Frýdecko-Místecko
Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 37 ROČNÍK IV 2. 10. 2015

+ TV program na celý týden

Video Bezručovy chaty
už získalo tisíce diváků
Stylová replika Bezručovy chaty na Lysé hoře
v Beskydech si získala další příznivce. Díky
dokumentárnímu filmu, který natočil Aleš Nenička.
JAN SMEKAL
LYSÁ HORA | Celý příběh nového
snímku o Bezručově chatě začal před
rokem – 2. srpna, kdy Aleš Nenička požádal svou přítelkyni Soňu o ruku přímo na nejvyšším vrcholu Vysokých Tater, Gerlachovském štítu.
„Byl to takový zážitek, že jsme o něm
i natočili video, které se shodou okolností teď promítá na festivalu outdoorových filmů,“ hrdě pronesl Nenička.
Zásnubní film se jmenuje Sevřené hrdlo na Gerlachu a jeho hlavním sdělením je, aby lidé nepodceňovali hory,
protože se to mnohdy stále děje. „Po
zásnubách se blížila svatba a já jen tak
zavtipkoval, že bychom se mohli vzít
na Lysé hoře za východu slunce.“
Snoubenci tehdy obešli ještě asi čtyři
restaurace a penziony na jiných místech
v Beskydech. Nakonec se ocitli až
v Bezručově chatě s Jiřím Stejskalíkem
z Klubu českých turistů, který měl výINZERCE

lem. Horolezec Libor Uher mu zase poskytl hodně videomateriálů a sám se aktivně zapojil, když zavolal Karlu Lopraisovi a Janu Zemaníkovi.
„Hned ten den jsme zvládli natočit
všechny rozhovory. Bylo to hrozně náročné. Domů jsme se dostali totálně vyřízení až v jedenáct večer. Přes den
jsme ani nejedli.“

11:20
Autor videa o Bezručově chatě
Aleš Nenička. FOTO | ARCHIV A. NENIČKY
stavbu nové chaty hlavně na starost.
„Ten příběh byl natolik zajímavý. Lidé
darovali, co mohli. My jsme chtěli pomoct také. Slovo dalo slovo, a tak jsme
se pustili do práce,“ přiblížil začátek
spolupráce.
Aleš Nenička pracoval při tvorbě videa o výstavbě repliky Bezručovy chaty
zejména s vlastním natočeným materiá-

je dlouhé
video
o chatě.

Jiří Stejskalík zase dodal historické
fotografie původní chaty a také obrázky
z její nové výstavby. Navíc mu neustále
přeposílal kontakty na další kameramany, kteří velice pomohli.
„Například firma Movija, která poskytla další krásné letecké záběry. Tento projekt vznikal spontánně, a když se
lidé o něm dověděli, rádi pomohli.“
Nejnáročnější byl boj s časem, aby se
video stihlo dodělat do termínu otevření
chaty. „Shodou okolností jsme ve firmě
zažívali vrchol sezony. Pořád jsem jen
natáčel, stříhal a řešil obchodní záležitosti,“ popsal Nenička.
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Provětrává škola
vaši peněženku?
 1 000 Kč pro lepší start ihned po první splátce
 Navíc až 25 000 Kč za řádné splácení

Akce platí pro žádosti podané od 1. 9. do 30. 9. 2015, pro nové klienty k úvěru od 10 000 Kč. Bonus za dobré splácení se vztahuje k úvěrům se splatností od 24 měsíců. Detailní podmínky
naleznete na www.proﬁcredit.cz. Reprezentativní příklad: Výše půjčky 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců, bonus za dobré splácení 690 Kč, RPSN 31,22 %, p. a. 27,4 %, celková částka 13 110 Kč.
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Kniha o Mostech
brala první místo
na veletrhu knih
MOSTY U JABLUNKOVA | Mosty
u Jablunkova včera a dnes, pojmenoval
kolektiv autorů Jana Al Saheba, Radim
Jež, Martin Krůl, David Pindura a Pavla
Pindurová své dílo. První takto obšírnou česko-polskou monografii loni vydalo tamní Gorolské turistické a informační centrum.
A na nedávném Polabském knižním
veletrhu v Lysé nad Labem získala tato
unikátní publikace první cenu v kategorii historické literatury.
„V tematicky strukturovaných kapitolách autoři sledovali politicko-správní
vývoj obce, osídlení, význam Jablunkovského průsmyku, náboženské poměry, školství i spolkový život,“ přiblížil
za kolektiv odborníků Muzea Těšínska
Radim Jež.
„Porotu bezpochyby zaujala i grafická úprava knihy, jejíž text doprovází
řada barevných i černobílých fotografií,
reprodukcí map a plánů, starých dokumentů a předmětů hmotné kultury, to
vše s obsáhlými komentáři.“
První zpracování historie podhorské
obce, která leží v nejvýchodnějším koutu České republiky – v údolí sevřeném
Moravskoslezskými Beskydy a Jablunkovským mezihořím – tak čtenářům přináší souhrn základních informací o dějinách a současnosti. Navíc podaný tak,
aby oslovil nejen místní obyvatele a rodáky, ale i všechny návštěvníky a zájemce o tento malebný kout Slezska. (sme)

KRÁTCE
Poznávají přírodu
atraktivními zahradami
FRÝDEK-MÍSTEK | Přírodní zahrady,
které postupně zakládají frýdecko-místecké mateřské školy, si získávají pozornost. Děti v nich pozorují svět živočichů díky hmyzím domečkům, ptačím
budkám nebo kameništím pro ještěrky.
V relaxační části mají lavičky, dřevěné
zvonkohry i posedové kameny s ohništěm. Dále mají k dispozici vyvýšené dřevěné a vrbové záhony, kde mohou pěstovat zeleninu a bylinky a kde jsou vysázené angrešty, rybízy, maliny i ovocné
stromy. Děti se v nich učí nejen poznávat přírodu, ale i to, jak ji chránit. Cílem
zahrad je pravidelný pobyt dětí venku
a kontakt s přírodou, která se v různých
ročních obdobích mění, což děti vede
k pozorování přírodních procesů, ale
také k různým formám experimentování, objevování a relaxování.
(sme)

Přístav je místo, které
dělá život snesitelnější
Frýdek-Místek jako první
město v regionu nabídne
přístřeší lidem bez
domova, kteří jsou
odkázaní na trvalou
pomoc od ostatních.
JAN SMEKAL
FRÝDEK-MÍSTEK | Dvaatřicet lidí, kteří doposud žili na ulici, najde od října
nové útočiště v Domově se zvláštním režimem pro lidi bez přístřeší Přístav. Ten
vznikl přebudováním bývalé školy na
ulici Míru (na snímku).

Nepůjde o klasické bezdomovce, ale
o ty, kteří si nedokážou pomoci kvůli
špatnému zdravotnímu stavu a vyžadují
každodenní pomoc jiných. „V objektu
je po změně dispozic třináct tří-, dvoua jednolůžkových pokojů. Bezbariérový
přístup do nich zajišťuje vestavěný výtah. Je tam také jídelna a menší kuchyně
pro přípravu snídaní a večeří, hlavní jídlo se bude dovážet,“ uvedl Libor Koval,
který má v kompetenci sociální oblast.
„V domově je také místnost pro zájmové aktivity, sesterna a zázemí
pro personál. V boční přístavbě je místnost s pračkou a sušičkou a také prostor
pro volnočasové aktivity. Celý objekt
bude střežit kamerový systém,“ dodal.
Budova školy na ulici Míru pochází
z roku 1926 a dělníci museli při rekonstrukci nahradit původní dřevěné stropy
novými, železobetonovými. Stavební
práce, zejména zateplování, museli provést tak, aby alespoň částečně zachovali
původní ráz stavby – především na čelní fasádě.
„Náročné tak bylo nejen zateplení,
ale také výměna krovů nad hlavním objektem včetně pokládky střešní krytiny.
Na zachování některých původních prvků jsme dbali i v rámci interiéru,“ popsal náměstek primátora Jiří Kajzar.

„

Šéfová odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová (vlevo) a ředitelka Přístavu Petra Morcinková zvou k návštěvě budovy.
FOTO | ARCHIV ARMÁDY SPÁSY

V domově je
také místnost
pro zájmové aktivity,
sesterna a zázemí
pro personál. V boční
přístavbě se nachází
místnost s pračkou.
„Na stěnách ve vstupní části objektu
zůstaly štukové rámy a schodiště mají
původní zábradlí a madla,“ pokračoval
s tím, že renovace se dočkal také původní altán a úpravou prošla i přilehlá zahrada a oplocení.
„Zahradu jsme zbavili suchých stromů a náletových dřevin. Na pozemku

jsme zřídili nové příjezdové, parkovací
a přístupové zpevněné plochy.“
Frýdek-Místek je prvním městem
v regionu, které nabídne zázemí osobám bez domova, které jsou tělesně postižené. „Pro domov jsme se rozhodli
s ohledem na nelichotivou prognózu,
podle které se z důvodů výrazných ekonomických a sociálních změn ve společnosti nepředpokládá zlepšení situace,“
vysvětlil frýdecko-místecký primátor
Michal Pobucký.
„V okrese Frýdek-Místek se zařízení
podobného typu nenachází a na území
celého Moravskoslezského kraje jsou
jen dvě obdobná zařízení, která nemají
místo a na čekací listině mají 70 lidí.“
Ve Frýdku-Místku nyní přebývá na
ulici zhruba 300 lidí a minimálně
40 z nich splňuje podmínku pro umístění v domově Přístav.
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Video už získalo tisíce diváků
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Navíc jsme připravovali svatbu
a i v naší neziskovce jsme měli napilno.
Začal jsem zjišťovat, jak se člověk
může přiblížit kolapsu organismu. Naštěstí jsem to ustál,“ líčí autor. Jeho video můžete zhlédnout na stránce:
https://vimeo.com/138212340.
Ohlasy na promo dokument jsou pozitivní. Mohl by se proto objevit i na nějakém festivalu. „Už nám dokonce přišly
i nabídky, abychom jej přihlásili. Při
promítání lidé dokonce tleskali a byli
dojatí tímto silným příběhem. Osobně
si velice cením toho, co Jiří Stejskalík
dokázal. Video už zhlédlo téměř čtyři tisíce lidí, a to není špatný výsledek,“ zdůraznil Nenička.
Dokumentární film o výstavbě Bezručovy chaty není Neničkovou prvotinou.
Videa natáčí od šestnácti – věnuje se
jim už čtrnáct let a z toho poslední tři
profesně. Nevylučuje, že by natočil i video o chatě na Prašivé, která ožívá díky
iniciativě Martina Stillera a týmu dobrovolníků kolem něho. „I tato chata má totiž zajímavý příběh, ale ten na Lysé
hoře ještě neskončil. Má se bourat tam-

Replika legendární Bezručovy chaty už slouží na vrcholu Lysé hory. Původní
chata tam vyhořela v roce 1978.
FOTO | JAN SMEKAL
ní kultovní občerstvení Šantán. Pokud
čas dovolí, rádi bychom to také zachytili,“ nastínil Nenička.

Plameny roku 1978
Dokumentární video o výstavbě Bezručovy chaty přibližuje už nesmírně zdlouhavou přípravu na obnovu chaty, kterou
původně vystavěl Klub českých turistů
(KČT) v letech 1933 až 1935. Leč
v roce 1978 vyhořela.

INZERCE

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

Volejte zdarma: 800 17 10 10

Odborný závod PORTAS LIMBERG s.r.o., Železniční 504, 738 01 Frýdek-Místek
Volejte mobil: 608 918 056 nebo zdarma: 800 17 10 10
e-mail: info@limberg.portas-renovace.cz, www.limberg.portas-renovace.cz

„Osmnáct let trvala projektová příprava nové Bezručovy chaty. Tak dlouho
jsme bojovali za to, abychom obnovili
to, co vybudovali naši předci v nesmírně těžkých podmínkách. Ve třicátých letech totiž panovala ekonomická krize
v celé Evropě,“ zdůraznil Jiří Stejskalík
z Klubu českých turistů.
„Nesmírně si vážíme toho, co dokázali postavit v horách lidé, kteří měli
vztah k přírodě. Chtěli, aby turisté měli
přístřeší na horách, aby se měli kam

skrýt, když přijde špatné počasí,“ dodal
s tím, že k těmto lidem cítí obrovskou
úctu a pokoru.
„Tehdy ještě nahoru nevedla žádná
cesta. Všechno se muselo vytahovat
koňmi.“
Když pak v roce 1978 chata vyhořela, zůstala z ní hromada kamení a kupodivu se zachoval i základní kámen
z roku 1933. „Ten jsme zabudovali a zakomponovali do severní fasády naší
nové chaty,“ řekl Stejskalík.
Veřejná sbírka, kterou KČT zřídil,
aby mohli zájemci přispívat na výstavbu repliky Bezručovy chaty, byla vyhodnocena jako nejlepší veřejná sbírka v republice. Podařilo se díky ní vybrat
téměř šest milionů korun. Někteří přispěli i materiálem.
„Při prohlídce chaty zjistíte, že každá
koupelna je obložena v jiné barvě. Pracovali jsme totiž s materiálem, který
nám lidé darovali. Není to uniformní
a je to zajímavé.“
Aleš Nenička má spoustu dalších nápadů. „Velmi zajímavé by mohlo být video o Beskydech. Třeba na to někdy dojde. Je to výzva a nebráním se tomu.
Nechme se překvapit.“
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Léto, radost, 5plus2

Babí léto nám dělá radost, ale jaké vlastně bylo to skutečné prázdninové? Podle fotek,
které jste vy, čtenáři týdeníku 5plus2 poslali do letní soutěže, bylo báječné! Přišlo nám kolem
200 snímků, z nichž otiskujeme jen zlomek. Sledujte náš Facebook, objeví se tam další!
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Šárka Kracíková

posedu.

Jiří Moravec zachytil svého psa u Máchova jezera. I jemu bude chodit
do schránky týdeník 5plus2 rok zdarma.
slava
Týdeník v lahvi na Jadranu od Vladi
Veselého.

Snímek svého muže z reggae festivalu
v Bratislavě poslala Alena Suchánková.
Petr Moc poslal snímek z dovolené na
řeckém Chalkidiki.

Petr Hronek v KovoZ
OO ve Starém Mě
stě.

S „lázeňským švihákem“ T. G. Masarykem
se vyfotila Zdena Malá s vnučkou.

čně
Děti Josefa Knotka si čtou týdeník spole
s Mimoni.
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Vladimír Bärtl se vydal s 5plus2 do oblak.
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Libuše Přenosilová zachyti
la své vnučky a psa
na chatě.

INZERCE
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Kabelku a sukni z týdeníku
si vyrobila
Natálie Hubálková.
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Po tisíciletích probudil faraona
Přesně 90 let uplyne
13. října od chvíle, kdy
anglický archeolog
Howard Carter otevřel
víko sarkofágu vládce
Tutanchamona.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Teprve sedmnáctiletý Howard Carter přijel poprvé do Egypta v roce 1891,
aby tam pracoval jako kreslíř. Talent
zdědil po rodičích a přátelé rodiny ho
doporučili britským archeologům.
V Egyptě pořizoval kopie svitků. Sbíral zkušenosti a v roce 1902 už řídil vykopávky v Údolí králů, slavném faraonském pohřebišti nedaleko města Luxor.
Blízko břehu Nilu poprvé objevil indicie o hrobce málo známého faraona Tutanchamona. Aby ji našel, zakreslil si
do mapy Údolí králů tři body s objevenými artefakty spojenými s Tutanchamonem. Vzniklý trojúhelník rozdělil na
čtverce. Pak roky jeden po druhém odkrýval, ale nenalezl nic. Sponzor jeho
výzkumu, britský hrabě George Herbert
Carnarvon, čekal za své peníze satisfakci v podobě archeologického objevu.
Když se jej po letech nedočkal, oznámil
výzkumem unavenému Carterovi, že
má poslední sezonu, pak končí.

„Vidím úžasné věci“
Až počátkem listopadu 1922 v poslední
neprozkoumané lokalitě Carterova trojúhelníku objevili dělníci pod troskami
schody. Do Egypta spěšně přicestoval
i lord Carnarvon a spolu s dcerou a Carterem se probourali do zapečetěné hrob-

Známá fotografie, Carter poprvé otevírá Tutanchamonův sarkofág (vlevo). Vedle je zlatá maska faraona, kterou veřejnost mohla spatřit naposledy během 80. let a nyní je uložena v muzeu v Káhiře.
FOTO | iDNES.cz
ky. Když archeolog svíčkou osvětlil
místnost, na dotaz netrpělivého Carnarvona, zda něco vidí, odpověděl slavnou
větou: „Ano, úžasné věci.“

Nedozírná krása i cena
Tutanchamonovu hrobku jako jednu
z mála zloději nevykradli. Cestu do jejích útrob blokovaly tisíce předmětů nedozírné krásy i ceny. Přes čtyři měsíce
je museli dokumentovat.
Tehdy také štípl Carnarvona komár
a on si štípanec omylem pořezal při holení. Zemřel 5. dubna 1923 na zápal plic
vyvolaný otravou krve. Média měla senzaci, psalo se, že jeho smrt zavinil přes
tři tisíce let mrtvý faraon jako trest za
znesvěcení hrobky. Brzy zemřel ještě
Carnarvonův přítel Gould, který hrobku
navštívil, nebo také kurátor, jenž artefakty katalogizoval.
A jak se na to dívají čeští egyptologové? „U nás na pověry nevěříme, není na
ně čas. Přemýšlíme prakticky, jak objev
profesionálně zdokumentovat a zabez-

pečit,“ říká Ladislav Bareš z Českého
egyptologického ústavu. U Egypťanů je
to prý jinak. „Někteří věří, že pod bradou mumie je červená rtuť, něco jako kámen mudrců. Jiní zase věří, že v určitý
den se pyramidy otevřou a vydají poklady. Něco jako v Erbenově Kytici, kde
se otvírají jeskyně s poklady na Velký

pátek,“ komentuje český vědec Bareš,
který naleziště navštěvuje už 41 let.
Howard Carter během října 1925 odkryl sarkofág a poprvé se tváří v tvář setkal s Tutanchamonem. Od té doby věděl celý svět o dosud neznámém faraonovi. Trvalo ještě 8 let, než byly veškeré nálezy z hrobky vyneseny.

Slavný Tutanchamon? Vládl pouhých deset let
Nebcheperure Tutanchamon (na snímku mumie
panovníka) vládl v letech 1333 až 1323 př. n. l.
Jeho otec faraon Achnaton (Amenhotep IV.)
a matka, vedlejší manželka Kija, byli sourozenci.
To možná osvětlí Tutanchamonova postižení:
Kratší a znetvořenou levou nohu, kvůli ní musel
chodit s dřevěnými hůlkami, extrémně velká prsa
i menší rozštěp patra. Nedávné testy DNA
potvrdily, že faraon zemřel v devatenácti letech
na gangrénu po úrazu nohy. Spadl z dvoukolového
vozu. Mohl zemřít i na malárii. Sice patří k nejméně
významným panovníkům, přesto je pro egyptology
nejkvalitnějším pramenem poznání života faraonů.

Když najdete v hrobce zlato, je to na obtíž
Českého vědce zarazila
faraonova kletba, pak ale
pohřební komoru odkryl.
ČR | Egyptolog Ladislav Bareš může podobně jako britský vědec Howard Carter hovořit o pocitech, které má člověk,
když v poušti objeví zapečetěnou a nevykradenou hrobku. Byl u unikátního
nálezu pohřební komory kněze Iufaa.
Čeští egyptologové učinili v posledních letech několik významných objevů. Našli třeba hrobku královského lékaře Šepseskafancha, což od-

egyptolog
Ladislav
Bareš
borníci v zahraničí označili jako šestý nejvýznamnější objev roku 2013.
Rýsuje se teď nějaký další?
Přes veškeré moderní metody netušíme,
co se pod pískem skrývá. O ničem velkém teď nevím, ale překvapení v Egyptě
se nedají vyloučit. Kolikrát ráno začneme pracovat, a když se v půl druhé všichni chystají k odchodu, něco se objeví.

Zažil jste vy osobně pocit, kdy jste
jako první člověk po tisících letech
vstoupil do zapečetěné hrobky?
Mně se to stalo před 19 lety, kdy jsme
objevili pohřební komoru kněze Iufaa.
Museli jsme se prokopat 20 metrů pod
zem. Kolem hrobky jsme chodili a hledali vchod, který tam nebyl, takže žádný zloděj ji nenavštívil. To je celkem
unikátní, protože 99 procent hrobek
v Egyptě je vyloupených. Napůl v legraci jsme si nejdřív vzpomněli na Tutanchamona a Howarda Cartera. Pak jsme
se ale pustili do práce.
A jaké byly první kroky?
Vlezli jsme tam malým vchodem a našli

původní pohřební výbavu. Byla poškozena vlhkostí. Uvnitř hrobky je totiž asi
šestadevadesátiprocentní vlhkost, což
je skoro jako v tropickém pralese. Našli
jsme nádoby na vnitřnosti, pak dvě
skříňky se 408 soškami, které zemřelého doprovází na onen svět. Pak další
skříňky s miskami a vázami, které obsahovaly posvátné masti a oleje. Dále tam
byly amulety a zkorodované zničené nástroje, možná nože.
Zlaté předměty jste neobjevili?
Nic takového tam nebylo. Ale pro nás je
to dobře, když najdete zlato, tak to vzbudí hodně i nežádoucí pozornosti. S tím
je pak mnoho práce a starostí.
(jos)
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Boj s prokrastinací vyhlásil
Petr Ludwig rád mění
lidem životy. Svůj úspěch
založil na odnaučování
Čechů odkládat úkoly.
Uspěje i v Americe?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Když před osmi lety začal Petr
Ludwig se svými kolegy učit Čechy, jak
bojovat s chorobným odkládáním povinností, netušil, jaký boom odstartuje
v momentě, kdy všechny poznatky, návody a rady sepíše do útlé knihy s množstvím jednoduchých obrázků a úderným
názvem Konec prokrastinace.
Výsledek? Více než šedesát tisíc prodaných kusů a jednoznačná pozice bestselleru. Na přednášky, které pořádá

„

Člověk si třeba
řekne, že bude
zdravě jíst, a nějak se
k tomu nedostane. Ten
pocit někdy zažil každý.
i dva roky poté, co kniha vyšla, stále
chodí stovky lidí. Nedávno se mu například podařilo do posledního místa zaplnit pražskou Lucernu. A co víc, teď se
chystá dobýt Ameriku.
„Ten pocit zažil někdy každý. Je to selhání sám před sebou. Řeknu si, že půINZERCE

Petr Ludwig umí to, jak skoncovat s chorobným odkládáním povinností, i nakreslit.
jdu běhat, jenže nejdu. Nebo se člověk
rozhodne, že bude zdravě jíst, a nějak se
k tomu nedostane. Nebo se odhodlá, že
se vrhne na nějaký úkol a nakonec jen
sedí dvě hodiny u Facebooku. Hrozně
mi to vadilo a myslím, že to vadí každému. Pak jednou kolega přišel s tím, že
se tomu říká prokrastinace, což bylo slovo, které v Česku téměř nikdo neznal,“
vzpomíná Ludwig na dobu, kdy se
v jeho hlavě začal rodit nápad na knihu.

Tehdy ještě studoval, ale zároveň se
už věnoval i vlastnímu podnikání. Osm
let dával s kolegy dohromady poznatky
z nejrůznějších amerických studií. Testovali je na sobě, a když viděl, že s prokrastinací, tedy chorobným odkládáním
věcí, se dá skutečně zatočit, byla jenom
otázka času, kdy se dostaví úspěch.
A ten je tady. Aktuálně putuje na české pulty už 12. dotisk knihy, která sází
na jednoduché rady, jak skoncovat s pro-

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ

blémem, jenž občas trápí snad úplně
každého. V oblasti motivační literatury
se tak Ludwigovi podařilo něco, co
v Česku nemá obdoby.
A jeho příští výzva? Vyhlášení boje
s prokrastinací i za mořem. A to přímo
v místě, kde je snad největší koncentrace světových firem s tisíci zaměstnanci,
pro které je odkládání povinností stejně
aktuální téma, jako pro Čechy. V americkém Silicon Valley.
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v Česku. Teď míří za oceán
„Řekli jsme si, že do roka a do dne
chceme mít mezi klienty všechny velké
firmy, které v Silicon Valley mají svou
základnu, jako je Facebook nebo Google,“ neskrývá své ambice Ludwig.
Za oceán tak poputuje nejen anglický
překlad knihy, který je nyní těsně před
vydáním, ale také část jeho týmu, jenž
se podobně jako v Česku zaměří na
přednáškovou činnost.

To je marketingová bomba!
K 1. lednu 2016 startuje také nový vzdělávací portál s doménou procrastination.com. „Tato doména má sama o sobě
statisíce návštěv. Kdokoli zadá do vyhledávače anglicky slovo prokrastinace, dostane se k nám. Z marketingového
pohledu je to naprostá bomba,“ říká nadšeně Petr Ludwig.
Sám se přesunout za hranice ale nechystá. Svým zaměstnancům, kteří se
budou starat o chod americké pobočky,
naprosto důvěřuje. „Budeme vlastně dělat totéž co tady. Pořádat semináře
a přednášky, jen sály, které si k tomu
pronajmeme, nebudou tady, ale v USA.
Spousta našich klientů z Česka má na-

„

víc své pobočky právě v Silicon Valley,
takže by nemělo být tak těžké získat si
čtenáře a publikum i za mořem,“ vysvětluje Ludwig, který je v pravém slova
smyslu perfekcionista. Anglický pře-

dy boje s prokrastinací vyvezl. Už více
než rok se kniha úspěšně prodává v Rusku, kde vyšel již její třetí dotisk. „Je naprosto odzbrojující, když vám přijde dopis od člověka, který žije dva tisíce kilo-

Je naprosto odzbrojující, když vám přijde
dopis od člověka, který žije dva tisíce
kilometrů daleko, psaný lámanou angličtinou,
o tom, že jste mu změnil život.
klad měl totiž vyjít už před několika měsíci. První výtisky měl dokonce na stole. Jenže s knihou nebyl stoprocentně
spokojený. A tak se rozhodl ji přepracovat, ačkoli tím expanzi svého byznysu
značně oddálil.
„Řekl jsem si, že mám jedinou šanci
knížku vydat, protože třeba už nikdy
žádnou jinou nenapíšu. Takže jsme si
k tomu znovu sedli a vypilovali ji. Záleželo mi na tom, aby byla dokonalá.
I kdyby to mělo trvat jakkoli dlouho,"
říká přesvědčivě mladý podnikatel.
Spojené státy navíc nejsou první zahraniční zastávkou, kam Ludwig zása-

metrů daleko, psaný lámanou angličtinou, o tom, že jste mu změnil život,“ pochvaluje si kladné přijetí publikace
v zemi, kde se prodalo již více než patnáct tisíc výtisků.

Překlad do čínštiny? Ne
Do konce roku vyjde také francouzský
překlad a v přípravné fázi je i německá
verze. „Původně jsme přemýšleli také
nad asijským trhem a knihu chtěli vydat
v čínštině. Objevilo se však příliš mnoho ‚ale‘. Z hlediska propagace by to
bylo velmi složité třeba už jen pro to, že

Co je prokrastinace? Chronická
tendence odkládat plnění
povinností a úkolů na později.

v Číně nepoužívají Facebook,“ vysvětluje autor, proč se mu Amerika jeví jako
daleko jednodušší cíl.

Disciplinovaní Japonci
Jak se ale zdá, i tak nadčasové a po mnoha stránkách univerzální téma, jako je
boj s neschopností plnit řádně úkoly
a povinnosti, není uplatnitelné úplně
všude. Petr Ludwig se o tom přesvědčil
sám, když nedávno strávil měsíc v zemi
vycházejícího slunce.
„Japonci skutečně moc neprokrastinují. Jestli se o Němcích říká, že jsou disciplinovaní, tak v Japonsku jsou na tom
ještě desetkrát lépe,“ říká s úsměvem,
vědom si faktu, že tamější trh zřejmě
může ze svého seznamu zahraničních
výzev škrtnout.
Učit jeden z nejpracovitějších národů
jak zatočit s leností, by bylo přeci jen poněkud zbytečné.

INZERCE

Lístek vděčnosti se třemi
pozitivními věcmi denně
ČR | Prokrastinovat se dá v každém
věku. V důchodu člověku přirozeně
odpadá řada povinností. O to fatálnější následky však může mít, pokud
ty, které zůstaly, začne zanedbávat.

se starý člověk přestane překonávat
a opouštět svou komfortní zónu, má
to negativní vliv na jeho zdraví,“ varuje Petr Ludwig. Proto se část jeho
týmu soustřeďuje i na bezplatné semináře pro seniory, kde je motivuje
k boji s věčným odkládáním.

Učí lidi optimismu

Odpočinek, či prokrastinace?
„Přiznávám, že neustále něco odkládám. Říkám si, že se nic nestane,
když zůstanu doma a budu si jen číst
nebo luštit křížovky. Navíc mě za to
nemá kdo kárat,“ vysvětluje jednaosmdesátiletá paní Zdeňka, proč občas oželí odpolední procházku s kamarádkami nebo pravidelný nákup.

Negativní vliv na zdraví
„Mnoho seniorů přestává dělat smysluplné aktivity. Nakonec jim může
zůstat jen koukání na televizi. Existují studie, které dokazují, že jakmile

Speciální přednášky se snaží přimět
posluchače vnímat věci s větším optimismem. Slouží k tomu například
zdánlivě banální nástroj, takzvaný lístek vděčnosti, na který by si denně
měli zapisovat tři pozitivní věci, jež
je potkaly. Jak totiž ukazují výzkumy, optimismus není vlastnost
vrozená, nýbrž naučená.
Pozitivní energií hýří i Zdeněk Svoboda, sedmdesátník, který přednášky
vede ve dvojici s mladší kolegyní.
„Jedna dáma mě velmi potěšila, když
mi napsala, že po smrti manžela ztratila téměř smysl života, ale díky nám
se jí ho podařilo znovu najít,“ přiznává dojatě. Práci se seniory vnímá jako
vlastní smysluplnou aktivitu. „Dělám
to z lehce sobeckých důvodů, protože
tím pomáhám především sobě
a aspoň neprokrastinuji,“ vtipkuje
energický důchodce.
(vrm)

Elektřina a plyn
od jednoho dodavatele
nám šetří čas i peníze
Sjednejte si k výhodné elektřině od ČEZ také
plyn ČEZ S ODMĚNOU, a uspoříte až 10 %.
Pomůžeme vám ušetřit.

www.cez.cz/odmena

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Doufám, že jsem se nezasmál
Zachraňuje divadlo Semafor, maluje, otextoval
písně na galakoncert, má přichystaný katastrofický
scénář, kdy s Jitkou Molavcovou prodají Karlštejn,
a ještě se stačí smát. Je Jiří Suchý na mizině?
„Není, ale Mizina číhá,“ vysvětluje. Legendární
divadelník právě oslavil své 84. narozeniny.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Poslední divadelní „kus“ Semaforu s názvem Mizina číhá ukazuje, jak je
složité vzdorovat finanční nepřízni osudu. Jiří Suchý, principál malého, ale výjimečného divadla, má v kapse několik
trumfů, jak si poradit: „Napíšu hru třeba
pouze pro tři nebo pět lidí.“
Proč vzniklo dílko Mizina číhá?
Hra je reakcí na situaci, kdy se dotace
pro divadla neustále zmenšují. Pokud
nejnutnější náklady tak malého divadla,
jako je Semafor, činí milion a tři sta tisíc měsíčně, není v našich silách to bez
podpory zvládnout. Když nejsou peníze, objeví se ti, kteří k nám nechovají
přímo obdiv, aby radostně konstatovali,
že jsme na mizině. Nejsme, ale... Mizina číhá! A tak se mi opět dostává šance
si pěkně zabrojit, a tak se do toho pouštím. Zmíněná hra je jedním bodem té
mé rozsáhlé strategie.
Přijali ji diváci?
Přijetí bylo bouřlivé. Setkali jsme
se s velikým nadšením.
Rovněž recenze nešetří
chválou. Hru jsem
napsal tak jako každou jinou, a to, že někdy to dopadne
dobře a jindy hůř, už
je jaksi mimo mě.

Zítra, což je parafráze MF DNES...
Začalo to tím, že MF DNES mě lehce
nazvedla, když jsem se tam v roce 2013
dočetl, že legendární divadlo Semafor
nejspíš zanikne. Byl jsem z minulého režimu zvyklý brojit proti nepřízni osudu
a brojení mi v současnu scházelo. A teď
mi to MF DNES nabídla. I začal jsem
na svých webových stránkách vydávat
měsíčník Stará fronta Zítra. Snažím se,
aby aktivita Staré fronty Zítra nebyla nesena na bázi konfrontace a nenávisti,
ale spíš na bázi humoru.
Humor bývá silná zbraň, zvláště
ve vašich rukou. Slovo humor pochází z latinského slova (h)umor – čili
vlhkost, tekutina. Víte to?
Někde jsem to četl, ale důvod toho mi
zůstal utajen.
Čemu jste se naposledy zasmál?
Doufám, že jsem se dosud nezasmál naposled.
Kdesi jsem zaslechl, že Suchý není
suchý, ale suchý humor miluje. Existuje suchý humor Jiřího Suchého?
Jo.
Má mít humor nějaké hranice

Takže když je divadlo
ve finanční krizi, peníze se
dají ušetřit třeba tak, že se
„spíchne“ hra jenom pro pár herců?
Mizina číhá je hra, v níž vystupuje šest
účinkujících, z čehož tři dívky jsou zároveň členkami orchestru. Scénografie divadla vzniká tak, že jdeme vybírat do
skladu. A tak je to se vším, já režíruji zadarmo, poněvadž si nemůžeme dovolit
režiséra, dělám výpravu zadarmo, kostýmy navrhuji zadarmo. Navíc teď ještě
doplácím ze svých úspor, aby dostali
herci gáže. My se z toho samozřejmě dostaneme, vybabráme, ale jsem přitištěný ke zdi.
Říkal jste, že brojíte. Vydáváte vlastní internetový bulletin Stará fronta

„

nebo vůbec ne? Co třeba Charlie
Hebdo a kdysi docela drsná Česká
soda?
Drsný humor, černý humor, to bezesporu humor je a respektuji ho, ale sám ho
vůbec neprovozuju.

Nerad
odplácím zlu
zlem. Mladíkovi jsem
popřál, aby se toho
hnusného stáří nedožil.
Ale přece jen jste se s hodně temným humorem jistého obchodníka
musel potýkat. Jak jste si poradil?
Řeknu to stručně – v Semaforu jsme
chtěli uskutečnit několikadenní přehlídku našich her. Prodáváme ve foyeru Kofolu, tak jsem je požádal, zda by nám nezásobovala tento minifestiválek sponzorskými Kofolami. Poděkování firmě
bychom umístili do programu, na vstupenky, na bar. Přišel mladík, který mi
pak napsal, že to dá radši mateřské školce než nám. A zároveň poznamenal,
abychom si požádali o sponzorování továrnu na umělé klouby. Protože nerad
odplácím zlu zlem, vzkázal jsem mladíkovi, že mu přeju, aby se toho hnusného
stáří nedožil.
Vaše mládí bylo zřejmě hezčí, že
jste prostě jinak vychován...
Jo, je to tak.
Jakému humoru dáváte
přednost? Kdo si zaslouží

Jiřího Suchého baví zachraňovat
divadlo Semafor. Věnoval mu
celé léto. Na facebookovém profilu skoro každý den svým příznivcům říká, co namaloval, kde byl,
co zařídil.
FOTO | DAN MATERNA
červenou, oranžovou a zelenou jako
na semaforu?
Zelenou by si zasloužili Cimrmani
a Ypsilonka – dvě divadla, která se obvykle obejdou bez tragédií či psychologických her. Oranžovou a červenou,
prosím, po mně nechtějte. Jde o mé kolegy a bylo by nefér, kdybych svůj soukromý názor tady předkládal veřejnosti.
Můžu se přeci i mýlit.
Kdysi jste zmínil, že mít divadlo
jako Cimrmani by vás nebavilo.
Je to kvůli tomu, že u nich nehraje žádná ženská?
Upřesním to. Dělat divadlo s
tak skvělým humorem jako
má tato konkurence, bych si
velmi považoval. Ale to jejich
shakespearovské
obsazování
mužů do ženských rolí by mi nesedělo.
Máte rád jejich humor?
No comment.
Je nějaký komik či bavič
dnešní doby, kterého
uznáváte?
U nás je řada komiků. Mám
z nich nejradši ty, kteří se
jako komici netváří, ale jejich humor dokáže zacloumat s bránicemi diváků.
Svěrák a spol., na Slovensku Lasica nebo Štepka.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

A co divácky velice úspěšné komedie tipu Babovřesky nebo Kameňák?
Viděl jsem kousek Kameňáku, ale – jak
jen to říct? Nečapl jsem se. Jsem absolventem zcela jiné školy humoru.

Česká republika
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naposledy, říká Jiří Suchý
K čemu byste přirovnal současnou
situaci v Česku i v Evropě? Je to komedie, tragikomedie, drama nebo
snad horor?
K černé komedii.
V roce 2012 jste napsal, že doba je
příliš vážná a každé směšno se bude
hodit. Tehdy jste namluvil své nejsměšnější povídky. Je to opravdu
tak vážné?
Záleží na úhlu pohledu. Někomu se
může doba jevit tragická, jinému vážná,
mě politováníhodná. Ale hlavní věc je,
že mě nikdo nekrmí svou ideologií, nenařizuje mi, co musím, nezakazuje,
co smím a co ne...
Právě slavíte čtyřiaosmdesátku,
před pár lety jste byl krátce ženatý
s podstatně mladší dívkou. Co zdraví, jak jste na tom?
Bohudík, zdraví mi slouží.
Hodně hrajete, zpíváte. Jste v jednom kole. Nezapomínáte už texty?
Ta krátkodobá paměť člověku v mém
věku slábne, a tak mám co dělat, abych
si zapamatoval nové přírůstky do repertoáru. Zvláště když hraju celkem ve dvanácti představeních.

Jiří Suchý

Narodil se 1. října 1931 v Plzni,
ale od roku 1936 žije v Praze.
■ Divadelník, hudebník, textař,
básník, skladatel, spisovatel,
filmař, grafik, výtvarník,
divadelní režisér a sběratel...
■ V roce 1947 začal pracovat jako
grafik, po dvouleté vojenské
službě se věnoval divadlu.
■ Působil v Redutě, poté
spoluzaložil Divadlo Na zábradlí.
■ V roce 1959 založil spolu s Jiřím
Šlitrem divadlo Semafor, kde
působí dodnes.
■ V roce 2006 si vzal o 45 let
mladší dívku Markétu (šatnářku
v Semaforu), se kterou se po
šesti letech manželství rozvedl.
■

Viděl jsem vás v Plzni na pódiu před
tisícihlavým davem při slavnostech
Plzeň – město kultury. Předtím
v Trutnově na rockovém festivalu.
Ještě to dokážete rozbalit, že?
Jo, docela jo.
Uvidíme vás také v nejbližší době na
televizních obrazovkách?
Nevím, jestli v nejbližší době. Televize
se chystá zaznamenat náš galakoncert
písní Kurta Weilla, které jsem pro tento
účel opatřil novými texty. Režisér Jiří
Vondrák se mnou začíná točit film
o tom mém brojení, které mne provází
po celý život.

Druhý díl
rozhovoru
s Jiřím Suchým

čtěte v příštím vydání
týdeníku 5plus2
Legendární český divadelník
zavzpomíná na Wericha a Voskovce, na životního parťáka Jiřího Šlitra nebo jak ho v šatně kritizovali pozvaní hosté, režiséři
Miloš Forman a Jiří Menzel.

Brojení aneb Hrdinný zápas s číhající Mizinou
Semafor chystá speciální galapremiéru koncertu na počest německého skladatele
Kurta Weilla (působil v New Yorku). Pro návštěvníky je připravena jeho slavná píseň
Mackie Messer. Jiří Suchý napsal k Weillovým melodiím 15 nových českých textů.
Aby nezvyšoval vstupné, vymyslel principál Předraženou vstupenku. Každý, kdo
koupí lístek o 100 korun dražší, dostane certifikát, že je sponzorem Semaforu.
Jiří Suchý připravuje Ilustrovanou historii pohrom, které potkaly Semafor. Třeba
smrt Jiřího Šlitra, zákaz hraní, „ukradení“ divadla Ve Smečkách nebo povodeň.
Bibliofilie vyjde v nákladu pouhých 300 výtisků a bude stát 1 500 korun.
Má i katastrofický scénář: Na čas rozpustí divadlo a objede republiku s Jitkou
Molavcovou a programem Jonáš a Melicharová prodávají Karlštejn.
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Nová Kia cee`d
Překvapivě strhující
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Nechte se unést překvapivým výkonem motoru 1.0 T-GDI
Nová Kia cee`d GT Line vás dostane hned dvakrát: napoprvé svým dokonale dynamickým designem
a napodruhé dravou sílou turbomotoru T-GDI.

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | Lidická 123, 690 00 Břeclav, tel.: 519 402 480 nebo 602 392 684
email: kia@agrotec.cz, web: http://agrotec.kia.cz
Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

AKČNÍ NABÍDKA! Výprodej skladových vozů KIA Ceed MY15 od 299 980 Kč při financování KIA Select. Objednejte KIA vůz v aktuální
nabídce a k novému vozu dostanete ještě něco navíc. Pro informace volejte prodejcům KIA v AGROTEC a. s.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

.
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V PÁTEK VAŘÍ
Kateřina Čmielová (20)

Má základní vzdělání,
doma už 2 děti a čeká
další. Žije s přítelem
v bytě v Teplicích. Výhra je pro ni velkou
motivací, peníze potřebuje na přestavbu
bytu. Podle přítele by s trochou taktiky
mohla vyhrát. Má ráda maso a mořské
plody. Nejvíc si pochutná na špagetách
s boloňskou omáčkou. Nesnáší med.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Jana Žitná (35)

Je majitelkou pohřební služby v Litvínově.
Živnost kombinuje
s pool dance, tancem
u tyče, který vyučuje
jako lektorka, tyč má
i v obýváku. Bydlí
v pěkném domě v Horním Jiřetíně se
svými dvěma syny, mladší hraje hokej
za Litvínov. Má přítele, ale nežijí spolu.
Snaží se jíst zdravě a nepřejídat se, ale
miluje sladké. Nejraději má vepřo knedlo zelo. Nesnáší mořské plody a nikdy
by nesnědla brouka.

Česká republika

Indická jídla v cibuláku
Prostřeno! v kuchyních
Ústeckého kraje je plné
překvapení. Soutěží čtyři
ženy a jediný muž.
ČR | Na severu Čech vaří lepá majitelka
pohřebního ústavu, vegetariánka, dva příznivci masa – klempířka Šárka a natěrač
Honza – i Katka, která ve svých dvaceti
letech bude už trojnásobnou maminkou.
V pondělí u Jany všichni valili oči.
Ač podniká v pohřebnictví, učí tanec
u tyče. A také ho předvedla. Jenže servírovaná kuřecí prsa byla až moc hořká
od sójové omáčky.
Klempířka Šárka se s ničím nepáře.
„Synovi jsem chtěla dokázat, že jsem
hravá,“ vysvětlila v úterý trojnásobná
maminka a dvojnásobná babička. „Dělám docela těžkou práci, mám skoro pořád hlad, mám ráda omáčky,“ přiznala
se. A po večeři pozvala kamaráda, imitátora z travesty show.
Vegetariánka Růžena je hinduistka.
Šárka se u ní ve středu trápila hlady. „Já
nebudu nikomu podstrojovat maso, dostanou zeleninu,“ prohlásila ale Růžena. „Nejvíc mě dostalo, že netradiční indickou kuchyni podávala v klasickém

Pestrá směsice soutěžících u stolu. Jana (zcela vlevo) má pohřební ústav
a tančí u tyče, Katka (vzadu) zase taktizuje a málo boduje. FOTO | FTV PRIMA
českém cibuláku,“ smála se Šárka.
A Katka taktizovala, bodovala nízko.
Sympaťák Honza si pro čtvrteční vaření vybral babiččiny recepty. Růženě navíc naplnil lilek sójovým masem. „Nepochopím, jak někdo může být vegetarián, bez masa bych umřel,“ přiznal domácí kutil a oddaný otec rodiny. Na večer u Honzy se nejvíc těšila Šárka, doufala, že se konečně pořádně nají. Salát s
mozzarellou, grilovaným lososem a salsou vůbec nevypadal zle. Vegetariánku
Růženu rozčílilo, že Katka plýtvala masem. „Ty to radši vyhodíš, než si to ne-

cháš přihřát?“ dorážela na Katku, které
se zdála její panenka málo propečená.
Vaření mladé maminky Kateřiny je
v pátek samý zmatek. Hostům vadí i hladová kočka, která se plete pod nohy. Nepovedené nudle zakalí drůbeží vývar,
který je přesolený. A kuřecí roláda se
při servírování poněkud rozpadá. Katka, která od pondělka taktizovala a nechovala se moc fair, sebekriticky přizná, že se jí to vlastně všechno vrátilo…
Na vítěze ale čeká 50 tisíc. Sledujte
Prostřeno! na Primě od 17.50 hodin, ať
víte, kdo si sumičku odnese.
(vlas)

Úterý: Šárka Cerhová (45)

Je vyučená švadlena,
pracuje však jako
klempířka. Je rozvedená. Žije v rodinném
domě v obci Velemyšleves-Zálezly. Baví ji
zvelebování vlastního
domu, čalounění a ráda štípe dříví. Často připravuje guláš a vepřo knedlo zelo.
Nejradši má klasické vepřové. Nesnáší
rajskou omáčku, rozhodně by nikdy nesnědla červa.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Alu patra s Tamar chutney
Indická vegetariánská kuchyně přináší
zajímavou roládu pikantní chuti.

Středa: Růžena Gromanová (30)

Pracuje jako dělnice,
je vdaná a mají pětiletou dceru. Dlouho žila
v Anglii. Růžena je od
čtrnácti let vegetariánka, hinduistka. S rodinou žijí v domku
v Podbořanech. Nejraději si prý vaří
kávu. Upřednostňuje zeleninu a ovoce,
miluje sladké dezerty. Nesnáší maso,
ryby a samostatně připravená vajíčka.

Čtvrtek: Jan Ritter (37)

Živí se jako malíř a natěrač. Se ženou spolu
žijí 12 let, čtyři roky
jsou manželé. Mají pětiletou Verunku, manželka má z předešlého
vztahu ještě osmnáctiletou Týnku. Výhru by investoval do rekonstrukce bytu v Kadani. Je vášnivý
maniak v kuchyni a u grilu. Nejradši si
dá steaky na všechny způsoby. Nesnáší
mořské plody a nemusí vnitřnosti.

Ingredience: 4 středně velké brambory, 2 lžíce strouhaného kokosu, 2 lžičky
sezamových semínek, 2 lžičky hnědého
cukru, 2 lžičky čerstvého zázvoru, 2 čerstvé zelené chilli papriky, 1 lžíce čerstvých koriandrových listů, 2 lžičky koření garam masala, 1a půl lžičky soli, 2 polévkové lžičky citronové šťávy, 200 g
hladké mouky, půl lžičky kurkumy,
čtvrt lžičky pepře, 2 lžičky rozpuštěného másla, 100 ml vody, olej na smažení.
Tamar chutney: 8 zralých rajčat, 4 lžíce vody, 2 lžíce másla, 2 lžičky černého
hořčičného semínka, 2 či 3 čerstvé chilli, 2 bobkové listy, 1 celá skořice, 1 lžička kmínu, 2 lžičky mletého koriandru,
1 lžíce nastrouhaného čerstvého zázvoru, 1 stroužek česneku, 1 lžička soli,
4 lžíce hnědého cukru. Postup – náplň:
Dáme si uvařit brambory ve slupce, kte-

ré poté oloupeme. Do mísy si připravíme nastrouhaný kokos a dalších osm ingrediencí spolu s jednou lžičkou soli.
Brambory rozmačkáme vidličkou a smícháme s touto směsí. Necháme pořádně
vystydnout. Těsto: Spojíme mouku,
kurkumu, pepř a zbývající sůl dohromady. Poté vetřeme rozpuštěné máslo prsty do směsi. Postupně vléváme vodu
a vytvoříme těsto. Propracujeme, až je
těsto elastické a vláčné. Alu patra: Na
pomoučněném povrchu rozválíme z těsta obdélník o tloušťce asi 3 mm. Na obdélník rozetřeme náplň a pevně zamotáme jako roládu. Pak nožem nakrájíme
na asi centimetr a půl široká kolečka,
která smažíme v oleji na mírném ohni
až do zlatova (3 až 5 minut). Necháme
odsát přebytečný tuk na ubrousku. Na
Tamar chutney spaříme rajčata, rozmixujeme s vodou a zatím odložíme. Na
pánvi na středním ohni rozehřejeme
máslo a vhodíme tam hořčičná semínka. Pánev přikryjeme a necháme „vyprskat“. Pak zamícháme dovnitř zbytek
koření a zázvor a hřejeme asi minutu.
Do hrnce s česnekem a solí vložíme rajčata, zamícháme a vaříme odkryté 20 až
30 minut na mírném ohni. Ze začátku
občas zamícháme, když začne houstnout, mícháme častěji, až v hrnci nezbyde žádná tekutina. Pak do směsi zamícháme cukr a přidáme plamen. Se svižným mícháním povaříme 5 minut, až
vznikne hustá rajčatová omáčka. Vytáh-

neme bobkové listy a skořici. Dáme
chutney do misky a necháme vychladnout. Podává se v pokojové teplotě.
Staročeská cibulačka od babičky
Márinky
Zajímavý recept je kombinací krémové
cibulačky a orestovaných žampionů.

Ingredience: 5 až 6 žampionů, 5 až 6 cibulí, olej, kmín, sůl, pepř, troška bílého
vína, máslo, smetana, vývar, petrželka
nebo pažitka. Postup: Pokrájenou cibuli orestujeme s kmínem, zalijeme vývarem a vaříme 20 minut. Poté rozmixujeme a dolijeme vodu do potřebného
množství. Vaříme a přidáme smetanu.
Přidáme trošku vína, lehce povaříme
a dochutíme. Na pánvi si na másle osmažíme pokrájené žampiony, které do polévky přidáme až na závěr, povaříme je
asi jen 5 minut. Završíme kopečkem domácí šlehačky a lžičkou pokrájené petrželky nebo pažitky.

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, je mi 69 let a před rokem mi lékař oznámil, že mi odcházejí ledviny. Pořád se to zhoršovalo, až to zastavily vaše minerály. Kreatinin mi z
290 klesl na 224 a po další kontrole u lékaře se hodnota kreatininu ustálila na 212. Nebudu muset tím pádem na dialýzu, která mi hrozila. Krevní tlak mám
120/80! Cholesterol 3,5. Také mně odezněly křeče v lýtkách a v prstech. Lépe spím, ráno vstávám radostně a celkově se cítím v lepší kondici. Podařilo
Josef Štěpán, Pardubice
se mi shodit 6 kg váhy, při svých 175 cm jsem vážil 100 kg. Mockrát děkuji a objednávám další 2 plechovky.
Dobrý den, rád bych vám poděkoval za minerály, které mi pomohly při pohybových bolestech, hlavně v kolenou, trápila mě dna a zácpa. Prsty u
nohou mně otékaly tak, že jsem často neobul ani botu. Užíval jsem 3x denně lék Milurit. Po jedné plechovce minerálů jsem bez otoků a bez prášků.
Lépe chodím, vyprazdňování je pravidelné, i můj praktický lékař mi minerály schvaluje, že je to jedině dobře pro moje tělo. Josef Živný, Krakovany
Vážení, řadu let trpím hypofunkcí štítné žlázy. Jejím sekundárním příznakem bylo i značné vypadávání vlasů. Cca po 3měsíčním
užívání Schindeleho minerálů tento příznak téměř vymizel. Manžel v loňském roce měl úraz s bolestivými následky v oblasti ramenního
kloubu, se značným omezením jeho pohyblivosti. Po využívání zhruba 1 plechovky vašich minerálů se hybnost ramenního kloubu značně
zlepšila a jeho bolest se ozývá jen sporadicky. Protože se jedná o vedoucí pravou ruku je zlepšení velmi významné z hlediska sebeobsluhy. Děkuji za zaslání další objednávky minerálů.
S pozdravem PhDr. Marie Renotiérová, Olomouc
Vážení, 21.10. oslavím 95 let pobytu na této planetě a nastřádala se mi za tu dobu hezká řádka neduhů, na které beru léky, většinou
dlouhodobě (revma, artróza, otoky, cholesterol, atd.). V březnu 2014 jsem objednala 4 plechovky vašich minerálů. První měsíc se žádný
zázrak nekonal a já si začala myslet své, už jsem vyhodila peníze za dost věcí, které mi vůbec nepomohly. Tady jsou moje zkušenosti po
4 plechovkách. Bolest v rameni, která mě budila v noci, a taktéž křeče v lýtkách, ustaly, na sonu prý se ztratila cysta na ledvině, pálení
v dlani (karpální tunel) je pryč a nepůjdu na operaci. Páteř nebolí, uklouzla jsem ve vaně a z výšky dopadla na záda. Vyměšování mám
Vlasta Strejcová, Plzeň
pravidelné a chutná mi. Dělám vám reklamu už jen tím, že vyjdu z domu.
Dobrý den, minerály užívám dva měsíce a za tu dobu se můj zdravotní stav začal upravovat. Je mi 57 let. Mám problémy s páteří.
Krční je špatně pohyblivá. Rehabilitace pomohla jen na chvíli. Ale co jsem začala užívat minerály, mohu lehce otáčet hlavou, ztuhlost je
pryč. Mám dosti veliké bolesti v kyčlích, do schodů se mi špatně chodí, ale i po rovině nic moc. Po 3 týdnech mně levá kyčel přestala
bolet. Pro mě to bylo něco nádherného. Pravá ještě bolí, ale mnohem méně. Závratě už nejsou tak intenzivní, pryč jsou křeče v lýtkách.
Jsem klidná, mám více energie, zlepšil se mi spánek. Mohu konečně začít znovu cvičit kalanetiku, denně v pohodě ujdu několik kilometrů
se psem, ještě nedávno jsem o tom mohla jen snít. Nevím, jestli jsem s něčím byla kdy takto spokojená.
Zdeňka Rezková, Děčín

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

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

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
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Česká republika

Kominík: Zemanovy
trenky nás zviditelnily
V reakci na „diverzní
akci“ skupiny Ztohoven
zkušený kominický
mistr Radek Zima říká:
„Falešných kominíků
jsou spousty. Jen u nás
se ale umí dostat až do
sídla prezidenta.“

Falešní kominíci s obřími trenkami,
které vlály nad Hradem.

ČR | Když členové kontroverzního
uskupení Ztohoven v přestrojení za kominíky vyšplhali na střechu Pražského
hradu, aby na stožár určený pro standartu vyvěsili obří červené trenky, netušili,
jakou tím tradičnímu řemeslu udělají
propagaci. „Nejsem si jistý, jestli je to
pro nás pozitivní, nebo negativní, ale
každopádně to reklama je,“ konstatoval
pobaveně kominický mistr Radek

Zima, který byl před pár dny hostem
Kauzy dne Rádia Impuls.
Co říká na to, že se skupinka lidí v kominických převlecích dostala bez problémů na střechu Pražského hradu, který by měl být jednou z nejpečlivěji hlídaných budov v Česku? „Dost často se
stává, že falešní kominíci vstupují do
nejrůznějších objektů. Samozřejmě ne,
pokud jde o sídlo prezidenta. V tom

INZERCE

www.ptc.cz

RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

KLÍČEM K AMBULANTNÍ LÉČBĚ BEZ NÁSLEDKŮ JE PROTON
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Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě. Dokonale přesný paprsek
je šetrný ke zdravé tkáni. Chrání srdce a tím i budoucí život.
Během terapie i po ní můžete pracovat, bavit se a sportovat.
VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

jsme patrně světová rarita,“ smál se znalec řemesla.
Falešné kominíky Zima rozděluje na
dvě skupiny, přičemž obě kazí jeho oboru dobrou pověst. Jednu tvoří lidé, kteří
se chtějí dostat do budov, aby v nich
mohli krást. Druhou pak představují ti,
kteří práci skutečně vykonávají, ale poněkud nestandardně. „Různé firmy pod
sebou sdružují desítky, někdy i stovky
nekvalifikovaných lidí, kterým udělají
odpolední školení a rozvážejí je po celém Česku i Slovensku. Pak obcházejí
vesnice a nízkou cenou získávají zakázky,“ upozornil v Rádiu Impuls.

Kominictví – šance pro
šikovné lidi bez práce
Byť přesná statistika není dostupná, odhaduje se, že v Česku je aktuálně zhruba patnáct set kominíků. „Kluků, kteří
se jdou po základní škole vyučit, je velmi málo. Máme ale ohromný nápor rekvalifikantů,“ poukázal Zima. Být kominíkem prý v Česku začalo být velmi populární a moderní. Úroveň jednotlivých
rekvalifikačních kurzů je podle něj ale
velmi rozdílná.
Zima je přesvědčený, že tohle řemeslo má stále perspektivu. Aby ne. Vždyť s
kominíky si lidé spojují štěstí, a to už od
dob Marie Terezie. Císařovna byla údajně velmi přísná a ráda na vše dohlížela.
Když jednou procházela po schodišti
pro služebnictvo, potkala kominíka, který scházel dolů. „Zeptala se muže, co na
místě pohledává, načež ten jí odvětil, že
čistil komín. Aby se přesvědčila, že mluví pravdu, dotkla se ho, a když viděla, že
si začernila prst, pronesla: ‚Tak to máš
štěstí'. Lidovou tvořivostí se to pak malinko přeházelo.“ vylíčil prapůvod známého rčení Zima.
(vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Nazpívat se dá
i Dotazník,
dokázali Rezek
se Zagorovou

Slova písniček můžou mít nejrůznější
formu. Hana Zagorová a Petr Rezek
v roce 1977 nazpívali formulář. Jejich
Dotazník však odhaluje víc než jen
nudná data. Textař Zdeněk Borovec
do slov vtělil intimní zpověď zamilovaného páru.
„Nápad to byl geniální. Mne ale nepřekvapil, protože Zdeněk Borovec
přišel vždy s něčím nevšedním,“ zavzpomínal Rezek na rádiu Český Impuls AM 981. Dotazník se stal hitem
během dvou týdnů. Dveře do rádia
mu otevřel předchozí duet Hany Zagorové a Petra Rezka Duhová víla, který
měl obrovský úspěch.
Tvoje profese? Je mé hobby.
Bydliště? No, šlo by.
Čí jsi syn? Své doby.
Což tam ani nebudem psát...
(Hudba: Lynsey de Paul, Michael
Moran, text: Zdeněk Borovec)
Jak dlouho probíhalo nahrávání
písničky Dalibora Jandy Oheň,
voda, vítr? To odhalí Hudební kalendář rádia Český Impuls dnes
v 11:30.
Nová stanice Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz.

Kniha za

29 Kč

Tomáš Kabát

29 Kč
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0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 25. 9. 2015
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu
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ČT1
6.00

Herbář 6.25 Banánové rybičky 7.05
Polopatě 8.00 Tři chlapi v chalupě
8.50 Náhrdelník (1/12) 9.40 Gejzír
10.10 Všechnopárty 11.05 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Králi, já mám nápad
Královny kouzelného lesa
Škola základ života
Chlap na toboganu
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.20
7.45
8.15
8.40
9.10
10.10
10.45
13.10
14.40
17.05
18.15
18.45
19.30

Senzační Spider-Man (11)
Král džungle (24)
Návrat do budoucnosti (7)
Show Toma a Jerryho (5)
Jak vycvičit draky (13)
Rodinka (5)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek II
Kate & Leopold
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

15

Prima
6.00
6.40
7.10
7.45
8.50
9.15
12.10
14.50
16.55
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (8)
Autosalon
Autosalon Extra
Bouřlivé víno
Komedie (ČR, 1976)
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009)
Vraždy v Midsomeru XI
Krimiseriál (VB, 2008)
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Doktorka z Dixie IV (8)
6.40 Poldové a zloději 8.25 Odložené případy III
(12) 9.15 Franklin a Bash IV (6) 10.20 Gilmorova
děvčata IV (9) 11.15 Můj pes Skip, rodinné drama
(USA, 2000) 13.05 Green Lantern, sci-fi film (USA,
2011) 15.25 Šifra mistra Leonarda, thriller (USA,
2006) 18.15 Křupan, komedie (USA, 2000) 20.00
Válečný kůň, válečné drama (USA, 2011) 22.50 Na
dotek, romant. drama (USA, 2004) 0.50 Nejhorší
obavy, akční film (USA/N, 2002)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (13) 7.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 9.55 Stav ohrožení (2) 10.55 Kravaťáci IV (10) 11.55 Top Gear XVIII
(5) 13.10 Pevnost Boyard (4) 15.15 Simpsonovi VII
(2) 15.45 Simpsonovi VII (3) 16.15 Simpsonovi VII
(4) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi VII (5) 18.55 Simpsonovi
VII (6) 19.30 Simpsonovi VII (7) 20.00 X-Men, sci-fi film (USA, 2000) 22.10 Srážka s mimozemšťanem, komedie (USA, 2011) 0.15 Hrajeme s Alim
0.50 Re-play 1.20 Applikace 1.55 Srážka s mimozemšťanem, komedie (USA, 2011) 3.30 Dexter VI
(11) 4.20 Pevnost Boyard (4)

Prima love

20.00 Zázraky přírody
21.10 Galashow s latinou 2015
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Neřízená střela
Komedie (VB, 2010). Hrají
B. Nighy, E. Bluntová, R. Grint,
R. Everett, M. Freeman a další
0.10 Schimanski
Smrtící láska. Kriminální cyklus
(N, 2000)
1.40 Televizní memoáry Gustava
Broma
2.25 Sama doma
4.00 Chalupa je hra
4.40 Bydlení je hra
5.05 Zahrada je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Mádl, E. Josefínková, F. Blažek,
V. Preiss a další
22.55 Osamělý mstitel
Thriller (USA/N, 2003). Hrají
V. Diesel, L. Tate, J. Fernández,
S. Eastin, T. Olyphant a další
1.00 Paranormal Activity 4
Horor (USA, 2012). Hrají K. Featherstonová, K. Newtonová,
M. Shively, A. Leeová a další.
Režie H. Joost, A. Schulman
2.30 Novashopping
3.00 Prásk!
4.05 DO-RE-MI
4.50 Novashopping

20.15 Česko Slovensko má talent
21.35 Něco na té Mary je
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají C. Diazová, M. Dillon, B. Stiller a další. Režie B. Farrelly
0.15 Street Kings 2: Město aut
Thriller (USA, 2011). Hrají R. Liotta,
S. Hatosy, S. Normanová a další.
Režie Ch. Fisher
2.10 Psycho
Thriller (USA, 1960). Hrají A. Perkins, J. Leighová, J. Gavin, M. Balsam a další. Režie A. Hitchcock
3.55 Něco na té Mary je
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají C. Diazová, M. Dillon, B. Stiller a další. Režie B. Farrelly

7.20 Jak se staví sen 8.25 Ošklivka Betty II (10, 11)
10.15 Chirurgové VIII (7) 11.15 Deník zasloužilé
matky IV (11, 12) 12.10 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (5, 6) 13.05 Chůva k pohledání II (11) 13.40
Bouřlivé víno 16.25 Closer VI (1) 17.15 New Look
17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (3)
18.55 Jak jsem poznal vaši matku VIII (7, 8) 19.50
Chůva k pohledání II (12) 20.15 Tajemné vraždy,
drama (Kan., 2014) 22.15 Na doživotí II (10) 23.10
Nejšílenější úchylky IV (1) 23.40 Closer VI (1) 0.35
Volejte Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky IV (1) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (2) 3.55 Famílie IV (2)
4.40 Vraždy v Kitzbühelu X (11)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida II (4) 8.45 MotoGP - VC
Aragonie (závod MotoGP) 9.50 AC Sparta Praha APOEL Nikósie 11.45 FC Slovan Liberec - Olympique
Marseille 13.50 Element 14.05 Arrow II (21) 15.15
Kobra 11 XIV (3) 16.10 Hvězdná brána: Atlantida II (4)
17.00 Eco Challenge Nový Zéland (4) 17.50 Město
v ohrožení 19.30 Hvězdná brána: Atlantida II (5)
20.20 Obávaný bojovník, akční film (HG/Čína/USA,
2006) 22.15 Flákači, krimikomedie (USA, 2001) 23.55
K.O. Night 0.55 European Poker Tour 2015 (35)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 97

neděle 4. října 2015

16

ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.35 Bolkoviny
7.20 Škola základ života. Komedie (ČR,
1938) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (5/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Trampoty vodníka Jakoubka
Pohádka (ČR, 2005)
14.05 Ty, ty, ty, Moneti!
Pohádka (ČR, 1996)
14.45 Pozdní léto
Psychodrama (ČR, 1974). Hrají
V. Galatíková, D. Medřická a další
16.15 Po stopách hvězd
16.45 Sňatky z rozumu (5/5)
Seriál (ČR, 1968). Hrají J. Vala,
V. Ráž, J. Jirásková a další
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (9/39)
Svatba. Krimiseriál (ČR, 1997).
Hrají T. Töpfer, I. Trojan, P. Kostka,
P. Doucek, Z. Herfortová
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Samotáři
Komedie (ČR, 2000). Hrají
J. Schneiderová, S. Rašilov a další
23.35 Nicolas Le Floch
Fantom Královské ulice. Histor.
seriál (Fr., 2009)
1.15
Profil zločinu IV
Pohřešovaní. Krimiseriál (Fr., 2012)
2.10 Čtyři v tom 3
2.55 Hobby naší doby
3.25 13. komnata Veroniky Kašákové
3.50 Sváteční slovo geologa a spisovatele Václava Cílka

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.30
7.55
8.20
8.50
10.10
11.10
12.30
14.15
16.10
18.15
18.45
19.30
20.20
22.40
23.15

1.10

1.55
2.25
2.55
4.05

Senzační Spider-Man (12)
Král džungle (25)
Návrat do budoucnosti (8)
Show Toma a Jerryho (6)
Jak vycvičit draky (14)
Kutil Tim (14)
Seriál (USA, 1991)
Žabí král aneb Železný Jindřich
Pohádka (N, 2008)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným (44)
Duchové Vánoc. Komediální seriál
(ČR, 2013)
Flintstoneovi
Komedie (USA, 1994). Hrají
J. Goodman, E. Perkinsová a další
Příště budeme chytřejší, staroušku!
Komedie (ČR, 1982). Hrají
K. Augusta, F. Peterka a další
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975). Hrají
L. Šafránková, J. Hrušínský a další
Comeback
Slepák. Sitcom (ČR, 2010)
Comeback
Křeslo. Sitcom (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Nebezpečné hry 2
Thriller (USA, 2004). Hrají S. Wardová, L. Arcieriová, I. Washington,
T. Denison a další
Kriminálka Miami II (20)
Přísaha. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají D. Caruso, K. Alexanderová,
R. Cochrane, E. Procterová a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
DO-RE-MI

6.00
7.05
7.35
8.10
9.20
9.50
11.00
11.45
12.40
13.25
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.30

0.15

1.10
2.10

3.45
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (9)
Tajemství války (7)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty II (11)
Křivák. Krimiseriál (N, 2012)
Partie
Jak se staví sen
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben II (5)
Smrt o masopustu. Krimiseriál
(N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XII
Osudná třináctá jamka. Krimiseriál
(VB, 2009)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (6)
Terapie. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie P. Nikolaev
Zelený sršeň
Akční komedie (USA, 2011). Hrají
S. Rogen, C. Diazová, T. Wilkinson
a další. Režie M. Gondry
Vegas (7)
Zkažené sémě. Krimiseriál (USA,
2012). Hrají D. Quaid, M. Chiklis,
C. A. Mossová a další
Tajemství války (7)
Byla jednou jedna láska
Romantická komedie (USA,
2008). Hrají Z. Deschanelová,
J. Gordon-Levitt, G. Arend a další.
Režie M. Webb
Zelený sršeň

5.35 Jak vycvičit draky (13), anim. seriál (USA,
2012) 6.00 Recept na pohromu, komedie (USA,
2003) 7.45 Křupan, komedie (USA, 2000) 9.25
Kate & Leopold, romant. komedie (USA, 2001)
11.55 Koření 12.50 Válečný kůň, válečné drama
(USA, 2011) 15.35 Probudím se včera, komedie (ČR,
2012) 18.10 Vzpomínky II (12, 13), krimiseriál (USA,
2012) 20.00 Dannyho parťáci, krimikomedie (USA,
2001) 22.20 Kill Bill, akční film (USA, 2003) 0.25
Nebezpečná identita (16), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (14) 7.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (4) 8.55 Applikace
9.30 Stav ohrožení (3) 10.30 Kravaťáci IV (11) 11.30
Top Gear XVIII (6) 12.35 Pevnost Boyard (5) 14.55
Simpsonovi VII (5) 15.25 Simpsonovi VII (6) 15.55
Simpsonovi VII (7) 16.25 X-Men 18.30 Simpsonovi
VII (8) 18.55 Simpsonovi VII (9) 19.30 Simpsonovi
VII (10) 20.00 Den, kdy se zastavila Země, akční
sci-fi film (USA, 2009) 22.15 Živí mrtví V (3) 23.10
American Horror Story: Coven (6) 0.05 Den, kdy se
zastavila Země 2.10 Živí mrtví V (3) 2.55 American
Horror Story: Coven (6) 3.35 Dexter VI (12) 4.25
Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (4)

Prima love
8.20 Božské dorty IV (3) 8.45 New Look 9.25
Ošklivka Betty II (12) 10.20 Ošklivka Betty II (13)
11.15 Chirurgové VIII (8) 12.15 Deník zasloužilé
matky IV (13, 14) 13.10 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (7, 8) 14.05 Chůva k pohledání II (12) 14.35
McBride: Vždy věrný 16.25 Closer VI (2) 17.20
Ricardovy recepty X (55) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (4) 18.55 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (9) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (10) 19.50 Chůva k pohledání II (13)
20.15 Vzpomínky na Afriku, romantický film (USA
1985) 23.50 Chirurgové IX (3) 0.45 Nejšílenější
úchylky IV (2) 1.20 Closer VI (2) 2.15 Volejte Věštce
4.20 Paničky z Beverly Hills II (3) 5.05 Famílie IV (3)

pondělí 5. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Kantábrii 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Doktor
Martin (6)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Zkouška nehtů. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Vlak
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Labyrint (6/7)
Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají J. Langmajer, Z. Kanóczová, S. Majer a další
21.05 Rudyho má každý rád (6/12)
Kapr, nebo králík. Sitcom (ČR, 2015)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium
1.10
Pod pokličkou
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.35

23.20
0.20
1.05
1.35
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2885)
Můj přítel Monk
Detektivní seriál (USA, 2002)
Kutil Tim (15)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (9)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (13)
Debut. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (13)
Tah na branku. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (373)
Den živelních katastrof. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (21)
Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2886)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005). Hrají
V. Vydra, J. Paulová, M. Vašut,
J. Laufer, H. Čížková a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (21)
Traumatické zranění. Krimiseriál
(USA, 2012)
Černá listina (9)
Anslo Garrick č. 16. Krimiseriál
(USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas (21)
Střepiny
Novashopping
Novashopping

6.20
6.50
7.20
9.10
10.15
12.15
13.15

14.30

15.25
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.55
1.05

3.20

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (10)
M.A.S.H (41, 42)
To je vražda, napsala VIII (11)
Ďábelský tanec. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (13)
Klidnou rukou. Krimiseriál
(N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (17)
Pod povrchem. Krimiseriál
(USA, 2014)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Ráže 7,65. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (7)
Smlouva s ďáblem. Krimiseriál
(Kan., 2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (18)
Šanghaj. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (11)
Sumec. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek,
V. Hybnerová, M. Zounar a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Amelia
Romantický film (USA, 2009).
Hrají H. Swanková, R. Gere,
E. McGregor a další. Režie
M. Nairová
Prima ZOOM Svět

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Jak vycvičit draky (14)
6.35 Nová cestománie 7.05 Recept na pohromu
8.45 Vzpomínky II (12, 13) 10.45 Můj brácha má
prima bráchu, komedie (ČR, 1975) 12.45 Příště
budeme chytřejší, staroušku!, komedie (ČR, 1982)
14.45 Dannyho parťáci, krimikomedie (USA, 2001)
17.05 Pobuda, komedie (Fr., 2005) 19.00 Gilmorova děvčata IV (10), seriál (USA, 2003) 20.00 Salon
krásy, komedie (USA, 2005) 22.05 Zelený svět,
komedie (USA, 1996) 0.45 Zachraň mě V (1)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.20 Akta X VII (15) 9.35 Vítejte
doma VI (3) 10.35 Futurama III (14) 11.05 Jmenuju
se Earl II (14) 11.35 Bořiči mýtů V (10) 12.40 Top Gear
XVIII (5) 13.45 Jmenuju se Earl II (15) 14.15 Simpsonovi VII (8) 14.45 Simpsonovi VII (9) 15.15 Simpsonovi VII (10) 15.45 Applikace 16.15 Futurama III (15)
16.45 Bořiči mýtů V (11) 17.50 Grimm II (5) 18.50
Simpsonovi VII (11) 19.20 Simpsonovi VII (12) 19.50
Simpsonovi VII (13) 20.15 Ospalá díra II (13) 21.25
Teorie velkého třesku II (16) 22.00 Da Vinciho
démoni (3) 23.10 Ohnivý armagedon (1/2),
katastrofický film (USA, 2012) 1.10 Ospalá díra II (13)
2.00 Da Vinciho démoni (3) 2.50 Ospalá díra (2)

Prima love
8.15 Vinaři II (6) 9.30 Loď snů (17) 11.25 Paničky
z Orange County (8) 12.25 Ukliďte si! (8) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (15) 13.25 Deník zasloužilé matky IV (16) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (9) 14.25 Jak jsem poznal vaši matku VIII (10)
14.55 Chůva k pohledání II (13) 15.25 Chirurgové IX
(3) 16.25 Diagnóza vražda VIII (14) 17.20 Ricardovy
recepty X (56) 17.55 Vítejte doma VI (4) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (11) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (12) 19.50 Chůva k pohledání
II (14) 20.15 Myšlenky zločince VIII (11) 21.15 Sběratelé kostí (19) 22.15 TOP STAR magazín 23.20
Sběratelé kostí (19) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (14)

Celadrin™
Extra Silný

pro silné
a zdravé klouby

doplněk stravy

Díky Barny’s Celadrinu
moje kolena nejsou
ještě dostatečně stará.
Jan Rosák

Byl jsem tedy trpělivý. V mém případě se
po poctivém využívání všech těch produktů neukázalo vlastně nic.
Změna přišla až s tím, když jsem objevil Barny’s Celadrin™.

Ten, kdo Barny‘s Celadrin™ na klouby vyzkoušel, určitě pochopí, proč
jsem mu propůjčil svoji tvář.
Prostě proto, že jsem Celadrinu vděčný
a také proto, že se rád dávám dohromady s odborníky. Vyzkoušel jsem opravdu
mnoho přípravků na klouby, které se dle
pokynů výrobců mají užívat dlouhodobě.
Prof. Guy Vann
Elsacker DrSc.
Celadrin™ je
známá značka
a v tomto směru
Celadrin™ v ČR
opravdu nemá
konkurenta. Odlišnost však vidím
v tom, že Barny’s
Celadrin™ působí jinak než přípravky
s obsahem kolagenu, anebo třeba glukosaminu sulfátu. Je mnohem rychlejší
a má zcela jiný mechanismus účinku.

Barny’s Celadrin™ v mém případě
funguje spolehlivě a rychle. Ranní
ztuhlost kloubů zázračně zmizela a nejenom to.
Manželka často v mém občanském průkazu klepe na datum mého narození a já
na oplátku klepu na Barny’s Celadrin™.
Pak si jdu si v klidu hrát třeba tenis.
Emeritní president kanadské
obchodní komory,
člen správní rady
Anglo - American University
- Ing. Peter Formánek

Barny’s Celadrin™
je můj přípravek
na klouby. Celadrin™ je nejenom v Kanadě,
ale i ve světě doporučovaným a respektovaným prostředkem na klouby. V Kanadě si
vážíme značek jako je Celadrin™, protože
dělají Kanadě dobré jméno.

Celadrin™ je
významným
partnerem FIMS
FIMS je Mezinárodní federace
odborníků při
Mezinárodním
olympijském výboru. Jsme pyšní
na skutečnost, že
Celadrin je partnerem FIMS. Celadrin™
je respektovaný nejenom lokálně
v České republice, ale po celém světě.
Věříme, že to je záruka spokojenosti pro
zákazníky.
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po střední Číně 10.25 Reportéři
ČT 11.05 Po stopách hvězd 11.30
Rudyho má každý rád (6/12)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 V porodnici
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (11/13)
Zatnuté zuby. Seriál (ČR, 2003).
Hrají J. Abrhám, A. Čunderlíková,
S. Rašilov, E. Balzerová a další
21.00 Tajemství rodu Jiřího Mádla
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Hercule Poirot
Krádež klenotů v hotelu Grand
Metropolitan. Seriál (VB, 1993)
22.45 Na stopě
23.10 Otec Brown
Létavice. Detekt. seriál (VB, 2013)
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
0.55 Objektiv
1.25 Zajímavosti z regionů

NOVA
5.55
8.45
9.05
9.55
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.45

23.35
0.35
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2886)
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (10)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (14)
Odpoledne pod psa. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (14)
Od pěti do devíti. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (374)
Dneska není včera. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (22)
Komplexní hodnocení. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2887)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)
Nemusíš se bát. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (22)
Otrávený motiv. Krimiseriál
(USA, 2012)
Černá listina (10)
Anslo Garrick č. 16 - Dokončení.
Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas (22)
Dr. House VI (14)
Novashopping

6.25
6.55
7.30
9.20
10.20
12.20

13.20

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35
0.35
1.35
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (11)
M.A.S.H (43, 44)
To je vražda, napsala VIII (12)
Čarodějná kletba. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (14)
Pokání. Krimiseriál (N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (18)
Setkání po letech. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Čínské stíny. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (8)
Otřesená důvěra. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (19)
San Francisco. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (348)
Na útěku. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (15)
Čekej do tmy. Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi III (20)
Právo silnějšího. Seriál (USA, 2013)
Slunečno, místy vraždy IV (2)

6.00 Show Toma a Jerryho (5) 6.25 Senzační Spider-Man (12) 6.50 Můj přítel Monk 8.15 Gilmorova
děvčata IV (9) 9.10 Doktorka z Dixie IV (9) 10.00
Odložené případy III (13) 11.10 Pobuda 13.10 90210:
Nová generace (6) 13.55 Gilmorova děvčata IV (10)
15.15 Salon krásy 17.15 Království II (20) 18.10 Franklin a Bash IV (7) 19.00 Gilmorova děvčata IV (11)
20.00 Frekvence, thriller (USA, 2000) 22.25 Životní
zkouška, akční film (USA, 2000) 1.00 Zachraň mě
V (2), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Akta X VII (16) 9.35 Vítejte doma VI (4) 10.35
Futurama III (15) 11.05 Jmenuju se Earl II (15) 11.35
Bořiči mýtů V (11) 12.40 Top Gear XVIII (6) 13.45
Jmenuju se Earl II (16) 14.15 Simpsonovi VII (11-13)
15.45 Teorie velkého třesku II (16) 16.15 Futurama
IV (1) 16.45 Bořiči mýtů V (12) 17.50 Grimm II (6)
18.50 Simpsonovi VII (14-16) 20.15 Top Gear XXII (1)
21.25 Teorie velkého třesku II (17) 21.55 Partička
22.40 Cesty k úspěchu 22.55 Shorts 23.25 Ohnivý
armagedon (2/2), katastrofický film (USA, 2012)
1.25 Partička 2.10 Slečna zamilovaná, komedie
(USA, 2009) 3.40 Ospalá díra (3) 4.25 Grimm II
(6) 5.05 Ospalá díra (3)

Prima love
8.05 Přístav (11) 9.20 Loď snů (18) 11.25 Paničky
z Orange County II (1) 12.25 Ukliďte si! (9) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (17, 18) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (11, 12) 14.55 Chůva k pohledání II (14) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (6) 16.25
Diagnóza vražda VIII (15) 17.20 Ricardovy recepty X
(57) 17.55 Vítejte doma VI (5) 18.55 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (14) 19.50 Chůva k pohledání II (15) 20.15
Castle na zabití VII (14) 21.15 Sběratelé kostí (20)
22.15 Podvádíš mě! X (8) 23.15 Sběratelé kostí (20)
0.10 Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda VIII (15)
3.00 Paničky z Beverly Hills II (4) 3.45 Famílie IV
(4) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu X (12)

středa 7. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po severu Etiopie 10.35 13. komnata Veroniky Kašákové 11.05 Tajemství rodu Jiřího Mádla

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Soud
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 První republika (6)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek a další
21.40 Čtyři v tom 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profil zločinu IV
Reminiscence. Krimiseriál (Fr., 2013)
23.25 Kriminálka Paříž
Černá magie. Krimiseriál (Fr., 2011)
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Na stopě
2.10 Dobré ráno
4.40 Romantická Lednice a Valtice
5.00 Malá farma
5.20 Sváteční slovo geologa a spisovatele Václava Cílka

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40

23.05

0.55

1.45
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2887)
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)
Kutil Tim (16)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (1)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (15)
Azyl. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (15)
Soukromé životy. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (375)
Pan Dokonalý. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (23)
Škrtič. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2888)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (122)
Poslední trik. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Cellular
Thriller (N/USA, 2004). Hrají
K. Basingerová, Ch. Evans, J. Statham, E. Ch. Olsen a další
Kriminálka Las Vegas (23)
Škrtič. Krimiseriál (USA, 2000).
Hrají P. Guilfoyle, W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Novashopping
Dr. House VI (15)
Kutil Tim (16)

6.20
6.50
7.25
9.15
10.15
12.15
13.20
14.30

15.25

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50

1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (12)
M.A.S.H (45, 46)
To je vražda, napsala VIII (13)
Vražda ve filmovém studiu. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (15)
Chladné srdce. Krimiseriál
(N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (19)
Na život a na smrt. Krimiseriál
(USA, 2014)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Nauč se řemeslu. Krimiseriál
(Rak./It., 2009).
Policejní bažanti V (9)
Velké stěhování. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (20)
Rio de Janeiro. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (12)
Striptýz na fakturu. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (11)
Strážce. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Zrozeni k zabíjení? II (5)
Slunečno, místy vraždy IV (3)

6.35 Show Toma a Jerryho (6) 7.00 Senzační Spider-Man (12) 7.25 90210: Nová generace (6) 8.15
Gilmorova děvčata IV (10) 9.05 Doktorka z Dixie IV
(10) 9.55 Odložené případy III (14) 10.50 Franklin
a Bash IV (7) 12.00 90210: Nová generace (7) 12.45
Království II (20) 13.40 Gilmorova děvčata IV (11)
15.00 Frekvence 17.15 Království II (21) 18.10 Franklin a Bash IV (8) 19.00 Gilmorova děvčata IV (12)
20.00 Bláznivá, zatracená láska 22.15 Sexy tým
0.10 Zachraň mě V (3)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.20 Akta X VII (17) 9.35 Vítejte
doma VI (5) 10.35 Futurama IV (1) 11.05 Jmenuju
se Earl II (16) 11.35 Bořiči mýtů V (12) 12.40 Top
Gear XXII (1) 13.45 Jmenuju se Earl II (17) 14.15
Simpsonovi VII (14-16) 15.45 Teorie velkého třesku
II (17) 16.15 Futurama IV (2) 16.45 Bořiči mýtů V
(13) 17.50 Grimm II (7) 18.50 Simpsonovi VII (17)
19.20 Simpsonovi VII (18) 19.50 Simpsonovi VII (19)
20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie velkého
třesku II (18) 21.55 Partička 22.45 Cinema Tipy
23.15 Miss březen, komedie (USA, 2009) 1.10
Partička 1.50 Miss březen 3.15 Ospalá díra (4) 4.00
Grimm II (7) 4.40 Ospalá díra (4)

Prima love
8.15 Cesty domů III (348) 9.30 Loď snů (19) 11.30
Paničky z Orange County II (2) 12.30 Ukliďte si!
(10) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (19, 20) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku VIII (13, 14) 14.55
Chůva k pohledání II (15) 15.25 Castle na zabití VII
(14) 16.25 Diagnóza vražda VIII (16) 17.20 Ricardovy recepty X (58) 17.55 Vítejte doma VI (6) 18.55
Jak jsem poznal vaši matku VIII (15, 16) 19.50
Chůva k pohledání II (16) 20.15 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (15) 21.15 Sběratelé kostí (21) 22.15
Křižovatky života 23.20 Sběratelé kostí (21) 0.15
Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda VIII (16) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (5) 3.55 Famílie IV (5)
4.35 Vraždy v Kitzbühelu X (13)

Technika pro každého
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Platíte postaru, nebo
šetříte každou platbou?
Procenta se na účtu přemění v prémiové koruny. Za každých 100 nasbíraných
prémiových
korun vám Home Credit
pošle poštou poukázku
na 100 Kč, kterou můžete
zná rozdíly mezi debetní opět použít na nákup. Kaža kreditní kartou. Češi se dý měsíc na vás navíc čekatak připravují o značné jí speciální akce.
úspory, jelikož při chytrém
používání kreditní karty Za nákup v obchodě zaplatíte i itness náramkem
šetří s každou platbou.
Rozhodně proto neuškodí,
když připomene pár zá- Jsou pohodlné a rychlé.
Díky tomu mají bezkonkladních faktů:
taktní platby zákazníci
Znát rozdíly se vyplatí
• debetní
karta
patří rádi. U pokladny přitom
k bankovnímu účtu a při k terminálu nemusí připlacení s ní využíváte své ložit jen plastovou kartu.
Moderní technologie nabívlastní peníze.
• kreditní karta funguje zí i nové způsoby placení.
jako předschválená půjčka. Kdykoli s ní platíte, Za nákup tak zaplatíte
čerpáte peníze věřitele. klidně i mobilním telefoPokud je splatíte do kon- nem, samolepkou nebo
ce bezúročného období, i fitness náramkem. Připravili jsme pro vás přeneplatíte žádný úrok.
S kreditní kartou se navíc hled nových technologií,
pojí množství slev a výhod. které v budoucnu možná
Kdykoli například zaplatíte nahradí platební karty.
s Premia kartou od společnosti Home Credit, dosta- 1) Bezkontaktní nálepka
nete minimálně 1 % z ceny Bezkontaktní nálepka vynákupu zpět na účet. Po- padá jako zmenšenina
kud s ní budete nakupovat platební karty. Má obvykle
u partnerů v síti Premia, 4x3 centimetry a jednoduše ji nalepíte třeba zezadu
může to být až 20 %.

Hotovost, chytré aplikace, debetní nebo
kreditní karta? Možností plateb přibývá
a rozhodně se vyplatí se v nich orientovat.
Ušetříte čas i peníze.
Češi milují karty, ale mají
dva problémy
V České republice je 11
milionů platebních karet,
tedy o pár tisícovek víc než
obyvatel. Podle oficiálních
statistik vydavatelů karet
jsou Češi dokonce evropskými rekordmany v placení bezkontaktní kartou.
I přes evropské prvenství
u nás ale stále (trochu paradoxně) vede platba hotovostí. Podle průzkumu
společnosti Home Credit
by se jí chtěl úplně vzdát
jen jeden z deseti Čechů.
„Přitom jediný skutečný
důvod, který drží bankovky
při životě, je nostalgie a síla
zvyku. Je v nás zkrátka pořád zakořeněná představa,
že musíme mít v peněžence
alespoň pár drobných,“ komentuje výsledky průzkumu analytik Home Creditu
Michal Kozub.
Zarážející je ještě jeden
fakt. Podle dalšího průzkumu Home Creditu téměř
polovina dotázaných ne-

na mobil. Platíte s ní stejně
jako s bezkontaktní kartou. V České republice ji už
několik bank nabízí.
2) NFC platby telefonem
K uskutečnění platby potřebujete speciální telefon, který tuto technologii
podporuje. V dnešní době
jich začíná být čím dál
tím více. Kartu nahrajete
do telefonu, nainstalujete
speciální program, do kterého při platbách zadáváte
PIN. Banka vám telefon
propojí s kartou a vše je
hotovo. „Pak už stačí jen
přijít k terminálu podporujícímu
bezkontaktní
platby a zamávat před
ním mobilním telefonem
stejně jako platební kartou,“ popisuje technologii
Michal Kozub. Platbu přes
NFC ale zatím podporuje
jen málo bank.

3) Apple Pay, Google Wallet, PayPal
Daleko populárnější než
předchozí způsob jsou
platby přes Apple Pay
nebo konkurenční Google
Wallet či PayPal. K jejich
používání také potřebujete telefon nebo tablet
s NFC. „Stačí vám stáhnout
si aplikaci, do ní zadat číslo karty a už platíte přiložením mobilního telefonu
nebo tabletu k terminálu podporujícímu danou
službu. V případě Apple
Pay navíc každou platbu
potvrzujete otiskem prstu
přes Touch ID. Služby zatím fungují jen ve Spojených státech amerických
a Apple Pay i ve Velké Británii, předpokládá se ale,
že brzy dorazí i do České
republiky,“ vysvětluje Kozub.
4) Fitness náramky a chytré
hodinky
NFC technologii využívá
k placení také fitness náramek Jawbone Up 4 nebo
hodinky Apple Watch. Přes
aplikaci stačí tato zařízení
jen spárovat s vaší kartou.
Pak už jen kliknete na tlačítka na zařízeních a zaplatíte přiložením náramku
nebo hodinek k terminálu
podporujícímu bezkontaktní platby. Tato technologie
v České republice také ještě
není, nicméně nabízí pohled na to, jak zákazníci
nejspíše zaplatí v budoucnosti,“ uzavírá Kozub.
Ačkoli tyto technologie
vypadají lákavě, zatím své
karty z peněženky nevyhazujte. Ještě chvíli potrvá,
než nám obchodníci umožní platit s nimi všude.

čtvrtek 8. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.50 Na
cestě po severním Vietnamu 10.20
Soud. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR,
1978) 10.40 Hobby naší doby 11.10
Čtyři v tom 3

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Fotbalová odysea
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Zemědělské práce
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (12/13)
Diagnóza. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková,
O. Brousek, S. Rašilov a další
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski
Schimanski musí trpět. Kriminální
cyklus (N, 2000)
0.00 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.30 Bydlení je hra
1.55 Chalupa je hra
2.15 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.20

0.40
1.30
2.15
2.45
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2888)
MasterChef Česko
Kutil Tim (17)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (2)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (16)
Jednou večer. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (16)
Černá díra. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (376)
Hodnost paroháč. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (1)
Bolehlav. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2889)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (600)
Tajný milenec. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Tahle země není pro starý
Krimifilm (USA, 2007). Hrají
T. L. Jones, J. Bardem, J. Brolin,
W. Harrelson, K. Macdonaldová.
Režie E. Coen, J. Coen
Kriminálka Las Vegas II (1)
Bolehlav. Seriál (USA, 2001)
Dr. House VI (16)
Novashopping
Kutil Tim (17)
Kolotoč

6.05
6.35
7.05
8.50
9.50

11.55

12.55

13.55

14.55

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.55
0.05
1.05
2.05
3.05
3.55

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (13)
M.A.S.H (47, 48)
To je vražda, napsala VIII (14)
Vraždy v Monte Carlu. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (16)
Školní sraz. Krimiseriál (N, 2010).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (20)
Nepřítel mezi námi. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Není všechno zlato... Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (10)
Pomsta. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (21)
Cesta pravdy. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kdo je kdo?
Show Leoše Mareše
Právo a pořádek XVII (19)
Náhlá smrt. Krimiseriál (USA, 2007)
Zrozeni k zabíjení? II (6)
Spravedlnost v krvi III (4)
Hawaii 5-0 V (3)

5.30 Frekvence 7.35 90210: Nová generace (7)
8.25 Gilmorova děvčata IV (11) 9.20 Můj přítel Monk
(1) 10.10 Odložené případy III (15) 11.00 Franklin
a Bash IV (8) 12.10 90210: Nová generace (8) 12.55
Království II (21) 13.50 Gilmorova děvčata IV (12)
15.05 Bláznivá, zatracená láska 17.15 Království II
(22) 18.10 Franklin a Bash IV (9) 19.00 Gilmorova
děvčata IV (13) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (3, 4) 21.50 O život 23.30 Zachraň mě V
(4) 0.35 Tahle země není pro starý

Prima cool
8.25 Akta X VII (18) 9.40 Vítejte doma VI (6) 10.40
Futurama IV (2) 11.10 Jmenuju se Earl II (17) 11.40
Bořiči mýtů V (13) 12.45 Moto cestou necestou
13.45 Jmenuju se Earl II (18) 14.15 Simpsonovi VII
(17-19) 15.45 Teorie velkého třesku II (18) 16.15 Futurama IV (3) 16.45 Bořiči mýtů V (14) 17.50 Grimm
II (8) 18.50 Simpsonovi VII (20-22) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku II (19) 22.00 Pohyblivý
terč, akční film (Kan., 1996) 23.50 Wilfred II (12)
0.20 Pohyblivý terč, akční film (Kan., 1996) 2.05
Vychovávat Hope II (15) 2.30 Vychovávat Hope II
(16) 2.50 Wilfred II (12) 3.15 Ospalá díra (5) 3.55
Grimm II (8) 4.35 Ospalá díra (5)

Prima love
8.05 Přístav (12) 9.20 Loď snů (20) 11.25 Paničky
z Orange County II (3) 12.25 Ukliďte si! (11) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (21, 22) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (15, 16) 14.55 Chůva k pohledání II (16) 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (15)
16.25 Diagnóza vražda VIII (17) 17.20 Ricardovy
recepty X (59) 17.55 Vítejte doma VI (7) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (17, 18) 19.50 Chůva
k pohledání II (17) 20.15 Zločiny nad Seinou (7)
21.15 Sběratelé kostí (22) 22.15 Po krk v odpadcích
III (13) 23.15 Sběratelé kostí (22) 0.10 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (17) 3.05 Paničky
z Beverly Hills II (6) 3.50 Famílie IV (6) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu XI (1)

pátek 9. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Bali 10.25 Kluci v akci 10.50
Chlap na toboganu 11.45 Obrázek.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 Výfuk
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
14.55 První republika (6)
Seriál (ČR, 2014)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin (7)
Zkraty. TV seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Donutil, J. Čvančarová, N. Lichý,
G. Marcinková, E. Vášáryová a další
21.00 13. komnata Eduarda Hrubeše
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Mylný předpoklad. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další
0.10 Kriminálka Paříž
Černá magie. Krimiseriál (Fr., 2011)
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky
2.05 Dobré ráno
4.35 Zahrada je hra
5.00 Malá farma
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

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

23.00

1.05
1.50
2.25
3.10
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2889)
Ordinace v růžové zahradě 2 (600)
Tajný milenec. Seriál (ČR, 2015)
Kutil Tim (18)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (3)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (17)
Superhvězda. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (17)
Uzavření. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (377)
Pejskové a kočičky. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (2)
Teorie chaosu. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2890)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009). Hrají
T. Hanks, E. McGregor, A. Zurerová, S. Skarsgard, P. Favino a další
Agent na útěku
Akční film (Belg./Kan./USA/VB,
2012). Hrají A. Eckhart, O. Kurylenková, L. Liberatová, G. Hagon,
E. Godon a další. Režie P. Stölzl
Kriminálka Las Vegas II (2)
Teorie chaosu. Seriál (USA, 2001)
Novashopping
Dr. House VI (17)
Kutil Tim (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (377)

6.15
6.45
7.15
9.05
10.10
12.10

13.10

14.15

15.15

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.25

0.50
3.30
4.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (14)
M.A.S.H (49, 50)
To je vražda, napsala VIII (15)
Případ zmizelého muže. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (17)
Pád z balkonu. Krimiseriál (N, 2010)
Hawaii 5-0 IV (21)
Na území nepřítele. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Krkavčí matka. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (11)
Navždy. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (22)
Vietnam. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014). Hrají
D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek,
J. Čvančarová a další
Denní světlo
Katastrofický film (USA, 1996).
Hrají S. Stallone, A. Brennemanová,
V. Mortensen, D. Hedaya a další
Oddíl 10 z Navarone
Válečný film (USA/VB, 1978)
Hawaii 5-0 V (4)
Hawaii 5-0 IV (21)

6.05 Žabí král aneb Železný Jindřich 7.15 90210:
Nová generace (8) 8.05 Gilmorova děvčata IV (12)
9.00 Můj přítel Monk (2) 9.50 Odložené případy III
(16) 10.40 Franklin a Bash IV (9) 11.50 Království II
(22) 12.40 Gilmorova děvčata IV (13) 14.00 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně II (3, 4) 15.40 Lepší
pozdě nežli později 18.10 Franklin a Bash IV (10)
19.00 Gilmorova děvčata IV (14) 20.00 Zataženo,
občas trakaře 21.40 Na doraz 23.40 Zachraň mě V
(5) 0.25 Na doraz

Prima cool
6.05 Akta X VII (18) 6.55 Autosalon 8.15 Akta X VII
(19) 9.30 Vítejte doma VI (7) 10.30 Futurama IV (3)
10.55 Jmenuju se Earl II (18) 11.25 Bořiči mýtů V
(14) 12.30 Autosalon 13.45 Jmenuju se Earl II (19)
14.15 Simpsonovi VII (20-22) 15.45 Teorie velkého
třesku II (19) 16.15 Futurama IV (4) 16.45 Bořiči
mýtů V (15) 17.50 Grimm II (9) 18.50 Simpsonovi
VII (23-25) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (13) 21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (14)
22.15 Legenda o vraždícím strašákovi, horor
(USA/Kan., 2013) 0.10 Zánik civilizace, dokument
(USA, 2008) 2.05 Ospalá díra (6) 2.50 Legenda
o vraždícím strašákovi 4.15 Ospalá díra (6)

Prima love
8.00 Křižovatky života 9.05 Loď snů (21) 11.25
Paničky z Orange County II (4) 12.25 Ukliďte si! (12)
12.55 Deník zasloužilé matky V (1, 2) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (17, 18) 14.55 Chůva k pohledání II (17) 15.25 Zločiny nad Seinou (7) 16.25 Diagnóza vražda VIII (18) 17.20 Ricardovy recepty X
(60) 17.55 Vítejte doma VI (8) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (19) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (20) 19.50 Chůva k pohledání II (18)
20.15 Hrdličky, romantická komedie (N. Zel., 2011)
22.40 Rush (6) 23.35 Dobrá manželka IV (10) 0.30
Volejte Věštce 2.40 Diagnóza vražda VIII (18) 3.20
Paničky z Beverly Hills II (7) 4.05 Famílie IV
(7) 4.50 Vraždy v Kitzbühelu XI (2)

Česká republika
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Vary mají oficiálního sprejera

Portrét Karla IV. v podchodu u Čertova ostrova uchvátil kolemjdoucí. Podle autora jsou reakce lidí pecka
PETR TOMAN
ČR | Portrét Karla IV. na zdi podchodu
obdivují obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů. Vytvořil ho oficiální sprejer
lázeňského města, kterým se stal s požehnáním magistrátu Tomáš Popelka.
Může se tak pochlubit nevídanou pozicí, město mu totiž dalo zelenou ve
sprejování na svůj majetek.
„Vše začalo, když jsem dostal povolení ozdobit několik průchodů ve městě.
Na začátku jsem si vytipoval lokality
a pak se šel zeptat na město. A to souhlasilo,“ popsal začátky Popelka. Díky
tomu se dostal na své vysněné místo pod
kruhový objezd u Čertova ostrova, kde
nyní pracuje na portrétu Karla IV. „Jediná podmínka byla, abych průchod ozdobil karlovarskými motivy,“ svěřil se.
Popelka, známý pod svou přezdívkou
real 143, začal malovat před devíti lety
a zálibu ve sprejích poznal před čtyřmi.
„Při studiu na vysoké škole jsem si tím
i přivydělával, a to mi vychází dodnes.
Pomalu už to vypadá, že bych se tím
mohl živit,“ odvětil pokorně.
INZERCE

Tomáš Popelka u portrétu Karla IV. v podchodu.

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

Portrét oblíbeného českého panovníka zaujal kolemjdoucí. „Krásný obraz
Karla IV. Takhle si ho sám představuji.
Jen doufám, že ho nikdo nezničí,“ nechal se slyšet Karel Lipták.
Umělec se občas potýká i s nepochopením veřejnosti. „Když přijdu poprvé
na nové místo, tak ta reakce lidí není
moc pozitivní. Vidí ve mně vandala. To
se však změní, když začne můj výtvor
růst,“ vysvětlil. S tím se ostatně setkal
i při portrétování Karla IV. „Reakce
lidí jsou pecka. Občas kolemjdoucí přijdou a pochválí mě či poplácají po ramenou. Pak vidím, že to má smysl,“ usmívá se Popelka.
Koníček si platí ze svého. „Město mi
jen uděluje povolení na tvorbu,“ vzkazuje případným závistivcům lačnícím po
zbohatnutí. „Je to opravdu drahý koníček. Jeden sprej vyjde na stovku a na
Karla IV. už jich padlo několik.“
Velký strach má z některých svých
„kolegů“. „To, že někdo přijde a přestříká mi to. S tím se musí počítat. Holt přijdu, přetřu to a udělám něco jiného,“ odvětil Popelka vyrovnaně.
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Tajenka: co dělat, pracuji.

Mucha. Porcelánku zdobí slavné jméno
Duchcovská továrna
spolupracuje s vnučkou
velikána období secese.
MICHAL DVOŘÁK
ČR | Velmi slibná spolupráce se urodila
v duchcovské porcelánce Royal Dux
Bohemia. Začala totiž zpracovávat návrhy Jarmily Mucha Plockové, vnučky
velikána období secese Alfonse Muchy.
Právě společně představili pět porcelánových žardiniér.
Jarmila Mucha Plocková je držitelkou exkluzivního práva na výrobu uměleckých předmětů vycházejících z díla
jejího dědečka. Pro řadu firem celého
světa už realizovala šperky, jídelní soupravy nebo nábytek podle Muchových
návrhů obohacených vlastní invencí.

Inspirace dívkou Échó
Porcelán však v jejím portfoliu zatím
chyběl. „Hledala jsem českou manufakturu s kvalitní produkcí, nakonec jsem
se obrátila na duchcovskou porcelánku.
S takovou ochotou a rychlostí jsem se
dosud nesetkala,“ řekla umělkyně.
Dekor pěti nových širokých nádob na
květiny je inspirovaný motivem dívky

Échó z Muchova vzorníku Documents
Décoratifs. „Využití žardiniér je pestré.
Můžete do nich vkládat živé i suché květiny, ale třeba i poštu, hodí se i na vánoční tabuli,“ popsala autorka své dílo. Prozradila také, že nynější decentní barvy
by mohly doplnit i odvážnější modely.
„Porcelán ve výraznějších barvách
pak najde uplatnění i v moderní domácnosti. Ověřuji to na svých dětech. Co se
jim líbí, to najde široké uplatnění,“ svěřila se Jarmila Mucha Plocková.

Nahlédli do šuplíku
Umělkyně už s porcelánkou spolupracuje na dalších dekorativních předmětech,
které by se žardiniérami vytvořily kolekci. „Ráda bych udělala jednoduchou hranatou vázičku, porcelánový obal na květináč a možná oválnou mísu. To už ale
vyžaduje čas,“ dodala Muchova vnučka
s tím, že v šuplíku má řadu připravených návrhů. „Některé z nich představíme už příští rok,“ prozradila.
Z navázané spolupráce je nadšený
také ředitel duchcovské porcelánky Radislav Feix.
„Měli jsme možnost do šuplíku nahlédnout a není toho málo. Je pro nás
čest, že máme po dlouhé době skvělého
autora, s nímž můžeme spolupracovat
na figurálním porcelánu. Takových

Jarmila Mucha Plocková s jednou z nových žardiniér. „Těším se na další spolupráci,“ říká umělkyně.
FOTO | MICHAL DVOŘÁK
umělců není mnoho,“ uvedl Feix.
Podle Jarmily Mucha Plockové je
spojení porcelánky a secesních motivů
logické a správné.
„Porcelán zažíval největší slávu právě na přelomu století v období secese,
tehdy české manufaktury sbíraly medaile po celém světě. Také proto jsme spojili tradici uměleckého návrhu zaštítěnou
jménem Mucha a tradici českého zpracování porcelánu,“ vysvětlila svou vol-

bu. „Po svém dědečkovi jsem navíc zdědila nejen umanutost ve tvorbě, ale i silný vztah ke všemu českému,“ dodala.
Umělkyně má také jasno v tom, zda
mohou secesní motivy oslovit zákazníky i v dnešní době. „Secese je harmonie, poklid, propojení s přírodou. Je to
styl milý oku, který přináší uklidnění.
Potřebuje ho každý, kdo žije v přílišném spěchu,“ podotkla Jarmila Mucha
Plocková.
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Na vlastní kůži: svět uprchlíků
Fotograf a redaktor týdeníku 5plus2 Jan Smekal vyrazil do Chorvatska, kde fotil přesuny imigrantů

N

ejdramatičtější situace v Evropě
v souvislosti s uprchlíky v posledních dnech zavládla na srbsko-chorvatské hranici. Vyrazili jsme
proto s kamarádem z fotoklubu Art Collegium Vladimírem Pryčkem do chorvatského Tovarniku, kam proudí tisíce
imigrantů ze Srbska.
První pohled se naskytl na nádraží:
v kolejišti zbyla po uprchlících spoušť,
ale kromě osmi lidí z Chorvatského červeného kříže tam nikdo nebyl. Když už
jsme uvažovali, že odjedeme do Vukovaru, kde jsme byli ubytovaní, začali na
místo přijíždět policejní antony.
„Za chvíli začne show,“ okomentoval kolega novou situaci.
Přibližně v devět večer dorazil první
autobus s uprchlíky. A následovaly další. Mohlo jich být okolo patnácti. Vystupovali z nich nejen dobře oblečení a živení mladíci, ale také rodiny s malými
dětmi. Policisté všechny uprchlíky poslali vyplnit krátké formuláře a poté už
je směrovali do přistaveného vlaku.
Dobrovolníci z Červeného kříže jim
podávali pití, ovoce, čokolády nebo
chipsy. Vlak vyrazil v pozdních večerních hodinách směrem k Maďarsku.
Druhý den hned ráno jsme vyrazili
do chorvatského Opatovace, kde byl zřízen utečenecký tábor. Tam jsme se na
okamžik s fotoaparáty dostali i do nemocničního stanu. Když však přinesl jeden z uprchlíků nemocnou holčičku,
museli jsme z něj jít okamžitě ven.
Rozhodli jsme se v autě počkat, co se
bude dít dál, protože uprchlíci začali nastupovat do přistavených autobusů.
Když ty vyjely, vydali jsme se za nimi
a následovali jsme je až na maďarskou
hranici. Tu policisté na hodinu uzavřeli,
aby mohli imigranti přejít na druhou
stranu. „Go, go, go,“ popoháněli uprchlíky. Pořídili jsme tam tedy pár posledních fotografií a rozhodli se, že vyrazíme zpátky do republiky.
Jan Smekal

Uprchlíkům pomáhali dobrovolníci z Chorvatského červeného kříže. Do oken vlaku jim podávali pití, ovoce nebo
deky. Na jejich přesun dohlíželi místní policisté, kteří měli celou situaci pevně pod kontrolou.
3 X FOTO | JAN SMEKAL

INZERCE

Přijďte na stadion a vyhrajte milion!

FC BANÍK OSTRAVA vs SK SIGMA OLOMOUC
2. října od 20:15, Městský stadion v Ostravě – Vítkovicích
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S novým hřištěm vzrostl zájem
o baseball. Diváků zas přibude

„

Moderní baseballové hřiště je zasazeno do krásného prostředí poblíž řeky Ostravice. Hráči oddílu BK Klasik jej využívají od letošního srpna. Hodně zvědaví jsou
na něj také diváci. Na první zápas jich přišlo okolo pěti set.
FOTO | JAN SMEKAL

Frýdecko-místečtí baseballisté se nyní mohou
konečně pochlubit moderním zázemím. Domácí
zápasy už tak nebudou muset hrávat v azylu.
JAN SMEKAL
FRÝDEK-MÍSTEK | Konečně se dočkali. Přes dvacet let působili frýdecko-místečtí baseballisté na několika místech
ve městě. Naposledy využívali areál stadionu TJ Slezan. Jenže tamní hřiště už
nevyhovovalo současným podmínkám.
„Rodiče dětí se mnohdy zlobili, že se
jejich ratolesti vracely z tréninků jako
havíři,“ upozornil trenér kategorie
do dvanácti let Aleš Haladej.
Proto museli hráči BK Klasik, s výjimkou těch do dvanácti let, hrávat domácí zápasy na hřišti Arrows Ostrava.
A v některých případech dokonce v Olomouci nebo v dalekém Šumperku.
„Ne vždycky totiž pro nás bylo v Ostravě místo. Kolikrát se tak stalo, že
jsme sice byli domácí, ale soupeř to měl
na zápas blíže. A někdy jsme to i udělali
tak, že jsme domácí utkání hráli rovnou
na hřišti soupeře,“ popsal předseda
BK Klasik Marcel Pardík.
Od srpna letošního roku se však klub
přestěhoval do zbrusu nového areálu,

který vyrostl v ulici 28. října poblíž
řeky Ostravice.
„A hned na první zápas se přišlo podívat asi pět set lidí. Bylo to úžasné utkání. O něčem takovém se nám dříve mohlo jenom zdát,“ přiznal Pardík s tím, že
nový baseballový areál ještě není úplně
hotový.
„Ještě jej čeká druhá etapa výstavby,
ovšem ta už nebude tak rozsáhlá jako
ta úvodní. Měly by vzniknout pálkařské
tunely, které jsou důležité pro tréninky
na pálce, v útoku. Plánuje se také dodělat hřiště pro děti do třinácti let.“

Nejvíce baseball táhl
po založení klubu
Doposud největší boom zažil frýdecko-místecký baseballový oddíl bezprostředně po založení v roce 1993.
„Nejhladovější byli lidé v prvních
pěti letech. Baseball totiž patřil mezi
nové sporty, které se k nám dostaly
ze zámoří. Nikdo je do té doby moc neznal. Proto lidi tolik lákaly,“ vysvětlil

předseda klubu. Ten nyní doufá, že další vlna euforie by mohla přijít příští rok
na jaře s počátkem nového soutěžního
ročníku, který už BK Klasik zahájí ve
svém moderním prostředí.
Na novém hřišti totiž budou moci
uspořádat i ty nejvyšší soutěže včetně
mezinárodních turnajů.
„Spolupracujeme s několika polskými týmy. Příští rok bychom chtěli uspořádat alespoň jeden turnaj v každé věkové kategorii. Díky účasti zahraničních
celků jsou taková klání potom prestižnější,“ naznačil Pardík plány klubu
do příští sezony.

Trenéři evidují zvýšený
zájem nových hráčů
S novým baseballovým areálem se
nejen zvedla divácká návštěvnost na domácích zápasech týmu BK Klasik.
Trenéři si pochvalují také fakt, že
o baseball začíná být o hodně větší zájem, než byli v poslední době zvyklí.
„Noví zájemci se nám hlásí každý
den. Věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále, protože spousta lidí pořád
ještě neví, že nové baseballové hřiště už
funguje,“ řekl Haladej.
Frýdecko-místečtí baseballisté sice
ještě neví, kdy přesně odehrají první do-

Kolikrát se tak
stalo, že jsme
sice byli domácí, ale
soupeř to měl na zápas
blíže. A někdy jsme to
i udělali tak, že jsme
domácí utkání hráli
rovnou na hřišti
soupeře.
mácí soutěžní zápas v nadcházející sezoně, ale už teď plánují, že při této příležitosti uspořádají den otevřených dveří.
„Otevřeme tím tak novou sezonu. Možná připravíme i nějaký další speciální
program, abychom tak zábavnou formou nalákali další diváky.“
Na krásném hřišti si budou moci příští rok zahrát nejen registrovaní hráči,
ale také ti, kteří si chtějí tento sport jenom vyzkoušet.
„Každý rok totiž pořádáme turnaj
pro rodiče dětí, které u nás baseball hrají. Příští rok jej chceme udělat i pro širší
veřejnost,“ nastínil Pardík.

