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Už zítra se můžete těšit na třetí řadu oblíbeného seriálu Polda, jež bude pokračovat v detektivních
zápletkách, stejně jako tomu bylo v minulých sériích. Ústřední dvojice vyšetřovatelů Michal Bříza
(David Matásek) a Andrej Křížek (Igor Orozovič) se znovu pouští do vyšetřování kriminálních zločinů,
které je zavedou na nejrůznější místa. Úvodní epizoda třetí řady má název Manželský trojúhelník.
V ní autorka úspěšné knihy s názvem Monogamie jako přežitek vypije otrávené víno, které jí přišlo poštou.
Její dva manželé tvrdí, že oni to neudělali. Kdo měl tedy s nepopulárními názory kontroverzní autorky ještě
problém? Michal zatím řeší stále častěji se objevujícího Ondřeje (Ondřej Kavan), který chodí na stanici za
Táňou (Jana Kolesárová), překvapivý vztah svého nadřízeného a nově navíc vtíravou mladou novinářku,
která píše pro časopis o ozbrojených složkách. Zvládne si v takovém zmatku ještě udržet
čistou hlavu a soustředit se na případ?
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Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy ! Novoroční slevy až 50%!
…Spolu
poznáme svet!
^

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

Kulturně poznávací cesta!

MAROKO

Novoroční
sleva!

8 dní cena na osobu 11990,- Kč
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Zážitkový a poznávací zájezd!

ŠPIČKOVÝ
PROGRAM!
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13 990,Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
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Břeclavsko a Hodonínsko
Nejčtenější týdeník v České republice

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Každý pátek ZDARMA
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www.vykupzahotove.cz

+ TV program na celý týden

Varování před vodou

V obcích a městech funguje nový systém. Upozorní na blížící se povodeň
VERONIKA HORÁKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Před více než dvaceti lety jižní Moravu zasáhly ničivé povodně. O domovy přišla i řada lidí na
Hodonínsku. V Milokošti voda zaplavila 233 domů. Sedm jich samovolně
spadlo, dalších devatenáct statik určil
k demolici. Bez přístřeší se tu ocitlo
hned šestapadesát rodin. Před případnou další velkou vodou bude místní
nově informovat moderní protipovodňový systém.
Ve Veselí nad Moravou nechali nainstalovat pět elektronických sirén a 104
bezdrátových hlásičů celkem o 270 reproduktorech. „Chceme vytvořit také
digitální povodňový plán města,“ uvedla za Veselí nad Moravou Alena Kneprová, která má na starosti krizové řízení.

„GOOGLE“ PRO VINAŘE

Na síti se zrodil portál, který
pomůže vinařům
... str. 5

NA OSTŘÍ NOŽE

Foodblogeři kontra šéfkuchaři.
Proč se nemají v lásce?... str. 8 a 9

Desítky milionů korun
Systém nyní funguje ve zkušebním provozu. Testují ho celkem v devíti obcích
a městech. Kromě Veselí nad Moravou
jsou to Vnorovy, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín, Mikulčice a Lužice. „Celý systém je zálohovaný a funguje, i když vypadne proud.
A to až tři dny poté,“ poznamenala Kneprová. Celkové náklady činí 27 milionů
korun, z toho sedmdesát procent pokryla dotace. Například pro Veselí nad Moravou to znamená 6 milionů korun, díky
dotaci ale město zaplatí jen 1,8 milionu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ
Vylitá řeka Morava v červnu roku 2010 zaplavila část Rohatce. I ten nyní testuje nový varovný systém.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Přijímačky na střední školy:
Termíny i rady, jak uspět ... str. 17
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Po koupališti
„útočí“ knihovna
na nádraží
KYJOV | Když se přesně před třemi lety
objevila na nádraží v Mikulově první police s knihami, z níž si lidé můžou půjčovat
knihy zdarma nebo si je klidně rozebrat,
mnozí nad nápadem kroutili hlavou. Projekt „Kniha do vlaku“ se ale nečekaně
uchytil. Cestující si je půjčují a vrací už
na 85 nádražích po celé zemi. Tím posledním je nádraží v Kyjově.
V nádražní budově lidé najdou zhruba
šest desítek knih. Knihy si může půjčit
kdokoliv. Prolistovat je může třeba jen
při čekání na spoj, nebo s nimi nastoupit
do vlaku. Projekt je založen na volném
půjčování knih s možností vrátit je v kterékoli jiné zúčastněné stanici. „Když se
čtenáři kniha zalíbí, klidně si ji může nechat, případně na oplátku dát do regálu
své tituly, které najde doma a už nevyužije,“ říká ředitelka Městské knihovny Kyjov Michaela Moudrá.
Knihovna hledá nové, neotřelé cesty
ke čtenářům. V předchozích dvou letních
sezonách třeba půjčovala knihy na kyjovském koupališti. „Měli jsme obavy, že budeme knížky a časopisy sbírat poházené
okolo bazénů nebo je dokonce lovit
z vody, ale tento problém nenastal. Naopak lidé sami nám nabízené tituly rozšiřovali o své časopisy, které si na koupaliště
přinesli,“ vyzdvihuje ředitelka.
Vandalů se neobává ani na nádraží. Na
knihy dohlíží paní pokladní. A pomoc slíbili i gymnazisté.
(sol)

Silnice se letos otevře

Svah, který se před třemi lety po deštích utrhl, se konečně začne opravovat
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
DOLNÍ VĚSTONICE | Víc než tři roky se
Dolní Věstonice marně snažily přesvědčit ministerstvo životního prostředí, aby
poslalo peníze na opravu svahu utrženého po bleskových povodních v roce
2014. Sesuv svahu s sebou vzal i část silnice spojující obec s Pavlovem a místní
lidé musí od té doby objíždět silnici jedenáctikilometrovou objížďkou.
Tahanice mezi obcí a ministerstvem už
začínaly připomínat nekonečný příběh.
Dolnověstoničtí museli žádost přepracovat několikrát po sobě, přesto ministerstvo tvrdilo, že nesplňuje podmínky pro
to, aby mohla být zařazena do dotačního
programu. Už rozjeté práce na silnici se
proto zase zastavily.
Po třech letech konečně došlo k obratu
poté, co jednání za Dolní Věstonice převzal kraj. Tomu se konečně podařilo získat registraci k dotačnímu programu, která je de facto závazným příslibem ministerstva životního prostředí poskytnout
kraji dotaci až 10 milionů korun na sanaci sesunutého svahu v Dolních Věstonicích. Jihomoravský kraj vyčlení z vlast-

Utržený svah
- Svah v Dolních Věstonicích na
Břeclavsku se utrhl v září 2014
kvůli vydatným srážkám. Silnice
do Pavlova byla uzavřena. Jezdí se
po jedenáctikilometrové objížďce.
- Ministerstvo životního prostředí
kvůli tomu vytvořilo dotační
program Likvidace škod po
živelních pohromách 2014. Z něj
by mohla obec dostat 41,5 milionu.

ních zdrojů dalšího 2,5 milionu korun na
kofinancování akce. Zprovoznění silnice
mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi
je konečně na dohled.
„Krajská komunikace mezi Dolními
Věstonicemi a Pavlovem je důležitou
spojnicí a jednou z přístupových bran
Lednicko-valtického areálu. Její uzavření má negativní vliv nejen na dopravní obslužnost a cestovní ruch v tomto území,
ale zejména působí velké problémy místním lidem. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, zatěžuje životní

prostředí a způsobuje časové prodlevy
při osobní dopravě,“ popsal hejtman Bohumil Šimek s tím, že znovuzprovoznění
silnice považuje za nesmírně důležité.
Už nyní by měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k dříve provedeným stavbám a pozemkům. V dubnu se pak očekává podání žádosti o stavební povolení.
„Pak nás čeká ještě stavební řízení, veřejná zakázka na zhotovitele a na konci
prázdnin zahájení stavebních prací. Pokud budou dodrženy plánované termíny
a všechny dotčené subjekty budou mít
snahu spolupracovat, tak věřím, že do
konce letošního roku se podaří tuto krajskou silnici opět zprovoznit,“ uvedl krajský radní Petr Hýbler, který s ministerstvem o dotaci jednal.
Faktem je, že obec chtěla původně na
sanaci svahu mnohonásobně víc peněz.
Nejdříve ji nacenila na více než 160 milionů, což ministerstvo odmítlo zaplatit kvůli předimenzovanosti projektu. Později se
dohodli na rozsahu prací v hodnotě 77 milionů a s těmi také obec začala. Ministerstvo přitom pro obec vyčlenilo v programu jen 41,5 milionu. Kraj i obec je mohou čerpat do konce letošního roku.

Zimních spáčů rok od roku přibývá

KRÁTCE
Muzeum hledá materiály
z „osmičkových“ let
KYJOV | Pro připravovanou výstavu
„Kyjov v osmičkách – 1918, 1938,
1948, 1968“, která bude součástí oslav
stého výročí vzniku republiky, hledá
zdejší Vlastivědné muzeum dobové fotografie a další materiály z uvedených
období mající souvislost s městem.
Lidé je mohou do muzea doručit nejpozději do 31. května 2018.
(sol)
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Každý rok přibývá v jeskyni Na Turoldu v Mikulově zimujících netopýrů a vrápenců. Letos jich tu ochránci přírody napočítali 450, což je o deset víc než loni. Podzemní prostory jsou pro netopýry lákavé tím, že v nich teplota v zimě neklesá
pod nulu. „Jelikož se jedná o poměrně vzácné živočichy, je potřeba mít přehled o tom, jak to s jejich početností u nás
vypadá. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu a je tedy snadné určit jejich přesný
počet,“ vysvětluje Helena Prokešová ze Správy CHKO Pálava, která se o sčítání stará.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
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Na síti se zrodil portál, který
pomůže vinařům v podnikání
Kdo umí nejlépe postavit
sklep? Kdo dělá nejlepší
etikety? A který z vinařů
zrovna nabízí práci? To
všechno se lidé dozvědí
na „googlu“ pro vinaře.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
KOBYLÍ | Petra Tomčalová z Kobylí
(na snímku) už do internetového světa
úspěšně vstoupila se serverem e-degustace. Teď se pod jejím dohledem
rodí další projekt. Web pracevevinarstvi.cz má ambici stát se „googlem“ pro
vinaře. Podobná webová služba, kde by
vinaři našli vše, co pro svůj obor potřebují, zatím chyběla. Teď se pod jednou
doménou sejdou všechny nabídky a poptávky na zaměstnance, technologii, ale
třeba i marketingové poradenství.
To, že taková služba chybí, si Petra
Tomčalová uvědomila ve chvíli, kdy na
internetu pátrala po konkrétních službách
a produktech pro vlastní vinařství. „Potřebovala jsem najít různé služby a výrobky
přímo od daného dodavatele a sjednat si
podmínky napřímo. Chtěla jsem nějaký
seznam, databázi, kde budou všichni dodavatelé na jednom místě a mohu si vybírat i ty, které neznám, a srovnávat si
cenu,“ vysvětluje, co ji vedlo k založení

portálu. Podle ní se stále rodí nové firmy
a podnikatelé, kteří s vinaři spolupracují.
A potřebují se dostat do povědomí. „Na
webu je ideální možnost, jak se všem vinařům prezentovat v daném oboru a zajistit si tak odbyt,“ podotýká.
Vinařům zase portál pomůže najít
konkrétní produkty a služby a také tolik
potřebné pracovní síly. Lidem, kteří
chtějí pro vinaře pracovat, zase volná
místa. Vinaři už se naučili využívat portál ke zveřejnění své nabídky práce a stále přichází noví zadavatelé. Tím se zvyšuje i návštěvnost databáze – nyní obsahuje 199 ověřených profesionálů v oboru, kteří nabízí pro vinaře své služby.
A neustále přibývají noví. Vinaři tady
zase našli zázemí, kde mohou přehledně porovnávat a vybírat dodavatele.
„Brzy spustíme také blog, který přinese vinařům více informací z hlediska
právního poradenství, novinek, jež mohou ve vinařství aplikovat, rady a tipy,
rozhovory s dodavateli a podobně,“ plánuje Tomčalová. To, že se web slibně
rozjíždí, potvrzuje i několik zajímavých
obchodů zprostředkovaných právě přes
portál pracevevinarstvi. Ať už jde o tisk
etiket, sommeliérské potřeby, nebo stavbu sklepa. „Zakázky se realizují a to je
nejen pro nás potěšující,“ podotkla zakladatelka portálu.
Do databáze se každý dodavatel může
registrovat zdarma. Pokud chce nadstandardní rozšířenou formu propagace, ta
je již hrazená. „Máme účinné nástro-

Varování před povodněmi,
obce nakoupily rozhlas
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Varovný systém na velkou vodu upozorní také obyvatele Hodonína. Město dokonce na konci minulého roku poslalo
Dobrovolnému svazku obcí – Obce pro
Baťův kanál, který celý projekt zaštiťuje, finanční injekci ve výši deset milionů korun. Nový digitální bezdrátový
rozhlas je napojen na čidlo zaznamenávající stav hladiny v řece Moravě. Když
dojde k překročení určité hranice, spustí
se varovný signál.

Upozornění i před vichřicí
Sousední Mikulčice také místní vyzvaly, aby si zaktivovali posílání varovných SMS na mobil. „Upozorňují na
hrozící vichřice, přívalové deště, povodně, havarijní stavy nebo na výpadky dodávek elektřiny, plynu či vody,“ píše se

ve výzvě. Takové varování se mohlo hodit třeba vloni v říjnu, kdy se přes jižní
Moravu přehnala vichřice. Na pojišťovny se tehdy obracely stovky lidí. Do
lesů kvůli hrozícím pádům stromů vůbec nesměli.
Bezpečnostní opatření jsou pro jižní
Moravu důležitá. V minulosti už několikrát čelila velkým povodním, nejen ve
Veselí nad Moravou. Pravidelně velká
voda dorazila i do Rohatce u Hodonína.
„Pokud se podíváte do historie, tak se
vyskytovaly po jarním tání,“ připomněl
tamější kronikář Zdeněk Bíza.
Ve střehu museli být také u hodonínského jezu. V roce 1997 dokonce hrozilo, že voda zdevastuje hráze a zaplaví
obydlená území. Od té doby se ale pracuje na protipovodňové ochraně. Díky
tomu žádná velká voda s katastrofickými následky hodonínský okres nezasáhla.

je, které ho více vinařům přiblíží. Může
oslovit větší množství vinařů napřímo,
aniž by je sám obvolával nebo si s nimi
sjednával schůzky či platil velmi drahé
reklamy v tisku,“ poznamenala Petra
Tomčalová. Portál podle ní využívají
jak mladí vinaři, kteří si postupně budují svá vinařství a hledají různé dodavatele, tak
velká vinařství, která si
chtějí srovnat možnosti
a ceny.
Další kroky teď budou
směřovat k rozšiřování
týmu tak, aby byla zajištěna redakční
činnost portálu.
„Budeme se věnovat spe-

cializovaným článkům a video rozhovorům s odborníky a také vinaři. Prozatím
nic podobného po této stránce na internetu není. Většinou se můžeme setkat s vydanou tiskovou zprávou
nebo placenými
články,
které
mnohdy situaci
zkreslují a čtenář je jimi cíleně manipulován. Proto
jsem sama
zvědavá,
jaké ohlasy
a komentáře budou
příspěvky
mít,“ podotýká zakladatelka
webu.

INZERCE

Firma Siempelkamp CZ s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Firma s historií 134 let.

Náborový příspěvek
10 000, Svářeč CO2
 Montážní pracovník
 Obsluha soustruhu

 Vrtař
 Pilkař

Požadujeme:
 Vzdělání a odborné znalosti odpovídající dané profesi
 Flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost, loajalitu
Nabízíme zázemí stabilní a rostoucí zahraniční společnosti,
velmi dobré platové podmínky, 13. plat, důchodové připojištění,
stravenky, dovolená navíc, firemní akce i pro rodinné příslušníky,
práce na dobu neurčitou, čisté a moderní prostředí
v nových halách, a další.
Životopisy zasílejte na e-mail info@siempelkamp.cz,
tel. 518 698 246 nebo se hlaste v sídle firmy.
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Česká republika

Většinou jsem vznětlivý, proto
potřebuju svého „uhasínače“
Má řidičák na autobus, pracoval na stavbách i jako
lapiduch. Herec Jiří Štěpnička zkrátka nezapře, že
mu manuální práce nevadí. „Jsem rukodělný člověk,
mám rád řemesla,“ říká český Harrison Ford, který
tuto hollywoodskou hvězdu dabuje už pěknou řádku
let. „Mám ho rád i proto, že je hodně zručný. Pro své
kolegy dokonce vyrábí nábytek,“ vypráví.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Na rozdíl od většiny svých hereckých
kolegů ze seriálu Modrý kód má Jiří Štěpnička poměrně přesné představy, jak to ve skutečných nemocnicích chodí. Za studií si totiž vyzkoušel práci lapiducha. „Dodneška
třeba vím, jak pracovat s obvazovými materiály. Na žádné operaci jsem ale přítomný
nebyl,“ říká představitel primáře Jiřího Bojana. A tak není divu, že právě Štěpnička se
nedávno stal jednou z tváří kampaně Českého červeného kříže a seriálu Modrý kód
„Když jde o život“, která divákům v televizních spotech ukazuje základy první pomoci.
Se skutečnou prací v nemocnici
máte zkušenost z mládí, kdy jste byl
zdravotníkem. O co přesně šlo?
Dělali jsme jako studenti v podstatě lapiduchy. Tahali jsme duše z míst, kde se
něco stalo. Dodneška třeba vím, jak pracovat s obvazovými materiály, a pamatuju si způsoby obvazování.
Jak jste se k tomu vůbec dostal?
Tenkrát byl takový trend, že studenti
museli být připravovani především pro
život. Takže třeba už na gymnáziu jsme
museli mít takzvanou výrobní praxi.
Moje třída byla přidělena nějaké stavební společnosti, a tak jsme chodili na stavbu. Dá se vlastně říct, že jsem vyučený
zedník, mimo jiné. A musím říct, že se
mi to dost vyplatilo. Později na divadelní akademii se po nás pro změnu chtělo,
abychom byli vzdělaní i ve smyslu vojenské přípravy, a byli jsme tedy u lékařů. Jako vedoucího jsme měli podplu-

Jiří Štěpnička

kovníka, o kterém jsme říkali, že je to
doktor u vojáků. Jako voják se totiž
moc nechoval, ale doktor byl výborný.
Proškolil nás opravdu fest. Pak bylo měsíční soustředění, kde se dělaly zkoušky, a dostali jsme hodnost. Mám modrou knížku a na vojně jsem nebyl, ale
kdybych na ni šel, nemusel bych na dva
roky, ale jenom na jeden a už s hodností. To byl celý smysl toho všeho.
Někteří vaši kolegové ze seriálu
Modrý kód se přiznali, že je některé
realistické scény ze seriálu šokovaly. To asi nebyl váš případ, když jste
podobné situace skutečně zažil, že?
Kdepak, to mě opravdu z míry nevyvedlo. Na druhou stranu – nikdy jsem nebyl
u žádné operace, takže tím, co jsem v seriálu měl možnost vidět, jsem velmi potěšený a překvapený. Na začátku jsme
od tvůrců dostali informaci, že chtějí,
aby byl tenhle projekt tak dynamický
jako Nemocnice Chicago Hope, což byl
seriál, který jsem daboval ještě s panem
Munzarem. Tenkrát jsme obdivovali,
jak to ti američtí herci na sále důvěryhodně zvládají a jak je to skvěle natočené.
Musím říct, že jsem s natáčením Modrého kódu spokojený právě kvůli operacím. Je to sice někdy hrozné – tím myslím hodně krvavé, ale dobře natočené.
Hrajete primáře, což je takový urovnávač sporů – člověk, který by měl ve vypjatých situacích zachovat chladnou
hlavu a ostatní uklidnit. Jste takový
uhasínač konfliktů i v reálném životě?
Ne, většinou jsem ten vznětlivý. To já naopak potřebuju svého uhasínače. (smích)
Když opomeneme první pomoc, kterou už jste zvládal dříve, co užiteč-

Narodil se 16. dubna 1947 v Londýně.
Je synem herečky Jiřiny Štěpničkové (která se kvůli nedostatku hereckých příležitostí
v poválečném Československu vydala do Anglie na studijní cestu) a malíře Jana Samce.
■ Prošel divadly v Hradci Králové a v Brně, od roku 1975 je členem Činohry Národního divadla
v Praze, v němž dosud ztvárnil na sto rolí.
■ Je držitelem Ceny Thálie za rok 2010 (za roli Raymonda v inscenaci Blackbird)
a Ceny Františka Filipovského za dabing (v roce 2002 za film Po čem ženy touží).

■

■

Využil jste to někdy?
Ne! (smích)

Když tak mluvíme o věcech, které
vám herectví přineslo, musím se zeptat na jeden váš starší výrok. Řekl
jste, že herectví přináší víc utrpení
a ponížení než radosti. Chápete to
tak i dnes, nebo tenhle názor čistě
ovlivnila totalitní éra?
Teď už se to trošku změnilo, ale v té minulé době jsme byli na jedné straně takzvaně uznávaní a obdivovaní, ale zároveň patřilo k dobrému společenskému
tónu na nás občas jaksi plivnout. A já
jsem to se svým Gottwaldem zažil
velmi intenzivně. (V seriálu Gottwald z roku 1986, který vznikl
k 90. výročí narození Klementa
Gottwalda, ztvárnil Jiří Štěpnička
hlavní roli – pozn. red.)

FOTO | FTV PRIMA

5plus2
■ ROZHOVOR

ného jste se kvůli rolím musel v minulosti ještě naučit?
V rámci jiné role jsem se musel třeba naučit řídit autobus. Jelikož jsem jezdil s tirákem, musel jsem mít řidičský průkaz.
Sice mi v produkci řekli: Neboj, oni ti to
dají… Jo, houby! Musel jsem prodělat celou autoškolu a podstoupit zkoušky. Ale
na druhou stranu výsledkem je, že dneska
můžu řídit i autobus.

Česká republika
S podobným stigmatem se po revoluci musela sžít řada herců.
Ano a já obzvlášť, protože jsem natočil
zrovna Gottwalda, který podepsal uvěznění mé mámy. Chápu národ, že mi to vyčítal. Věděl jsem ale, že kdybych to v té
době odmítl, skončil bych jako herec.

„

Nechtěl jste jím být jinde?
Upřímně řečeno ještě dneska bych
mohl zažádat o anglické občanství, protože jsem se narodil ve Velké Británii.
Ale nikdy jsem to neudělal. Jako dítě
jsem ho sice měl, ale tatínek mi ho zru-

Chápu lidi,
kteří mi roli
Gottwalda vyčítali.
šil. Ve své plnoletosti jsem o anglické
občanství mohl znovu zažádat, ale bylo
mi jasné, že kdybych to udělal, nemusel
bych tehdy dostat povolení k pobytu.
Takže bych odcestoval do Londýna jen
tak bez povolení a bez znalosti řeči. Nehledě na to jsem chtěl být herec a zkušenosti starších kolegů ze zahraničí měly
svůj vliv. Pan Voskovec byl v Americe
sice uznávaný herec, ale pokud si všimnete, vždycky hrál cizince. To už je určitá determinace osoby herce a žije se
s tím hůř.
INZERCE

Byla pro vás vůbec v někdy ve hře
i jiná cesta než ta herecká?
Tatínek byl výtvarník a já o téhle dráze
také svého času uvažoval. Mám cenu
z mezinárodní soutěže dětské malby, takže kdysi to pro mě byla jedna z možností.
Ale herectví pak nakonec převládlo. Když
jsem ukončil divadelní akademii, řekl
jsem si, že půjdu jen tak na rok k divadlu
a pak se vrátím, abych vystudoval kameru
a vrátil se tak vlastně oklikou k výtvarnému vidění. Jenže divadlo mě po roce tak
semlelo, že jsem ho nikdy neopustil.
Malujete dneska ještě pro radost?
Maluju, ale jen stěny. (smích) Já jsem
rukodělný člověk a mám rád řemesla.
Proto mám také rád Harrisona Forda,
který je velmi zručný. Když má náladu,
tak pro své kolegy vyrábí intarzovaný
nábytek. To mě na něm fascinuje.
K tomu jsem se já nedostal.
Harrisona Forda samozřejmě nemůžeme jen tak přejít, protože vy jste dlouhé roky jeho českým hlasem, navíc
jste si typově i velmi podobní. To je
věc, která vás musí často provázet…
To rozhodně. Před lety mi psala jedna
profesorka angličtiny, že miluje mě
a Harrisona Forda a že si pouští jeho filmy s mým dabingem. A to tak, že si souběžně pouští obě verze – jak originál,
tak i můj český dabing a bedlivě kontro-
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Jiřině Štěpničkové
hrozil trest smrti
Dětství Jiřího Štěpničky poznamenal
tvrdý osud jeho matky, herečky Jiřiny
Štěpničkové. Ta byla v roce 1952
odsouzena k 15 letům vězení za pokus
o emigraci. Krásná herečka padla do
předem nastražené léčky. V roce 1951 byla
zatčena při pokusu o ilegální přechod
hranic do západního Německa spolu
s tehdy čtyřletým Jiřím Štěpničkou.
Na Západ ji měl v dopise pozvat kolega
režisér František Čáp. Šlo však o předem
připravenou akci komunistické tajné policie,
s níž pravděpodobně spolupracoval
převaděč, jenž měl Štěpničkovou dostat za
hranice. Herečce dokonce hrozil trest smrti,
za který údajně lobbovaly některé její
herecké kolegyně. Nakonec se z vězení
dostala po necelých 10 letech, kdy byla
podmínečně propuštěna.
(FOTO: ČT)

luje, zda to všechno stíhám. (smích) Pak
se mi stala ještě jedna veselá příhoda.
Na rádiu Kiss, které už dnes neexistuje,
jsem jednou namlouval jakousi reklamu. Zvukařská místnost byla oddělená
od prostoru, kde stojí herec a něco čte.
Většinou jsou tyhle místnosti propojené
oknem, ale tady nic takového nebylo.
Tehdy přiletěl z Ameriky nějaký důležitý člověk na kontrolu, a když mě slyšel,
prý se celý zarazil a ptal se zvukaře:
Kdo to je? Ten má hlas jako Harrison
Ford! A zvukař mu odpověděl: To nic
není, počkejte, až přijde! (smích)
Dabing je odvětví, ve kterém Češi
vždy vynikali. Přesto se na dabéry
občas pohlíží jako na poloviční
umělce. Nemrzí vás tenhle postoj?
Označení dabér ani neuznávám. Vždyť
to pořád patří k herectví. Málokdo si
uvědomuje, že dříve se točily filmy pouze s pomocným zvukem, který se potom postsynchronoval. To znamená, že
se ozvučoval už jako hotový tvar. Bylo
ale zvláštní, že například Jirka Sovák,
ačkoli byl zvyklý točit na Barrandově
filmy a poté je postsynchronovat, dabing dělat nemohl. Neuměl to. Měl
jsem k němu velmi blízko, protože mě
tak nějak vzal pod křídla a jednal se
mnou v podstatě jako se svým synem.
Vzpomínám si, jak obdivoval, že dabing zvládám.
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Co Čech, to znalec gastronomie?

5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Říká se, že co Čech, to muzikant.
A nebo také trenér národního týmu. V posledních letech je ale stále aktuálnější verze
„Co Čech, to gastroznalec“. Zdaleka nejpestřejší a nejhlubší studnicí rad a inspirací pro
kuchyň se staly internetové gastroblogy. Jejich kvalita je různá a někdy jejich výroky
dokážou zkušené profesionální kuchaře
pěkně rozpálit. Faktem ale je, že jsou úspěšné. Fanoušci je sledují, ačkoliv se tito foodblogeři v drtivé většině případů rekrutují
z kuchařů amatérů a vděčných strávníků.
Foodblogeři jsou těmi, kdo nyní do značné míry udávají módní trendy v kuchyních
běžných Čechů. Lidé je sledují nejen na internetu, ale kupují i jejich knižní kuchařky.
„Dneska jídlu všichni strašně rozumí – co
Čech, to food kritik, recenzent restaurací
nebo kulinářský bloger. A přitom jako bychom se za klasická jídla české kuchyně
styděli,“ neskrývá rozpaky nad tímto fenoménem šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaňek. Přesto, že se řada foodblogerů už propracovala do pozice gurmá-

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA

Roky nám na televizních obrazovkách vařily celebrity.
Poté Jiřinu Bohdalovou a spol. vystřídali profesionální
šéfkuchaři jako Zdeněk Pohlreich. Nyní ale tématu
gastro vládnou foodblogeři. „Připletla se hromada lidí,
kteří to neumějí a chtějí jen vydělávat,“ kritizuje trend
Pohlreich. „Neříkám o sobě, že jsem profi kuchař. Jsem
někdo, kdo doma rád vaří,“ reaguje foodblogerka Koko.
nů a odborníků na jídlo, většinou jde o lidi,
pro které je vaření především zábava a vášeň. Například Markéta Pavleje, jíž blog
Kitchenette vynesl několik ocenění a desetitisíce fanoušků, začala „vařit do éteru“ během mateřské dovolené. Do té doby pracovala jako vizážistka. Dnes je uznávanou
autorkou úspěšné kuchařky.
A zdaleka není sama. „Blog jsem začala psát na popud přátel, protože toužili po
receptech koláčů a buchet, které u nás
ochutnali. Vlastně jsem ze začátku ani netušila, že blog bude blogem. Sdílím recepty,
které mám ráda, které by si mohli oblíbit
i čtenáři a pořád se držím toho, že nijak netlačím na pilu,“ říká Lucie Arichteva, jež se
na svém Pěkně vypečeném blogu věnuje
moučníkům a dezertům. Také ona vydala
knihu – Pěkně vypečenou kuchařku.

Z herce gastro průvodcem
Na úspěšné gastro vlně se už několik let
veze také herec Lukáš Hejlík, který se
v současnosti prezentuje už více jako
gurmet a foodbloger. Jeho projekt
Gastromapa Lukáše Hejlíka, v němž křižuje republiku a zjišťuje, co je kde dobrého, se stal hitem. Není tedy divu, že hereckou dráhu postavil Hejlík na vedlejší kolej.

Pěkně vypečený blog Lucie Arichtevy – Mrkvánky
Na dva velké plechy potřebujeme: 100 g špaldové mouky, 90 g
hladké mouky, 130 g povoleného másla, 2 lžičky prášku do pečiva bez
fosfátů, špetku soli, 150 g jemně nastrouhané mrkve, 130 g povidel,
tuzemák dle chuti, 1 lžičku cukru moučka, mouku na podsypání.
Postup: Nastrouhanou mrkev smíchám s máslem a oběma druhy mouky,
které jsem smíchala s práškem do pečiva a solí. Vypracuji hladké těsto,
které zabalím do potravinářské fólie a nechám odpočinout 30 minut
v lednici. Horkovzdušnou troubu předehřeji na 170° a připravím si dva
velké plechy. Jakmile je těsto odpočaté, rozdělím si ho na dvě části.
Na moukou posypané ploše jednu část těsta rozválím a vykrajovátkem vykrajuji kolečka. Pokud se
těsto lepí, podsypávám ho moukou. Na polovinu koleček dám trochu povidel a čistým kolečkem
povidla přikryji a důkladně upevním okraje, zahladím a pokládám na plech, který jsem vyložila
pečicím papírem. Takto pokračuji i v případě druhé části těsta, dokud ho všechno nespotřebuji.
Peču 15 minut. Po upečení nechám mrkvánky úplně vystydnout. Jsou měkké a výborné i druhý den.

Rady foodblogera Cuketky – Jak na blanšírování
Blanšírování je vlastně jen krátké vaření ve vroucí a silně osolené vodě, které se ihned poté
zastaví prudkým ochlazením. Při blanšírování dojde k částečné tepelné úpravě v přímém
kontaktu s vodou. Krátkodobý pobyt ve vysoké teplotě částečně naruší rostlinné tkáně, takže
trochu změknou – svou křupavost ale neztratí. Dojde také k vypuzení drobných bublinek
vzduchu, čímž zelenina získá výrazně sytější barvu na pohled. Krásně prospívá hlávkové
kapustě, čerstvým fazolkám nebo chřestu. U všech zmíněných je to perfektní výchozí bod pro
jednoduchá zeleninová jídla, saláty a mražení. Blanšírování musí být rychlé a ve vroucí vodě
s dostatečným obsahem soli. Z toho vyplývá nutnost přivést k varu o něco větší objem vody
(alespoň 4 až 5 l), který solíme v koncentraci okolo 3 % (30 g soli na 1 l vody).

Obrácený jablečný koláč podle Koko
Na koláč o průměru zhruba 22 cm
potřebujeme: 6 až 8 jablek golden
delicious, 60 g másla, 4 lžíce
třtinového cukru, 1 lžičku mleté
skořice, těsto na koláč (lze použít
i běžně dostupné listové těsto),
creme fraîche nebo zmrzlinu
a šlehačku k servírování.
Postup: Jablka oloupeme, zbavíme
jádřinců, rozčtvrtíme a tyto čtvrtky
nakrájíme na podélné plátky o šířce
asi 3 mm. Dáme je do mísy,
smícháme se dvěma lžícemi cukru
a skořicí, necháme cca 30 minut
odpočívat. Těsto obřízneme kolem
horního okraje pánve, ve které pak koláč v troubě budeme péct. Na sporáku v ní
rozehřejeme máslo, na něj nasypeme lžíci cukru a promícháme, ať je všude po dně.
Na to přijde úhledně vyskládaná první polovina jablek (bez puštěné šťávy), upěchujeme,
poslední lžíci cukru rozprašíme, rozložíme druhou polovinu jablek (opět bez šťávy),
zase upěchujeme a navrch dáme vidličkou propíchané těsto. A hned s tím do trouby na
190 °C na zhruba 55 až 60 minut, mřížku spíš níž než výš. Začne-li těsto brzy zlátnout,
přikryjeme ho alobalem. Ten sejmeme na posledních 5 až 10 minut a necháme dobarvit.
Koláč je hotový, když formu nahneme a vidíme, že se uvolňuje hnědá šťáva – to už
jablka zkaramelizovala s cukrem. Necháme půl hodiny stát, obrátíme a servírujeme.

Česká republika
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Foodblogeři umí kuchaře naštvat

„

„

Je tu bezpočet
gastroblogů,
hodnocení v novinách,
ale ti autoři podle mě
nemají žádné právo
se k tomu vyjadřovat.
Zdeněk Pohlreich

Dneska jídlu
všichni strašně
rozumí – co Čech, to
food kritik. A přitom jako
bychom se za klasická
česká jídla styděli.
Roman Vaněk

A jmenovat dál by se dalo ještě hodně
dlouho. Soudobý trend však nebudí nadšení ani u další respektované kuchařské osobnosti, kterou je Zdeněk Pohlreich. „Připletla se sem jen hromada lidí, kteří to neumějí, chtějí tak jen vydělat peníze. Je tu bezpočet blogů, hodnocení v novinách, ale ti autoři podle mě nemají žádné právo se
k tomu vyjadřovat. Nejde totiž srovnávat
jídlo v restauraci a vaření doma, to jsou
dva odlišné produkty,“ nechal se slyšet.

fi kuchařů překvapivě pochopení. „Informovanost lidí o gastronomii a surovinách
je daleko větší, než byla například před
pěti lety – a je to nepochybně dobře.
Na druhou stranu chápu, že kdokoli samozvaně nemůže erudovaně psát o čemkoli. Někdy už to pak kuchaře může začít
štvát,“ říká usměvavá blondýnka, která
před více než pěti lety prorazila na internetu s neotřelým projektem Menu domů,
kde v domácích podmínkách vaří jídla,
jež předtím ochutnala v restauracích.
Původně vystudovala vysokou školu
v oboru hotelnictví, lázeňství a gastronomie. K pohostinství měla i doma blízko.
„Jelikož můj táta měl vždycky restauraci,
měla jsem k tomu vztah. Dokonce jsem

Kritika kuchařů? Chápu ji
Jedna z největších stálic české foodblogerské scény Veronika „Koko“ Kokešová
má pro rezervovaný postoj některých proINZERCE

i psala diplomovou práci na téma hodnocení pražských restaurací a jejich marketing,“ vzpomíná Koko Kokešová. Zájem
o dobré jídlo a vše, co s ním souvisí, se navíc dal dohromady s jejím velkým snem –
mít v televizi svůj vlastní pořad. V médiích sice není žádným nováčkem a v rádiu se pohybuje od svých 19 let, ale pokud
šlo o televizní obrazovky, snažila se být
spíš realistka. Přeci jen osvědčených kulinářských celebrit bylo a stále je dost. Proto před více než pěti lety chytře využila
možností, které nabízí internet.

Luxusní menu za zlomek ceny
Koko přišla s originálním přístupem. „Protože jsem se pořád pohybovala v prostředí
restaurací, napadlo mě, že by mohlo být
dobré, kdyby lidé věděli, co se v restauracích prodává a za jaké ceny, a jak by si
něco podobného mohli připravit doma.
Přeci jen někdo to může mít do dobré restaurace hodně daleko, nebo třeba není
ochotný investovat do večeře tolik peněz.
Doma je to samozřejmě poněkud levnější,“ vysvětluje Kokešová.
Letos oslaví 33. narozeniny a, přestože
na kulinářské scéně si pevnou pozici už
dávno vydobyla, pořád přemýšlí o tom, že
by si mohla doplnit vzdělání o výuční list
v oboru kuchař. Má proto své důvody.
„Uvažuji o tom, abych kuchařům, se kterými často komunikuji a kteří se mě stále ptají, zda jsem vyučená, mohla říct jednoduše: Jo!“ směje se. Vrhnout se do učení ji
láká také proto, aby na vlastní kůži zjistila,
co se mladí lidé na učilištích učí. „Nikdy
jsem o sobě neprohlašovala, že jsem profesionální kuchař. Pasovala jsem se pouze
na člověka, který doma rád vaří. To mi asi
nikdo vyčíst nemůže. Ani pan Pohlreich.“

Čeští foodblogeři:
veteráni i nové tváře
Martin Kuciel alias
Pan Cuketka se stal
před lety jedním
z prvních
foodblogerů, které
jejich záliba začala
i slušně živit. Původně
vystudovaný lékař získal pozornost
vtipnými recenzemi, glosami
a samozřejmě také videorecepty.
Trojnásobná maminka
Markéta Pavleje a její
blog Kitchenette, který
založila v roce 2012,
pravidelně figuruje
ve vícero kategoriích
soutěže Food blog
roku. Spolupracuje s řadou novin
a magazínů, pro které píše recepty. Její
blog měsíčně navštíví na půl milionu lidí.
Sladký život bez
cukru, to je moto,
které na svém blogu
Cukrfree propaguje
Janina Černá.
Řadu let bojovala
s poruchami příjmu
potravy a teprve jídelníček zbavený
cukru ji přivedl na cestu, která jí
vyhovuje. Také ona vydala úspěšnou
kuchařku a na Instagramu ji sledují
desítky tisíc uživatelů.
Nejlepší čeští foodblogeři se poslední
roky utkávají v rámci soutěže Food blog
roku (foodblogroku.cz).
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Česká republika

Zemanova pevnost
Pražský hrad bude nadále obývat Miloš Zeman. Díky druhému vítězství v prezidentských
volbách tak v sídle českých panovníků zřejmě stráví celé desetiletí. Dostal přes
2,8 milionu hlasů. „Jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů České republiky,“
prohlásil přemožitel Jiřího Drahoše ve vítězném projevu. Jeho
inaugurace bude 8. března na Pražském hradě.
SÁZKAŘSKÉ ŠÍLENSTVÍ

POLIBEK V SALONKU

Zarytý fanoušek současného prezidenta, nebo
riskér s železnými nervy? Ať tak či onak, muž, který
na vítězství Miloše Zemana vsadil 2,2 milionu korun,
vyhrál 4,2 milionu. Zájem sázkařů o prezidentskou
volbu byl mimořádný, Češi prosázeli stovky milionů.
Ale také vyhrávali. Jistý tipér si například přišel
na 648 tisíc za odhad, že se Jiří Drahoš prezidentem
nestane. Několik stovek lidí si vsadilo i na utopický
výsledek, že oba prezidentští kandidáti získají stejný
počet hlasů – kurz na to byl vypsán ve výši 9999:1.
Kanceláře přišly i s některými spíše recesistickými
sázkami – lidé například mohli před prvním kolem
tipovat, jestli se Mirek Topolánek stane prezidentem
a udělí pak do konce roku 2018 milost svému
bývalému tajemníkovi Marku Dalíkovi, který sedí
ve vězení po korupčním skandálu.

„Pan prezident Zeman mi dal pusu,“ tetelil
se blahem Tomio Okamura, předseda SPD.
Miloš Zeman totiž po svém vítězství olíbal
v salonku volebního štábu nejužší okruh
spolupracovníků a podporovatelů. „Bylo nás
Alex
tam asi jen patnáct,“ zářily oči Okamurovi. Kdo
Kancléř Vratislav Mynář a jeho žena
dostal pusu? Určitě prezidentova manželka
Ivana a dcera Kateřina. Také šéf ČSSD Milan
Chovanec, zpěvák Daniel Hůlka, hradní kancléř Vratislav Mynář a jeho
žena Alex, moderátorka TV Barrandov. Stejně jako ředitel téže televize
Jaromír Soukup či hradní protokolář Vladimír Kruliš. Polibek patří
i Romanu Luptákovi, expertu na politický marketing, který šéfuje
analytickému odboru Pražského hradu. Pusa mohla potěšit
mluvčího Jiřího Ovčáčka, ředitele administrativní sekce Jana
Nováka, šéfa zahraničního odboru Rudolfa Jindráka či ředitele
hradního protokolu Miroslava Sklenáře. A samozřejmě mocného
poradce Martina Nejedlého, asistentku Marii Spěváčkovou,
tajemníka Jaroslava Hlinovského a jeho asistentku Kateřinu
Bimkovou. Mezi políbenými je zřejmě i Daniel Beneš,
generální ředitel gigantu ČEZ.

Jindřich Forejt

FOTO: JAN ZÁTORSKÝ, DAN MATERNA

A KDYŽ PŘESTANOU SLOUŽIT
NOHY?

NAVZDORY ELITÁM
Miloš Zeman obhájil post prezidenta i přesto, že většina osobností a celebrit podpořila Jiřího
Drahoše. Muzikant Tomáš Klus je zklamaný. „Respektuji volbu většiny, ač je mi líto menšin. Tak
hodně zdaru všem. Salva vítězům, čest poraženým. Hlavně nechme spát hlavně,“ napsal Klus
na sociálních sítích. Smutní i herečka Aňa Geislerová. „Musíme vydržet. Bude líp,“ píše. Nadějný
herec a zpěvák Adam Mišík však přemýšlí o emigraci. Herečka Mahulena Bočanová ale míní: „Vždyť
to bylo téměř napůl. To přece hodně znamená.“ Neúspěšný kandidát na prezidenta, podnikatel
a textař Michal Horáček, který poskytl reklamní billboardy Jiřímu Drahošovi, nakonec smířlivě
přiznal: „Není to snadné, ale musím to udělat: Říkám, že Miloš Zeman je i můj prezident...“

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt,
který skončil kvůli skandálu s drogami, je
nyní analytikem Institutu Václava Klause. Pro
pořad Rozstřel serveru iDNES.cz komentoval
Zemanovo zdraví. Co se stane, když
prezidentovi přestanou sloužit nohy a bude se
muset být na vozíku? Také prezident Masaryk
se ke konci svého úřadu potýkal se zhoršenou
mobilitou. „Nebylo by to poprvé v dějinách, kdy
hlava státu měla takový hendikep,“ prohlásil
Forejt a připomenul Franklina D. Roosevelta.
Americký prezident vyhrál druhou světovou
válku z ortopedického vozíčku. Forejt také
uvedl, že tentokrát nezůstane Česko bez
prezidenta jako při výměně na Hradě mezi
Václavem Klausem a Milošem Zemanem. „Složí
slib 8. března a nebude se opakovat situace –
uprázdnění prezidentského stolce na 10 hodin
a 15 minut – kdy prezidentské funkce formálně
přecházely na jiné ústavní zástupce,“ vysvětlil
Forejt.

Česká republika

Pro naši nejslavnější
běžkařku Kateřinu
Neumannovou budou
45. narozeniny dalšími,
které stráví mimo domov.
„Skoro všechny jsem
prožila buď na mistrovství
světa, nebo na olympiádě,“
říká nynější televizní
spolukomentátorka.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Přesně za týden, v pátek 9. února,
startuje zimní olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu. Na hrách nebude chybět ani Kateřina Neumannová,
jedna z nejúspěšnějších reprezentantek
naší historie a nyní spolukomentátorka
televizních přenosů.
Narozeniny máte 15. února, tedy
v průběhu olympiády. Budete je slavit přímo v Koreji, nebo až doma?
Oslavu neplánuji, nemám moc ráda organizované a plánované večírky. Třeba
se ale na místě něco uskuteční. Spíš
něco malého vymyslím po návratu
domů s rodinou a kamarády na Šumavě.

2. února 2018 11

„Už jsem víc v klidu“
Vzpomenete si na některou z minulých narozeninových oslav, které vyšly na dobu olympijských her?
Skoro všechny oslavy byly v době hlavních závodů v sezoně, buď na olympiádě, nebo mistrovství světa. V době narozenin jsem skoro vždy závodila, tak se
oslava pojala jen formálně. Daleko radši jsem byla, když se podařilo vyhrát medaili a oslavy se spojily.

Berou vás závodníci běžkaři stále
jako jednu ze svých kolegyň?
Vídám se s nimi dost nepravidelně.
Moji vrstevníci jsou buď v roli trenérů,
servismanů, nebo jiných spolupracovníků týmu. S těmi mám nejvíc společných
vzpomínek a zážitků, tak se samozřejmě ráda přidám, pokud se nějaká oslava
koná. Mladí závodníci, s kterými jsem
se v týmu už nepotkala, mají svůj svět
a partu pro oslavy.
Na co se do Koreje těšíte víc – na sledování samotných závodů, či na zákulisí a celkovou atmosféru olympiády?
Spíš jsem zvědavá na tuto zemi, v Koreji
jsem nikdy nebyla. V Asii byly velké
akce vždy skvěle připravené, stejné to oče-

FOTO | M. RŮŽIČKA, MAFRA

Nejslavnější snímek. Kateřina Neumannová se v závěru své olympijské kariéry dočkala v Turíně 2006 zlata. Hned v cíli se k ní rozběhla tříletá dcera Lucie.
kávám i v Koreji. Ráda poznávám nové
kultury, jídlo a zvyky vzdálených zemí.
Naopak se netěším na cestování, změny
časových pásem dost těžko snáším.
Je těžké udržet při televizním komentování závodů emoce na uzdě, když
jde o sport, který byl pro váš život
tak zásadní a řadu závodníků znáte?
Teď už je to v pohodě, ze závodní trati jsem
přeci jen už pár let pryč. To v začátcích komentování hned po ukončení kariéry tam
emoce byly, teď už se snažím být v klidu
a nemám pocit, že jsem na trati sama.

INZERCE

Řidič VZV Prostějov Přeprava materiálu,
nakládka, vykládka kamionů 12-hodinové
směny - krátký, dlouhý týden Nabízíme:
110 Kč/hod. včetně příplatků možnost
přesčasů, možnost ubytování včetně
příspěvku možnost úhrady jízdného
Požadujeme: platný ŘP sk. B, VZV průkaz
Více na www.jobdnes.cz/detail/34T25V

PRAGMA
personální
agentura s.r.o.

Zemědělství, lesnictví

Samostatný/á odborný/á referent/ka
ekonomického odboru ÚMČ Praha 18
vypisuje výběrové řízení na pozici
Samostatný/á odborný/á referent/ka
ekonomického odboru. Nástup možný
ihned. Více informací najdete na
www.letnany.cz. Kontakt: 284 028 114,
denisa.liptakova@letnany.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/4H9HXJ

Městská č ást
Praha 18

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Obchodní referent

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Účetní/Moravskoslezský kraj

Obchodník junior

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Mzdová/ý účetní

Vedoucí obchodního týmu

50 000 Kč / měsíc

Junior credit analyst, Relocation to Prague, 1300e

Vedoucí divize – výživa rostlin

50 000 Kč / měsíc

Junior/Senior Financial Reporting & Accounting - Relocation to Prague,…

ů
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Na svých pěti zimních olympiádách zažila
v oblečení ledaco – třeba i divoké začátky,
kdy jednotlivé kusy vůbec neladily. I proto
Kateřina Neumannová s chutí kývla na to,
aby se podílela na vývoji kolekce pro
Pchjongčchang 2018. „Domů jsem si asi
půl roku odnášela oblečení, i když ještě
nešlo o finální produkty. Rodinu jsem pak
otravovala třeba tím, aby nosili ponožky,“
směje se. „Pro ně je důležitá především
funkčnost – a jestli se sportovcům oblečení
bude líbit designově, to už je vždy věc
názoru,“ dodává.
(re, idnes.cz)

HUDEBNÍ IMPULSY

Nová alba 2018
JOSEF VLČEK

K

dybychom měli věřit muzikantům a zprávám z hudebních vydavatelství, měl by být rok 2018 nabitý novými alby a rádia by sázela do éteru jeden nový český hit za druhým. Realita ale bývá trochu jiná. Přesto to vypadá na pěknou úrodu hudebních novinek.
Událostí roku by měla být nová deska
Lucie s názvem Evolucie. Objeví se na
podzim a skupina její vydání podpoří několika velkými koncerty. Je otázkou,
jestli v kapele funguje stejná „chemie“
jako v devadesátých letech, nebo zda budou muzikanti spíš těžit ze své profesionality. Jejich poslední vystoupení ukázala víc zkušenosti než zápalu a nadšení.
Druhá očekávaná deska už vyšla.
Mandrage ji pod názvem Po půlnoci
vydali už 19. ledna. Jejich zpěvák a kytarista Pepa Bolan sice tvrdil, že bude
rockovější než předchozí album, ale obě
zatím v rádiích nasazené novinky (Slečno, já se omlouvám a Motýli) ukazují
spíš pravý opak. Hlavní je ale smysl pro
humor, který jejich písničky mají.

Ještě před prázdninami by se mělo objevit také nové album Wohnoutů. Moc
se o něm ještě neví, ale podle nedávno
vydané písně Hudba léčí s nádhernými
sóly jazzového trumpetisty Laca Décziho se zdá, že by mohli přijít se svými zatím nejlepšími nahrávkami.
Zatímco o novém albu Tomáše Kluse, které prý bude celé zasvěceno tématu rodina, putují po sociálních sítích
spíš dohady a pochyby, dva jiní pop
rockoví písničkáři už mají jasno. Marek Ztracený chce svou připravovanou
deskou připomenout deset let od svého
prvního hitu Ztrácíš. Prý si může vybírat z nejméně padesáti písní. Také
Xindl X si připomíná deset let od svého
prvního hitu Anděl a chystá na říjen novinku. Už pro ni má dokonce název –
Sexy Exity. Ani na ní by neměly chybět
vtipné a nápadité texty, jimiž je proslulý. Předzvěstí je čerstvý duet se Sabinou Křovákovou Věčně nevěrná.
Těžký úkol čeká na anglicky zpívající Lenny. Díky písničce Hell.o se jí dokonce povedlo překročit české hranice.
Články o tom, jak okouzlila italské pub-

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Holky z naší školky
Tomáš Klus vyhlíží novou desku.
likum, sice hodně přeháněly, o to víc
však vybudily napjaté očekávání, co přinese její podzimní druhé album. Překoná debut, nebo na něj nedosáhne?
A to pořád není všechno. Čeká nás
nová deska Monkey Business a objevují se zprávy, že cosi točí i dlouhou dobu
mlčící Helena Zeťová. Bylo by na čase.
Ženská složka české popové scény je totiž hodně oslabená. V roce 2017 vydaly
české zpěvačky méně nových desek,
než je prstů na obou rukou. Letos by
mělo této chudé kategorii dominovat
nové album Báry Polákové, které právě natáčí. Snad nezůstane osamoceno.
Vedle Lucie se chystá několik jiných
výrazných comebacků. Po čase se do studií vrací například Elán, Čechomor a dokonce Ilona Csáková. Možná je to i tím,
že se vrací zájem o hudbu devadesátých
let. Novinek letos bude tedy víc než dost.

Písnička Holky z naší
školky se v roce 1982
stala doslova přes noc
hitem i trnem v oku
mnohým
dívkám.
V textu se zpívá
o Majdalence, Apolence s Veronikou,
Věrce, Zdeňce, Majce, Lence s Monikou... „Přišla vlna protestů od jiných holek, jejichž jména tam nebyla,“ prozradil Stanislav Hložek na rádiu Český Impuls AM 981. Brzy proto vznikla druhá
verze, ve které zazněla další dívčí jména. V době největší slávy Stanislav Hložek a Petr Kotvald zpívali Holky z naší
školky nejméně 350krát do roka. I když
se tomu Hložek nejdřív bránil, dnes Holky z naší školky zpívá sám. Bez této písničky totiž nesmí odejít z pódia.
Kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj' žákovský
ty naše lásky klukovský...
(Hudba: K. Vágner, text: P. Žák)
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Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou.

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

TV program týdeníku 5plus2

sobota 3. února 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Tchyně 7.00 Růžová Anička 7.25 Princezna
Lada 8.10 Gejzír 8.40 Panství Downton VI (5/10)
9.30 Velká sázka o malé pivo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Pohádka o touze 14.05
O čarovné Laskonce 14.30 Anton Špelec, ostrostřelec 15.50 Ohnivé ženy se vracejí 17.00
Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Lišákoviny 6.35 Oggy a Škodíci V (39)
6.40 Oggy a Škodíci VI (1) 6.50 Jake a piráti
ze Země Nezemě IV (13) 7.15 Kačeří příběhy
(65, 66) 8.05 Lví hlídka (6) 8.25 Modrá laguna: Procitnutí 10.10 Moje falešná svatba 11.55
Volejte Novu 12.30 Víkend 13.35 Může se to
stát i vám. Romantická komedie (USA, 1994)
15.30 Můj přítel delfín. Rodinné drama (USA,
2011) 17.50 Kniha džunglí. Animovaný film
(USA, 1967) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

6.15 Nexo Knights (1) 6.45 Chlupatá rota (1)
7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M.A.S.H (42) 8.10
Autosalon 9.25 Prima Partička 10.25 Máme
rádi Česko 12.00 Mordparta II (2) 13.20 Ano,
šéfe! 14.30 Vraždy v Midsomeru VII.
Kriminální seriál (VB, 2004). Hrají: J. Nettles,
J. Hopkins, K. Barrow a další 16.45 Mušketýr.
Dobrodružný film (VB, 2001). Hrají: T. Roth,
J. Chambers, C. Daneuvová a další. Režie
P. Hyam 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.50 Soudní

ZÁBAVA

FANTASY

SERIÁL

síň 7.50 Poldové v akci 8.50 Interaktivní teleshopping 9.50 Soudní síň – cz 10.45 Posedlost rudou
12.40 Stříbrná pila (5/6) 13.45 Vlci (9, 10) 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (5), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.05 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Soudní síň
7.00 Kung Fu Kid 9.10 Interaktivní teleshopping
10.10 Globální dopad, thriller (USA, 2002) 12.10
Dlouhá míle (5), seriál (ČR, 1989) 13.50 České kino:
Jak se krade milion 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Zbraň odplaty, válečný film (J. Kor., 2008)
PONDĚLÍ 8.10 Experti 9.00 Interaktivní teleshopping 9.50 Rodinné záležitosti 11.00 Ve jménu
zákona (98/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Divocí koně II (50/68) 14.10 Soudní síň 17.10
Panelák (44) 17.55 Poldové v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Mys Dobré naděje 22.25 Útěk
z polygamie 0.10 Ve jménu zákona (98/131)
ÚTERÝ 8.00 Poldové v akci 9.00 Interaktivní

20.00 Zázraky přírody
21.10 Valmont
Drama (Fr./VB, 1989)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Vysvobození
Thriller (USA, 1972)
1.15
Banánové rybičky
1.50 Chalupa je hra
2.15 Zahrada je hra
2.40 Žiješ jenom 2x
3.05 Sama doma
4.35 Pod pokličkou

20.20 Zloba – Královna černé magie
Fantasy film (USA, 2014). Hrají
A. Jolie, E. Fanningová. Režie
R. Stromberg
22.05 Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)
23.45 Miami Vice
Akční film (N/USA, 2006)
2.00 Kriminálka Miami X (10)
2.45 Volejte Novu
3.40 DO-RE-MI
4.25 Kriminálka Anděl (4)
5.20 Novashopping

20.15 Polda III (1)
Manželský trojúhelník
21.35 Mezi náhrobními kameny
Krimithriller (USA, 2014). Hrají
L. Neeson, D. Stevens a další.
Režie S. Frank
23.55 Tři dny ke svobodě
Thriller (USA, 2010). Hrají
R. Crowe, E. Banksová a další.
Režie P. Haggis
2.40 Vraždy v Midsomeru VII
Čarodějnice
4.35 Máme rádi Česko

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.10 Kurýr (3) 8.15 Vesmírná loď Ascension (2) 9.15
Top Gear IX 10.25 Re-play 10.55 Pevnost Boyard
(11) 12.00 Pevnost Boyard (12) 13.10 Futurama (1)
13.40 Simpsonovi IV (11, 12) 14.40 Simpsonovi IV
(13, 14) 15.40 Futurama (2) 16.10 Proroctví zkázy
17.55 Simpsonovi IV (15) 18.30 Simpsonovi IV (16)
18.55 Simpsonovi IV (17) 19.30 Simpsonovi IV (18)
20.00 Tajný agent v sukni 22.35 Po krk v extázi
0.45 Grimm V (13), fantasy seriál (USA, 2016)

5.30 Nová cestománie 5.55 Prckové 7.15 Je to i můj
život 9.05 Mentalista V (12, 13) 10.45 Námořní
vyšetřovací služba VIII (19, 20) 12.50 Na život a na
smrt 14.35 Mravenčí polepšovna 16.10 Zathura:
Vesmírné dobrodružství 18.00 Na hraně zítřka,
akční sci-fi film (Kan./USA, 2014) 20.00 Útěk ze
Sibiře, drama (USA(Pol./SAE, 2010) 22.30 Seznam
nežádoucích, akční thriller (USA, 2011) 0.05 Únos
vlaku 1 2 3, akční film (USA/VB, 2009)

8.05 Nexo Knights (1) 8.30 Chlupatá rota (1) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.30 Vítejte doma VI (6)
11.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.00 Vítejte
doma VI (7) 13.05 Moje potrhlá máma 15.05
Kellyho hrdinové, válečný film (USA, 1970) 18.05
Malé vítězství, rodinný film (USA, 2014) 20.00
Studnařova dcera, romantický film (Fr., 2011) 22.20
Krvežíznivé opice, horor (Thaj., 2007) 0.15 Po krk
v extázi, krimidrama (VB, 2005)

SÉRUM PRAVDY

teleshopping 10.00 Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu
zákona (99/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Divocí koně II (51/68) 14.10 Soudní síň 17.10 Panelák
(45) 17.55 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (11) 21.20 Globální dopad 23.25 Dr.
Stefan Frank (79) 0.25 Ve jménu zákona (99/131)

STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Interaktivní
teleshopping 10.00 Soudní síň – cz 10.50 Ve jménu
zákona (100/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Divocí koně II (52/68) 14.10 Soudní síň 17.10
Panelák (46) 17.55 Poldové v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent
22.55 Dr. Ludsky (5/10) 0.05 Dr. Stefan Frank (80)
ČTVRTEK 7.55 Poldové v akci 9.00 Interaktivní
teleshopping 10.00 Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu
zákona (101/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Divocí koně II 14.10 Soudní síň 17.10 Panelák (47)
17.55 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (12) 21.20 Kuchař srdcem 23.25
Dr. Stefan Frank (81) 0.30 Ve jménu zákona
PÁTEK 8.05 Poldové v akci 9.05 Interaktivní
teleshopping 10.05 Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu
zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.05 Divocí koně
II 14.10 Soudní síň 17.10 Panelák 17.55 Poldové
v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila
21.20 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 23.00 Experti
23.45 Dr. Stefan Frank 0.50 Ve jménu zákona

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 205

neděle 4. února 2018
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.20
16.15
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.45
22.14
22.15
23.35
1.25
1.50
2.30

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.30 Logik 6.55
Anton Špelec, ostrostřelec 8.15 Úsměvy Míly Myslíkové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 F. L. Věk (5/13)

6.15 Lišákoviny
6.40 Oggy a Škodíci VI (2, 3)
7.00 Milesova
vesmírná dobrodružství (26)
7.25 Kačeří příběhy (67, 68)
8.15 Lví hlídka (7)
8.35 O zpívajícím stromku
9.45 Čivava z Beverly Hills
11.30 Tančím, abych žil
13.50 Zase ona!
15.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach
17.25 Příšerná tchyně
Romantická komedie (USA, 2005)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
22.25 Střepiny
22.55 Spiknutí
Thriller (USA, 1997)
1.25 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
3.10 DO-RE-MI
4.00 O zpívajícím stromku
Pohádka (N, 2016)
4.55 Novashopping

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O Popelákovi
Předeme, předeme zlatou nitku
Příběhy slavných... Jiří Císler
Cizí holka
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Zloději zelených koní
Drama (ČR, 2016)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Druhý tah pěšcem
Mladý Montalbano II
Banánové rybičky
Na forbíně TM
Žiješ jenom 2x

Prima
6.25
6.55
7.20
7.55
9.00
9.30
11.00
11.50
12.40
13.20
14.35
16.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.50
22.40

1.00
2.00
4.05

Nexo Knights (2)
Chlupatá rota (2)
M.A.S.H (43)
Přírodní vesmír (10)
Prima ZOOM Svět
1890 (5)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VII
Vím, že jsi vrah
Krimifilm (ČR, 1971)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Pevnost Boyard
Očima Josefa Klímy
Perníkový dědek
Thriller (USA, 1998). Hrají
K. Branagh, D. Hannahová,
R. Downey ml. a další.
Režie R. Altman
Přírodní vesmír (10)
Vraždy v Midsomeru VII
Malé vítězství
Rodinný film (USA, 2014)

Nova Cinema
6.00 Na Hromnice o den více 7.40 Zathura:
Vesmírné dobrodružství 9.25 Mravenčí polepšovna
11.25 Můj přítel delfín 13.30 Útěk ze Sibiře 15.55
Pohřešovaní III (3-5) 18.25 Gravitace 20.00
Zapomenutý ostrov, dobrodružný film (USA,
2008) 21.50 Hudson Hawk, krimikomedie (USA,
1991) 23.40 Miami Vice, akční film (N/USA, 2006)

Prima cool
6.35 Kurýr (4) 7.35 Vesmírná loď Ascension (3)
8.30 Top Gear IX 9.50 Těžká dřina 10.30 Pevnost
Boyard (13, 14) 12.35 Futurama (2) 13.05
Simpsonovi IV (15-18) 15.05 Futurama (3) 15.35
Tajný agent v sukni 17.55 Simpsonovi IV (19, 20)
18.55 Simpsonovi IV (21, 22) 20.00 Master and
Commander: Odvrácená strana světa 22.50
Exorcista (4) 23.45 Vikingové (5) 0.45 Grimm V (14)

Prima Max
9.15 Nexo Knights (2) 9.45 Chlupatá rota (2) 10.10
Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma VI (7)
12.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.55 Vítejte
doma VI (8) 13.55 Malé vítězství 15.50 Studnařova
dcera 18.15 Stvoření světa 20.00 Téměř bez šance,
thriller (USA, 1999) 22.10 Mezi náhrobními kameny,
krimithriller (USA, 2014) 0.35 Perníkový dědek,
thriller (USA, 1998)

pondělí 5. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(5/10) 9.50 168 hodin 10.30 Po stopách hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zlodějská komedie
14.35 Druhý tah pěšcem
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Případy 1. oddělení (5/22)
21.05 Dabing Street
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista III
23.20 Na stopě
23.45 Ve jménu vlasti VI
0.35 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium

5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.30
23.25
0.15
1.05
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3395)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (137)
Mentalista V (14)
Mentalista V (15)
Kriminálka Miami X (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3396)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (29)
Robinsonův ostrov II (1)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (6)
Beze stopy (1)
Mentalista V (14)
Mentalista V (15)
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.15
9.20
10.15
12.10
12.20
13.25
14.25
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.30
1.30
2.35

Nexo Knights (3)
Chlupatá rota (3)
M.A.S.H (44-46)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Ve víně je láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (4)
Doktor z hor:
Nové příběhy IV (10)
Návrat komisaře Rexe XIV (9)
Návrat komisaře Rexe XIV (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (71)
Jak se staví sen – extra
Krůček ke štěstí
Romantický film (USA, 2016).
Režie S. R. Monroe
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (9)
Návrat komisaře Rexe XIV (10)

Nova Cinema
6.15 Je to i můj život 8.15 Můj přítel delfín 10.15
Modrá laguna: Procitnutí 12.25 Moje falešná svatba
14.25 Zapomenutý ostrov 16.10 Příšerná tchyně
18.00 Vratné lahve 20.00 Reservation Road,
drama (USA, 2007) 21.55 Strach.com, koprodukční
film (Luc./N/USA/VB, 2002) 23.50 Hudson Hawk,
krimikomedie (USA, 1991)

Prima cool
9.35 Top Gear IX 12.05 Futurama (3) 12.35
Simpsonovi IV (19-22) 14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama (4) 16.05 Americký chopper
IV (1) 17.05 Top Gear IX 18.15 Simpsonovi IV (23)
18.45 Simpsonovi V (1-3) 20.15 Teorie velkého třesku XI (5) 20.50 Simpsonovi XXIX (5) 21.20 Teorie
velkého třesku VII (18, 19) 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper IV (1) 0.15 Prima Partička

Prima Max
8.45 Nexo Knights (3) 9.10 Chlupatá rota (3) 9.40
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Vítejte doma VI (8)
11.55 Mňam aneb Prima vařečka 12.25 Vítejte doma
VI (9) 13.30 Stvoření světa 15.10 Master and
Commander: Odvrácená strana světa 18.10 Láska
na vlnách 20.00 Dejte mi pokoj!, komedie (Fr.,
2014) 21.45 Sejmi prezidenta 23.40 Téměř bez
šance, thriller (USA, 1999)

úterý 6. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Alimenty 10.00 Zlodějská
komedie 10.40 Ohnivé ženy se vracejí 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Přání
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Stůj, nebo se netrefím
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Ve jménu vlasti VI
23.15 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3396)
Specialisté (29)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (138)
Mentalista V (16)
Mentalista V (17)
Kriminálka Miami X (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3397)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (789)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (7)
Beze stopy (2)
Mentalista V (16)
Mentalista V (17)
Kriminálka Miami X (11)

6.10
6.40
7.20
9.25
10.20
12.20
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.45
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (4)
Chlupatá rota (4)
M.A.S.H (46-48)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Nebezpečný příboj
Romance (N, 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (11)
Návrat komisaře Rexe XIV (11)
Návrat komisaře Rexe XIV (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (75)
Nevěra a víra. Seriál (ČR, 2017)
Mordparta II (3)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (11)
Návrat komisaře Rexe XIV (12)
Rosamunde Pilcher:
Nebezpečný příboj

5.00 Zapomenutý ostrov 6.35 Mentalista V (14, 15)
8.20 Příšerná tchyně 10.10 Tančím, abych žil 12.45
Může se to stát i vám, romantická komedie (USA,
1994) 15.00 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami
Beach 16.45 Kniha džunglí 18.15 Zloba – Královna
černé magie 20.00 Vzbuďte se, vojáci! 22.30
Střelci na útěku 0.15 Spiknutí, thriller (USA, 1997)

Prima cool
11.40 Simpsonovi XXIX (5) 12.10 Futurama (4)
12.40 Simpsonovi IV (23) 13.10 Simpsonovi V (1-3)
14.40 Teorie velkého třesku VII (18, 19) 15.40
Futurama (5) 16.00 Americký chopper IV (2) 17.00
Top Gear 2008 18.15 Simpsonovi V (4-7) 20.15 Top
Gear speciál: Když se nedaří (2) 21.20 Teorie velkého třesku VII (20, 21) 22.15 Partička 23.10 Americký
chopper IV (2) 0.05 Partička

Prima Max
9.30 Nexo Knights (4) 9.55 Chlupatá rota (4) 10.25
Zpravodajství FTV Prima 12.00 Vítejte doma VI (9)
12.55 Mňam aneb Prima vařečka 13.25 Vítejte
doma VI (10) 14.25 Láska na vlnách 16.20 Dejte mi
pokoj! 18.05 Veterinář vyšetřuje: Mrtvý v moři
20.00 Růžový panter, komedie (VB/USA, 1964)
22.30 Mariňák, válečný film (USA, 2005) 1.00
Sejmi prezidenta, akční film (Fin./VB/USA, 2015)

středa 7. února 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin 10.30 Syn
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nejdelší návrat
14.55 Trumfy Miroslava Donutila
15.50 To je vražda, napsala VIII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vzteklina (5/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (5/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Columbo
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3397)
Ordinace v růžové zahradě 2 (789)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (139)
Mentalista V (18)
Mentalista V (19)
Kriminálka Miami X (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3398)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Robinsonův ostrov II (2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (8)
Beze stopy (3)
Mentalista V (18)
Mentalista V (19)
Kriminálka Miami X (12)

6.15
6.40
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (5)
Chlupatá rota (5)
M.A.S.H (48-50)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Dokonalé štěstí
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (6)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (12)
Komisař Rex na stopě (1)
Komisař Rex na stopě (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (72)
Dnes naposled. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Polda III (1)
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (1)
Komisař Rex na stopě (2)
Rosamunde Pilcher:
Dokonalé štěstí

6.15 Kniha džunglí 7.40 Mentalista V (16, 17) 9.25
Pohřešovaní III (3–5) 12.35 Čivava z Beverly Hills
14.35 Zloba – Královna černé magie 16.20 Zase
ona! 18.15 Past na ženicha (1/2) 20.00 Veronica
Marsová 22.10 Kouzlo přítomného okamžiku,
komediální romantické drama (USA, 2013) 23.55
Střelci na útěku, akční film (USA, 1998)

Prima cool
11.10 Top Gear speciál: Když se nedaří (2) 12.20
Futurama (5) 12.50 Simpsonovi V 13.40 COOLfeed
13.50 Simpsonovi V 14.50 Teorie velkého třesku VII
15.45 Futurama (6) 16.05 Americký chopper IV (3)
17.05 Top Gear 2008 18.15 Simpsonovi V (8-11)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (14)
21.20 Teorie velkého třesku VII 22.15 Partička 23.05
Americký chopper IV (3) 0.05 Partička

Prima Max
8.20 Nexo Knights (5) 8.45 Chlupatá rota (5) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Vítejte doma VI
(10) 11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma VI (11) 13.20 Veterinář vyšetřuje: Mrtvý v moři
15.15 Růžový panter 17.45 Mušketýr, dobrodružný
film (VB, 2001) 20.00 Čistá duše, životopisný film
(USA, 2001) 22.50 Pouto s vrahem, thriller (Kan.,
2012) 0.55 Mariňák, válečný film (USA, 2005)

čtvrtek 8. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Přání 10.00 F. L. Věk (5/13)
10.45 Příběhy slavných... Jiří Císler
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tatínek
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv

5.55
8.25
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.05
1.00
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3398)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (140)
Mentalista V (20)
Mentalista V (21)
Kriminálka Miami X (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3399)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (790)
Prásk!
Soudce Dredd
Sci-fi film (USA, 1995)
Mentalista V (20)
Mentalista V (21)
Kriminálka Miami X (13)
Krok za krokem IV (14)

6.05
6.35
7.15
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
1.55
3.00

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (6)
Chlupatá rota (6)
M.A.S.H (50-52)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Zmatená láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (7)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (13)
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (76)
Rorejsova milenka
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Rosamunde Pilcher:
Zmatená láska

5.45 Past na ženicha (1/2) 7.20 Mentalista V (18, 19)
9.05 Čivava z Beverly Hills 11.15 Zase ona! 13.30
Vzbuďte se, vojáci! 15.55 Když muž miluje ženu
18.15 Past na ženicha (2/2) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (21, 22) 21.55 Bouřlivé srdce, thriller (USA, 1992) 0.15 Kouzlo přítomného okamžiku,
komediální romantické drama (USA, 2013)

Prima cool
10.10 Americký chopper IV 11.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.10 Futurama 12.40
Simpsonovi V 13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi V
14.45 Teorie velkého třesku VII 15.35 Futurama
16.00 Americký chopper IV 17.00 Top Gear 2008
18.15 Simpsonovi V 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII 21.50 Teorie velkého třesku VIII
22.20 Akční komando 0.20 Americký chopper IV

Prima Max
8.05 Nexo Knights (6) 8.30 Chlupatá rota (6) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.30 Vítejte doma VI (11)
11.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.00 Vítejte
doma VI (12) 12.55 Mušketýr 15.15 Čistá duše 18.10
Záhada ostrova Shadow: Svatba bez ženicha
20.00 Pumpaři od Zlaté podkovy 22.00 Bitva
o Passchendaele, válečný film (Kan., 2008) 0.25
Pouto s vrahem, thriller (Kan., 2012)

pátek 9. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin 10.30 Tatínek
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Trumfy Miroslava Donutila
16.00 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (23/39)
21.25 13. komnata Josefa Nedorosta
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.35 Kuchařská pohotovost
2.05 Bydlení je hra

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
1.00
1.55
2.35
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3399)
Ordinace v růžové zahradě 2 (790)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (141)
Mentalista V (22)
Mentalista VI (1)
Kriminálka Miami X (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3400)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Návrh
Komedie (USA, 2009)
Spojenec
Krimifilm (USA, 2006)
Mentalista V (22)
Mentalista VI (1)
Kriminálka Miami X (14)
Co na to Češi

6.10
6.40
7.20
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
0.20
1.20
2.20
3.20

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (7)
Chlupatá rota (7)
M.A.S.H (52-54)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Falešná jeptiška
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (8)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (14)
Komisař Rex na stopě (5)
Komisař Rex na stopě (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (6)
Vabank
S.W.A.T. – Jednotka
rychlého nasazení
Akční film (USA, 2003)
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (5)
Komisař Rex na stopě (6)
Rosamunde Pilcher:
Falešná jeptiška

5.10 O zpívajícím stromku 6.05 Past na ženicha
(2/2) 7.45 Mentalista V (20, 21) 9.30 Vůbec nic
společného 12.15 Závist 14.30 Život naruby 16.30
Námořní vyšetřovací služba VIII (21, 22) 18.15
Maminčin mazánek 20.00 Mrazík, pohádka (Rus.,
1964) 21.45 Vrah přes inzerát, thriller (USA, 2011)
23.25 Soudce Dredd, sci-fi film (USA, 1995)

Prima cool
10.00 Americký chopper IV (4) 11.05 Autosalon
12.15 Futurama (7) 12.45 Simpsonovi V (12, 13)
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi V (14, 15) 14.45
Teorie velkého třesku VII (24) 15.15 Teorie velkého
třesku VIII 15.45 Futurama (8) 16.05 Americký
chopper IV 17.05 Top Gear 2008 18.15 Simpsonovi
V 20.15 Armagedon v Los Angeles 22.10 Zabijácké
včely 0.00 Americký chopper IV (5)

Prima Max
9.05 Nexo Knights (7) 9.35 Chlupatá rota (7) 9.55
Zpravodajství FTV Prima 11.30 Vítejte doma VI (12)
12.30 Mňam aneb Prima vařečka 13.00 Vítejte
doma VI (13) 14.05 Záhada ostrova Shadow:
Svatba bez ženicha 16.10 Svatební šílenství 18.10
Velká filmová láska 20.00 Harper, krimifilm (USA,
1966) 22.30 Akční komando, akční film (USA, 1997)
0.30 Bitva o Passchendaele
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Pavla Dikova (34)

Dlouhodobě je na mateřské. S přítelem má
syna, z předešlého
vztahu další tři děti.
Pokud vyhraje, použije peníze na opravy
domu a pojede s dětmi
na pěkný výlet. Mezi její oblíbená jídla
patří svíčková. Nesnáší sladké, hlavně
rýži se švestkami. Při stolování je velmi
tolerantní a nemá problém s ničím.

Úterý: Jaromír Černý (54)

Je z Ostravy. Pracoval
jako lakýrník, prodavač, vrátný a 25 let působil jako správce budov a pozemků. Momentálně je už tři roky
v částečném invalidním důchodu po dvojité operaci páteře.
S manželkou Naďou, která ho do pořadu přihlásila, jsou spolu třiatřicet let, vychovali čtyři děti a mají pět vnoučat. Pokud vyhraje, peníze utratí za dárky pro
své blízké. Miluje poctivý hovězí guláš.
Nesnáší vnitřnosti.

Středa: Ivo Naglík (39)

Pracoval jako svářeč,
montér v Čechách i
v zahraničí, převážně
ve Francii. Nyní už asi
tři roky distribuuje
vína do hotelů, restaurací, kaváren a cukráren. Má za sebou dvě nevydařená manželství a pevně věří, že potřetí to již vyjde. Když uspěje, rád by utekl před sychravým počasím někam za teplem. Rád
připravuje steaky, polévky a pokrmy
z čerstvých surovin. Nesnáší smaženici
s hříbky.

Česká republika

Jarda dojatý až k slzám
Kulinářsko-hostitelská show Prostřeno! zavítá do Moravskoslezského kraje
ČR | Pět soutěžících ze severu Moravy
bojuje o 60 tisíc korun a také o sympatie
diváků, od kterých mohou dostat dalších 10 tisíc. Stejnou částku za svůj hlas
získá i jeden z diváků.
Tři ze spoluhodovníků v pořadu Prostřeno! mají po čtyřech dětech, navíc poslední hostitelka Šárka dorazila až z Kanárských ostrovů, kde už dvacet let žije,
muzicíruje, zpívá a podniká v cestovním ruchu. Co řeknou soupeři na její
španělské menu?
Pavla v pondělí neuvaří doma, ale v
domě u sestry, protože se stěhuje. Soupeři ocení její panenku na smetanovo-pepřové omáčce. U zábavy – odezírání ze rtů, se hosté docela zasmějí.
Jarda v úterý naservíruje salát z domácí majonézy a houstičky vlastnoručně
upečené. Na „dědovo zelí s pečeným hovězím masem“ budou všichni zvědaví,
jenže hostitel to přežene s česnekem.
Ivo je kliďas, kritiku nese v pohodě, i
když do své večeře asi docela investoval. Začne s pravým šampaňským, pečená kachna na pomerančích by byla výborná, jen kdyby bramborové pyré nebylo studené. A Helena má k jídlu asi nejvíce připomínek.
Po středeční francouzské večeři nachystá Helena v Karviné české menu.

Pátek: Šárka Castells (49)

Celý život se věnuje
muzice a cestovnímu
ruchu. Je vdaná, s manželem vychovávají tři
děti – dvě má manžel z
prvního manželství a
jedno mají společně.
S rodinou žije na Kanárských ostrovech, ale momentálně pobývá v Havířově u sestry. Pokud vyhraje, přidá sestře
peníze na nové auto nebo si koupí novou aparaturu. Mezi její oblíbená jídla
patří mořské plody a bifteky. Sní nebo
alespoň ochutná vše, není vybíravá.

Jarda, který dosud vystupuje jako dobrácký medvídek, je ve čtvrtek jako vyměněný, ale není sám, kdo se u Heleny
necítí moc dobře. Jenže hostitelka má
pocit, že když soupeři skoro všechno
snědli, má vítězství v kapse.
U zpěvačky Šárky, která je už dvacet
let vdaná ve Španělsku, nyní na Fuerteventuře, si budou hosté v pátek připadat
jako na dovolené na Kanárech. Tam je
bohužel hostitelka nepozve, ale podívají se do Havířova k její sestře, kde při
svých návštěvách domova bydlí a kam
se ráda vrací. Je až neuvěřitelné, jakou

hostinu Šárka v podmínkách malého
bytu připraví. Helena k Šárce konečně
dorazí se svými pravými vlasy, bez další paruky, které nosila celý týden. S Pavlou chtějí taktizovat, jenže jehněčí pečeně se hostitelce povede. Navíc dojme
Jardu dezertem. Ten básní o nebi v ústech! A úplně ho dorazí zábavou, když
zazpívá a při přednesu Lásko má, já
stůňu, dojme Jaromíra k slzám.
Týden bude napínavý od začátku do
konce. Kdo si odnese hlavní výhru 60 tisíc? Sledujte premiérové Prostřeno! každý všední den v 17.50 a hlasujte! (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Housky a pochoutkový salát

Čtvrtek: Helena Maráková (42)

Ze dvou rozvedených
manželství má celkem
čtyři děti, má už i čtrnáctiměsíční vnučku.
Jedenáct let žije s přítelem. Pokud by vyhrála, uspořádala by rodinnou oslavu pro děti. Ráda připravuje
českou kuchyni, chutnají jí vepřové výpečky. Nesnáší dršťky. Zajímá ji, jak
probíhá natáčení pořadu.

Zpěvačka Šárka (vzadu uprostřed) okouzlí svým kulinářským uměním především Jaromíra (druhý zprava). Ten básní o nebi v ústech. FOTO | FTV PRIMA

Domácí housky: 500 g hladké mouky,
3 lžíce oleje, 1 lžička soli, 1 lžička cukru, 1/2 kostky droždí. Pochoutkový salát: 300 g měkkého salámu, 100 g kyselých okurek, 3 vejce natvrdo, 100 g cibule nakrájené nadrobno, 1 malá plechovka hrášku. Domácí majonéza: 1 lžíce
plnotučné hořčice, 1 lžíce citronové šťávy, 1 lžíce oleje, 1 vejce, špetka soli,
špetka pepře. Postup – domácí housky: Do misky rozdrobíme droždí, přidáme cukr a zalijeme malým množstvím
vlažného mléka. Na teplém místě necháme vykynout kvásek, který vlijeme do
mísy s moukou, přidáme olej, vejce, sůl
a zbytek vlažného mléka. Vše důkladně
zpracujeme na vláčné těsto. Necháme
opět vykynout na teplém místě. Po vykynutí rozdělíme těsto na malé housky,
které potřeme žloutkem rozmíchaným s
malým množstvím vody. Housky sypeme mákem, kmínem, sezamem, nebo

solí a pečeme ve středně vyhřáté troubě
dozlatova. Pochoutkový salát: Salám,
vejce natvrdo a kyselou okurku nastrouháme nahrubo, cibuli nakrájíme nadrobno a přidáme sterilizovaný hrášek a nakonec domácí majonézu, kterou jsme si
vyšlehali z uvedených surovin. Vše smícháme a podáváme na druhý den, aby se
salát v chladu dobře rozležel, pak není
třeba solit ani pepřit.
Jehněčí pečeně
Ingredience: 1 jehněčí kýta, 5 stroužků
česneku, 100 až 150 ml octa balsamico,
větvička rozmarýnu, 1 lžíce kmínu,
5 lžic oleje, sůl, pepř. Postup: Česnek,
kmín, sůl, pepř, ocet, olej a vodu smícháme a rozmixujeme. Jehněčí kýtu
dáme do pekáče a zalijeme naší směsí,
přidáme rozmarýn. Zakryjeme a necháme v marinádě odpočinout nejlépe do
druhého dne. Troubu předehřejeme na
200 °C, vložíme jehněčí kýtu a pečeme

přikryté zhruba hodinu a půl. Dle potřeby podléváme vodou. Až je maso měkké, odkryjeme a pečeme naplno dozlatova ještě zhruba hodinu a půl. Stále hlídáme, případně obracíme.
Dezert: Malinový mls

Ingredience: 2 vaničky malin, plátky
želatiny, malinová šťáva, šlehačka, bílý
jogurt, cukr. Postup: Do pánve si dáme
většinu malin. Bokem si odložíme tolik
malin, kolik budeme dělat pohárů, v našem případě tedy pět kousků. Maliny
ohřejeme a přidáme malinovou šťávu,
cukr, nakonec želatinu rozpuštěnou
podle návodu. Dezert dáme do pohárků
a necháme ztuhnout (spíše zmrznout)
ve svislé poloze. Potom si vyšleháme
šlehačku, kterou smícháme s bílým jogurtem. Připraveným krémem zarovnáme okraj sklenice. Nahoru položíme
jako ozdobu jednu malinu a jeden lístek
máty.

VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Hranici úspěchu určí samy školy
Co tento rok očekávat
od přijímacích zkoušek
na střední školy? Velkou
roli opět hrají jednotné
státní zkoušky. Kritéria
ale stanovují ředitelé škol.

Kalendář přijímacích zkoušek na SŠ

Vybrat si dvě střední školy a poslat na ně přihlášky je potřeba do 1. března.
Uchazeči o studium čtyřleté nebo maturitní nástavbové budou psát testy 12. dubna.
Druhý termín mají 16. dubna.
■ Uchazeči o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích píší testy 13. dubna.
Druhý termín mají 17. dubna.
■ Náhradní termíny jsou pro všechny typy studia shodné: 10. a 11. května.
■ Druhá a další kola se mohou konat průběžně po skončení prvních kol
a jsou v kompetenci jednotlivých škol.

■

■

Jak budou vypadat letošní
přijímačky na střední školy?
V případě nematuritních oborů zůstává
přijímací řízení v kompetenci jednotlivých škol. Je tedy na škole, jaké (a zda
vůbec) přijímačky připraví. Na většině
nematuritních oborů není velký přetlak,
a uchazeči se tedy s přípravou až na výjimky nemusejí stresovat. Uchazeči
o obory maturitní budou psát stejně
jako loni jednotné přijímací testy z češtiny a matematiky, které zadává a vyhodnocuje centrum Cermat. Varianty testů
jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání
(včetně oborů nástavbového studia),
pro šesti a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů
v didaktických testech z matematiky
i českého jazyka a literatury je 50 bodů.

Na kolik škol je možné
podat přihlášku?
Na přihlášce může uchazeč uvést maximálně dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné
školy. Vyplněnou přihlášku je potřeba
okopírovat a poslat vybraným školám.
Formulář přihlášky může poskytnout
střední škola, popřípadě základní škola.
Ke stažení je také na webu Ministerstva
školství (www.msmt.cz).

IL. FOTO | ARCHIV MAFRA

Je uvedení pořadí škol či
oborů v přihlášce závazné?
Není. Definitivní rozhodnutí může udělat uchazeč až v případě, že se dostane
na obě školy. Na tu, kterou si pro své
studium nakonec vybere, pošle takzvaný zápisový lístek.

Píše se jednotný test jen
jednou, nebo je pokusů víc?

Na kolik bodů je nutné
testy napsat?

V prvním kole přijímacího řízení má
každý uchazeč právo konat jednotnou
zkoušku dvakrát (na každé přihlášené
škole nebo oboru jednou), přičemž se
pro rozhodnutí o přijetí využije pouze
lepší výsledek. Pokud má uchazeč dvě
přihlášky na různé obory téže školy,
píše na této škole testy v prvním i druhém termínu. Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se na termíny
řádné nemohli dostavit ze závažných důvodů.

Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovovaly samy do 31. ledna. Ředitelé budou moci pro výběr uchazečů použít i vlastní testy (případně zvolit další
kritéria výběru), v úvahu přitom musí
vzít jedinou podmínku: výsledek jednotné státní zkoušky má mít minimálně
60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. V případě
sportovních gymnázií stačí 40 %.
Barbora Cihelková, Lidové noviny
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Co je nutné určitě vědět
o formulářích přihlášek?
Na přihláškách nesmí chybět podpis
uchazeče a jeho zákonného zástupce. Základní škola potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy jeho ověřené kopie). Lékařské
potvrzení je potřeba jen u vybraných
oborů, pro něž tuto povinnost stanovuje
zákon. Nepožaduje se například pro
obor gymnázium, ale předkládá se u oboru gymnázium se sportovní přípravou.

„Rodiče podceňují zapojení dítěte do výběru školy“
Výběr střední školy by v žádném případě neměl být direktivním
rozhodnutím rodičů. „Vybrat by ji měli spolu s dětmi,“ říká
Jiří Kadlec, ředitel vzdělávací agentury AMOS.
Podle čeho se má žák 9. třídy a jeho rodiče rozhodovat
při výběru střední školy?
Žáci a rodiče mají na konečný výběr školy přibližně stejný vliv.
Rodiče by si měli sednout se svým potomkem a probrat s ním
základní okruhy: Jaké má dítě předpoklady a studijní výsledky?
Jaké jsou šance na přijetí a uplatnění? Jak je škola dostupná
(dojíždění) a finančně náročná? A podívat se na prezentace a kvalitu jednotlivých škol.
Základním kritériem by měl být zájem studenta a zda je či není studijní typ. Při výběru
odborné školy hraje větší roli uplatnění na trhu práce a finanční ohodnocení absolventů.
Které chyby bývají nejčastější?
Nechávání vše na poslední chvílí a pak podání přihlášky na nejbližší školu. Mnoho rodičů podcení
zapojení potomka do rozhodování. Dobře vybraná škola znamená, že student má zájem školu
studovat a bude vše při vynaloženém úsilí zvládat. Škola by tedy neměla být ani moc lehká,
ani příliš náročná – tak, aby student mohl i nadále stíhat své koníčky, sport i přátele.
Často se mluví o nedostatku řemeslníků. Jsou v roce 2018 učiliště dobrou volbou?
Počty studentů na učilištích klesly, ovšem poptávka po vyučených lidech je obrovská a mzdy
někdy daleko atraktivnější, než když vystudujete obchodní akademii. Řemeslně či technicky
zruční studenti by se studia na učilištích neměli obávat. Česko je strojírenská velmoc
a poptávka po technicky vzdělaných lidech je veliká, tak jako i po všech řemeslech.
(jos)

Studujte u nás!
FROV JU je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě
s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,
zaměřeným na oblast rybářství a ochranu vod.

Bakalářský studijní obor:
Rybářství 3/p/k
Ochrana vod 3/p

Navazující magisterský studijní obor:
Rybářství a ochrana vod 2/p/k
Fishery and Protection of Waters 2/p/k

Doktorský studijní obor:
Rybářství 4/p/k
Fishery 4/p/k

2018 2019
číslice = počet let studia / p = prezenční
p/k = prezenční/kombinovaný

Příjem přihlášek do 31. 3. 2018! www.studiumrybarstvi.cz
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Stamiliony nejen na mikroskopy

Do jihomoravských škol putuje více než 350 milionů korun z evropských fondů na specializované učebny
IVANA SOLAŘÍKOVÁ

44 milionů korun. Z nich škola vybuduje nejen výtahy a další zařízení pro bezbariérovou školu, ale právě i pět odborných učeben. Mimo jiné přírodopisu, digitálních technologií nebo pracovních
činností.
Na jižní Moravu takto do škol prostřednictví ministerstva nateče bezmála
355 milionů korun. Za ty by ve školách,
přeplněných silnými ročníky, měly
vzniknout odpovídající prostory pro odborné vzdělávání.

JIŽNÍ MORAVA | Když potřebují žáci
některé třídy do učebny fyziky, všichni
deváťáci se musí vystěhovat, protože právě fyzikální učebna je jejich domovskou
třídou. Jakmile některý ročník odejde do
tělocvičny, jejich třídu obsadí třeba polovina němčinářů z jiné třídy. Po skončení
vyučování se zase některé ze tříd mění
ve školní družinu.
„Děti jsou vlastně neustále v pohybu,
pořád se po škole stěhují,“ posteskl si ředitel základní školy Komenského v Hustopečích Miroslav Patloka v době, kdy
spolu s vedením města chystali žádost
o dotaci z evropských fondů, ze které by
mohli zaplatit právě nové odborné učebny. „Kapacita školy je nedostatečná. Již
nemáme ani jednu volnou odbornou
učebnu. Ve všech učebnách jsou kmenové třídy, což je pro běžnou školní práci
naprosto nevhodné,“ poznamenal.
Hustopečští s žádostí uspěli. Z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje ministerstvo pro
místní rozvoj, sem doputuje bezmála

Na laboratoře není místo
Na jižní Moravě totiž počet školáků neustále roste. Za posledních šest let jich
přibylo přes třináct tisíc. Školy jsou
plné a na odborné učebny zkrátka není
místo. Právě to by měl mnohamilionový
dotační balík změnit.
„Projekty jsou zaměřeny zejména na
stavby a stavební úpravy odborných učeben cizích jazyků, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, pro práci
s digitálními technologiemi a celkovou
modernizaci infrastruktury pro odborné

vzdělávání včetně nákupu vybavení odborných učeben,“ říká ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová. U všech
projektů se počítá také s bezbariérovými
přístupy a modernizací vnitřních sítí
škol pro připojení k internetu. Díky
tomu má být výuka kvalitnější ve vazbě
na moderní technologie.
Podle ředitelů škol jsou to právě odborné učebny, které vždy najdou využití. I tehdy, až přestanou do škol proudit
silné ročníky. „Byly doby, kdy do naší
školy chodilo i sedm set žáků, a zvládali
jsme to. Nicméně doba jde dál. Odbornost se neustále zvyšuje, přibývají nové
technologie, je potřeba víc počítačových
učeben. Doba si to tak nějak vyžaduje,“
podotýká místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta.

Nejvíc peněz do Boskovic
Největším projektem na jižní Moravě je
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání v Boskovicích, kam míří 60 milionů korun. Zaměřeno bude na technické
a přírodovědné vzdělávání. Radnice

vlastně už jen čekala, jestli bude s žádostí o dotaci úspěšná. „Všechna povolení
jsou připravena, teď musíme vyhlásit výběrové řízení a pak se může začít stavět,“ potvrdila starostka Boskovic Hana
Nedomová (ČSSD).
Stavba naváže na stávající pavilon základní školy v ulici Slovákova. V centru
bude třeba učebna dřevo-kovo výroby
nebo učebna techniky a technologií, kde
školáci proniknou do tajů elektroniky,
mechaniky, hydrauliky nebo třeba solární energie. Vyzkouší si skutečné pracovní stroje. V přírodovědné učebně zase najdou třeba mikroskopy včetně kamery se
snímáním a přenosem dat pro projekci,
preparáty pro mikroskopické práce, soupravu senzorů pro snímání a přenos dat,
3D tiskárnu, binokulární lupu a dokonce
zabudované terárium a akvárium.
Neuspěla jen větší města, ale i venkovské školy, jež chtějí vybudovat učebny
pro výuku jazyků a odborných předmětů. Na jižní Moravě putuje největší balík
kromě Boskovic a Hustopečí například
do Želešic a Viničních Šumic nebo do
Pohořelic.
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DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
NECHUŤ K UČENÍ
NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI

UMÍME TO ŘEŠIT:

AKTUÁLNĚ HLEDÁME
LETOPLAST S.R.O.

- POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
- PROBLÉMY S I/Y, ŠPATNÉ ZNÁMKY
- POTÍŽE S MATEMATIKOU
- TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ
- NEUMÍTE MU POMOCI?
- OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, DYS...

PŘEDNÁŠKA ZDARMA
Jak na učení bez mučení

15. 2. 2018 v 17:00 hod.
Šámalova 10, Brno
www.basicbrno.cz

Mgr. Ivana Nováková, časopis
ZDRAVÍ A KRÁSA
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným
větám, které čtete ve studijním plánu svého dítěte, realita je taková, že jeho handicap ve škole
nikoho nezajímá.
Dyslektik, dysgra k, či majitel jiné podobné
poruchy? Pro učitele prostě hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe. Je to jako začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož, aby
dokázalo text někomu přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně nastudovat několik předmětů a znovu je dítěti od-vykládat. Což
o to, pokud trénujete na pozici učitele v základní
škole, není to na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné, zřejmě vás několikahodinová
denní ztráta zrovna nadšením nenaplňuje.
Míša je těžký dyslektik, dysgra k,
dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení.

Tel.: 608 434 568

Vyzkoušeli jsme všechny možné prostředky - terapie, domácí učitele atd. - bohužel
s chabým výsledkem.
A NAJEDNOU SE STAL ZÁZRAK;
objevili jsme BASIC a učitelku, která má
výjimečné schopnosti. Během letního
intenzivního kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule si čte, ve psaní používá
diakritiku, kterou dříve úplně opomíjel.
Největší radost mi udělal, když cca po
dvoutýdenní terapii jsem ho našel doma
s knížkou v ruce, kterou neodložil přes
hodinu a přelouskal prvních 30 stran. Teď
vidím syna spokojeného, šťastného.
Děkujeme!!!
pan N.

UMÍME TO ŘEŠIT! ZAVOLEJTE
A DOMLUVTE SI KONZULTACI

studijnicentrum@skolabasic.cz

HLEDÁME DALŠÍ
SUPERHRDINY DO TÝMU!
ELEKTRIKÁŘ
oprava a údržba elektronických částí strojů
preventivní údržba strojů a strojových zařízení
základní měření ochran elektrických zařízení

NÁSTROJAŘ
čištění a mazání forem v průběhu vstřikovacích
cyklů
základní nastavení mechanických částí forem
opravy, čištění a výměna forem

MANIPULANT
chystání a navážení materiálu, obalů
a lakovacích přípravků
evidence výrobků pomocí čtečky čárových kódů
odvoz hotových výrobků do skladu

PRAŽSKÁ 258 I LETOVICE I TEL.: +420 720 984 448 I KARIERA@LETOPLAST.CZ

Česká republika
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„Ke kvalitě se lidé musí projíst“
Klára Bucková se
cukrařinu učila v Itálii.
Dnes si její dortíky
objednávají lidé
z celé ČR i ze zahraničí.
5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL PŘIBYL
ČR | Přestože cukrařinu nestudovala, ve
svém oboru patří ke špičce. Klára
Bucková z Teplic se řemeslo naučila
v Itálii a dnes dělá dorty a zákusky, které rozdávají radost na domácích oslavách, rautech i firemních večírcích.
„Mé dorty musí vypadat dobře, chutnat
dobře a být z kvalitních surovin. To jsou
tři základní věci, které jdou ruku v ruce.
Kompromisy v nich nedělám,“ říká majitelka ateliéru Corpus delicious.
Jak jste se k cukrařině dostala?
Měla jsem ji ráda už od malička. Ve
20 letech jsem se jako vyučená malířka
skla odstěhovala do Itálie, kde jsem
měla svůj sklářský ateliér. Po rozchodu
s manželem jsem ale od malování upustila a pomáhala kamarádce, která měla
pekárnu. Věnovala jsem se domácí cukrařině, vše bylo poctivé a vyráběly jsme
toho po troškách. Pak jsem se ale přestěhovala a začala jsem pracovat v malé
cukrárně, kde jsme byli čtyři lidé i se
šéfem. Věnovali jsme se klasické italské cukrařině a vyráběli různé druhy malých i větších dortíků. Tam mě to začalo
hodně bavit. Časem jsem ale ukončila
italskou etapu života a začala v Praze dělat manažerku italské restaurace Amici
Miei a později La Vita e Bella. A později jsem se nastěhovala zpátky do Teplic
za maminkou, kde jsme bydlely od
mých šesti let.
A kdy jste si založila svůj cukrářský
ateliér?
Ten mám teprve dva roky, předtím jsem
jezdila hlavně na různé kurzy, abych se
zdokonalila. Byla jsem třeba ve Varese
(Itálie) na kurzu královské glazury, který vyučoval známý Angličan David McCaffrey. Dodnes hodně sleduji videa
a novinky z tohoto odvětví. Můj kamarád, který dělá šéfcukráře v jednom norském pětihvězdičkovém hotelu, mě naučil francouzskou část cukrařiny.
V Itálii jsou oblíbené malé dortíky.
Jak je tomu v Čechách?
Moji klienti jsou nadšení z menších dortíků a porcí. Když jdete někam na oslavu či raut, hezky to vypadá. Lahev pro
oslavence přinese každý, proto si lidé
rádi objednají něco speciálního, například dortík. U něj si vyhraji s různými
vrstvami, které se k sobě hodí a ladí. Dě-

„

Klára Bucková se cukrařině intenzivně věnuje teprve šest let, její dortíky už si ale získaly obdiv zákazníků po celé
republice i v zahraničí. Její produkty nejen skvěle chutnají, ale také krásně vypadají.
FOTO | 4x IVETA LHOTSKÁ
lám například dorty z kaštanového pyré
kombinované s hruškou svařenou ve
víně, jež se dává dovnitř, takže řez má
různou skladbu. Mám známého advokáta, kterému mé dorty tak zachutnaly, že
mu je posílám do Prahy. Jeho manželka
je ze všech nadšená, což mě moc těší.
Člověk se ke kvalitě musí projíst. Mé zaměstnankyně tvrdí, že už nemohou jít
do obyčejné cukrárny nebo si dát běžnou zmrzlinu. Už jim to nechutná.
Variabilita je jistě obrovská. Kolik
druhů dortíků děláte?
To se nedá říct. Ráda vymýšlím různé
kombinace, nemám ráda stereotyp.
Řídím se většinou instinktem a ne recepturami. Je samozřejmě základní recept
na krém, ale skladbu dortu, co se dá
zkombinovat s čím, si určuji sama.
Malé dorty jsou všechny stejné, ale
když dělám sólo dorty, tak si musím
u některých zákazníků psát, co do nich
dávám, abych pak byla schopná stejný
dort udělat i podruhé.
Navíc tvoříte i svatební dorty, že?
Ano, letos jsme jich dělali asi 40 a každý z nich byl originál. Vrcholem všeho
byly dorty pro narozeniny obchodního
centra Palladium Praha. Pro každý obchod jsme dělali dort, dohromady jich
bylo 220. A připravili jsme i jeden velký 50kilogramový. To bylo hodně náročné, pracovali jsme na tom celý týden. Na dorty jsme dávali pásku z fondánu, která byla nekonečná. Měla několik
set metrů.

Vymýšlím
kombinace.
Nemám ráda stereotyp.
Řídím se instinktem
a ne recepturami.
Živí vás dorty na objednávku nebo
ty, které dodáváte do kaváren a na
rauty či večírky?
V Teplicích dodáváme dorty a zákusky
do dvou kaváren, dovážíme je ale i do
dalších měst, například do Ústí, Prahy
nebo Drážďan. Ze začátku jsme dělali
hlavně velké dorty na zakázku. V poslední době ale naopak děláme rauty
a větší akce s menšími dortíky. Přání zákazníků se mění. V létě vyrábíme
66 druhů zmrzliny. Přes zimu méně, ale
v rodinném balení je dostupná celoročně. Kdyby bylo pořád léto, možná by ze
mě byla zmrzlinářka. (smích) Baví mě
vymýšlet nové druhy a dávat dohromady chutě, které se zdají být nespojitelné,
jako třeba gorgonzola s hruškou. Abych
zmrzlinu dostala mezi lidi, pořídila
jsem dokonce zmrzlinový vůz. Můžeme v něm mít až 16 druhů, jezdíme
s ním po městě a po různých akcích.
Jaká je vaše filozofie? Chcete, aby
dorty hezky vypadaly, nebo aby
byly z kvalitních surovin?
Mé dorty musí vypadat dobře, chutnat
dobře a být z kvalitních surovin. To

jsou tři základní věci, které jdou
ruku v ruce. Kompromisy v nich nedělám. Některé firmy mi nabízejí méně
kvalitní produkty, ale ty já prostě neberu. Žloutkový krém se dá sice koupit
hotový nebo i instantní v prášku, já si
ale dám tu práci a udělám si svůj.
Žloutkový krém má být ze žloutků, ne
z pytlíku.
Většinu surovin do svých dortů
máte ze zahraničí, že?
Je to tak, bohužel. Ráda bych používala
věci od českých výrobců, ale po zkušenostech už nemůžu. Jednou nám došla
italská mouka a než přišla nová, koupili
jsme 10 kilo české a napekli z ní perníčky. Zatímco z italské mouky byly kypré
a krásné, z české byly dobré leda tak na
ozdobu. Tohle prostě není mouka, ale
střelný prach. Dříve jsme kupovali i českou smetanu a pokaždé byla jiná. Jednou ji nevyšleháte, jindy je zase hořká.
To mi vadí. Ale pár českých surovin používáme, například mléko a cukr.
Podnikáte i přes své zdravotní potíže. Prý se nesmíte stresovat. Slyšel
jsem, že máte svalovou dystrofii...
Postupně mi odumírají svaly, jednu
ruku už nezvednu zcela úplně. Musím
se trochu hlídat a více se věnovat svému
tělu. Každý týden bych měla chodit na
rehabilitace a jednou ročně jet na 5 týdnů do lázní. Mám se vyhýbat stresu, což
je ale dost těžké, protože často dělám
i 20 hodin denně. Když pak ale vidíte ty
spokojené lidi, tak to za to stojí.
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Padla poslední klapka
a film bude na podzim

„

Rodinná komedie s detektivní zápletkou se na plátna kin dostane v listopadu
JANA PLECHATÁ
ČR | Netradiční detektivka Ten, kdo tě
miloval, podle románu Marie Poledňákové, vznikala od listopadu loňského
roku do letošního ledna mimo jiné i
v Karlových Varech. Premiéru v kinech
bude mít tento rodinný komediálně laděný příběh s kriminální zápletkou a předvánoční atmosférou 8. listopadu.
Producent Adam Dvořák si k natočení snímku přizval režiséra Jana Pachla,
který je podepsaný například pod kriminálkou Rapl. Její první série se rovněž
natáčela v Karlovarském kraji.

Komedie s detektivkou
„Ten, kdo tě miloval – román Marie Poledňákové, je netradičně pro ni detektivka. Honza Pachl, etablovaný v krimi
žánru, si zase chtěl zkusit natočit komedii. Tak mne napadlo, že spojení těch
dvou by mohlo být zajímavým prolínáním žánrů i osobností. Půjde o rodinnou
komedii s detektivní zápletkou. Divák

Příběh „našeho“
prvního vládce.
V časopisu Téma
ČR | Tři armády pochodují přes Evropu, aby zničily zpupného kupce Sáma.
Marně. Zaskočí je v bitvě, o které se budou vyprávět legendy. „On nebyl nějaká mytická postava jako Přemysl Oráč,
ale skutečně doložený vládce. Je strašně
nebezpečné spojovat mýty a historii,“
upozorňuje archeolog a historik Michal
Lutovský, který je odborníkem na raný
středověk. Jak to bylo se Sámovou říší?
„My si hned představujeme něco jako
římské impérium, jenže to je také spíš
obrozenecká představa, jako kdyby byla
pomalu celá střední Evropa ovládaná nějakým Sámem. Ve skutečnosti šlo asi o
menší útvar s tím, že dosah jeho bojovníků byl o něco větší,“ podotýká Michal
Lutovský. Odkud Sámo, panující tu asi
v letech 623
až 658, pocházel? Co znamená
jeho
jméno? A jaká
území ovládal? Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma, které vychází
v pátek.

se může těšit na vyšetřování, které povedou netradičně více děti s maminkou,
ovšem za bedlivé supervize šéfa kriminálky,“ prozradil Adam Dvořák.

Divák se
může těšit
na vyšetřování, které
povedou netradičně děti
s maminkou, ovšem
za bedlivé supervize
šéfa kriminálky.
Ve snímku figuruje mimo jiné jeden
pes, lední medvěd, osel a dva příčesky
pro herce Lukáše Vaculíka a Hynka Čermáka, který v Raplovi ztvárnil postavu
majora Kuneše. Kromě nich se divákům představí také Eva Holubová,
Soňa Norisová, Václav Postránecký, Lívia Bělovič či Pavel Řezníček.
Marie Poledňáková, která je autor-

kou stejnojmenné knižní předlohy, se
podílela na scénáři filmu. Děj se odehrává v lázeňském maloměstě a hlavní hrdinkou je Vanda Kalinová, která ztratí
manžela, elitního vyšetřovatele.
V manželových věcech pak narazí na
dokumenty, které ukazují, že k ní Josef
nebyl upřímný. Vanda se pak společně
se svými dětmi a tchyní vydává po stopách tajemství, jež vedou nejen k nejmocnějšímu muži kraje, ale i do její
vlastní minulosti.

Zahrál si i umělý sníh
První klapka padla 23. listopadu loňského roku, poslední pak 15. ledna v Černošicích. V Karlovarském kraji se filmaři
ukázali nejen v samotných Karlových
Varech, ale také v hotelu Riverside
u březovské přehrady, na vánočních trzích v Chebu nebo na Božím Daru.
Filmový štáb měl celkem 60 členů,
natáčelo se v šesti městech, kromě míst
v Karlovarském kraji také v Praze,
Nové Vsi pod Pleší a Černošicích. Při

Herci Lívia Bělovič a Hynek Čermák.
FOTO | MARTIN MARTÍNEK
natáčení se spotřebovalo 50 pytlů umělého sněhu.
Podle scénářů Marie Poledňákové
vznikla řada legendárních českých filmů. Například S tebou mě baví svět,
Jak dostat tatínka do polepšovny, Jak se
krotí krokodýli nebo Líbáš jako Bůh.

Spokojený herec je mrtvý herec
ČR | Herečka Kristýna Frejová (44 let)
připouští, že si život umí udělat napínavým. Pokud prý dcera herců Ladislava
Freje a Věry Galatíkové neleze po stěnách či se nepotápí v hlubinách, ocitne
se na dobrodružné výpravě v milovaném divadle.
Kdy jste se na divadelních prknech
začala cítit jako doma, tedy bez trémy a nervozity s vědomím, že to
opravdu zvládnete?
Ještě jsem nezačala. Myslím si, jak
vždycky říkal můj tatínek, že spokojený
herec je mrtvý herec. Pořád je co zlepšovat, jak na sobě, tak na roli. Každé představení je pro mě něco na způsob dobrodružné výpravy. Dávám si takové malé
klacky pod nohy a malé úkoly, co bych
si ještě mohla zkusit zahrát. Pro mě je to
pořád napínavé.
Vy máte ráda napětí i v osobním životě, milujete adrenalinové sporty.
Já nevím, jestli jsem napínavý člověk,
nebo jestli dělám napínavé věci. Teď
kupříkladu jdu ze stěny, kde se vám i po
určité době, kdy už si myslíte, že jste
king, což si tedy samozřejmě nemyslím, stane, že si blbě nacvaknete „presku“. Člověk musí být ve sportech pořád
strašně bdělý, ať už je to jízda na koni,

couzské revoluci a z Paříže mi úplně
nadšeně volal, že ve Francii v nějakých
archivech objevil, že bratři Frejové z
Brna byli nájemní vrazi Robespierra.
Ono těch Frejů asi v Brně zas tolik nebylo, takže jsem si říkala, že je to bezvadné a my jsme prokletý rod. Jestli nějaký
adrenalin, tak asi tady od bratrů Frejů z
Brna, kteří byli asi něco jako Viktor Čistič pro Robespierra.
Ladislav Frej, Kristýna Frejová a
její dcera Ráchel. FOTO | L. HATAŠOVÁ
na motorce, potápění, nebo to lezení.
Myslím, že nejbezpečnější sport, kterému se takhle dlouhodoběji věnuji, je taiči, kde mi maximálně může rupnout koleno. Přistupuji k tomu s velkým respektem, protože jsou to sporty, kde může jít
o život. Vlastně vás to neustále drží při
tom být bdělý, vůči sobě i tomu, že
máte zodpovědnost za spolulezce nebo
za „buddyho“ při potápění.
Po kom to máte?
Nevím. Popravdě napříč dějinami historií naší rodiny nikdo takový vlastně nebyl. Akorát mě teď tak napadá, že můj
spolužák z gymnázia, který studoval dějiny, psal jednou obsáhlou práci o fran-

Učíte i dceru užívat si adrenalin, ale
zároveň aby i měla ráda život?
Myslím, že má dcera má ráda život tak
nějak přirozeně. Ona k tomu chudinka
přišla trochu jako slepej k houslím. Já
bych ji nikdy nenutila k ničemu, co by ji
nebavilo. Je pravda, že když jsem ji poprvé vzala lézt, tak mi vyběhla tu patnáctimetrovou stěnu a ani se nezačervenala. Slanila jako Spider-Man a to jí to nikdo v životě předtím nevysvětlil. Když
si to své dítě jistíte, tak samozřejmě
víte, že se nemůže nic stát. K tomu lezení takhle získala vztah. Do toho si sama
vybrala potápění, dělá freediving. Také
lyžujeme, Ráchelka lyžuje od tří let,
akorát si bohužel nedávno zlomila
nohu. Přišlo mi to úsměvné, protože se
mnou jezdí rafty, na koni a pak si zlomí
nohu, když uklouzne na hřišti po mokré
trávě.
(fik)
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Stříkouni svou
kořist sestřelí
Unikátní loveckou techniku stříkounů si mohou nově
prohlédnout návštěvníci brněnské zoo. Tyto ryby
svou kořist zasáhnou proudem vody.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Přestože největším lákadlem letošní sezony budou v brněnské zoo lví
dvojčata, jejichž pohlaví chovatelé zjistí
až koncem února, zahrada nezahálí. Návštěvníkům zatím zajistila jinou atrakci,
tentokrát z rybí říše. V pavilonu Exotárium nově plavou takzvané střílející ryby,
které dokážou proudem vody zasáhnout
hmyz na vzdálenost více než jeden metr.

„

Akvárium je
úmyslně
napuštěné jen do
poloviny, abychom
umožnili stříkounům
sestřelovat hmyz
z rostlin a dekorací.

Jiné druhy uloví odpočívající hmyz nad hladinou skokem, ale stříkouni jej
sráží přesně mířeným proudem vody.
FOTO | PETR ŠRÁMEK, ZOO BRNO

„Chovatel umisťuje cvrčky nad hladinu na větve i dekorace a stříkouni lidem
předvádí svoji neobvyklou strategii lovení. Do tlamy naberou vodu a přesně mířeným proudem srazí odpočívající hmyz
do vody,“ popsal kurátor chovu ryb Petr
Šrámek.
Zoologická zahrada koupila od soukromníka z Německa desítku ryb, které
obyčejně žijí v mírně slaných vodách
v deltách řek od Indie po Pacifické ostrovy a dorůstají až 25 centimetrů. V Brně
lidé najdou dva druhy – stříkouny pětitrnné, které jiná zoo u nás ani na Slovensku nechová, a lapavé. Mladé ryby se

způsob lovení učí metodou pokus –
omyl, navíc se musí vypořádat s lomem
světla na hladině. Stříkouni v brněnské
zoologické zahradě toto umění už ovládají a předvádí ho právě při krmení cvrčky.
V Zoo Brno již byli stříkouni v minulosti chováni. Bylo to ale v akváriu, které jim neumožnilo použít tuto unikátní
loveckou techniku, protože bylo plně napuštěné vodou. „To stávající je proto
úmyslně napuštěné jen do poloviny
a část nad hladinou je koncipována tak,
aby umožnila stříkounům sestřelovat
hmyz z rostlin a dekorací,“ doplnil Šrámek. Společně se stříkouny obývá obnažené skalní římsy akvária i skupinka
obojživelných ryb lezců.

Valentýn v zoo
Obdivovat kuriózní lovce z vodní říše
budou moci lidé třeba i na Valentýna,
kdy brněnská zoo nabídne speciální program.
„Rádi bychom návštěvníkům ukázali,
že se do zoo vyplatí přijít i v zimě. Případnou sněhovou nadílku si dokážou
krásně užít i zvířata, do kterých by to někdo možná ani neřekl. Své kouzlo má
ale také zimní zoo bez sněhu. V expozičním komplexu Beringie jsou častěji
k vidění rosomáci nebo rysové,“ uvedl
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.
Posoudit to mohou ve středu 14. února
všichni zamilovaní. Pro zájemce bude připravena třeba srdíčková stěna k pořízení
netradiční selfie nebo komentovaná krmení s povídáním o zvířecí lásce.

Lidé už mohou okusit sto nejlepších vín
Nejlepší víno letošního
Salonu vín uzrálo na
svazích Pálavy, ve výšce
390 metrů nad mořem.
VALTICE | Sto nejlepších moravských
a českých vín pro rok 2018 mohou od
uplynulé soboty ochutnat lidé ve sklepení zámku ve Valticích. Salon vín, který
bude po celý rok představovat kolekci
toho nejlepšího z umu tuzemských vinařů, je otevřený. Lidé ho mohou navštívit
denně kromě pondělí.

Letos porotci nejlepší stovku vybírali
v konkurenci 2 073 vín. A Salon pokořil
další z rekordů. V expozici se totiž bude
prezentovat celkem 59 vinařství, což je
zatím nejvíce v historii. „Svědčí to
o tom, že počet našich vinařství, která
dosahují špičkové úrovně, se stále rozšiřuje,“ míní Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, jež nejvyšší tuzemskou soutěž vín organizuje.
Podle šéfa Svazu vinařů ČR Tibora
Nyitraye je to zase důkaz, že soutěž dávno není jen pro velká vinařství. Do
prestižního výběru se totiž dostala také
vína vinařů, kteří hospodaří na malých

rozlohách a vyrábí jen několik tisíc litrů
vína.
V kolekci samozřejmě nechybí ani letošní absolutní šampion – Ryzlink vlašský 2016, pozdní sběr z Nového Vinařství v Drnholci. „Tento Ryzlink vlašský
zvítězil poměrně přesvědčivě. Všechna
vína ve finálovém hodnocení byla opravdu špičková a o to cennější je titul ‚šampion‘ pro toto víno“, dodává Krška.
Nejlepší víno tohoto roku uzrálo
v nové vinici v obci Klentnice na Pálavě v nadmořské výšce 390 metrů nad
mořem. „Patří mezi jednu z našich nejvýše položených vinic, díky čemuž má

nezaměnitelné terroir. Jedná se o typický pálavský ryzlink vlašský s medovo-grepovou aromatikou i chutí,“ komentuje vítězné víno ředitel Nového Vinařství Petr Ptáček.
Obliba expozice Salonu vín neustále
roste. Ne nadarmo je také držitelem titulu TOP vinařský cíl a každoročně některý z jeho degustačních programů absolvuje téměř 23 tisíc návštěvníků.
Nejúspěšnější odrůdou letošního ročníku se stal Ryzlink rýnský se sedmnácti zastoupeními. V Salonu vín najdou
lidé 73 vín bílých, 23 červených, dvě růžová a dvě vína šumivá.
(sol)
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

Ing. Kamil Dřevojan
manažer poboček
Břeclav, Hodonín

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Cítím nostalgii, svěřil se Bába

Jaroslav Bába už se na Hustopečském skákání nepere o vítězství, zdejší závod a povrch však stále miluje
ROBIN KRUTIL
HUSTOPEČE | Ve svých jinošských letech si do Hustopečí jezdil pro vítězství.
Těm je nyní Jaroslav Bába vzdálen,
přesto na Hustopečské skákání nedá dopustit.
„Strašně rád tady závodím, je to nejlepší výškařský závod v republice,“ prohlásil už dlouhou dobu nejlepší český
výškař po 19. ročníku oblíbené akce,
který se konal minulou sobotu. „Je tu
úžasná atmosféra, kterou jsem jinde nezažil. Vždycky se mi tady skákalo nejlépe a sedělo mi to tady. Podařilo se mi
tady skočit 235 (centimetrů), takže tady
vždycky budu mít krásné vzpomínky.
Cítím trošku nostalgii.“
Svému veleskoku z roku 2005 se tentokrát nepřiblížil, s výkonem 220 skončil až jedenáctý. „Spokojenost úplně
není. V prvním letošním závodě jsem
skočil 220 a chtěl jsem přidat nějaké centimetry, což se nepovedlo,“ posteskl si
Bába. „Potřebuju se ještě rozzávodit. Při
rozcvičování se cítím super, ale přijde
závod a jsem zkřečovatělý, skáču moc silově. Není tam taková lehkost a uvolněnost, ještě na sobě musím pracovat.“
Bronzový medailista z olympijských
INZERCE

Jaroslav Bába v minulosti Hustopečské skákání třikrát vyhrál, naposledy tu v konkurenci mladších výškařů skončil jedenáctý. FOTO | WWW.HUSTOPECSKESKAKANI.CZ
Atén už nesvádí souboj jen s laťkou, ale
také s věkem. Ve třiatřiceti letech byl
v sobotním startovním poli zdaleka nejstarší.
„Nikdo nemládne a já si ty svoje
mladé roky už prošel. Nevím, kolik mě
toho ještě čeká, každý rok je těžší a těžší tělo přemlouvat, aby šlo do tréninku.
Ale pořád jsem schopný nějak natrénovat, abych byl schopný splnit limity. Letos je mým cílem hlavně letní mistrovství Evropy,“ sdělil Bába.

Roli hlavní postavy mítinku převzal
ruský vicemistr světa Danil Lysenko,
který se blýskl nejlepším výkonem roku
– 237 centimetrů – a na dosah měl také
překonání letitého rekordu mítinku,
když se třikrát jen lehce otřel o laťku
o dva centimetry výš.
„Diváci si museli přijít na své. Pro
nás je to trošku odměna za to, co jsme
vytrpěli před závody, kdy se postupně
zranilo několik závodníků,“ připomněl
předstartovní trable ředitel mítinku Zby-

něk Háder. Na schválení Lysenkova
startu navíc museli organizátoři čekat
až do minulého čtvrtka, kdy mezinárodní atletická federace rozhodla, kterým
atletům z dopingem poskvrněného Ruska umožní startovat na mezinárodních
akcích. „Už jsme si pomalu mysleli, že
to nevyjde. Měli jsme nervy na špagátu,“ přiblížil Háder.
Zatímco o několik skokanů vinou zranění přišel, Mexičan Edgar Rivera se mu
přihlásil sám. „V té době jsme měli plnou startovku, tak jsme mu řekli: Sorry,
už nemáme peníze. Ale on chtěl startovat i tak. Když přijel a vylezl z auta, tak
nám děkoval, že jsme mu to umožnili
i bez nároku na honorář,“ vylíčil Háder.
Kromě vřelých diváků je totiž velkým hustopečským lákadlem také „kouzelný“ povrch. „ Člověk to musí trošku
cítit a počkat si, aby ho to na odrazu
koplo. Když to neuspěchá, tak se tady
dá skočit strašně vysoko,“ oznamuje
Bába.
Na kulatý dvacátý ročník, který se
bude konat příští rok, navíc pořadatelé
připravují bonus. „Chtěli bychom udělat veteránskou výšku. Rád bych pozval
mistry umění, kteří ve výšce něco znamenali,“ prozradil Háder.

tvproducts.cz
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GARANCE
VRÁCENÍ

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

TEPLOVZDUŠNÝ
VENTILÁTOR
MINI HEATER

Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte intenzitu vyhřívání). Př
Příjemná,
říjemná b
bezpečná
ezp
pečná a úsporná.

Zapojuje se přímo do zásuvky.
Termostat od 15 °C do 32 °C.
12 hodinový časovač.
Digitální LED displej.
Automatické vypnutí.

100%

90 dní

Rozměr: 150 × 80 cm
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

CENA

GARANCE

KVALITY

PRODLUŽUJEME

do 15. 2.

PÁNSKÝ PARALYZÉR
ORTHELL 1000

ELEKTRICKÝ
ODVLHČOVAČ
VZDUCHU

Pánská dobíjecí baterka s výkonným paralyzérem.
Pro pocit bezpečí. Poskytuje praktickou ochranu
před útočníky.

Zbaví prostor od ne
nechtěné vlhkosti. LED
kontrolka plnosti
nádržky.

Váha: 232 g
Doba nabíjení:
2,5-3 hodiny

Rozměr: 15 × 21 × 13 cm

Napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon 400 W

zimní
sleva

899,-

599,-

699,-

od

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
➊ LIGHT za 499 Kč
➋ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➌ PROFI za 999 Kč

sleva

1 499,-

399,-

499,-

999,-

/ks

Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouženou rukojetí.
Čištění koupelen nebylo nikdy snazší. Vyčistí spáry,
velké i malé plochy.
Balení obsahuje:
1x SPIN MASTER, 3x vyměnitelné hlavice,
1x prodlužovací rukojeť,1x nabíječka

➌

sleva

sleva

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ Spin Master

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

zimní

zimní

zimní

399,-

PARALYZÉR

POZOR! Prodej pouze osobám starším 18 let!

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

Úspora času, energie i vody bez ústředního ohřevu.
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč

SVÍTILNA

➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč

RÝŽOVAR

Pro velmi jednoduchou přípravu
všech druhů rýže. Automatické vypnutí. Uchová
rýži teplou po dobu
až 6 hodin.
Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litrů

➊

NOVINKA
➋

od

499,-

699,- 1 299,od

OSOBNÍ ZESILOVAČE ZVUKU MULTIFUNKČNÍ MADLO

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Profi za 599 Kč
➌ Vocal Plus
za 799 Kč
➍ Mini za 499 Kč
➎ Dobíjecí POWER
za 699 Kč
➏ Digital za 899 Kč
NOVINKA

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO NA WC

s indikátorem

Zlepšete svůj sluch. Uslyšíte šepot na 30 m.
Regulace hlasitosti.

Zařiďte si bezbariérovou koupelnu nebo toaletu
bez děr a vrtání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč
Barva: bílá, chrom

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

➍

➎

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

/ks

od

AB MULTI SHAPER NOVINKA ORBITREK
Bez námahy zpevní, vytvaruje
KLASIK
a posílí svaly během několika
minut. Přenosný a bezdrátový.

sleva

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i na invalidní
vozík).

Nástavec na WC mísu
- ideální pro hůře se
pohybující osoby,
handicapované
a seniory.

1 199,-

399,-

10 úrovní intenzity impulzů.
6 programů

399,-

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

Pro spolehlivé
uchycení

➌
SLEVA -200 Kč

s poklopem

zimní

Zvýšení sedu cca o 10 cm
Šířka 36 cm, hloubka 39 cm
Max. nosnost uživatele 135 kg

➋

➊

699 ,-

199,- 899,-

Formuje postavu.
Pomáhá spalovat
tuky, tvaruje svaly,
aktivuje metabolismus a posiluje
srdce.
Nosnost: 112 kg

/ks

zimní
sleva

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI

Detoxikační terapie. Pomáhají zabránit hromadění
toxinů v těle, snižují šance onemocnět. Obsahují
přírodní látky (aktivují
akupunkturní
body na
chodidlech,
odvádí z těla
toxiny).

399,-

KOMPRESNÍ PUNČOCHY
SE ZIPEM

Ideální pro diabetiky a osoby
s cévními poruchami. S praktickým
zapínáním na zip.
Barva/velikost:
S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL
1 pár za 299 Kč
2 páry za 398 Kč

* v nabídce také Orbitrek
Platinium PROFI
za 2 989 Kč

zimní
sleva

799,-

3 990,-

2 789,-

19,od

12,-

/ks

zimní
sleva

10 ks za 150 Kč
(15 Kč /ks)
ZVÝHODNĚNÁ SADA
(30 ks) za 360 Kč
(12 Kč/ks)

199,-

od

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

/pár

