
kdy jste se na jevišti potkali poprvé?
Nevzpomínám si přesně, kolik mu bylo
let, ale hráli jsme ve Stavovském divadle
představení Mistr a Markétka, kde byl
obsazený do role malého Mozarta. To
bylo naše první setkání.
Nebylo to pro vás zvláštní, poslouchat na place pokyny od někoho,
koho znáte z jeviště ještě jako malého kluka?
To vám vůbec nedochází. Zauvažujete
nad tím až ve chvíli, kdy na to padne otázka. Během zkoušení v divadle i během
natáčení jsem to vůbec neřešil. Budu ho
teď trochu chválit, protože Vojta je strašně dobře připravený a sebevědomý člověk, který ví, co chce. Má silnou vizi, za
kterou jde a za kterou si stojí a zároveň je
velmi otevřený. Je to takový dobrý parťák, se kterým se skvěle komunikuje.
Vždycky je fajn, když pracujete s takovým režisérem.

Vojta Kotek je strašně dobře připravený
a sebevědomý člověk, který ví, co chce.

háním bych to asi nazvat nemohl. (smích)
U někoho se to snad i podařilo, třeba
u Marka Taclíka, a řekl bych, že trochu
také u Kuby Prachaře. Se mnou to ale
bylo trochu těžší. Když jsem zlomil asi třetí lyži, nebo čtvrtou hůlku, tak nade mnou
Martin jen tak mávl rukou a řekl, že to
holt bude takový styl Pavky Bulána – tak

a Petra Kolečka (autor scénáře, pozn.
red.), protože se neděje tak často, že dostanete takhle pěkně napsanou roli, která má,
jak se říká, začátek, prostředek, konec,
a navíc ještě určitý vývoj.
S Vojtou Kotkem se znáte profesně
už řadu let, protože v hereckém pro-

Kotek se vrátil na hory, Taclíka trápil šampion
ČR | Situační i konverzační humor, překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův
vichr z hor. Tvůrci nové české komedie
podle scénáře Petra Kolečka Padesátka lákají na pestrou směsici zábavy. Díky tomuto snímku se Vojta Kotek po letech
opět vrátil na zasněžené svahy. Ovšem
tentokrát nikoliv jako pubertální snowboarďák, nýbrž coby režisér.
Ve filmu z prostředí slavného běžkařského závodu se nakonec objevil i jako herec. A nejen to. V diskotékové retrospektivě ze 70. let se před kamerou dokonce sešel se svým starým parťákem Jirkou
Mádlem. Oba talentované pány před
téměř deseti lety proslavila jiná zasněžená
komedie – již zmiňovaní Snowboarďáci.

Vojta Kotek.

FOTO | 2x BONTONFILM

Padesátka se odehrává na hřebenech,
svazích a chatách pohádkových Krkonoš, a aby herci na lyžích působili důvěryhodně, nesměli podcenit sportovní přípravu. Museli tak podstoupit nefalšovaný
běžkařský trénink, který vedli ti nejpovolanější. Marka Taclíka například připravoval sám mistr světa Martin Koukal.
„Celou dobu jsem mu koukal na záda,“
zavzpomínal Marek Taclík. „Neodvážil
jsem se mu říct, že už nemůžu,“ dodal se
smíchem.
Kromě něj se v hlavních rolích objeví
Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Vilma Cibulková nebo Tereza Voříšková.
Vojta Kotek se jako tvůrce nesetkal
s příběhem snímku poprvé. Před časem,

obklopen stejným hereckým jádrem, režíroval již jeho stejnojmennou divadelní
předlohu.
Talentovaný herec a režisér se před kamerou i za kamerou pohybuje nepřetržitě
od svých třinácti let. V Padesátce se rozhodl vydat cestou černého humoru a lehké nekorektnosti. Část scén musel pro jistotu točit dvakrát, a to v odvážné i v umírněné variantě. Navíc si troufl na film, kde
musel skloubit horské scenérie, davové
scény, vykreslené postavy, vypointované
dialogy i návraty do normalizačních sedmdesátých let. Titulní píseň složil přímo
pro film hitmaker Michal Hrůza, který se
jejím prostřednictvím vrátil do oceňované skladatelské formy.
(vrm)

TIBETSKÁ MEDICÍNA BORISE TICHANOVSKÉHO

Ing. Boris Tichanovský –
nejznámější léčitel v ČR


léčba pohybového aparátu



léčba gynekologických potíží



zlepšení stavu vnitřních orgánů a organismu jako celku



léčba oslabené imunity



spoluautor unikátní řady tibetských přírodních přípravků EPAM



kurzy zdraví a léčebná sezení

Kurzy pro rok 2016 v Peci pod Sněžkou s možností dopoledního lyžování
7. 3. – 13. 3. 2016 – REIKI
13. 3. – 19. 3. 2016 – Kurz zaměřený na uzdravení života a uzdravení osudu, tibetská očistná sauna
19. 3. – 25. 3. 2016 – Všeobecně ozdravný kurz – vnitřní cesta tělem

Info o léčebných sezeních a kurzech B. Tichanovského:
Eva Cermanová tel.: 602 141 628, e-mail: cermanova@bilyracek.cz,
kompletní seznam kurzů pro rok 2016 naleznete na našich stránkách www.epam.eu

PEČUJTE V ZIMĚ O SVÉ TĚLO ZVENČÍ I ZEVNITŘ
TIBETSKÁ VÁNOČNÍ SAUNA S EPAMEM
• Zpříjemněte si svůj pobyt v sauně s tibetskými aromatickými
solemi a silicemi EPAM.
Silice EPAM Jedle: aromaterapeutické účinky: antibakteriální, antiseptické, dezinfekční a povzbuzující, harmonizuje organizmus, dodává
energii.
Tibetská aromatická sůl EPAM Cedr: má svíravé a tonizující účinky, při
jemné peelingové masáži dochází k uvolnění ztuhlých a bolestivých
kloubů.
• Při návštěvě sauny nezapomínejte dodržovat pitný režim. Doporučujeme do teplé vody nakapat 20 kapek tinktury EPAM, nebo jejich
kombinace.
Tinktura EPAM Skořice: podporuje oběhový, trávicí, dýchací, reprodukční a vylučovací systém, působí antioxidačně.

Pro více informací o Tibetské medicíně EPAM kontaktujte naše odborné poradce:
Prodejny Praha:
Konzultace:

Náměstí Kinských 3, nebo Vršovická 64
Lenka Krylová, DiS., tel.: +420 606 030 290, e-mail: info@epam.eu,
Eva Cermanová tel.: 602 141 628, e-mail: cermanova@bilyracek.cz

www.epam.eu
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V PÁTEK VAŘÍ
Jitka Michlíčková (45)

Je vedoucí prodejny
obchodního družstva
Opava. Žije s patnáctiletým synem a maminkou. Ráda vaří. Není
vybíravá, nejraději má
smažený sýr, hranolky
a tatarku. Od dětství nejí jablka a hrušky, jablka nejí ani tepelně zpracovaná.
Těší se, že pozná, jak probíhá natáčení
a získá nové zkušenosti.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Tereza Honzková (25)

Vystudovala Vysokou
školu báňskou v Ostravě. Pracuje jako účetní
ve strojírenské firmě.
Žije s přítelem v novostavbě v Bílovci,
plánují svatbu. Jí hodně zeleniny, má ráda ryby, krevety a nepohrdne ani hovězím steakem nebo tatarákem. Nejraději má sushi. Nesnáší hrachovou kaši a mák, ledvinky nebo játra.

Úterý: Andrea Ležáková (37)

Vystudovala střední
zdravotnickou školu,
pracuje jako zdravotní
sestra na chirurgii
v Havířově. Má dvě
dcery v pubertě, v havířovském bytě jim ještě
dělá společnost pes. Andrea je před rozvodem. S dcerami jezdí na výlety, na
různé sportovní a taneční soutěže. Miluje smažený sýr a hranolky s tatarkou.
Nesnáší mořské plody, které jí nevoní.

Česká republika

Papa Natale rozdal dárky
Poslední Prostřeno!
letošního roku míří do
Moravskoslezského kraje.
ČR | Generálku na Vánoce předvádějí
v kuchyni tři ženy a dva muži. Jako
úkol týdne připravují bramborový salát
a Ital ze Sicílie ho chystá úplně poprvé.
První hostitelka Terezka v pondělí vařila thajskou polévku z rybích hlav, z kokosového mléka, citronové trávy a směsi hub. Podle Karla byl její losos ve sladkokyselé omáčce rybou dvakrát mrtvou, protože vysušenou. Dezert sice barvou připomínal pistáciovou zmrzlinu,
ale zelený byl od japonského čaje. „Je
hodně povzbující, možná že dnes ani neusnete,“ strašila hosty Terezka.
Veselá zdravotní sestřička Andrea
vsadila v úterý na poctivou taktiku:
„Pro hosty dobře navařím, dobře je pohostím a pobavím.“ Hlavní chod se sice
jmenoval „ruské maso“, ale šlo o recept
slovenské babičky z Banské Štiavnice,
který v rodině tradičně jedí na Štěpána.
„No Lillo, no party,“ tvrdí anglický
slogan v ostravském bytě Itala s dlou-

Čtvrtek: Karel Lucký (67)

Je rozvedený a už dlouhá léta v důchodu. Po
revoluci si koupil a provozoval restauraci. Má
dvě dcery a je dědečkem pěti vnoučat. Bydlí v hezkém domě
v Opavě se svou dcerou, každý má ale
oddělené bydlení. Mezi jeho koníčky patří luštění křížovek. Nejvíc si pochutná
na poctivé české svíčkové. Má rád vše
kromě mořských plodů. Těší se, že si vyzkouší vaření před kamerou.

hým jménem zkráceným na Lillo.
„Jsem temperamentní veselý člověk,
mám rád teplo a slunko a žiju v Česku,
kde je zima,“ usmíval se nad těmi rozpory bavič týdne. Hosté se dozvěděli o italském Ježíškovi a vánočních zvycích na
Sicílii. Papa Natale rozdal dárečky.
Karel z Opavy zvládl ve čtvrtek tradiční rodinné menu. Podával klasickou
rybí polévku, pak kapra ve strouhance
a kuře v těstíčku s parmazánem. Došlo

FOTO | FTV PRIMA

i na starý zvyk házení střevícem. Karel
pak zapálil krb poprvé od rozvodu, jak
dojatě přiznal. „Na Karlovi bylo vidět,
že i když se honil a stresoval, je rád, že
je s námi,“ prohlásili Jitka a Lillo.
Jitka připravuje na pátek opravdové
hody. Chystá dvě polévky, pak stůl zaplní tácy se třemi druhy pečeného masa.
Bude to stačit na výhru?
Sledujte soutěžní pořad Prostřeno! na
televizi Prima od 17.50 hodin. (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Středa: Calogero Massimiliano
Di Gregorio (36)

Říká si Lillo. Pochází
ze Sicílie. V Ostravě si
založil obchodní firmu, také se živí jako
tlumočník. S přítelkyní bydlí v prostorném
bytě. Rád cestuje, miluje jídlo a vaření, pořádá večírky a party. Jeho děda byl pekař. Má rád italskou
i českou kuchyni. Nejradši má ale jako
správný Ital dobré těstoviny. Nesnáší
játra, kopr a uzené maso.

Andrea (vzadu) prostřela vánoční tabuli. Lillo se předvádí.

Nakládaný hermelín a domácí bulky
Těsto na bulky je dost řídké a musíme
se připravit na to, že se bude lepit na
ruce. Bulky ale budou nadýchané.
Ingredience: 3x sýr hermelín, olej,
5 až 6 stroužků česneku, chilli papričky
podle chuti. Na housky: 2 a 1/4 hrnku
hladké mouky, 1 balíček sušeného droždí, 1 lžička cukru a soli, plátky anglické
slaniny nebo plátky sýra. Postup: Hermelíny naporcujeme na trojúhelníčky,
česnek a chilli papričky nakrájíme na
plátky a kolečka. Suroviny vyskládáme
do uzavíratelné mísy nebo lahve, zalijeme olejem, aby byl sýr potopený, a necháme odležet. Domácí bulky: Mouku,
droždí, cukr a sůl smícháme dohromady, zalijeme 250 ml vody a necháme vykynout. Když je těsto aspoň po půlhodině vykynuté, vytvarujeme bochánky.
Na každý dáme plátek slaniny nebo
sýra a pečeme v troubě předehřáté na
200 stupňů.
Medailonky tří barev, pečené brambory, obloha
Část pečeme v troubě, část v remoskách.

Ingredience: 1 kg vepřové krkovice,
1 kg vepřové plece, 1 kg krůtích stehenních řízků, 1 kg brambor, koření na americké brambory, zelenina na oblohu,
olej. Na marinádu: 3 lžíce oleje,
6 stroužků česneku, 3 lžičky solamylu,
3 lžičky sladké papriky, 2 až 3 cibule,
3 lžičky grilovacího koření, 3 lžíce sójové omáčky, sůl a pepř. Postup: Nejprve
si smícháme marinádu – olej, česnek,
sójovou omáčku, škrob, sůl a grilovací
koření. Do ní naložíme naklepané plátky masa – každé do jiné nádoby – a necháme 24 hodin uležet v chladu. Poté
upečeme za stálého podlévání vývarem
– každé maso zvlášť. Omyté brambory
ve slupce nakrájíme, pokapeme olejem,

okořeníme a dáme upéct na plech do
trouby. Ze zeleniny nachystáme oblohu
a naaranžujeme ji na talíř k hlavnímu
chodu.
Matcha zmrzlina s exotickým ovocem a vánočním překvapením
Domácí zmrzlina byla ochucená zeleným japonským čajem.
Ingredience: 4 čerstvá vejce, 300 ml

smetany ke šlehání, 3 polévkové lžíce
čaje matcha, 90 g cukru krupice, 3 polévkové lžíce horké vody, citrónová šťáva. Postup: V misce smícháme velkou
lžíci krystalového cukru a tři lžíce čajového prášku matcha. Přidáme vroucí
vodu a vše dobře rozmícháme na kašičku, aby se prášek úplně rozpustil. Podle
potřeby můžeme přidat ještě trochu
vroucí vody. Do větší misky rozklepneme vejce a během šlehání k nim průběžně (na třikrát až čtyřikrát) přidáváme polovinu zbylého cukru. Vyšleháme v hustou vaječnou pěnu. Do další prázdné
misky vlijeme vychlazenou smetanu ke
šlehání, přidáme zbylý cukr a mixérem
vyšleháme hustou šlehačku. Vymíchanou kašičku ze zeleného práškového
čaje přidáme k našlehaným vajíčkům
a pomocí mixéru spojíme dohromady.
Pak přidáme šlehačku. Ušlehanou smetanu už do směsi vmícháme jen zlehka.
Základ zmrzliny uložíme na tři až čtyři
hodiny do mrazáku a v průběhu mražení párkrát vytáhneme a důkladně promícháme, aby se nám nevytvořily krystalky vody.

Česká republika
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Kubašta kreslil i pro Disneyho
Jméno Vojtěcha Kubašty
není známé, ale jeho
knížky mnohým
připomenou dětství.
ČR | Nenápadný ilustrátor Vojtěch Kubašta proslul jako průkopník prostorových knih pro děti, které exportovalo
na „Západ“ někdejší státní vydavatelství Artia. K vytvoření knih podle filmů
si Kubaštu vybral i sám Walt Disney.
Výstava v Městském muzeu v Lanškrouně čítá nejen leporela. „Jde o výběr z Kubaštova díla zahrnující 250 exponátů ze sbírky sběratele Jana Marouška,“ říká ředitelka muzea Marie Borkovcová. „Řadu lidí Kubaštovy ilustrace
provázely dětstvím, ale málokdo ví, že
to byl právě on, kdo nám ta léta dělal ještě krásnějšími,“ míní ředitelka.
Vojtěch Kubašta se narodil v roce
1914 ve Vídni, od roku 1918 vyrůstal
na Smíchově v Praze. Od dětství rád
kreslil, v letech 1932 až 1938 studoval
architekturu na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Kolem roku 1953
INZERCE

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

V Lanškrouně lze vidět i Kubaštovy betlémy. Vpravo ředitelka muzea Marie Borkovcová s jedním z leporel.
FOTO | ARCHIV
vznikly první Kubaštovy prostorové realizace. O trojrozměrné knihy a obrazy
vydávané podnikem zahraničního obchodu Artia byl ve světě obrovský zájem. Kubašta tak vytvořil na 200 knih,
které se přeložily do 37 jazyků a prodalo se jich na 35 milionů výtisků.
„Byl vystudovaný architekt a světově
uznávaný vynálezce prostorové knihy,“
uvádí Borkovcová a dodává, že například japonské děti měly jeho knihu Jak
Kolumbus objevil Ameriku s nádher-

nou rozkládací lodí jako povinnou učební pomůcku. „Kubašta byl výborný
v tom, že všechno dělal sám. Nejen obrázky, ale i technickou stránku prostorové knihy, což tenkrát zvládl málokterý
výtvarník. Neustále vymýšlel zlepšováky, autíčka, která vyjíždějí z knížky,
nebo papírový strom, jenž čtenář jedním tahem rozevře a vyletí pták Ohnivák,“ popisuje ředitelka a ukazuje knihu O Šípkové Růžence, kde může čtenář pohnout princem, který políbí spící

krasavici. Největším úspěchem pro autora však byl splněný sen v Americe.
Od dětství miloval film, hlavně tvorbu Walta Disneyho. A v šedesátých letech se slavný Disney o českém výtvarníkovi doslechl a rozhodl se, že mu
zadá knižní výrobu několika příběhů ze
svých filmů, například Bambiho nebo
Knihu džunglí. „Táta a Jiří Trnka byli
nejúspěšnější čeští výtvarníci na export,“ míní Kubaštova dcera Dagmar
Vrkljanová žijící v Kanadě.
(lík)
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Nahota, která dokáže pomáhat
Šedesátka dobrovolníků z Ostravska se svlékla, aby pomohla najít psům a kočkám nový domov
PETR WOJNAR
ČR | Zaujmout svou nahotou se snaží
milovníci psů i koček a díky odvážným fotografiím hledají nový domov
pro opuštěná zvířata.
Fotky „naháčů“ ve společnosti zvířat z útulků v Bohumíně, Dětmarovicích, Havířově či v Ostravě vyjdou na
stránkách kalendáře, ale jsou k prodeji
i na speciální výstavě.
„Mým přáním je, aby díky projektu
našlo domov co nejvíce opuštěných
a zapomenutých zvířat. Aby se lidé začali dívat na útulkové pejsky a kočičky
s láskou, bez opovržení a strachu.
A aby si své domácí mazlíčky nekupovali, ale adoptovali,“ vysvětluje autorka projektu Silvie Schmuckerová.
Na počátku projektu – s názvem
Nazí jsme krásní a pravdiví – měla
skromné přání: nafotit 12 modelek
s chráněnci útulků ve formě uměleckého aktu a vydat je jako roční kalendář.
„Ve chvíli, kdy jsem zveřejnila
záměr fotit akty s útuláčky na Ostravsku, se mi během 24 hodin ozvala

Nazí dobrovolníci se fotili se psy i kočkami. Výtěžek z prodeje fotografií půjde na pomoc útulkům.
FOTO | EMIL JEDELSKÝ

téměř stovka nadšených modelek a modelů dychtících jakkoliv pomoci,“ líčí
překvapeně Schmuckerová.
Kromě kalendáře se díky obrovskému zájmu rozhodla zorganizovat i velkou prodejní výstavu aktů. Ta je k vidění v klubu Atlantik v centru Ostravy až
do 4. ledna. „Veškerý zisk z prodeje fotografií poputuje do organizace, z níž
zvíře na fotce pochází,“ podotýká autorka projektu.
Na řadě fotografií jsou kromě nahých lidí ve společnosti zvířat z útulků
k vidění i krásy Ostravy a Ostravska.
„Měla jsem štěstí na lidi, navázala
jsem spolupráci s Martou Pilařovou,
která spravuje Důl Hlubina, a získala
jsem tak možnost fotit v těchto úchvatných industriálních prostorech, které
jsou pro Ostravu tak typické,“ doplňuje Schmuckerová.
„Aktů bude ve výsledku přes šedesát. Každý zájemce si tak vybere podle
vlastního zalíbení 12 nejkrásnějších fotek, které by do kalendáře chtěl. Každý
kalendář tak bude originální a zcela
osobitý,“ dodala autorka projektu.

INZERCE

Domov pro seniory
MAMRODINKA
Jsme malé rodinné zařízení s rozsahem
sedmi lůžek registrované dle zákona
č. 106/2008 Sb. §49. Naším posláním je
poskytování kvalitní, ale především individuálně zaměřené sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost
a nezbytně vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby. Poskytování pobytové služby
je časově neomezené s nepřetržitou ošetřovatelskou a pečovatelskou péčí s důrazem na rodinnou atmosféru a příjemné
prostředí.
K založení společnosti nás dovedla
osobní tragická zkušenost, kdy jsme se

Domov pro seniory
MAMRODINKA
K Rybníku 6/27
České Budějovice 370 10
kontakt: 777 022 283
mambrej@seznam.cz
www.mamrodinka.cz

museli nečekaně postarat o syna, který
je po úrazu v kómatu s apalickým syndromem. Po třech měsících v nemocnici syna
propustili domů a my řešili, co dál. Nedokázali jsme si představit, že dáme syna někam do ústavu a proto jsme se rozhodli
o něj pečovat doma. Dnes je to již přes
rok, co máme syna doma a kvalitní péče
a zejména možnost být se svou rodinou,
ho udržují i přes fatálnost jeho diagnózy
v dobré kondici.
Tato bolestná zkušenost nás inspirovala
k tomu, že chceme pomáhat i jiným lidem,
kteří nemohou o své blízké celodenně pečovat a proto jsme založili domov pro seniory,
pro které je stále těžší najít vhodné zařízení
s volnou kapacitou. Z vlastních inancí jsme
zrekonstruovali náš rodinný dům a vytvořili jsme zde sedm plně vybavených lůžek,
která jsou aktuálně všechna obsazena. Momentálně se inancujeme zcela sami a jako

relativně nové zařízení nedisponujeme žádnými státními dotacemi.
Vzhledem k nynější situaci, kdy poptávka po místech v domovech pro seniory mnohonásobně převyšuje nabídku,
plánujeme do budoucna rozšíření až na
20 maximálně 25 lůžek (abychom zachovali rodinnou atmosféru). To už však nebudeme schopni zvládnout jen vlastními
prostředky a tak se obracíme na Vás - širokou veřejnost s prosbou o inanční podporu. Budeme vděčni za dary v jakékoliv výši.
Pokud byste nám chtěli pomoci a podílet
se na rozrůstání a zkvalitňování našich
služeb, je možné zaslat inanční dar na
č. ú.: 8186042028/5500

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
PROSINEC 2015 / LEDEN 2016

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1 2 3 4 5 6
10 11 12

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PILSNER
UR UEL

KR L SÝR
PEPŘ

KR L SÝ
SÝR
ORI INÁL
INÁ

1. NÁKUP produktů V AKCI

VELKO
POPOVIC
POPOVICKÝ
KOZEL 1

KO OLA
OL
2L
HELLMANN S
TATARSKÁ
OMÁ KA
ML

HERA
MÁSLOVÁ
PŘÍC U

HELLMANN S
MAJON
ML
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.12.2015 do 31.1.2016
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

SI
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OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

Akce platí od 1.12. 2015 do 31.12. 2015.

Více

OO

LE VN

Poče

Kupte si nový startovací balíček
COOP Mobil a dostanete k němu
5x pivo Pilsner Urquell.

vat.

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 02122015 12345)
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www.5plus2.cz

Vergilius ve svých Zpěvech
pastýřských napsal: ...

Tajenka: ... Každý je vlečen svou vlastní vášní.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.
INZERCE

Populární trojlístek
pojové kartony, ale nyní už
soutěží obce pod hlavičkou
svých sedmi bývalých okresů (České Budějovice, Český
Krumlov, Jindřichův Hradec,
Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor).
ODPADOVÁ SOUTĚŽ JIHOČESKÝCH ORP
(obce s rozšířenou působností): zde se klání přenáší
do zcela jiné oblasti, která zkvalitňuje odbornost soutěžících. Body lze totiž získat za aktivní práci s obcemi, za poskytování metodické pomoci (letáky, dopisy,
upozorňování na problematiku odpadového hospodářství) a za pořádání porad a seminářů.
Dne 12. listopadu se konalo vyhlášení vítězů soutěže
ORP (Vimperk, Strakonice a Týn nad Vltavou) a 15.
prosince bylo na krajském úřadu v Českých Budějovicích vyhlášení vítězů ostatních soutěží za přítomnosti
zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. a Jihočeského
kraje jako pořadatelských partnerů.
A jaké jsou výsledky za právě ukončený ročník 2015?
V soutěži Jihočeši třídí odpady v kategorii do 499

V pohodě použijme ono okřídlené„rok se s rokem
sešel“ a je to tu zase. Tedy vyhodnocení tří
stále populárnějších soutěží .
JIŽNÍ ČECHY | Jejich účastníci prokazují neobyčejnou chuť nejen zachovat dobré životní prostředí, ale
ještě je ozdravovat. Proto odpady, které končívaly
„v jednom chumlu“ na nevábných skládkách, poctivě
třídíme, recyklujeme a ze získaných surovin vyrábíme
nespočet užitečných věcí. Jako bychom odpadům darovali nové životy, a ony nám na oplátku sloužily. Ale
nyní už k trojici vzpomenutých tradičních soutěží...
JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPADY: vždy je hodnoceno
množství vytříděných odpadů v dané obci či městě
podle komodit (papír, plast, sklo), přičemž existují
i bonusové body za třídění čirého skla, nápojových
kartonů, kovu - a za hustotu kontejnerových hnízd.
JIHOČESKÝ OKRESNÍ ODPADOVÝ PŘEBOR:
opět je hodnoceno množství vytříděných odpadů
podle hlavních komodit, tedy papír, plast, sklo a ná-

obyvatel se umístily obce Kvilda, Borová Lada a Minice, v následné kategorii od 500 do 1999 obyvatel
obce Předotice, Čimelice a Putim, v kategorii od 2000
do 7000 obyvatel městys Křemže, města Planá nad
Lužnicí a Volyně a v poslední kategorii nad 7000 obyvatel zvítězila města Vimperk, Český Krumlov a Písek.
Jihočeský okresní odpadový přebor má tyto vítěze:
za okres České Budějovice obce Žimutice, Zahájí
a Boršov nad Vltavou, za okres Český Krumlov obce
Bohdalovice, Přední Výtoň a Zlatá Koruna, za okres
Jindřichův Hradec obce Drunče, Staré Hobzí a Vícemil, v okrese Písek obce Minice, Nevězice a Předotice, okres Prachatice obce Kvilda, Borová Lada a Nové
Hutě, za okres Strakonice obce Chobot a Myštice
a městys Čestice a za táborský okres město Planá nad
Lužnicí a obce Nasavrky a Vlčeves.
Ještě se sluší připomenout, že vítězové získali praktické výhry, které budou sloužit všem, a to v celkové
hodnotě 217.500 Kč. A ti, kteří budou letos sledovat
slavnostní chvíle jen z povzdálí, mají šanci v roce
2016. Více na www.jihocesketrideni.cz.
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Rok uzavřou silvestrovské
běhy i hokejové zápasy
Konec roku přináší i
řadu zajímavých a
atraktivních sportovních
klání. Kde všude se
můžete jít podívat nebo
si zasportovat?
PETR LUNDÁK
JIŽNÍ ČECHY | Pokud nechcete o svátcích jen tak ležet u televizních pohádek,
dojídat bramborový salát, kapří řízky a
zajídat to cukrovím, tak právě pro vás redakce 5plus2 vybrala zajímavé sportovní tipy. Můžete si jednak zafandit či si
sami jít zasportovat.
Atletika
Běhat se bude koncem roku téměř po celém Jihočeském kraji. Protáhnout kosti
si můžete například na druhý svátek Vánoční v Prachaticích na 10kilometrovém běhu. Startuje se v 11 hodin. V ten
samý den, tedy v sobotu 26. prosince, se
poběží okolo rybníku v Tálíně. Trasa je
dlouhá 4,7 kilometru a vybíhá se ve
13.30 na návsi.
Velká běžecká akce začíná už po šestnácté v Českém Krumlově. Tradiční
běh KleKluLi, tedy trasa z Českého
Krumlova, přes Kleť, Kluk a až do Litvínovic, měří více než 27 kilometrů a závodníci odstartují přesně v 11 hodin a
11 minut u vlakového nádraží.
Oblíbené jsou běžecké i recesistické
akce přímo na Silvestra. Zasportujete si
například v Soběslavi, kde pořadatelé
připravili trasu 2015 kilometrů a startuje se přímo v 0:00 hodin na Silvestra.
Běhat se bude i v Jistebnici na Táborsku, v Borovanech na Českobudějovicku anebo v Sepekově na Písecku.
Hokej
Po přestávce pokračuje první iga, nejvyšší hokejová soutěž v kraji, netradič-

V minulém roce byla budějovická Budvar aréna při zápasech mezi svátky vyprodaná. Velký zájem se dá očekávat i
letos.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
ně v úterý 22. prosince. Do Českých Budějovic přijede atraktivní soupeř. Motor, který neprohrál už osm zápasů v
řadě, se od 17.30 hodin utká s Třebíčí.
Do Budějovic můžete na hokej vyrazit i
den před Silvestrem, to Motor také od
17.30 hodin hostí Most.
O Vánocích se hraje i druhá liga. V
sobotu 19. prosince od 17 a 18 hodin
hraje doma Písek i Jindřichův Hradec.
V úterý 22. pak Tábor od 18 hodin hostí
Sokolov. V neděli 20. prosince můžete
zafandit i týmům z krajského přeboru.
V posledním kole letošního roku hrají
na domácích stadionech v Humpolci,
Táboře, ve Strakonicích, v Hluboké nad
Vltavou a ve Vimperku.

Fotbal
Šestnáct týmů se sejde v sobotu 19. prosince na fotbalový turnaj v hale v Oseku
na Strakonicku. Ve čtyřech čtyřčlenných skupinách se bude bojovat o tři
první místa, která zaručují play-off. Na
fotbal se tradičně můžete podívat i v Milevsku, kde se bude hrát turnaj na Štěpána 26. prosince. První výkop je v 9 hodin, bude hrát deset týmů a neměl by
chybět ani tým Topstar i s ligovými fotbalisty. Svou účast slíbil například plzeňský záložník František Rajtoral.
Volejbal
Po deseti kolech deset výher. To je vizitka českobudějovických extraligových vo-

lejbalistů. Jihostroj je ve formě a s přehledem vede tabulku, po venkovním utkání
v Ostravě se hráči ukáží na domácí palubovce v úterý 22. prosince. Zápas s Benátkami nad Jizerou začíná tradičně ve sportovní hale od 18 hodin a jedná se o poslední utkání letošního kalendářního roku.
Basketbal
Chcete se mezi svátky podívat na nejlepší český basketbal? Zamiřte do Jindřichova Hradce. I když se tamním Lions
v této sezoně tolik nedaří, atmosféra je
na zápase vynikající. V úterý 29. prosince přijede na jih Ústí nad Labem, utkání
začíná v 18 hodin a dá se očekávat vyrovnaný souboj.

INZERCE

Luštíte rádi?
POD TÍMTO
LOGEM NAJDETE
TY O NĚCO LEPŠÍ
KŘÍŽOVKY,
KTERÉ VÁS ZABAVÍ
A SVÝM HUMOREM
I POBAVÍ. KOUPIT
JE MŮŽETE
V KAŽDÉM STÁNKU,
V KAŽDÉ TRAFICE!

MAGAZÍN

PF2016
PLANÁ N/L-CENTRUM

30.000 Kč/měs.
přízemí, 250m2, parking, klima

1+1, PLANÁ NAD LUŽNICÍ

670.000 Kč
43m2, panel, 2.p, část. rekonstr.

PÍS E K
603 821 358 | pisek@rkevropa.cz
Purkyňova 2961, OC Slunce, Tábor
SEZIMOVO ÚSTÍ

799.000 Kč
byt 1+1, 33 m2, zděný, 1.p.

VŠECHNY DÁRKY
VYŘEŠÍTE NA ALZA.CZ

více na www.alza.cz/vanoce

Revitalizuje
pleť

Ztělesněná
elegance
ALCATEL ONETOUCH 6039Y IDOL 3
+ Unikátní smartphone, který lze používat i vzhůru nohama
+ 4,7/5,5“ IPS displej (až 1 920 × 1 080)
+ Až osmijádrový procesor, RAM až 2 GB
+ Paměť až 16 GB + microSD až 128 GB
+ Google Android 5.0 Lollipop

6 190,-

5 290,objednací kód:

RL2610b2d

Philips VisaCare Mikrodermální abraze
+ Unikátní přístroj pro omlazení pleti
+ Mikrodermabraze v pohodlí vašeho domova
+ Systém vakuového liftingu a peelingu DualAction
+ Kompletní ošetření za pouhých 5 minut 2× týdně
+ V balení dva nástavce pro různě citlivou pleť

ZNÁTE
Z TV

6 999,objednací kód:

EAN3520l

Tři přístroje
v jednom

Lahodná káva
jedním stiskem
POUKAZ

NESPRESSO Krups Inissia white
+
+
+
+

800,- nebo
1 200,-

Vysoký tlak 19 barů pro dokonalé espresso
3 velikosti šálku (Ristretto, Espresso a Lungo)
Rychlé nahřátí, automatické vypnutí
Exkluzivně pro kávové kapsle Nespresso

*

*Kupte kávovar Nespresso a získáte poukaz 1 200 Kč
nebo 800 Kč na nákup kávy.
ávy. Akce platí od 2. 11. 2015 do 24.
4. 1. 2016.

2 790,objednací kód:

EAN3364f1

Stop nudným
spotřebičům

Sencor STS Pastels 30WH

+
+
+
+

Topinkovač v 9 pastelových barvách
6 různých stupňů pečení
Automatické centrování, rozpékání, rozmrazování
Funkce High Lift

Russell Hobbs Fiesta 3in1 Grill 22570-56
+ Sendvičovač s vyměnitelnými plochami
+ Plocha na tousty, vaﬂe a na grilování
+ Tepelně izolované držadlo
+ Světelná kontrolka

1 290,-

899,-

objednací kód:

RUHSE001

Nejlepší
výsledky
žehlení
BRAUN IS 5044

699,objednací kód:

EAV4137a

+
+
+
+
+

Parní generátor s tlakem 6,5 barů
Automaticky nastaví optimální teplotu žehlení
3D eloxovaná žehlicí plocha pro žehlení všemi směry
Odvápňovací systém CalcClean
1,4l nádržka na vodu, LCD displej

ZDARMA
Žehlicí prkno
Braun

7 990,objednací kód:

EAD2060a

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 18. 12. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

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

