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Dlouho se fotbalisté Plané nad Lužnicí pohybovali na pomezí I. A a I. B třídy. Letos zaznamenali velký úspěch. Postoupili
do krajského přeboru. Diváci se mohou těšit na derby Soběslav, Planá, Želeč a Veselí.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Zoo: blíží se restart
Posledního června znovu zahájí provoz zoologická
zahrada v Táboře Větrovech. Má i některé nové
přírůstky, které mohou zájemci vidět.
VÁCLAV JANOUŠ
TÁBOR | Zoologická zahrada v Táboře
se připravuje na své znovuotevření. Posledního června ráno znovu otevře brány a mezi čtyři sta zvířat pustí první návštěvníky, kteří budou mít vstup ten
den zdarma. Zahrada už na první pohled ožívá. Vše je znovu upravené, opravené a do zahrady se vrací život.

Na svůj restart se zoo připravuje i z
pohledu služeb pro návštěvníky. Před
ní vzniklo nové parkoviště, které pojme
až 181 automobilů. „Dosud mělo jen
59 parkovacích míst. Parkovné bude
zdarma, to je první vstřícný krok,“ řekl
nový majitel zoologické zahrady Evžen
Korec.
Ten ji koupil v insolvenci, kdy dlužila desítky milionů korun, nevyplácela

mzdy a hrozilo její úplné uzavření a rozprodání zvířat. V podstatě za pět minut
dvanáct nabídl 16,2 milionu korun a budovy a zvířata odkoupil.
Zoologická zahrada v Táboře nabídne návštěvníkům i nová zvířata, narodilo se například mládě jelena evropského, šest vietnamských prasátek a šest divokých prasat.
„Na facebookovém profilu stále běží
soutěž o nejlepší jména pro vlky arktické, nosály červené a shetlandského
pony, kteří se narodili na začátku května,“ uvedl mluvčí zoologické zahrady
Jiří Štefek.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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Hus měl smysl pro humor,
ujišťuje spisovatelka Smolíková
Klára Smolíková tvrdí, že
Jan Hus i husité se uměli
radovat. Dějiny podává
s úsměvem a její
zpracování bude k vidění
na informačních tabulích
u Kozího hrádku.

stal mým manželem. Před dvěma lety
jsem se přestěhovala zpátky do Prahy,
ale s pracovníky Husitského muzea
mám pořád dobré vztahy. Tak dobré, že
jsme jim vyšli vstříc i v knížce. Když
jsem jim vyprávěla, o čem román bude
a že si jako předobraz pro postavy
vezmeme i některé zaměstnance, líbilo
se jim to, jen mě prosili, abychom v detektivce nikoho z nich nezabíjeli. A tak
jsme je nechali všechny naživu. Myslím
ale, že se těžko poznají.

5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF MUSIL
TÁBOR | Přestože se Klára Smolíková
vrátila z Tábora do Prahy, její práci na
jihu Čech stále připomíná expozice Husité v Husitském muzeu. Právě pracuje
na textech panelů nové stezky okolo Kozího hrádku.
Osud vás před lety zavál do Tábora,
a teď jsem se dozvěděl, že vás zase
odvál. Jak k tomu došlo?
Já nejprve řeknu, jak jsem se do Tábora
dostala. To další vyplyne samo. Pocházím z Prahy, a když jsem se vdala a narodily se mi děti, chtěli jsme bydlet v příjemnějším prostředí, než je velkoměsto.
Tábor se nám líbil nejvíc. Syn měl tehdy zrovna jít do školky a naše první cesta v Táboře vedla do školky v Čelkovicích. Překvapila nás pohoda, jaká tam
vládla. Hned jsme se rozhodli. Na těch
patnáct let v Táboře ráda vzpomínám.
Zanechala jste tu výraznou stopu.
Mám na mysli originální pojetí expozice Husité.
Ke spolupráci s Husitským muzeem došlo až později. Nejdřív jsem učila na
střední škole knihkupce, pak se ten obor
změnil na knihovníky. Studenti měli rádi
něco nového, jiný přístup, což je něco pro
mě. Bavilo mě dávat novou náplň předmětům anebo si vymýšlet úplně nové.
Nové předměty?
Třeba mediální výchovu. Tu jsem v Táboře učila dřív, než ji zavedla kurikulární reforma. Kromě toho jsme s mým tehdejším manželem Honzou Smolíkem vytvářeli učebnice, metodiky a pracovní listy. Já texty a Honza, výtvarník, ilustrace.
Náš ideál: musí to být zábavnou formou

Pracovníkům muzea Klára Smolíková slíbila, že v románu nikoho z nich nezabije.
FOTO | MARTIN KIBI FOŘT
a samozřejmě obsahově správně. Student se při čtení baví a přitom vážně studuje. Tyhle práce se dostaly i do Husitského muzea ke Zdeňku Vybíralovi. Byl
jedním z hlavních kurátorů připravované
expozice Husité. Přizval mě na dětské
programy muzea. A se mnou i Honzu.
Jaký měl pro vás úkol?
Navrhnout prvky, které by tvořily mezistupeň mezi dětskými a dospělými návštěvníky. Prostě upoutat pozornost jak
dětí, tak dospělých. Pročítala jsem připravené texty na panely. Pracovníci muzea
je výborně napsali, ale bylo to příliš od-

„

Jak se na tohle tvářili v muzeu?
Oni k tomu došli společně s námi. My s
Honzou jsme už měli zkušenost s naučnými stezkami, kde jsme to tak dělali,
ale pro muzeum tohle bylo poprvé. Nedokázali jsme odhadnout, jak budou komiksy působit hlavně na ty návštěvníky, pro které je muzeum naprosto vážná
instituce. Samotné nás šokovalo, že to
dopadlo dobře. A to jsme husity nijak
nešetřili. Třeba jsme vymýšleli příběh o
životě Jana Žižky z období, kdy působil
jako lapka a vedl gerilovou válku proti
Rožmberkům, a Honza mu do jeho tlupy přimaloval i loupežníka Rumcajse.

Když přijel do Kostnice, uklidňoval Hus své
přátele vzkazem: Husa ještě není pečena.

borně pojaté. Děti by textům nerozuměly
a běžní dospělí, kteří se o historii nezajímají, by asi ztratili chuť číst dál a třeba
pokračovat v prohlídce. A přitom expozice nabízí spoustu exponátů, na které se
vždycky těší děti i rodiče. Husitské zbraně, úlomky keramiky, husitský vůz...
Takže jste hledali formu vyjádření,
kterou mají rádi děti i dospělí.
A to je komiks. Převyprávět části textů
do zajímavého příběhu, kde vystupují
kreslené postavičky a mají bubliny u úst
s krátkými replikami. Aby v tom byla i
nadsázka, zábava.

To prošlo?
Nepřišla nám ani jedna negativní reakce! „My bychom takové komiksy chtěli
mít v knížce,“ psali návštěvníci. To
jsme jim rádi splnili a já nastoupila do
Husitského muzea jako zaměstnanec.
Ale dneska už tam nepracujete…
To má úplně jiný důvod než komiksy.
Seznámila jsem se se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou a společně
jsme začali psát detektivní román z prostředí Tábora a také Husitského muzea.
Než jsme ho dopsali, autorský vztah se
mezi námi proměnil v osobní a Jiří se

A spolupráce s Honzou Smolíkem?
Zdárně pokračuje. Teď společně pracujeme na projektu městského střediska v
Sezimově Ústí. Vytváříme texty a komiksy pro naučnou stezku okolo Kozího hrádku. Navazujeme tím vlastně na
expozici Husité. Jinak to ani nejde,
vždyť hlavní postavou na Kozím hrádku
je mistr Jan Hus.
Tragický Hus a komiks… Já si myslím, že v jeho životě se asi mnoho veselých věcí nenajde.
Ale najde. Hus byl ve svém osobním životě vtipný člověk. Svoje přízvisko si
zvolil ze své přezdívky, která se skutečně vztahovala k huse. Tehdy se místo
husa říkalo hus. Takže když ho lidé oslovovali Huse, bylo to stejné, jako by mu
dneska říkali Huso.
Existují nějaké doklady o Husově
smyslu pro humor?
Když přijel do Kostnice, věděl, že se o
něj jeho přátelé bojí. Uklidnil je vzkazem: Husa ještě není pečena.
Hodně černý humor…
Nejsem si tak úplně jistá. Chtěl tím spíš
vyjádřit, že ho ještě neupekli ve smyslu,
že by mu vyvrátili jeho teze, kterými
chtěl koncil přesvědčit o své pravdě. Velký znalec husitství Martin Chadima vyjádřil názor, že kostnický koncil se konal v
době, kdy vlastně dvě stě let žádný učenec upálen nebyl. A že asi bylo překvapením jak pro Husa, tak i pro koncil, že
všechno vygradovalo do takového konce.
To si přečteme na panelech nové
stezky okolo Kozího hrádku. Kdy se
bude otevírat?
Pátého července ve 14 hodin. Samozřejmě u toho nebudu chybět a se mnou i
další autoři projektu. Těšíme se na
všechny, koho Husova doba zajímá.
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Zoo: blíží se restart
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Obyvatelé Větrov ale shodně tvrdí, že
bude potřeba vyřešit ještě příjezd mezi
domy k zoologické zahradě. Dnes tam
vede úzká silnice, která není stavěna
na příjezd desítek automobilů denně.
„Nejhorší situace byla po otevření,
kdy tudy jezdily stovky automobilů a
zároveň parkovaly, kde je napadlo,“
uvedla jedna z obyvatelek.
Podle nového majitele Evžena Korce zoologická zahrada o tomto problémů ví, ale zatím nezná řešení, jaký
jiný příjezd k zoo vybudovat. Chce to
ale řešit následně s městem. Stejně
jako některé přístřešky a ubikace pro
zvířata, která byly postaveny bez stavebního povolení.
„Stavební úřad bude stále stejně
striktní, ať je to Petr nebo Pavel. Pan
Korec nicméně vystupuje s jinou empatií a ochotou,“ popsal starosta Tábora Jiří Fišer a srovnal nynější jednání
nového majitele a původního vedení
zoologické zahrady.
Evžen Korec je generální ředitel developerské firmy Ekospol a je největším chovatelem koi kaprů v Česku.
INZERCE

KRÁTCE
Jana Husa připomene
pietní akt i hudba
TÁBOR | Výročí 600 let od mučednické
smrti mistra Jana Husa si připomene 5.
a 6. července Tábor. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu slavnostních akcí.
V neděli 5. července se od 18 hodin
uskuteční pietní akt u pomníku mistra
Jana Husa v Husově parku. Po něm
bude ve 20 hodin následovat open air
koncert Smetanových filharmoniků Praha na Žižkově náměstí. Zazní Smetanův
cyklus symfonických básní Má vlast. V
pondělí 6. července od 9:30 se uskuteční ekumenická bohoslužba na Kozím
hrádku a od 21 hodin se na Žižkově náměstí odehraje muzikál Kazatel z pera
Zdeňka Plecha, který je inspirován životem mistra Jana Husa.
(fil)

Nakupovat v infocentru
mohou lidé i bez hotovosti

Samice tygra usurijského byla lákadlem zoo Větrovy už před přerušením
provozu. Lidé uvidí i nové přírůstky.
FOTO | S. KUBEŠ, MAFRA A ARCHIV ZOO TÁBOR

TÁBOR | V táborském turistickém infocentru funguje nová služba pro zákazníky. Je jí platební terminál. Návštěvníci
infocentra tak nově mohou zboží platit
platební kartou. Zavedení této platby
znamená rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
(fil)
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Ještě pořád mě baví skákat
Pro zpěváka Matěje Rupperta je to rok premiér.
S kapelou Monkey Business vydává novou desku,
na prknech Národního divadla hraje jednu z hlavních
rolí v opeře na motivy rozhlasového seriálu a nyní
netrpělivě čeká, až se mu v 37 letech narodí první dítě.
„Největší obavu mám z toho, aby moje dítě nebylo
slavnější než já,“ říká se svou typickou nadsázkou.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Frontman Monkey Business Matěj
Ruppert si na falešnou skromnost nepotrpí. „V rámci popové hudby v Česku už
dlouho nemáme konkurenci,“ říká se smíchem o kapele, v níž působí už 15 let
a při jejíchž koncertech neváhá skákat
z pódia do diváků.

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

Skupina Monkey Business oslavila
15leté výročí. Máte pocit, že už jste se
po těch letech jako parta víc zklidnili,
nebo je to pořád neřízená jízda?
Legrace je to pořád stejná. Někteří z nás
jsme přestali tolik běhat za ženskými, to
je jasné. Jsme trochu usedlejší, někteří
z nás mají rodiny, to taky trochu člověka
změní. Ale to nejdůležitější, a sice to, že
nás to baví, a když se setkáme, je sranda,
to pořád trvá. Když si Ondřej Brousek dá
dvě piva a začne předvádět svoje soukromé vystoupení v šatně, tak jsme smíchy
všichni na zemi. Když vymýšlíme kostýmy, názvy písniček, název nové desky,
hrozně se
u toho bavíme. Myslím, že
největší štěstí, které
nás potkalo, je to,
že jsme se vůbec
všichni dali dohromady.

Matěj Ruppert
Narodil se 12. března 1978 v Praze.
V kapele Monkey Business působí
od roku 1999, předtím byl čtyři roky
členem funkové formace Leguar GR.
■ V roce 2006 získal v anketě Zlatý slavík
titul Skokan roku, o rok později se v
Cenách Anděl stal nejlepším zpěvákem.

■

■

O vás je známo, že si při vystoupeních libujete ve stage divingu, tedy
skákání z pódia do davu. Pokud vím,
už jste kvůli tomu skončil jednou s nohou v sádře. Neodradilo vás to?
V tom samozřejmě pokračuji. Sice se mi
to už dvakrát nebo třikrát trochu vymklo,
a jednou to i skončilo drobným úrazem,
ale to k tomu patří. Mě to totiž na pódiu
strašně baví. Dneska už stage diving zase
přichází pomalu do módy, ale když mi
bylo patnáct šestnáct a chodil jsem na koncerty, kde to bylo na denním pořádku, nikdo to neřešil, a i já jsem si párkrát vylezl
na pódium a skočil do lidí.
Promiňte, že vás přerušuji, ale to
jste skákal do lidí jako divák?
Copak vás někdo chytal?
Tehdy to nebylo nic zvláštního,
takže chytal… No a někdy ne.
(smích) Pak to ale dlouhou dobu,
celou druhou polovinu devadesátých let, nikdo nedělal. Prostě se
do lidí neskákalo. Já jsem si na
to po letech vzpomněl a přišlo
mi to zajímavé. Lidi si myslí, že je to pro skákajícího

nebezpečné, ale ono to tak není. A když je
dostatečně uvědomělé publikum pod
námi, tak to není nebezpečné ani pro něj.

ně mezi lidi, dali si s nimi pivko a nikdy
jsme se nezavírali za hradbu nějakých
„sekuriťáků“.

Vaše koncerty bývají opravdovou
show pro diváky, a to i díky kostýmům, ve kterých si libujete. Jak
moc důležitý prvek je pro kapelu její
image?
Když se řekne image, mám pocit, že to
je něco, co si někdo cíleně vytváří, zatímco my jsme, řekl bych, velmi uvolnění.
Samozřejmě určitá stylizace tam je, protože řešíme třeba zmiňované kostýmy.
Když Pavel Mrázek (basák Monkey Business, pozn. red.) vyleze na pódium v ženských šatech, tak to vážně není jeho stan-

Před několika dny vyšla Monkey Business nová deska Sex and Sport? Never!. Podařilo se vám překonat tu
předchozí?
Nemělo by vůbec význam dělat desku,
která by podle nás byla horší než ta předtím. Jsem přesvědčený, že Roman Holý
zase podal naprosto smrtící výkon a udělal skvělé písničky. Já jsem v tomhle ohledu, pravda, trochu namyšlený, nikoli na
sebe, ale na kapelu, protože si myslím, že
v téhle zemi absolutně nemáme konkurenci (smích).

„

Vydali jsme osm desek a podle mě je to
nejlepších osm desek, co tady kdy vznikly.

dardní oděv. (smích) Chceme lidi hlavně
bavit a chceme, aby odcházeli z koncertu se zážitkem. Ale
že bychom si budovali image,
že
třeba
dneska budeme drsní
a nedostupní, to ne.
My jsme už
od začátku
byli takoví
medvídci,
kteří po koncertu šli pěk-

Jak vidno, falešnou skromností zrovna netrpíte…
Vydali jsme osm desek a podle mě je to
nejlepších osm desek, co tady kdy vznikly. To neznamená, že nemám rád i jiná
alba. Mám rád třeba všechny desky
J.A.R., první dvě alba Pražského výběru
nebo taky Kuře v hodinkách… Dohromady by to byla taková dvacítka. My už dávno nejsme funková kapela, ale jsme
opravdu dobrá popová kapela. V rámci tohohle žánru opravdu nemáme už dlouho
konkurenci.
Nedávno jste jako zpěvák vstoupil na
novou půdu, a sice do operního žánru. Na Nové scéně Národního divadla
hrajete roli Staliňáka v představení
Rudá Marie, což je operní zpracování legendárního rozhlasového
seriálu Jiřího Lábuse a Oldřicha
Kaisera Tlučhořovi. Jak jste se
sžíval s novým uměleckým prostředím a s novým žánrem?
Ze začátku jsem z toho měl velké
nervy, protože jsem nevěděl, jak
se mám svou roli učit. Vůbec
jsem netušil, jak to uchopit, a připadalo mi, že se na mě všechno
valí a že je toho hrozně moc.
Postupem času jsem ale zjistil, že toho zas tak hodně nemám. Když jsme začali
zkoušet a poznal jsem, že
paní režisérka je nesmírně fajn, kolegové jsou
milí a spíš se mi snaží
pomoct, vlastně to nakonec bylo strašně příjemné.
Mohla by tedy být kariéra operního zpěváka jednou
z možností do budoucna?
Zatím to beru jako jednorázovou věc,
kterou dělám hlavně ze tří důvodů. Ten
první je autor téhle opery a dirigent Honza Kučera, se kterým se znám už dvacet let.
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fanouškům na hlavy
Mnohokrát jsme se viděli na různých
mejdanech, kdy jsem pro zábavu zpíval
operu a on z toho byl vždycky vyjevený.
Jednou mi řekl, že mi napíše operní roli
na tělo, a to taky udělal. Další důvod je,
že jsem si tak pro sebe říkal: Národní divadlo… Třeba tady jednou ta moje „bustička“ bude. Za jednu roli Staliňáka, stačila
by jen malinká, zastrčená někde ve foyer
nebo spíš nad barem. (smích) A zatřetí
mám vztah k rodince Tlučhořovic, líbí se
mi a vždycky líbilo, co pánové Lábus
a Kaiser dělají. Přijde mi to nejen jako
něco vtipného, ale i smysluplného.
Na jevišti musíte jako Staliňák zpívat
česky, zatímco v Monkey Business se
češtině léta bráníte. Nemohla by vás
operní zkušenost přivést blíž k rodnému jazyku?
U opery je to jiné. Pro mě je to dost veliká
stylizace. Nejsem operní zpěvák. Nechci,
aby to vyznělo špatně, ale já ve své podstatě operní zpěv předvádím. Ačkoli je
pravda, že jsem ho studoval a teď z toho
hodně čerpám, a to i s Monkey Business.
Máte ale různé žánry. S Romanem Holým jsme třeba udělali desku Neruda, která je celá v češtině, za vším si stojím a ne-

mám pocit, že to zní špatně. Když jsme se
pokoušeli dělat české texty pro Monkey
Business, tak to podle mě neznělo dobře.
Ty anglické zněly podstatně líp. Oslovili
jsme už i řadu textařů, dokonce jsme si ve
finále nejlepší písničky napsali sami,
a daly se česky zpívat. Najednou jsme ale
začali řešit, že kapela bude znít úplně jinak. Že už to snad ani nebudou Monkey
Business. V tom to taky možná bude, že
jsme se toho zalekli.
Prožíváte teď opravdu velký rok – premiéra v Národním divadle, nová deska, 15leté výročí kapely a k tomu ještě
něco, co je pro vás určitě nejdůležitější, a sice narození prvního potomka,
který by měl přijít na svět začátkem
léta. Jak to očekávání prožíváte?
Je to jedna z nejkrásnějších věcí na světě.
Jsem teď na takovém obláčku a moc se těším.
Pozorujete, že se o vás víc pokouší
sentiment, že vás některé věci víc dojímají?
Už to na mě pomalu přichází. Stanu se otcem poměrně pozdě, je mi 37 let, hodně
jsem to chtěl a dlouho jsme na to s manžel-

Monkey Business?
15 let na pódiích

kou čekali. To k tomu určitě taky přispívá.
Kdybych byl 19letý kluk, kterému někde
na zábavě uklouzly nohy, tak by to asi
bylo jiné. V tomhle věku si člověk daleko
víc uvědomuje smrtelnost, nějaký konec,
který se trochu víc přiblížil od doby, když
mu bylo právě devatenáct. Těším se, ale
zároveň už je tam malinko strach, aby dítě
bylo zdravé, nejen když se narodí nebo
prvních pět let, ale i do konce života. Přicházejí takové ty obavy, o kterých mi zkušení otcové říkali, že přijdou.

První album s názvem Why Be In
When You Could Be Out vyšlo
Monkey Business v roce 2000.
Poté se ke kapele připojila
Američanka Tonya Graves
a ve složení Matěj Ruppert, Roman
Holý, Ondřej Brousek, Pavel
Mrázek, Oldřich Krejčoves
a Martin Houdek hrají dodnes.

Máte obavu, zda budete dobrý otec?
Ne, největší obavu mám z toho, aby
moje dítě nebylo slavnější než já.
(smích)
Vystudoval jste střední pedagogickou školu. Myslíte, že třeba jako rodič využijete něco z toho, co jste se
naučil?
Sice jsem to vystudoval, ale nikdy jsem
se tomu nevěnoval. Hlavně jsem to už
všechno zapomněl, takže na tom se
v mém případě stavět nedá. Já bych strašně rád docílil toho, abych byl tak dobrý
rodič, jako jsou moji rodiče. A to budu
mít těžké, protože oni jsou ti nejlepší.

Letos v květnu vyšlo v pořadí
osmé studiové album Sex and
sport? Never! Skupina získala také
řadu ocenění. V roce 2001 to byla
Cena Akademie populární hudby
v kategoriích Objev roku a Skupina
roku. Na svém kontě mají také
čtyři okřídlené sošky Anděl
z různých let za nejlepší skupinu,
album nebo DVD.
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INTERNET
ZDARMA
www.mobil.cz

PŘEJDĚTE K ČPZP
A ZÍSKEJTE BONUS
NA PREVENCI!

500

KČ

Peníze pro každou
příležitost
rychle – do 24 hodin
minimum potřebných dokladů
s možností odkladu splátek

Takovou spoustu bonusů a výhod
vám jen tak někdo nedá!
Pojišťovny slibují to samé. Ale jen ČPZP vám dá opravdu něco navíc.
Nejdříve vám dáme 500 Kč na prevenci a pak už si vás budeme
jen hýčkat. Nevěříte? Jděte na cpzp.cz/205 a přesvědčte se.

Volejte ZDARMA 800 600 660
www.pujcky-jiznicechy.cz

kód pojišťovny

205

S námi máte navíc...
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Kousek Indie v Krušných horách
Bývala to luxusní rezidence politických prominentů,
na lov jelenů sem přijel i sovětský vůdce Leonid
Brežněv. Teď desítky let opuštěnou krušnohorskou
obec Jelení oživují česko-indičtí manželé. Zdejší
hotýlek opravují i za pomoci dobrovolníků a turisty
chtějí v srdci Sudet překvapit indickou restaurací.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Coby znavení turisté kráčíte lesními
stezkami Krušných hor, když vás nedaleko Nejdku na Karlovarsku praští do očí
cihlově oranžová budova jakéhosi penzionu. Ocitli jste se v Jelení, zaniklé sudetské obci ležící v téměř kilometrové nadmořské výšce, která nedávno získala čtyři stálé obyvatele. A ne ledajaké.
Kdo by čekal, že si v malebném, byť
stále ještě opravovaném, hotýlku dá nějaké tradiční krušnohorské jídlo, například
bramborák zvaný též Klitscher nebo chlupaté knedlíky se zelím, ten má smůlu.
Místo toho si ale může objednat
placky čapátí a klasickou indickou omáčku zvanou čatní. Penzion totiž zvedá z prachu zapomnění Alice Janstová s indickým manželem Anbu Mhesem.
Hotel chtějí opravit a vybudovat
zde indickou restauraci.
„Zatím máme zrekonstruovaných několik pokojů, našim hostům ale už nyní vaříme pravé
indické pokrmy,“ říká Alice Janstová. Se svým
budoucím manželem
se poprvé potkala
uprostřed Indie,
kam jezdila během svého studia tamilského
jazyka a indických
tanců.
Oba rádi cestovali, chvíli bydleli
v Praze, ale nakonec se rozhodli usídlit
v trochu jiné „divočině“, než na kterou
byli zvyklí ze svých
cest. Jejich novým domovem se stala
obec Jelení v bývalých Sudetech a čtyřčlenná rodina se

tu stala jedinými trvalými obyvateli. V lokalitě známé tuhými zimami nemají ani
signál mobilního operátora. Když si chtějí zavolat, musí odejít do čtyři kilometry
vzdálené vesnice. Obklopeni přírodou si
postupně plní sen. Vybrali si k tomu luxusní, i když zchátralý dům s pestrou minulostí – bývalý rekreační objekt ministerstva zahraničních věcí.

Jídla na kari i pro Němce
Kuchařkou v budoucí hotelové restauraci
bude sama Alice, hostům
vaří už teď. Základy indické kuchyně se naučila během
svých cest,

a to nejen od tamních kuchařů, ale zejména od babičky svého manžela. Aby hosté
mohli ochutnat tu pravou Indii, připravují
oba manželé pokrmy nejen v kuchyni, ale
také přímo na ohništi. Krušnohorskými
lesy tak voní tradiční indické placky, které
se v Indii jedí jako u nás chléb, k tomu servírují pálivou či kokosovou omáčku. „Až
zprovozníme celou restauraci, chceme vařit i česká jídla. Hlavně kvůli turistům z Německa, kterých je v okolí hodně,“ plánuje Alice.
Své hosty v Jelení manželé nejen nakrmí a ubytují, ale také se postarají o jejich
program. „Pořádáme meditační a jogínské kurzy, můžeme jim také ukázat speciální obřady, které vycházejí z tisíc let staré indické kultury,“ vyjmenovává 37letý
Anbu, který na meditace předělal speciální místnost velikosti menší tělocvičny.
„Se zájemci také cvičím základy bojových umění, nebo jim radím, kam mohou
v této panenské přírodě jít na výlet,“ dodává Anbu s tím, že oblíbené jsou vycházky
třeba do nedalekého německého města Johanngeorgenstadt.

S Brežněvem na lovu
V penzionu se dříve
na rekreaci
střídali
státní
úředníci
či zahraniční návštěvy.
L i d é
z okolí

dodnes vzpomínají, jak sem na podzim
1963 dorazil i tehdejší předseda prezídia
Nejvyššího sovětu SSSR Leonid Brežněv. „Jako vojín jsem Brežněvovi a jeho
loveckému doprovodu otvíral v údolí Bukového potoka průchod zátarasem. Prošel kolem mě v gumových holínkách s loveckou pušku přes rameno. Nezapomenu
na jeho typické husté obočí. V zákrutě
lesa pak všichni zmizeli směrem k demarkační čáře,“ vzpomíná Zdeněk Kolář, který zde tehdy sloužil u pohraniční stráže.
Dnes už není po luxusním zařízení hotelu ani památky. „Když jsme se loni
v září nastěhovali, netekla tu voda, museli jsme se mýt v potoce. Bylo tu hodně
vlhko, takže veškerá omítka musí dolů.
Starý kotel na mazut dávno nefungoval,
musel se koupit nový, ekologický na dřevo,“ popisuje nový majitel.

Nemáte peníze? Pracujte
Na všechny nezbytné opravy by rodina
neměla peníze. Ale poradili si. „Každý za
ubytování nebo stravu zaplatí tolik, kolik
chce. Kdo nemá peníze, může nám zaplatit prací. Může třeba vařit, pohlídat děti,
ale hlavně pomáhat se stavbou a opravami domu,“ říká Anbu. Právě díky takovým hostům, zejména mladým cestovatelům z celého světa, rekonstrukce pokračuje. „Teď tu máme dvě dívky, jedna je
z Litvy, druhá ze Skotska. Seškrábaly
omítku v jednom pokoji a budou ho malovat,“ dodává. V hotelu, který funguje od
letošního ledna, mohou zájemci bydlet
den dva, ale třeba i půl roku. Celkem se
tu zatím vystřídalo kolem 14 lidí, i z Austrálie nebo Brazílie.
A jak se rodákovi z tropické Indie
v českých horách líbí? „Říkali, ať do Česka nejezdím, že tady žijí rasisté a xenofobní lidé. Já zatím problém neměl, bílí jsou
na nás milí a pomáhají. A když potkám
Romy, tak se na mě smějí a jsou přátelští,
víc než k bílým,“ pochvaluje si Ind.
A důvodů k radosti má víc. Před pár
týdny totiž na internetu vybral na rekonstrukci hotelu mezi lidmi 332 tisíc korun.
Kdo přispěl, může do budoucího hotelu
přijet kdykoliv na jídlo a rekreaci. Samozřejmě zdarma.

Vzpomínky na Indii
Když Alice Janstová cestovala po Indii,
spala, kde se dalo. Většinou u rodin, které
jí přístřeší poskytly. Jednou se takto
ubytovala u Anbu Mhesema, který v té
době studoval filmovou školu. „Hned první
večer mi řekl, že si mě vezme, že to cítí.
Samozřejmě jsem tomu nevěřila. Pak jsme
spolu cestovali, skutečně se zamilovali
a v Indii se vzali,“ líčí Alice, která teď
vychovává dvě dcery. Vztah s Anbu
upevnila i řada dramatických zážitků.
S autobusem málem spadli ze srázu
v Himalájích, Alice se při cestách musela
poprat i s tropickou horečkou dengue.
FOTO | V. ŠLAUF, MAFRA
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Z válečné bídy až mezi
gurmánské velmoci
Bylo to období velkých rozdílů. Na talíři dělnických
rodin nudle s mákem či vajíčka s knedlíky, na tom
u lidí z vyšší společnosti třeba mořské plody. Kdo měl
peníze, mohl si za první republiky dopřát téměř vše.
5plus2
■ V KUCHYNI
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Z bídy válečných a prvních poválečných let se česká gastronomie počátku 20. let dokázala oklepat poměrně
brzy. Předtím se vařilo z náhražek, kvalitní máslo bylo nedostatkovým zbožím, o takové vanilce ani nemluvě.
„Vždycky ale byly brambory, povidla,
tvaroh či mák. Ovšem také i domácí zabijačka,“ říká Eva Všetíčková, autorka
Kuchařky první republiky.
Poměrně rychlý poválečný hospodářský růst se však brzy projevil i v tuzemské gastronomii. V Československu začaly fungovat kuchařské školy, které
měly velmi vysokou úroveň a dívky ze
středně bohatých rodin připravovaly na
roli manželek. Podle Jitky Rákosníkové, spoluautorky zmiňované kuchařky,
bylo navštěvování
těchto zařízení

„

pro určitou společenskou vrstvu takřka
povinností. Postupně se na zdejší trh začaly dostávat v hojné míře i suroviny,
které dnes pokládáme za téměř exotic-

poměrů se kupříkladu objevil pokrm
z pórku, který je zpracovaný úplně stejným způsobem jako chřest.
„Snažili se, aby rozdíl v surovině nebyl poznat. V ceně byl ovšem veliký,“
říká Rákosníková.
Samostatnou kapitolu prvorepublikové kuchyně tvořilo koření a bylinky.
„Používalo se především koření ze zahrádky – majoránka, oregano, ale také
dovozové, jako například vzácný
šafrán. Bylinky pak byly nedílnou sou-

Za války se používalo mnoho náhražek.
Umělý med či margarín místo másla.

ké. „Skvěle fungoval například systém
dovozu mořských ryb,“ jmenuje jeden z
příkladů Rákosníková. „Kdo měl peníze, mohl si tehdy dopřát téměř cokoliv,“
dodává. Ostatně Praha byla po určitý
čas uznávanou gastronomickou metropolí. Zcela běžnou surovinou se stal například parmezán, což byl pozůstatek rakousko-uherského mocnářství, které zahrnovalo i sever Itálie.
I přes výdobytky cizokrajných trhů si
zdejší kuchyně udržovala silný regionální základ, který se různě snoubil
s gastronomií rakousko-uherské monarchie i jiných středoevropských států.
Za první republiky se u nás hojně pěstoval také chřest, který je dnes
doslova módní záležitostí.
V receptech rod i n
z chudších

částí i venkovské kuchyně,“ vysvětluje
Eva Všetíčková.

Recepty na dobroty
z období I. republiky
Makový pudink

Ingredience: 60 g másla, 85 g krupicového
cukru + 25 g na sníh, 4 vejce (žloutky
a bílky zvlášť), 2 lžičky nastrouhané
citronové kůry, špetka skořice,
110 g mletého máku, 50 g strouhanky.
Postup: Utřeme máslo, cukr, přidáme
žloutky, citronovou kůru a skořici. Pak
přidáme sníh z bílků a 25 g cukru, mák
a strouhanku. Směs rozdělíme do máslem
vymazaných formiček, které postavíme
do kastrolu s vroucí vodu a vaříme 45 až
60 minut.

Nepravá želví polévka

Za železnou oponou
Vzkvétající českou gastronomii však fatálním způsobem poznamenala druhá
světová válka a roky po ní následující.
„Takřka všechno bylo ztraceno. Poválečné období nebylo jednoduché nikde.
Už za války se začalo používat mnoho
náhražek, například místo másla margarín, umělý med, vařilo se také ze sušených vajíček,“ popisuje Rákosníková.
Jenže zatímco země jako Francie
nebo Velká Británie se díky otevřeným
hranicím a svobodě podnikání hospodářsky relativně rychle vzpamatovaly a pronikaly do nich vlivy kuchyní blízkých i vzdálených
zemí, Československo se i se
svou někdejší proslulou gastronomií uzavřelo za železnou oponou. „Některé tradiční plodiny musely ustoupit těm,
které se pěstovaly ve velkém. Téměř úplně vymizely některé druhy
obilnin jako pšenice
a ječmen, stejně
tak řada odrůd
ovoce,“ dodává
Všetíčková.

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

Ingredience: 3/4 kg hovězí oháňky,
1/4 kg hovězích kostí, 100 g kořenové
zeleniny, sůl, pár kapek madeirského
vína, hladkolistá petrželka.
Žloutkové knedlíčky: 5 žloutků z natvrdo
uvařených vajec, 150 g hladké mouky.
Postup: Oháňky, kosti a nakrájenou
zeleninu osolíme a na mírném plameni
povaříme nejméně dvě hodiny. Vývar
scedíme, maso obereme z kostí a vrátíme
se zeleninou zpět do polévky. Dochutíme
solí a vínem.

Plíčky po vídeňsku

Ingredience: 500 g telecího kořínku
(srdce, játra) a jazyk, 1 cibule, špetka
tymiánu, 10 kuliček pepře, 5 kuliček
nového koření, sůl, 1 lžíce octa. Omáčka:
60 g másla, 60 g hladké mouky, vývar,
citron, 120 ml smetany ke šlehání, 1 žloutek.
Postup: Kořínek a jazyk uvaříme s cibulí,
bylinkami, kořením, solí a octem do
měkka. Z másla a mouky připravíme
jíšku, přidáme vývar a povaříme.
Přidáme citron, smetanu a žloutek.
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Rychlá úleva z lékáRny pRo vás

sT

p svědění

po bodnutí hmyzem
yzem
Bodnutí nebo štípnutí hmyzem je vždy
nepříjemné, pro děti obzvlášť. Místo vpichu
svědí, otéká a v horších případech i pobolívá. Jakk
minimalizovat následky tohoto hmyzího útoku?
Novosil gel SWISS vyniká nad konkurencí unikátn
ním
účinným a silným složením, které zabraňuje vzniku neegativních reakcí v důsledku bodnutí, kousnutí nebo štípn
nutí
hmyzem. Obsažený extrakt boswellie zmírňuje svěděění,
zklidňuje místo bodnutí a urychluje odeznění červeené
vyrážky. Extrakt rdesna zase díky resveratrolu regeneeruje pokožku a rovněž omezuje začervenání místa bodn
nutí
a zmírňuje svědění. Další účinné látky (bazalková, šallvějová, řebíčková silice, extrakt světlíku) účinnost gelu jještě zvyšují. Menthol pak dodává příjemný, dlouhotrvaající
chladivý efekt.
Novosil gel SWISS

Nedělejte si s menopauzou
hlavu, nechte to na
Elli MenoOsteo FORTE!

Menopauzou
s lehkostí

Trápí vás metličky kolem kotníků a k večeru často oteklé nohy?
n

léčivé koNopí

O

YŠŠÍ KVA
JV

PÍ

DY

Vyzkoušejte Venosil konopné mazání, které je unikátní patentově chráněnou kombinací konopného oleje a sibiřské jedle. Mezi další důležité látky patří také rutin, kostival, arnika, fenykl, řepík, máta, měsíček a šalvěj. Přispívá k rychlému osvěžení nohou a zmírnění
pocitu „těžkých nohou“. Používá se při metličkách a otocích kotníků. Pravidelná péče o
nohy a jemná masáž nohou Venosilem
přispívá ke zmírnění obtíží, lepšímu fungování a zpevnění
cév na dolních končetinách.

KO N

Nové
uNikátNí s
složeN
ž Ní

Rozlučte se s křečovými
ými žilami

A
LIT

Pomocí doplňku stravy Elli MenoOsteo FORTE!
Kombinuje v sobě důležité látky pro psychickou pohodu a zdraví kostí, které jsou v této fázi života nejvíce ohrožené. Vašim kostem nejvíce prospějí obsažené vitaminy D3 a K2 a také samozřejmě vápník.
Pro klidný a pohodlný přechod je v přípravku zahrnut extrakt jetele lučního, a abyste se lépe vyrovnala s příznaky menopauzy, je tady extrakt ze šištic
chmele otáčivého.

novInka

NE

I když je menopauza často spojována
s nepříjemnými příznaky, jako je pocení,
řídnutí kostí, neklid, podrážděnost, návaly
horka, inkontinence, nespavost, nervozita,
deprese, bolesti hlavy, nárůst hmotnosti
nebo ztráta libida, vy můžete tímhle těžkým
obdobím projít s lehkostí pírka. Jak?

zakoupíte ve svých lékárnách.

Z KAN

A

K dostání je ve vašich lékárnách, pro
odejnách
zdravé výživy a bylinářstvích.

Nedejte striím šanci!
Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná
a zvětšuje tak, že může dojít k popraskání její svrchní části a vzniku strií.
Důležitá je především prevence!
Jako zaručený pomocník zaměřený na
problematiku strií se maminkám výborně osvědčil tělový krém Elasti-Q®
Exclusive. Je určen hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu, kdy napomáhá
odstranit strie již vzniklé. Obsahuje
K dostání také ve formě lehkého tělového oleje!

šest unikátních látek, které kůži nejen
chrání, ale napomáhají k její hydrataci
a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém
je nyní nově obohacen o účinné látky
pupečník a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky.
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Playtvak.cz? Pozítří na náplavce
Léto začíná 21. června
od 16 hodin na náplavce
v Praze. Přijdou ho slavit
Karel Gott, No Name,
Nebe i Rybičky 48.
Moderuje Jakub Kohák.

lenky budou diváci potkávat v dalších
pořadech. „Projektem webu Playtvak.cz
chceme oslovit hlavně lidi od 15 do
30 let, kteří jsou zvyklí audiovizuální
obsah hledat na internetu, a ne v televizi,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva skupiny Mafra. „Začínáme právě v období, kdy všechny televize jdou
do času repríz a kdy je množství premiér téměř nulové. My naopak i přes
prázdniny denně přineseme čtyři premiéry vlastních pořadů,“ slibuje Štěpán
Košík. Nepůjde jen o zábavní videa. Posílí videoobsah i v rámci zpravodajství,
například pro portál iDNES.cz. „Cílem
je zesílit interakci mezi našimi jednotlivými médii napříč celou skupinou. Prvním strategickým krokem s důrazem na
audiovizuální obsah bylo přestěhování
televize Óčko a otevření zbrusu nových
televizních studií, kde bude také vznikat velká část obsahu pro videokanál,“
dodává Štěpán Košík.

ČR | Snad jenom u Vltavy na pražském
Rašínově nábřeží je možné, aby režisér
reklam a „geniální“ fotbalista Jakub Kohák uvedl na pódium jak zlatého slavíka, božského Karla, tak punkové i popové kapely. Vstupné se neplatí a pro ty,
kteří dorazí v červeném oblečení, je přichystaný drink zdarma. Odpálení léta
ve velkém stylu má na svědomí nový videoportál Playtvak.cz.
„Půjde o moře zábavných videí,“ vysvětluje šéfproducent Josef Koukolíček. „Hledali jsme něco, co je s mořem
přímo spojené, a přišel nám na mysl největší obyvatel moří, král oceánů – plejtvák. A odtud už byl jen krůček ke slovní hříčce, která vás přímo nabádá, co
máte s Playtvakem udělat – zmáčknout
play, ponořit se do našeho moře videí
a užít si oceán zábavy na Playtvak.cz,“
dodává Koukolíček.

Playtvak.cz
• Je nová internetová televize
mediální skupiny Mafra.
• Moře videí a oceán zábavy.
Český jackass, videoblogy
slavných Youtuberů, pořady
o vaření, vlasech i líčení a mnohé
další. Premiéry, žádné prázdniny.

Suchánek a Genzer
O zábavu nebude nouze, protože videoportál jako jediný vrací na obrazovky
i displeje program Michala Suchánka
a Richarda Genzera. S vlastním pořadem přichází třeba i Nikol Štíbrová,
Martina Pártlová a Veronika Arichteva.
Autorem názvu Playtvak.cz je Jaroslav Sauer, jehož nápady, vtipy a myš-

Trochu potřeštěný Jakub Kohák a vždy vytříbeně elegantní Karel Gott. Dokázal je spojit Playtvak.cz, zbrusu nový videoportál mediální skupiny Mafra.

Náplavka, 21. června od 16 hodin
Vystoupí Karel Gott, No Name,
Nebe, Rybičky 48, Ivan Mládek,
Mirai a další. Moderuje Jakub
Kohák. Vstup zdarma.

INZERCE

DNES VAŘÍ ASKO!
Někdo vaření miluje, je pro něj symbolem oddechu
a seberealizace a někdo ho má na listě nejméně oblíbených
domácích činností. Pro všechny, milovníky i odpůrce,
jsou skvělými pomocníky kuchyňské doplňky! Rychlejší
a kvalitnější krájení jako profesionál za pomoci kvalitních
nožů a na pevném prkénku. Problém s dodržením množství
přísad dle receptu? Se správnou odměrkou se vám to JIŽ
nestane! Ulehčete si s námi vaše kulinářské chvíle,
v prodejnách ASKO naleznete veškeré kuchyňské pomůcky
na jednom místě a za výhodnou cenu!

lo
Sklenička, sklo
- 420 ml - 29,- 340 ml - 29,- 190 ml - 29,- 380 ml - 29,- 380 ml - 29
29,-

Sada nožů
se stojanem,
ocel, cena - 1 149,-

Kuchyňské nádoby, různé typy,
různé barvy
příborník,
99,mísa,
od 39,sada misek s víkem - 299,-

Pekáč s roštem,

www.asko.cz

nerezová ocel, 25 × 35 cm,
cena - 199,-

Sada ku
kuchyňských
pomůcek,
12 ks, cena - 499,-

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Spočítejte si, jak chránit domov
Pojištění domácnosti
vás nestojí příliš a naopak
pomůže v nepříjemných
situacích. Přinášíme
otázky a odpovědi
na časté dotazy čtenářů.
5plus2
■ RÁDCE
Jak správně spočítat pojistnou částku při pojišťování domácnosti?
Podlahová plocha, o které se v této souvislosti často hovoří jako o základním
parametru, je pro zjištění pojistné částky pouze orientačním podkladem. Je totiž třeba připočítat také hodnotu věcí,
které s rozlohou bytu přímo nesouvisejí. Jsou to cennosti, obrazy nebo sportovní potřeby, přičemž s počtem položek
narůstá i složitost výpočtu. Na internetu

existují různé kalkulačky, jež tento proces usnadňují a spočítají pojistnou částku téměř přesně.
Když si koupím byt na hypotéku,
musím si ho pojistit? A jaký produkt
zvolit?
Každá banka má podmínky stanoveny
trochu jinak. Obvykle se v případě hypotéky klientům doporučuje byt zajistit
buď pojištěním nemovitosti, nebo pojištěním domácnosti na minimální částku
300 tisíc korun, to záleží na obchodních
podmínkách banky. Je třeba bance předložit originál pojistné smlouvy, pojistky
nebo návrh na uzavření pojistné smlouvy. Oproti případům, kdy si hypotéku
berete na pořízení domu, není vyžadována vinkulace pojistné smlouvy ve prospěch banky.
Vztahuje se pojištění domácnosti
i na případ, kdy třeba zakopnu a při
pádu rozbiju například televizi?
Takový případ není v rámci pojištění domácnosti pojistným rizikem. Pokud by

Na co si dát pozor
Zásadní je spoluúčast a její výše.
U běžné domácnosti klienti
nejčastěji volí nejnižší –
500 korun, lze ji však mít až
10 000 korun.
■ Pojištění se zpravidla sjednává
na dobu neurčitou a během
jeho trvání lze smlouvu měnit.
■ Základní pojistka zahrnuje
zejména riziko požáru, výbuchu,
úderu blesku, pádu letadla,
vichřice a krupobití, zemětřesení,
pádu stromu, sesuvu půdy
a laviny a nárazu vozidla.
Lze se připojistit na riziko
povodně a záplavy nebo
odcizení a vandalismu.
■ Sledujte, kde vám poskytnou
něco navíc. Může to být
pojištění rizika zkratu a přepětí,
které vám může ušetřit peníze
za spálené spotřebiče.
■

ovšem šlo o televizor někoho jiného
a vy byste měli sjednané pojištění odpovědnosti, byla by náhrada škody vyplacena. V nabídce pojištění však bývá riziko „sklo all risk“, což je rozbití skla
i vlastním zaviněním, takže pokud byste
při pádu rozbili například skleněný stůl,
tak by vám pojišťovna škodu zaplatila.
Platí se spoluúčast ve všech případech, nebo jen když si škodu způsobím vlastní nepozorností?
Spoluúčast se většinou platí u všech
škod s výjimkou pojištění odpovědnosti
za újmu a u základní nebo nadstandardní asistence.
Uzná mi pojišťovna škodu v plném
rozsahu, i když například začnu s úklidem sousedem vytopeného bytu
dřív, než pojišťovna vše zaznamená?
Škodu hlavně ihned po jejím vzniku
dobře zdokumentujte, nezbavujte se zničených či poškozených věcí. Pokud jste
s úklidem začali, dejte to pojišťovně co
nejdřív vědět.
(jol, re)

INZERCE

Myslete na to,

že nápad zkusit

jinou barvu
STOJÍ za to.

SEDM tipů pro pojištění domácnosti a domů
UNIQA pojišťovna vám nabízí návod,
jak se pojistit proti rizikům ohrožujícím bydlení.
1. Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti nejsou totéž.
Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti objektu – okna, dveře,
malbu, podlahy, střechu, atp. Pojištění domácnosti se sjednává pro obsah
bytů – vybavení domácnosti. Jde o dvě různá pojištění.
2. Na jaká rizika si dát pozor?
Vždy se vyplatí pojištění proti živlům (povodeň, záplava, úder blesku, krupobití, vichřice, apod.) a požáru. Vhodné je pojištění proti vodovodním škodám
(v důsledku prasklého potrubí) a pojištění proti vloupání.
3. Vyhněte se podpojištění.
Jak stanovit přiměřené pojistné částky? Pomůže „katastroická“ představa:
kdyby celá domácnost nebo dům po totálním požáru lehl popelem, jaká
částka by byla potřeba ke kompletní obnově v dosavadní úrovni?
4. Aktualizujte pravidelně své pojištění.
Zázemí budujeme postupně, rekonstruujeme, doplňujeme. Zhodnocení je
třeba zohlednit pojistnou smlouvou. Doporučuje se aktualizovat ji vždy po
skončení významného zásahu do kvality bydlení a jinak cca každé tři roky.

Pojištění majetku

Beneﬁty na bydlení:
 Hlášení škod přes mobilní aplikaci
 Sleva za kvalitní zabezpečení
 Maximální úhrada škody
 Široké krytí již v základu

www.uniqa.cz

5. Součástí pojištění domácnosti je pojištění civilní odpovědnosti.
Součástí pojištění domácnosti je pojištění občanské odpovědnosti jejích příslušníků. To lze využít v případě nechtěné škody v obchodě (například shozením zboží z regálu), zranění kvůli spadlému předmětu z balkonu (například
květináče), škody způsobené psem na návštěvě nebo nechtěného zranění
spoluhráče při rekreačním sportu.
6. Na pojištění je třeba myslet i při změně majitele.
Každá změna majitele přináší nutnost sjednání nové pojistné smlouvy. To se
týká i převodů nemovitostí v rámci rodiny, například dědictvím.
I nájemce bytové jednotky musí uzavřít pojištění domácnosti pro své vybavení bytu. Pronajímatel neručí za obsah pronajatého bytu. Nenese ani odpovědnost za škody způsobené nájemníkem.
7. UNIQA nabízí virtuální prohlídku rizik!
Na www.chrantesvujdomov.cz je názorný přehled rizik a zabezpečení,
který Vás lépe provede tímto druhem pojištění a umožní základní orientaci.
Proklikejte si vzorový obytný dům, než půjdete do pojišťovny.
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polovina dětí vůbec
nesportuje, přesto
je častěji pojistíme
na úraz, Než na nemoc
Čtyři děti z deseti skoro vůbec nesportují
Frekvence sportu dětí

100 %
90 %
80 %

5
8
21

Jak často se vaše dítě věnuje nějaké
sportovní aktivitě?
Kolik peněz vydáte v průměru na sportovní aktivity jednoho dítěte?

Jednou měsíčně
Denně

70 %

Několikrát týdně

60 %
50 %

25
Jednou týdně

40 %

Skoro vůbec

30 %
20 %
10 %
0%

Denně sportuje jen každé třinácté dítě. Přesto
je rodiče nejčastěji pojistí pro případ úrazu a jeho
případným trvalým následkům.
Na pojištění vážné nemoci
Češi pamatují jen u každého druhého dítěte. Při
výpadku příjmu z důvodu péče o dítě se spíš než
na životní pojištění spoléháme na partnera a stát.
Překvapivé závěry přinesl

on-line výzkum, který pro
Pojišťovnu České spořitelny zpracovala společnost
Ipsos.
„Pro zdravý vývoj dítěte
je pohyb velmi důležitý.
Fakt, že se sportování vůbec nevěnuje polovina

41
v%
n=198

dětí, je zarážející. Paradoxně se i takové děti pojišťují
hlavně na úrazy,“ říká Petr
Procházka, ředitel úseku
řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Závažnější jsou ale dlouhodobé nemoci, toto pojištění
„Děti více pojišťujeme
na úrazy, závažnější jsou
ale paradoxně dlouhodobé nemoci.“
rodiče podceňují. Pětina
z nich ani nepřemýšlela
nad tím, kdo by jim dorovnal příjem ve chvíli, kdy
by se museli starat o vážně

manažerům hrozí úrazy
s trvalými Následky stejNě
často jako ženám na mateřské
dovolené
V čele pomyslného
žebříčku povolání,
kterým hrozí nejvíce
trvalých následků úrazu,
stojí dělníci, truhláři,
řidiči z povolání, ostatní
řemeslníci a studenti

Pojišťovna České spořitelny
eviduje stejný počet úrazů
u manažerů jako u čerstvých
maminek, u kuchařů jako
u hasičů a u policistů jako
u úředníků.
Trvalé následky zůstávají
nejčastěji po úrazech z období letních prázdnin, rizikový
je také leden a květen. Převažují lehčí zranění, za ty nej-

Za sportovní aktivity
našich dětí zaplatíme
v průměru 2 000Kč
ročně

závažnější mohou dopravní
nehody a pády z výšky.
Nejvíce úrazů s trvalými
následky je u dospělých
v okresech České Budějovice a Frýdek Místek, u dětí
v okresech Klatovy a Most.
Téměř o třetinu trvalých
následků úrazu se dělí lidé
ve věku 30 – 42 let, v 70%
případů jde o muže.

nemocné dítě.“
Několikrát týdně sportuje jen každé páté dítě.
Do sportovních aktivit
dětí jsme přitom ochotni
investovat i 2 000 Kč ročně,
tedy tolik, co do životní pojistky.
Své potomky nejčastěji pojišťujeme pro případ úrazu
a z obavy z jeho trvalých
následků. Úrazové pojištění patří, spolu se stavebním spořením, k nejčastějším produktům, které pro
děti sjednáváme.
Každý čtvrtý rodič má dítě
pojištěné na své smlouvě
životního pojištění.

NejsilNější
motiv pro
sjedNáNí
životního
pojištěNí:
narození
dítěte a vážná
událost
v rodiNě.
Impulzem pro sjednání životního pojištění je nejčastěji narození dítěte nebo
vážná životní situace blízkého člověka.
Zkušenost s vážným
onemocněním nebo
úrazem má šest lidí
z deseti. Češi se nejvíce obávají rakoviny, infarktu a mrtvice.

Na životní
pojištění
spoléháme
více Než
na partnera
Každý třetí Čech má
pro případ vážné
nemoci
zajištěnu
náhradu příjmu životním pojištěním,
každý čtvrtý by se
v takové situaci
spolehnul na svého partnera. Máme
strach ze ztráty příjmu, ale o inančních
důsledcích ochrnutí
třetina z nás ani nepřemýšlí.

komerční příloha POJIŠTĚNÍ

Mýty
v životním
pojištění

Nikdo (partner, děti...) není závislý na vašem příjmu a nemáte dluhy?
Máte našetřen alespoň 1 roční plat pro případ dlouhé nemoci?

Jsem zdravý jako řípa,
pojistku nepotřebuji
Nemocného vás nepojistí!

Máte dostatečnou inanční rezervu na zakoupení rehabilitačních
pomůcek a výdajů spojených s léčbou?

Pojistěte se, dokud jste
zdraví. Nemocné pojišťovna nechce – jsou pro
ni příliš rizikoví. Je kdokoliv na vašem příjmu
závislý? Pak o sjednání
pojistky vážně uvažujte.
Něco nabídli, já to podepsal
Čtěte a srovnávejte!
Víte, kde a na jakou částku máte pojistku sjednanou? Koupíte si auto jen
proto, že ho obchodník
vychvaluje? Nebo mu
mrknete pod kapotu
a vyzkoušíte brzdy? Čtěte, ptejte se a srovnávejte.
Před deseti lety jsem si
založil pojistku
Ta už neodpovídá tomu,
co potřebujete dnes!
Smlouvu pravidelně aktualizujte! Tak po třech
až pěti letech se mění
vaše příjmy i rodinná situace. Rozhodně je dobré mít takovou pojistku,
kterou můžete upravovat
zdarma, bez skrytých poplatků.
Nemám
na
placení,
pojistku
zruším
Proděláte na tom, jde to
i jinak!
Nemůžete pojistné platit? Požádejte pojišťovnu
o odklad plateb, snížení
pojistného nebo přerušení placení pojistného.
Přestat platit nestačí –
pojistka se sama nezruší
a z vás se stanou dlužníci.
Zruším pojistku, dostanu z ní peníze zpět
V prvních letech vám
moc peněz nezůstane!
V prvních letech trvání
smlouvy platíte všechny
náklady spojené se sjednáním pojistky. Když
smlouvu předčasně vypovíte, přijdete o většinu
peněz, které na ni vložíte.
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BOJÍTE SE
VÁŽNÉHO
ONEMOCNĚNÍ?

ŽIJETE
AKTIVNĚ? JEZDÍTE
ČASTO AUTEM?
Sportujete?
Věnujete se
rizikovým
koníčkům?
Máte rizikové
povolání?

POTŘEBUJETE
DOROVNAT
PŘÍJEM PŘI
PRACOVNÍ
NESCHOPNOSTI?

MÁTE DĚTI?

Děti pojišťujete pro
případ, že s nimi
budete muset zůstat
doma a nebudete
mít příjem ani
nemocenskou.
Pojistěte je hned
po narození!

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, ráda vám pochválím vaše minerály. Po využívání 1 plechovky mě přestala bolet levá kyčel. Bolest byla
už tak nesnesitelná, že jsem v noci špatně spala. Je mi 61 let, mám více energie, nejsem, jako dříve, tolik unavená,
mohu pracovat na zahrádce. Těžko hledám slova k vyjádření toho, co cítím. Moje matka užívá minerály také. Je jí 85 let.
20 let nemohla ohnout nohu v koleni. Dnes má koleno pohyblivé. Prosím o zaslání 15 kusů plechovek mletých minerálů
a děkuji.
Alena Plchová, Hořice
Dobrý den, je mi 35 let a měl jsem velké problémy s bolestí páteře, a hlavně bolest ramen v takové míře, že jsem
nemohl ani spát na boku a dost mě to omezovalo v práci (upozorňuji, že na zázračné léky vůbec nevěřím, ale řekl
jsem si, že to prostě zkusím.) Neuvěřitelně rychle minerály zabraly. Po 14 dnech obrovské zlepšení u ramen a zároveň
obrovské zhoršení u páteře, (což jsem předem věděl, že k tomu může dojít.) Dnes již mám své první balení téměř
dobrané, záda nebolí vůbec a ramena pouze v extrému. Mohu pouze doporučovat. Je pravda, že v mém okolí už to
na mé doporučení bere asi 7 lidí. Za ty peníze to opravdu stojí. Takže děkuji.
Filip Čežík, Milovice
Vážení, již po využití první plechovky se mně snížil krevní tlak natolik, že mně lékař snížil na méně než polovinu
léky, a taktéž u cukrovky byly léky sníženy. Je mi 61 let a jsem upřímně nadšen. Všem lidem opravdu mohu směle
doporučit.
Váš již pravidelný odběratel Petr Roušar, Jedlová
Měla jsem dlouhodobé potíže se zdravím. Trvalé záněty močových cest, operaci nosních dutin a opakující se záněty
v těle. Začala jsem užívat extrakt Lapačo a po něm Schindeleho minerály. Můj zdravotní stav se začal výrazně lepšit. Přestaly křeče ve svalech, únava i opakující se záněty a úplně zmizel zánět nosních dutin. Lékařka mi sdělila, že je to chronické,
a že se toho již nezbavím. Zánět po 3 měsících úplně zmizel, začala jsem se cítit i po fyzické stránce úplně zdravá, je mi 66
let a cítím se svěží. Vaše minerály mi vrátily chuť do života.
Děkuji a zdravím, Jana Müllerová, Milevsko
Dobrý den, prosím o zaslání dalšího balení Schindeleho minerálů. Cítím nyní celkové zlepšení svého zdravotního
stavu, vitalitu, zlepšení spánku, kožní projevy, s kterými si lékaři zde nevěděli rady, zmizely. Také bolesti kloubů ustaly,
voda v koleně, otoky jsou pryč. Cítím se nyní podstatně lépe, prostě fajn.
Jiří Hrdý, 76 let, Ústí nad Labem

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem a městem.
Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního
tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to,
že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom
pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo
dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro
tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

sobota 20. června 2015
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ČT1
6.25

Okouzlení IV (18/52) 7.20 Postřehy
odjinud 7.25 Polopatě 8.15 Každý má
svůj stín 9.00 Kdo chce kam 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.15 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
14.55
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O zámku v podzemí
Vltavská víla
Lízin let do nebe
Neobyčejné životy
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.30
6.55
7.15
8.05
9.15
10.05
10.45
11.25
12.55
14.35
16.40
17.00
17.45
18.25
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (20)
Avengers: Sjednocení II (8)
Tom a Jerry III (23, 24)
Dokonalý svět (11)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Kdopak to mluví 2
4 svatby (1, 2)
Jak ukrást nevěstu
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

SCI-FI

15

Prima
6.00
7.10
7.40
8.15
9.20
9.55
11.35
13.55
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (7)
Autosalon
M.A.S.H (147)
Můj táta je duch
Komedie (USA, 1990)
Noc v muzeu 2
Komedie (USA, 2009)
Pozor, vizita!
Komediální drama (ČR, 1981)
Vraždy v Midsomeru VIII
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

DOBRODRUŽNÝ

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Gilmorova děvčata VII
(20) 6.50 Doktorka z Dixie (1) 7.35 Den otců 9.25
Susedia (48, 49) 10.35 Beze stopy V (4) 11.45 Gilmorova děvčata VII (21) 12.35 Mentalista V (1) 13.30
Batman: Rok jedna, anim. film (USA, 2011) 14.50
Muži v černém 2, sci-fi komedie (USA, 2002) 16.30
Mrazík, pohádka (Rus., 1964) 18.10 Jedna kočka za
druhou, film (ČR, 1993) 20.00 Casanova, komedie
(USA, 2005) 22.15 Rudá voda, thriller (USA, 2003)
0.00 Bumerang, komedie (USA, 1992)

Prima cool
7.25 Ninja faktor po americku (1) 7.55 24 hodin:
Dnes neumírej (1) 8.55 24 hodin: Dnes neumírej (2)
9.50 Kravaťáci III (14) 10.50 Graceland (7) 11.45
Souboj bijáků (2) 12.45 Pevnost Boyard (4) 15.15
Simpsonovi XVII (11) 15.45 Simpsonovi XVII (12)
16.15 Simpsonovi XVII (13) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi
XVII (14) 18.55 Simpsonovi XVII (15) 19.30 Simpsonovi XVII (16) 20.00 Sousedská hlídka, sci-fi komedie (USA, 2012) 22.10 To byl zítra flám, komedie
(USA, 2010) 0.15 Hrajeme s Alim 0.45 Re-play 1.20
Applikace 1.55 To byl zítra flám, komedie (USA,
2010) 3.25 Pevnost Boyard (4)

Prima love

20.00 Hodina pravdy
21.00 Zlatá hokejka
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Náhradnice
Romant. komedie (VB, 2011). Hrají
K. Macdonaldová, D. Tennant,
A. Eveová, M. Urie a další
23.55 Místo činu - Schimanski
Káťa mlčí. Kriminální cyklus
(N, 1989). Hrají G. George, E. Feik,
K. Riemannová, U. Pleitgen a další
2.00 Manéž Bolka Polívky
3.10 Zkus mít vkus
3.35 Chalupa je hra
3.55 Zahrada je hra
4.20 Móda-Extravagance-Manýry
4.45 Designtrend

SÉRUM PRAVDY

20.20 Hunger Games
Sci-fi thriller (USA, 2012). Hrají
J. Lawrenceová, J. Hutcherson,
E. Banksová, L. Hemsworth,
W. Shieldsová. Režie G. Ross
23.05 Kill Bill
Akční film (USA, 2003). Hrají
U. Thurmanová, D. Hannahová,
L. Liu, M. Madsen a další. Režie
Q. Tarantino
1.05 Paranormal Activity 3
Horor (USA, 2011). Hrají K. Featherstonová, S. Graydenová,
L. Bittnerová, B. Boland a další.
Režie H. Joost, A. Schulman
2.30 Novashopping
3.00 U Haliny v kuchyni

20.15 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého
muže
Dobrodružný film (USA, 2006).
Hrají J. Depp, O. Bloom, K. Knightleyová, B. Nighy, S. Skarsgard
a další. Režie G. Verbinski
23.35 Potopa (1/2)
Thriller (VB/Kan./JAR, 2007). Hrají
R. Carlyle, J. Gilsigová, D. Suchet
a další. Režie T. Mitchell
1.40 Vraždy v Yorkshiru: 1980
Thriller (VB, 2009). Hrají W. Clarke,
P. Considine, J. Fox a další. Režie
J. Marsh
3.35 Vraždy v Midsomeru VIII
Smrt přichází v noci. Krimiseriál
(VB, 2004)

10.10 Pomsta (8) 11.05 Posel ztracených duší III (6)
11.55 Kráska a zvíře II (7) 12.55 Deník zasloužilé
matky (9) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(3, 4) 14.20 Danielle Steelová: Prsten (1/2) 16.25
Closer VII (7) 17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni
(6) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym IV (5)
18.55 Deník zasloužilé matky (10) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (5, 6) 20.15 Sokyně, thriller
(Kan., 2006) 22.25 Na doživotí (6) 23.20 Nejšílenější úchylky (1) 23.55 Closer VII (7) 0.50 Volejte
Věštce 2.55 Nejšílenější úchylky I (1) 3.20 Nejúžasnější hotely světa I (26) 4.15 Alisa - Jdi za svým
srdcem (196) 5.00 Zhubni, nebo přiber! IV (6)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (6) 8.45 World of
Freesports 9.10 Profesionální lovec 2 10.45
Wimbledon Speciál - Petra Kvitová 11.20 Mistrovství
světa v rallycrossu - Velká Británie 13.35 Element
13.45 Lidé zítřka (4) 14.50 Kobra 11 VIII (12) 15.45
Star Trek: Nová generace (7) 16.40 Ripleyho věřte
nevěřte (5) 17.30 Tvrdá hra 19.25 Star Trek: Nová
generace (8), seriál (USA, 1992) 20.20 Patriot, film
(USA/N, 2000) 23.10 Útěk z L. A., akční sci-fi film
(USA, 1996) 1.00 K.O. Night (611)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Okouzlení
IV (19/52) 7.15 Lízin let do nebe. Veselohra (ČR, 1937) 9.00 Doktor z vejminku
(1/7) 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Příkopy
(5/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Kočičí princezna
Pohádka (ČR, 2005)
14.05 Není houba jako houba
Pohádka (ČR, 1996)
15.20 Na kometě
Fantasy film (ČR, 1970). Hrají
E. Horváth ml., M. Vášáryová,
V. Menšík, F. Filipovský a další
16.35 Horákovi
Už se vzali! Seriál (ČR, 2006)
17.30 Horákovi
Dokonalý otec. Seriál (ČR, 2006)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Báječná léta pod psa
Komedie (ČR, 1997). Hrají
L. Šafránková, O. Vetchý,
J. Wehrenberg, J. Ježková a další
21.40 168 hodin
22.12 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Druhý tah pěšcem
Špionážní film (ČR, 1985). Hrají
K. Heřmánek, O. Pavelka a další
23.35 Případy inspektora Lynleyho III
Kdyby jsou chyby. Seriál (VB, 2004)
1.05 Kriminálka Paříž
1.50 Hodina pravdy
2.45 Manéž Bolka Polívky
3.55 Sváteční slovo vladyky Izaiáše
4.00 Bydlení je hra
4.25 Zahrada je hra

NOVA
6.15
6.35
7.00
7.25
8.10
8.40
9.40
10.40
13.00
14.45

16.25
18.25
19.30
20.20

21.20
22.50

0.55

1.40
2.15
2.45
3.35
4.20

Oggy a Škodíci
Monsuno (21)
Avengers: Sjednocení II (9)
Tom a Jerry III (25, 26)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (22)
Z pekla štěstí (5)
Víkend
Tootsie
Komedie (USA, 1982). Hrají
D. Hoffman, J. Langeová a další
Mravenci nesou smrt
Krimifilm (ČR, 1985). Hrají J. Vinklář, J. Kanyza, R. Jelínek a další
Bláznivá střela 33 1/3: Poslední
trapas
Komedie (USA, 1994). Hrají
L. Nielsen, F. Ward a další
Westernstory
Komedie (ČR, 2011). Hrají P. Vondráček, M. Kubec, V. Kubařová a další
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chalupáři (2)
Kapr. Seriál (ČR, 1975). Hrají
J. Sovák, J. Kemr, J. Bohdalová,
I. Prachař a další
Mattoni koktejl festival
Post Coitum
Komedie (ČR, 2004). Hrají E. Elsnerová, J. Langmajer, B. Greneche,
F. Nero, M. Nosek a další
Kriminálka Miami III
Rychlost zabíjí. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají D. Caruso, K. Alexanderová, R. Cochrane a další
Novashopping
Volejte Novu
Nejlíp vaří moje máma!
Kolotoč
DO-RE-MI

6.00
7.15
7.45
8.15
9.20
9.50
10.55
11.55
12.30
13.45

15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.35

0.35

1.30
2.25

4.00
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (8)
Peklo v Pacifiku (2)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (9)
Kdo je kdo?
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Big Ben (4)
Mezi přáteli. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová,
H. P. Hallwachs, G. Anthoff,
T. Berger a další
Vraždy v Midsomeru VIII
Mrtvý ve vodě. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Tintinova dobrodružství
Animovaný film (USA, 2011). Režie
S. Spielberg
Ulovit miliardáře
Černá komedie (ČR, 2009). Hrají
T. Matonoha, J. Mádl, E. Janečková,
M. Etzler a další. Režie T. Vorel
Takoví normální Američané (5)
Šifra. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
K. Russellová, M. Rhys, M. Hernández a další
Peklo v Pacifiku (2)
Vraždy v Midsomeru VIII
Mrtvý ve vodě. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye
Tintinova dobrodružství

5.45 Svět Nova Cinema 6.35 Batman: Rok jedna
7.50 Jedna kočka za druhou, film (ČR, 1993) 9.30
Kdopak to mluví 2, komedie (USA, 1990) 11.20
Koření 12.15 Jak ukrást nevěstu, romant. komedie
(USA/VB, 2008) 14.10 Casanova, komedie (USA,
2005) 16.15 Správná dvojka, komedie (USA, 1998)
18.00 Sue Thomas: Agentka FBI II (17, 18), seriál
(USA, 2003) 20.00 Když se setmí, akční film (USA,
2004) 21.50 Generálova dcera, krimifilm (USA/N,
1999) 0.05 Nebezpečná identita (1)

Prima cool
7.10 Ninja faktor po americku (2) 7.40 Souboj bijáků
(2) 8.40 Záblesk budoucnosti (20) 9.35 Kravaťáci
III (15) 10.30 Graceland (8) 11.30 Top Gear 2011 (14)
12.35 Pevnost Boyard (5) 15.05 Simpsonovi XVII
(14) 15.35 Simpsonovi XVII (15) 16.05 Simpsonovi
XVII (16) 16.30 Potopa (1/2) 18.30 Simpsonovi XVII
(17) 18.55 Simpsonovi XVII (18) 19.30 Simpsonovi
XVII (19) 20.00 Ztracený poklad Aztéků, dobrodružný film (Kan., 2008) 22.05 American Horror
Story: Freak Show (1) 23.20 Drákula (1), hororový
seriál (USA, 2013) 0.15 Ztracený poklad Aztéků
2.05 American Horror Story: Freak Show (1) 3.10
Drákula (1) 3.55 Pevnost Boyard (5)

Prima love
8.50 Dokonalý pár I (8) 9.45 Jak se staví sen 10.30
Pomsta (9) 11.25 Posel ztracených duší III (7) 12.25
Kráska a zvíře II (8) 13.20 Deník zasloužilé matky
(10) 13.50 Jak jsem poznal vaši matku VIII (5, 6)
14.50 Pozor, vizita! 16.25 Closer VII (8) 17.15
S Nigellou ve sváteční kuchyni (7) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym IV (6) 18.55 Deník zasloužilé
matky (11) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(7, 8) 20.15 Láska na druhý pohled, romantická
komedie (USA/Kan., 2009) 22.45 Chirurgové VIII
(12) 23.45 Nejšílenější úchylky (2) 0.15 Closer VII
(8) 1.10 Volejte Věštce 3.20 Nejšílenější úchylky I
(2) 3.45 Nejúžasnější hotely světa I (27) 4.40 Alisa Jdi za svým srdcem (197)

pondělí 22. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.50 168
hodin 10.25 Na kometě. Fantasy film
(ČR, 1970) 11.40 Pohádková Dobříš

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Televarieté
14.50 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.40 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.30 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (5/6)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města
Aranžér. TV seriál (ČR, 1982). Hrají
L. Frej, V. Hašek, J. Krampol,
P. Zedníček, M. Pešek a další
21.00 Reportéři ČT
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Kriminalista
Dobrý samaritán. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
22.40 Na stopě
23.05 Profesionálové
Přílišná starost. Krimiseriál
(VB, 1977)
23.55 AZ-kvíz
0.25 Všechnopárty
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Toulavá kamera
2.20 Banánové rybičky
2.45 Dobré ráno
5.20 Etiketa

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.25
22.25
23.20
0.10
1.00
1.40
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2850)
Chalupáři (2)
Dva a půl chlapa X (13)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (2)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (5)
Nebezpečná hra. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (2)
Rulík zlomocný. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (300)
Dva a půl chlapa X (14)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Neobvyklí podezřelí. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ulice (2851)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (1)
Pomsta. Krimiseriál (ČR, 2012).
Hrají M. Stropnický, D. Švehlík,
M. Taclík, H. Dvořáková a další
Stalker (1)
Krimiseriál (USA, 2014). Hrají
D. McDermott, Maggie Q a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (2)
Kyberagent (3)
Kriminálka Las Vegas XIII
Mentalista V (2)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30
13.30
14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.40

1.05
1.55
2.50
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (9)
M.A.S.H (148-150)
To je vražda, napsala V (4)
Sněhově bílá, krvavě rudá. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (14)
Klinická smrt. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (23)
Vražda bezbranného. Krimiseriál
(N, 1999)
Komisař Rex IV (7)
Zhoubná vášeň. Krimiseriál
(N/Rak., 1997)
Doktor z hor: Nové příběhy III (18)
Křehké štěstí. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Duhový sen
Romantický film (N, 2007). Hrají
E. Habermannová, M. Herz-Kestranek, G. Gillian a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (341)
Dobrá práce. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Cesta do Hollywoodu
Komedie (Fr./Belg., 2011). Hrají
F. Forestiová, J. Debbouze,
N. Deloachová a další
Hawaii 5-0 III (7)
To je vražda, napsala V (4)
Hawaii 5-0 II (21)
Autosalon

5.45 Svět Nova Cinema 6.35 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (22) 7.00 Z pekla štěstí (5)
7.55 Tootsie 10.00 Sue Thomas: Agentka FBI II
(17, 18) 12.10 Když se setmí 13.55 Bláznivá střela 33
1/3: Poslední trapas 15.45 Westernstory 17.30
Nebezpečná identita (22) 18.30 Susedia (50),
komed. seriál (SR, 2006) 19.05 Gilmorova děvčata
VII (22), seriál (USA, 2006) 20.00 Edith Piaf,
životop. drama (ČR/Fr./VB, 2007) 22.45 Ďábel
v těle, horor (USA, 2012) 0.20 Zachraň mě VI (6)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů II (23) 9.50 Futurama IX (10)
10.20 Mrcha od vedle II (6) 10.50 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (12) 11.50 Záblesk budoucnosti (20) 12.50 Doteky osudu II (8) 13.45 Mrcha
od vedle II (7) 14.15 Simpsonovi XVII (17-19) 15.45
Vychovávat Hope II (13) 16.15 Futurama IX (11)
16.45 Bořiči mýtů II (24) 17.50 Hvězdná brána VIII
(5) 18.50 Simpsonovi XVII (20-22) 20.15 Grimm IV
(21) 21.25 Teorie velkého třesku VII (21) 22.00 Da
Vinciho démoni II (8) 23.05 Poslední přání, komedie (USA, 2005) 1.10 Grimm IV (21) 2.00 Doteky
osudu II (8) 2.40 Poslední přání, komedie (USA,
2005) 4.15 Fakta X II (13) 5.00 Firma (6)

Prima love
8.45 Utta Danellová: Ženy ze zámku 10.45 Paničky
z Beverly Hills II (19) 11.45 Máte doma uklizeno? IV
(1) 12.15 Úplně normální (18) 12.45 Deník zasloužilé
matky (11) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(7, 8) 14.10 Komisař Rex IV (6) 15.15 Kvíz show
16.20 Policie Hamburk VIII (29) 17.15 S Nigellou ve
sváteční kuchyni (8) 17.55 Výměna manželek USA
X (8) 18.55 Deník zasloužilé matky (12) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (9, 10) 20.15 Myšlenky
zločince IX (20) 21.15 Sběratelé kostí VIII (7) 22.15
TOP STAR magazín 23.15 Sběratelé kostí VIII (7)
0.10 Volejte Věštce 2.20 Policie Hamburk VIII (29)
3.05 Nejúžasnější hotely světa I (28) 4.00 Alisa Jdi za svým srdcem (198)

RAKOVINA
PROSTATY
RAKOVINA

PROTONOVÁ
PROSTATY
LÉČBA

Jmenuju se Bedřich a mám štěstí. Můj kamarád Tonda
za mnou loni přišel, že mu našli raka. Tak jasně, je nám
pětapadesát, tak se to může stát, všude píšou, že rakovina
prostaty si ročně najde 9 tisíc chlapů a Tonda byl teda mezi
nimi. Doktoři dali hlavy dohromady a že prý operace. Ale
Tonda nechtěl, slyšel o protonové léčbě, která ho nepoškodí
a zůstane prý mužský se vším všudy. Oni zase, že to nejde,
že je to drahý a že mu to pojišťovna nezaplatí. Tak na tu
svojí pojišťovnu zavolal a bingo, Vojenská to platí, byla
první a loni taky jediná. Měl jsem radost za něj, ale pak jsem
se lekl: „A co ta moje pojišťovna?“ Zrovna byl červen, tak
jsem vyplnil papíry a přehlásil se. Moje mladá doma trochu
remcala, že prý všechno musím mít jako Tonda, ale rok se
s rokem sešel a dala pokoj. Letos si totiž rakovina našla mě
a já vůbec nic neřešil. Přišlo se na to brzy, jsem u Vojenské
zdravotní pojišťovny a tak jsem šel rovnou do protonového
centra. Došel jsem tam 5 krát a hotovo. Rakovina pryč a my
s Tondou sedíme v hospodě a libujeme si, že jsme měli štěstí.
Stejnou možnost máte taky.
Máte právo na nejlepší léčbu. Máte i právo zvolit si
zdravotní pojišťovnu. Možnost přehlásit se máte každý rok
do 30. června.
Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

www.ptc.cz

ZBÝVÁ
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TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 7. KOLE
OD 8. 6. DO 14. 6. 2015

1. Jana Žirková, Netvořice
2. Jan Šturma, Křinec
3. Renata Ptáčníková, Poděbrady
4. Michaela Mžourková, Hradec Králové
5. Lenka Červinková, Prostějov
6. Kamila Váňová, Slaný
7. Petr Muchka, Strážov
8. Terezie Trojáková, Kly
9. Emma Kneblová, Mladá Boleslav
10. Barbora Hipčová, Běštín
11. Božena Lišková, Brno

www.olmici.cz

úterý 23. června 2015

18

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Benátkách 10.15 Postřehy odjinud
10.20 Reportéři ČT 11.05 Neobyčejné
životy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Hráz. Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Televarieté
14.45 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.30 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.20 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (6/6)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (1/20)
Výročí. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová,
M. Motlová, M. Kopecký a další
20.50 Byl jednou jeden dům (1/5)
Stěhovavá trafika. Seriál (ČR, 1974).
Hrají M. Nedbal, J. Adamíra a další
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Komici na jedničku
23.00 Tělo jako důkaz III
23.45 Otec Brown II
0.30 AZ-kvíz
0.55 Hobby naší doby
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Objektiv
2.20 Postřehy odjinud
2.25 Kalendárium
2.40 Sváteční slovo vladyky Izaiáše
2.45 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.15

23.10
0.00
0.50
1.35
2.05
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2851)
Kriminálka Anděl III (1)
Dva a půl chlapa X (14)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (3)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (6)
Ticho před bouří. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (3)
Ani jeden rudý cent. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (301)
Nejsme na trhu. Seriál (ČR, 2011)
Dva a půl chlapa X (15)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Riskantní let. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2852)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Krokodýl Dundee
Dobrodružný film (Austr., 1986).
Hrají P. Hogan, L. Kozlowská,
M. Blum, D. Gulpilil a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (3)
Dvacet pět aktů. Krimiseriál
(USA, 2012). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, R. Belzer, D. Florek, Ice-T
Kyberagent (4)
Kriminálka Las Vegas XIII
Mentalista V (3)
Novashopping
Stalker (1)
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30
13.30
14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35

0.35
1.30
2.25
3.15

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (10)
M.A.S.H (150-152)
To je vražda, napsala V (5)
Hornický masakr. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (15)
V sobotu večer. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (24)
Zabil jsem Sylvii Engelovou.
Krimiseriál (N, 1999)
Komisař Rex IV (8)
Spiknutí. Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)
Volný pád. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Nebe ve tvých
očích
Romantický film (N, 2006). Hrají
J.-Ch. Gehlenová, M. von Au,
K. Anselmová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (78)
Balzám na duši. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, J. Dvořák a další
Vylomeniny
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart IV (25)
Pomsta. Krimiseriál (N, 2013).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi III (5)
Hawaii 5-0 III (8)
To je vražda, napsala V (5)
Hawaii 5-0 II (22)

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Monsuno (13) 6.40
Mravenci nesou smrt 8.15 Doktorka z Dixie (2) 9.05
Beze stopy V (5) 9.55 Mentalista V (2) 10.45 Susedia (50) 11.45 90210: Nová generace (7) 12.35
Nebezpečná identita (22) 13.20 Gilmorova děvčata
VII (22) 14.35 Edith Piaf 17.10 Láska ke hvězdám (1)
18.05 Susedia (51) 19.05 Gilmorova děvčata (1)
20.00 Frajer Luke, krimidrama (USA, 1967) 22.35
Olověná vesta, válečný film (USA/VB, 1987) 0.45
Zachraň mě VI (7), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů II (24) 9.45 Futurama IX (11) 10.15
Mrcha od vedle II (7) 10.45 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (13) 11.45 Top Gear 2011 (14)
12.50 Doteky osudu II (9) 13.45 Mrcha od vedle II
(8) 14.15 Simpsonovi XVII (20-22) 15.45 Teorie velkého třesku VII (21) 16.15 Futurama IX (12) 16.45
Bořiči mýtů II (25) 17.50 Hvězdná brána VIII (6)
18.50 Simpsonovi XVIII (1) 19.20 Simpsonovi XVIII
(2) 19.50 Simpsonovi XVIII (3) 20.15 Top Gear XX
(4) 21.25 Teorie velkého třesku VII (22) 21.50 Partička 22.40 Ďábel, horor (USA, 2010) 0.25 Partička
1.05 Doteky osudu II (9) 1.50 Ďábel, horor (USA,
2010) 3.05 Fakta X II (14) 3.50 Firma (7, 8)

Prima love
8.55 Utta Danellová: Duhový sen 10.50 Paničky
z Beverly Hills II (20) 11.45 Máte doma uklizeno? IV
(2) 12.15 Úplně normální (19) 12.45 Deník zasloužilé
matky (12) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(9, 10) 14.10 Komisař Rex IV (7) 15.15 Kvíz show
16.20 Policie Hamburk VIII (30) 17.15 S Nigellou ve
sváteční kuchyni (9) 17.55 Výměna manželek USA
X (9) 18.55 Deník zasloužilé matky (13) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (11, 12) 20.15 Castle na
zabití VI (22) 21.15 Sběratelé kostí VIII (8) 22.15
Podvádíš mě! IX (15) 23.15 Sběratelé kostí VIII (8)
0.10 Volejte Věštce 2.15 Policie Hamburk VIII (30)
3.00 Nejúžasnější hotely světa I (29) 3.55 Alisa Jdi za svým srdcem (199)

středa 24. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Mandalaji 10.15 Postřehy odjinud
10.25 13. komnata Daniela Hůlky 10.50
Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Televarieté
14.45 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.35 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.25 Cestománie
17.00 Já a Karel
Povídka z cyklu Bakaláři 1998
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
Milenec. TV seriál (ČR, 1982). Hrají
L. Frej, J. Krampol, P. Zedníček,
M. Pešek, J. Brousková a další
21.00 Vinnetou a Old Firehand
Western (N/Jug., 1966). Hrají
P. Brice, R. Cameron a další
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Místo činu - Schimanski
Léčitelé. Kriminální cyklus (N, 1990).
Hrají G. George, E. Feik a další
0.05 Máte slovo s M. Jílkovou
1.05 AZ-kvíz
1.35 Na stopě
2.00 Dobré ráno
4.30 Chalupa je hra
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.25

22.30
0.10
0.55
1.35
2.05
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2852)
Krokodýl Dundee
Dobrodružný film (Austr., 1986)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (4)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (7)
Všichni hříšní svatí. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (4)
Krevní msta. Krimiseriál (USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (302)
Dva a půl chlapa X (16)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Vražda v přímém přenosu. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2853)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (2)
Černý mušketýr. Krimiseriál
(ČR, 2012). Hrají M. Stropnický,
D. Švehlík, M. Taclík a další
Námořní vyšetřovací služba XI (16)
Falešný námořník. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Bratrstvo ticha
Thriller (Fr., 2003). Hrají G. Depardieu, É. Bouchezová a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Mentalista V (4)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30
13.35

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.10
0.15

1.10
2.10
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (11)
M.A.S.H (152-154)
To je vražda, napsala V (6)
Ničivá zeleň. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (16)
Dvojí metoda. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (25)
Předstíraná vražda. Krimiseriál
(N, 1999)
Komisař Rex IV (9)
Ukradené štěstí. Krimiseriál
(N/Rak., 1997). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun, W. Bachofner,
G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)
Nejtěžší rozhodnutí. Seriál
(N, 2010). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Snoubenec mé
nejlepší přítelkyně
Romantický film (N, 2009). Hrají
H. Richter-Röhlová, I. P. Klinková,
R. Seeliger a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Muži proti ženám
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (18)
Setkání po letech. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy IV (4)
Striptéři. Krimiseriál (USA, 2013)
Hawaii 5-0 III (9)
To je vražda, napsala V (6)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Monsuno (14) 6.25
90210: Nová generace (7) 7.10 Gilmorova děvčata
VII (22) 8.00 Doktorka z Dixie (3) 8.50 Beze stopy
V (6) 9.40 Mentalista V (3) 10.30 Susedia (51) 11.50
90210: Nová generace (8) 12.35 Láska ke hvězdám
(1) 13.30 Gilmorova děvčata (1) 14.45 Frajer Luke
17.10 Láska ke hvězdám (2) 18.10 Susedia (52)
19.05 Gilmorova děvčata (2) 20.00 Lemra líná
21.55 Riskantní podnik 23.50 Zachraň mě VI (8)
0.55 Bratrstvo ticha, thriller (Fr., 2003)

Prima cool
9.45 Futurama IX (12) 10.15 Mrcha od vedle II (8)
10.45 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (14)
11.45 Top Gear XX (4) 12.50 Doteky osudu II (10)
13.45 Mrcha od vedle II (9) 14.15 Simpsonovi XVIII
(1-3) 15.45 Teorie velkého třesku VII (22) 16.15
Futurama IX (13) 16.45 Bořiči mýtů II (26) 17.50
Hvězdná brána VIII (7) 18.50 Simpsonovi XVIII (4)
19.20 Simpsonovi XVIII (5) 19.50 Simpsonovi XVIII
(6) 20.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho (6) 21.25
Teorie velkého třesku VII (23) 21.50 Partička 22.40
Expres, film natočený podle skutečné události
(USA, 2008) 1.15 Partička 1.55 Doteky osudu II (10)
2.40 Expres 4.40 Fakta X II (15)

Prima love
10.50 Paničky z Beverly Hills II (21) 11.45 Máte
doma uklizeno? IV (3) 12.20 Úplně normální (20)
12.45 Deník zasloužilé matky (13) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (11, 12) 14.10 Komisař Rex IV
(8) 15.15 Kvíz show 16.20 Právo a pořádek XIX (1)
17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (10) 17.55
Výměna manželek USA X (10) 18.55 Deník zasloužilé matky (14) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (13, 14) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (24)
21.15 Sběratelé kostí VIII (9) 22.15 Aféry (10) 23.10
Sběratelé kostí VIII (9) 0.05 Volejte Věštce 2.10
Právo a pořádek XIX (1) 2.55 Nejúžasnější hotely
světa I (30) 3.50 Alisa - Jdi za svým srdcem (200)
4.30 Zhubni, nebo přiber! IV (9)

Kniha za
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po severní Namibii 10.20 Postřehy
odjinud 10.25 Hobby naší doby 10.55
Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Televarieté
14.50 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.35 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.30 Cestománie
17.00 Smolař
TV film (ČR, 1997). Hrají J. Langmajer, K. Brožová a další
17.25 Besipky
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (2/20)
Strach. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová,
M. Motlová, M. Kopecký a další
20.55 Byl jednou jeden dům (2/5)
Bio Ilusion. Seriál (ČR, 1974). Hrají
V. Menšík, M. Myslíková a další
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Devatenáct klavírů
Krimifilm (ČR, 2008)
23.30 Motiv II
0.10 AZ-kvíz
0.40 Kriminalista
1.35 Banánové rybičky
2.05 Dobré ráno
4.40 Zahrada je hra
5.00 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.30

0.40

1.25
2.00
3.20
4.05
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2853)
Kriminálka Anděl III (2)
Dva a půl chlapa X (15)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (5)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (8)
Hop, nebo trop. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (5)
Rudý úsvit. Krimiseriál (USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (303)
Dva a půl chlapa X (17)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Dvojchyba. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2854)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Krokodýl Dundee 2
Dobrodružný film (Austr./USA,
1988). Hrají P. Hogan, L. Kozlowská, J. Meillon, H. Ubarry a další
Slzy slunce
Akční film (USA, 2003). Hrají
B. Willis, M. Bellucciová, C. Hauser,
E. Walker, J. Messner a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Dvojchyba. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají T. Danson, M. Helgenbergerová, J. Foxová, G. Eads, P. Guilfoyle
Novashopping
Mentalista V (5)
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (303)
Novashopping

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30

13.35

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.35
3.20
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (12)
M.A.S.H (154-156)
To je vražda, napsala V (7)
Poslední let Dixie Damsel. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (17)
Zrádný Albion. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (26)
Dokud nás smrt... Krimiseriál
(N, 1999). Hrají J. Heinrich, S. Merting, N. Seiffertová a další
Komisař Rex IV (10)
Pomsta. Krimiseriál (N/Rak., 1997).
Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun,
W. Bachofner, G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)
Útěk a návrat. Seriál (N, 2010).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Letní šálek
čokolády
Romantický film (N, 2009). Hrají
J. Tremsalová, P. Sattmann,
H. Duryn, T. Peach a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (79)
Happy end. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVII (4)
Slunečno, místy vraždy IV (5)
Spravedlnost v krvi II (21)
To je vražda, napsala V (7)
Wolffův revír IV (26)

6.00 Svět Nova Cinema 6.45 Monsuno (15) 7.10 Nová
cestománie 7.35 90210: Nová generace (8) 8.20 Gilmorova děvčata (1) 9.15 Doktorka z Dixie (4) 10.05
Beze stopy V (7) 10.55 Mentalista V (4) 11.45 Susedia
(52) 13.00 90210: Nová generace (9) 13.45 Láska ke
hvězdám (2) 14.35 Gilmorova děvčata (2) 15.50
Lemra líná 17.40 Láska ke hvězdám (3) 18.30 Susedia
(53) 19.05 Gilmorova děvčata (3) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba X (7) 20.55 Námořní vyšetřovací
služba X (8) 21.50 Svatý 0.05 Zachraň mě VI (9)

Prima cool
9.50 Futurama IX (13) 10.20 Mrcha od vedle II (9)
10.50 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (15)
11.50 Vzdušné souboje: Kdo s koho (6) 12.50 Doteky osudu II (11) 13.45 Mrcha od vedle II (10) 14.15
Simpsonovi XVIII (4) 14.45 Simpsonovi XVIII (5, 6)
15.45 Teorie velkého třesku VII (23) 16.15 Futurama
X (1) 16.45 Bořiči mýtů III (1) 17.50 Hvězdná brána
VIII (8) 18.50 Simpsonovi XVIII (7-9) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VII (24) 22.00
Riddick - Kronika temna, akční sci-fi film (USA,
2004) 0.25 Wilfred II (10) 0.50 Doteky osudu II (11)
1.40 Wilfred II (10) 2.05 Riddick - Kronika temna
3.50 Fakta X II (16) 4.35 Firma (9)

Prima love
10.45 Paničky z Beverly Hills II (22) 11.45 Máte
doma uklizeno? IV (4) 12.15 Úplně normální (21)
12.45 Deník zasloužilé matky (14) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (13, 14) 14.10 Komisař Rex IV
(9) 15.15 Kvíz show 16.20 Právo a pořádek XIX (2)
17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (11) 17.55
Výměna manželek USA X (11) 18.55 Deník zasloužilé
matky (15) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(15, 16) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V
(10) 21.15 Sběratelé kostí VIII (10) 22.15 Po krk
v odpadcích II (16) 23.15 Sběratelé kostí VIII (10)
0.10 Volejte Věštce 2.20 Právo a pořádek XIX (2)
3.00 Nejúžasnější hotely světa I (31) 3.55 Alisa - Jdi
za svým srdcem (201) 4.35 Zhubni, nebo přiber!

pátek 26. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Bali 10.25 Kluci v akci 10.50 Tak
neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Školní práce. Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Televarieté
15.00 Slavní zpěváci ve scénkách
15.55 Vinnetou a Old Firehand
Western (N/Jug., 1966). Hrají
P. Brice, R. Cameron a další
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Císař a tambor
Pohádka (ČR, 1998). Hrají O. Vetchý, P. Rajchert, J. Skopeček a další
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
21.20 Všechnopárty
22.15 Zpěváci na kraji nemocnice
22.55 Profesionálové
Člen klanu. Krimiseriál (VB, 1977).
Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další. Režie P. Jackson
23.50 AZ-kvíz
0.15 Motiv II
Slepá ulička. Krimiseriál (Kan., 2014)
1.00 Banánové rybičky
1.25 Designtrend
1.40 Postřehy odjinud
1.50 Dobré ráno
4.20 Bydlení je hra
4.45 Sváteční slovo vladyky Izaiáše
4.50 13. komnata Daniela Hůlky
5.20 Etiketa

NOVA
5.55
8.45
9.05
9.55

11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30

18.25
19.30
20.20

21.55

23.55
5.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2854)
Krokodýl Dundee 2
Dobrodružný film (Austr./USA,
1988). Hrají P. Hogan, L. Kozlowská, J. Meillon, H. Ubarry a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (6)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (9)
Sociální systém. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (6)
Využitá příležitost. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (304)
Chci mít jasno. Seriál (ČR, 2011)
Dva a půl chlapa X (18)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Exil. Krimiseriál (USA, 2012). Hrají
T. Danson, M. Helgenbergerová,
J. Foxová, G. Eads, P. Guilfoyle
Ulice (2855)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983). Hrají
R. Hrušínský, J. Hanzlík, J. Somr,
P. Čepek, F. Havlík. Režie J. Menzel
Dvojí obvinění
Krimifilm (USA, 1999). Hrají
A. Juddová, T. L. Jones, A. Gishová,
J. Brazeau, B. Greenwood. Režie
B. Beresford
Noc filmových nadějí 2015
Novashopping

6.10
6.40
7.10
9.15
10.20
12.30

13.30

14.45
15.45
17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.05

0.40
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (13)
M.A.S.H (156-158)
To je vražda, napsala V (8)
Proroctví: vražda. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (18)
Obchod s uprchlíky. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (27)
Krvavé šperky. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají J. Heinrich, S. Merting, N. Seiffertová a další
Komisař Rex IV (11)
Šmírák. Krimiseriál (N/Rak., 1998).
Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun,
W. Bachofner, G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
Obvinění. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Pod křídly lásky
Romantický film (N, 2011). Hrají
G. Dohmová, G. M. Halmer a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Gulliverovy cesty
Dobrodružná komedie (USA,
2010). Hrají J. Black, J. Segel,
E. Bluntová, A. Peetová a další
Červený drak
Thriller (USA, 2002). Hrají E. Norton, A. Hopkins, R. Fiennes,
H. Keitel, E. Watsonová a další
Navajo Joe
Western (USA, 1966). Hrají B. Reynolds, A. Sanbrell a další
To je vražda, napsala V (8)
Wolffův revír IV (27)

5.45 Svět Nova Cinema 6.30 Monsuno (16) 6.55
90210: Nová generace (9) 7.40 Gilmorova děvčata
(2) 8.30 Doktorka z Dixie (5) 9.20 Beze stopy V (8)
10.10 Mentalista V (5) 11.00 Susedia (53) 11.45
Láska ke hvězdám (3) 12.40 Gilmorova děvčata (3)
13.55 Hon na ponorku 16.30 National Lampoon
a výlet maturantů 18.10 Dallas (1) 19.05 Gilmorova
děvčata (4) 20.00 101 dalmatinů 22.05 Nepřítel
před branami, válečné drama (Irs./N/USA/VB,
2001) 0.30 Zachraň mě VI (10)

Prima cool
6.45 Hvězdná brána VIII (8) 7.55 Bořiči mýtů III (1)
9.25 Futurama X (1) 9.55 Mrcha od vedle II (10)
10.30 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (16)
11.30 Autosalon 12.50 Doteky osudu II (12) 13.45
Mrcha od vedle II (11) 14.15 Simpsonovi XVIII (7-9)
15.45 Teorie velkého třesku VII (24) 16.15 Futurama
X (2) 16.45 Bořiči mýtů III (2) 17.50 Hvězdná brána
VIII (9) 18.50 Simpsonovi XVIII (10) 19.20 Simpsonovi XVIII (11) 19.50 Simpsonovi XVIII (12) 20.15 24
hodin: Dnes neumírej (3) 21.15 24 hodin: Dnes neumírej (4) 22.10 Žralok v Benátkách, dobrodružný
film (USA, 2008) 0.05 Dragonball: Evoluce, fantasy
film (USA, 2009) 1.50 Dexter VI (10)

Prima love
8.55 Utta Danellová: Letní šálek čokolády 10.55
Paničky z Beverly Hills II (23) 11.55 Máte doma uklizeno? IV (5) 12.25 Úplně normální (22) 12.55 Deník
zasloužilé matky (15) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (15, 16) 14.25 Komisař Rex IV (10) 15.25
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (10) 16.20 Právo
a pořádek XIX (3) 17.15 S Nigellou ve sváteční
kuchyni (12) 17.55 Výměna manželek USA X (12)
18.55 Deník zasloužilé matky (16) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (17, 18) 20.15 Nejpevnější
pouto 22.25 Ve službách CIA (4) 23.25 Dobrá
manželka V (17) 0.20 Volejte Věštce 2.30 Právo
a pořádek XIX (3) 3.10 Nejúžasnější hotely světa I
(32) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (202)

Česká republika
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Oslava pohybu a ideologie
Před 55 lety, přesně 23. března, hostil Strahov první celostátní spartakiádu.
Čím se tyto megalomanské akce zapsaly do dějin?

250

tisíc diváků pojal obří stadion
na pražském Strahově, patří mezi
největší na světě. Jeho maximální
kapacita se odhaduje na 250 000
návštěvníků, ale během času se
kvůli různým přestavbám a bezpečnostním opatřením snižovala.
Stavba odstartovala už v roce
1933, trvala pět let a po dokončení se na ní měly konat sokolské slety. Ty však v roce
1955 nahradila spartakiáda. Obrovské množství lidí
pojal stadion i při koncertech po roce 1989.

FOTO: ARCHIV MAFRA

45

milionů korun stála první spartakiáda,
konaná v roce 1955. Na tehdejší dobu
šlo o mimořádnou částku. Pro srovnání: průměrný plat tehdy činil 750 korun
měsíčně, nová škodovka vyšla
na 28 tisíc korun a například
stavba Orlické přehrady, která
probíhala v letech 1954–1961,
si vyžádala náklady ve výši 1,15
miliardy korun. Rozpočet ČSSR
v roce 1954 byl 87 miliard Kčs.

2,2

milionu cvičenců se v okresních, krajských a v celostátním
kole zúčastnilo nejmasovější,
a zároveň poslední, spartakiády
v roce 1985. První spartakiádní
spektákl v roce 1955 byl o něco skromnější, zapojilo se do něj 1,69 milionu cvičenců. Na 150 tisíc
z nich se předvedlo přímo na Strahově. „Potlesk
480 tisíc rukou letí vstříc nastupujícím cvičencům,
kteří zalévají plochu strahovského stadionu,“ komentovala tehdejší akci státní televize.

1977
rok pochval. Byť
šlo o akci zneužitou
ideologií, československá spartakiáda
se setkala ve světě s velmi kladným hodnocením. V roce 1977 republika obdržela
nejvyšší vyznamenání Mezinárodního
olympijského výboru. Jeho předseda
Juan Antonio Samaranch tehdy řekl:
„Spartakiády jsou jedny z nejvýznamnějších sportovních událostí, které jsem kdy
viděl. Spatřil jsem mnohé spartakiády
v jiných zemích, ale ve svém životě žádnou takovou jako v Praze.“

11

napadení žen má na svědomí
takzvaný spartakiádní vrah.
Stalo se tak na jaře 1985, kdy
Jiří Straka od února do května brutálně přepadl několik
žen.
Znásilnil je, tři z nich
zavraždil, ostatní zranil a okradl. Po trestu
a léčení byl propuštěn
v roce 2004 a dnes
žije na Moravě.

INZERCE

Fakulta rybářství
a ochrany vod
Faculty of Fisheries
and Protection
of Waters

VÝZVA AKCIONÁŘŮM

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Studujte u nás!

Představenstvo společnosti:
GAMA GROUP a.s.
IČ: 45797463
Mánesova 11/3b
České Budějovice

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
IČ: 26055996
F. A. Gerstnera 21/3
České Budějovice

tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3, České
Budějovice a GAMA, akciová společnost České
Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné doby
neobdrželi inanční vypořádání,

k převzetí inančního
vypořádání v důsledku zániku
akcionářských práv
Veškeré informace poskytne každý pracovní den
v době od 10,00 do 11,00 hodin
pověřená pracovnice na tel.: 389 000 451

Otevřeno 2. kolo přijímacího řízení.
Příjem přihlášek do 31. 7. 2015
FROV JU je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě
s bakalářským, magisterským a doktorským studiem
zaměřeným na rybářství a ochranu vod.
Bakalářský studijní obor:
Rybářství 3/p/k
Ochrana vod 3/p
Navazující magisterský studijní
obor:
Rybářství a ochrana vod 2/p/k
Fishery and Protection of Waters 2/p/k

2 01 5
2 01 6

Doktorský studijní obor:
Rybářství 4/p/k
Fishery 4/p/k
číslice = počet let studia
p = prezenční
p/k = prezenční/kombinovaný

www.studiumrybarstvi.cz
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Nahlédněte. Óčko už
Křest a otvírání nového studia
hudební televize Óčko přilákaly
na pražský Anděl spoustu
fanoušků muziky. Na koncertě
zazpívala Ewa Farna či Voxel,
popřát přišel i Meky Žbirka.

Ewa Farna: Díky

Óčku mám motivaci
Ewo, vy patříte ke generaci, která
už mohla vyrůstat na Óčku. Sledovala jste ho jako malá?
Asi do dvanácti let jsem si ho pouštěla
celkem často, ale díky tomu, že jsem
pak začala hodně zpívat a cestovat, tak
jsem moc nebyla doma. A když jsem se
později přestěhovala, televizi jsem už
ani neměla.
Co byste Óčku poradila do budoucna, aby mohlo stále oslovovat
nové mladé lidi?
Mělo by hlavně pokračovat v tom, co
už dělá, tedy hrát dostatečně domácí
interprety, na které se lidé mohou přijít
podívat. Když pouštíte samé zahraniční
zpěváky, těžko se na ně diváci mohou
někam dostat, aby je viděli naživo.
Je to, zvláště pro mladé lidi hrozně
nedosažitelné. Navíc si takovou hudbu
můžete pustit úplně všude. Taky by se
nadále mělo zaměřovat hlavně na hudební pořady. Je skvělé, že se toho
Óčko zatím drží. Když se podívám
na zahraniční hudební stanice,
jsou plné různých nesmyslných
reality show.
Je v době internetu
hudební televize pro interprety ještě vůbec
významné médium?
Je to pro nás vlastně jedna z mála
možností,
kde vůbec

můžeme své klipy vysílat. Ty v dnešní
době opravdu něco stojí, pokud chcete,
aby to bylo dobré, jenže pak je skoro
nemáme kde pouštět. Udělá se sice
premiéra na IDNES.cz, pak je tady
YouTube, ale to je všechno. Takže díky
Óčku to funguje, a musím říct, že mám
díky němu stále motivaci točit klipy.
Snila jste jako dítě, kromě toho, že
bude stát na pódiu, třeba i právě
o tom, že jednou budete natáčet
klipy?
Jasně! Nesnila jsem sice vždycky o tom,
že budu zpěvačka, ale když už jsem
začala zpívat, říkala jsem si, že by to
bylo skvělé, kdyby v televizi dohrál
klip Madonny a po něm začal ten
můj. (smích)

PTALI JSME SE: Óčko je televizí
hudebních videoklipů. Které klipy
jsou pro vás inspirací?
► Meky Žbirka „Sice už není nejnovější,

ale dobrý klip má Ed Sheeran o děvčeti, které se zničilo drogami. Jmenuje se The
A Team. Myslím ale, že nejcennější
byla doba, kdy točil klipy Michael
Jackson. Dělaly se takové,
které měly děj před písničkou i po ní. Byly to vlastně
krátké filmy. Tehdy to bylo
něco naprosto nového.
Vizuální stránka toho, jak
se interpret prezentuje, byla ale důležitá už
v časech, kdy vše bylo
ještě v plínkách. Když si
vezmete například The
Beatles, ti kdysi upoutali
novými účesy a svým
oblečením.“

◄ Albert
Černý

„Líbí se mi
sestříhaný
soundtrack
k filmu Věčný
svit neposkvrněné mysli. Písničku
nazpíval Beck a je to opravdu skvělé. Bezvadné videoklipy má také kapela
The Switch, i když je to
trochu tvrdší muzika. Taky
nesmím zapomenout na Al
lis full of love od Björk, zajímavý klip s roboty.“

► Voxel

„To vím
stoprocentně! Je
od mého
oblíbeného belgického zpěváka, který si říká
Stromae a píseň se jmenuje
Papaoutai. On je neskutečný
performer a tenhle klip má
takovou hloubku a je v něm
tolik detailů, že i když to vidím
podesáté, najdu tam vždycky
něco nového.“

◄ Sebastian

„Jmenoval bych Need the Sun
to Break od zpěváka Jamese
Baye. Je to podle mě hodně
zajímavý umělec s velkým
charismatem a pevně věřím,
že z něj jednou bude opravdu velké jméno. Talentovaný
je na to dost.“

TEXT: VERONIKA MŰLLEROVÁ A JOSEF HORA
FOTO: ARCHIV MAFRA
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je víc než televize

moderátorka Tereza Tobiášová
S více než půl milionem fanoušků
je hudební televize Óčko nejsilnějším českým médiem na Facebooku.
Po třinácti letech vysílání, kdy dala
šanci vyniknout stovkám nejen českých interpretů, nyní stanice otevřela své nové studio. Svým divákům
tak bude ještě o kus blíž.
„Óčko je dnes už mnohem více
značka pro hudbu a zábavu
než jenom televize,“ říká
jeho generální
ředitel Štěpán

Wolde. Cílovou skupinou Óčka nejsou podle jejího šéfa jenom teenageři.
„Zaměřujeme se také na lidi od třiceti do zhruba pětačtyřiceti let,“ uvedl
muž, který má vcelku jasnou představu, kam by se stanice měla ubírat, pokud chce být v éře stále sílících nových
médií konkurenceschopná.
„Musí své diváky začít průběžně
zásobovat drobnými nekomplikovanými zprávami, které si mohou
prohlédnout na internetu, podívat se
na ně na telefonu, a potom je třeba vidět i v rámci programu na obrazovce.“
A protože nové trendy nelze ignorovat, změnila stanice svou tvář v podobě nového studia. „Je tam řada virtuálních prvků, což naznačuje prolnutí
s novými médii. Zároveň je studio
velmi otevřené a přístupné lidem

zvenčí, takže vidí, co se uvnitř děje.
Současně jsou ale vidět i oni,“ říká šéf
Óčka. Jak dodává, právě přímý kontakt
s lidmi nejen prostřednictvím studia,
ale také díky nejrůznějším akcím, je to,
co dnes televize potřebuje. A v to věří
i předseda představenstva mediální
skupiny MAFRA Štěpán Košík. „Věřím, že nové studio odstartuje novou
etapu této televize,“ uvedl.
Mezi prvními známými tvářemi,
které si neokoukané kulisy vyzkoušely jako první, byl také zpěvák a herec
Ondřej Havel. „Tohle studio je podle
mě obrovský krok dopředu a musím
říct, že vypadá skvěle,“ zhodnotil nové
prostory mladík, známý mimo jiné ze
seriálu Ulice. „Je to pecka,“ zhodnotila novotou svítící zázemí moderátorka
Tereza Tobiášová.

ANKETA
Co vás na Óčku baví
a co vám naopak chybí?
◄ Michaela

Tonkeová, 17 let
Na Óčko se dívám
už strašně dlouho.
Mám ráda hlavně Ewu Farnou.
Když jsme s kamarády na party,
tak Óčko vždycky posloucháme.
Bavilo by mě, kdyby se v něm
objevovalo víc soutěží.
◄ Lukáš

Balcárek, 21 let
Na otvíračce nového studia Óčka
jsem vystupoval se svou kapelou Light&Love. Óčko sleduju
a jsem rád, že se v něm objevil
i náš první singl. To, jak tuhle
televizi dělají, je super.
◄ Lenka

Hloušková, 17 let
Nic bych na Óčku
neměnila, jsem
s hudbou a jejím výběrem
spokojená, hrají od všeho něco.
Jen bych uvítala méně reklam
a právě více nových písniček.
◄ Lenka

Tak vypadá nové studio Óčka.
Šampaňským jej pokřtil generální
ředitel stanice Štěpán Wolde (vlevo).

Hrazdírová, 20 let
Poslouchám Óčko
každý den a líbí
se mi moc. Sleduje ho se mnou
i moje babička. Obě máme
nejraději Mika Spirita, který by
mohl vystupovat víc.
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55. narozeniny oslaví
Michal David s DJ Bobo
Král českých diskoték
začínal v patnácti jako
jazzový pianista. Dnes
stále vyprodává haly.
ČR | Hitmaker Michal David oslaví za
necelý měsíc pětapadesáté narozeniny.
Velký dárek si ale nadělí už dnes, a sice
obří koncert v O2 areně, jehož součástí
je i hodinové vystoupení diskotékové
hvězdy devadesátých let DJ Bobo.
Ve stejný den jako Michal David,
tedy 14. července, slaví své narozeniny
i mistr Karel Gott, se kterým jsou letití
přátelé. „Moc si ho vážím, protože jsem
se od něj za ta léta hodně naučil. Když
se zadaří, tak slavíme spolu, a když ne,
tak se sejdeme alespoň později a popovídáme si,“ řekl v pátečním vysílání na
Rádiu Impuls nestárnoucí David.

Dcera studuje za oceánem
Zpěváka udržuje ve formě především
jeho pětiletý vnuk, o kterého s manželkou pečují. Dcera Klára studuje za oceánem a nedávno se stala bakalářkou.
„Odpromovala v New Yorku. Vypravili jsme se tam za ní, byla to moc krásná promoce,“ pochvaloval si muž, který
se na hudební scéně pohybuje už neuvěřitelných čtyřicet let. Michal David začínal v patnácti letech jako jazzový pianis-

Tak jsem to zkusil a Franta mi druhý
den zavolal, že mě berou,“ zavzpomínal
Michal David.

První píseň? Za pár dnů hit

Zpěvák Michal David chystá právě
na dnešek velkolepý koncert, kde
spolu se svými příznivci oslaví narozeniny.
FOTO | ARCHIV MF DNES
ta. Známým se stal díky působení v kapele Kroky Františka Janečka. Byl zrovna na Pražských jazzových dnech se
svou kapelou Čtyři, když ho oslovil Pavel Trnavský, tehdejší bubeník skupiny
Kroky, pozval ho na konkurz do kapely
k doktoru Janečkovi, kde hledali klávesistu. „Tehdy jsem sice už studoval konzervatoř, ale chtěl jsem do profi kapely.

Ve dvaceti letech se u něj projevily také
autorské ambice, když Janečkovi přinesl svou první písničku „Chtěl bych žít
tak, jak se má“. Dostala se do rádií a do
tří týdnů byla hitem. „Když už se to hrálo v rádiu, jel jsem do Pece pod Sněžkou vlakem a vedle v kupé byli nějací
mladí lidé a hráli tam tuhle písničku na
kytaru. Ani netušili, že já sedím vedle,“
připomněl si milou příhodu z počátků
své hvězdné kariéry.
A jak s Františkem Janečkem vychází dnes? „Spory jsme samozřejmě měli.
V Krocích jsem byl deset let a za tu
dobu se ponorce nevyhnete. Už jsme
ale oba natolik vyzrálí, že si rozumíme,
řekl bych skvěle,“ má jasno David.

Haló, tady
Impulsovi
Pořad Haló, tady Impulsovi
poslouchejte každý všední
den od 5 do 9 hodin ráno
na Rádiu Impuls. Tento pátek
přijde do vysílání zpěvák
a skladatel Michal Hrůza.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Rezek: Písničku
Přátelství mi
zakázali i zneužili
Nahrávka Petra
Rezka Přátelství
měla před rokem
1989 těžký život.
„Tu písničku na
jedné rozhlasové
stanici zakázali.
Nebylo prý jasné, o jaké přátelství
koho ke komu se jedná. Na druhé
stanici ji naopak povolili. A našlo
se i pár lidí, kteří ji zneužili k politickým účelům,“ zavzpomínal Rezek na Českém Impulsu. Televize
videoklip Přátelství zařadila například do pořadu o partyzánech, a to
bez Rezkova vědomí.
Na koncertech má písnička
z roku 1973 dodnes veliký úspěch.
„Posluchači pochopili, že přátelství je důležitou součástí našeho života,“ těší Petra Rezka.
Přátelství, to je někdy
víc než láska,
je to víra v to, že ruka svírá
pevně jinou dlaň...
(Hudba a text: Pavel Žák)
Hudební kalendář připravuje
Rádio Český Impuls, bonusový
program Ráááádia Impuls. Vysílá
na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz. Dnes v 11:30 se dozvíte, jak vznikla písnička Josefa
Zímy Gina.
Tomáš Kabát
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Čerstvý chutná lépe než z krabice.
A těch vitamínů!
Co je lepší – ředěný koktejl z „éček“
a stabilizátorů, nebo 100% čerstvá
šťáva z právě koupeného ovoce?
Ochutnejte a nebudete pochybovat.
Krabicové džusy sice nemusí být špatné, ale oproti
čertvé šťávě z právě odstředěného ovoce je to třetí
liga. Nejen kvůli její výtečné chuti, ale i co do obsahu
vitamínů a důležité vlákniny.
Vitamíny totiž při kontaktu se vzduchem rychle vyprchávají, a tak jich čerstvá šťáva vypitá do pěti minut od přípravy obsahuje násobně více. Po pěti minutách už svou sílu ztrácí a začíná postupně měnit
i chuť – tím, že ji odšťavňovač prokysličí a nepřidává
konzervanty, rychleji podléhá skáze. Takže neváhejte
a koktejl rovnou servírujte!

e-shop: www.DATART.cz

Co budu potřebovat?
Na přípravu čerstvé ovocné či zeleninové šťávy stačí
jediné – kvalitní odšťavňovač. Ty levnější bývají hlučné, v dužině nechávají šťávu a špatně se čistí. Lepší je
vsadit na kvalitu a vybírat z vyšších modelů.
Téměř k dokonalosti je vypilovaný Catler JE 4010, jeden z vůbec nejprodávanějších a suverénně nejchválenější odstředivkový odšťavňovač. Se 13 000 otáčkami za minutu má obrovskou sílu a dužinu nechává
prakticky suchou, pojme i velké kousky plodů a navíc
je vyrobený z kvalitních materiálů pro dlouhou životnost. Tak, jak jsme u Catleru zvyklí.
K dokonalosti chybí jen jediné – neumí se sám umýt.
Všechny vyjímatelné části lze ale naštěstí vložit do myčky, takže vám i při údržbě bude dělat jen samou radost.
Stavte se na něj podívat v některé z prodejen DATART,
vše vám rádi předvedeme a dáme rady do začátku.

Infolinka: 810 328 278 (810 DATART)
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Franz Kafka našel svůj Zámek
Známý spisovatel
pobýval osm měsíců
v Siřemi. Jeho domek
ale po válce zbourali.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Osm měsíců na přelomu let 1917
a 1918 pobýval spisovatel Franz Kafka
v Siřemi u Blšan. I za tak krátkou dobu
si vísku na Podbořansku dost oblíbil
a promítl ji do svého nejznámějšího díla
– Zámek. Místa, kudy Kafka procházel
a kde pobýval, zajímají hlavně cizince.
„Pro odkaz Franze Kafky v Siřemi
je zásadní, aby se na něj nezapomínalo.
Mnoho lidí v regionu ani neví, že tu Kafka pobýval, ale zahraniční turisté jsou
nadšení každou zmínkou o něm. Zavítaly sem třeba dvě výpravy ze Švýcarska,
další je naplánovaná na 30. září,“ uvedl
David Herblich ze Spolku Siřem Franze
Kafky.
Franz Kafka (1883 až 1934) pobýval
v Siřemi na konci 1. světové války u své
sestry, když se léčil z tuberkulózy. Hovo-

ří o tom spisovatel a Kafkův životopisec
Reiner Stach: „Existuje představa, že Kafka coby městský člověk prochází chmurnými temnými uličkami. Byl to ale také
venkovský člověk. Užíval si pobyt v Siřemi, který ho velmi ovlivnil. Byl bych
rád, aby i tato část jeho života se stala veřejnosti více známa.“

Sýpka jako předloha díla
Výpravy navštěvují dům čp. 15, kde se
Kafka fotografoval se sestrou Otllou,
hřbitov, budovu bývalé školy a také místo, kde Kafka pobýval. Po válce byl
dům zbourán, zbyla jen část opěrné zídky ve svahu a místo něho stojí sportovní
hřiště. Výpravy zakončují procházku
u sýpky. Někteří kafkologové jsou totiž
přesvědčeni, že právě tato sýpka je předlohou jeho stěžejního díla Zámek.
S výpravou ze Švýcarska přijela
i Gabrielle Lehmann, siřemská rodačka,
která s rodinou bydlela v domku naproti
Kafkovi. Sama sice Kafku nezažila, ale
maminka jí vyprávěla, že Kafkovi vadilo její hraní na klavír. Na hluk hudebního nástroje si také stěžoval ve svých dopisech. Ostatně nebyla to jediná věc, kte-
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Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni INZERTNÍHO PORADCE pro

MF DNES, Lidové noviny, 5plus2
Vaším hlavním úkolem bude: prodej inzerce
do širokého portfolia našich titulů, péče o klienty
a vyhledávání nových, plnění prodejních cílů.
Místo výkonu práce: Českobudějovický kraj
Očekáváme: orientaci na zákazníka, smysl
pro obchod, výborné vyjednávací schopnosti
a argumentační dovednosti, samostatnost
a iniciativu, SŠ vzdělání, vlastní automobil,
optimálně praxi na obchodní pozici.
Nabízíme: pracovní poměr, motivační finanční
ohodnocení (včetně fixní mzdy), zázemí silné
mediální skupiny, benefity - týden dovolené
navíc, stravenky, promyšlený systém vzdělávání
obchodníků, možnost práce z domova.
Kontaktní osoba: Renata Poláková, e-mail:
renata.polakova@mafra.cz, tel: 225 063 113
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

Výpravu po Siřemi turisté vedeni Reinerem Stachem zakončili před sýpkou,
která se promítla do Kafkova díla.
FOTO | MIROSLAVA STRNADOVÁ
rá ho rozčilovala. „Nemohl se soustředit na práci, protože ho rušily křičící
děti, náves, ale i myši,“ sdělila členka
spolku Radka Fišerová. Spolek chce ve
vísce zřídit i malé muzeum či informač-

ní centrum. „Hledáme vhodné prostory
a také finance. Cílem je, aby zde vzniklo místo, kde budou moci návštěvníci
najít informace o životě Franze Kafky,“
vysvětlil David Herblich.
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V PÁTEK VAŘÍ
Jiří Kotas (36)

Z Prahy se přestěhoval
do Nymburka, kde si
otevřel svoji první restauraci. Nyní má tři
restaurace. Je rozvedený a žije v bytě v Poděbradech, ale brzy se
nastěhuje do nového vysněného domu.
S bývalou manželkou má sedmiletého
syna a s nynější přítelkyní sedmiměsíční miminko. Miluje maso na různé způsoby. Nesnáší jídla jako ze závodní jídelny a nikdy by nesnědl hmyz.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Petr Binder (44)

Petr z Libně je dobrodruh. Pracuje v reklamě a obchodu. Píše
knížky o svém cestování. Považuje se za poutníka a přátelé mu říkají Hroch. Bydlí v podkroví domu, kde má dole svůj klub a divadlo pro děti. S manželkou mají čtyři
děti. Pochutná si na guláších a pečených masech. Nesnáší houby a ryby.

Úterý: Michal Pecháček (22)

Benjamínek Michal
přišel o práci, letos již
čtvrtou. Výhru by moc
potřeboval. Žije s přítelkyní v bytě v Hostivaři. Sbírá komiksy,
má rád turistiku a cestování, baví ho řídit auto na dlouhé vzdálenosti a psát povídky. V kuchyni experimentuje. Miluje špagety na různé způsoby. Nesnáší koprovou omáčku, nikdy
by nesnědl syrové vnitřnosti.

Česká republika

Hroch versus malý ratlík
Středočeští soutěžící
pořadu Prostřeno! jsou
rozhádanou partou.
ČR | Poslední premiérové Prostřeno!
před prázdninami. V kuchyních čtyř
mužů a jediné ženy tečou nervy i slzy.
Petr řečený Hroch (44) vzal v pondělí
hosty do suterénu, kde má klub, aby
měli více místa. Zaujal silným vývarem
s játrovými knedlíčky i medailonky z panenky s cibulovou omáčkou.
U Michala (22) to byl v úterý propadák. Řecké menu nestálo za nic, a nezapůsobil ani na city účastníků. Obzvláště, když jim předhazoval, že zatímco
oni jsou „za vodou“, výhru by si zasloužil. Těstoviny připravil jak ze školní jídelny a polévka s citrony byla téměř nepoživatelná. Do Michala šili Petr i Jiří
a on tu kritiku téměř neustál.
I když byl hunský král Attila velký
bojovník, jeho jmenovec je kliďasem
týdne. Attila (34) připravil ve středu večírek v maďarském duchu včetně Rubikovy kostky. Debata o rozdílu mezi gulášem, perkeltem a tokáněm rozzuřila
už tak naštvaného Michala, že nazval
Petra idiotem a Hitlerem.

Čtvrtek: Lucie Borovičková (25)

Vyučená aranžérka
a bývalá dělnice zůstala doma na mateřské.
S manželem mají čtyřletého Matěje a dvouletou dceru. Elenka se
narodila s genetickou
vadou a maminka se jí hodně věnuje.
Žijí v bytě v Městci Králové. Nejraději
má steak a šťouchané brambory. Nesnáší houby, tlusté maso a luštěniny.

Lucie (25) prosila ve čtvrtek o klid.
Jenže při brokolicové polévce Petr žádal od Michala omluvu za Hitlera. Marně. „Ty nejsi hroch, ale mořskej ďas!“
dozvěděl se. „Čím jsem tě dostal? Tím,
že neumíš vařit?“ utahoval si z něj Petr.
„Zvolněte!“ vyzýval soupeře Jiří. Petr
alias Hroch považuje Michala za „takového malého ratlíka útočícího ze všech
stran“, který jim vlastně jen krátil čekání na panenku. A rozhozená Lucka se
nad svým masem rozplakala.

FOTO | FTV PRIMA

Poslední večeři v pátek připravuje
Jiří (36). I když by si přál, aby večer už
neotravovaly žádné urážky, a „ti dva
blbci si řekli, co jsme si, to jsme si“, dočká se toho? Ve svém velkém bytě předloží tatarák z telecí svíčkové, hráškový
krém s opečenou bylinkovou žemlí i rodinný recept s marinovanou roštěnkou
v salse z cibule a hořčice. Hodnocení
bude vyrovnané. Kdo vyhraje 50 tisíc
korun? Sledujte Prostřeno! na Primě
od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDNÍCH ČECH
Tatarák z telecí svíčkové na opečené
topince s červenou cibulkou
a rukolovým salátem

Středa: Attila Baláž (34)

Bydlí v bytě v Mladé
Boleslavi, původem je
ze Slovenska, ale má
maďarské kořeny. Je
projektovým vedoucím ve vývoji a konstrukci části automobilů. S manželkou Andreou mají tříletou
dceru Zoé. Díky speciální bezsacharidové dietě zhubl 12 kilo. Nejraději má
sumce na smetaně s tvarohovými noky.
Snaží se omezit sacharidy a moc nekonzumovat vepřové maso.

Pohoda u stolu je zdánlivá. Válčí hlavně oba muži s brýlemi.

Ingredience: 400 g telecí svíčkové, sůl,
pepř, 1 žloutek, půl lžíce hořčice, 2 lžíce kečupu, špetka mleté sladké papriky
a mletého kmínu, 1 lžíce worcestrové
omáčky, 1 lžíce sójové omáčky, čerstvý
chléb, olej na smažení topinek. Rukolový salátek: 1 balení rukoly, 1 červená
cibule, olivový olej, bylinky, troška pikantní hořčice, pepř a sůl. Postup: Telecí svíčkovou nahrubo nameleme nebo
ideálně naškrábeme a smícháme se všemi ingrediencemi. Vše dobře promícháme a necháme v chladu tak dvacet minut uležet. Pak mažeme na usmažené topinky, které si můžeme předtím potřít
česnekem. Podáváme s restovanou cibulkou a rukolovým salátem, který
jsme připravili z rukoly, kroužků červené cibule a promíchali se zálivkou z domácího bylinkového pesta (olej, bylinky, hořčice, troška koření – dle chuti).

Marinovaná vepřová panenka,
sýrové brambory, listový špenát
a omáčka s chilli
Ingredience: 2 až 3 vepřové panenky,
1 kg brambor, 500 g eidamu, bylinky,
olej, 2 listové špenáty, domácí kečup,
chilli papričky, česnek, jíška, sůl, pepř.
Postup: Den předem naložíme panenku
do oleje, bylinek a koření. Druhý den
maso vyndáme z marinády a orestujeme na pánvi, poté ve vyhřáté troubě dopékáme asi 10 až 20 minut do stupně
medium, aby zůstalo uprostřed růžové.
Oloupeme brambory, které uvaříme do
poloměkka, pak je rozmačkáme. Mezitím nastrouháme sýr nahrubo a přidáme
spolu se solí a pepřem do připravených
brambor. Směs promícháme a napěchujeme do máslem vymazaných forem –
dáme zapéct asi na 10 až 15 minut do
předem vyhřáté trouby na 220 °C.
V menším kastrůlku si na kousku másla
postupně orestujeme špenát s česnekem, solí a pepřem. Na přeliv použije-

me dobrý kečup a přidáme nadrobno nakrájené 1 až 2 malé chilli papričky, při
řídké konzistenci dohustíme jíškou.
Dietní lívance s arašídovým krémem
a broskvovým džemem

Atilla je odpůrcem cukru, proto používá
výrobky s jeho sníženým obsahem. To
se týkalo těsta, ale krém a džem byly
sladké dost. Ingredience: 400 g mouky
Norbi Update (se sníženým obsahem sacharidů), 600 ml mléka, 2 vejce, 2 vanilkové cukry Norbi Update (bez cukru),
1 kypřicí prášek, 50 ml oleje, 2 čajové
lžičky sladidla Norbi Update (bez cukru), špetka soli, broskvový džem, arašídový krém (bez cukru). Postup: Mouku, sladidlo, vanilkový cukr a kypřicí
prášek smícháme s mlékem, olejem
a vajíčky. Připravíme těsto a na rozpálené pánvi usmažíme kulaté lívanečky.
Potřeme je podle vlastní chuti džemem
nebo arašídovým krémem.

Česká republika

Unikátní roubenka
v Truskavně si zahrála
v reklamách i ve snímku
Fotograf. Štáby velmi
oceňují její autentičnost.
VIKTOR VOTRUBA
ČR | Klenot roubené architektury na Kokořínsku, takzvaná Roubenka 1791 v malé vesnici
Truskavna u Kokořína,
se v sobotu 20. června
otevře veřejnosti.
„Pro veřejnost máme
otevřeno dvakrát do roka,“ popisuje Jaroslav Kroužek (na snímku), majitel roubenky. Kroužek, rodák z českolipského
Jestřebí, koupil roubenku v roce 2000.
Byla tehdy ve špatném stavu a vyžadovala nákladnou celkovou rekonstrukci.
„Před patnácti lety jsme bydleli v sousedním domě a nechtěli jsme, aby roubenku získal nějaký hlupák, který by ji
zničil,“ vysvětluje Kroužek, proč starý
statek koupil a postupně do jeho oprav
investoval zhruba 15 milionů korun.
Prakticky znovu vystavěl bývalý špýchar, ze kterého po předešlých majitelích zbyl jen sklípek s valenou klenbou,
a kompletně rekonstruoval roubené
obytné stavení. Ačkoliv je přestavěl na
penzion, zrealizoval tuto přestavbu
s velkým citem pro autentičnost, což dokáží ocenit i filmaři. Statek si zahrál
v několika reklamách a naposledy například i ve filmu Fotograf, kdy se zde odehrávala závěrečná scéna s jeptiškami,
které drží Jana Saudka (hraje Karel Roden – pozn. red.) v domácím vězení.
Roubenka 1791 je nejhodnotnějším
objektem ve vsi Truskavna, a nejen to,
jejího významu si cení i památkáři –
celý areál usedlosti je kulturní památkou. Už tři roky se roubenka nevyužívá
jako penzion, žije však dál a podle majitele Jaroslava Kroužka si na sebe stále
vydělá. „Když jsme roubenku kupovali,
neměli jsme s ní nějaký jasný záměr. Nechtěli jsme z ní ale udělat skanzen, kte-

Roubenka 1791 je nejvýznamnějším dokladem vrcholného období
rozvoje roubené architektury na
Kokořínsku. FOTO | VIKTOR VOTRUBA
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„Vězení“ Karla Rodena
rý bude každý rok žádat peníze od státu.
Chtěli jsme, aby si na sebe vydělala, proto zde vznikl penzion, který tu fungoval
do roku 2012. Teď už zde ubytováváme
jen toho, koho chceme, a sami zde bydlíme,“ říká Kroužek. Potom, co v roce
2011 prodal svou úspěšnou firmu Emeran 1860, ve které měl téměř poloviční
podíl, zaměřil vlastní podnikatelské nadání hlavně do svého rodného malebného kraje skal a lesů. „Za utržené peníze
mi ten nahoře uložil, že mám dát dohroINZERCE

mady Klíny (sportovní areál nad Litvínovem, jehož je Kroužek také vlastníkem – pozn. red.) a oživit Kokořínské
údolí, tak se snažím,“ směje se podnikatel, jehož aktivity jsou skutečně bohulibé a úctyhodné.
Krom toho, že je majitelem roubenky
v Truskavně, vlastní v okolí několik stylových hospod (Hospoda U Grobiána,
Restaurace a vinárna Pobuda, Restaurace a galerie Truhlárna), Hotel Kokořín,
Dům řemesel Arcadis s cukrárnou a ka-

várnou ve Vysoké u Mělníka a několik
dalších turistických objektů. Mimoto
rozjíždí zemědělskou divizi své firmy,
které vévodí takzvaný Glaserův statek
v Březince. „Nyní tam máme kolem
120 ovcí, třináct kusů hovězího, asi pětatřicet koz a patnáct hektarů půdy,“ vypočítává Kroužek. Výrobky z jeho produkce budou k dostání i v roubence během
dne otevřených dveří. Návštěvníci se
tak mohou těšit na kozí a ovčí sýry, mošty a jiné domácí dobroty.
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Cesta od studentů až do Afriky
Hana Homolková jezdí pro sochy, obrazy, ale i šperky do sochařské vesnice Tengenenge v Zimbabwe
JAN SMEKAL
ČR | Dříve učila na gymnáziu, ale už při
mateřské před šesti lety začala Hana Homolková z Frýdku-Místku podnikat.
K africkým sochám se dostala díky
svému manželovi. „První sochy ještě nakoupila a vystavila jeho první žena, jenže ta v roce 2007 zemřela. Manžel sochy zdědil a já je vyvdala společně se
dvěma malými chlapci,“ popisuje bývalá češtinářka, která se už sama také
do Zimbabwe podívala.

2009

je rok, kdy
začala Hana
podnikat.

„Do Afriky jezdíme podle potřeby.
Vzhledem k politické situaci v Zimbabwe a mentalitě místních se však nedá
obchod řešit přes internet,“ říká matka
tří dětí o sochařské vesnici Tengenenge
uprostřed buše, kde žijí pouze sochaři
a sochařky se svými rodinami – celkem
je to přibližně pět set až šest set lidí.
„Tengenenge založil uměle původně
farmář, později sochař Tom Blomefield
na konci 60. let 20. století jako sochařskou komunitu. Dnes je to pravděpodobně největší umělecká komunita na světě. Před jejich domečky, které jsou splácány z hlíny a střechu mají z dlouhé trávy, najdete asi největší open air galerii
na světě,“ zdůrazňuje.
Běžný život plyne v Tengenenge velmi tradičním způsobem. Ženy se starají
o domácnost, děti, o políčka, na kterých

„

Africký sochař David Bangura pracuje na nové soše. Ve vesnici s ním žijí stovky umělců.
ka. Tradiční africké látky používají spíš
jako zástěry při práci.“
Od roku 2010 s manželem také podporuje vzdělávání dětí sochařů prostřednictvím Klubu přátel Tengenenge.
S manželem si v Africe sochy vybírají
a nakupují přímo od tamních sochařů.
Když je zaplatí, zabalí je a převezou
do Harare, kde je předávají speditérské
firmě. „Tady pak platíme za dopravu ze
Zimbabwe do Česka. Sochy necháme je-

Tengenenge založil farmář, později sochař
Tom Blomefield na konci 60. let 20. století.

pěstují zeleninu a kukuřici. K sochařství vedou obyvatelé i své děti – i když
ne úplně všechny. „Muži přes den většinou sochají, někteří si chodí přivydělávat na nedalekou farmu,“ popisuje.
Velkou roli v tamním společenství
hraje tradiční rodina, v ní žije pospolu
několik generací – od prarodičů až po
vnuky a pravnuky. „Když prodá sochy
dědeček, babička i dcera, dají peníze na
jednu hromádku a z ní pak nějakou
dobu žije celá rodina,“ líčí Homolková.
Večer se pak nese v duchu společenského života komunity. Celá širší rodina se sejde u večeře, pak se na návsi
sejdou muži i ženy.
„Po celodenní práci se převlečou do
čistého a muži se baví se svými kamarády, popíjejí pivo. A také ženy si povykládají. Témata mají stejná, jako
mají ve zvyku ženy u nás. O mužských,
o dětech, co vaří, co je trápí, kdo s kým
a podobně.“ Černoši si velmi potrpí na
čisté a evropské oblečení.
„Muži nosí džíny, trička, tenisky.
Ženy pak nejčastěji džínové sukně a trič-

jich osudu a zhruba dva měsíce nevíme,
kde přesně jsou. Víme jen, že ze Zimbabwe putují do Durbanu a pak čekají nějakou dobu v přístavu, než je přepraví
do Hamburku,“ popisuje Homolková,
podle níž v Africe ještě neexistuje žádné „elektronické sledování zásilky“.
„Po dvou měsících pak najednou zavolají z Hamburku, že tam sochy dorazily a že za dva dny budou v Praze. Máme
pak jen zhruba tři dny na to, abychom je
proclili a vyzvedli,“ nastínila žena.
Africké dobrodružství je podle ní náročné: celý proces od nákupu až po přepravu domů je nesmírně komplikovaný.
Proto nakupují vždy rovnou celý kontejner nebo alespoň několik beden soch.
„Loni jsme přivezli čtyři kubíky soch,
což je přibližně tři sta menších soch,“
popsala obchodnice.
Manželé dovážejí kamenné sochy,
které se v Africe nedělají nikde jinde –
jenom v Zimbabwe. Pyšní se tak africkým unikátem. „Všichni v Evropě známe tradiční dřevěné masky a vyřezávané ebenové sochy, které jsou často vel-

mi etnické. Na rozdíl od nich je zimbabwské kamenosochařství moderní záležitostí. Jeho počátky jsou datovány
do konce 50. let 20. století,“ přibližuje
s tím, že za tak krátkou dobu už dobylo
věhlasné světové galerie.
„Vystavováno bylo například v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Rodinově muzeu v Paříži, u nás v Národní
galerii v Praze.“
Manželé pak sochy vystavují po celé
republice. Většinou dělají jednu velkou
sezonní výstavu, která trvá od dubna
do října, a k ní ještě dvě až tři menší.
„K velkým výstavám, kde prezentujeme venku většinou více než sto soch, patří například výstavy v Botanické zahradě v Praze-Troji, v Zoo Dvůr Králové
nebo v Kroměříži.“
Menší výstavy pak pořádají většinou
v interiérech. „Vystavovali jsme třeba

Hana Homolková
V učitelské profesi strávila 5,5 roku
a naučila se spoustu věcí, ale měla
problém lidsky růst: zjistila totiž,
že školství žije vlastní realitou,
která se té skutečné dotýká jen
okrajově.
Vstoupila do projektu Moudrého
podnikání žen, který stojí na
respektu, jednoduchosti, rovnováze,
úctě i důvěře. Jako většina žen
řešila, jak skloubit podnikání
s rodinou. Hlavně však začala nový
život: „Jsem velmi vděčná, že jsem
tím, kým jsem, že jsem v souladu
sama se sebou, svým partnerem,
rodinou a podnikáním.“

FOTO | ARCHIV HANY HOMOLKOVÉ

v Městském divadle v Mladé Boleslavi,
v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře,
v Cafebaru No.7 v Brušperku, v Zoo
v Jihlavě, v Českém Krumlově, v Ostravě, na Vysočině i v Krkonoších.“
Většinou manželé připravují k výstavám doprovodný africký večer, kde se
hosté mohou pokochat nejen africkým
uměním, ale také ochutnat africké speciality či hmyzí kuchyni, poslechnout si
africké bubeníky, zatancovat si s africkými tanečníky nebo se potěšit šaty
z tradičních afrických látek.
„Spolupracujeme tak napříč republikou s černošskými umělci žijícími tady.
Pořádáme také cestovatelské večery
s promítáním fotek nejen ze Zimbabwe,
ale také z dalších afrických zemí a v neposlední řadě organizujeme charitativní
večery, jejichž zisk jde na podporu dětí
v Tengenenge.“
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Z města utekla do lesů. Vyrábí
sirupy a čaje z léčivých bylinek
JIŘÍ BÁRTA

šla na Vysočinu.
„Jak přišly děti,
začala jsem se
věnovat bylinkám víc a víc.
Hledala jsem cestičky, abych nemusela pořád běhat k doktorům
a dávat dětem antibiotika a podobné věci. Všechno jsem se snažila řešit
přírodní cestou,“ říká Hana Urbánková.
V začátcích se inspirovala knihami
slavné léčitelky Marie Treben a prověřenou literaturou z časů našich babiček.
A k tomu postupně zkoušela svoje vlastní receptury. Dlouho to však dělala jen
pro rodinu a známé. A možná by u toho
i zůstalo, nebýt toho, že do ní „hučela“
známá, že je škoda nejít s takovým zbožím mezi lidi. „Tak jsme před dvěma
roky začali jezdit na trhy. A lidé byli
nadšení,“ vzpomíná nevěřícně.

ČR | Vyrůstala v Brně, ale už v mládí věděla, že potřebuje být v přírodě. Není
divu, že Hana Urbánková (na snímku) zakořenila ve Žďárských vrších. S druhým
manželem a pěti dětmi bydlí v Jimramovských Pasekách v malebném údolí říčky
Fryšávky. Tam mají k přírodě mnohem
blíže. Nebo ještě lépe: jsou její součástí.
Na Novoměstsku žijí osm let a před
dvěma roky začali provozovat Rodinnou farmu Sedmikráska. „Rodičům
jsem vždycky říkala, že jednou uteču do
lesů. A už bych neměnila,“ usmívá se
Hana Urbánková. Během chvilky se stala uznávanou bylinkářkou. Vyrábí sirupy a čaje, přednáší a radí, dokonce má
pravidelnou rubriku na rozhlasové stanici. „Lidé se začínají vracet k přírodním
věcem. Já jsem k tomu tíhla od malinka,
i když jsem vyrůstala v Brně,“ vypráví.
Po Mendelově univerzitě, kde studovala nejdříve zvířata a pak rostliny, ode-

První plány Urbánkových byly celkem skromné. „Kdyby se podařilo prodat tak šest set lahví sirupu za rok,“ přála si. „Teď dělám skoro čtyřicet druhů
a vyrobíme 1 000 až 1 200 lahví měsíčně,“ srovnává. K tomu míchá sedmdesát druhů sypaných čajů, zkouší dělat
nejrůznější masti a tinktury. Proto už se
neobejde bez výrazného přispění manžela, muzikálového zpěváka Miroslava
Urbánka. „Je na volné noze, zpívá v Praze, teď zrovna alternuje s Václavem Noidem Bártou v Addams Family, hostuje
také v Brně a nejčastěji v Ostravě. Zato
v létě má úplně volno,“ kvituje jeho
žena. Když se potřebuje starat o domácnost, vyrazí manžel prodávat na trhy
místo ní. Její sirupy a čaje znají nejen zákazníci z místních farmářských trhů,
svoje přírodní produkty dodává i do obchůdků do mnoha koutů v Česku.
Podle bylinkářky je pro velkou část
lidí pořád rozhodující cena před kvalitou. „Ale lidé se probouzí a začínají si

hlavně díky dětem uvědomovat, že zdraví je nejdůležitější. Když si přečtou na
etiketě, co všechno některé potraviny
obsahují, jak se vůbec mohou někteří divit, že jejich tělo nefunguje, jak má, a že
jsou zanesení odpadem a chemií,“ argumentuje. Podle poptávky prý spolehlivě
pozná, jak lidi ovlivňuje reklama. Například v případě „módního“ rakytníku,
který podle Urbánkové nespravedlivě
válcuje třeba šípky nebo aronie. „Rakytník je úžasný, plný vitaminů a minerálů,
ale všude v přírodě máme šípky, které
těch látek obsahují ještě mnohem víc.
Ale šípek reklamu nemá,“ poukazuje
Urbánková. „Nebo aronie, kterou má
spousta lidí na zahradě, a nechají si její
bobule sezobat ptáky.“
Konec povídání. Jakmile začala sezona sběru, končí bylinkářka svoje besedy.
Další chystá až zase na podzim. „Přes
léto potřebuji hlavně sbírat,“ vysvětluje.
V přírodní lékárně teď všechno bují,
kvete a plodí.
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VOLEJTE
ZDARMA

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

NABÍDKA
ČERVEN / ČERVENEC 2015

1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
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LEVNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.6.2015 do 31.7.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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DOBRÉ VOLÁNÍ - Nasbíranéní. Za 1,- Kč + body
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PODPOROVAT DOBRÉ VĚCI
www.dobrakartacoop.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02062015 12345)
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Tajenka: je láska k jídlu.
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Je libo placák nebo pár saltíček?
Na High Jumpu z výšky 32 metrů
Show světového formátu
je přichystaná. Do vody
se bude skákat ze skály
i z vysokozdvižné
plošiny v Hřiměždicích.
JAROSLAV PEŠICE
ČR | Už se to blíží. V zatopeném žulovém lomu nedaleko Vltavy ve středočeských Hřiměždicích budou na přelomu
července a srpna k vidění dechberoucí
skoky do vody z extrémní výšky. A to již
pošestnácté. „Letos se nám podařilo, stejně jako v minulosti, zajistit účast absolutní světové skokanské špičky. Moc si
toho vážíme, protože to není vůbec jednoduché. Zvlášť v době, kdy se mluví
o tom, že cliffdiving by měl být zařazen
mezi olympijské sporty,“ vysvětluje zástupce pořadatele Martin Zvoníček.

Desperados High Jump 2015 se uskuteční ve dnech 31. července a 1. srpna.
Skákat se bude ze skokanských můstků
umístěných na skále ve výšce 12 a 16 metrů nad vodou. Závodníci změří síly také
na pětimetrové houpačce.
Vrcholem akce ale budou stejně jako
minulý rok skoky z vysokozdvižné plošiny přistavěné nad lomem a dosahující
výšky až 32 metrů.
„High Jump je pro mě jedním z vrcholů sezony. Jde o unikátní akci, která
nemá na světě obdoby. Je nejen o skákání v krásném prostředí, ale také o skvělé
zábavě plné muziky. Na letošní rok se
opět těším a budu se snažit obhájit své
loňské vítězství, což nebude lehké. Skokanská konkurence je zde totiž obrovská,“ říká švýcarský závodník Andreas
Hulliger. Chybět nebude ani oblíbená
exhibice splashdivingu neboli skoků
placáků. Tu opět obstarají především
skokani z Německa v čele s Christianem Elvisem Guthem. Ten je světovým

Skoky z výšky několika desítek metrů bývají vždy vrcholem High
Jumpu.
FOTO | WWW.HIGHJUMP.CZ

rekordmanem skoku placáku, který skočil ze 43 metrů. Vedle skokanských závodů je pro návštěvníky akce připraven
bohatý doprovodný program. Okolí zatopeného lomu nabídne mnoho nevšedních diváckých zážitků i adrenalinových aktivit k vyzkoušení. Tou patrně
nejatraktivnější podívanou bude show
několikanásobného mistra světa a vítěze závodu X-Games, freestyle motokrosaře Libora Podmola. Spolu s ním bude
vzduchem létat také Martin Koreň. Dalším lákadlem bude parkurové vystoupení či exhibice borců ovládajících flyboard – prkno, které se pomocí systému
vodních trysek volně vznáší nad hladinou. „Doprovodný program by nikdy
nebyl pravou oslavou horkého léta bez
náležité porce dobré muziky. Na dvou
hudebních pódiích vystoupí během celého víkendu kromě plejády dýdžejů i několik hudebních skupin rozličných žánrů. Zaduní hip hop, ska, reggae či elektroswing,“ zve Martin Zvoníček.
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A SERVIS
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PNEU
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SNADNO

5 499,-

seatole.cz

KAŽDÉ 2 ROKY
NOVÝ VŮZ

TECHNOLOGY TO ENJOY
NOVÝ SEAT RYCHLE A JEDNODUŠE.
Každý měsíc zaplatíte jen nájem vozu, který zahrnuje autorizovaný servis, tovární záruku, povinné ručení i havarijní pojištění s připojištěním obvodových skel
a sadu zimních pneumatik. Vyberte si z nabídky našich vozů. Máte to na dva roky, takže můžete vyzkoušet něco, o čem jste zatím jen snili. Za dva roky si pak budete
moci vybrat jiný – a zase nový. Olé! Těšíme se na vás u našich autorizovaných dealerů SEAT.
Spotřeba a emise CO2 Toledo: 4,7 – 5,1 l/100 km, 112 –
se SEAT Finance od ŠkoFINu. Operativní leasing na dobu 24 měsíců/40 000 km včetně povinného a havarijního

NAJDETE NÁS NA:

SE AT.CZ

ČLEN VOLKSWAGEN GROUP

CB Auto a.s.
Milady Horákové 1477, 37005 - České Budějovice
T. +420 604 221 716
E. seat@cb-auto.cz - www.cb-auto.cz
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Po roce míří Světová liga
volejbalu na jih. Přijede Francie

Českobudějovický smečař Petr Michálek je stabilním členem reprezentačního výběru trenéra Zdeňka Šmejkala. Nastoupit by měl i v Budvar aréně proti Francii.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

Z šesti venkovních zápasů Světové ligy česká volejbalová reprezentace vyhrála
jen dvakrát nad asijskými soupeři. Francie naopak Česko suverénně porazila,
teď se volejbalisté obou zemí chystají v Budějovicích na odvetu.
PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Do českobudějovické hokejové Budvar arény se po
roce zase vrací špičkový volejbal. Ve
Světové lize se český národní tým v
krajském městě představí dnes a zítra s
těžkým soupeřem. Přijede Francie.
„Je to nesmírně těžký soupeř pro náš
tým, což dokázal už během prvních zápasů Světové ligy. Francie bude pro nás
těžkým soupeřem při zápasech v Českých Budějovicích, ale věříme, že domácí prostředí a publikum nás potáhne
k co nejlepšímu výkonu a následně i výsledku,“ věří vedoucí úseku seniorské
reprezentace a sám bývalý reprezentant
Jiří Popelka.
Podobně to vidí i smečař národního
týmu i budějovického Jihostroje Petr
Michálek. „Ve Francii jsme hráli v
malé hale, ale byla hrozně našlapaná a
diváci tam udělali výbornou atmosféru.
Doufáme, že jim to u nás v Budějovicích oplatíme, nejen výsledkově,“ směje se Michálek.
Dnes utkání Česko - Francie začíná

Program
a výsledky Česka
Japonsko - Česko
3:1 (-21, 18, 22, 20)
2:3 (22, 20, -24, -23, -11)
Jižní Korea - Česko
2:3 (20, -19, 18, -20, -12)
3:1 (-27, 18, 20, 21)
Francie - Česko
3:0 (15, 23, 11)
3:0 (25, 24, 22)
Česko - Francie
19. a 20. června v Českých
Budějovicích
Česko - Jižní Korea
26. a 27. června v Liberci
Česko - Japonsko
3. a 4. července v Opavě

v 18 hodin, zítra pak o deset minut později. Vstupenky si diváci mohou koupit v předprodeji na webových stránkách Světové ligy i před samotnými zápasy přímo na pokladnách Budvar arény.

Čekají znovu kolem
tří tisíc diváků
„Očekáváme, že by mohlo přijít minimálně stejně diváků jako v loňském
roce. Počítáme, že v Budějovicích podpoří naše hráče nejméně tři tisíce lidí,
protože Francie je lákavý soupeř,“ uvedli pořadatelé z marketingové agentury
Českého volejbalového svazu pro Světovou ligu.
Češi mají za sebou šest venkovních
utkání, ze kterých vyhráli jen dvě. Poprvé v odvetě porazili Japonsko v
tie-breaku 3:2 a pak také až v pátém
setu napoprvé udolali Jižní Koreu.
Ve Francii český tým prohrál obě
utkání 3:0, i když ve druhém střetnutí
se o vítězství ve všech třech setech rozhodovalo až po vyrovnaných koncov-

Hráči Jihostroje
v sestavě Česka
Nahrávač
Filip Habr
Blokař
Radek Mach
Smečaři
Petr Michálek, Tomáš Fila
Libero
Martin Kryštof

kách. „Zlepšili jsme se ve všech činnostech a chvílemi jsme měli nad Francouzi převahu. Škoda že se nezvládla jediná koncovka. Každopádně se po třítýdenní náročné štaci máme od čeho odpíchnout. Chtěl bych tímto oslovit
všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit při domácích zápasech,“ komentoval český kapitán Aleš Holubec druhý
francouzský duel.
„Zahráli jsme si dost, ale mysleli
jsme si, že to bude z naší strany lepší.
Málo a špatně jsme trénovali, protože
jsme měli pro trénování vyhrazené špatné časy. Také nám moc nenahrály časové posuny, takže doufáme, že se to teď
doma zlepší,“ doplňuje Petr Michálek s
tím, že cestování už bylo na něj dost
dlouhé.

