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rosteme
díky vám
Týdeník 5plus2 si každý týden přečte 964.000
čtenářů. Děkujeme! Jen díky Vám jsme znovu
nejčtenějším týdeníkem v celém Česku.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů - AKA, Median - STEM/MARK, 2. pololetí 2015
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V muzeu straší, přiznal údržbář
Budova ústeckého
muzea má přes
300 dveří a za jedněmi
z nich je i pitevna.
Redaktor 5plus2 se
vydal do místnosti,
kam mají návštěvníci
vstup zakázán.
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Nesnesitelný zápach, na stole zvířecí kosti a v akváriu
mršina vydry, na které si pochutnávají
američtí kožojedi nelétaví. Asi málokdo ví, že i ústecké muzeum má svou pitevnu. „Za den dokážou tito broučci spořádat maso z celé lebky a tím ji pro naše
účely celou očistit. Je to šetrný způsob,
zachovají nám tím DNA,“ vysvětluje
kurátor zoologické sbírky a vedoucí přírodovědného oddělení Václav Beran.
„Pro další zkoumání uchováváme
v muzeu kosti zvířat. Děláme také rozbory jednotlivých orgánů, tím můžeme
například sledovat výskyt nebezpečných chemických látek v jejich těle,“
uvedl Beran, proč muzeum zajímají uhyINZERCE

nulá zvířata ze současnosti. „Vždycky,
když vidím válet se nějakého mrtvého
ptáka u silnice, hned volám do muzea
Václavu Beranovi, zda ho nechce,“
usmívá se Vladimír Cettl. Právě pracovník vztahů s veřejností nám dělá v budově muzea, která letos oslaví 140 výročí,
průvodce.
Zajímavá stavba v centru Ústí nad Labem je obří komplex, který má přes 200
místností a celkem 313 dveří. Její
první část byla postavená v roce
1876 a tehdy v ní sídlila škola a vedení města. Šlo o multifunkční budovu.

„Právě dodělávám saskou vlajku na říční loď Královny Marie,“ ukazoval v dílně restaurátorů dřeva Karel Matějka
na asi metr a půl dlouhý
model. Připravuje tak
předměty na největší letošní muzejní výstavu
Plavba na páře. Na stole
měl dláta, kladívko, pil-

První dálkové topení
„Já jsem v této místnosti chodil do první třídy,“ prozradil
Cettl, když jsme naši prohlídku
začínali v dnešní muzejní kavárně.
„Samotná budova je ještě zajímavá tím,
že byla už v roce 1922 připojena na vytápění párou z nedaleké elektrárny a tím
se stala vůbec první dálkově vytápěnou
budovou v Československu.“
Když jsme procházeli dlouhými chodbami v přízemí, bylo tam ticho a žádný
pohyb. Úplné mrtvo.
Ovšem za každými dveřmi depozitářů a různých dílen to žilo.

Eliška Wiesnerová v nejstřeženějším depozitáři muzea.
FOTO | J. PRECLÍK

ku a další nářadí na dřevo.
V jeho dílně to vypadalo jako
v truhlárně. „Zajímavostí je,
že můj bratr, který v roce
1979 chodil pomáhat do
muzea, právě tento parník už tehdy spravoval. Nyní je opět orvaný a k opravě jsem ho dostal já,“ doplnil Matějka,
který v muzeu pracuje již od
roku 1973.
Také jsme se dostali i do nejstřeženějšího depozitáře v muzeu,
který patří archeologům. V kovových regálech
byly pečlivě vyrovnané velmi staré nádoby z hlíny
a keramiky. „Hlavně
na nic nesahejte, mohlo by to spadnout a to by
byl průšvih,“ varuje vedoucí archeologického oddělení
Eliška Wiesnerová. Nejstarší uschované předměty pocházejí z mladší doby kamenné, jsou tedy přibližně
7000 let staré. ...STRANA 4
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Mladý fotograf dává psy do
gala, aby ukázal jejich osobnost

„

Když před dvěma roky Ondřej Wolf vyfotil v útulku psa v klobouku, netušil, že na tom postaví svůj byznys

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Na první pohled
vypadá projekt studenta Ondřeje Wolfa
legračně, možná i nesmyslně. Jenže sedmnáctiletý Ústečan objevil díru na
trhu a rozhodl se, že bude nabízet službu „Psi do gala“. Vašeho psa vyfotografuje s kloboukem na hlavě, s brýlemi
i ve vlněném svetru. Chovatelé jsou do
svých čtyřnohých kamarádů tak zamilovaní, že nabídky šikovného gymnazisty jich využilo už několik desítek.
„Službu provozuji půl roku
a k mému překvapení se k nám dostal
na focení i Jack Russell teriér až
z Německa,“ pochlubil se Ondřej
Wolf.

Zájem byl tak velký, že jsem si vytvořil
fotografické studio, založil webové
stránky, nechal vytisknout reklamní letáčky a začal hledat nové kostýmy. Službu jsem začal provozovat koncem července 2015.
Na svém webu píšete: „Hodně lidí si
nechává svoje
hafany
vyfo-

Jak jste na nápad fotit psy v oblečení přišel?
Před dvěma lety jsem začal s kamarádkou navštěvovat psí útulek a tamní psy
venčit. Párkrát se mi podařilo čtyřnohého přítele vyfotit v klobouku. Ta
fotka se všem tak líbila, že chtěli,
abych jim udělal také takovou. Tak
jsem začal fotit psy v oblečení.

Nejdříve se zaměřuji na
charakteristiku psa
a k ní pak vybírám oblečky.
tit, jenže výsledné fotky jsou si vždy
velmi podobné. Nezaznamenám jenom podobu, ale trochu víc. Pomocí
oblečení zachytím i osobnost.“ Jak
to přesně myslíte?
Každý pes má jinou osobnost, jinak se
chová. Psy oblékám do modelů, protože
tím mohu zachytit jejich specifické
vlastnosti. Nedávno jsem fotografoval jednoho strašně líného psa, po
tom, co jsem ho vyvedl s brýlemi, v tlustém svetru a se znuděným pohledem, tak na fotografii
nebyla zachycena pouze podoba,
ale právě i ta jeho jedinečná osobnost.
Jak dlouho focení trvá?
Focení trvá obvykle kolem hodiny. Nejdříve je nutné psa
uklidnit, seznámit s prostředím,
připravit a získat jeho důvěru, což
nejčastěji dělám psími pochutinami.
Ty velmi rychle zabírají.
Jak složité je pejska do kostýmu obléct? Není mu to nepříjemné?
V tomhle ohledu jsem byl velmi

Kdy jste se rozhodl této službě
věnovat naplno?

překvapen, jelikož psi obvykle bez problémů spolupracují a je hračka je obléct. Jen občas se stane, že se brání.
Vybíráte oblečení podle toho, co by
pejskovi slušelo, nebo podle toho,
jak vám ho charakterizuje páníček?
Nejdříve se zaměřuji na charakteristiku
a k ní pak podle vzhledu vybírám vhodné oblečky. Konečné rozhodování je
však na zákazníkovi.
Kolik kostýmů máte na výběr
a o které je největší zájem?
Kostýmy průběžně přibývají. Zatím
jich mám k dispozici řádově desítky. Zákazníci si asi nejvíce oblíbili pletené
svetry a košile.
Řídí se móda pro focení psů trendy
v módě pro lidi? Co frčí letos?
Trendů je celá škála stylů - od safari oblečení v barvě khaki přes 60. léta až po
námořnické vzory. Barvou roku 2015
byl vyhlášen zemitý rudý odstín s hnědými odlesky zvaný marsala. V této
méně známé barvě mám hned dva kostýmy a páníčkům se velmi líbí.

V ústeckém muzeu straší, přiznal údržbář
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„Ani já jsem zde nikdy nebyl.
Nejsem kurátor sbírek a režim v těchto
muzejních depozitářích má velice přísná bezpečnostní pravidla,“ uvedl Vladimír Cettl.
Na cestě do nejvyššího patra muzea,
které vzniklo místo půdy během rozsáhlé a nákladné rekonstrukce dokončené
v roce 2011, jsme potkali i údržbáře
Luďka Nedvěda. „Jestli máme v muzeu
nějakou záhadu? Pro mě to je asi neznámý důvod, proč nám do nějakých místností zatéká,“ šprýmuje a ve stejném duchu také dodává: „Také si někteří zaměstnanci myslí, že zde straší a bojí se
v noci chodit po muzeu.“

CO MOŽNÁ NEVÍTE
První část dnešní budovy ústeckého muzea
byla postavena v roce 1876, druhá část v roce
1897. Zastavěná plocha je 3583 m2, z toho je
990 m2 venkovní atrium.
■ Výstavní plocha v součtu po rekonstrukci
v roce 2011 činí 2040 m2 a běžně tu probíhá
okolo 7 až 10 samostatných výstav současně.
■ Objekt má 313 dveří, 572 oken a také 196 různých mříží. Největším sálem je
známý Císařský sál s plochou 187 m2 a výškou 9,1 m od podlahy ke stropu. Muzeum
spravuje ve svých sbírkách více než 1 100 000 kusů sbírkových předmětů.
■ Ústecké muzeum má v současnosti 40 zaměstnanců. Nejdéle v něm pracuje
kurátorka sbírky numismatiky Jana Hubková, která je v muzeu nepřetržitě již 43 let.
■

Asi „nejtypičtějšího“ zaměstnance
muzea jsme našli v restaurátorské laboratoři. Jiří Belis měl na sobě dlouhý bílý
plášť a při poslechu klasické hudby si
pomaličku pohrával se starým obrazem
od ústeckého malíře Ernsta Gustava
Doerella, který se proslavil svými krajinomalbami z období romantismu.
„Jestli bych poznal originál jeho obrazu od plagiátu? Věřím, že ano. Například tento malý obrázek bude nejspíše
kopií jeho díla. Nebo leda nějaký odfláknutý kousek z malířova raného období,
protože Doerell se mohl chlubit propracovanými detaily a ty tu chybí,“ ukazoval vousatý muž na namalovaná okna
malého domku.
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Udělat kvalitní kávu chce čas
Podle kavárníků Michala Havla a Adély Jarkovské je káva druhý největší byznys na světě hned po ropě
VLADIMÍR MAYER
DĚČÍN | Také si v kavárně často říkáte,
když servírka dlouho nejde s vaším objednaným espressem, co tam sakra tak
dlouho může dělat? Vždyť doma zmáčknu automat a je to. Jenže příprava kvalitní kávy, nemluvě o cappuccinu nebo
caffe latte, zabere spoustu času a barista
musí udělat hned několik úkonů. Redaktor týdeníku 5plus2 se o tom na vlastní
kůži přesvědčil v děčínské kavárně Hajja Caffé sídlící v Centru Pivovar.
„Jsme tu již téměř dva roky a denně
se u nás vypije přes 150 šálků kávy, celkem jich už máme na svém kontě hodně
přes 50 tisíc,“ chlubí se majitelé kavárny Michal Havel a Adéla Jarkovská (na
snímku), kteří si vyhlášený podnik založili a vložili do něj hlavně srdce. Jsem
tedy na správném místě, tady kávu milují a opravdu ji umějí dělat.
Jdeme na to. Nejdříve si do čisté zahřáté páky musíme namlít kávu. Už jen
nastavení mlýnku není žádná legrace.
Musíte vybrat správnou jemnost mletí
a také množství kávy - zde dávají
ŠKOLA KÁVY OD HAJJA CAFFÉ:
od kávového zrnka až do žaludku
neděle 20. března 2016
v kavárně od 8 do 17 hodin.
Součástí kurzu jsou informace
o kávě, degustace různých druhů
káv, pražení, mletí a samotná
příprava kávy atd.
Cena 3400 Kč
INZERCE

8,5-10 gramů na jednu porci, podle druhu a typu kávy. „My používáme naši tajnou směs, která je složená ze třech druhů stoprocentní arabiky. Mohu vám jen
prozradit, že zrnka jsou z etiopských
a brazilských plantáží,“ uvedl Havel
s tím, že mají ještě v nabídce jednodruhovou kávu Panama Boquet Casa Ruiz,
kterou každý měsíc mění.
Přestože mají v kavárně i pražičku
kávy, nechávají si
zrna pražit v Praze podle přesně
daných nároků.
„Už nám ta
naše nestačila
kapacitn ě,“
vysvětlil kavárník.
Mletou
kávu následně zatlačíme
tamperem
(pěchovadlem) silou
odpovídající
dvaceti kilo-

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

Pospitrans s.r.o.,Tuchlovice
přijme

řidiče skupin Ce
Průměrný měsíční výdělek 35.000 Kč.

Náborový příspěvek po 3 měsících 20.000 Kč.
Požadujeme profesní způsobilost,
praxi a trestní bezúhonnost.

kontakt
po-pá 8-16 hod., tel.: 773 779 098

gramům. Baristé to někdy trénují na
osobní váze, tlačí na ni rukou, dokud se
neukáže 20 kg. Pro dobrou chuť kávy
a správnou extrakci je to velmi důležité.
Následně už můžeme nasadit páku do
zahřátého stroje. „Základ je absolutní
čistota. Pokud vidíte za barem nepořádek, válející se hadry a vysypaný lógr,
nemůžete očekávat dobrou kávu a ani
její přípravu,“ upozorňuje Havel.
Nyní konečně může barista začít se
samotnou extrakcí kávy. Před tím si ale
navolí teplotu a množství
vody a také tlak.
„Teplota vody
má být kolem devadesáti stupňů,
množství vody
je 30 mililitrů a
tlak devět barů.
My ovšem používáme takzvané bar o v é
mapy,
to znamená,

že při extrakci se mění tlak dle předem
daného nastavení dle mých požadavků
na ten daný druh a typ kávy. Tím docílíme ještě lepšího výsledku.“
Do předem vyhřátého hrnku konečně
teče (doba filtrace je kolem půl minuty)
espresso, které má plnou cremu. Ta
naše má dokonce takovou obláčkovou
strukturu, které se říká tiger. „Dnes je to
takové zaříkávadlo, hlavně ve větších
městech si myslí, že když tam není, tak
to je špatná káva. Ale tak to není, je to
jen bonus,“ vysvětluje náš průvodce kávou. Jde vždy hlavně o chuť. Docílit takové struktury je prý hodně složité. „Pohybujeme se na hranici jemného napalování kávy.“
Pokud chce zákazník cappuccino, caffe latte nebo caffe latte macchiatto,
musí barista kromě espressa ještě „vyšlehat“ tryskou s párou horkou mléčnou
emulzi. Až pak si konečně můžete vychutnat svůj šálek. „Nebojte se ke své
kávě nejdříve pořádně přičichnout, stejně jako k vínu a takto ji degustovat již
jemně zchladnutou,“ radí Michal Havel
před prvním douškem.
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Česká republika

Za českými humny spí sopečný
drak. Nikdo neví, kdy se probudí
K nejničivějšímu výbuchu
sopky v dějinách střední
Evropy došlo necelých
500 kilometrů od
západních Čech. Nepříliš
známý vulkán Laacher
See naposledy chrlil lávu
před 13 tisíci lety, což je
z pohledu geologů vlastně
nedávno. „Sopka možná
jen spí. Nikdo neví, kdy se
může znovu probudit,“
říká vulkanolog Vladislav
Rapprich.

SOPKY V ČESKU
Soos – Přírodní rezervace u Chebu, kde
lze pozorovat výron suchého CO2 z puklin
na zemský povrch. Většinou jde o
doprovodný jev postvulkanické činnosti.
Tyto výrony se nazývají mofety, nejsou
to tedy bahenní sopky. „Soos“ znamená
v chebském německém nářečí močál.
Smraďoch – Přírodní rezervace nedaleko
Mariánských Lázní. Na povrch pronikají
minerální vody a plyny jako dozvuky
třetihorní a místy čtvrtohorní sopečné
činnosti. Také zde najdete mofety
a jezírka, z nichž vycházejí plyny jako
oxid uhličitý a v malé koncentraci
sirovodík. V okolí jsou ještě další dvě
rezervace – Hartoušovské mofety
a Milhostofské mofety.
Komorní hůrka – Nejmladší česká sopka.
Johann Wolfgang Goethe, básník
a geolog, zde s pomocí hraběte
Šternberka nechal vytesat štolu. Zastával
názor, že různé projevy jako zemětřesení
či erupce jsou důsledkem hoření uhelných
slojí v nitru země. Jeho odpůrci ale tvrdili,
že je to dané důsledkem magmatických
procesů, a měli pravdu. Štola dnes není
přístupná a je částečně zasypaná,
mohlo by to být skvělé místo pro
vědce, ale i turistický cíl.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Je sice méně známá než jiné evropské
sopky jako Etna či Vesuv, ale kdyby vybuchla, pro Německo i Česko by to mělo
nedozírné následky. Nynější jezero Laacher See vzniklo zatopením jícnu sopky
a je vděčným cílem vědeckých expedic.
Nutno podotknout, že možnost probuzení
sopky k aktivitě neberou na lehkou váhu
ani německé úřady. Pro nejhorší případy
mají připravené podrobné krizové plány.
„Byl jsem tam, jezero má dva kilometry
v průměru a na jeho břehu stojí klášter,“ popisuje vulkanolog Vladislav Rapprich. Výbuch Laacher See by byl pro průmyslové
a ekonomické jádro Německa katastrofou.
„Ten poslední pokryl široké okolí takzvanou sopečnou pemzou, což je po ztuhnutí
taková kamenná pěna plná bublinek po unikajících sopečných plynech, která se používá k odstraňování staré kůže nebo ve stavebnictví,“ říká. K erupci došlo naposledy
před asi 11 tisíci lety před naším letopočtem. Nejničivější fáze podle propočtů expertů trvala tři dny, sloup popela dosáhl
výšky okolo 20 kilometrů a větry jej nesly
především na severovýchod, tedy i na území dnešního Česka. Pro srovnání – k podobně silnému výbuchu došlo v roce 1991
v případě filipínské sopky Pinatubo. Zde
pyroklastické proudy, tedy jakési žhavé
mračno sopečného popela, plynů a úlomků lávy, které se valí podobně jako lavina,
spálily zem 17 kilometrů od vulkánu. Ještě nebezpečnější lahary, čili sopečné bahnotoky, srovnatelné s povodňovou vlnou,
pak zničily vesnice i 60 kilometrů daleko.
Kdy by se vulkán u našich západních
sousedů mohl znovu probudit k životu, to

Německá sopka Laacher See dnes vypadá jako klidné jezero. Na snímku v kolečku je vulkanolog Vladislav Rapprich.
FOTO | TOURIST-INFORMATION BROHLTAL, W. MÜLLER A ARCHIV MAFRA

nelze odhadnout. „Sopky mohou odpočívat od několika let do asi 750 tisíc let,“ podotýká. Ze studia usazenin vyplynulo, že
Laacher See vybuchl v minulosti několikrát, vždy jednou za 10 až 20 tisíc let.

Stovky sopek. Ale vyhaslých
To na území Česka aktivní vulkány nejsou. „K poslední erupci u nás došlo asi
před 100 tisíci lety, další erupce můžeme
čekat v horizontu desítek tisíc let,“ vypočítává Vladislav Rapprich. Kromě výbuchu
v Německu by nám tak mohly nejvíce
uškodit islandské sopky. Kvůli atmosférickému proudění se totiž nad naše území sopečný prach z nich přenáší snadněji než třeba v případě italských sopek. „Před rozmary italské Etny nás brání Alpy,“ dodává.

20

sopek nyní na celém
světě chrlí lávu a jsou
sledovány vědci.

Absence soptících vulkánů ale neznamená, že zde žádné sopky nejsou. Naopak, jsou jich stovky. Těch opravdu krásných a vědecky zajímavých je ale jen pár.
„Nejhezčí jsou asi Trosky v severních Če-

chách, zajímavý je Radobýl nedaleko Litoměřic, kde se dá
díky lomu jít přímo do nitra sopky a zkoumat, jak tudy proudilo magma, hezká je
také Bořeň nedaleko severočeské Bíliny,“
vyjmenovává vulkanolog, který o českých
sopkách napsal vědecky laděnou knihu
a teď připravuje i seriál pro děti. Jak dodává, menších sopek, které jsou dnes vlastně
jen zarostlými kopečky čediče, jsou stovky.

Supervulkán změní planetu
V polovině února chrlilo lávu na celém světě kolem 20 sopek. Celkem je jich pak aktivních kolem čtyř tisíc. Kromě sopek ale
existují i takzvané supervulkány, jejichž
aktivita může dosáhnout obrovské síly.
Ten poslední, Toba v Indonésii, vybuchl
před 70 tisíci lety a zůstalo po něm jezero
85 kilometrů dlouhé a 27 kilometrů široké.
„Při takovém výbuchu se najednou vyprázdní celý magnetický krb pod sopkou.
Celý vulkán se propadne do krbu a jako
píst vytlačí veškeré magma, vznikají pak
krátery o délce desítek kilometrů,“ popisuje Rapprich. Na povrch se takto dostanou
stovky kilometrů krychlových horniny,
u Toby to byly asi dva až tři tisíce kilomet-

rů krychlových, v případě již zmiňované německé sopky Laacher See to
bylo „jen“ něco kolem šesti kilometrů
krychlových. „Materiál vystoupí až do
atmosféry do výšky 50 kilometrů a prouděním atmosféry pokryje celou zeměkouli.
Dříve existovaly obavy, že by takový materiál zůstal v atmosféře stovky let. Naštěstí
nyní víme, že díky gravitaci tam zůstane
maximálně 10 let,“ vysvětluje vědec.
A co po takovém výbuchu následovalo? Život na Zemi sice nezničil, ale pravděpodobně urychlil nástup další doby ledové. To zásadně ovlivnilo vývoj mnoha
druhů zvířat. „V případě člověka to nejspíš jeho vývoj urychlilo. Nehostinné podmínky vždy vyvolaly touhu přežít a nutnost plánovat. Přežili jen ti nejsilnější jedinci. Je možné, že bychom byli jako druh
trochu jinde, pokud by Toba nevybuchla,“ míní vulkanolog.
Na naší planetě dřímá takových supervulkánů několik. Již zmiňovaná Toba,
dále Tambora, také v Indonésii, a zejména
Yellowstone v USA. „Při jejich výbuchu
by ani dnes život nezanikl. Lidská civilizace tak, jak ji známe dnes, by ale patrně
zkolabovala. Nastaly by problémy s energetikou, leteckou dopravou, zásobováním, zemědělstvím. Na několik let by se
vše zastavilo a lidstvo by po katastrofě zůstalo v počtu desítek milionů jedinců,“
uzavřel vulkanolog Rapprich.
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Slovák choval na Miru křepelky
Před 30 lety byla vypuštěna do vesmíru první část vesmírné stanice Mir. Sloužila třikrát déle, než se plánovalo
ČR | Mir znamená rusky svět nebo také
mír. Svět jej zná ale hlavně jako první
dlouhodobě obyvatelnou vesmírnou stanici v dějinách lidstva. Od vypuštění jejího
prvního modulu uplynulo 19. února 30 let.
V postupně doplňovaném a opravovaném kolosu složeného z několika modulů
se vystřídalo za 15 let provozu stanice
104 kosmonautů. Žádný Čech se sice na
jeho palubu nepodíval, podařilo se to ale
Slovákovi Ivanu Bellovi. Tento stíhací pilot strávil na stanici osm dní v únoru 1999,
dva roky před definitivním ukončením
provozu a likvidací vesmírné základny.
Bella byl součástí týmu, který stejně
jako ostatní posádky prováděl řadu experimentů. „Jedním z důležitých slovenských
experimentů byl projekt nazvaný SK-6
Prepelica. Jeho cílem bylo vylíhnutí japonské křepelky ve stavu beztíže, čímž by se
pro budoucnost definovaly podmínky pro
doplňování stravy kosmonautů při dlouhodobých letech. Během letu se vylíhlo
10 křepelek, na Zem se vrátily tři, ostatní
nepřežily přistání,“ řekl 5plus2 Marcel
Grün (na snímku), popularizátor kosmonautiky a ředitel pražské hvězdárny a pla-

netária. Mir měl sloužit původně pouze
pět let, nakonec kroužil po oběžné dráze
Země trojnásobně
dlouhou dobu.
Stanici za tu dobu potkalo několik nehod, ta z 25. června 1997 byla zřejmě nejzávažnější. „Tehdy nákladní loď Progress M-34 narazila do geofyzikálního
modulu Spektr. Nejdříve do jeho solárních panelů a poté do tělesa modulu,“
vzpomíná Marcel Grün.
V plášti modulu vesmírná loď prorazila třícentimetrový otvor, kterým unikal
vzduch. Posádka nouzově uzavřela přechod do modulu, odpojila kabely a Mir
tak přišel o 40 procent elektřiny, což zásadně omezilo provoz stanice. Funkce
nutné pro život posádky se v modulu obnovit nepodařilo a část Miru proto zůstala
navždy neobyvatelná.
V březnu 2001 byl Mir naveden do atmosféry. Při pádu z výšky 384 kilometrů
se konstrukce zahřála až na tři tisíce stupňů, její část shořela, zbytky dopadly do Tichého oceánu.
(jos)

• První část byla vypuštěna do vesmíru 19. února 1986.
• Na palubě mohlo být najednou až šest členů posádky, celkem se zde vystřídalo 104 kosmonautů.
• Provoz skončilo až po 15 místo plánovaných 5 letech
navedením stanice do atmosféry, kde částečně shořela.
 Kvant 1
Druhý modul Miru, připojen
roku 1987. Skládal se
z laboratorního úseku,
přechodové komory
a externího úseku přístrojů.
Hlavní část vědeckého
vybavení modulu Kvant
představovala mezinárodní observatoř Rentgen.

 Příroda
Modul pro dálkový
průzkum Země, připojen
roku 1996. Probíhalo
na něm měření příměsí
různých látek v atmosféře, sledování globální
tepelné výměny, pozorování cirkulace
mraků, měření
eroze, radioaktivity
radioaktivit
či sledování ekologické situace.
 Spektr
Modul sloužící
pro pozorování
Země, zvláště pak
přírodních zdrojů
a atmosféry. Přiroce
pojen byl v roc
1995. Byl vybaven
ruskými i americkými přístroji pro
monitorování rentgenového a gama
záření.

 Základní modul
Obytný a řídicí modul
stanice byl dlouhý
13 metrů. Maximální
průměr 415 cm. Sloužil
také jako přechodová
komora pro výstup
kosmonautů do otevřeného vesmíru.
Vizualizace stanice: wikipedie

 Stykový
ov modul
Modul zajišťující spojení s americkými raketoplány, protože spojení
přes technologický modul Kristall
bylo komplikované. Jeho vědecké
vybavení bylo minimální.
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Díky krtině trumfnul Disneyho
95. výročí narození
Zdeňka Milera si v neděli
21. února připomenou
nejenom fandové jeho
kresleného Krtečka.
ČR | Traduje se, že kreslená figurka legendárního Krtečka vznikla úplnou náhodou. Ze zoufalství, že nemůže nic vymyslet, se prý výtvarník Zdeněk Miler
šel projít do lesa. A když z něj vycházel
na louku, brnknul o krtinu. Tehdy mu
problesklo hlavou: „No jasně, krtek. To
je ono!“ Postavičku totiž nutně potřeboval do animovaného filmu, který si chystal podle povídky O plátěné košilce.
Psal se rok 1954 a Zdeněk Miler nebyl ve světě kresleného filmu žádný novic. Nejprve dělal ve zlínských ateliérech a po válce přišel do pražského
studia Bratři v triku. U proslulého Jiřího
Trnky se naučil řemeslu a dokonce namaloval firemní logo studiu – kluky
v námořnických tričkách. Za animovanou temnou pohádku O milionáři, který
ukradl slunce Zdeněk Miler dostal stříbrnou cenu na přehlídce v Benátkách.

Otrávený ze samých strojů
Možná i proto získal zakázku na film,
v němž měl dětem vysvětlit, jak se vyrábí plátěná košilka. Námět ho otrávil,
samé stroje a technologický popis. Miler věděl, že s tím nemá u kluků a holčiček šanci. Chtěl příběh s figurkou, jenže
proslulý Walt Disney ve svých kreslených filmech snad obsadil už všechny
postavičky. A pak Zdeněk Miler svým
nápadem Disneyho trumfnul. Kresleného krtka Američan v pohádkách neměl.
Plátěnou košilku pak Miler vyměnil

Vnučka slavného výtvarníka Karolína (vlevo) ukazuje unikátní medaili Krtečka z ryzího zlata. Na snímku vpravo Zdeněk Miler a jeho starší dcera Kateřina, která dlouho žila ve Švýcarsku. Sama kreslí a vydala svoji knihu o krtečcích.
za kalhotky a tak vznikl první film Jak
krtek ke kalhotkám přišel. Roztomilého
černošedého hrdinu milují diváci i odborné poroty. V roce 1957 mu na festivalu v Benátkách udělili hned dvě hlavní ceny. „První krtek měl dlouhý nos,
ale ten ho dělal starším. Takže jsem požádal animátory, aby mu ho zkrátili.
Zmizel ocásek a přibyly mu vlásky.
Chci z něj mít pořád kluka, který dělá
drobné rošťárny,“ vysvětloval kdysi výtvarník Zdeněk Miler.

Ohromně šťastný nápad
Namalovat postavu krtka mu dalo dost
zabrat. Podle Brehmova Života zvířat to
byla docela šeredná a nemotorná slepá
myš bez uší, jen s čumákem. „Mořil
jsem se s ním týdny, než z něho byla figurka použitelná v kresleném filmu,“

vzpomínal Miler. „Ale ukázalo se, že to
byl ohromně šťastný nápad,“ spokojeně
dodával.

Krteček před soudem
Padesát dílů kresleného seriálu o Krtečkovi pořád dělá radost dětem u nás,
v Německu, v Anglii, ve Skandinávii,
v Japonsku, v Číně i v dalších koutech
světa. Ale poté, co před pěti lety jeho autor zemřel, je krtek předmětem sporů.
Správkyně výtvarníkova dědictví, advokátka Milena Fischerová, zažalovala
vnučku malíře Karolínu Milerovou kvůli licenční smlouvě na postavičku. „Zdeněk chtěl, aby Karolína měla svůj
prostor a doktorka Fischerová také.
Chtěl, aby spolupracovaly, a věřil, že se
dohodnou,“ lituje situace vdova po malíři Emilie Milerová.
(kor)

Miler nenakreslil jen figurku krtka.
Namaloval třeba i strašidlo Barbuchu, medvěda Kubu a medvědáře Kubu Kubikulu. FOTO 6x | MAFRA

Nová kniha a postavička jménem Krtečková

Dříve hubenější a s delším černým čumáčkem

Krtek na návštěvě je název knihy, kterou
vloni v říjnu vydala v nakladatelství
Svatojánek malířka Kateřina Milerová,
dcera výtvarníka Zdeňka. V příběhu
vystupuje nová postava jménem Krtečková
(viz foto). Neteř Kateřiny a vnučka Zdeňka
Milera Karolína však vidí tvorbu své tety
jako problematickou. „Rozhodně s tím
nesouhlasím. Krtek Kateřiny Milerové je jiný,
než ten dědův,“ prohlásila Karolína. Držitelkami autorských práv jsou podle ní jen
ona sama a advokátka Milena Fischerová, správkyně Milerova dědictví.
(iDNES.cz)

Původní figurce Krtka
namaloval Zdeněk Miler
delší čumáček, vytáhlejší
postavičku a menší oči
(foto vlevo). Chtěl ho ale
mít roztomilejšího, dětsky
baculatějšího, proto
zkrátil čumák, odstranil
ocásek, přidal vlásky,
zvětšil oči i červenou
bambulku nosu (vpravo).
Série příběhů s Krtkem má 49 dílů. Nejpopulárnějšími jsou Jak krtek ke kalhotkám
přišel (1957), Krtek a autíčko (1963), Krtek a raketa (1966). Do vesmíru se Krtek
opravdu podíval, když jeho plyšovou figurku vzal v květnu 2011 na vesmírnou misi
raketoplánu Endeavour astronaut Andrew J. Feustel, jehož žena má české předky.
Zatímco J. K Rowlingová prodala podle nakladatelství Albatros v Česku celkem
1,5 milionu výtisků své sedmidílné ságy o Harry Potterovi, knížek Zdeňka Milera
o Krtečkovi vyšlo zhruba 3,5 milionu. V cizině ho děti znají pod jmény kleine
Maulwurf, Little Mole, Krot, Myyrän, La Talpae nebo Tudodži.
Zdeněk Miler je také autorem animovaných sérií o Cvrčkovi, o Štěňátku, ilustroval
Kubulu a Kubu Kubikulu, Cesty formana Šejtročka a další knihy.
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Půjčka s bonusem
až

25.000 Kč

za řádné splácení

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.
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Dámy jako z pohádky
i úlety plesové sezony
Jak se s výběrem šatů pro významné společenské akce,
jako je pražský Ples v opeře nebo Ples jako Brno,
popasovaly české celebrity? Pro 5plus2 jejich kreace
hodnotí proslulý módní návrhář Osmany Laita.
„Móda není exaktní věda. Co se líbí mně, nemusí se líbit
ostatním. Každopádně nikoho neušetřím jen proto, že je
to můj kamarád,“ říká.

Osmany Laffita: „SIMONA KRAINOVÁ se na tuto akci
připravila jako královna a rozhodně ví, jak na to. Pokud
se chystáte na akci jako Ples v opeře, můžete všechny
povedlo
očarovat a v tomto případě se jí to rozhodně povedlo.
Její poradci udělali svoji práci výborně a Simona
vypadá úžasně. Slyšel jsem, že ji Donald Trump zkusil
ukrást poradce, aby mu pomohli s vlasy… Ne, to si samozřejmě dělám legraci. Hedvábí Georgette je hedvábí Georgette, a i když je to róba, dává velmi vzdušný
efekt. A pak má Simona něco, co vám žádné šaty
nemůžou nabídnout – eleganci. Vypadá jako krábravo
lovna, protože se cítí jako královna. Říkám bravo.“

FOTO: HERMINAPRESS
HERMINAPRE

Osmany Laffita: „V případě
DÁDY PATRASOVÉ říkám jednoznačně ne. Kožich je až mo
moc
načechraný, velký, objemn
objemný
dlouhé
a rukávy jsou příliš dlouhé.
Připomíná mi to 80
80.
léta, seriál Dallas
Dallas.
Těžko říci, jak vypadají šaty pod
kožichem, nepoznám nic jiného
jiného,
než jen to, žže
jsou černé. Nechejte si
ode mě poradit: Když vá
vás
fotografové chtějí fotit, nespěchejte. Počkejte, podívejte
se za sebe, jaké tam máte pozadí.
Osobně bych dal kabát do šatny,
udělal hezkou pózu na červené
červeném
koberci, a až pak se nechal fotit.“

Osmany Laffita: „Od TATIANY VILHELMOVÉ je bezohledné
vůči ostatním návštěvníkům tohoto plesu v Brně, že si vezme
sluneční brýle. Pochybuji, že se jedná o dioptrické brýle nebo
že je nosí proto, že trpí světloplachostí. Domnívám se, že si
myslí, že vypadá cool. No, sluneční brýle mohou být cool, ale
rozhodně ne na plese. U VOJTĚCHA DYKA platí, že je vhodné
nechat si kabát v šatně nebo v automobilu a nevstupovat s ním
na ples nebo do restaurace.“

Osmany Laffita: „LUCIE
„LUCIE BORHYOV
BORHYOVÁ
je, jak známo, moje dobrá kamarádka
a myslím si, že je to opravdu velmi sexy
žena, avšak tyto modro-bílé brokátové šaty neupřednostní její postavu. Je
těžké z fotografie poznat, zda jsou to
šaty s pláštěm nebo dlouhá sukně se
sakem. V každém případě je považuji
za podivné. Není tam dostatek místa
na poprsí a ramena. Všechno se to zdá
příliš těsné a uzavřené. Mám pochybnosti o délce, zdá se, že je až moc tkaniny na podlaze u rovného střihu.“

Osmany Laffita: „Jestli někdo může nosit takto
krásné šaty vytvořené jako pro princeznu,
princeznu, musí to
t
být právě BLANKA MATRAGI.. Je to její skvělá práce
práce.
Ohromující šaty, přesně vytvořené pro slavnostní
chvíli, jakou je Ples v opeře. Je to jako v reklamě
What else?‘
else?
na jistou značku kávových automatů: ‚What
Smím-li si ale přesto dovolit malou poznámku,
raději bych viděl ramena a paže Blanky Matragi
lehce pokryté do průsvitného hedvábného šifonu.“

Osmany
Osman
Laffita: „Šaty
IVY PAZDERKOVÉ nejsou
špatné, sluší jí.
Nejsou ohromující ani nějak velkolepé,
velkolepé
ale ani špatné.
Jenom v případě, že
je koberec červený,
nemusí být nejlepší
nápad vzít si šat
šaty
ve stejné barvě.
Na fotkách to nevychází moc povedeně. Kombinac
Kombinace
červených šatů, černých bot a kabelky
je bezpečná, ale pro
blondýnku to možná není nejoptimálnější
rozhodnutí.“
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Důchod v pohodě.
Jak na něj spořit?
Pravidla pro penzijní spoření
se od letoška změnila.
Můžete si například vybrat
peníze ještě před důchodem
a šetřit na stáří lze už i dětem.
Tady je přehled hlavních změn.
ČR | Spoření na penzi má poněkud krkolomná pravidla. Kdo si sjednal smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, neměl některé výhody, které platily
u původního penzijního připojištění: Přišel o možnost získat po 15 letech výsluhovou penzi, smlouvu mohl ukončit až v důchodovém věku a jeho penzijní úspory se mohly dostat do ztráty.
Většina klientů zůstala u původních (transformovaných) penzijních fondů. A to i přesto, že v novém typu spoření mohli dosahovat vyšších výnosů. Shodují se na tom všichni zástupci penzijních
společností. Podmínky doplňkového penzijního
spoření se ale v roce 2016 mění, a to tak, že možná
zaujmou více klientů.

Vyšší daňové úspory
Funguje to tak, že k první tisícikoruně dostává člověk státní příspěvek (až 230 korun měsíčně, tj.
2 760 za rok). To zůstává stejné. Další tisícikorunu
(až 12 tisíc za rok) si může odečíst od daňového základu a ušetřit tak až 1 800 korun ročně na dani
z příjmů. Zde se od roku 2017 částky zdvojnásobují – odečítat bude možné 24 tisíc a ušetřit 3 600 korun. Maximálních výhod tak klient dosáhne, když
si bude spořit 3 tisíce korun měsíčně (1 000 státní
příspěvek + 2 000 daňové úlevy). Tato možnost se
týká transformovaných fondů (penzijní připojištění) i nového doplňkového penzijního spoření.

Výplata už v 60 letech
Změna, která potěší ty, kdo spoří podle podmínek
nového doplňkového penzijního spoření. Dosud
platilo, že k penězům se člověk dostane až v době,
kdy mu vznikne nárok na starobní důchod od státu.
Zde se podmínky zmírňují, nově se všichni klienti
mohou hlásit o výplatu peněz v 60 letech. Tím se
sjednocují podmínky s transformovanými fondy.

Spoření i pro děti
Zatím fungovalo spoření na důchod formou třetího
pilíře jen pro dospělé nad 18 let. Nově ho mohou
uzavřít rodiče už i pro malé děti. U „dětských
smluv“ se objevuje obdoba výsluhové penze: Po
dosažení plnoletosti si bude moct účastník jedenkrát vybrat třetinu naspořených peněz a přitom
bude moci ve spoření dál pokračovat. Ona třetina
se počítá jen z „vlastních úspor“, nezapočítávají se
do ní příspěvky státu ani případné příspěvky zaměstnavatele – část státních příspěvků vztahujících se k této třetině peněz se dokonce zase vrátí
státu. K vybrání peněz bude třeba splnit i další podmínky: spořit alespoň 10 let a poslední dva roky ne-

FOTO | SHUTTERSTOCK

změnit penzijní společnost. Výsluhová penze (polovina naspořených peněz po 180 měsících spoření) se i nadále týká jen účastníků původního penzijního připojištění (transformovaných fondů). Klienti nového doplňkového penzijního spoření se k výsluhové penzi nedostanou.

Vyšší poplatky
Penzijní společnosti budou nově účtovat vyšší poplatek za správu. Ten byl až dosud u transformovaných fondů 0,6 % z vkladu ročně, nově stoupne na
0,8 % ročně, u doplňkového penzijního spoření
z 0,8 % na 1 % za rok (u konzervativního fondu zůstává 0,4 %). Složitější je to u poplatku z ročních
výnosů. U transformovaných fondů poklesne
z 15 na 10 % ze zisku, u fondů doplňkového penzijního spoření naopak z 10 na 15 % stoupne.

Nižší daně ze zisku
Většina lidí si stále vybírá peníze naspořené na důchod v tzv. třetím pilíři formou jednorázového vyrovnání. Prostě dospoří a chtějí všechny peníze
hned. Zaplatí za to tím, že zisk musí zdanit (respektive za ně daň 15 procent odvede penzijní společnost). Kdo si vybere výplatu formou doživotní penze, ten dani unikne. Nově bude platit, že daň se nebude týkat také těch, kdo si zvolí alespoň desetiletou penzi. To platí u obou typů fondů, doplňkového penzijního spoření i fondů transformovaných.

Víc peněz od zaměstnavatele
Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat na jeho
smlouvu u penzijní společnosti až 30 tisíc daňově
zvýhodněných korun za rok. Jsou to peníze, ze kterých ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec neplatí
daň z příjmů ani povinné pojistné. Tato hranice se
zvýší na 50 tisíc korun, ale pozor, až od roku 2017.
JOLANA NOVÁKOVÁ (iDNES.cz)
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Když se před 20 lety stala první vicemiss, nebyla
Iva Kubelková pod takovým tlakem, který prožívají její
dnešní následovnice. „Neměli jsme internet, sociální sítě
ani chytré telefony. Naopak teď svůj mediální obraz
máme částečně ve vlastních rukách,“ říká patronka
letošní České Miss, jež se pyšní úspěchy jak v anketách
o nejkrásnější prsa, tak paradoxně i v cudnosti.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ačkoliv se finále České Miss 2016
uskuteční až 2. dubna, kdy jej diváci uvidí
na televizi Prima, adeptky na trůn královny krásy už dávno ladí formu na společných soustředěních. Dohlíží na ně i patronka letošního ročníku, Iva Kubelková.
Před nedávnem jste se vrátila z exotického pobytu v Thajsku, kam vás zavály pracovní povinnosti spojené s Českou Miss. Stihla jste během téhle praINZERCE

covní dovolené meditovat? Je o vás
totiž známo, že máte blízko k východním filozofiím.
Tahle krásná země sama o sobě a možnost prohlédnout si několik nádherných
chrámů způsobí, že si jakoby příjemně
spočinete. Asi bych to nenazvala cílenou
meditací, ale na druhou stranu na to, aby
si člověk zameditoval, si nemusí nutně
sednout do lotosového květu. Mám z téhle cesty spoustu krásných zážitků spojených s nádhernými místy, ale pochopitelně to pro mě byla spíše věc určitého pracovního nasazení.
Dívky, které uspějí v soutěži krásy,
vstupují do světa showbyznysu. Jak

se změnil oproti době, kdy jste v tomto kláním bodovala vy? Jako vicemiss
z roku 1996 máte možnost porovnání s odstupem 20 let.
Samozřejmě v některých ohledech
je diametrálně jiný. Zvláště
prostor médií nabral ohromné obrátky. Za mé doby to bylo: internet – nula, sociální sítě – nula,
chytré telefony – nula. Byly
zkrátka noviny a pevná linka.
(smích) To v něčem bylo pro
nás malinko jednodušší, protože jsme nebyly pod takovým tlakem. Na druhou stranu, pokud
člověk tyhle nové nástroje umí
chytře využívat, tak je to výhoda. Když o vás dříve někdo něco
napsal, tak to zkrátka platilo a nedalo se s tím nic dělat. Dnes se
ke spoustě věcem můžete vyjádřit a okomentovat je. Částečně
tak máte svůj mediální obraz ve
svých rukou. Zároveň díky
tomu obrovsky vyrostla konkurence.
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Ostatní dívky dostaly za miss

Když zmiňujete sociální
sítě, vy sama jste velmi aktivní na Facebooku, kde se se svými fanoušky často dělíte o různé
momenty. Také je z vašeho profilu patrné, že máte velmi dobrý přehled o tom, co se o vás a projektech
s vámi spojenými píše…
Je to především o tom, že sociální sítě vnímám z devadesáti procent jako svůj pracovní nástroj. Takže ano, ve chvíli, kdy
jdu na nějakou oficiální akci, která je spojena s určitými partnery, nebo je to například příležitost, na kterou mi návrhářka
ušije šaty, tak takové momenty sdílím.
Pro ty lidi je totiž důležité vidět pak reakci ze strany médií. Samozřejmě jako
ambasadorka České Miss bych navíc
měla mít přehled, co se kde píše.

Ve společnosti Tondy Blaníka i Bivoje
Kromě moderování se Iva Kubelková
v posledních letech začala prosazovat také jako
herečka. Mimo rolí v seriálech Velmi křehké
vztahy a Cesty domů se překvapivě objevila
i v jedné epizodě internetového politickosatirického seriálu Kancelář Blaník, který se
vyznačuje drsnějším humorem. „Snažím se
obecně vůči ničemu nevyhraňovat. Pokud je to
trefné, ráda se na takovém projektu podílím,
i když to může být na hraně. Je v pořádku
a dokonce je vhodné trefovat se do lidí zodpovědných za to, kam bude směřovat náš stát,
a kteří jsou kolikrát schopní dělat věci, jež bychom si my obyčejní smrtelníci nikdy nedovolili.
Nedovolili proto, že ctíme, že některé věci se
zkrátka nedělají,“ řekla Kubelková ke svému
účinkování v seriálu o vypečeném lobbistovi.
Několik let byla Iva Kubelková lákadlem
divadelního spolku Františka Ringo Čecha.
Objevila se v představeních Pravda o zkáze
Titaniku, Perníková chaloupka nebo
v legendární Dívčí válce.
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auto, já pračku a mikrovlnku
V neposlední řadě média jsem pět let studovala a jsou mi velmi blízká.

Iva Kubelková
Narodila se 8. května 1977 v Písku, do Prahy
se přestěhovala spolu s matkou ve 14 letech.
■ V roce 1996 se stala v soutěži Miss ČR
první vicemiss.
■ Kromě práce modelky se věnuje také
herectví. Hrála například v divadelní
společnosti F. R. Čecha či v seriálech
Velmi křehké vztahy či Cesty domů.
■ Často také moderuje televizní magazíny
i přímé přenosy.
■ Mediálně velmi sledovaným byl její dvouletý
vztah s nejlepším českým hokejistou
Jaromírem Jágrem.
■

O vás se dlouho psalo jako o celebritě,
která si úzkostlivě chrání své soukromí před médii. Mnohé pak překvapilo,
když jste uváděla magazín Top Star,
který se zaměřuje na soukromí hvězd.
Začala jste na bulvár nahlížet jinak?
Nikdy jsem se nebránila normálním autorizovaným rozhovorům, byť šlo o bulvár.
Během svého života jsem jich udělala mraky například do Blesku, a pokud fungovala určitá korektnost, nikdy jsem s tím neměla problém. Bulvár totiž do mediálního
světa patří, plní zde svou roli, ale měl by se
držet určité hranice. Navíc si myslím, že se
dá dělat vtipně, šikovně, chytlavě a nemusí být zlý a zákeřný. Jinak je pravda, že extrémně o svém soukromí nemluvím, svou
rodinu neukazuji, děti nevodím nikam na
veřejné akce a na tom se nic nemění. Do

„

ka Petra Minářová dostala auto, pak byla
takzvaná Miss Sympatie, kterou volili diváci v sále, a ta dostala taky auto. Shodou
okolností tenhle titul získala dívka, která
se umístila třetí, tedy za mnou. Takže ta
dvě děvčata vyhrála každá vůz a já jsem

Nebrala jsem to tak, že na prsou stojí má
práce. Nikdy jsem se neodhalila úplně.

Top Staru jsem šla jen proto, že jsem věděla, že nepředstavuje právě ten bulvár, který
jde přes čáru a který netoleruji.
Když se ještě vrátíme k soutěži Miss,
vzpomenete si, co jste tehdy za druhé
místo vyhrála? Ceny se postupem
času také v mnohém změnily.
Tehdy byl celý systém soutěže jiný a musela jsem nejdřív projít několika veřejnými koly, než přišlo úplné finále. Už tehdy
jsem vždycky něco dostala. Pamatuji si,
že když jsem vyhrála Miss Čechy, tak
jsem si odnesla kolo. No a v samotném finále to bylo docela vtipné, protože vítěz-

dostala pračku a mikrovlnku. Takže jsem
byla taková holka do domácnosti. (smích)
Nastal nějaký výrazný rozdíl ve výši
honorářů? Řada modelek totiž přiznává, že živit se pouze modelingem bez
dalších přidružených aktivit je výsadou jen hrstky šťastných.
Nejsem si jistá, jestli je v tom výrazný rozdíl. Pochopitelně jsou ceny vyšší, ale to
platí obecně pro všechno. Z mého pohledu
jsou ovšem dva druhy modelingu. Opravdový fashion modeling u nás téměř nefunguje. Pokud se mu děvčata chtějí věnovat,
musí vyjet ven. Potom existuje takový,

řekněme, komerčnější modeling, a ten
u nás funguje velmi dobře. Ve chvíli, kdy
ze svého jména vybudujete svou značku,
chtějí se s vámi spojovat různé firmy, abyste jim dělala reklamu, a na tom se u nás vydělat dá. Pokud se vám podaří etablovat se
navíc ještě v jiné profesi, tím líp.

může být určitá výhoda. Vlastně jsem se
z toho naučila trošku těžit. Nikdy jsem to
ale nebrala tak, že na prsou stojí mé pracovní závazky. Ano, občas jsem sice nafotila fotky, které byly trochu víc sexy, nikdy jsem se ale neodhalila úplně. Možná
proto lidem přišlo, že jsem víc cudná.

Stále celkem často fanoušci připomínají, že jste před lety zvítězila v anketě
o nejkrásnější poprsí. Mnohem méně
se ale ví, že jste vyhrála také jinou anketu, a sice o nejcudnější dívku Česka.
Nemáte pocit, že si tyhle dva tituly na
první pohled nepatrně protiřečí?
To máte pravdu. Možná to ale trochu souvisí s tím, že ačkoli jsem kdysi vyhrála nějakou anketu o nejkrásnější prsa, tak bych
se sama do něčeho takového nikdy přihlásila. To, že prsa jsou v souvislosti s mou
osobou skloňována velmi často, je něco,
na čem jsem svou profesní kariéru nezaložila. Spíš jsem se s tím určitou dobu smiřovala a sžívala. Až později jsem se to naučila uchopit a vnímat jako něco, co ke mně
zkrátka patří a co v některých situacích

To je ovšem vlastnost, která modelce
může být někdy celkem na překážku…
Nejsem člověk, který by se na první
dobrou rád někde odhaloval. Třeba přehlídky spodního prádla se mě celou dobu
prakticky vůbec netýkaly. Za celou kariéru jsem vyšla na molo jedinkrát v prádle,
a to ještě proto, že jsem chtěla vytrhnout
trn z paty jedné známé, které někdo na poslední chvíli odřekl. Pravda je, že jsem se
na pódiu před lidmi ve spodním prádle styděla. Na můj vkus jsem na to měla příliš
velká prsa. Z mého pohledu to prostě působilo lascivně a nebylo mi to příjemné. Proto mám v sobě danou určitou hranici a nepřekračuji ji. Navíc v současnosti mi nejvíc času zabírá moderování a u toho naštěstí odhalování není potřeba. (smích)
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P. RACOCHA: SPOŘIT NA PENZI UŽ MALÝM DĚTEM JE MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ
Na začátku tohoto roku vstoupily v platnost změny
v systému soukromého spoření na penzi s výjimkou daňových úlev, u kterých je účinnost odložena na začátek
roku 2017. Předsedy představenstva KB Penzijní společnosti Pavla Racochy jsme se proto zeptali, jak se aktuální
legislativní úprava dotkne zájemců o doplňkové penzijní
spoření, tedy spoření v tzv. III. pilíři.
Legislativní úpravy spoření na penzi z konce roku
se vztahují i na III. pilíř. Co nejvíce klienty oslovuje?
Podle dosavadní reakce zájemce oslovila především
možnost sjednávat doplňkové penzijní spoření dětem.
Spoření na penzi je nově možné pro všechny bez omezení
dolní věkové hranice. Uzavřít smlouvu nezletilému může
zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba. Spořit ve
prospěch nezletilého může kdokoliv. Otevírá se tedy další možnost spoření se státní podporou, které každý rodič
může uzavřít svým potomkům.
Lze uspořené peníze použít jen na důchod?
Spoření na penzi a vytvoření si dostatečné ﬁnanční
rezervy s příspěvkem státu je základní myšlenkou provedených úprav. Ale peníze lze částečně použít i jiným způsobem. Například při dovršení věku 18 let a odspořené době

minimálně 10 let je možné vybrat až třetinu příspěvků
a použít je třeba na ﬁnancování studia. S beneﬁty, které
toto dlouhodobé spoření nabízí, jako je státní příspěvek až
2760 Kč ročně, daňové úlevy a možnost čerpání předdůchodu již pět let před důchodovým věkem, je tento produkt
v čele srovnatelných spořicích a investičních produktů na
trhu. A jak vidíme, oslovil především rodiče a prarodiče
nezletilých a dokonce čerstvě narozených dětí jako další
možnost, jak jim zajistit solidní základ pro jejich dlouhodobé spoření, a to nejenom na penzi.
Neodrazuje klienty fakt, že spoření na penzi je obzvlášť u malých dětí běh na dlouhou trať?
Domnívám se, že ne. Rodiče a prarodiče už totiž mají
vlastní cennou zkušenost, že život utíká rychle. To je pohled, který získáte až s přibývajícím věkem. Navíc se díky
další úpravě zákona snižuje věk potřebný pro nárok na výběr naspořené částky formou penze, nebo jednorázového
vyrovnání, na 60 let. To už je jasnější hranice než původní
podmínky, podle kterých byl nárok na čerpání penze z doplňkového penzijního spoření svázán s věkem odchodu do
důchodu, který se neustále posunuje a zatím není ani určen věkový strop. Dnešní novorozenci by měli do důchodu
odcházet až po sedmdesátce.
KB

VZOROVÉ VÝPOČTY PENZIJNÍHO SPOŘENÍ PRO DĚTI
1) Věk pro začátek spoření 0 let, měsíční příspěvek 300 Kč
Naspořená částka v 18 letech
119.848 Kč
Naspořená částka v 60 letech
1,024.738 Kč
2) Věk pro začátek spoření 5 let, měsíční příspěvek 500 Kč
Naspořená částka v 18 letech
126.315 Kč
Naspořená částka v 60 letech
1,341.186 Kč
3) Jednorázový vklad 150.000 Kč na zač. spoř. od věku 0 let a 5 let
Naspořená částka v 18 letech (spoření od 0 let) 346.330 Kč
Naspořená částka v 18 letech (spoření od 5 let) 287.688 Kč
Pozn.: V uvedených příkladech je počítáno s růstovou strategií životního cyklu.
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Česká republika

Šance pro naštvané zákazníky

Právníci České obchodní inspekce mohou nově pomoci i při mimosoudním řešení sporů s prodejci. A zdarma
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Reklamovali jste boty či elektrospotřebič a výsledkem bylo zamítnutí žádosti? Zúčastnili jste se prodejní akce
a v zákonné lhůtě 14 dnů chcete výrobek
vrátit, ale nikdo vám neodpovídá? Řešením bývalo jen se obrátit na soud. Teď
vám nově můžou pomoci právníci České
obchodní inspekce (ČOI). A to zdarma
a ani kvůli tomu nemusíte nikam chodit.
„Máte-li zájem o podání návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu, stačí vyplnit online
formulář
na
webové
adrese
https://adr.coi.cz/cs,“ radí mluvčí ČOI Jiří
Fröhlich. Ve formuláři je potřeba vyplnit
základní údaje o vás a vašem nákupu a popsat problémy s výrobkem.
„Do formuláře na internetu musíte přiložit také relevantní dokumenty. Tedy digitální fotografii či scan účtu od reklamovaného výrobku, fotografie poškozeného
výrobku a především doklady o tom, že

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

jste se pokusili problém řešit přímo s prodejcem a neuspěli. To je například písemné zamítnutí žádosti o reklamaci, popřípadě vzájemná e-mailová komunikace,“ vysvětluje mluvčí Fröhlich.
Takto na internetu vyplněný formulář
si uložíte v počítači a poté jej musíte vytisknout, podepsat a poslat ho poštou na jakékoliv pracoviště ČOI, nejlépe na to nejbližší v okolí vašeho bydliště. Pokud nebudou veškeré informace kompletní, ČOI
vás do 15 dnů vyzve, abyste vše doplnil,
popřípadě poradí, jak to máte udělat.

INZERCE

Komu se nechce vyplňovat elektronický formulář, může si na regionální pracoviště ČOI přijít vyřídit vše osobně.
Ovšem se stejnými dokumenty, které by
jinak zasílal elektronicky. „Uplatnit reklamaci musí samozřejmě nejdřív spotřebitel
sám. Nelze se tedy na nás obrátit s tím, že
chcete uplatnit reklamaci a sami jste se přitom o to zatím ani nepokusili,“ zdůrazňuje. O pomoc se na Českou obchodní inspekci můžete obrátit do jednoho roku
ode dne, kdy jste sami u prodejce výrobek
neúspěšně reklamovali. „Na posouzení

sporu máme 90 dnů, ve výjimečných případech i déle. Poté můžeme připravit nezávazné a nezávislé stanovisko, které zašleme oběma stranám sporu,“ konstatuje
Fröhlich
Od ledna, kdy tato služba začala fungovat, se na inspekci obrátily už desítky lidí.
V mnoha případech díky tomu může dojít
k mimosoudní dohodě mezi zákazníkem
a prodejcem. V případech, kdy by nakonec muselo dojít až na soud, je možné stanovisko ČOI použít jako důkaz. (jos)

Jak začít
Na webové adrese https://adr.coi.cz
vyplňte základní elektronický formulář.
■ Přiložte naskenované dokumenty
(účtenku, fotografii výrobku a doklad
o tom, že se spor nepodařilo vyřešit).
■ Po uložení se vám automaticky
v počítači vygeneruje shrnutí formuláře
v podobě dokumentu v PDF.
■ Pokud nemáte elektronický podpis,
vytiskněte tento formulář a podepsaný
ho pošlete na adresu ČOI.
■

DODAVATELÉ ENERGIÍ

www.ptc.cz

RAKOVINA
PRSU
PROTONOVÁ LÉČBA

MYSLÍME NA VAŠE SRDCE
NEJEN NA VALENTÝNA
Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor
a tím chrání srdce, plíce, míchu i druhý prs.
Významně tak snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.
OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA
Protony hradí zaměstnanecké pojišťovny.
Změnit pojišťovnu můžete do 31. 3.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Ledničku máte 9 let, pračku
7 let? Výměna se vyplatí
Koupit, nebo nekoupit? Takovou otázku si pokládají české domácnosti, když
zvažují obměnu starých spotřebičů za
nové. Pokud ještě fungují, zní většinou
odpověď: Ale vždyť nám ta stávající lednička, mrazák, televize, pračka… stačí.
Staré spotřebiče ale bývají energeticky
mnohem náročnější než ty nové a mohou se tak pěkně prodražit.
Průměrné stáří spotřebičů v českých
domácnostech je kolem deseti let. Mezi
ty nejstarší a také energeticky nejnáročnější se řadí chladnička, mrazák nebo
varná deska. Kuchyně je tak jedním
z energeticky nejnáročnějších míst v domácnosti, kde se investice do nových
spotřebičů zcela jistě projeví snížením
výdajů za elektřinu. Spotřebovává se
zde totiž dvakrát až třikrát více elektřiny než v jiných částech domu.
Ze všech kuchyňských spotřebičů
jsou největšími „žrouty“ elektřiny chladnička s mrazničkou, na které připadá
kvůli nepřetržitému celoročnímu provozu až 25 % z celkové spotřeby. Jestliže
se tedy rozhodnete svou deset let starou
kombinovanou ledničku nahradit novým úsporným modelem (ideálně
A+++), můžete snížit spotřebu elektřiny ve své domácnosti dokonce o více
než 15 %. Například návratnost investice při nákupu nové chladničky či prač-

Průměrné stáří spotřebičů
v českých domácnostech (v letech)
Plynová trouba
12,33
Mrazák
10,63
Chladnička
9,51
Varná deska
9,09
Elektrická trouba
8,56
Chladnička s mrazničkou
7,44
Pračka
7
Myčka
6,15
Televize
5,61
Zdroj: Bohemia Energy Finance

ky, kterou mnozí Češi mají také v kuchyni, se pohybuje od 3 do 6 let.
Jestliže si nejste jistí, kde lze ve vaší
domácnosti na energiích nejvíce ušetřit,
stačí se obrátit o radu na energetického
poradce. Takovou službu nabízí například Bohemia Energy Finance. Společně
s vámi projde domácnost, zaznamená si,
čím topíte, svítíte nebo vaříte, stáří jednotlivých spotřebičů, stav budovy a podobně. Výsledkem jeho návštěvy jsou doporučení na úsporná opatření, která jsou
doslova šitá na míru vaší domácnosti. Navíc vám může nabídnout spotřebitelský
úvěr ve výši od 10 000 do 200 000 Kč
s délkou splatnosti až 84 měsíců, například na pořízení nových spotřebičů. (ks)

TV program týdeníku 5plus2

6.55

ČT1

NOVA

Polopatě 7.50 Princezna Lada 8.35
Nejlepší trapasy 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

6.00 Oggy a Škodíci
6.25 Jake a piráti ze Země Nezemě
(24)
6.50 Monstra vs. vetřelci (10)
7.15 Myšák Stuart Little (6)
7.45 Looney Tunes: Úžasná show II (4)
8.10 Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (11)
8.40 Velký Joe
10.45 Koření
11.45 Volejte Novu
12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.30 Výměna manželek IV
14.50 Na křídlech vážky
16.55 Hugo a jeho velký objev
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Až kohout snese vejce
14.05 Dvanáct měsíčků
14.30 Námluvy komtesy Gladioly aneb
Přistání ve skleníku
15.45 Příběhy slavných - Miloš Kopecký
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

sobota 20. února 2016

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

AKČNÍ
www.gold-pujcky.cz
Nebankovní půjčka

7.15
8.30
10.35
12.35
15.20
16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Iron Man (1)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (8)
Autosalon
Danielle Steelová: Palomino
Romantický film (USA, 1991)
Bella na rozcestí
Romantický film (N, 2012)
Smrtonosná past
Akční film (USA, 1988)
Přístav (45)
Vraždy v Midsomeru IX
Krimiseriál (VB, 2006)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

pro živnostníky a podnikatele

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

• Půjčka 30 000 Kč do 300 000 Kč
• Splatnost až na 54 měsíců
• Záznam v registru u nás nevadí
• Velká průchodnost půjčky
• Při řádném splácení lze půjčka navýšit
• Odklad splátek, předčasné splacení
• Klient má možnost odpisu úroků z daní

20.00 Zázraky přírody
21.10 Legendární dvojice
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Stepující stonožka
Válečná komedie (Fr., 1977).
Hrají F. Perrin, R. Mirmont,
J.-J. Moreau, M. Galabru a další.
Režie J. Girault
23.45 Vražda na úrovni
Krimifilm (Kan./VB, 1978). Hrají
Ch. Plummer, J. Mason, D. Hemmings, D. Sutherland, A. Quayle.
Režie B. Clark
1.45 Manéž Bolka Polívky
3.00 Sama doma
4.45 Království za koně
5.05 Chalupa je hra
5.30 Z metropole

20.20 Muž z oceli
Akční fantasy (USA/Kan./VB,
2013). Hrají H. Cavill, A. Adamsová, R. Crowe, D. Laneová,
K. Costner. Režie Z. Snyder
23.05 Elitní zabijáci
Akční film (USA, 2011). Hrají
R. De Niro, J. Statham, C. Owen,
A. Young a další. Režie
G. McKendry
1.20 Hlavní cíl
Akční film (Kan./USA, 2000).
Hrají D. Hannahová, D. Savant,
B. Ledfordová, P. Flemming,
G. Bakewell. Režie A. Mastroianni
3.05 Prásk!
4.00 DO-RE-MI
4.50 Novashopping
5.50 Jake a piráti ze Země Nezemě

774 335 503

Prima
6.15
6.45

5.45 Gilmorova děvčata (20) 6.35 V těle boubelky
VI (13) 7.25 Bílí vlci 9.00 Můj přítel Monk VI (14)
10.10 Odložené případy VII (17) 11.25 Gilmorova
děvčata (21) 12.20 Od ucha k uchu 14.10 Fotr je lotr,
komedie (USA, 2000) 16.15 Souboj Titánů, akční
film (USA, 2010) 18.20 Zachraňte Willyho 3, dobr.
film (USA, 1997) 20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk,
histor. drama (VB/Fr./USA/N, 2007) 22.25 Gran
Torino, krimifilm (USA/N, 2008) 0.40 Láska nic
nestojí, romant. komedie (USA, 2003)

Prima cool
7.20 Ztraceni (20) 8.10 Legenda (3) 9.05 Legenda
(4) 10.05 Kurýr (1) 11.05 Skladiště 13 III (12) 12.05
Top Gear 2011 (5) 13.10 Kurýr (1) 14.15 Simpsonovi
III (7) 14.45 Simpsonovi III (8) 15.15 Simpsonovi III
(9) 15.45 Simpsonovi III (10) 16.15 Re-play 16.50
Applikace 17.20 Hrajeme s Alim 17.55 Simpsonovi
III (11) 18.30 Simpsonovi III (12) 18.55 Simpsonovi III
(13) 19.30 Simpsonovi III (14) 20.00 Billy Madison,
komedie (USA, 1995), hrají: A. Sandler, B. Whitford
a další 22.05 Jen bůh odpouští, thriller (USA/Dán.,
2013) 0.05 Re-play 0.35 Applikace 1.10 Hrajeme
s Alim 1.45 Stav ohrožení (1) 2.30 Skladiště 13 III
(12) 3.15 Stav ohrožení (1) 3.55 Ztraceni (20)

Prima Max

Tel.: 774 943 514

SÉRUM PRAVDY

Nova Cinema

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Přímý kontakt
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Lundgren, M. Paré, G. M. Mayová a další. Režie D. Lerner
23.55 Mutant 3
Sci-fi horor (USA, 2004). Hrají
R. Dunne, R. Knepper, M. Warren, S. Mabreyová a další. Režie
B. Turner
2.15 Vraždy v Midsomeru IX
Na nesprávné stopě. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
3.50 Mutant 3
Sci-fi horor (USA, 2004). Hrají
R. Dunne, R. Knepper, M. Warren, S. Mabreyová a další. Režie
B. Turner

9.35 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Ninjago 10.35
Iron Man (1) 11.00 Výměna manželek USA VIII (11)
11.55 To je vražda, napsala IX (20) 12.50 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (11) 13.45 Jamie vaří super
rychlovky (15) 14.15 To je vražda, napsala IX (21)
15.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12) 16.10 Útěk
v řetězech 18.05 Jamie vaří super rychlovky (16)
18.30 Výměna manželek USA VIII (12) 19.25 Teď
vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (15, 16) 22.10 Hitman,
akční thriller (USA/Fr., 2007), hrají: T. Olyphant,
O. Kurylenková, D. Scott, R. Knepper a další 0.05
Dobrá manželka V (17) 0.55 Jen bůh odpouští,
thriller (USA/Dán., 2013)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (1), seriál (USA,
1991) 8.45 Bílý svět (10) 9.15 Borussia Dortmund FC Porto 11.20 Šipky - Premier League Darts 2016
14.15 Magazín NBA Action (18) 15.00 Kobra 11 (7),
krimiseriál (N, 1996) 16.00 Arkády DownMall 2016
16.40 Ripleyho věřte nevěřte III (6) 17.35 Patrola,
western (USA, 1975) 19.30 Star Trek: Nová generace (2), seriál (USA, 1991) 20.20 Bouřlivé dny, akční
film (USA, 1990) 22.30 Hnízdo neřesti, drama
(USA, 2010) 0.50 K.O. Night (727)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 115

neděle 21. února 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.50
16.50
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.40
22.09
22.10
23.55
1.20
2.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Příběhy
slavných - Miloš Kopecký 7.35 Alfons
Karásek v lázních. Hud. komedie (ČR,
1971) 8.15 Úsměvy Jiřiny Jiráskové
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (8/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hospoda U Bílé kočky
Podivná nevěsta
To byla svatba, strýčku
Hříchy pro pátera Knoxe (5/10)
Zítra vstanu a opařím se čajem
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Všiváci
Komediální drama (ČR, 2014)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Detekt. film (ČR, 1963)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Hobby naší doby

NOVA
6.15
6.40
7.10
7.35
8.05
9.25
10.25
11.50
13.40
15.40
17.20
19.30
20.20
21.30
22.10
0.50
1.40
2.10

Monstra vs. vetřelci (11)
Myšák Stuart Little (7)
Looney Tunes: Úžasná show II (5)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (12)
Chytrá horákyně
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(63)
Vzhůru nohama
Parta hic
Byl jednou jeden polda 2: Major
Maisner opět zasahuje!
Komedie (ČR, 1997)
Slečna drsňák
Akční komedie (USA, 2000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (3)
Notebook. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
Střepiny
Spiknutí
Thriller (USA, 1997). Hrají M. Gibson, J. Robertsová, P. Stewart
Kriminálka Las Vegas V (1)
Volejte Novu
Krok za krokem III (9)

6.35
7.05
8.05
9.15
9.50
11.00
11.45
12.20
14.25
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.55
1.55
3.00

Prima

Nova Cinema

Iron Man (2)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (8, 9)
Tajemství války (17)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (9)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (13)
Přístav (46)
Vraždy v Midsomeru IX
Andělský chór. Krimiseriál (VB,
2006). Hrají J. Nettles, J. Hughes
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (3)
Muž, který se vypařil. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Láska nezná hranic (2/2)
Thriller (N, 2009). Hrají A. Klingová, H. W. Meyer, M. Köberlin
Zrozeni k zabíjení? V (7)
Tajemství války (17)
Vraždy v Midsomeru IX

5.10 Nová cestománie 5.45 Zachraňte Willyho 3
7.20 Na křídlech vážky 9.40 Koření (220) 10.35
Justin Bieber: Nikdy neříkej nikdy 12.45 Hugo
a jeho velký objev 15.10 Muž z oceli 18.00 Vražedná práva (4, 5) 20.00 Chyť mě, když to dokážeš,
krimikomedie (USA, 2002) 22.55 Odpočívadlo,
horor (USA, 2006) 0.40 Laskavý dotek II (4)

Prima cool
6.50 Ztraceni (21) 7.40 Souboj bijáků (7) 8.40
Applikace 9.15 Re-play 9.50 Kurýr (2) 10.50 Skladiště 13 III (13) 11.50 Top Gear 2011 (6) 12.55 Kurýr
(2) 13.55 Simpsonovi III (11) 14.25 Simpsonovi III
(12) 14.55 Simpsonovi III (13) 15.25 Simpsonovi III
(14) 15.55 Billy Madison 17.55 Simpsonovi III (15-18)
20.00 Probuzení tmy 22.10 Dexter VIII (7) 23.15
Souboj bijáků (7) 0.15 Cinema Tipy 0.50 Shorts

Prima Max
12.05 To je vražda, napsala IX (21) 13.00 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (12) 13.55 Jamie vaří super rychlovky (16) 14.25 To je vražda, napsala IX (22) 15.20
Doktor z hor: Nové příběhy VII (13) 16.15 Hawaii 5-0
V (15, 16) 18.05 Jamie vaří super rychlovky (17) 18.30
Výměna manželek USA VIII (13) 19.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (7, 8) 22.10
Přímý kontakt 0.05 Dobrá manželka V (18)

pondělí 22. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55 Otec
Brown II 10.40 Na kus řeči 11.25 168
hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Svatba
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné SAZKAmobil šance
20.00 Případy 1. oddělení II (8/8)
21.10 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.45 Profesionálové

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.15
23.30
0.25
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2975)
Na vodě (3)
Krok za krokem III (10)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (15)
Odložené případy VII (18)
Lovci zločinců III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (464)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista IV (1)
Ulice (2976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
96 hodin
Akční film (Fr./USA/VB, 2008).
Hrají L. Neeson, M. Graceová
Atentát (15)
Osudová nehoda. Krimiseriál
(ČR, 2015)
Černá listina II (22)
Lovci zločinců III (19)
Mentalista IV (1)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40

Iron Man (3)
Ninjago
M.A.S.H (219-221)
Castle na zabití IV (14)
Místo činu: Mnichov (20)
Policie Hamburk IV (11)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (12)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (15)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Shledání
v Eriksbergu
Romantický film (N, 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (47)
Komediální seriál (ČR, 2016).
Hrají M. Dejdar, F. Blažek a další
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (20)
Policie Hamburk IV (11)

Nova Cinema
6.05 Justin Bieber: Nikdy neříkej nikdy 7.55 Velký
Joe 10.25 Slečna drsňák 12.45 Chyť mě, když to
dokážeš 15.25 Parta hic 17.10 Dej si pohov, kámoši
2 19.00 Gilmorova děvčata II (1) 20.00 Nebezpečné myšlenky, drama (USA, 1995) 22.00 Mládí
v trapu, komedie (USA, 2003) 23.50 Policajt z New
Yorku (12) 0.40 Vražedná práva (4)

Prima cool
9.55 Futurama VI (9) 10.20 Jmenuju se Earl IV (20)
10.50 Hvězdná brána (13) 11.50 Top Gear 2011 (5)
12.55 Jmenuju se Earl IV (21) 13.25 Simpsonovi III
(15-18) 15.25 Applikace 15.55 Futurama VI (10)
16.25 Hvězdná brána (14) 17.20 Bylo nebylo II (17)
18.20 Simpsonovi III (19-22) 20.15 Poslední loď (2)
21.25 Teorie velkého třesku VI (2) 22.00 Misfits:
Zmetci V (5) 23.10 Starověká šifra zkázy (1/2)

Prima Max
11.40 To je vražda, napsala IX (22) 12.35 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (13) 13.30 Jamie vaří super rychlovky (17) 14.00 To je vražda, napsala X (1) 14.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14) 15.55 Probuzení tmy
17.55 Jamie vaří super rychlovky (18) 18.25 Výměna
manželek USA VIII (14) 19.20 Vítejte doma IX (20)
20.15 Guru 22.15 Nejdelší den (2/2) 0.05 Spravedlnost v krvi V (14) 0.55 Starověká šifra zkázy (1/2)

úterý 23. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller III 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Večeře
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Hercule Poirot
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Žiješ jenom 2x
1.10 Kde bydlely princezny

5.55
9.00
9.20
10.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.35
0.30
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2976)
Byl jednou jeden polda 2: Major
Maisner opět zasahuje!
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (16)
Odložené případy VII (19)
Lovci zločinců III (20)
Ordinace v růžové zahradě 2
(465)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista IV (2)
Ulice (2977)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (633)
Víkend
Kriminálka Miami X (3)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (1)
Lovci zločinců III (20)
Mentalista IV (2)
Atentát (14)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.50
23.50
1.40
2.25

Iron Man (4)
Ninjago
M.A.S.H (221-223)
Castle na zabití IV (15)
Místo činu: Mnichov (21)
Policie Hamburk IV (12)
Ostří hoši. Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (13)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (16)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Farma
u jezera
Romantický film (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982). Hrají
M. Suchánek, R. Brzobohatý
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (21)
Policie Hamburk IV (12)
Komisař Rex V (13)

Nova Cinema
9.00 Můj přítel Monk VI (15) 9.55 Odložené případy
VII (18) 11.15 Dej si pohov, kámoši 2 13.00 90210:
Nová generace II (22) 13.50 Gilmorova děvčata II (1)
15.10 Nebezpečné myšlenky 17.00 Doktorka z Dixie
IV (10) 18.00 Pohřešovaní (1) 19.00 Gilmorova děvčata II (2) 20.00 Dračí doupě 22.15 Přežít, akční
drama (USA, 1993) 0.40 Policajt z New Yorku (13)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána (14) 11.50 Top Gear 2011 (6)
12.55 Jmenuju se Earl IV (22) 13.25 Simpsonovi III
(19-22) 15.25 Teorie velkého třesku VI (2) 15.55
Futurama VI (11) 16.25 Hvězdná brána (15) 17.20
Bylo nebylo II (18) 18.20 Simpsonovi III (23) 18.50
Simpsonovi IV (1-3) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší z Británie (3) 21.25 Teorie velkého třesku VI (3)
21.55 Partička 22.45 Zkáza Las Vegas 0.30 Partička

Prima Max
10.50 Výměna manželek USA VIII (14) 11.45 To je
vražda, napsala X (1) 12.40 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14) 13.35 Jamie vaří super rychlovky (18)
14.05 To je vražda, napsala X (2) 15.00 Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (1) 15.55 Dvanáct do tuctu 2 17.55
Jamie vaří super rychlovky (19) 18.25 Výměna manželek USA IX (1) 19.20 Vítejte doma IX (21) 20.15
Království prstenu (2/2) 22.05 Tenká červená linie

středa 24. února 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.50 Kojak 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Davídek
15.00 Kojak II
15.55 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Rozsudek II

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
0.40
1.30
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2977)
Ordinace v růžové zahradě 2 (633)
Krok za krokem III (11)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (1)
Odložené případy VII (20)
Lovci zločinců III (21)
Ordinace v růžové zahradě 2
(466)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista IV (3)
Ulice (2978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (12)
Můj soused zabiják 2
Komedie (USA, 2004). Hrají
B. Willis, M. Perry, A. Peetová
Lovci zločinců III (21)
Mentalista IV (3)
Krok za krokem III (11)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
2.35
3.20

Iron Man (5)
Ninjago
M.A.S.H (223-225)
Castle na zabití IV (16)
Místo činu: Mnichov (22)
Policie Hamburk IV (13)
Komisař Rex V (14)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (17)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Léto na
ostrově
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (48)
Kozel. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají M. Dejdar, F. Blažek
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (22)
Policie Hamburk IV (13)
Komisař Rex V (14)

Nova Cinema
8.55 Můj přítel Monk VI (16) 9.45 Odložené případy VII (19) 10.40 Pohřešovaní (1) 12.00 90210:
Nová generace III (1) 12.45 Doktorka z Dixie IV (10)
13.40 Gilmorova děvčata II (2) 15.00 Dračí doupě
17.00 Láska ke hvězdám (1) 18.00 Pohřešovaní (2)
19.00 Gilmorova děvčata II (3) 20.00 Mužská záležitost 22.05 Simone 0.25 Stoupenci zla (1)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána (15) 11.50 Top Gear speciál:
To nejlepší z Británie (3) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(23) 13.25 Simpsonovi III (23) 13.55 Simpsonovi IV
(1-3) 15.25 Teorie velkého třesku VI (3) 15.55 Futurama VI (12) 16.25 Hvězdná brána (16) 17.20 Bylo
nebylo II (19) 18.20 Simpsonovi IV (4-7) 20.15 Kdo
uspěje? II (5) 21.25 Teorie velkého třesku VI (4)
21.55 Partička 22.45 Kukuřičné děti 0.40 Partička

Prima Max
11.50 To je vražda, napsala X (2) 12.45 Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (1) 13.45 Jamie vaří super
rychlovky (19) 14.15 To je vražda, napsala X (3)
15.10 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2) 16.05 Království prstenu (2/2) 17.55 Jamie vaří super
rychlovky (20) 18.25 Výměna manželek USA IX (2)
19.20 Vítejte doma IX (22) 20.15 Boj o patent 22.45
Zkáza Las Vegas 0.25 Spravedlnost v krvi V (16)

čtvrtek 25. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.50 Kojak II
11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Dcera
15.00 Kojak II
15.55 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.45 Taggart
23.40 Motiv
0.20 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.20
0.00
0.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2978)
Výměna manželek
Krok za krokem III (12)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (2)
Odložené případy VII (21)
Lovci zločinců III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2
(467)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista IV (4)
Ulice (2979)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(634)
Prásk!
Mechanik zabiják
Akční film (USA, 2011). Hrají
J. Statham, D. Sutherland a další
Lovci zločinců III (22)
Mentalista IV (4)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.45
0.45
2.35
3.20

Prima

Nova Cinema

Iron Man (6)
Ninjago
M.A.S.H (225-227)
Castle na zabití IV (17)
Místo činu: Mnichov (23)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk IV (14)
Dobrý plán. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex V (15)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (18)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Letní romance
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (23)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk IV (14)
Komisař Rex V (15)

9.45 Odložené případy VII (20) 10.40 Pohřešovaní
(2) 11.55 90210: Nová generace III (2) 12.45 Láska ke
hvězdám (1) 13.40 Gilmorova děvčata II (3) 15.00
Mužská záležitost 16.55 Láska ke hvězdám (2) 17.55
Pohřešovaní (3) 18.55 Gilmorova děvčata II (4) 20.00
Námořní vyšetřovací služba (9, 10) 21.50 Insider: Muž,
který věděl příliš mnoho 0.55 Stoupenci zla (2)

Prima cool
9.55 Futurama VI (12) 10.25 Jmenuju se Earl IV (23)
10.55 Hvězdná brána (16) 11.55 Kdo uspěje? II (5)
12.55 Jmenuju se Earl IV (24) 13.25 Simpsonovi IV
(4-7) 15.25 Teorie velkého třesku VI (4) 15.55 Futurama VI (13) 16.25 Hvězdná brána (17) 17.20 Bylo nebylo II (20) 18.20 Simpsonovi IV (8-11) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku VI (5) 22.00 Krvavá zásilka 23.55 Nejsem do tebe blázen (6) 0.25 Vegas (1)

Prima Max
11.20 To je vražda, napsala X (3) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (2) 13.10 Jamie vaří super rychlovky (20) 13.40 To je vražda, napsala X (4) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3) 15.30 Boj o patent
17.55 Jamie vaří super rychlovky (21) 18.25 Výměna
manželek USA IX (3) 19.20 Vítejte doma IX (23)
20.15 Sněženky a machři 22.05 Kukuřičné děti
23.55 Spravedlnost v krvi V (17) 0.45 Krvavá zásilka

pátek 26. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.45 Kojak II
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (8/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (27/39)
Majlant. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Veroniky Žilkové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 DoktorKA
2.00 Na stopě

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.15
0.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2979)
Ordinace v růžové zahradě 2
(634)
Krok za krokem III (13)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (3)
Odložené případy VII (22)
Lovci zločinců III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2
(468)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista IV (5)
Ulice (2980)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Hněv Titánů
Fantasy film (USA/Šp., 2012).
Hrají S. Worthington, L. Neeson
Konečná
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Schwarzenegger, F. Whitaker
Atentát (15)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.45
0.40
1.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Iron Man (7)
Ninjago
M.A.S.H (227-229)
Castle na zabití IV (18)
Místo činu: Mnichov (24)
Policie Hamburk IV (15)
Komisař Rex VI (1)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (19)
47 vteřin. Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Osudové
setkání
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Smrtonosná past 2
Akční film (USA, 1990). Hrají
B. Willis, B. Bedeliaová, F. Nero
Patriot
Akční thriller (USA, 1998). Hrají
S. Seagal, G. Sartain, L. Q. Jones
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (24)
Policie Hamburk IV (15)

9.45 Odložené případy VII (21) 10.35 Pohřešovaní (3)
11.50 Láska ke hvězdám (2) 12.45 Gilmorova děvčata
II (4) 14.05 Námořní vyšetřovací služba (9) 14.55
Námořní vyšetřovací služba (10) 15.55 Smrtelný omyl
17.55 Pohřešovaní (4) 18.55 Gilmorova děvčata II (5)
20.00 Jeho fotr, to je lotr! 22.25 Holky to chtěj taky 2
0.10 Stoupenci zla (3) 1.00 Holky to chtěj taky 2

Prima cool
7.35 Bylo nebylo II (20) 8.45 Vítejte doma IX (23)
9.45 Futurama VI (13) 10.10 Jmenuju se Earl IV (24)
10.40 Hvězdná brána (17) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (25) 13.25 Simpsonovi IV (8-11)
15.25 Teorie velkého třesku VI (5) 15.55 Futurama
VI (14) 16.25 Hvězdná brána (18) 17.20 Bylo nebylo
II (21) 18.20 Simpsonovi IV (12-15) 20.15 Legenda
(5) 21.15 Legenda (6) 22.10 Čelisti 3 0.15 Vegas (2)

Prima Max
12.50 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3) 13.45
Jamie vaří super rychlovky (21) 14.15 To je vražda,
napsala X (5) 15.10 Doktor z hor: Nové příběhy VIII
(4) 16.05 McBride: Jako buldok 17.55 Jamie vaří
super rychlovky (22) 18.25 Výměna manželek USA
IX (4) 19.20 Vítejte doma IX (24) 20.15 Pověste je
vysoko 22.40 12 opic (4) 23.35 American Horror
Story: Asylum (2) 0.25 Spravedlnost v krvi V (18)

NESKUTEČNÉ

18 19. února 2016

OUU!

„Na muzikál už
bych si netroufla“

8 dní

Yvetta Simonová, česká Sophia
Loren, si i v 87 letech udržuje
figuru poctivým cvičením.
Na kávu ale nedá dopustit.

Zážitkový okruh s výlety!

ITÁLIE
Řím &Toskánsko

10490,Kč

od

Špičkové služby v ceně:
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Dnes na Impulsu
Hostem dnešního pořadu
Haló, tady Impuslovi je
zpěvačka Lenka Dusilová.
Poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.

Karel Štědrý se o pečlivosti Jiřího Suchého přesvědčil například
u písničky Takový je život (Potkal potkan potkana), kterou
spolu nazpívali. „Jiří Suchý vždy dával důraz na to, aby se povedl fór v jeho textech,“ prozradil Štědrý na rádiu Český Impuls AM 981.
„Docela dalo zabrat, aby mi bylo rozumět a aby ten text plynul
tak, jak má. Někdy je to pořádná makačka,“ dodal Štědrý. A rozpovídal se i o textu: „Ta píseň je vlastně baladou o tom, jak vypadá život a jak končí.“ Nahrávka vznikla 13. února 1961. Karel
Štědrý později Potkana nazpíval ještě v angličtině.

ČÍST • CESTOVAT • ODPOČINOUT SI

Váš slevový kód

„Když mi některý ze známých muzikantů zařídí
slevu, vždy jdu ráda. Částky za lístky se mi zdají
hrozně vysoké, ale když to jde, snažím se vidět všechno,“ řekla Simonová, která by si už dnes podle svých
slov na muzikálovou roli netroufla. To ale neznamená, že by ji podobná nabídka nepotěšila. „Byla bych
nesmírně šťastná a poctěná tou důvěrou, že bych
mohla ještě na jeviště,“ uzavřela.
(vrm)

Karel Štědrý: Jiří Suchý je perfekcionista
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ČR | Na hudební scéně zpěvačka Yvetta Simonová
proslula především duety s Milanem Chladilem. Na
něj zavzpomínala také ve vysílání Rádia Impuls. „Pamatuji si ty jeho všemožné poznámky na můj věk.
Byl totiž o dva roky mladší a měl to spočítané doslova na dny a hodiny přesně. Byl na to hrozně pyšný, že
já jsem ta starší,“ prozradila na svého kolegu a přítele, který by letos oslavil pětaosmdesáté narozeniny.
Mnoho dotazů od posluchačů pořadu Haló, tady
Impulsovi směřovalo na to, jaký elixír mládí legendární zpěvačka užívá. Simonová sice prozradila, že
pije hodně kávy, ale nevyhýbá se ani aktivnímu pohybu. „Hodně cvičím, s tím už jsem únavná, ale musím, protože jsem po operaci páteře. Pokud jde ale
o to, jak vypadám, když se podívám do zrcadla,
říkám si: Co je to za příšeru?! Na ulici ani vyjít pořádně nemůžu, leda s černými brýlemi, které si pak stejně musím sundávat, protože každou chvíli zakopnu,“ bavila moderátory stále velmi vitální dáma.
Svého času se Yvettě Simonové přezdívalo česká
Sophia Loren. Zpěvačka se však s touto hvězdou stříbrného plátna podle svých slov nikdy neztotožňovala. „Ona byla krásná, vynikající herečka a pak byla
ještě také bohatá. Ani jednoho se mně jaksi nedostalo,“ smála se v éteru Simonová, kterou prý filmové
herectví nikdy nelákalo, byť na divadelních prknech
se za svou kariéru objevila hned několikrát. Začínala
totiž jako zpěvačka v operetách a muzikálech. Právě
na muzikály vyráží do divadel ráda i dnes. Postěžovala si ale, že vstupné je „nekřesťansky“ drahé.

Potkal potkan potkana
pod kamenem, pod kamenem...
Počkat, pane potkane,
ať se vám nic nestane...
(Hudba: anglická lidová, text: Jiří Suchý)
Jak vznikla písnička Jitky Molavcové Hej Tony, uslyšíte dnes v 11:30 na rádiu Český Impuls. Bonusovou stanici Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Česká republika
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Řepa: z jídelen mezi gurmány
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Hodně lidí si při zmínce o červené
řepě vzpomene jen na její variantu nakládanou ve sladkokyselém nálevu, která měla
zpestřovat mdlou stravu ve školních jídelnách. Přitom v gastronomii představuje jeden z nejzajímavějších druhů zeleniny.
Magickou kombinaci tvoří například
s kozím sýrem. Nakrájená na tenoučké
plátky se zase v řadě moderních restaurací
objevuje jako vegetariánská varianta carpaccia, tedy lahůdky, jejíž základ tvoří
téměř průsvitné plátky syrového masa.
Ideální je prakticky pro všechny druhy tepelné úpravy, tudíž ji lze grilovat, vařit,
péct nebo třeba jen syrovou nastrouhat do
salátů. Pro vaření řepy však platí jedno zásadní pravidlo. Loupat by se měla vždy až
tepelně zpracovaná, jinak ztrácí chuť a dokonce i barvu. Odborníci ji často doporučují jako doplněk stravy pro prevenci rakoviny. Jako vítaná vzpruha pro oslabené
tělo funguje také v průběhu chemoterapií.
Pro vysoký obsah přírodního cukru by to
s její konzumací naopak neměli přehánět
diabetici.
(vrm)
INZERCE

Tradiční příprava pravého ruského boršče

Řepný čokoládový koláč

Postup: Množství jednotlivých ingrediencí záleží na tom, zda máte raději více, či
méně husté polévky. Rozsekané kosti od masa vložíme do nádoby, přidáme hovězí
a vepřové maso, zalijeme vodou a uvedeme do varu. Osolíme, přidáme bobkový list,
nové koření, rozkrájenou cibuli a zvolna vaříme dvě hodiny (vepřové maso vyjmeme
dřív, aby se nerozvařilo). Vývar procedíme, přidáme na hrubší nudličky
nastrouhanou kořenovou zeleninu a hlávkové zelí, na
kostičky nakrájené brambory a pokrájená rajčata,
krátce povaříme. Mírně rozškvaříme na drobno
nakrájenou slaninu, zpěníme na ní papriku a přidáme
do polévky. Prosátou mouku rozkvedláme se
smetanou, za stálého míchání vlijeme do polévky
a vaříme asi půl hodiny. Přidáme na nudličky
nakrájenou červenou řepu, na kostky nakrájené
hovězí a vepřové maso. Ochutíme citronovou šťávou
a cukrem a znovu krátce provaříme.

Potřebujeme: 500 g řepy, 100 g másla, 200 g hořké
čokolády, lžičku vanilkového extraktu, 250 g třtinového
cukru, 3 vejce, 100 g hladké mouky, 25 g kakaa.
Postup: Uvařenou řepu nakrájíme na kousky. Rozehřejeme
troubu na 180 °C. Vymažeme pekáček máslem a vyložíme
pečicím papírem. Čokoládu nalámeme na menší kousky do
mixéru. Přidáme máslo, vanilkový extrakt a změklou, stále
ještě teplou řepu. Vše rozmixujeme, máslo a čokoláda se
díky teplé řepě rozpustí. Poté vyšleháme hladký sníh z bílků
a cukru, přidáme pomalu čokoládovou směs, mouku
s kakaem a vše opatrně promícháme. Pečeme asi 25 minut.

Vegetariánský polský boršč
Potřebujeme: 2 svazky mladých červených řep i s lístky, 500 ml vody, lžičku octa,
litr kuřecího vývaru, 2 lžíce hrubé mouky, lžíci citronové šťávy, lžičku cukru, sůl, kopr,
posekanou petrželku, posekanou zelenou cibulku, lžíci másla, 120 ml kysané
smetany, 2 natvrdo uvařená vejce. Postup: Pokrájenou řepu vaříme asi 20 minut
ve vodě s octem. Přilijeme vývar a vaříme dalších pět minut. Přimícháme mouku
smíchanou s trochou vody a po asi deseti minutách odstavíme. Přidáme citronovou
šťávu, cukr, sůl. Promícháme a přidáme kopr, petrželku, zelenou cibulku, máslo.
Podáváme se lžící zakysané smetany a ozdobené polovinou uvařeného vejce.

Pečená plněná řepa
Potřebujeme: 4 předem uvařené řepy, 2 lžíce másla,
2/3 hrnku tvrdého strouhaného sýra, 3 mrkve, 2 kořenové
petržele, 2 vodnice, 2 cibule, 2 vařená vejce, 2 lžíce
kysané smetany, sůl.
Postup: Řepu očistíme a vydlabeme lžičkou. Na nádivku
nakrájíme mrkev, petržel, cibuli a vodnice na tenké
proužky, osmažíme vše na másle. Poté smícháme
s pokrájenými vajíčky natvrdo, kysanou smetanou, osolíme
a nakonec řádně promícháme. Nádivkou dostatečně
naplníme každou řepu, posypeme strouhaným sýrem,
zakápneme rozehřátým máslem a zapékáme v troubě asi
20 minut při 200 °C.

INZERCE
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Finanční
poradna
Měli jste během Vánoc
velké výdaje a nyní přemýšlíte o půjče, ale bojíte se, že vám nikdo kvůli
exekuci na plat peníze
nepůjčí?
•••
Můžete zkusit zažádat
o půjčku u nebankovní
společnosti. Je však nutné již při žádosti o půjčku
upozornit na tuto skutečnost obchodního zástupce nebo pracovníka, se
kterým žádost o půjčku
vyřizujete. Jedině tehdy, když budete otevření
a sdělíte obchodnímu zástupci veškeré informace,
můžete společně najít řešení této tíživé situace.
•••
Obchodní zástupce vám
navrhne půjčku v takové
výši, kterou budete schopni splácet, aby nedošlo
k vašemu předlužení. Zodpovědné a seriózní společnosti vždy posuzují vaši
schopnost půjčku splácet,
abyste se zbytečně nedostali ještě do větší inanční tísně.

www.faircredit.cz

Jak si chytře půjčit peníze

Žadatelé o půjčky
budou ve výhodě
Letošní rok přináší řadu změn. Lidé budou více chráněni před
podvodníky nebo společnostmi, které si účtují přehnaně vysoké
úroky či sankce. A každý rok bude možné při hypotéce splatit
až 20 procent jistiny bez ohledu na termín ixace.
Finální verzi novely musí ještě
schválit vláda, ovšem na základě
směrnic Evropské unie by měly začít
platit od 21. března 2016, uvedl pro
Metro právník Martin Fridrich ze
společnosti Právní gramotnost.
„Asi nejzásadnější pro spotřebitele
je fakt, že bude uplatňována přísná
kontrola všech institucí, které
půjčují peníze. V praxi to znamená,
že budou muset splňovat přísná kritéria. Nejdůležitější bude udělení licence České národní banky, které
dosud nebylo u nebankovních
subjek t ů nut né,” v ysvět luje.
Získání licence nebude jednoduché, úvěrová společnost bude muset mít dostatečné odborné znalosti
v oblasti půjček, kapitál alespoň
20 milionů korun a po získání licence bude mít povinnost řídit se
pravidly ČNB. „Doposud se tento
zákon vztahoval pouze na půjčky
od 5000 Kč nahoru, nově má platit
pro všechny úvěry, bude se tak
týkat i ůzných SMS půjček nebo
rychlých půjček před výplatou,”
doplňuje Fridrich.

Žadatel ve výhodě
Důvod, proč k daným změnám
došlo, je och ra na zájemce
o půjčku. Ten by měl být hlavně
chráněn před podvodníky nebo
před společnostmi, které si účtují
přehnaně vysoké úroky či sankce.
„Pozitivní změnu přinese i pro ty,
co plánují hypotéku. Měla by být
zavedena možnost každý rok splatit
až 20 procent jistiny bez ohledu
na termín fixace a výhodnější má
být i jednorázové splacení celého
hypotečního úvěru,” říká Kateřina
P roc há zková ze společ nost i
poradna věřitele.
Společ nost i půjč ující pen íze
budou mít také větší odpovědnost.
„Je na jejich odpovědnosti si
řádně prověřit schopnost splácet
i majetkové poměr y žadatele.
Když si ho totiž neprověří a klient
začne mít problémy se splácením,
měl by mít podle novely možnost
splátkového kalendáře de facto
podle svých možností. Ani smluvní
pokuty za porušení smlouvy či
prodlení se splácením už si nebudou

moci bankovní i nebankovní
instituce účtovat podle vlastních
sazebníků. V novele bude uvedena
maximální výše sankční pokuty,”
dodává Kateřina Procházková.
Banky odkryjí karty novinkou je
i to, že banky budou muset uvádět
přehlednější a přesnější informace
o svých úvěrových produktech.
„Nejdůležitějším ukazatelem bude
celková nákladovost úvěru, tedy
kolik za půjčení žadatel zaplatí.
Přesně daná a strukturovaná
podoba dokumentů umožní laikům
snadné porovnání jednotliv ých
nabídek. Garantovaná dvoutýdenní
lhůta na rozmyšlenou, aniž
by poskytovatel mohl změnit
podmínky, bude znamenat dost
času na
hledání té nejlepší
možnosti,” vysvětluje k tématu Vít
Mikolášek, ředitel úseku právních
služeb firmy partners.
Lidé podle něho navíc budou moci
splatit úvěr na bydlení zdarma
v případě zásadních životních
situací. Půjde o případy úmrtí,
dlouhodobé nemoci či invalidity
dlužníka, jeho manžela nebo
partnera, které by vedly ke snížení
schopnosti splácet spotřebitelský
úvěr na bydlení.

text: Eliška Zikmundová
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Jak si chytře půjčit peníze

Benefity k půjčce?
Zvažte, co vám přinášejí
Když si dnes půjdete zažádat o úvěr, setkáte se s širokou
nabídkou produktů nabízejících různé beneity. Je ale vždy
dobré zvážit, o jaký beneit se jedná a co vám přináší.
Pokud si chcete vzít například úvěr
na auto, banka Cetelem vám zdarma
poskytne kódy na prověření ojetých
vozů. Vzhledem k tomu, že zhruba
40 procent ojetých aut nabízených
k prodeji má stočený tachometr,
jedná se o zajímavý benefit, díky
kterému můžete ušetřit až desítky
tisíc korun. Právě tolik byste totiž
mohli zaplatit navíc za auto se
stočenými kilometry nebo například
za takové, které bylo havarované,
a prodejce vám to zatajil.
Díky Cetelemu si budete moci zdarma prověřit hned tři vozy, což se

hodí v případě, že u prvního, nebo
dokonce i druhého nesedí údaje
získané z databáze Cebia, se kterou
banka Cetelem spolupracuje, s údaji
poskytnutými prodejcem. Auto se
stočenými kilometry, omlazené,
v minulosti havarované nebo dokonce kradené přitom můžete
koupit nejen v autobazaru, ale také
od fyzické osoby.
Nekoukejte jen na beneity.
Zajímejte se také o cenu.
Obecně platí, že ještě důležitější
než samotné benefity je však

cena půjčky. Úrokové sazby úvěrů
u banky Cetelem se pohybují již od
6,9 % ročně a jsou bez poplatků za
poskytnutí a vedení úvěrového účtu.
Půjčit si můžete až jeden milion korun. Maximální splatnost je deset let.
V případě, že si vezmete úvěr na více
než šest let, dostanete za každý rok
řádného splácení jednu splátku zpět.
Finanční odměnu navíc nedostanete
až po doplacení úvěru, ale po částech
již v průběhu splácení. K úvěru si
lze sjednat pojištění schopnosti
splácet, které kryje i riziko nesplácení z důvodu ztráty zaměstnání.
Úvěry od Cetelemu si lze sjednat online na www.cetelem.cz, telefonicky
zdarma na 800 900 194, nebo osobně
na některé z poboček.

Příklad sPlácení
úvěru 100 000 kč
splatnost 24 měsíců, měsíční
splátka úvěru 4 472 kč, roční
úroková sazba 6,88 %, RPSN
7,11, celková částka splatná
klientem 107 328 Kč, pojištění
schopnosti splácet v rozsahu
SOUBOR STANDARD 4,79 %
z měsíční splátky. Celková
měsíční
splátka
včetně
úhrady za pojištění 4686 kč.
Touto reklamou nevzniká
právní nárok na poskytnutí
úvěru.
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KDOPAK UVAŘÍ?
Pondělí: Dominika Schelle (26)

Je vdaná, bydlí v Přerově a obsluhuje v herně. Má syna a dceru.
Ráda jezdí na chatu
a chodí na houby. Pravidelně cvičí ve fitku,
fandí hokejistům HC
Zubr Přerov. Má ráda celozrnné špagety a těstoviny, kuřecí maso s rýží a ryby.
Nejvíc si pochutná na kuřecím řízku od
babičky a bramborovém salátu. Nesnáší
rajčata, papriku a cibuli.

Úterý: Lukáš Popelák (29)

Tři roky šťastně ženatý Lukáš dělá operátora CNC strojů. Žije
v Olomouci, děti zatím nemají. Zajímá ho
bowling, snowboard,
s manželkou chodí na
procházky se psem. Nejvíc si pochutná
na tataráku. Nesnáší jídla, která obsahují kopr. Nechutnají mu pomazánky.

Česká republika

Kuřecí pařátky
v míse salátu?
To fakt nedám
Stůl plný mlsounů bude od pondělí soutěžit v pořadu
Prostřeno! v Olomouckém kraji. Veselá partička
tří žen a dvou mladíků zápolí o výhru 50 tisíc korun.

Středa: Zuzana Šínová (44)

Pracuje jako dělnice
v Mohelnici, má manžela, tři děti z prvního
manželství a dvě vnučky. Zuzana moc ráda
spí, baví ji pečení a vaření a nejradši tráví
společný čas se svými vnučkami. Miluje česká jídla, jako je knedlo vepřo zelo.
Nesnáší krémové polévky. Ale jí vše,
není vybíravá. Ráda by si odnesla výhru
a těší se na nové tváře a nové recepty.
Čtvrtek: Renáta Pilíšková (41)

Renata má dospělého
syna, jemuž je 23 let
a žije už sám. Má přítele, který ji často navštěvuje. Doma jí dělá společnost pejsek. V práci
nakupuje zboží na
sklad v jedné strojírenské firmě. Dodělává si vysokou školu a v květnu ji čekají
bakalářské zkoušky. Bydlí v rodinném
domku s otcem. Ráda jezdí autem a střílí z krátkých palných zbraní, také má
ale ráda ruční práce. Miluje maso, zeleninu i sladké, nejvíc si pochutná na smaženém květáku. Nesnáší mořské plody,
vajíčko naměkko i natvrdo a ústřice.

Dispečer Michal (vzadu u stolu) se směje. Kdopak vyhraje?
ČR | Soutěžící v pořadu Prostřeno! na televizi Prima dostanou jako úkol týdne
olomoucké syrečky. Buď je miluješ,
nebo ne. Soupeři si s úkolem dokonce
pohrají tak, aby své soky zmátli.
Dominika v pondělí připraví předkrmové bliny. Říká, že je vymyslela její
kamarádka z cateringu, ale nemá pravdu. Jde o pohankové lívanečky, které
jsou tradičním ruským jídlem a zase přicházejí do módy. Bliny se většinou servírují s kaviárem a smetanou.

FOTO | FTV PRIMA

Mlčenlivý a stydlivý Lukáš v úterý
uvaří chutnou italskou večeři, ale jde
o jídla, která nejsou tak náročná na přípravu. Doma v kuchyni normálně pouze pomáhá, spíš prý jen „přicmrndává“.
Jeho šťouchané brambory bez cibulky
sice ocení Dominika, ale Renáta naopak
cibuli miluje a v příloze jí chybí.
Dělnice Zuzana chce ve středu hosty
pořádně nasytit i pobavit. Přichystá silný kuřecí vývar z domácí drůbeže. Kuře
ale povaří i s pařátky, a protože má hos-

Zuzana naservíruje salát s pařáty.
Chce totiž pobavit. FOTO | FTV PRIMA
titelka smysl pro lidový humor, položí
je k obveselení publika i do mísy se salátem, který doprovodí hlavní chod. Jenže Renáta má delikátnější trávení a té to
vysloveně neudělá dobře. Vrcholem
Zuzaniny hostiny se má stát Sacherův
dort, ale hostitelce se srazí šlehačka, tak
ji nahradí kupovanou ve spreji.
Soutěživá Renáta má ve čtvrtek velké
plány. Jenže si zjevně ukrojí větší krajíc, než zvládne. Její plynový sporák má
nejlepší léta za sebou a občas stávkuje.
Renáta chce připravit náročné menu
s domácím pečivem. Ale vypadá to, že
vstala levou nohou, nic se jí nedaří, jak
má. Strašně zmatkuje, nestíhá a sama
zbytečně dojem totálního fiaska ještě
prohlubuje. Nešťastná hostitelka bude
mít strach, že si uřízla ostudu.
Bylinkový král Michal v pátek podá
„koření dobré nálady“, jeho menu však
soupeře docela zklame. Olomoucké syrečky, úkol týdne, upraví poslední kuchař na jedničku a stejnou známku si
prý zaslouží i jeho dezert – hodně čokoládové brownies s limetkovým tvarohem. A jako zábavu zvolí malování poslepu, což nebude špatný nápad.
Kdo v Olomouckém kraji získá výhru 50 000 korun? Sledujte Prostřeno!
na televizi Prima každý všední den
od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Pátek: Michal Tomášek (24)

Caprese jako předkrm
Ingredience: 200 g rajčat, 1 mozzarella, extra panenský olivový olej, sůl,
pepř, čerstvá bazalka. Postup: Omýt
a nakrájet rajčata na plátky. Mozzarellu
nakrájet na plátky. Na talíř střídavě pokládat mozzarellu a rajčata. Dochutit listy čerstvé bazalky, osolit a opepřit, zakapat olivovým olejem.

Pracuje jako dispečer
mezinárodní kamionové dopravy v Šumperku. Žije sám s kočkou
ve zrekonstruovaném
bytě. Je bezdětný, nezadaný. Baví ho turistika a obnova turistického značení. Rád
jezdí na kole a v zimě na lyžích. Má rád
jídlo připravované s láskou, nemá jen
jedno oblíbené jídlo. Nesnáší drožďovou polévku, u stolu mu vadí řešení
vztahových situací. Hodně ho zajímá,
jak bydlí a vaří ostatní soupeři.

Maso tří barev se švestkovou omáčkou, brambor, zeleninový salát
Ingredience: 500 g vepřového masa
(kotleta, pečeně nebo krkovice), 500 g
zadního hovězího masa, 500 g kuřecích
řízků, švestková povidla, 1 kg brambor,
1 okurka, 2 papriky, 2 až 3 rajčata, 1 čínské zelí, 1 pórek, vývar, olej, ocet, sůl
a pepř. Postup: Maso naklepeme, osolíme, opepříme a na pánvičce opečeme.
Přendáme na pekáč, dochutíme kořením a zalijeme vývarem. Dáme do trouby péci, nebo podusíme v papiňáku. Me-

zitím si oškrabeme brambory a dáme je
uvařit do osolené vody. Zeleninu na salát očistíme a nakrájíme, smícháme
v jedné míse a dochutíme zálivkou z oleje, octa, soli. K jídlu podáváme švestkovou omáčku, kterou jsme si uvařili ze
švestkových povidel a základu z masa.
Telecí maso se schwarzwaldskou
šunkou a šťouchanými bramborami
Ingredience: 150 g telecí kýty, sůl, čerstvě mletý pepř, lístek šalvěje, plátek
schwarzwaldské šunky, hladká mouka
na zaprášení, olej, 50 ml bílého vína,

30 g másla, 100 g brambor. Postup:
Plátky telecího naklepeme, osolíme
a opepříme z obou stran. Dochutíme šalvějí a položíme plátek šunky, tuto stranu poprášíme moukou. Maso opékáme
šunkou dolů na rozpálené pánvi 1,5 minuty z každé strany. Podlijeme vínem
a necháme odpařit. Přilijeme 60 ml
vody a hned snížíme teplotu na minimum a postupně přidáme máslo (mělo
by vytvořit jemnou hladkou šťávu).
Oloupané brambory uvaříme ve slané
vodě do měkka. Nakonec je rozšťoucháme s máslem, dochutíme a podáváme.

ZDRAVÍ, SENIOŘI
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Optimismus vám vrátí cvičení
„Vyplavené endorfiny vzbuzují příjemný pocit,“ láká instruktor Jan Musil seniory k častému pohybu
5plus2
■ ROZHOVOR
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Jan Musil má ještě
do důchodu daleko, je mu teprve třicet
let. Ovšem o cvičení pro seniory toho ví
hodně, je totiž instruktorem v největším
ústeckém sportovním centru T-club.
Tam působí jako osobní trenér a vede
skupinové lekce cvičení zvaných Insanity, Flowin a TRX.
„U nás v T-clubu máme hodně klientů vyššího věku, kteří se většinou hýbou
celý život, takže jim fyzická aktivita
není cizí ani v současnosti. Ovšem dokážeme poradit i úplným začátečníkům,“
říká Jan Musil (na snímku).
Je cvičení pro lidi ve vyšším věku důležité?
Pohyb obecně je důležitý pro všechny

věkové skupiny. Pokud ho nebereme
jako životní styl a určující prvek společenského života, určitě je třeba považovat cvičení za vhodnou prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Vhodným
pohybem lze také kompenzovat zátěž
například ze zaměstnání. Druhý aspekt
je přínos pohybu pro ducha - přeci jen
endorfin pozitivně působí na nervovou
soustavu a vzbuzuje pocit, dalo by se
říci, životního optimismu.
Na co by si měli dát senioři při cvičení pozor?
Všichni jsme ve škole dělali dřepy,
ovšem málokdo už ví, jak má správný takový dřep vypadat a jak jej provést co
možná nejšetrněji ve vztahu ke kloubům, páteři a zbytku těla. Pozornost by
měli věnovat také svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Stáří je nevratný
proces, který nás všechny postupně
omezuje. S ohledem na věk je potřebné
pro trenéra či instruktora znát alespoň

rámcově zdravotní
stav svěřence, aby
mohl s klientem pracovat podle možností
a schopností toho kterého člověka. Z toho
vyplývá, že i přes výjimky těžko budeme
mít devadesátiletého vzpěrače, stoletou
atletku. Často se objevují omezení pohybu v podobě artrózy kloubů, kardiovaskulárních omezení (např. vysoký
tlak), poškození úponů a šlach nebo
vady páteře (např. skolióza).
Mohou chodit také do posilovny, je
to pro ně vůbec vhodné? Jaká cvičení byste jim tam nedoporučoval?
Jistě, posilování je určitě dobrý způsob
boje proti ochabování svalstva. Záleží
ovšem na rozumné míře, která se odvíjí
od - znovu jsme u toho - zdravotního stavu. Jako dobrá zásada pro posilování se
mi jeví „dvakrát měř, jednou zvedej“.

Čili je nutné znát správné provedení cviku, svou maximální možnou zátěž
a také své reálné schopnosti. Když jsem
například zvedal ve dvaceti na benchpress 120 kg, nebudu to asi moci zopakovat v šedesáti, pokud jsem mezitím
pracoval celou dobu v kanceláři a byl
bez sportu. Obecně pro seniory není
vhodná velká zátěž, poloha těla nohama
vzhůru a velký tlak. Dobrým způsobem, jak v tomto věku začít s posilováním, je oslovit osobního trenéra, který
se vším poradí, nasměruje a vysvětlí.
Jaká cvičení byste seniorům kromě
posilovny doporučil?
V našem centru nabízíme celou řadu
vhodných cvičení, určitě bych vyzdvihl
pilates, kompenzační cvičení, jógu, lekce posilování břicha. Ovšem třeba lekce
programu H.E.A.T jsou vhodné jen pro
ty, kteří mají v pořádku kloubní aparát,
neboť přeci jen jde o intenzivní chůzi po
dobu jedné hodiny.

INZERCE

Lázně
Teplice
v

Č e c h á c h

KAMENNÉ LÁZNĚ
ter mál ní lázně na zád a, sv al y, klo uby
Doporučujeme Léčebný pobyt Klasik, nebo Lázeňskou dovolenou.

Vyberte si pobyt na www.lazneteplice.cz, nebo vám rádi poradíme na tel.: 417 977 444
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Důchodci se nebojí počítače
Redaktorka 5plus2
navštěvovala
společenský klub, kde
se dozvěděla, jak se dnes
seniorům u nás žije.
LENKA STRÁNSKÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Optimistické scénáře líčí život seniorů někdy až příliš barvitě. Zvláště optikou televizních reklam. Muž nebo žena, potažmo manželé, si užívají zaslouženého důchodu
v obdivuhodné kondici, díky včas sjednanému penzijnímu připojištění a užívání zázračných léčebných přípravků,
v kulisách exotických destinací.
A ty pesimistické? Prý senioři trpí pocitem osamění, jejich důchod jim nestačí na pokrytí životních potřeb, o nějakém kulturním či společenském vyžití
ani nemluvě.
Ale jak to tak bývá, pravda je někde
uprostřed. Měla jsem možnost pracovat
v jednom společenském klubu. Jeho
součástí byla tzv. Kavárnička SENSEN

(Senzační senior). Součást celorepublikového projektu, jenž se snaží o aktivní
zapojení seniorů do společenského života. V jeho rámci se zde každé pondělí
scházela parta seniorů. Dlužno však dodat, že zde většinu zastupovaly ženy,
kterým zemřel manžel. Mohly by to
vzdát, nejít mezi lidi a jejich jediným
společníkem se mohla stát televize. Ale
místo toho si parta seniorů při svých setkáních vyprávěla své zážitky a nabádala ostatní, jak si zpříjemnit důchod. Překvapilo mě například, že často:

prý myslelo na jejich omezené finanční
možnosti. Stejně tak u cestovních kanceláří, které nabízejí cenu k důchodcům
přátelskou. Prý si to našli na internetu.
„A jak jste se naučila s počítačem?,“
zněl občas dotaz:

Pomáhá klub důchodců

Jezdí do lázní
Třeba jen na týdenní relaxační pobyty.
Prý to stačí. Wellness programů
a ozdravných pobytů, které jsou přímo
určené starším lidem, je prý nepřeberné
množství. Stačí si vybrat. V některých
městech na ně přispívají i radnice. Při setkání si pak senioři nadšeně sdělovali
své poznatky, zda jsou lepší horké prameny v Maďarsku, či lázně tuzemské.
Na kolik přijde polopenze a zda stačí
k tomu, aby neměli hlad. Jak jim lázně
moc pomohly, že se cítí lépe. Drahé to
prý vůbec nebylo, při určování ceny se

V klubech si senioři mohou zahrát
různé hry.
FOTO | JOSEF VOSTÁREK

„Tam pořádají kurzy, díky tomu můžu
s vnoučaty hrát také počítačové hry, napsat mail přátelům a hodně se toho,
díky internetu, dozvím,“ odpovídali počítačově gramotní senioři a občas také
přesvědčovali ostatní, že začít se učit
pracovat s PC, na to není nikdy pozdě.
A že setkávání v klubech důchodců
není jen zabíjením času. Pořádají se
v nich přednášky, cestovatelské besedy,
setkání se zajímavými osobnostmi, výtvarné kurzy, cvičení pro dobrou kondici, zakládají se pěvecká sdružení. A zde
podávané občerstvení, díky dotacím radnic, není zátěží pro seniorovu kapsu.
A pravidelné výlety jsou zpestřením.
Pak je ani nenapadne zúčastňovat se zlodějských předváděcích akcí.
Občas se některý senior z pravidelného posezení omluvil se slovy:

INZERCE

provozovatel pobytového zařízení odlehčovacích služeb
Co si lze představit pod pojmem
„odlehčovací služba“?
Cílem služby je zastoupit pečujícího člena rodiny
v péči o seniora, který má sníženou soběstačnost
z důvodu vysokého věku, zdravotního postižení, či
chronického duševního onemocnění, nebo věkově
neomezenou osobu se zdravotním postižením a to
i po ukončené hospitalizaci.
Komu pomáhají odlehčovací služby?
Tady je potřeba říct, že odlehčovací služba, i když
je primárně založena na péči o seniory a zdravotně
postižené, pomáhá především rodinám pečujícím
o takovou osobu, kterým jejich povinnosti, či okolnosti brání v této péči, např. když oni sami onemocní,
odjíždějí na dovolenou, při vyřízení si osobních záležitostí, nebo jim jen umožnit čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil. Jedná se o krátkodobé služby od
několika dní až po několik měsíců či rok, vždy se však
přihlíží na celkový stav klienta.
Je to tedy jakási náhrada nemocnice?
To určitě ne. Odlehčovací služby jsou ošetřovatelská zařízení bez každodenní přítomnosti lékaře, lékaři

sem pouze docházejí na návštěvní službu. Režim je
jiný, snažíme se klienty hlavně aktivovat, mohou sledovat televizi, číst, hrát společenské hry, věnovat se
drobným rukodělným pracím a výtvarným činnostem. Důraz je kladen na udržování psychické kondice
stejně tak jako udržení soběstačnosti. Chceme tak
uživatelům našich služeb umožnit rozšiřovat si sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet
podnětné prostředí.
Uživatelům je tedy v rámci služby poskytnuto ubytování, stravování podle individuálních dietních režimů a veškerý další komfort spojen s pobytem a péčí
(např. praní a žehlení prádla apod.)
Znamená to, že péče a ubytování
jsou zde hrazeny?
Jsme pobytové zařízení sociálních služeb, to znamená, že pečovatelské služby, ubytování a stravu si
klient hradí sám. Ovšem díky smlouvám se zdravotními pojišťovnami je zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Stravování je podáváno 5x denně. Strava je klientům
servírována do jídelny nebo na pokoj podle aktuálního
zdravotního stavu. Po celý den jsou k dispozici nápoje.

Ubytování v komplexu Orbis Lovosice

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, se snahou vyhovět přání klienta. Pokoje jsou standardně vybaveny
elektrickými polohovatelnými lůžky, nočními stolky,
nábytkem, televizí, lampičkou a komunikačním zařízením, jehož ovládání je umístěno u každé postele.
Když rodina využije odlehčovací službu,
kdo dostane příspěvek na péči?
Příspěvek na péči bude dostávat dál klient (uživatel služby) nebo oprávněná osoba (rodina). Lze ho
tedy použít na úhradu faktury, kterou vystavuje pobytové zařízení za poskytované služby.
„Naším přáním je vytvořit prostředí, kde názor seniorů je respektován, kde jsou bráni jako rovnocenní
partneři, zajistit jim důstojný a kvalitní život a postarat se o ně na úrovni, kterou si zaslouží“, říká majitelka
Soňa Čechová.

HEZKÉ DOMY s.r.o., Osvoboditelů 1228/30 Lovosice | Mgr. Soňa Čechová, tel.: 731 401 433, e-mail: cechova@hezkedomy.cz
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ani internetu
Chodím na přednášky
Navštěvují totiž univerzity třetího věku.
„Univerzita třetího věku je vzdělávací
alternativou netradičního typu určenou
pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále
přemýšlet a zaujímat k problémům
a společenským jevům osobní stanoviska,“ píše se na jednom webu, který se
problematikou aktivního využití volného času seniorů zabývá.

„

Vzdát se
v důchodu
svých koníčků, které nás
celý život těšily? To je
cesta do pekel!
Lépe bych to neřekla, a také znám názory a postoje lidí ve vyšším věku, kteří
této možnosti využili. Na univerzitu se
totiž rádi vracejí, někteří zde rozličné
a zajímavé obory studují již deset let,
nejsou líní zpracovat i závěrečnou práci
(která nebývá povinná) a užívají si slavnostní pocity při promoci nejen svých
vnuků a vnuček, ale také své vlastní.
Hlavně ti, kteří v mládí z nějakého důvodu studovat nemohli, bývají v tomto
ohledu nejaktivnější. Ti váhající říkají:
„Ale já už si nic nepamatuji, těžko bych
se učil(a), asi u mě nastupuje…“

Alzheimer?
„To nemusí být Alzheimer. Prostě vám
slábne paměť, hůře vám to jde do hlavy.
Ale raději si ji nechte změřit, třeba některé domovy důchodců to zajišťují.
Udělají vám test a výsledky pošlou vašemu praktickému lékaři. A ten usoudí, nakolik je to s vámi vážné,“ zní rada
z kroužku diskutujících. „Nebo se můžete informovat na stránkách České alzheimerovské společnosti,“ dodávají.

Alzheimerova nemoc narušuje část
mozku a způsobuje pokles takzvaných
kognitivních funkcí - myšlení, paměti,
úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti
nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Začíná pozvolna. Nejdříve
se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé
věci v domácnosti. Rychlost, kterou
tato nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím
dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je
zmatenější. Mění se celá jeho osobnost.
V posledních stadiích nemoci už vůbec
není schopen se sám o sebe postarat.
Je to strašák současné populace, neboť se obecně dožíváme vyššího věku.
Včasnou diagnózou lze průběh této nemoci výrazně zpomalit. K jejímu předcházení pomůže také dodržování určitých zásad - pravidelné procházky, pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny.

Pěstování koníčků
Pro seniory by nemělo být synonymem
bezúčelně vynaloženého času luštění
křížovek, kvízů, sudoku. I tak lze paměť
trénovat. Ovšem vzdát se koníčků, které nás celý život těšily? To je také cesta
do pekel. Slábne zrak? Existují audioknihy a dají se půjčit i v knihovnách.
Těší je práce na zahrádce? Pokud to
zdravotní stav dovolí, nevzdávat se jí.
Milují svá vnoučata? Ano, ale všeho
s mírou. Starost o ně by neměla být celodenní náplní volného času.
Proč si třeba nepřát k Vánocům, svátku či narozeninám místo bačkor například lístek do divadla? Spokojený senior? To by neměl být protimluv. I ve vyšším věku lze čas prožívat ke spokojenosti své a svého okolí. Pokud to zdravotní
stav dovolí, mohou bezezbytku využít
všeho, co naše společnost seniorům nabízí. Není toho málo. Bezplatnými nebo
jen symbolicky zpoplatněnými aktivitami začínaje, službami zajišťujícími péči
a společnost lidem vyššího věku konče.

Přivítejte s námi jarní pohodu
a přijeďte k nám do Lázní Mšené, oslavte svou
krásu a nastartujte tělo na celoroční provoz.

Velikonoční Lázně Mšené
K jakémukoliv zakoupenému lázeňskému
pobytu ve velikonočním období
od 21.3.2016 do 3.4.2016
celotělový zábal se zeleným čajem
koupel s mléčnými proteiny
základní kosmetické ošetření

Akční cena balíčku
v uvedeném termínu: 700,- Kč/*
Standardní cena: 1.400 Kč
Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

Finále: Energie ze sousedství
Neuvěřitelných 23 projektů z Děčínska jste vy, naši klienti, nominovali do
programu ARMEX ENERGY - Energie
ze sousedství. O finanční podporu od
ARMEX ENERGY se díky vám ucházejí
projekty z oblastí sociální péče, vzdělávání, sportu, péče o veřejné prostranství nebo pomoci opuštěným zvířatům.
Naše odborná komise vybere dva finalisty, které představíme ve druhé polovině
února. O tom, který z nich bude tím
šťastným a z našeho programu získá
10 000 Kč, rozhodnete hlasováním opět
vy. „Rád bych za ARMEX ENERGY i za
jednotlivé projekty poděkoval všem, kte-

ří se do nominování zapojili. Je pěkné vidět, že lidé mají představu, co dobrého
se v jejich okolí děje,“ komentoval výsledky nominací ředitel ARMEX ENERGY Jan Nesměrák.
Jak rozhodnout o vítězi? Projekty, které se dostaly do finále, se dozvíte na
webu nebo na facebookové stránce
„Energie ze sousedství“ + Děčín. Hlasovat o tom, který z finalistů získá 10 tisíc korun, budete moci na pobočce ARMEX ENERGY v Děčíně. Pokud bude
hlasovat velké množství lidí, věnuje ARMEX ENERGY vybranému projektu
částku ještě vyšší.
(Komerční sdělení)

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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Meditace pomůže seniorům
Terapeut Miloš Matula
tvrdí, že na meditaci je
pro seniory nejvíce
atraktivní to, že jim
přináší energii.

rá je plná balastu. Převalují se nám v ní
nesmysly - co máme dělat, co jsme neudělali, co budeme dělat. Točí se to jak
pračka, mele se to dohromady a mnohdy dost vysilujícím způsobem. Lidé se
nemůžou soustředit, uvolnit se. Na józe
uvolníte tělo, ale je potřeba uvolnit
i mysl. K tomu je právě meditace.

Co pro vás znamená meditace?
Meditace je pro mě zastavení, zklidnění
a vyprázdnění mysli.

Máte nějaký konkrétní případ,
ve kterém by nějakému seniorovi
meditace pomohla?
Meditace přináší každému energii, lidé
se naučí lépe a správně dýchat, dochází
k lepšímu okysličování mozku a zlepšení paměti. Meditace rozpouští stres a to
může být právě pro seniory velice důležité, neboť mnoho seniorů může trpět
stresem ze samoty, odloučenosti, ale
i z menšího množství energie. Meditace
také napomáhá ke správným návykům
mysli, tedy k pozitivnímu myšlení. Málokdo si uvědomuje to, že jak myslíme,
to přitahujeme do života. Budeme-li
myslet negativně, přitáhneme negativní
situace, které se mohou stát reálnými.

K čemu je to dobré?
Zklidníme se a vyprázdníme mysl, kte-

Vzpomenete si na svou první meditaci?

VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Před dvěma lety
vydal Miloš Matula své první meditační
CD s názvem Meditace. Nyní přišel
s dalším cédéčkem Zimní meditace
a současně pořádá meditační cesty a expedice po celém světě. Například v úterý 15. března bude také v centru Joanka
v Ústí nad Labem. „Pokud budou senioři meditovat pravidelně, zlepší se jim
prokrvení mozku a také paměť,“ vyzdvihl blahodárné účinky meditace.

Ta nejvýznamnější byla asi poprvé ve
Velké pyramidě v Gíze. Vždycky mě
fascinovaly meditace, které psala moje
kolegyně Judita Peschlová. Dokonce
jsem jednu její meditaci s jejím souhlasem na CD použil, protože s ní na seminářích pracuji. Jmenuje se Meditace
pod ochranou Archanděla Michaela.
Dvě další meditace jsou moje a čtvrtá je na motivy dávné a slavné havajské techniky Ho´oponopono.
To se bavíme vlastně už o vašem
předešlém CD, co to nejnovější s názvem Zimní meditace, které právě vychází?
Rok jsem čekal na audio práva od Miguela Ruize, neboť
CD obsahuje
kromě jiných i dvě
z jeho meditací,
se kterými pracuji na
seminářích.
FOTO | T. PLESKOT

Neusnou lidé při poslechu vašeho
meditačního CD?
Pokud budou u meditace sedět, tak ne.
Jestliže člověk leží a poslouchá meditační nebo relaxační program,
pak se předpokládá, že
ke spánku dojde. U relaxace to nevadí,
ale pokud již
chceme meditovat, měli
bychom
být bdělí a sedět.

INZERCE

KDYŽ LÁZNĚ,
TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ
PÉČE BEZ DOPLATKU!
VELIKONOCE 24.03. – 28.03.
4.544 Kč / 5 dní / os.
léčebný pobyt s polopenzí
+ 9 léčebných procedur

VELIKONOCE 25.03. – 28.03.
3.408 Kč / 4 dny / os.
léčebný pobyt s polopenzí
+ 4 léčebné procedury

POHYBOVKY
6.355 Kč / 6 dní / os.
léčebný pobyt s polopenzí
+ vstupní lékařská prohlídka
15 léčebných procedur,
volný vstup do itness,
1x taneční večer
Láhev perlivého vína zdarma ke
každému pobytu při předložení
tohoto inzerátu.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

19. 2.
5plus2 – Ústecký kraj

Lázně Libverda č.p. 82, Hejnice 463 62
tel.: 482 368 100 – 102; mobil: 731 957 326
e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz

www.lazne-libverda.cz
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odstranit stres ze samoty
Jak mají lidé s meditacemi začít?
Předstupeň meditace je relaxace. Tou
začínáme v základním stupni mé šamansko-ezoterické školy. Relaxovat můžete
klidně vleže. Lehnete si, uvolníte se,
pustíte si příjemnou hudbu nebo třeba
moji meditaci. Ležíte a posloucháte.

zachycují všechno to hemžení kolem.
Pak se ale nedokáže soustředit. Když se
dokáže ponořit do svého vnitřního slunce, do vnitřního přístavu, tak se tam
všechny nasbírané myšlenky nebo obavy rozpustí. Může se soustředit jenom
sám na sebe. To by měly být naše první
kroky - hledat sebe sama. A k tomu po-

„

Může začít člověk meditovat sám,
nebo potřebuje nějaké vedení?
Samozřejmě může, ale je to podobné
jako třeba v józe. Ano, můžete sami cvičit jógu, ale víte, že když přijdete do kurzu, má to jinou úroveň. Je tam někdo,
kdo vás občas opraví, kdo vás nasměruje a kdo vás vede. Máte větší sebekontrolu, ale i větší bič nad sebou. Což
doma není. Pokud meditujete sama
doma, má to i jinou kvalitu energie, než
když meditujete ve skupině.

Donedávna se
na ezoteriky
vědci dívali přes prsty.
Zvrat přišel s objevem
vědce Masaru Emota,
který dokázal, že vodu
lze přeprogramovat.

V čem je to jiné?
Skupinová energie zesiluje prožitky, pocity, vnímání je mnohem silnější. A o to
vnímání jde především. Meditace je
zvnitřnění. Obrácení pozornosti ke svému nitru, kdy přestanete vnímat ruchy,
které jsou kolem. Člověk je, jak říkám,
neposedný. Má takové receptory, které

máhá právě meditace. Když se začneme
vědomě, někdy i nevědomě, vnořovat
do našeho nitra, dostaneme se někam
k našemu vyššímu já, do nitra čtvrté čakry, a tam jsme doma. Tam přichází kontakt sama se sebou. Tam poznáme, kdo
jsme, kým jsme, jací vlastně skutečně
jsme. Jak píšu ve své knize 2013:

Hvězdná brána k novému věku, začala
se pro nás otevírat brána, okno k transformaci vědomí. Bude otevřené až do
roku 2026. Díky meditaci můžeme přeprogramovat svoje vědomí a dostat se
na jeho jiné úrovně.
Nevnímají vás lidé jako podivína?
Donedávna se na nás ezoteriky a lidi zabývající se šamanismem vědci dívali
přes prsty. Zvrat přišel s vědeckým objevem japonského vědce Masaru Emota,
který dokázal, že vodu lze přeprogramovat. Uvědomíme-li si, že naše tělo je tvořeno cca 80-85 % vody, Emoto dokázal,
že můžeme přeprogramovat sami sebe!
V roce 2006 jsem dělal rozhovor s jedním z nejznámějších kvantových fyziků
Fredem Alanem Wolfem, který mi potvrdil, že vše to, o čem píši ve svých knihách o starověkých civilizacích - tedy
donedávna tajné ezoterní učení a starodávné orální tradice - je principem kvantové fyziky a že všechny starověké civilizace toto znaly, neboť to dostaly od
„bohů“ - tedy bytostí z vyšších světů.
A o tom je můj další projekt: meditační
hermetické karty THOVT a kniha Učení boha Thovta, ale o tom zase příště.

MILOŠ MATULA

Původně filmovým a hudebním
producentem (absolvoval FAMU),
více jak poslední desetiletí je
vyhledávaným duchovním
učitelem, spisovatelem,
terapeutem i koučem. Dlouhá léta
se zabývá alternativní medicínou,
spiritualitou a meditací, kterou
učí na svých seminářích
v ČR i v zahraničí. Jeho láska
k Egyptu vyústila v knize
Achnaton a Nefertiti, faraoni
Slunce, kde shrnul své více jak
pětadvacetileté bádání. Je
autorem i několika dalších knih.
Více o autorovi se můžete
dozvědět na: milosmatula.cz

INZERCE

Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov v posledních
letech výrazně aktualizoval portfolio zaregistrovaných
sociálních služeb, prostřednictvím kterých poskytuje
pomoc a podporu lidem žijícím v regionu s poměrně
rychle stárnoucí populací.
Sociální služby se mohou v budoucnu přímo dotýkat
života každého z nás nebo našich blízkých, aniž bychom
mohli v danou chvíli ovlivnit jejich rozsah a potřebu.
A právě měnící se oblasti potřeb lidí žijících v našem regionu jsou pro nás impulsem k přizpůsobování nabídky
služeb, které jsou velmi rozšířené.
Již řadu let vedení organizace zavádí jednotný systém
řízení organizace, který je podstatný pro to, aby nabízené a poskytované služby mohly být považovány za důvěryhodné a spolehlivé, garantující kvalitní péči (služby).
V roce 2014 byla tato snaha odměněna získáním mezinárodně uznávané značky jakosti, kterou se podařilo
v roce 2016 obhájit 1. dozorovým auditem.
Výsledkem auditu je zároveň i doklad profesionálního
přístupu organizace k plnění veřejného závazku organizace poskytující služby převážně seniorům.
Městský ústav sociálních služeb je také v současné době jedním z největších zaměstnavatelů v Jirkově a stále přijímá nové zaměstnance.

MěÚSS Jirkov zajišťuje pobytové sociální služby pro
256 klientů v sociálních službách Domov pro osoby se
zdravotním postižením, Domov pro seniory, Domov se
zvláštním režimem a Odlehčovací službu. Dále zajišťuje
pečovatelskou službu pro Jirkov a přilehlé obce a odborné sociální poradenství v oblastech dluhového poradenství včetně osobního bankrotu, problémů v mezilidských vztazích, získání a udržení zaměstnání, či jiného
stabilního příjmu včetně sepsání životopisu a zprostředkování kontaktu na lékaře, právníka, psychoterapeuta.
Mezi naše další zajišťované služby patří také ubytovna pro osoby bez přístřeší, která nabízí ubytování
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Od 1. 1. 2016 jsme rozšířili kapacitu Odlehčovací služby. Ta je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým
onemocněním nebo zdravotním postižením a které jsou
ve svém přirozeném prostředí závislí na pomoci svých
blízkých. Klienti si mohou vybrat mezi pobytem zaměřeným na odpočinek nebo volit rekondiční pobyt. Ten je
vhodný zejména pro klienty, kteří prodělali onemocnění,
v jehož důsledku u nich došlo ke ztrátě schopností pečovat o sebe. Rekondiční pobyt je vhodný i pro zájemce
po ortopedických anebo chirurgických zákrocích, kteří
se chtějí vrátit zpět do domácího prostředí a minimalizovat svou závislost na pomoci druhých.

Klientům jsou denně nabízeny aktivizační, volnočasové a terapeutické aktivity o které je veliký zájem. Poskytováním těchto činností se snažíme o udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Klienti mají možnost vybrat si
z bohaté nabídky aktivit, zaměřených na udržování nebo
rozšiřování znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých rehabilitačních,
vzdělávacích nebo klubových aktivit. Patří sem např.
pravidelné cvičení pro seniory, procvičování paměti, výuka základů PC, semináře, besedy a vystoupení umělců,
výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské
události. Úzce spolupracujeme také se základními školami v Jirkově, čímž podporujeme mezigenerační spolupráci a rozvoj sociálních schopností nejen seniorů ale
také dětí.
Již od roku 2007 MěÚSS Jirkov zapojuje do své činnosti také dobrovolníky. Přispívají ke zlepšování nejen
psychosociálních podmínek klientů, ale pomáhají také
s jejich aktivizací a rozšiřují nabídku volnočasových aktivit. Díky dobrovolníkům byl vytvořen fungující systém
dobrovolnické služby, který nenarušuje režim a provoz
zařízení a vhodně doplňuje práci odborného personálu.
Pokud můžete věnovat chvilku svého času někomu, kdo to potřebuje, přijďte mezi nás a staňte se
dobrovolníkem. Je tu hodně klientů, kteří Vaši činnost ocení.

telefon 474 684 432
www.meussj.cz

28 19. února 2016

Příloha Senioři

Demence nesmí vzít důstojnost
Počet lidí v seniorském
věku narůstá a bude
nadále vzrůstat. A tím
i počet nemocných
Alzheimerem. Jsou ale
profesionálové, kteří
pomohou.
STANISLAV ĎOUBAL
ČR | Odborné studie předpokládají, že
za padesát let bude počet lidí starších 65
roků třikrát vyšší než v současnosti. Prodlužující se délka života s sebou přináší
častější výskyt neurodegenerativních
onemocnění. Lékaři dokonce tvrdí, že zatímco 20. století ovládaly onkologické
a kardiovaskulární choroby, 21. století
bude století degenerativních onemocnění v čele s Alzheimerovou chorobou.
Ačkoli se nemoc objevuje stále u mladších ročníků, s věkem se riziko propuknutí demence výrazně zvyšuje, přibližně
dvojnásobně každých pět let věku. Není
proto radno podceňovat zdánlivě banální
první příznaky nemoci, protože včasná
diagnostika může zpomalit její průběh.
Alzheimerova choroba má devastující
účinky na paměť, intelekt či řečové
schopnosti.
Nemocný postupně ztrácí běžné návyINZERCE

„

Příbuzní pacienta s Alzheimerem často nezvládají péči o nemocného, proto roste síť specializovaných center, které
se o nemocné dobře postarají.
IL. FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
ky a dovednosti a stává se zcela závislým na péči druhé osoby. Tato choroba si
nevybírá, může postihnout kohokoli bez
ohledu na vzdělání či zaměstnání.
Diagnóza Alzheimerova nemoc představuje těžkou zkoušku nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho nejbližší.
Rodinní příslušníci se stávají „skrytými
oběťmi“ demence, když se musejí vzdát
zaměstnání či svého soukromého života,
aby mohli pečovat o milovaného člověka. Ovšem ani jejich láskyplná péče často nezvládne pokrýt všechny potřeby nemocného. Navíc je třeba si uvědomit, že
mluvíme o dlouhodobém závazku v řádech měsíců či let.

Alzheimerova
nemoc
představuje těžkou
zkoušku také pro
pacientovi nejbližší.
Nejbližší příbuzní si často nevědí rady
především s výraznými poruchami chování a osobnosti, které onemocnění provázejí. Dříve, než nastane tento bod zlomu, zvažte, zda jste ochotni obrátit se na
tým profesionálů. Sami pro sebe učiňte

toto rozhodnutí s předstihem, protože
vzhledem k přibývajícímu počtu pacientů se prodlužují čekací doby na umístění
nemocného ve specializované léčebně.
V pobytovém zařízení dokáže vyškolený
personál reagovat na specifické projevy
této choroby a ví, jak s nemocným jednat. Po celém Česku jsou desítky center
s kapacitou kolem tisíce lůžek.
Uspokojí duševní i fyzické potřeby nemocných mnohem lépe, než by to dokázali i ti nejoddanější rodinní příslušníci.
Vězte, že prosbou o pomoc nedáváte najevo méně lásky, lenost či nezájem. Naopak, v dané situaci děláte pro svého milovaného maximum, co je ve vašich silách.
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Do nového roku Krajská zdravotní, a. s.
vstupuje s dvěma novými zdravotnickými pracovišti
Krajská zdravotní, a. s. ve druhé polovině minulého roku převzala od Ústeckého kraje, svého jediného akcionáře, dvě bývalé nemocnice následné péče, a to v Ryjicích sousedících s Ústím nad
Labem a v Mostě – Zahražanech. Po všech transformačních krocích, navazujících na předchozí
schválení převodu nemocnic následné péče Zastupitelstvem Ústeckého kraje, tak od září 2015
obě uvedená zařízení rozšířila síť zdravotnických
pracovišť Krajské zdravotní, a.s., největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji.
Nově byla obě zdravotnická pracoviště se zaměřením na poskytování následné péče zařazena
do struktury zdravotnických pracovišť na úrovni
oddělení následné péče, spadající pod kmenové
nemocnice. Oddělení následné péče v Ryjicích je
novým samostatným primariátem ústecké Masarykovy nemocnice a oddělení následné péče
v mosteckých Zahražanech se stalo samostatným primariátem nemocnice Most. Obě oddělení nadále poskytují stejný rozsah zdravotní péče.
Oddělení následné péče Ryjice
Nejstarší budova v nemocnici Ryjice pochází
z roku 1898, kdy bylo zařízení založeno jako dělnická zotavovna, zřízena Podpůrným dělnickým
spolkem se sídlem v Ústí nad Labem. Po roce
1945 sloužila nemocnice jako pobočka plicního
sanatoria Bukov. Po roce 1970 se postupně lůžka
převáděla na lůžka LDN, až v roce 1993 byl statut zařízení již plně v režimu léčebny dlouhodobě nemocných. V roce 2003 byl statut změněn
na Nemocnici následné péče a od 1. září 2015 je

oddělení součástí Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., jako Oddělení následné péče II.
Na oddělení následné péče v Ryjicích jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá
rehabilitační nebo následná péče po úrazech
nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče,
v terminálních stádiích onemocnění, pacienti,
jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou
péči v oblasti výživy nebo hydratace. Oddělení dlouhodobě dosahuje výborných výsledků
v subakutní péči po operacích traumat skeletu
ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Jde zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách,
infekcích, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i v terminálním stádiu onemocnění. Oddělení má celkovou
kapacitu je 115 lůžek na třech stanicích. Oddělení
má i samostatné RTG pracoviště, aby pacienti nebyli zatěžováni transportem na jiné pracoviště.
Oddělení následné péče v Ryjicích vede MUDr.
Petra Kozmová, která působila na oddělení nejprve na pozici lékařky, od října roku 2015 pak
ve vedoucí roli primářky tohoto zdravotnického
pracoviště.
Součástí oddělení je také provoz geriatrické
ambulance, jediné v Ústeckém kraji. Do geriatrické ambulance umístěné v ústecká čtvrti Stříbrníky se mohou objednat geriatričtí pacienti
s poruchou paměti, chování, nálady, při opakovaných pádech, pacienti s kožními defekty nebo
pro posouzení zdravotního stavu pro přiznání
příspěvku na péči.
Oddělení následné péče Most
Oddělení následné péče sídlí v historické budově dostavěné roku 1903 v mostecké čtvrti Zahražany. Od uvedení do provozu budova sloužila
jako sirotčinec. V dalších letech zde sídlily většinou úřady. Nakonec sloužil objekt jako součást
OÚNZ Most pro oddělení neurologie, ORL a oční.
V roce 1991 byla dokončena poslední rekonstrukce budovy a v roce 1992 zde zahájila provoz

Oddělení následné péče Ryjice.
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Léčebna pro dlouhodobě nemocné jako součást
Nemocnice s poliklinikou v Mostě. Rozhodnutím
Okresního úřadu v Mostě došlo od 1. dubna roku
1998 k osamostatnění tohoto zdravotnického
zařízení pod novým názvem Nemocnice následné péče v Mostě. Od 1. ledna roku 2003 přešla
zřizovatelská funkce na Ústecký kraj a název byl
změněn na Nemocnici následné péče Most, příspěvková organizace. Od roku 2015 je poskytovatelem zdravotních služeb Krajská zdravotní, a.s.
– Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče
Zahražany.

Oddělení následné péče Most.

Oddělení následné péče Nemocnice Most, o. z.
disponuje 113 lůžky. Díky personálně a technicky
dobře vybavenému rehabilitačnímu oddělení se
zde věnují rehabilitaci nemocných po úrazech,
ortopedických operacích a cévních mozkových
příhodách. Na oddělení následné péče je i endokrinologická ambulance, zaměřená především
na léčbu chorob žláz s vnitřní sekrecí. Zvláštní
pozornost je věnována léčení poruch metabolismu (tuků, osteoporózy), léčí se zde všechny běžné interní choroby. V evidenci ambulance je přes
3000 pravidelně kontrolovaných pacientů a v posledních pěti letech se zde provedlo za rok průměrně 5800 zdravotních výkonů. Oddělení následné péče v Mostě - Zahražanech vede MUDr.
Tomáš Zelenka, který nejdřív působil jako lékař
na chirurgickém oddělení mostecké nemocnice,
od října roku 2015 pak ve vedoucí roli primáře
zdravotnického pracoviště následné péče.
Krajská zdravotní, a. s.
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Tajenka: milovaly my je.

Živé nás nedostanou, hlásí
„Svatba pro mne není
kapela Elán a vrací se do hal v životě nejdůležitější“

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

ČR | Populární slovenská kapela Elán se
po několikaleté koncertní pauze vrací,
a hned ve velkém stylu. V září a říjnu navštíví osm českých a moravských měst
a zahraje v tamních sportovních halách.
Vstupenky jsou již v prodeji.
Elán má k velkému turné hned několik
důvodů. Loni si kapela připomněla výročí
třicet let od vydání nejúspěšnějšího alba
Hodina slovenčiny a zároveň hodlá fanouškům představit ty nejlepší písničky
z aktuální, tedy předloňské desky Živých
nás nedostanú. Dvouhodinový program
doplní největší hity kapely, bez kterých si
lze vystoupení Elánu jen těžko představit.
Podzimní halové turné kapela nazvala

Živých nás nedostanú. Kromě názvu
nové nahrávky sloganem slovenští hudebníci odkazují i na to, že po osmačtyřiceti
letech na scéně a jedné velké tragédii stále
zvládnou v plném nasazení odehrát dvouhodinové koncerty v řadě za sebou. „Koncem šedesátých let začínalo na Slovensku
s Elánem dalších dvě stě nových kapel.
Dnes jich je tu z naší generace jen pár. Po
letech víme, že tajemstvím dlouhověkosti
hudební skupiny je to, že musí prostě hodně vydržet. A to ti ostatní nedokázali. Postupně se upili nebo unavili, pohádali
a rozpadli. My doufáme, že nás živé nedostanou,“ říká frontman Elánu Jožo Ráž.
Podle manažera Elánu Vladimíra Moška věnují hudebníci podstatnou část koncertu připomínce jednoho ze svých nejslavnějších alb Hodina slovenčiny, které
vyšlo v roce 1985. V tematickém bloku
hudebníci přinesou atmosféru tehdejších
třicet let starých vystoupení pomocí projekcí nebo dobových kulis.
Turné odstartuje 23. září v karlovarské
KV Areně, následně zavítá do Zlína, Liberce, Plzně, Pardubic, Ostravy a Brna
a 19. října jej zakončí vystoupení ve Sportovní hale na pražském Výstavišti. Lístky
lze sehnat v předprodeji v sítí Ticketpro.
Vstupenky na koncerty v Plzni a Praze nabízí zároveň i Ticketportal.
(vah)

ČR | Moderátorka Lucie Borhyová přijala pozvání televize Óčko do pořadu
Limuzína a rozpovídala se o tom, jak
se cítí po rozchodu s kolegou Michalem Hrdličkou. Prozradila také, že na
novou lásku není připravená.
Ačkoli má moderátorka za sebou ne
moc příjemné období, stále si drží pozitivní myšlení a úsměv na tváři. „Já se
řídím heslem, že všechno špatné je
k něčemu dobré. Asi to tak mělo z nějakého důvodu být a posunout mě to
dál,“ svěřila se. „Žádný rozchod není
příjemný, obzvlášť když tam jsou děti.
To je pochopitelné. Nikdy to není úplně fajn. Moje představa taky byla jiná.

3x

byla zasnoubená
moderátorka
Lucie Borhyová.

Že člověk stráví život s jedním partnerem a bude s ním mít děti. Bohužel se
ty věci takhle dějí a přijímám je tak,
jak jsou,“ pokračovala moderátorka.
S otcem dcery prý vychází dobře a nemají mezi sebou žádné rozepře.
Na další lásku ale nespěchá a chce si
užívat hlavně své dvě děti. „Já se
v tuhle chvíli zaměřuji hlavně na ně.

Lucie Borhyová prý nemusí zažít
svatbu.
FOTO | MAREK NAVRÁTIL
Nový vztah v tuto chvíli ani nehledám.
Je to ještě hrozně čerstvé, takže si spíš
dávám pauzu. Většinou jsem vždycky
skákala z jednoho vztahu do druhého
a myslím si, nebo cítím to tak, že by
bylo správné dát tomu odstup,“ doplnila Borhyová. Moderátorka už byla
v minulosti třikrát zasnoubená, ale nikdy ke svatbě nedošlo. „Prostě jsem to
tak necítila. Nejsem ten typ, že bych
vyloženě chtěla zažít svatbu. Není pro
mě v životě nejdůležitější,“ dodala
v pořadu Limuzína.
(bib, iDNES.cz)
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Moldavská dráha slaví další
výročí a chystá dvě výstavy
Letos uplyne 140 let
od založení železniční
stanice Osek město.
5plus2
■ ROZHOVOR
MICHAL DVOŘÁK
KRUŠNÉ HORY | Jedno výročí za druhým si v těchto měsících připomíná Moldavská horská dráha. Výstava ke 130 letům od zprovoznění trati z Mostu do
Moldavy ještě neskončila a její autoři už
připravují další dvě.
„Kromě toho opět na horskou dráhu
vyjede i moderní souprava RegioShark,
chystáme také den otevřených dveří na
oseckém nádraží,“ říká Michal Švec (na
malém snímku) z Klubu přátel Krušnohorské železnice.
Nádraží Osek město se lidem otevře
5. března. Co zde uvidí?
Lidé uvidí model dopravní kanceláře,
staré přístroje na ovládání výhybek a návěstidel, v provozu bude i modelové kolejiště. Zájemci si budou moci zakoupit
loňskou výroční známku ke 130 letům
trati, naposledy zde uvidí také výstavu
k tomuto výročí. Brzy ji totiž nahradí výstava nová.
Čemu se bude chystaná expozice věnovat?
V prosinci uplyne 140 let od vzniku úseku z Mostu do stanice Osek město, a tak
jsme celý rok 2016 pojali jako oslavu výročí této stanice. Připravujeme ovšem
nejen výstavu ke 140 letům oseckého nádraží, ale také k 20 letům od založení
Klubu přátel Krušnohorské železnice.
Váš klub vznikl v roce 1996, který
byl pro tuto železnici zlomový. Kvůli
špatnému stavu trati se zde totiž zastavil provoz. Byl právě boj o záchranu trati vaším stěžejním tématem,
nebo to bylo něco jiného?
Náš klub vznikl už na jaře 1996, kdy situace ještě nebyla tak vážná. Brzy se ale
záchrana trati naším hlavním tématem
stala, protože její stav byl neslučitelný
s provozem. České dráhy tehdy na jednání v Hrobě prohlásily, že pokud se sežene 3,3 milionu korun, tak že trať dají dohromady a vrátí se na ni vlaky. Sbírku
tehdy vyhlásilo Severočeské sdružení
obcí, ale i náš klub, a požadovanou částku se skutečně podařilo vybrat. Bylo to
úžasné, přispívali i důchodci. Dráhy trať
opravily a 10. listopadu na ni po několikaměsíční pauze opět vyjely vlaky.

„

Vlak na Moldavu využívají hlavně turisté. V zimě jsou vagony plné běžkařů, v létě míří do Krušných hor cyklisté, ale
i rodiny s dětmi. Z trati tak těží i provozovatelé restaurací.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Přestože je horská dráha kulturní
památkou, moderní technika
jí velmi sluší. Ukazuje se to při aktuálních
jízdách vlakové soupravy RegioShark.
Zdá se, že stav trati je i po dvaceti letech dobrý, protože zde nedávno
jezdily i moderní soupravy RegioShark. Přijedou ještě někdy do Moldavy?
Přijedou, a to hned v pondělí a úterý 15.
a 16. února. Vyjíždět budou z Ústí nad
Labem v 8.24, z Teplic v 8.43 a na Moldavu dorazí krátce po 10. hodině. Zpět
pak pojedou v 16.02. Jde o aktivitu Ústeckého kraje, kterou velmi vítáme, protože se kraj konečně zajímá o regionální
tratě, které mohou přitáhnout turisty i na
odlehlejší místa. V zahraničí je běžné,
že se na regionálních tratích pořádá řada
akcí pro turisty.

Nakolik je podle vás tato trať pro turismus v Krušnohoří důležitá?
Jeden starší průzkum prokázal, že podniky v Krušných horách mají výrazně nižší tržby ve dnech, kdy nejezdí vlak. Je
to vidět v létě, kdy je prostřední vagon
nacpaný cyklisty. My tvrdíme, že bez
této dráhy si lze nějaký další rozvoj oblasti Krušných hor představit jen stěží.
Přeci jen autobus nahoru nevyveze tolik
návštěvníků a jízdních kol jako vlak.
Přínos trati však není pouze v oblasti turismu, že?
Přesně tak, celá trať je kulturní památkou. Dříve se jí dokonce říkalo Teplický

Semmering podle slavné rakouské
Semmeringbahn, první horské železnice
na světě. Podobností je více, například
v Křižanově je krásný klenutý most, velmi podobný tomu rakouskému, leč menší. Historická hodnota Moldavské horské dráhy je zkrátka nesporná. Přesto jí
moderní technika velmi sluší, jak se ukazuje při jízdách soupravy RegioShark.
Přesto je určitě na trati stále co zlepšovat. Co by podle vás nyní potřebovala nejvíce?
Co nejvíce cestujících. Vždycky říkám
lidem, že pokud chtějí podpořit trať, tak
aby se po ní svezli vlakem. Tím jí pomohou a udělají si krásný výlet. Samozřejmě je stále co zdokonalovat, ale myslím,
že zdejší lidé i obce za ni bojují velmi
úspěšně. V Krušných horách je totiž ještě jedna horská trať, a to z Chomutova
do Vejprt, a na ní je vidět, že za ni nikdo
nebojuje. Provoz je tam oškubaný ještě
více než u nás.
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Ústí je pro Bosáka desátý tým
Basketbalový bouřlivák přestoupil z Děčína k největšímu rivalovi. „Mám do hry zase chuť,“ hned hlásil
5plus2
■ ROZHOVOR
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
ÚSTÍ N. L./DĚČÍN | Ještě před půl
rokem se to zdálo jako sci-fi. Pavel
Bosák táhl basketbalový Děčín, kouč
Pavel Budínský ho velebil, známý bouřlivák se vyvaroval excesů z dřívějška;
idylka. Teď se ale pouto nečekaně přetrhlo a Bosák odešel za další štací. Chňapl po něm soused a rival Děčína Ústí.
„Trápil jsem se zraněními a nebyl
jsem ani spokojený s herní vytížeností.
Tak jsme se férově domluvili, že bude
lepší, abychom si šli každý svojí cestou.
Bude to tak lepší pro obě strany,“ je přesvědčený Bosák, který měl hned uplynulou středu nastoupit za Slunetu proti svému bývalému klubu v prestižním derby
(skončilo po uzávěrce tohoto vydání).
Ještě nedávno to byla mezi vámi
a Děčínem takřka idylka. Pokazilo
to tak zásadně vaše zranění?

To taky. Je pravda, že s mojí hrou teď
nejsem vůbec spokojený, chtěl bych větší minutáž, abych se rozehrál, a ta
prostě nebyla. Vůbec si na to nestěžuju, za tento krok jsem rád.
Možná jsem po dvou a půl letech
už potřeboval změnu.
Takže žádné zklamání necítíte?
Před půl rokem jste patřil v Děčíně k nejlepším hráčům, kouč vás vychvaloval.
To možná patřilo do těch předešlých
dvou sezon, ale v této jsem se od začátku trápil. Už v přípravě to nebylo ono, pak ta zranění. Vůbec necítím zklamání, jsem naopak rád.
Jsem cestovatel, potřebuju změny, nemám rád stereotyp.
Nic osobního ve vašem rozchodu s Děčínem nebylo?
Vůbec ne! Já jsem tam byl spokojený, užil jsem si to. Až se mě
někdo za 10 let zeptá na Děčín, řeknu:
Perfektní! Udělali jsme finále, co tam
nebylo za celou jejich historii. Jsem spo-

kojený se vším, co tam bylo, ale tohle je
sportovní život. Ústí je můj desátý profesionální tým, to je znamení. Další už asi nebude. (smích)
Od kouče Budínského
jste jednou dostal žlutou
kartu, jak to sám nazval.
Nemělo to souvislost s vaším odc h o dem?

Ne, to mám celý život nějaké karty a ultimáta. To ke mně patří, já ten basket
hraju s emocí, bez emocí to neumím. Já
vlastně neumím dělat nic bez emocí. Já
se rozčílím za volantem, v posteli i u televize, tak to prostě je.
Zvednete Ústí?
To nevím. Určitě mám do basketu zase
chuť, vím, že mi tady trenér dá šanci, ale
jestli to zvednu, nebo jestli mi to půjde,
to vám neřeknu. Ale určitě na tom budu
chtít pracovat.

Co na to fanoušci?

Pavel Bosák.
FOTO | O. BIČIŠTĚ

Jan Zoubek (Děčín): Pavla jsem
vždy vnímal jako trumfové eso,
které dokáže zvrátit stav.
Jan Feigl (Ústí): Snad se mu bude
u nás dařit tak jako v zápase
s Prostějovem, kdy rozhodl
o vítězství Děčína neuvěřitelnou
trojkou v poslední vteřině!
Názory z facebook. stránek klubů
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Nový Touran s wifi spotem.
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji.
Být neustále ve spojení je nutnost. Proto nový Touran nabízí kromě wifi spotu také řadu asistenčních systémů a chytrých
technologií včetně bezpečnostního systému Side Assist pro změnu jízdního pruhu a Front Assist pro jízdu v kolonách,
parkovacího asistenta nebo technologie Car-Net Cam-Connect. Nový Touran je již v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet
ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Děčín tel.: 412 589 925, Litoměřice tel.: 416 782 581-3, Česká Lípa tel.: 487 805 111, www.auto-horejsek.cz

