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Zvěrstev je v Benešově několik
Křiklavá fasáda stála na začátku cesty ke spolku archibn. Ten se u lidí snaží vzbudit zájem o veřejný prostor
5plus2
■ ROZHOVOR

stavby a rozvíjet dialog mezi městem,
odborníky a veřejností.
Kolik má archibn členů? Už jsou vidět výsledky vašeho snažení?
Zatím šest. Počítáme ale, že další členové ještě přibudou. Ale kolem oficiálních členů je další základna třeba dvaceti lidí, se kterými jsme v kontaktu.
Spoustu lidí zajímají naše názory, kladou nám otázky, což nás těší, od toho tu
jsme. Konkrétní výsledky se ale dají těžko určit, protože ovlivňujeme široké
spektrum lidí – sledují nás lidé z vedení
města, odborná veřejnost i obyvatelé
města. Ale zdá se, že nějaký vliv máme
a věci, které nás pálí, se začínají postupně řešit. Až budeme cítit, že naše práce
nepřináší žádné výsledky, přestaneme ji
dělat.

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Den architektury, který připadá na tento víkend, pořádá poprvé
v Benešově spolek archibn (název s malým písmenem na začátku není překlep,
ale oficiální jméno spolku – pozn. red.).
Jde o nové sdružení lidí, kteří se zajímají
o architekturu a chtějí zlepšit vzhled města. „V sobotu se projdeme centrem. Na
něm lze nejlépe ukázat klady i zápory veřejného prostoru v Benešově, říká zakladatel archibn Luboš Klabík, student Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Co bylo impulsem k založení sdružení archibn?
Před třemi lety jsem šel z nádraží na náměstí Tyršovou ulicí a viděl jsem, že natřeli bývalou hasičskou zbrojnici pod piaristickou kolejí na křiklavě žlutou barvu. Říkal jsem si, že s tím musím něco
začít dělat. Založil jsem blog a profil na
Facebooku a vyrazil s foťákem do ulic.
Moje snaha se později přerodila v archibn, který je od minulého roku i oficiálně zapsaným spolkem. Za cíl si klade
především zvýšit informovanost lidí,
kvalitu veřejného prostoru a nové výINZERCE

„Náměstí je plné přerostlé zeleně, která překáží ve výhledu i při kulturních
akcích,“ říká Luboš Klabík.
FOTO | M. ZIKMUNDOVÁ, ARCHIV L. KLABÍKA

Takže s vedením města spolupracujete? A naslouchá vám?
S vedením města jsme v kontaktu. Někteří členové spolku jsou dokonce v Komisi pro architekturu a výstavbu, která
spadá pod radu města a která vznikla teprve nedávno právě na popud spolku archibn a zastupitelky Jany Čechové, která je i její předsedkyní. Vztah s městem
je ale citlivá věc, proto se ho snažíme
budovat pozvolna a pevně.

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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„Mateřské centrum je mé třetí
dítě. Teď dostane občanku“
První klub pro maminky
s dětmi na Benešovsku
vznikl před 15 lety
v Týnci nad Sázavou.
„Cítili jsme se tu trochu
v izolaci,“ vzpomíná jeho
zakladatelka Marcela
Krejčíková.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
TÝNEC NAD SÁZAVOU | „Hledám aktivní maminky.“ Takový inzerát si před
patnácti lety podala Marcela Krejčíková. Jejím dcerám byly tehdy dva a tři
roky a ona právě zakládala mateřské
centrum v Týnci nad Sázavou, do kterého potřebovala ještě dvě kolegyně.
„Byl to docela složitý postup, obíhaly jsme spoustu úřadů, oficiálně jsme
dostaly registraci v srpnu 2000, a staly
jsme se tak prvním mateřským centrem
na Benešovsku,“ vzpomíná Krejčíková.
Tehdy existovalo v České republice
asi 50 mateřských center, dnes je jich
na 300. „Postupně se přidalo Jílové,
Bystřice, Benešov, Votice, a pokud se
na nás obrátili s prosbou o pomoc, snažili jsme se jim být oporou. Byli jsme
rádi, že jim můžeme předat naše zkušenosti,“ říká soukromá učitelka němčiny
a angličtiny.

Touha najít kamarády
Před rokem 2000 se Marcela Krejčíková přestěhovala s rodinou z Prahy na
venkov k Týnci nad Sázavou, téměř na
samotu. Na jedné straně si libovali
v krásné přírodě, ale na druhé straně to
s sebou neslo i izolaci. „Z města jsme
byli zvyklí na aktivitu, dětem začali chybět kamarádi. Ale byli jsme přistěhovalci a na ulici se s někým skamarádit až
tak úplně nešlo,“ říká.
Napadlo ji tedy vytvořit místo pro setkávání rodičů s dětmi. „Dostala jsem
kontakt na Rút Kolínskou, zakladatelku
mateřských center v České republice.
Ta mě vyzbrojila informacemi, brožurami a postupy, co jak udělat a jak vytvořit občanské sdružení. Hodně mi pomáhal manžel,“ vysvětluje. Vedení města
nabídlo mateřskému centru místnost
v domě s pečovatelskou službou, kde

Děti chodí na výlety do přírody, jezdí do hor či na vodu.
funguje dodnes. Zpočátku se maminky
scházely jednou dvakrát týdně, dnes nabízejí spoustu kroužků od cvičení po
zpívání či angličtinu a pořádají akce
jako svatomartinský průvod, drakiádu
nebo vynášení morany. Díky nim také
vzniklo dětské hřiště u kruhového objezdu. Centrem či samotnými akcemi ročně projdou zhruba tři tisíce lidí.
„Mnohdy bych už ráda skončila, ale
je těžké najít někoho, kdo by převzal za
centrum zodpovědnost. Na druhou stranu, když člověk něco založil a smysluplně to funguje, nechce se mu to jen tak
ukončit,“ vysvětluje. „Mnozí si o nás
mysleli, že se scházíme u kávy a děti si
nekontrolovatelně hrají, ale tak to není.
Fungování centra je vlastně taková
malá firma a pomáhá především maminkám, které se díky tomu necítí izolované, sdělují si zkušenosti a lépe se také
pak vracejí do zaměstnání,“ říká Krejčíková, která má nyní funkci předsedy
představenstva.
Nejhorší pro ni zejména v počátcích
bylo, když uspořádala nějakou akci,
ale účast byla velmi malá. Úskalím je
pro ni ale také hledání maminek- koordinátorek, které si vedení centra předáva-

jí. „Já jsem teď už jen jakýsi rádce. Snažím se mít nadhled, uklidňuji maminky, když se něco nepovede. Každé centrum je specifické podle prostředí, zvyklostí, i jací lidé do něj přicházejí,“ míní
Krejčíková.
Mateřské centrum, kterému dala název Motýlek, je pro ni vedle starší dcery
Edity a mladší Dominiky jakési třetí
dítě, které teď dostalo občanský průkaz
a v sobotu to společně oslaví. Přijdou
stávající i minulí členové a všichni, kte-

FOTO | 2x ARCHIV MARCELY KREJČÍKOVÉ

ří jejímu fungování pomáhali a dosud
pomáhají. Připraví informační koutek
s kronikou a fotografiemi, ale i občerstvení a ukázky z kroužků a heren.
„Moje dcery na to, kdy se mnou chodily
do centra, zrovna nedávno vzpomínaly
s tím, že by bylo fajn jet někam na dovolenou. To jsme vždycky díky tatínkům
dělali, jezdili jsme po horách nebo na
kolech. Možná se nám podaří udělat jakési Sněženky a machry po dvaceti letech,“ dodává Krejčíková.
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Krabice trhat nebudem
„Odpadková revoluce“ asi skončí fiaskem. Podzemní popelnice lidem nevyhovují

ŽALUZIE
ROLETY

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

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | S velkým nadšením pořídilo vedení Benešova podzemní kontejnery, především do centra města. A to hlavně proto, aby se zlepšil vzhled ulic. Jenže „odpadková revoluce“ zřejmě skončí
neúspěchem. Lidé si nechtějí na nové
popelnice zvyknout a odpadky často
končí místo v kontejnerech okolo nich.
Podzemní schránky v šesti lokalitách
slouží ke sběru skla, papíru, plastů a na
některých místech je k dispozici i podzemní schránka na komunální odpad.
Ve zkušebním provozu jsou od srpna
a podle šéfa Technických služeb Bohumila Rataje jsou s nimi jen problémy.
Lidem se především nechce trhat krabice na malé kousky a sešlapávat plastové lahve. „Bude to trvat dlouho, než si
zvyknou. Problémy jsou i s výsypem.
Mluvilo se o jednoduchosti při vyprazdňování kontejnerů, to ale není pravda.
Navíc u toho musí být alespoň dva lidé
oproti předpokládanému jednomu,“ popisuje Rataj.
Zaměstnanci bojují i s tím, že autem
blokují silnice. Navíc se neušetří čas ani
peníze. „Z mého pohledu jsou klasické
kontejnery jednodušší a rychlejší na obsluhu než podzemní. Ke kontejnerovému hnízdu se musí vícekrát, protože
jsou tři komodity, takže třikrát. Když se
pak sečtou náklady, tak je to dražší než
obyčejný kontejner,“ míní Rataj, který
vedení města bude od rozšiřování podzemních kontejnerů do dalších lokalit
odrazovat. Osazení šesti podzemních
kontejnerů stálo 5,5 milionů korun. Po-

INZERCE

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Okolo kontejnerů má být v ideálním případě čisto.
kud by se osvědčily, přibylo by jich dalších dvacet. „Své opodstatnění mají ve
středu města, kde opravdu zlepší vzhled
ulic, ale určitě nepatří do sídlišť,“ upozorňuje Rataj.
A o tom, že ředitel Technických služeb ví, o čem mluví, svědčí i reakce
místních. „Mně vadí malý otvor pro papír a plast. Doma třídíme vše, a když
nesu pytle do poplenice, dost těžko se
tam cpou,“ míní Dáša z Benešova. „Vypadají moc krásně, ale já se přimlouvám
raději za prodloužení otevírací doby ve
sběrném dvoře,“ dodává Šárka. „Lidé
odkládají nábytek a krabice i u normálních kontejnerů, není to nic nového.
Akorát u podzemních kontejnerů je to
více vidět. Není se také čemu divit, pro-

FOTO | M. ZIKMUNDOVÁ

tože do normálních kontejnerů můžete
rozloženou krabici hodit po otevření
víka, u podzemních máte k dispozici
jen malý otvor,“ poznamenal student
Lukáš.
Někteří lidé si také myslí, že je normální nechávat větší odpad u popelnic.
„Žádná taková domluva neexistuje, upozorňuje Rataj s tím, že uložení ve sběrném dvoře je zdarma. Tedy alespoň prozatím. Vedení města totiž bude muset
kvůli ukončení státní dotace rozhodnout, zda a na kolik uložení odpadu obyvatelům zpoplatní. „Určitě nepůjde o horentní částky, to by bylo kontraproduktivní. Pokud by lidé platili hodně, mohly by vznikat černé skládky,“ dodal
Rataj.

Podzimní jablkobraní
na zahradě ve Vlašimi
VLAŠIM | Sobotní odpoledne bude na
zahradě Spolkového domu ve Vlašimi
patřit jablkům a všemu, co k nim patří.
Od 13 do 17 hodin se zde totiž odehraje
slavnost Podzimní jablkobraní. Návštěvníci se mohou těšit na moštování, malování na obličej a další řemeslné dílny
pro děti i dospělé. Od 13 hodin zahraje
Jakub Veleba – svérázná osobnost místní punk-folkové scény. Dále vystoupí
Dei Gratia – gotická a renesanční hudba
z Tábora, divadlo nejen pro děti Toy
Machine a od 16 hodin pak Náhodná setkání představí písně lidové, folkové
i historické. Na zahradě budou také postaveny stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky. Vstupné na Podzimní
jablkobraní je dobrovolné.
(tia)

Zvěrstev je v Benešově hned několik
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zapojili jste se do akce Den architektury a pořádáte v sobotu procházku. Proč po centru města?
Jako spolek jsme se zapojili poprvé, ale
akce probíhala i v minulosti pod záštitou Muzea umění a designu. Co se týká
výběru trasy – v centru se toho dá nejvíc ukázat v krátkém čase. Jsou tam nejdůležitější veřejná prostranství města
a taky nejlepší a nejhorší stavby v něm.
Máme o něm nejvíce informací a centrum se nejrychleji mění, nebo bude měnit.
Procházka bude komentovaná, můžete na některé otázky odpovědět
už nyní?
Tak například v centru chybí tolik
domů, protože celá židovská čtvrť včetně synagogy, která stávala na místě OD
Hvězda, byla za minulého režimu zdemolována a nikdy nebyla dostavěna. Ze-

leň ani parkování v centru nechybí, důležitá je ale forma těch věcí. V Benešově
třeba nemáme téměř žádný fungující
park... Na zbylé otázky rádi odpovíme
při sobotní procházce. Sraz je na Masarykově náměstí u radnice ve 14 hodin.
Na programu je ale třeba i prohlídka ho-

„

vnitrobloku do ulice. Teď k ní přibyla
ještě druhá polovička, která je první
stavbou nové ulice Karla Nového. Barevnost je samosebou také netradiční
a zbytečně výrazná. Za zvěrstvo považuji i to, že město nedokáže využívat piaristickou kolej a Klášterku, a to, že ná-

Paneláková sídliště vymazala půlku
historické zástavby. Ale i to je fenomén, se
kterým se musíme nějak vypořádat.
telu Karlov a od 16 hodin posezení v restauraci, kde můžeme dál diskutovat.
Je podle vás v Benešově nějaké architektonické „zvěrstvo“?
Zvěrstev je tu hned několik. Z konkrétních staveb mi nejvíce vadí ,,punčový
řez“ v Tyršově a nově i ulici Karla Nového. Stavba překračuje balkony do ulice a celá se tváří, že je otočena místo do

městí, které má být v principu prázdný,
přehledný prostor, je nyní vyplněn přerostlou zelení, která překáží v pohybu,
výhledu, ale i při kulturních akcích.
Co naopak obdivujete?
Na Benešově si vážím hlavně uspořádání města. Krásná je historická část na
kopci, takové malé Hradčany, náměstí
a staré ulice. Bohužel paneláková sídliš-

tě vymazala půlku historické zástavby.
Ale i to je fenomén, se kterým se musíme nějak vypořádat.
Máme tu zajímavé okolí, spoustu
míst, kam se jít projít nebo jet na výlet,
zeleň ve městě i kolem něj, dobrou dostupnost do větších měst... Jen se to musíme naučit využívat, což nám pořád ještě moc nejde.
Máte nějaké nápady, jak Benešov vylepšit?
Moje nápady jsou do jisté míry abstraktní. Týkají se jak města jako celku – využití parků, hranice města..., tak jednotlivých veřejných prostorů – konkrétních
náměstí, ulic, jednotlivých domů nebo
areálů, třeba kasáren, průmyslové oblasti či pivovaru. Plánuji celý svůj pohled
na město shrnout v diplomové práci, která by měla být dokončená v roce 2017
a měla by obsahovat všechny části,
o kterých se zmiňuji, a zároveň nějak
posloužit i městu, třeba jako inspirace.
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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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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.
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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.
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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
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PROTONOVÁ LÉČBA
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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)
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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
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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)
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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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Müller: Můj život s léky?
Jako vyrovnaná linka
Richard Müller je na
podzim v jednom kole.
Vyráží na turné, vydává
novou desku a život mu
zpestřuje jeho tříletý syn.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Devatenáct zastávek má turné Richarda Müllera, které odstartuje příští
týden. Projede Slovensko, Česko a zavítá i do Londýna – a všude bude vzpomínat na kamaráda. „Budeme hrát výhradně písničky, které složil Jaro Filip,“ připomíná předčasně zesnulého skladatele, po kterém je turné pojmenované –
Patnáct let bez Filipa.
Vaše spolupráce s ním byla mimořádně plodná, byť netrvala příliš
dlouho…
Ano, v průběhu dvou až tří měsíců jsme
spolu udělali šedesát písniček. Psal
jsem texty neuvěřitelně snadno. Klidně
i tři za den. Když jsem se dostal do stadia, že jsem jich měl hotových šedesát,
tak jsem vzal šest sedm z nich a přinesl
je Jarovi s tím, aby je zhudebnil. Tehdy
byl vyloženě jako malé dítě a řekl mi:
Ale vždyť si říkal, že jich máš šedesát,
tak mi přines všechny. Nakonec zůstala
jen jediná věc, kterou jsme nepoužili.
Vystačilo to na čtyři mé desky a dvě
jeho. Dnes se na to dívám jako ;na období, které se nedá zapomenout a je naprosto neopakovatelné.

V říjnu vám vyjde nová deska z dílny
autorské dvojice Horáček a Pavlíček
s názvem Sociální síť. Tematicky
bude asi hodně současná…
Je to už druhé album, které jsme udělali
s Michalem Horáčkem, a jak říkáte, je
hodně aktuální. Není tam například jediná písnička o lásce.
Zato vaše starší autorské album se
jmenovalo Monogamný vzťah. Může
mít vůbec muzikant dlouhodobě takový vztah?
Určitě to jde. Člověk k tomu časem dospěje a myslím, že to pomáhá k rovnováze. Tu desku mám strašně rád. Je jediná
mé kariéry, na níž jsem napsal všechny
texty i hudbu, točili jsme ji v New Yorku.
Bylo to krásné období a tehdy jsem takovou situaci v osobním životě pociťoval.
Jak moc je důležité, aby zpěvák žil
to, co zpívá? Respektive, je to vůbec důležité?
Já většinou žiju podle toho, co zpívám.
Potom jsou různé zatáčky a odbočky
jako v případě alba Sociální síť, protože
tam se cítím jako interpret textů Michala Horáčka. A to je specifická pozice.
Začínal jste jako hudební novinář,
tudíž jste také psával recenze. Někdy možná dost ostré. Když jste pak
poznal hudební byznys z druhé strany, nevyčítal jste si, že jste někoho
příliš zkritizoval?
Přesně to se mi stalo. Až v momentě,
když jsem sám začal dělat hudbu, jsem
si uvědomil, jak nekompromisně jsem
někdy psal. Byl jsem až zbytečně zlý, a
když mi zpětně došlo, jak jsem několikrát takzvaně natřel někoho, kdo si to

nezasloužil, měl jsem pocity, že bych se
měl všem omluvit.
Snad v každém rozhovoru s vámi se
novináři ptají na vaši drogovou minulost, skandály na veřejnosti, na
maniodepresivní psychózu, kterou
trpíte… Má pro vás ještě smysl se k
těmhle věcem stále vracet? Neobtěžuje vás to už?
Ať chci nebo nechci, tak pravděpodobně asi nikdy tato témata v mém případě
nebudou tabu. Ale stále si naivně myslím, že pokud jde o mou diagnózu,
může skutečnost, že se o ní dokážu bez
problémů bavit, některé lidi se stejným
problémem posunout k tomu, aby vyhledali pomoc lékařů.
Jak se vám tedy nyní žije s touto nemocí? Liší se hodně jednotlivé dny?
Můj stav připomíná spíše takovou vyrovnanou linku, určitě také díky medikamentům. To znamená, že už vůbec nepociťuji takové ty výkyvy. Léky zkrátka
dopomáhají k tomu, aby byl člověk ve
vyrovnaném stavu. Podařilo se to mě a
může se to podařit každému s touto diagnózou a je strašná škoda, že spousta
lidí se stále ještě bojí toho, co řekne soused nebo známí, a tak ze studu nejdou
na vyšetření k psychiatrovi.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že
ačkoli víte, že je to klišé, tak se snažíte žít hlavně tak, abyste každý den
prožil naplno. Jak se vám to daří?
Špatně. Jsou dny, kdy prostě není nálada. Ale to se týká asi většiny lidí. Neprožívám v tomhle ohledu nic výjimečného. Nejhorší je, když zrovna nemám
žádnou povinnost, protože to jsem

schopný lehnout si, celý den se dívat na
DVD a jsem v podstatě nefunkční. Pokud mám ale nějaký program, vždycky
mě to postaví na nohy.
Dny vám určitě zpestřuje tříletý syn.
S ním je to úžasné, protože v jednom
kuse něco mele, ale povětšinou mu není
rozumět. (smích) Navíc má maminku
Češku, která s ním mluví česky, zatímco já slovensky, takže on sám mluví československy, což je velká legrace.
Čím vás naposledy pobavil?
On to dělá vlastně každý den. Naposledy jsem byl hodně překvapený, když se
setkal se svým o dvacet let starším bratrem a hodinu se vydrželi bít polštáři. To
byl pozoruhodný zážitek. (smích)
Jste rodič, který zakazuje?
Ne, protože jsem dětem kvůli svým excesům připravil dost perný život. Jsem
soudný člověk, takže vím, že mi to nemusely odpustit. Ale udělaly to a vycházíme výborně.

15 ROKOV BEZ
FILIPA TOUR
KONCERTY V ČESKU
1. listopadu – Brno (Sono Centrum)
2. listopadu – Zlín
(Kongresové centrum)
3. listopadu – Praha (Hybernia)
14. listopadu – Ostrava
(Garage Club)

Prokletí růžového štěstí. Čtěte nové Téma
Lidé zapomínají, že
každý lék je vlastně jed.
Týdeník Téma se zabývá
nejvíce užívanými
preparáty v Česku.
ČR | Volně prodejné léky proti bolesti
jsou už stejně běžnou součástí života
jako třeba mobil. Ibalgin, paralen či acylpyrin polykáme ve velkém, ročně je to
více než čtvrt miliardy tablet. Zázračná
kolečka mají ale i svoji odvrácenou tvář.
Lidé zapomínají, že každý lék je vlastně jed. V malém množství pomáhá, ve
velkém zabíjí. Léky na bolest mají na-

víc takzvaný stropový účinek – od určité dávky se už nezvyšuje jejich účinnost, zato se intenzivněji projeví jejich
vedlejší efekt. Vliv má i kombinace s po-

travinami, třeba účinek acylpyrinu, anopyrinu či aspirinu snižuje vláknina; naopak citrusy u řady léků jejich účinnost
zvyšují. Časté jsou i případy duplicity
léků, které obsahují stejnou látku a hrozí pak předávkování. To je v případě
paracetamolu (Paralen, Panadol, Efferalgan, Coldrex). Léky s paracetamolem by se vůbec neměly kombinovat
s alkoholem. Běžnou dávku játra lehce
odbourají, ale pokud k tomu musí zvládnout ještě vypitý alkohol, může to vést
až k akutnímu selhání jater.
Jaká je ještě bezpečná dávka paralenu? Co hrozí u ibuprofenu a ibalginu? A jak je to s užíváním aspirinu?
Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.
(čer)
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Tajenka: co dělat, pracuji.

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.

PENÍZE
PŮJČKY
IHNED ZA
pro všechny
VAŠÍ
NEMOVITOST
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

- seriózní jednání
- bez poplatků
- bez volání na 900.....

Tel.: 777 069 118

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

- okamžitá výplata
zálohy, exekucí a dluhu

Volejte
774 335 502

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Ledecký chce být v dalším
životě jedno ze svých dětí
ČR | Zpěvák a skladatel Janek Ledecký
(53 let) si rozhodně nemůže stěžovat.
Daří se mu nejen v hudbě, ale i v soukromí. Děti mu dělají radost. Kvůli rodinné
anamnéze ale dohlíží, aby nezanedbávaly lékařské prohlídky.
„S prevencí jsem na tom dobře. Plním požadavky mého rodinného doktora. Vše je zatím v cajku,“ pochvaloval
si Ledecký, který prý svou rodinu posílá pravidelně k doktorům. Pokud jde o
podporu nějaké akce spojené s pomocí
druhým, neváhá. „Je důležité lidi informovat. Máme v rodině anamnézu Leidenská mutace, což je nemoc, kterou
trpí 10 procent populace bílých lidí. Jde
o poruchu krevní srážlivosti, která mezi
běžnými lidmi není ani zdaleka tolik
známá jako hemofilie. Přesto je Leidenská mutace poměrně častá a může s sebou nést řadu rizik, zejména pro mladé
dívky. Například v Americe gynekologové v žádném případě nepředepíší hormonální antikoncepci bez vyšetření,“
rozpovídal se Ledecký o nemoci, která
způsobuje i mozkové příhody.
Proto není divu, že své děti vede
nejen k pravidelným kontrolám u lékaře, ale i ke zdravému životnímu stylu.
Ovšem co se týče dětí, nemůže si stěžovat. „Kdybych se měl znovu narodit,

chtěl bych být moje dítě. Ale je pravda,
že mi tu lásku děti hodně vrací. Nedávno jsem měl narozeniny a Ester mi koupila kabriolet. Měla dobrou sezonu
a chtěla mi udělat radost. Prý jsem před
třemi lety, když nebyly peníze na sezonu, prodal auto. Sám bych si ho prý nekoupil,“ s nadšením popsal dojemný zážitek, který rozhodně nečekal.

„

Ester mi
k narozeninám
koupila kabriolet.

Radost mu dělá i syn Jonáš. „V říjnu
mě čeká nová deska, kde jsem se o texty
postaral opět sám. Jednu písničku mi
udělal Jonáš. Nejen že napsal hudbu,
ale nahrál všechny nástroje a ještě k té
písničce udělal produkci. Jsem šťastný,
že jsme byli schopni to spolu nahrát,
protože má syn teď velmi lukrativní zakázku a pořád jen kreslí. Příští rok vychází v Albatrosu k 700. výročí narození Karla IV. velká knížka, ve které bude
60 stran komiksu. To bude mít na svědomí Jonáš a k tomu ještě 30 celostránkových ilustrací,“ pochlubil se s druhým
potomkem zpěvák.
(fik, iDNES.cz)

Super cena 1

Výběr z běžné nabídky

říjen 2015
CLIN CITRUS / CLIN OCET
prostředek na mytí oken
750 ml (přeplňovaná láhev 500 ml
+ 250 ml navíc)

27,90

DOBRÁ VODA
NEPERLIVÁ
Malina, Jahoda,
Mandarinka
1,5 l

9,

90

cena za 1 l • 6,60 Kč

znáte z T V

cena za 100 ml • 5,99 Kč

44,90
13,90

TOMA
POMERANČ
100%
1l

BOBÍK MAXI SMETANOVÝ KRÉM 14%
vanilka, čokoláda, čokoláda-vanilka
140 g

cena za 1 l • 27,90 Kč

cena za 100 g • 9,93 Kč

8,90 17,90

19,90
MADELAND
45%,
MADELAND
UZENÝ 44%
plátky
100 g

ORION
ZLATÉ VĚNEČKY
KOFILA, KAŠTANY,
KAŠTANY EXTRA HOŘKÉ žloutkové, kakaové
150 g + 20 %
od 35 g

cena za 100 g • 19,90 Kč
ce

cena za 100 g • od 19,77 Kč

16,90

cena za 100 g • 9,94 Kč

29,90

49,90

9,90

99,90

MARS,
TWIX,
SNICKERS
od 47 g

DEZERT
AMORETTA
ov tašce
v dárkové
324 g

cena za 100 g • od 19,80 Kč

cena za 100 g • 30,83 Kč

26,90

POLÉVKA
VITANA
Hrachová
se slaninou,
Francouzská,
Gulášová
od 50 g

JACOBS
AROMA
STANDARD
káva mletá
250 g

SIRUP JUPÍ
malina,
pomeranč
0,7 l

ZLATO
PRAMEN 11°
nová
maxi láhev
1,44 l

cena za 100 g • od 13,30 Kč

cena za 100 g • 19,96 Kč

ce
cena za 1 l • 42,71 Kč

cena za 1 l • 18,68 Kč

29,90

34,90

44,90

49,90

PERLA
máslová
příchuť,
plus
vitamíny
500 g

DOMESTOS 24 H
Pine Fresh,
Atlantic Fresh,
White & Shine
750 ml

PUR
BALSAM
Aloe Vera,
Al
Apple
1,35 l

TOALETNÍ
PAPÍR
BIG SOFT RED
3vrstvý
10 ks

cena za 100 g • 5,98 Kč

cena za 100 ml • 4,65 Kč

cena za 1 l • 33,26 Kč

cena za 1 roli • 4,99 Kč

VŠECHNO DOBRÉ
VŠECHNO
DOBRÉ

6,90

Uvedená nabídka platí ve 2 574 družstevních prodejnách COOP v ČR. Nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.
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Benešovsko

Po deseti letech od prvního
gólu se Pilík dočkal hattricku
Fotbalová Příbram hraje
první ligu od roku 1998.
Od té doby jen tři její
hráči trefili v utkání
nejvyšší soutěže hattrick.
Horst Siegl, Daniel Huňa
a nyní Tomáš Pilík.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR PROCHÁZKA
PŘÍBRAM | V šestnácti letech dělají kluci leccos. Poznávají první lásky, chodí
do tanečních, vymýšlejí lumpárny. Příbramský fotbalista Tomáš Pilík už v tomhle věku hrál fotbalovou ligu. A co
víc, dokázal v ní také skórovat. Do dneška je jeho zápis rekordní, žádný jiný
hráč se v nižším věku v nejvyšší soutěži
nikdy střelecky neprosadil.
Kdo by si ale tenkrát v roce 2005 pomyslel, že se rodí kanonýrská hvězda,
spletl by se. Pilík má dodneška na kontě
pouze patnáct ligových branek.
Zároveň ale platí i tahle pravda: Tomáš Pilík góly střílet dokáže. Minulý víkend to dokázal proti Jihlavě, jeho Příbram vyhrála 4:1 a on nasázel do její
sítě hattrick.
První hattrick kariéry!
„Já snad nikdy v lize nedal ani dvě
branky v jednom zápase. A teď hned tři.
Je to krásný pocit,“ usmíval se Tomáš
Pilík. „Ale hlavně jsem šťastný, že jsme
vyhráli, to je pro mě důležitější než
osobní stastiky,“ dodal šestadvacetiletý
záložník.
V Příbrami už jste hodně dlouho
a patříte mezi důležité hráče. Když
se vám takhle daří, nemáte chuť vyzkoušet fotbal v lepším klubu?
Jsem tu dlouho, to je pravda. Také je
pravda, že jsem tu rád. Ale asi každý fotbalista by si chtěl vyzkoušet hrát ve špičkovém klubu. Pokud bych nějakou takovou nabídku dostal, určitě bych nad ní
vážně uvažoval. Uvidíme, jestli se něco
přihodí v zimě.
Dokážete popsat, jaká je po těch letech vaše pozice v příbramském
týmu?
Jsem odchovanec, pevná součást kabiny. Je pravda, že už mám v týmu vybudovanou určitou pozici, což je spojené
i s nějakým očekáváním. Na hřišti bych
měl patřit k tahounům. Snažím se,
abych jím skutečně byl.

Tomáš Pilík (ve žlutém) válel ve fotbalové lize už jako šestnáctiletý, třeba tady proti Teplicím. Stále je nejmladším
střelcem ligové historie, v nejvyšší soutěži skóroval už ve věku 16 roků, sedm měsíců a 18 dní. FOTO | RADEK CIHLA, MAFRA
Zatím se vám v lize povedlo nastřílet maximálně tři branky za sezonu.
Proti Jihlavě jste stihl dvě za první
poločas. Co pak probíhalo o přestávce v kabině?
Samozřejmě mě napadlo, že by bylo
pěkné ten hattrick zkompletovat. I kluci
mě nabádali, abych se ještě trefil, a slibovali mi, že mi budou přihrávat. Je to
práce celého týmu, že mi to vyšlo. Zkusil jsem to a ono to vážně i potřetí do
branky zapadlo (smích).
Před tím třetím gólem jste vypadal
při střele opravdu hodně soustředěně. Dával jste si záležet?
Postupoval jsem středem a jihlavská
obrana byla celá roztažená. Měl jsem
poměrně dost času, abych si střelu připravil, takže to tak mohlo vypadat, že se
na ni hodně soustředím. Trefil jsem to
přesně k tyči, jak jsem chtěl.
Vzápětí jste koukal kamsi k nebi
a vypadalo to, že nemůžete ani uvěřit...
Hattrick se nedává každý den, zvlášť
v mém případě. Hrozně mě to těšilo. Na-

víc to byla trefa na 4:0, takže bylo jasné,
že už ten zápas zvládneme (Příbram porazila Jihlavu 4:1 – pozn. red.).
Na střílení branek je ve vašem mužstvu hlavně útočník Roman Bednář,
který je nyní zraněný. Znamená to,
že jste mu svou kanonádou sebral
„flek v sestavě“?
To určitě ne (smích). Až se Bedna uzdraví, určitě bude hrát. Já uvidím, jak trenér potom v sestavě naloží se mnou.
Většinou nastupujete na kraji zálohy, ale při Bednářově absenci z vás
kouč Pavel Tobiáš udělal útočníka.
Měli jste se v té roli točit s Janem Rezkem. Jak vám to spolu sedělo?
Trenér chtěl, abychom se střídali na vrcholu útoku, napadali a hodně běhali.
Odvedli jsme dobrou práci. Jen škoda,
že se nepovedlo skórovat také Rézovi,
zasloužil by si to.
Mluvíte o napadání soupeřovy rozehrávky a presování. To byla proti
Jihlavě taktika, že?
Také to mohlo vypadat, že jsou pořád

zalezlí vzadu na své polovině, i když už
vysoko prohrávají. Ale bylo to tím, že
my jsme je tím presinkem výš prostě nepustili.
Tenhle styl hry se vyžaduje i v top
klubech, je moderní. Jak těžké je vydržet při agresivním napadání tempo celý zápas?
Jsou chvíle, kdy v utkání změníme hru
a zalezeme, abychom si ulevili. To napadání nejde vydržet pořád, je to nesmírně
fyzicky náročné.
A jak náročné pro Příbram bylo zapomenout na předchozí dvě kola,
z nichž jste měli nula bodů a kruté
skóre 0:7?
Řekl bych, že ty předchozí zápasy nebyly úplně zlé, jen v pokutovém území
jsme před brankou soupeře byli marní.
Teď jsme si řekli, že na soupeře vletíme
a budeme posílat před branku centr za
centrem. A také jsme se podle téhle šablony dostali do vedení.
Snad to zase bude dobré a i v dalších
kolech navážeme na loňskou vydařenou
sezonu.

