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Jaroš si oblíbil Himálaje i Krušné hory
MOSTECKÉ DIVADLO

Na premiéru představení
Postřižiny musela přijet
záchranka
...strana 3

MILENECKÝ BYZNYS

Zahlaď nevěru, rozvrať vztah.
Inkognito. To je práce agentů
z Alibi na míru
...strany 6 a 7

Nejvyšší vrcholy v oblíbených Himálajích už Radek Jaroš za dvacet let pokořil. Nejvíc práce mu dala K2, na niž loni vylezl
až na pátý pokus. I o tom mluvil při své pravidelné besedě v Klínech. VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 2
FOTO | RADEKJAROS.CZ

Zábava umazává body
Řidiči se školení kvůli trestným bodům bojí, pak zjišťují, že je to vlastně baví
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Nejprve zažil Martin Procházka z Mostecka úlek. To když si nechal
vyjet výpis trestných bodů řidiče a zjistil, že jich má už šest.
„Říkal jsem si, že nevědomky udělám nějakou chybu za víc bodů a přijdu
o řidičák. Nejsem na něm závislý kvůli
práci, ale byl by to problém pro běžný
život,“ přiznal Procházka.
Proto se rozhodl jít na školení na mos-
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maximálně tolik bodů
mohou mít řidiči, aby si
mohli tři umazat

teckém polygonu a tři body si tam nechat díky tomu odečíst. V tu chvíli dostal obavy, jak to bude vypadat. „Bál
jsem se, že tam budeme dělat nějaké testy, budou nás zkoušet a tak,“ vyprávěl.
Ale nakonec byl nadšený. „Strávil
jsem na polygonu celý den a parádně

jsem si to užil. Teorie byla zajímavá,
protože nám ukazovali videa z různých
situací nebo říkali, jak v kterých situacích reagovat. A pak jsme si parádně zajezdili, to bylo super. Šel bych klidně
znovu, kdybych zase nějaké body nasbíral,“ usmíval se mladý muž.
Jeho popis školení zcela odpovídá
tomu, jak instruktoři chtějí školení dělat. Řidiči si z něj mají odnést vědomosti a znalosti, ale také je to má bavit.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Zábava umazala
tři trestné body
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ale hlavně se musejí během školení
naučit jezdit bezpečněji. „Jízda na polygonu není všelék, ale je to střípek do mozaiky bezpečné jízdy. Chceme, aby se
tady řidiči učili hlavně prevenci, tedy
pokoru za volantem, předvídání a defenzivní jízdu. Vždy zdůrazňujeme, že by
už ze školení měli jet opatrněji, než
když sem přijížděli,“ vysvětlil smysl
školení Libor Budina, který je ve společnosti DEKRA CZ a.s. vedoucím oddělení výcviku řidičů na polygonech.

Radek Jaroš hodlá vyjít
z Klínů na další vrcholy
První Čech, který zdolal
všechny osmitisícovky
bez umělého kyslíku, se
chystá na Korunu světa.
Trénuje i na Mostecku.
5plus2
■ ROZHOVOR

ODEČTY
■ Školení pro odečet trestných
bodů řidiče je možné jednou za
rok, cena je 3890 Kč.
■ Provádí se na mosteckém
polygonu, trestné body ale
připisují i odepisují úředníci
příslušného městského úřadu.
■ Přihlásit se mohou jen řidiči,
kteří mají maximálně 10 ze
12 možných trestných bodů.
Žádný přestupek navíc nesměl
být za maximální počet 7 bodů.

Praktické jízdy na polygonu využívají různých překážek - lidé se při jízdě
mezi kužely dozví, jak správně držet volat nebo sedět. „My seděli skoro všichni
špatně, protože jsme napůl leželi,“ vzpomínal Procházka. Učí se v krizové situaci maximálně brzdit. Ale také poznávají, co vlastně jejich auto umí. „Já mám v
autě ABS, EPS a další vychytávky.
Když jsem najel na desku, která auto
rozhodí do smyku, tak jsem to perfektně ustál. Pak mi instruktor řekl, ať si to
vypnu. A já bych bez toho vždy skončil
ve škarpě,“ srovnával mladý řidič.

Báli se rozjet
Někteří šoféři, kteří trestné body často
sbírají za rychlou jízdu, se paradoxně
na polygonu báli rozjet. Právě na kyvné
desce je to přitom nutné, aby se aktivovala, uvedla vůz do smyku a řidiči se
učili ho zvládnout. „Instruktoři nám právě říkali, že je dobré si to vyzkoušet právě tady, kde se nic nemůže stát. Je to
pravda,“ uznal Procházka.
Na další školení zatím chodit nepotřebuje. „Rok jsem neudělal žádný přestupek, takže se mi zbylé trestné body odečetly automaticky. Ale už si to budu hlídat a když nějaké body nasbírám, klidně na školení půjdu znovu,“ shrnul Procházka své dojmy.

TOMÁŠ KASSAL
KLÍNY | Radek Jaroš si s lidmi v Klínech na Mostecku povídal přímo na
sjezdovce, ale i při večerní besedě. Ta
se musela kvůli velkému zájmu přesunout do nedaleké sportovní haly.
„Besed je více po posledním výstupu
na K2, což se mi povedlo na pátý pokus
a bylo to završení Koruny Himálaje.
Stal jsem se prvním Čechem a patnáctým na světě, kteří vylezli na všech čtrnáct osmitisícovek bez kyslíkových přístrojů,“ připomněl Jaroš v rozhovoru,
čím se proslavil.
Nejsou vám české hory malé?
V žádném případě. České hory jsou
krásné, nakonec jsem na nich vyrostl.
Jaký je váš vztah ke Klínům? K běžkařským trasám, ke sjezdovce…?
Sjezdovka na Klínech, to je pro mě premiéra. Já normálně jezdím jen na prkně
a na sjezdovce jako takové jsem byl naposledy v roce 1982. To jsem byl na lyžařském výcviku na průmyslovce a kvůli lyžím dostal trojku z chování. Běžky
tady znám, protože sem jezdím už šest
nebo sedm let a tratě jsou nádherně upravované. Kluci se tomu opravdu věnují.
Areál se za roky, co sem jezdím, obrovsky změnil k lepšímu.
Říkal jste, že na Klíny jezdíte už několik let. Znáte Mostecko víc, nebo
jen zdejší středisko?
Byl jsem v Litvínově na hokeji, protože
tam mám kamarády, kluky z horské
služby, se kterými jsem byl v roce 1999
na Huascaránu. Byl jsem na safari v povrchovém dole a loni jsem i fáral do hlubinného dolu. Takže znám Mostecko i z
těchhle stránek. V roce 1998, kdy jsem
vylezl Everest, jsme tady opravovali jednu z chladicích věží chemičky.

Autogramy horolezec Radek Jaroš rozdával na Klínech i na parkovišti mezi
auty.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
Takže váš pohled je jiný než většiny
lidí, kteří se na Mostecko dívají trochu s despektem?
Mám úplně jiný pohled, protože krajina
tady je krásná. To mě právě překvapilo,
když jsme tady pracovali. Dělali jsme
dvanáctky, já tady tehdy zároveň trénoval na expedici, takže jsem večer v
sedm sedl na kolo a vyrazil směrem na
Klíny. Jel jsem hodinu do kopce, tady
se vyzvracel a jel zase dolů. A už tehdy
jsem poznal, že tu je krajina krásná.
Kdo znal Krušné hory jako zdevastované, toho překvapí svah u Klínů, kde
jsou úžasné vzrostlé buky, duby.
Chodí na vaše besedy nyní více lidí?
Určitě je jich teď hodně. Rapidně se to
zvedlo už v roce 2012, po mém výstupu
na Annapurnu, kdy jsem vylezl na svou
třináctou osmitisícovku. Ale ten zájem
byl kvůli tomu, že jsem tam omrzl a postupně přišel o jedenáct článků prstů na

nohách. To jsem se konečně stal slavným horolezcem a celebritou. (smích)
Na co se vůbec lidé na besedách nejvíc ptají?
Teď se všichni ptají, co dál. Musel jsem
si něco vymyslet. Je to horské kolo, je
to pobyt v teple. Ale také, protože se mi
zalíbilo býti králem, je to ještě druhá koruna, Koruna světa. Jsou to nejvyšší vrcholy všech světadílů a říkám si, proč
bych si na stará kolena trochu nepocestoval a nezkusil ji získat? Mám z ní jen
Everest, ostatní vrcholy mi chybí.
A trénujete na ni i tady na Klínech…
I na Klínech. Mimochodem jsme nedávno pátrali, jestli má Korunu Himálaje
někdo z tak nízké země, jako je Česko.
A zjistili jsme, že mám vlastně dva primáty - jsem nejstarší člověk, který
všechny vrcholy zlezl, a z nejnižší krajiny.
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Na premiéru přijela záchranka

Mostecké divadlo nastudovalo slavné Postřižiny po svém, ale poetika Hrabalova vyprávění v nich zůstala
TOMÁŠ KASSAL

stylu staly pro oba autory výzvou. Chtěli zachovat půvab vyprávění, toužili nabídnout jinou podívanou než skvělý
film Jiřího Menzela, ale také mosteckého diváka překvapit.

MOST | Jedna kráska, tedy Maryška v
podání Lucie Jagerčíkové, a kolem ní
devět mužských obdivovatelů. Ale také
unikátní rekvizity, jako třeba historický
motocykl Orion či šest metrů vysoký a
půl tuny vážící komín přímo na jevišti.
To jsou hlavní objekty na jevišti, jež
vzbuzují pozornost diváků v nové hře
mosteckého divadla. Jsou jí Postřižiny,
jež podle předlohy Bohumila Hrabala
napsali režisér Petr Svojtka a dramaturg
Jiří Janků.

Kolaps přerušil premiéru
Ale vůbec největší pozornost, a rozhodně ne chtěnou, si při premiéře minulý pátek vynutil herec Jiří Kraus v podání
strýce Pepina. Dvacet minut před koncem představení upadl a premiéra se musela přerušit. „Záchranka ho odvezla do
nemocnice, ale nebyl v ohrožení života,“ uklidnila diváky mluvčí divadla Ivana Bonaventurová.
Nejbližší představení Postřižin, které

Hrabala měl režisér blízko

Michael Vykus (vlevo) jako Francin, Jiří Kraus jako Pepin a Lucia Jagerčíková coby Maryška v Postřižinách.
FOTO | ANTON PSCHEMETSKY
je naplánované na 26. února, by ale
ohrožené být nemělo.
Hrabalova novela Postřižiny popisuje události, jež souvisí s pivovarem v
Nymburku, kde jeho rodina žila. Název
symbolizuje zkracování, a to nejen vlasů Maryšky, ale také času a vzdáleností,
což byla významná změna ve 20. letech
minulého století, o níž Hrabal píše.

LETOŠNÍ PREMIÉRY DIVADEL V MOSTĚ
VELKÁ SCÉNA
27. března: Michael Cooney: Habaďúra
3. května: K. M. Walló: Princezna se zlatou
hvězdou na čele
12. června: Anthony Neilson: Lháři
25. září: Milan Uhde, Petr Štědroň: Balada
pro banditu
6. listopadu: Anton Pavlovič Čechov: Tři
sestry
19. prosince: Charles Dickens, František
Langer: Kronika Pickwickova klubu

KOMORNÍ SCÉNA
11. září: Alfred Uhry: Řidič paní Daisy
DIVADLO ROZMANITOSTÍ
První letošní premiéra v něm proběhla
7. února, kdy mohli diváci vidět hudební hru
Drakopohádky. Další divadelně-taneční
představení se koná 28. února, kdy se děti i
dospělí mohou bavit jak u Drakopohádek
(10 hodin), tak u Sindibádova dobrodružství
(16 hodin), z nějž se bude křtít nové CD.

INZERCE

Nemak Czech Republic s.r.o.
Jsme prosperující nadnárodní společnost v oblasti
výroby pro automobilový průmysl a v současné době
máme otevřené tyto pozice:

Asistentka
Elektronik
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě - VZV
Skladník
Přijďte nás podpořit a staňte se součástí našeho týmu!
V případě zájmu nás kontaktujte:
Nemak Czech Republic s.r.o., Havraň 137, 434 40 pošta Most 1
tel.: +420 605 630 502, cell: +420 737 233 799
e-mail: Jindriska.Vlasakova@nemak.com

Nejdůležitější je ale atmosféra hry,
protože Hrabalova tvorba je postavená
spíš na vyprávění a poetice, již vynikající český literát dokázal najít i v nejobyčejnějších věcech. „Třeba stříhání vlasů
Maryšky zabere v knize dvě stránky,
Hrabal popisuje všechny souvislosti,“
upozornil Svojtka.
Postřižiny se právě kvůli Hrabalově

Oba autoři přiznali, že tvorba scénáře
byla občas složitější zejména proto, že
k němu každý z nich přistupoval jinak.
„Já si jako dramaturg dokážu představit
cokoliv,“ naznačil s úsměvem Janků.
Svojtka ale musel představy posuzovat
podle toho, jak je možné je ukázat na jevišti. „Já jako režisér pak řeknu, že to je
nesmysl nebo že na zkoušku některé scény se vůbec netěším,“ komentoval psaní scénáře rovněž se smíchem režisér.
Je symbolické, že hru v Mostě nastudoval právě režisér Městských divadel
pražských Petr Svojtka. V Mostě v minulých letech režíroval už jiné čtyři hry.
Zároveň má blízko k samotnému autorovi předlohy. „Moje rodina z Nymburka
pochází a dědeček si s Hrabalovými
hrál,“ přiznal Svojtka minulý týden.

4 20. února 2015

Česká republika

Týden jsem byla v kómatu
Češi znají Anife Vyskočilovou jako temperamentem
a dobrou náladou překypující herečku a bývalou manželku
herce Ivana Vyskočila. Málokdo ovšem ví, že její život byl
plný osobních dramat. Bratr jí v mládí tragicky zahynul,
přežila těžkou autohavárii a poté, co ji těhotnou
vyhodil otec z domova, musela žít
ve „strašidelném“ domě.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Když před 19 lety Anife vystoupila v Praze na autobusovém nádraží, myslela si, že už dorazila do Německa, kam jela za příbuznými na návštěvu. „Z nápisů,
které jsme míjeli, zmizela azbuka, tak jsem myslela,
že už jsem v Německu,“ vysvětluje nyní 40letá
Anife, která začátkem roku vydala knížku svých
cestovatelských vzpomínek a kuchařských receptů „To jsem já, Anife“.
I přes tento omyl jste se do Německa
chtěla dostat, ale zabránila tomu souhra nešťastných okolností, že?
Ano, přijel pro mě známý, že mě tam odveze, jenže po cestě jsme měli bouračku a já
po ní byla týden v kómatu. A tak jsem se
nakonec rozhodla v Česku zůstat.

situace naštěstí jiná, vše se obrací k lepšímu. Já sama mám mezi Bulhary
spoustu svých přátel.
Jak popisujete v jedné z kapitol své nové knížky, v té době tragicky
zemřel váš bratr. Co se stalo?
Bratr Rushdie se vracel ze školy, byl čtvrtý den v první třídě. Dva bulharští
kluci soutěžili v náklaďácích, kde pojede rychleji přes vesnici. A ten rychlejší bratra srazil a na místě zabil. Protože byl bratr Turek, nikdo to
neřešil, nikdo se neomluvil, nikdo nevyšetřoval. Táta si pak hrozně přál mít kluka, a tak nám říkal mužskými jmény, mně třeba
Hassan, sestře Ahmed. Učil nás jezdit na koni, zapřahat
koně, takové ty praktické věci pro ženy. (smích)
O dva roky později jste otěhotněla, a i to provázely
problémy...
Ano, mám syna Hariho, dnes už je dospělý a žije v Praze.
Jeho otec se k němu nechtěl znát. Od té doby jsme se neviděli. Když jsem to řekla doma, otec se postavil proti mně.
Proč?
Často k nám chodily významné návštěvy. Dospělí seděli na zahradě, smáli se a plánovali, jak nás
holky provdají. My holky jsme to pozorovaly
z druhého koutu zahrady, kde jsme ležely na
dece a smály se tomu. Otec vybíral i podle
toho, kolik má rodina ovcí, jaký má statek.
Jenže najednou jsem čekala dítě a ještě
s klukem z města. Tak mě vyhodil.
Co jste udělala?
Šla jsem za starostou vesnice, který
mě znal z různých recitačních soutěží. Nabídl mi, ať se se synem nastěhuji do prázdného domu v obci. Jenže
to nebyl běžný dům, celá vesnice se
mu vyhýbala. Dřív tam bydlel muž,
který vyvraždil celou svou rodinu,
pak se na půdě oběsil.

Anife Ismet Hassan Alikocoglu
Ahmed Husein Vyskočilová. Pro Čechy je celé vaše jméno těžko zapamatovatelné... Z čeho se skládá?
Anife Ismet jsou křestní jména, je to
jako Anna Marie. Hasan je jméno
otce. Alikocoglu je jméno matky za
svobodna, Ahmed Husein je jméno otcovy rodiny a pak Vyskočilová, to je
po bývalém manželovi Ivanovi.

To je vyprávění jako z hororu.
Docela ano, ale postupně jsem se
zde zabydlovala, ovšem hlavně
v noci, kdy už přestalo svítit pouliční osvětlení, jsem se tam bála.
Nerada na to období vzpomínám,
na druhou stranu jsem ukázala, že
se o syna umím postarat.

Narodila jste se v zapadlé bulharské vesnici uprostřed lesů, a navíc v tamní turecké menšině...
Byli jsme taková normální turecká
rodina a já měla krásné dětství. Rodiče, mých osm sourozenců a já
jsme pozůstatek Osmanské říše
v Bulharsku. Měli jsme farmu. Tatínek byl ortodoxní muslim, který lpěl
na tradicích a přísně nás vychoval.
Ukázal nám víru a tím nám dal nějaký řád, co se v životě smí a nesmí. Maminka pracovala v nemocnici v nedalekém městě, ta byla spíš pokroková.
Turci tam ale jako menšina měli
v 80. letech problémy, že?
Jednou celou naši rodinu odvezli ke
starostovi, ten nám dal nová, bulharská jména, zničili naše rodné listy.
Vzali nám z domova všechny knihy, fotografie, zakazovali nám být muslimy.
Hodně Turků prodalo vše za zlomek
ceny a odjelo. Jako malá holka jsem vůbec nechápala, co se děje. Dnes už je ale

Otec vás „na milost“ nevzal?
Nakonec ano. Máma už toho
měla dost. Dopálilo ji, že jí sousedi vypráví, jak malý roste, a ona
s ním nemůže být. Jednoho dne
šla za tátou a řekla mu, že to stačilo, že už chce své děti vidět.
A pozvala mě domů. Nedlouho
nato jsem odjela na Západ.

FOTO | HERMINAPRESS

S cestováním souvisí i knížka, kterou jste nedávno vydala. Je to spíš kuchařka,
nebo cestopis?
Je to knížka o cestování po
pěti zemích – Maroku, Tunisu, Bulharsku, Turecku a Bosně a Hercegovině. Všude tam
jsem byla, mluvila s lidmi, sbírala místní recepty, ale i příběhy. A tohle všechno jsem sepsala. Je tam kolem stovky receptů, některé i mé maminky.
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Zahlaď nevěru, rozvrať vztah.
Šéf agentury Alibi na míru
Petr Macháček.
FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Je libo zarazit něčí milostné vzplanutí? Rozklížit, či
upevnit vlastní vztah? Odhalit nevěru, nebo ji zakrýt?
Síť agentů kontroverzního podnikatele Petra
Macháčka se o to postará. Češi, kteří podle něj
nejsou tak zbabělí jako Němci, mají o služby
agentury Alibi na míru čím dál větší zájem.
Je to výnosný byznys – ceny začínají na 30 tisících,
ale vyšplhat mohou až ke čtvrt milionu.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | V telefonu se ozve starší muž
a ostýchavě začíná vyprávět. Jeho dcera
se zamilovala do výrazně mladšího Tunisana. Ona má slušně placenou práci
v Německu, její vyvolený je zatím stále
v Tunisku. Na jaře se mají brát. Otec
z téhle noviny není nadšený a chce blížící se veselce za každou cenu zabránit.
Dovolal se správně. Petr Macháček,
který je na druhém konci drátu, je totiž
českým králem vztahových rozvracečů.
Svérázný podnikatel v tu chvíli ještě
není rozhodnutý, zda se případu nešťastného otce chopí, ale s obdobnými nabídkami se setkává denně. Před necelými
třemi lety založil agenturu Alibi na
míru a rozjel tak byznys, který v Česku
nemá obdoby.
Agentura nabízí celou škálu služeb.
Zjednodušeně by se dalo říct, že její
agenti a koordinátoři jsou schopni vás
zastoupit takřka v jakékoli vztahové situaci. Stěžejní zájem mají Češi především o dvě služby, na nichž agentura víceméně stojí: alibi pro ty, jež by rádi dělali něco, co by mělo zůstat v tajnosti,
a o zmiňované vztahové rozvraceče.
Občas mají za úkol i jinou věc. Třeba

když klient nemá odvahu ukončit vztah
sám, rozchodový agent to zkrátka udělá
za něj. „V Německu je tato služba velice populární, u nás se to zatím neujalo.
Asi nejsme tak zbabělý národ,“ zamýšlí
se Macháček.
Přibližně za třiceti procenty vztahů,
o jejichž rozklížení se jeho tým postará,
stojí nespokojenost rodičů. Přesně jako u
aktuální zakázky ohledně dcery zamilované do Tunisana. Nejčastějším případem
ale je, když jeden z manželů přijde na milenecký poměr svého protějšku. Chce,
aby aférka skončila a partner si uvědomil, že to nejlepší má vlastně doma.

Zakázka je na stole,
blondýna vyráží do terénu
Jakmile se zakladatel a zároveň šéf
agentury rozhodne zakázku přijmout,
začíná složitý proces – na scénu vstupuje psycholog, koordinátor a hlavně
agent v terénu. Ten je klíčovou osobou.
U typického příkladu nevěrné manželky má agentka za úkol odloudit jí milence a zařídit, aby jejich poměr skončil.
Macháčkova agentura má po celé republice rozhozenou síť přibližně stovky
takových agentů, kteří jsou kdykoli k dispozici. Někdy hrají různé role při zajišťování alibi, jindy rozvracejí vztahy. Jednou z nich je i atraktivní blondýnka Klára. Jejích třicet let by jí jen málokdo tipo-

val, vypadá mnohem mladší. Stejně tak
by jen stěží někoho napadlo, že pokud se
na něj tato krásná žena usměje třeba na
hodině jógy a pustí se s ním do řeči, neflirtuje sama od sebe, ale plní tajný úkol.
Role agentky v terénu ji neživí, bere
ji spíš jako koníčka. Na plný úvazek ji
zaměstnává jedna známá firma, jejíž
jméno, stejně jako to své, si z pochopitelných důvodů nepřála zveřejnit. „Tohle je pro mě takové kreativní vyplnění
volného času,“ říká s úsměvem.

„

Svědomí mě
netíží. Vytvářím
lidem podmínky, aby se
ve vztahu sami projevili.
Konkrétní činy jsou
na nich samotných.
Petr Macháček
Před časem se na agenturu sama obrátila, když chtěla rozvrátit vztah svému
expříteli. V té době měl krátce před svatbou. Nakonec si ale svůj požadavek rozmyslela a místo toho začala s Alibi na
míru spolupracovat.
„Na začátku jsem si myslela, že se vše
bude točit kolem sexu. Že zkrátka půjdu
do baru a tam v krátké sukni a s velkým

výstřihem budu dotyčného svádět. Ale
ono je to mnohem sofistikovanější,“ vysvětluje. K tomu, aby vytipovaný cíl skutečně od někoho odloudila, je podle ní zapotřebí navázat především citový vztah.
Dotyky, líbání nebo přímo sex fungují
samozřejmě také. Agenti a agentky k nim
ale přistupují pouze dobrovolně. „Po nikom nechceme, aby šel do fyzického kontaktu. Pokud to ale mezi těmi lidmi zajiskří, nebudu lhát, že to není ku prospěchu věci. Ovšem je to čistě otázka jejich
rozhodnutí,“ zdůrazňuje Macháček.
Co se týče fyzického sbližování, má
Klára své vlastní hranice, jež nepřekračuje. „Mám přítele a vztah nám klape,
takže bych neudělala nic, kvůli čemu
bych měla špatné svědomí,“ říká profesionálka, která má aktuálně v běhu hned
několik případů. Toho, že by její koníček mohl zasahovat do osobního života,
se nebojí. Navíc ji do jisté míry chrání
falešná identita, pod kterou vystupuje.
I zde se přitom pomýšlí na detaily.
„Ti lidé musí být dohledatelní, takže
jim vytváříme vizitky, webové stránky
a podobně. Rozhodně jim ale netiskneme falešné občanky,“ přibližuje koordinátorka Petra, která chod celé akce řídí
a vymýšlí strategie.
Rozvrátit vztah rozhodně není levná
záležitost. Začíná se na částce kolem třiceti tisíc korun, ale často se cena vyšplhá podstatně výš.

Česká republika

Zn.: Inkognito
„Když přijde žena s tím, že si je jistá,
že manžel má milenku, ale neví nic víc,
tak jen detektivní práce a pátrání po
identitě milenky je časově náročné, a tudíž i nákladné,“ vysvětluje Macháček.
Ještě dražší je, když má agent za úkol
svést ženu, která si nesedne do jiného
auta, než je Porsche. „Musíme ‚vyrobit‘
člověka, který odpovídá jejímu vkusu,
aby ji byl schopen po všech stránkách zaujmout. A to se samozřejmě týká i materiálních věcí: hodinky, boty, oblek…
zkrátka všechno. Takže můžeme skončit
i na dvou stech tisících,“ počítá šéf firmy.

Shání agenty po čtyřicítce
O agenty a agentky nemá Alibi nouzi.
Zájemci o tuto mnohdy adrenalinovou
práci se hlásí sami. Nedostatkové zboží
jsou však agenti po čtyřicítce. „Hlásí se
nám hodně mladých lidí, což je logické,
protože ještě nemají rodiny. My ale potřebujeme různé věkové skupiny,“ říká
koordinátorka Petra.
Co takový agent vlastně musí mít
a umět? Atraktivní vzhled zdaleka není
hlavní. „Měli jsme muže, který byl velINZERCE

mi pohledný, ovšem když promluvil,
tak celou akci totálně pohřbil,“ říká Macháček s tím, že u lidí v terénu je klíčové charisma a vyjadřovací schopnosti.
Důkladný výběr neprobíhá jen u zaměstnanců, ale i u konkrétních zakázek.
Někdy se totiž na agenturu lidé obracejí
s přáními, jejichž vyplnění by mohlo
být „vstupenkou za mříže“. „Stalo se,
že nás kontaktoval člověk, kterého vyšetřovala policie pro závažný trestný
čin, s tím, že potřebuje na inkriminovanou dobu zajistit alibi,“ vzpomíná Macháček. S takovými objednávkami
striktně odmítá mít cokoli společného.
Jeho podnikání se navíc zaměřuje výhradně na vztahy. Ovšem i tato oblast je
natolik kontroverzní, že před založením
agentury proseděl dlouhé hodiny s právníky, aby věděl, jak s tímto netradičním
byznysem v Česku fungovat, a předešel
tak případným soudním sporům.
Odmítá třeba zakázky, u kterých je
jasný motiv někoho poškodit nebo se
mu pomstít. „Někdy je ale velice obtížné takovou situaci na začátku odhadnout a nezbývá, než se řídit intuicí,“
říká šéf Alibi na míru.
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Česko už nestačí, teď cílí
na „promiskuitní Poláky“
ČR | Petr Macháček se pro svůj byznys inspiroval v zahraničí. „Asi před
patnácti lety jsem si přečetl článek
o tom, že taková agentura existuje ve
Francii,“ vzpomíná. Tehdy však na
založení vlastního „vztahového podnikání“ ještě nepomýšlel.
Až po letech si řekl, že se vykašle
na stavařinu, které se do té doby věnoval, a začal přemítat, co dál. Tehdy
narazil na další článek, tentokrát o podobných agenturách fungujících v Německu. „A tak jsem si řekl, proč bych
se nemohl živit právě tímhle.“
Na internetu brzy zjistil, že v Česku bude první. Konkurence neexistovala, a to byl pro začátek slušný předpoklad. Dnes o zakázky nemá nouzi
a český trh mu dokonce začíná být
malý. „Zatím je to sice hudba velmi
vzdálené budoucnosti, ale chtěl bych
proniknout do Polska. Poláci jsou totiž tak promiskuitní národ, že by se
tam naše služby určitě ujaly,“ usmívá
se kontroverzní podnikatel.

Macháčkova agentura nabízí
služby na www.alibinamiru.cz.
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Hvězdy tají pravá
Úspěch tkví v detailu a velmi dobře to vědí i naše známé tváře. Vladimír Štancl, Hana Zaňáková nebo Miroslav Slodičák, to skutečně nejsou zrovna zvukomalebná
jména pro umělce, kteří se chtějí pr
prosadit na pódiích.
Proto se Michal David, Lucie Bílá, Marek Ztracený
ý
a další rozhodli pohybovat
ve světě showbyznysu
nysu
pod pseudonymy
y. Nejsou prvními, pod
d cizími
jmény vystup
povaly
i hvězdy střííbrného
plátna 30. le
et.

► HANA Z
ZAŇÁKOVÁ
Vyučené dám
mské
mykrejčové vym
slel umělecký
ý
pseudonym
v začátku její
áh
pěvecké dráh
hy
y
producent Pe
etr
e
Hannig,
g, který
ý
si všiml jejího
o
talentu. Je ta
a
aké
autorem hitu
u
Neposlušné
tenisky, jímžž
proslula už
jako Lucie
Bílá.

◄ RENATA PAŘEZOVÁ-DIVIŠOVÁ

◄ LUCIA
ANNA KRECAROVÁ Vellmi neobvyklým

i
Ačkoliv v občance šansoniérky
a prostořeké moderátorky stojí
s toto
dlouhé jméno, národ ji zná
á pod
pseudonymem Ester
E
Kočičková. Používat
P
jej začala kvůli
k
práci
v rádiu. Křřestní
jméno jí vymyslel
p
bývalý přítel,
příjmen
ní herec
Jaroslav
ek.
Duše

m jménem se
občanským
může pochlubit charizmatica, kterou už přes
ká zpěvačka
ejí fanoušci znají
dvacet let je
jako Annu K.
K Její pseudonic společného
nym nemá n
s postavou Anny Kareniny ani
ou. Je pouze zkrájinou podobno
jména.
ceninou jejího rodného
r

▼ DO
OMINIK
KAŠTÁ
ÁNEK

Část dětstv
ví prožil
hokejový bran
nkář
s příjmením K
Kaštánek,
ale rodiče sse rozvedli
a matka budoucího
ho sporslavnéh
tovce n
nechala
syna v jeho deseti
letech přejmenovat na Dominika
Haška p
po svém
druhém manželovi.
m

▲ ŠÁRKA SMĚŠNÁ Éterickou rusovlásku

FOTO:
HERMINAPRESS,
ARCHIV MAFRA

přesvědčil ke změně jména na Sáru Saudkovou její tehdejší partner, fotograf Jan Saudek.
Jeho příjmení sice vzala za své, ovšem bez
toho, aby se kdy vzali.
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jmé
éna
► FRANTIŠEK MOR
RAVEC

Pod svým občanským jm
ménem by
se zřejmě frontman legendární punkové kapely Tři sestry do
o povědomí
publika příliš nezapsal, a tak i on začal
používat umělecký pseudonym. Dnes
jej celé Česko zná jako Lo
ou Fanánka
Hagena. Originální přezd
dívku dostal
zpěvák poté, co nastoup
pil do skupiny, a sice podle německé
é punkové
zpěvačky
p
y Niny
y Hagen
g aa
amerického rockového zpěváka
a, kytaristy a skladatele Lou Reed
da.

◄V
VLADIMÍR

ŠT
TANCL Svého

ro
odného jména se
avný hitmaker vzdal
sla
na začátku kariéry.
Pro cizince bylo těžko
vyslovittelné, a tak se zrodil
hal David. Křestní
Mich
jméno zvolil kvůli seste Michaele, k příjmení
ře
o přivedla biblická
ho
dvojice David a Goliáš.

► MIROSLAV SLODIČÁK
S
Sympatickému
ti ké
zpěvákovi
ě ák i b
bylo
l
před lety jasné, že se svým
pravým jménem se do role
romantického umělce bude
stylizovat jen velmi těžko. Se
jménem Marek Ztracený
se mu to ale povedlo.
Jeho první hit
nesl navíc příhodný název
Ztrácíš.

Pěveckou legendu Tinu Turner přesvědčil ke změně jména její bývalý
manžel Ike Turner už v roce 1958.
Do té doby používala své rodné
jméno
éno ANNA MAE BULLOCK.
BULLOCK

Hvězda stříbrného plátna, která se
proslavila pod jménem Lída Baarová, prožila své dětství v rodině
pražského magistrátního úředníka
jako LUDMILA BABKOVÁ.

Slavný spisovatel Bohumil Hrabal se narodil jako BOHUMIL
FRANTIŠEK KILIÁN. Příjmení,
pod kterým se proslavil, dostal
po druhém manželovi své matky.

Jméno ALLEN STEWART KONIGSBERG patrně nebylo pro Hollywood úplně nejvhodnější, a tak
talentovaný režisér proslul nakonec
po celém světě jako Woody Allen.
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Kupte nyní cihly Heluz
na svůj dům.

Telefonní čísla
díky spalničkám
První telefonní seznam
na světě vydali před 137
lety, 21. února 1878
v USA. Ještě neměl čísla.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA

2

3

>

Vyberte si, za co utratíte až
12 000 Kč od Heluzu!

A navíc získejte
speciální nabídku
od euronicsu na všechny
spotřebiče do vašeho
nového domu.
Zaregistrujte se na www.heluz.cz
a objednejte cihly do 30. 3. 2015.

ČR | K telefonu patří telefonní seznam.
Bez něj jsme si dřív nedokázali představit žádnou telefonní budku a Zlaté stránky měl ještě nedávno doma každý. Dva
roky poté, co si v roce 1876 nechal Graham Bell patentovat vynález telefonu,
však žádný telefonní seznam ještě neexistoval. Revoluce nastala ve městě
New
Haven
v americkém státě Connecticut
před 137 lety.
Tam
vznikla
v roce 1878 první
telefonní
ústředna a hned
21. února téhož
roku tam byl vydán první telefonní seznam. Měl
jedinou stranu
a obsahoval 50
jmen majitelů telefonních stanic,
víc jich tehdy nebylo. Tenkrát se u jména
neudávalo žádné telefonní číslo ani adresa. V první síti totiž fungovalo pouze 21
přístrojů, které sdílelo několik lidí. Volat
se muselo vždy přes ústřednu a spojovatelka znala všechny telefonující jménem.
Telefonní čísla se objevila o dva roky
později, to už fungovalo asi 50 tisíc telefonních přístrojů. Důvod byl prozaický.
Koncem roku vypukla ve městečku
Lowell epidemie spalniček a v ústředně
„zaskakovaly“ nezkušené operátorky.
Neznaly všechna jména, tak si pomáhaly očíslováním jednotlivých účastníků
telefonních hovorů. A to se „chytilo“.

Kůň, posel, poštovní holub

Stavte s těmi nejlepšími!
www.heluz.cz

A první telefonní seznam u nás? Když
chtěl ještě v roce 1880 někdo poslat zprávu třeba z pražského Karlína na Smíchov, nejlépe bylo využít koně, posla
nebo poštovního holuba. Sice už v prosinci 1877 (pouhý rok po Bellově americkém patentu) nabízela pražská firma
„Dr. Houdek a Hervert“ ve svém inzerátu hned několik telefonních přístrojů,
jako první však spojení využil uhelný
důl saského podnikatele Richarda

Hartmanna v Ledvicích na Teplicku. To
se stalo v dubnu 1881, první linka měla
dva kilometry a spojovala správní budovu s nádražím v Duchcově. Jen o měsíc
později si nechal propojit byt se svým vysočanským cukrovarem podnikatel Friedrich Frey a telefon se dostal i do Prahy.

Syn Palackého tiskl seznam
O rok později vznikl první český telefonní seznam. Vydala ho pražská telefonní společnost Jana Palackého, syn
slavného obrozence Františka Palackého. Obsahoval 98 prvních držitelů telefonního aparátu.
Roku 1918 bylo v pražském telefonním seznamu už 8 214 účastníků, v roce
1925 byla celková kapacita tří pražských ústředen 12 000 přístrojů, seznam z roku 1929 měl už 580 stran.
Před sto lety
se u nás telefonovalo trochu jinak. Zpočátku do
mikrofonu říkali
„Hej, hej!“. Roku
1918 navrhl tehdejší ředitel pražské
telefonní
ústředny Jiří Felix, aby lidé říkali
raději „Prosím“.
Fanoušci Járy
Cimrmana zase
vědí o jeho snaze zavést zvolání „Hola, hola!“. A také vědí, že kdyby
si Cimrman nenarazil koleno, na patentním úřadu by byl dříve než Graham
Bell, který ho kvůli tomu předběhl jen o
pár minut! Nakonec ale přece jen zvítězilo i u nás americké „Haló, haló!“.

„

Zpočátku jsme
do mikrofonu
volali „Hej, hej“.
Seznamy bývají tištěny na žlutém papíře. Ale proč vlastně? Když měla
v roce 1883 tiskárna v americkém městě
Cheyenne vyrábět místní telefonní seznam, došel bílý papír. Tiskaře tlačil čas
a na skladě měli velké zásoby papíru žlutého, tak seznam vytiskli na něm. Telefonnímu seznamu se začalo říkat Yellow Pages (Žluté stránky). U nás se prosadil pod názvem Zlaté stránky. Jenže
kvůli seznamům na internetu už ztrácí
smysl a navíc jsou tisk a distribuce zdarma velmi ztrátové. Proto končí. Letošní
Zlaté stránky mají milionový náklad, ale
jsou po 133 letech vůbec poslední telefonní seznam na českém území.
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Řepa vás postaví na nohy
Je to tak trochu univerzální bojovnice s bacily. Znali ji
a vařili z ní už ve starodávném Babylonu a naše babičky
ji používaly například i proti bolesti zubů. „Červená řepa
je ovšem nejen zdravá, ale i skvělá surovina pro teplou
a studenou kuchyni,“ říká známý šéfkuchař Jiří Král.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jsou lidé, kteří červenou řepu vyloženě nesnášejí v jakékoliv podobě. Mnozí jsou ji ochotní sníst jen uvařenou, například jako součást tradičního boršče.
Hlavně v posledních letech se však rozrůstá skupina jejích milovníků, kteří si
libují i v syrové podobě. A není divu,
řepa je nezpochybnitelnou zásobárnou
spousty zdraví prospěšných látek. Věděli to i naši předci.
Červená řepa má původ na Blízkém
východě a ve Středomoří. Nejvíce se
pěstuje ve východní Evropě a ve Spojených státech. První záznamy o červené
řepě jsou staré asi 3000 let a pocházejí
z Babylonie. Ze starodávných pramenů

víme, že byla známá i ve starém Říme,
kde ji tehdy bohatě využívali jednak
jako jídlo, ale zejména jako lék.
Červená řepa je totiž univerzální prostředek na zvýšení obranyschopnosti organismu. „Povzbuzuje trávení, odvodňuje a příznivě ovlivňuje vylučování kyseliny močové, která způsobuje dnu
a revma,“ vysvětluje šéfkuchař Jiří
Král, který je známý i z televizního pořadu Kuchařská pohotovost.

Do salátu i k rybě
a zdravější je vařená
Naši předkové věřili v léčivou sílu řepy
při různých bolestech, zejména při bolesti hlavy a zubů. Šťáva z červené řepy
pomáhá tvorbě červených krvinek, podporuje také detoxikaci jater. Další vý-

znamnou vlastností je zásaditý charakter. Díky němu velmi účinně odkyseluje
organismus, což je veledůležité u všech
chronických nemocí.
Kvůli vysokému obsahu kyseliny šťavelové není dobré sníst červené řepy
více než 200 gramů denně.

3

„

Řepy se
nebojte.
Skvěle chutná a je to
univerzální prostředek
na zvýšení obranyschopnosti organismu.
Jiří Král
šéfkuchař Auerole Group

Pečená červená řepa, šalotkový créme
fraiche a marinovaný sleď podle
šéfkuchaře Jiřího Krále
Na první pohled vás zaujme barevná třaskavost vizuální prezentace podoby tohoto pokrmu. Warholovská brutalita barevných protipólů plně vykresluje rozporuplnost skladby tohoto díla. Lehký, ale úžasný pokrm, fúzující sladkou chuť
řepy, slaného sledě a navinule kyselé smetany. Spolu s křehkým akcentem pražených ořechů se dostáváte do víru chuťových vjemů, které vás nutí znovu ochutnat tuto kreaci absolutně nesourodých ingrediencí.
Ingredience a postup:
2 menší červené řepy, 2 větší brambory. Omyjeme a zabalíme do alobalu, pečeme na 200 °C zhruba 45–50 minut, po
zchladnutí oloupeme.

tisíce let jsou staré první
záznamy o využití řepy
v kuchyni. Jsou z Babylonie.

Čerstvě uvařená je z hlediska využití
všech zdraví prospěšných látek lepší
než syrová. „Syrová řepa se používá
v salátech. Výborně chutná s karotkou,
křenem, zelím, jablky, pomeranči, ořechy, ale i s česnekem. Z vařené řepy připravujeme saláty se smetanou, v Rusku
i s rybami, majonézou, marinádou a podobně,“ vyjmenovává Jiří Král.
Oba druhy salátů jsou dobrým doplňkem pečeného masa nebo zastoupí lehký
hlavní pokrm. Uvařená nebo v alobalu
pečená menší řepa je výborná alternativa
předkrmu, případně doplněná o přílohu.
Červenou řepu stačí jen osolit, pokapat
citronem a máslem – je to dobrá příloha
pro ty, kdo nemají rádi kyselé saláty.

200 g créme fraiche, 2 šalotky najemno nakrájené, 2 dl bílého vína. Šalotku svaříme v bílém víně téměř do sucha (na
zhruba 0,3 dl tekutiny). Promícháme s créme fraiche a necháme vychladit.
25 g ořechového oleje, 10–15 g vinného octa, 2 kuličky bílého pepře. Rozmixujeme do husté směsi. Nesolíme, ponecháme pouze nakyslou chuť.
400 g marinovaného sledě, lístky červené řepy a mix salátů,
50 g vlašských ořechů – pražených a sekaných.
Řepu a brambory nakrájíme na kolečka, střídavě narovnáme na talíř. Přidáme créme fraiche a filátko ze sledě, doplníme lístky salátů. Zakápneme dresinkem a posypeme ořechy. Podáváme s čerstvým pečivem.
Dobrou chuť přeje Jiří Král!

Mádlův recept na lásku: pomáhají pauzy
ČR | Už téměř čtyři
roky tvoří herec Jiří
Mádl pár s okouzlující herečkou Evou Josefíkovou. V pátečním ranním vysílání
Rádia Impuls se podělil o svůj jednoduchý recept na spokojený vztah.
„Hodně cestuji a doma tolik nejsem.
Myslím, že nám hodně pomáhají právě
ty pauzy. Řekl bych, že kvalita dobrého
vztahu je přímo úměrná vzdálenosti
a času, který jsou partneři od sebe.“
Populární herec a začínající režisér
také prozradil, že do své přítelkyně se
překvapivě nezamiloval hned při natáče-

ní filmu Probudím se včera, při němž se
poznali, ale o něco později, když už se
nevídali tak často. „Nevadila mi. Ale zamilování přišlo až tak měsíc po natáčení,“ řekl v pořadu Haló, tady Impulsovi.
Kromě osobního života se Mádlovi
daří i v tom pracovním. Se svým režijním debutem, snímkem Pojedeme
k moři, se dočkal uznání nejen v Česku,
ale i na mezinárodní scéně. „Získali
jsme i nějaká ta ocenění. Podařilo se vytvořit skvělý poměr toho, že je to jak
umění, tak i divácky skousnutelné,“
pochlubil se nadějný režisér, jehož film
se úspěšně prezentoval v celkem pětadvaceti zemích světa. Mezi nimi napří-

klad v Kanadě, Izraeli nebo Koreji. Režisérskou židli nechce opustit ani v budoucnu. Další film už má dokonce napsaný a pracuje na tom, aby jej mohl co
nejdříve začít natáčet. Je to ale prý běh
na delší trať. Mezitím tedy tvoří další,
celkem už třetí, scénář. A jak prozradil,
pouští se v něm do historické látky.
Nezahálí ale ani po herecké stránce.
Na jaře ho čeká práce na nové komedii
s režisérem Miloslavem Šmídmajerem
z prostředí televizních seriálů s názvem
Celebrity. Poté se vrhne na natáčení životopisného filmu o Petru Novákovi,
v němž se před kamerou sejde s Vojtěchem Dykem.
(vrm)

Dnes na Impulsu:
Michal Dvořák

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude hudebník,
člen populární skupiny Lucie
Michal Dvořák. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Vážení, jsou to již čtyři roky, co jsem četla v časopise váš leták o Schindeleho minerálech a jejich léčebných schopnostech. V tu dobu jsem
měla velké problémy s patami - značné bolesti při chůzi i došlapování a problémy s kloubní artrózou na rukách. Léčba nepomáhala, proto
jsem si na zkoušku objednala minerály a začala je užívat. Po třech měsících užívání vymizely bolesti pat i kloubů na rukách. Vaše minerály
beru již čtyři roky a jsem spokojená, v pohodě a it! Děkuji a objednávám další dvě balení.
Marie Zeisková, Moravský Krumov
Dobrý den, je mi 57 let, sypané minerály v dóze užívám pravidelně každý den od 10/2014 na doporučení našich známých. Dlouhou dobu
jsem měla problémy s bederní páteří. Bolesti v kříži, v zádech, v kyčlích. Bez každodenního mazání, jak se říká, jsem se neobešla. Asi během
14 dnů poctivého užívání jsem vypozorovala, že bolesti jsou pryč. Po těchto 14 dnech jsem si zkusila sama naordinovat dávku 2xdenně 1
odměrku. Neměla jsem žádné negativní účinky, tak jsem je na zkoušku brala 14 dní, pak jsem se vrátila k dávce 1x denně. Začátkem prosince
jsem byla na kontrole u fyzioterapeuta, který konstatoval zlepšení. Minerály užívá i manžel (ale ne tak pravidelně jako já), oba jsme toho
názoru, že se cítíme vitálnější, že nám rychleji rostou nehty, mně zhoustly vlasy. Zkusila jsem „zázračnými“ minerály občas zalít květiny a je
opravdu vidět, jak pookřály. Náš chodský pejsek, který trpí 2-3x ročně na záněty uší a právě dobral antibiotika, dostává již týden 1 odměrku
minerálů denně. Jelikož mi druhé balení dochází, objednávám další a děkuji.
Věra Stoklásková, Tečovice
Asi před 2 měsíci jsem si objednal vaše minerály pro bolest kloubů a celkovou únavu. Kupoval jsem si všelijaké léky, ale nic nezabíralo
a zůstalo u prášků na bolest. Asi po 14 dnech s minerály jsem začal cítit úlevu a po 2 měsících užívání se cítím velice dobře a hlavně klouby
nebolí. Ráno jsem vstával z postele na třikrát, teď vyskočím jako mladík. Účinky minerálů potvrzuji i u mých ptáků, chovám na 400 kusů
drobného exotického ptactva, začal jsem jim přisypávat minerály a již teď značně ubylo úhynů. Vlastně nejsou skoro žádné. Děkuji za zaslání
další plechovky.
Jindřich Štěrba, Jevíčko, 67 let
Již několik let trpím artrózou v obou kolenech.Vyzkoušela jsem mnoho procedur, stálo to také spoustu peněz, výsledek ovšem nevalný. Proto jsem
se rozhodla pro minerály, o kterých jsem se dočetla. Užívám je od léta a mohu vám sdělit pozitivní výsledek. Otoky kolen mizí, co 3 týdny se mi v nich
tvořila voda, lépe se mi chodí a bolest ustupuje. Dokonce si na ně i kleknu, což bylo dříve nemyslitelné.
Věra Vostalová, Praha-Suchdol, 71 let
Dobrý den, v loňském roce jsem začala užívat vaše minerály. Mám potíže s kyčelním kloubem a jsem objednána na operaci. Asi po 2 měsících
jsem k mému velkému překvapení pocítila ustoupení bolesti v kyčlích. Operaci budu posouvat, ne-li úplně rušit. Je mi 73 let a cítím se velice dobře.
O tom, že minerály fungují minimálně u mě, nemůže být pochyb. Proto objednávám další 3 plechovky. Danuše Nováková, Ostrava-Hrabůvka

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

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

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

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

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

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

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

www.kamennezdravi.cz
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V PÁTEK VAŘÍ
Jiří Slečka (54 let)

Byl voják z povolání,
pak referent, teď 5 let
řídí MHD. Tím si splnil klukovský sen. Je
podruhé ženatý. Bydlení v Olomouci změnil
na žití v chaloupce.
Rád surfuje po internetu, miluje turistiku a kolečkové brusle. V jídle není vybíravý, ale ideální je pro něj řízek s řízkem. Nejraději má tatarský biftek. Nikdy by nesnědl syrové vnitřnosti nebo
živý hmyz. Má alergii na kiwi.

KDO UŽ VAŘIL

Česká republika

Moravu ovládne závist
V soutěžním pořadu Prostřeno! na televizi Prima vaří
dvě ženy a tři muži z Olomouckého kraje. Po těsném
bodování si vítěz odnese 50 tisíc korun.
OLOMOUCKÝ KRAJ | O Moravě se
říká, že jsou tam lidé veselí a přátelští.
Je to tak, než přijde ke slovu závist.
Bývalý hokejista Michal (24) hodnotil v pondělí své spálené bramboráčky
a nepodaný příbor jako prohru 0:2. Soutěžící hostil v domku rodičů, kde si s přítelkyní opravují podkroví.
Lucie (26) na mateřské přidala v úterý do šumavské bramboračky žampiony

místo pravých lesních hub. Pak k masu
servírovala až moc bylinkovou kaši, která pánům nechutnala.
Kritik Petr (38) pozval hosty ve středu do malého bytečku, v němž žije s těhotnou přítelkyní. Rajská polévka s rýží
a sýrem nešla kultivovaně jíst. Rozpuštěný sýr se hodně táhnul. Jiří to vtipně
okomentoval: „Štěstí, že nikdo ze soutěžících nemá knír.“ Atmosféra u stolu

trochu zhoustla a Petr přiznal, že má dovařeno, tak začne více taktizovat.
Veronika (43) ve čtvrtek doplatila na
svůj moderní dům. „Cítím se tu jako
mravenec u pana prezidenta, na mě to tu
působí depresivně!“ komentovala Lucie luxusní obydlí. Podávané chody Veronika krásně servírovala, ale některým
soutěžícím nechutnalo.
Jiří (54) pozve v pátek hosty na svou
chaloupku v lese. Nadšení sklidí lesnický guláš v chlebu ozdobený jedlovou
větvičkou. A kdo vyhraje? Prý to bude
těsné, rozhodne každý bod. Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 18 hodin.
(vlas)

Pondělí: Michal Doleček (24)

Dříve hrál hokej, nyní
se zabývá reklamní
a produkční činností.
Žije s přítelkyní, která
má dítě z předchozího
vztahu. Jí vše, co ho
napadne a na co má
zrovna chuť. Nejraději svíčkovou s domácím knedlíkem. Nesnáší dušenou mrkev a sladkou rýži.
Úterý: Lucie Krásná (26 let)

Lucie je na mateřské
dovolené. Její povolání je učitelka v mateřské škole a pracovala
také jako operátorka
ve firmě v Šumperku,
kde připravila soutěžní večeři. S manželem Lukášem mají
malého syna. Maluje obrazy, chodí se
synem na procházky. V jídle není moc
vybíravá. Nejraději má špagety. Nikdy
by nesnědla hovězí maso.
Středa: Petr Novotný (38 let)

Pracuje jako servisní
technik ve firmě na výrobu a montáž plastových oken. Žije s přítelkyní, čekají miminko. Rád cestuje, třeba
za bratrem do Austrálie. Rád jezdí na kole a hraje stolní tenis. Vaření ho baví. Má rád králíka na
zelenině. Nesnáší kopr, mořské plody
a smažené jídlo nasáklé olejem.

Čtvrtek: Veronika Francová (43 let)

Veronika je kadeřnice,
ale s přítelem provozují bar v Olomouci.
Jsou 15 let spolu, starají se o dceru Karolínu.
Veronika má moderní
dům, který si postavila
a zařizuje ho. V létě pěstuje na zahradě
květiny, v zimě jezdí s rodinou lyžovat.
Většinou jí to, co pro ni doma zbude.
Nejraději má krevety na grilu. Nesnáší
rajskou omáčku s plněným paprikovým
luskem a zabijačku. Nikdy by nesnědla
ovar, mozeček a dršťky.

Rozhodnutí padne v pátek, kdy soutěžící povečeří v lesní chaloupce. Vítěz si odnese 50 tisíc korun.

FOTO | FTV PRIMA

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Kuřecí kousky zabalené ve slanince
Připravíme předkrm. Sušší kuřecí prsa
slanina ovoní a dodá jim šťávu. Ingredience: 300 g kuřecích prsou, anglická
slanina, sůl, pepř, grilovací koření, 1 lžíce hořčice. Postup: Prsa si nakrájíme
na nudličky, okořeníme, potřeme hořčicí a zabalíme do slaniny. Dáme péct do
trouby na 20 minut při 170 °C.
Krůtí lesnický guláš v chlebu
Ingredience: 750 g krůtího masa, 5 ks
kulatého chleba, 8 kuliček nového koření, 8 kuliček černého pepře, 4 kuličky
jalovce, 2 bobkové listy, sůl, pepř, paprika sladká, špetka papriky pálivé, drcený kmín, 2 stroužky česneku, majoránka, 3 polévkové lžíce oleje, 300 g cibule, sušené houby, střídka chleba na zahuštění. Postup: Den předem si svaříme polovinu koření s vodou, tímto vývarem pak zalejeme osolené nakrájené
krůtí maso potřené česnekem a necháme přes noc marinovat. Den předem si
také namočíme sušené houby. Zpěníme
na oleji cibuli dozlatova, přidáme mle-

tou papriku, kmín, na tom orestujeme
krůtí maso, osolíme. Přidáme vodu, bobkový list, jalovec, houby, pepř celý a necháme dusit do změknutí. Mezitím dolejeme vodu a ještě povaříme. Zahustíme
postrouhanou střídkou chleba, dochutíme solí, majoránkou. Podáváme ve vydlabaném chlebu, který má seříznutý vršek. Ozdobíme větvičkou z jehličnatého stromku a feferonkou.
Marinovaná panenka ve víně a bylinkách s cibulovou omáčkou
Ingredience – marinovaná panenka:
1 250 g vepřové panenky, 3 dcl bílého
vína, rozmarýn, meduňka, šalvěj, sůl,

olej. Ingredience – cibulová omáčka:
3 lžíce dijonské hořčice, 2 cibule, drcený pepř, 3 dcl smetany, vývar dle potřeby, sůl, máslo, olej. Ingredience – smetanové brambory: 1 kg brambor, sůl,
pepř, smetana, máslo, olej. Postup: Naloženou panenku ve víně a bylinkách
orestujeme na pánvi a později doděláme v troubě. Na rozehřátou pánev dáme
olej, potom orestujeme cibuli dozlatova, přidáme 3 lžíce dijonské hořčice, drcený pepř, 3 dcl smetany, vývar dle potřeby, sůl, máslo. Nakrájíme oloupané
brambory na plátky, vložíme do vymazané zapékací mísy, osolíme, opepříme
a zalijeme smetanou s máslem.

sobota 21. února 2015

www.5plus2.cz

ČT1
9.10

Gejzír 9.40 Slovácko sa nesúdí 10.15
Všechnopárty 11.10 Případy detektiva
Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Hodina splněných přání
Zakletý vrch
Morálka paní Dulské
Mefistův rytíř
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

INZERCE

ZÁBAVA
STOP DLUHŮM
A EXEKUCÍM

NOVA
6.30
6.55
7.20
7.40
8.10
8.40
9.45
10.45
11.15
11.30
14.00
15.20
17.05
18.15
18.50
19.30

Batman: Odvážný hrdina II (12)
Král džungle (26)
Jen počkej, zajíci! (11, 12)
Tom a Jerry III (36)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (7)
Koření
Volejte Novu
Rychlovky Ládi Hrušky
Vzkaz v lahvi
Výměna manželek
Kráska mezi muži
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (10)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

Instalatérské, topenářské
a plynařské práce
Zaječice 194, Tel.: 775 564 446

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz

www.plyntop.cz

20.00 Český lev
21.50 Jako nikdy
Psychologické drama (ČR/SR,
2013). Hrají P. Špalková, J. Schmitzer, T. Medvecká, M. Němec a další
23.19 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
23.20 Hypnotizér
Krimifilm (Švéd., 2012). Hrají T. Zilliacus, M. Persbrandt a další
1.20 Kriminálka Paříž
Prádelna. Krimiseriál (Fr., 2007).
Hrají P. Caroit, P.-L. Rajot, S. Metzger, A. Bargemeová a další
2.40 Sama doma
4.10 Bydlení je hra
4.35 Chalupa je hra
5.00 13. komnata Jana Rumla

20.20 Cizinec
Akční film (USA, 2010). Hrají
J. Depp, A. Jolie, R. Sewell, P. Bettany, C. Sibony. Režie F. Henckel
22.20 Vendeta
Thriller (ČR, 2011). Hrají O. Vetchý,
O. Kaiser, I. Chmela, M. Taclík,
L. Šteflová. Režie M. Ondruš
0.05 Útěk z L. A.
Akční sci-fi film (USA, 1996). Hrají
K. Russell, A. J. Langerová, S. Buscemi, G. Corraface, S. Keach a další
1.50 Novashopping
2.20 U Haliny v kuchyni
2.45 Áčko
3.45 DO-RE-MI
4.25 První krok (7)

SÉRUM PRAVDY

11.50
14.05
15.50
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Dokonalý Spider-Man II (18)
Jake a piráti ze Země Nezemě II (11)
Autosalon
Dva muži zákona (1)
Pilot. Krimiseriál (N, 2010)
Vzdálená země
Western (USA, 1954)
Kde alibi nestačí
Krimifilm (ČR, 1961)
Vraždy v Midsomeru
Psáno krví. Krimiseriál (VB, 1998)
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

6.00 Svět Nova Cinema 6.45 Gilmorova děvčata IV
(10) 7.35 Vzducholoď 9.15 Beze stopy (14) 10.05
Odložené případy VI (9) 10.55 Beze stopy VII (19)
12.05 Gilmorova děvčata IV (11) 12.55 Můj soused
zabiják 14.45 Superman/Batman: Apokalypsa,
anim. film (USA, 2010) 16.20 Slunce, seno, jahody,
komedie (ČR, 1983) 17.50 Hrdina proti své vůli,
komedie (USA, 1992) 20.00 Velká svatba, komedie
(USA, 2013) 21.40 Podezření, krimidrama (USA,
1990) 0.00 Pět dní jednoho léta, drama (USA, 1982)

KominicKéZÁBAVA
služby Hradec Králové
Máte doMa koMín?
topná sezóna v plnéM proudu
a vy se neMáte na koho obrátit?

Oddlužení a sjednocení splátek
zákonnou cestou formou
OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut
• prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné
• konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma
• zjištění probíhajících exekucí

6.10
7.25
7.55
8.25
9.45

15

Nabízíme kvaliikované kominické práce
- čištění průduchů, pravidelné kontroly
spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91 /2010
Sb., frézování, vložkování a revize.
Zn. Řešení pro každého, rychlost, kvalita,
spolehlivost, výhodná cena.
Cup security s.r.o., tel.: 777 797 488

20.15 Muži proti ženám
22.00 D-Tox
Thriller (USA/N, 2002). Hrají
S. Stallone, Ch. S. Dutton, P. Walkerová, K. Kristofferson a další.
Režie J. Gillespie
0.10 Saw 3
Horor (USA/Kan., 2006). Hrají
T. Bell, S. Smithová, C. Mandylor
a další. Režie D. L. Bousman
2.30 Vraždy v Midsomeru
Psáno krví. Krimiseriál (VB, 1998).
Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Bookerová, A. Masseyová, J. Davidová
a další. Režie J. Silberston
4.15 D-Tox
Thriller (USA/N, 2002)

Prima cool
7.05 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (3) 8.10
Magazín Ligy mistrů UEFA 8.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (15, 16) 10.40 Heuréka - Město
divů V (10) 11.35 Re-play 12.10 Applikace 12.45
Hrajeme s Alim 13.20 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (10) 14.20 Simpsonovi III (2) 14.50 Simpsonovi III (3) 15.20 Pevnost Boyard (4) 17.40 Kravaťáci III (15) 18.30 Simpsonovi III (4, 5) 19.30 Simpsonovi III (6) 20.00 Vybíjená, komedie (USA,
2004), hrají B. Stiller, V. Vaughn 22.05 Zbouchnutá
0.50 Simpsonovi III (4) 1.20 Poslední dny planety
Země (2/2) 2.50 Re-play 3.20 Applikace 3.45 Hrajeme s Alim 4.15 Elitní komanda zblízka (13)

Prima love
10.50 Posel ztracených duší (16) 11.50 Famílie IV
(10) 12.45 Deník zasloužilé matky (17) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku VI (21, 22) 14.15 Navždy spolu
16.25 Džungle rtěnek II (1) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (23) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VI (13) 18.55 Deník zasloužilé matky (18)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (23) 19.50 Jak
jsem poznal vaši matku VI (24) 20.15 Tíživé svědomí, thriller (Kan., 2008), hrají B. Nivenová, J. Bregar
22.25 Kráska a zvíře II (11) 23.25 Tajný deník call girl
III (3) 23.55 Džungle rtěnek II (1) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Tajný deník call girl III (3) 3.20 Nespoutaný
anděl (105) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (81)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (14) 8.45 Akta Z III
(10) 9.10 World of Freesports 9.40 Bílý svět 2015
(5) 10.10 Blesk 12.00 St. Louis Blues - Boston
Bruins 14.15 Element 14.30 Strážce spravedlnosti II
(10) 15.35 Kobra 11 III (10) 16.25 Star Trek: Nová
generace (15) 17.15 Sportovní spoty 17.40 Jaguár
19.30 Star Trek: Nová generace (16) 20.20 Kriminálka Miami II (8) 21.05 Kriminálka Miami II (9)
22.00 300: Bitva u Thermopyl 0.05 K.O. Night
(543) 1.00 Kriminálka Miami II (8)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Okouzlení
III (49/52) 7.15 Morálka paní Dulské.
Drama (ČR, 1958) 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Náměstíčko
(8/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vodnická čertovina
Pohádka (ČR, 1996)
14.00 Honza a tři zakleté princezny
Pohádka (ČR, 1984)
14.50 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (14, 15/45)
Seriál (ČR, 2001)
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Pojedeme k moři
Rodinná komedie (ČR, 2014). Hrají
P. Šimčák, J. Maršál, O. Vetchý,
L. Trmíková, J. Pokorná a další
21.35 168 hodin
22.04 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22.05 Horem pádem
Komed. drama (ČR, 2004). Hrají
P. Forman, E. Vášáryová, J. Tříska,
I. Timková, K. Liška Boková a další
23.55 Komisař Moulin
Rodinné záležitosti. Krimiseriál
(Fr., 2005). Hrají Y. Rénier, B. Rosselli, A.-Ch. Pontabryová a další
1.30 Profesionálové (54/57)
Nedotknutelní. Krimiseriál
(VB, 1983). Režie W. Brayne
2.20 Český lev
4.35 Banánové rybičky
5.05 Zahrada je hra

6.15
6.30
6.55
7.20
7.45
8.10
8.40
9.55
10.55
12.45

15.05

16.50

18.50
19.30
20.20

22.10
22.50

1.25
2.30
3.00
3.30

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci (73)
Batman: Odvážný hrdina II (13)
Král džungle II (1)
Jen počkej, zajíci! (13, 14)
Tom a Jerry III (37)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (5)
Ďáblovy zlaté vlasy
Pohádka (N, 2013)
Víkend
Praštěná holka
Komedie (USA, 1995). Hrají A. Silverstoneová, S. Dashová a další
Vertical Limit
Dobrodružný film (USA/N, 2000).
Hrají Ch. O’Donnell, R. Tunneyová,
B. Paxton, S. Glenn a další
Policajti na baterky
Krimikomedie (USA, 2003). Hrají
M. Lawrence, S. Zahn, C. Feore,
B. Duke, E. Roberts a další
Znovu sedmnáctiletý
Romantická komedie (USA, 2009).
Hrají Z. Efron, M. Perry, L. Mannová,
T. Lennon, M. Trachtenbergová.
Režie B. Steers
Helena (11)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976). Hrají J. Sovák,
J. Schmitzer, F. Kovářík, J. Abrhám,
V. Lohniský. Režie O. Lipský
Střepiny
Spiknutí
Thriller (USA, 1997). Hrají M. Gibson, J. Robertsová, P. Stewart,
C. Cozart, T. Alexander a další
Kriminálka Miami III (16)
Novashopping
Volejte Novu
Kolotoč

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (19)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(12)
8.15 Tajemství války (17)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (2)
Nájemná vražedkyně. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají J. Shüttauf,
D. Boeer, N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.35 Big Ben III (13)
Závěrečný hvizd. Krimiseriál
(N, 2001). Hrají O. Fischer, F. Eltner,
G. Anthoff, M. Lerchenberg a další
15.40 Vraždy v Midsomeru
Smrt v přestrojení. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles, D. Casey,
M. Anderson, D. Bullová a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Všechny moje lásky (6)
Láska z vejšky. Seriál (ČR, 2014).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný, J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Vladyka.
Režie J. Steiger
21.30 Londýnský gangster
Thriller (USA/VB, 2010). Hrají
C. Farrell, K. Knightleyová,
D. Thewlis a další
23.50 Hawaii 5-0 II (11)
Školní autobus. Akční seriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
0.45 Tajemství války (17)
1.50 Vraždy v Midsomeru
3.30 Londýnský gangster

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Superman/Batman:
Apokalypsa 7.35 Tom a Jerry: Kdo vyzraje na piráty 9.00 Hrdina proti své vůli 11.20 Koření 12.10
Černý korzár 14.30 Zachraňte Willyho 4: Útěk
z pirátské zátoky 16.20 Cizinec 18.10 Sue Thomas:
Agentka FBI (5, 6), seriál (USA, 2002) 20.00 Anakonda: Honba za krvavou orchidejí, dobr. film (USA,
2004) 21.45 Leningrad, válečný film (Rus./VB,
2009) 23.50 Hex (3), horor. seriál (VB, 2004) 0.55
Leningrad, válečný film (Rus./VB, 2009)

Prima cool
7.10 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (4) 8.15
Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (11) 9.10 Záblesk
budoucnosti (3) 10.10 Heuréka - Město divů V (11)
11.10 Vybíjená 13.10 Top Gear XIX (1) 14.20 Simpsonovi III (5) 14.50 Simpsonovi III (6) 15.20 Pevnost
Boyard (5) 17.40 Kravaťáci III (16) 18.30 Simpsonovi III (7) 18.55 Simpsonovi III (8) 19.30 Simpsonovi
III (9) 20.00 Tajuplný ostrov, dobrodružný (USA,
2010), hrají G. Holdenová, L. Munro 22.10 Živí mrtví
IV (8) 23.10 American Horror Story (9) 0.05 Tajuplný ostrov 1.40 The Walking Dead IV (8) 2.25
American Horror Story I (9) 3.05 Pevnost Boyard
(5) 4.45 Kdo přežije: Perlové ostrovy (1)

Prima love
10.25 Super drbna V (22) 11.20 Posel ztracených
duší (17) 12.20 Famílie IV (11) 13.15 Deník zasloužilé
matky (18) 13.45 Jak jsem poznal vaši matku VI
(23) 14.15 Jak jsem poznal vaši matku VI (24) 14.45
Kde alibi nestačí 16.25 Džungle rtěnek II (2) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně (24) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA VI (14) 18.55 Deník
zasloužilé matky (19) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (1, 2) 20.15 Intimní detaily, romantický
film (USA, 1996), hrají R. Redford, M. Pfeifferová,
S. Channingová a další 23.10 Chirurgové X (19) 0.10
Tajný deník call girl III (4) 0.40 Džungle rtěnek II (2)
1.35 Volejte Věštce 3.40 Nespoutaný anděl (106)
4.25 Alisa - Jdi za svým srdcem (82)

pondělí 23. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Buenos Aires 10.25 Postřehy odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Znamení
koně II (6/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Štěstí ve hře. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Opatrovník. Krimiseriál (USA, 1973-1978). Režie J. London
15.55 Hubert a Staller II
Óm, jsi mrtvý. Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Vražda s odpuštěním. Seriál (ČR).
Hrají I. Trojan, R. Krajčo a další
21.15 Reportéři ČT
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 MI5 VIII (7/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 13. komnata Jana Rumla
2.15 Dobré ráno
4.45 Chalupa je hra
5.10 Bydlení je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.40
9.00
9.50
11.20
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30
23.20
0.10
1.00
1.40
2.10
2.50
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2765)
Natěrač
Komedie (ČR, 2008). Hrají
J. Budař, J. Čvančarová a další
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (10)
Jiná kampaň. Krimiseriál (USA,
2008). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy (15)
Krimiseriál (USA, 2002). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba (12)
Má druhá levá noha. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají M. Harmon,
M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (218)
Dva a půl chlapa VI (18)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (11)
Ulice (2766)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (99)
Zranění. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová a další
Kriminálka Las Vegas XIV (19)
Černá listina (13)
Mizera (10)
Kriminálka Las Vegas VI (11)
Námořní vyšetřovací služba (12)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
7.05
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
1.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(2)
Winx Club III (20)
M.A.S.H (47, 48)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (7)
Případ Darzac. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx, A. Desseaux,
J. P. Rouve a další
Walker, Texas Ranger VIII (1)
Cestou násilí 2/2. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Wolffův revír (21)
Třídní bitka. Krimiseriál (N, 1992).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Podzim
lásky
Romantický film (N, 2009). Hrají
M. Rönnebecková, B. Wussowová,
S. Gubster a další. Režie D. Kehler
Komisař Rex VII (15)
Mrtvá za mřížemi. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (320)
Pan P. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Výměna
Thriller (USA, 2008). Hrají A. Jolie,
J. Malkovich, J. Donovan a další
Vraždy v Kitzbühelu X (4)
Walker, Texas Ranger VIII (1)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Zachraňte Willyho 4:
Útěk z pirátské zátoky 7.30 Sue Thomas: Agentka
FBI (5, 6) 9.20 Vertical Limit 11.50 Policajti na
baterky 13.25 Znovu sedmnáctiletý 15.30 Marečku,
podejte mi pero! 17.25 Království (21) 18.15 Beze
stopy VII (20), krimiseriál (USA, 2008) 19.05 Gilmorova děvčata IV (12), seriál (USA, 2003) 20.00
Příběhy obyčejného šílenství, komedie (ČR/SR/N,
2005) 22.20 Samantha Darko, sci-fi thriller (USA,
2009) 0.15 Perníkový táta VI (3), seriál (USA, 2013)

Prima cool
9.05 Scrubs: Doktůrci IX (12, 13) 10.05 Mrcha od
vedle (1) 10.35 Kdo přežije: Austrálie (12) 11.35
Záblesk budoucnosti (3) 12.35 Akta X VIII (14)
13.35 Griffinovi VIII (4) 14.05 Simpsonovi III (7)
14.35 Simpsonovi III (8, 9) 15.35 Futurama II (14)
16.05 Bořiči mýtů VI (20) 17.10 Griffinovi VIII (5)
17.40 Hvězdná brána IV (8) 18.30 Simpsonovi III
(10, 11) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (13) 20.15
Grimm IV (4) 21.25 Teorie velkého třesku V (13)
21.55 Hannibal II (4) 22.50 Hurikán 0.50 Scrubs:
Doktůrci IX (12) 1.15 Scrubs: Doktůrci IX (13) 1.40
Mrcha od vedle I (1) 2.00 Grimm IV (4) 2.45 Star
Trek: Vesmírná loď Voyager VII (7 3.30 Hurikán

Prima love
10.55 Výměna manželek USA III (8) 11.55 Roseanne VIII (10, 11) 12.55 Deník zasloužilé matky (19)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII (1, 2) 14.20
Komisař Rex VII (14) 15.25 Diagnóza vražda IV (21)
16.25 Policie Hamburk VI (4) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (25) 17.55 Výměna manželek
USA III (9) 18.55 Deník zasloužilé matky (20) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku VII (3, 4) 20.15 Kriminálka Stuttgart IV (8) 21.20 Sběratelé kostí V (13)
22.20 Sex ve městě II (10) 22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě II (10) 0.35 Volejte Věštce
2.40 Policie Hamburk VI (4) 3.25 Nespoutaný
anděl (107) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (83)
4.50 Bod G II (6)

úterý 24. února 2015

www.5plus2.cz

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Švýcarských Alpách 10.15
Postřehy odjinud 10.25 Reportéři ČT
11.05 Příběhy slavných... Karel Svoboda

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Život a smrt. Seriál (USA)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Neuč raněného naříkat. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie S. Robbie
15.55 Hubert a Staller II
Noční vodní hlídka. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony
20.00 Vyprávěj
Civilka. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek,
A. Kerestešová, V. Freimanová,
S. Skopal, H. Vagnerová a další
20.55 Partie krásného dragouna
Krimifilm (ČR, 1970). Hrají J. Marvan, J. Abrhám, V. Menšík a další
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha VII
0.05 AZ-kvíz
0.35 Kalendárium
0.50 Objektiv
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Hobby naší doby
2.10 Sváteční slovo vikáře opavského
sboru Církve bratrské M. Kušníra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.35
13.30

14.25

15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.40
22.35
23.30
0.20
1.10
1.50
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2766)
Doktoři z Počátků (99)
Dva a půl chlapa VI (18)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (11)
Křídla. Krimiseriál (USA, 2008).
Hrají K. Morrisová, J. Finn a další
Beze stopy (16)
Krimiseriál (USA, 2002). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba (13)
Jedna rána, jedna smrt. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají M. Harmon,
M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (219)
Dva a půl chlapa VI (19)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (12)
Ulice (2767)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (553)
Dočasné řešení. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Černá listina (14)
Mizera (11)
Kriminálka Las Vegas VI (12)
Námořní vyšetřovací služba (13)
Novashopping
Áčko

6.30
7.05
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.40
0.35
1.35
2.30
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(3)
Winx Club III (21)
M.A.S.H (48, 49)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (8)
Škola zločinu. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Walker, Texas Ranger VIII (2)
Odpočítávání. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Wolffův revír (22)
Odprásknu tě. Krimiseriál
(N, 1992). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Příliv
lásky
Romantický film (N, 2009). Hrají
S. Kellnerová, M. Roll a další
Komisař Rex VIII (1)
S Ninou o půlnoci. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (44)
Frajerka. Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Myšlenky zločince IX (3)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
J. Mantegna, S. Moore a další
Spravedlnost v krvi IV (10)
Vraždy v Kitzbühelu X (5)
Walker, Texas Ranger VIII (2)

6.50 Pes Filipes (49, 50) 7.05 Tajemství kruhu (17)
7.55 Gilmorova děvčata IV (11) 8.50 Mizera (10)
9.35 Beze stopy (15) 10.30 Odložené případy VI
(10) 11.20 Beze stopy VII (20) 12.25 Nové trable
staré Christine III (10) 12.50 Nové trable staré Christine IV (1) 13.10 Království (21) 14.05 Gilmorova
děvčata IV (12) 15.15 Příběhy obyčejného šílenství
17.25 Království (22) 18.15 Beze stopy VII (21) 19.05
Gilmorova děvčata IV (13) 20.00 Prvotní strach
22.35 Lítám v tom 0.35 Perníkový táta VI (4)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána IV (8) 8.30 Bořiči mýtů VI (20)
9.35 Futurama II (14) 10.05 Mrcha od vedle (2)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (13) 11.30 Top Gear XIX
(1) 12.35 Akta X VIII (15) 13.35 Griffinovi VIII (5)
14.05 Simpsonovi III (10, 11) 15.05 Teorie velkého
třesku V (13) 15.35 Futurama II (15) 16.05 Bořiči
mýtů VI (21) 17.10 Griffinovi VIII (6) 17.40 Hvězdná
brána IV (9) 18.30 Simpsonovi III (12, 13) 19.20 Kdo
přežije: Austrálie (14) 20.15 Liga mistrů UEFA: Manchester City - FC Barcelona, přímý přenos utkání
osmifinále Ligy mistrů UEFA 23.50 Řezník 1.45
Mrcha od vedle I (2) 2.10 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (8) 2.55 Řezník 4.30 Akta X VIII (15)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA III (9) 11.55 Roseanne VIII (12, 13) 12.55 Deník zasloužilé matky (20)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII (3, 4) 14.20
Komisař Rex VII (15) 15.25 Diagnóza vražda IV (22)
16.25 Policie Hamburk VI (5) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (26) 17.55 Výměna manželek
USA IV (1) 18.55 Deník zasloužilé matky (21) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku VII (5, 6) 20.15 Sběratelé kostí IX (9) 21.20 Castle na zabití III (9) 22.20
Sex ve městě II (11) 22.55 Podvádíš mě! X (20)
23.55 Sex ve městě II (11) 0.35 Volejte Věštce 2.40
Policie Hamburk VI (5) 3.25 Nespoutaný anděl
(108) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (84) 4.50
Bod G II (7)

středa 25. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po severní Namibii 10.35
13. komnata Jana Rumla 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Bludný kruh. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Soudce za všechny prachy. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller II
Slepice, která snáší vadná vejce.
Krimiseriál (N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.58 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22.00 Místo činu - Schimanski
Smrt na stadionu. Kriminální
cyklus (N, 1984). Režie H. Gies
23.30 MI5 VIII (8/8)
Seriál (VB, 2009)
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.55 Na stopě
2.20 Dobré ráno
4.50 Móda-Extravagance-Manýry
5.15 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25

13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.35
0.25
1.15
1.55
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2767)
Ordinace v růžové zahradě 2 (553)
Dva a půl chlapa VI (19)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (12)
Loterijní horečka. Krimiseriál
(USA, 2008). Hrají K. Morrisová,
J. Finn, T. Barry, J. Ratchford a další
Beze stopy (17)
Krimiseriál (USA, 2002). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba (14)
Milosrdný samaritán. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají M. Harmon,
M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (220)
Dva a půl chlapa VI (20)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (13)
Ulice (2768)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (100)
Každý problém má své řešení.
Seriál (ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, V. Jílek a další
Námořní vyšetřovací služba X (23)
Empire State
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Johnson, L. Hemsworth a další
Kriminálka Las Vegas VI (13)
Námořní vyšetřovací služba (14)
Novashopping
Áčko

6.30
7.05
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(4)
Winx Club III (22)
M.A.S.H (49, 50)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (9)
Zločin v soudním paláci. Krimiseriál (Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx, A. Desseaux a další
Walker, Texas Ranger VIII (3)
Úkryt. Akční seriál (USA, 1999).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml.,
S. Wilsonová a další
Wolffův revír (23)
Tanec mrtvých. Krimiseriál
(N, 1992). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009). Hrají
G. Dohmová, M. Degen a další
Komisař Rex VIII (2)
Momentka. Krimiseriál (N/Rak.,
2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (321)
Všechno, nebo nic. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (1)
Myšlenky zločince VII (4)
Vraždy v Kitzbühelu X (6)
Walker, Texas Ranger VIII (3)
Wolffův revír (23)

6.35 Nové trable staré Christine III (10) 6.55 Nové
trable staré Christine IV (1) 7.20 Tajemství kruhu
(18) 8.10 Gilmorova děvčata IV (12) 9.00 Mizera (11)
9.50 Beze stopy (16) 10.40 Odložené případy VI
(11) 11.30 Beze stopy VII (21) 12.35 Nové trable staré
Christine IV (2, 3) 13.20 Království (22) 14.10 Gilmorova děvčata IV (13) 15.25 Prostě úžasná 17.25
Upíří deníky III (1) 18.15 Beze stopy VII (22) 19.05
Gilmorova děvčata IV (14) 20.00 Láska přes internet 22.20 Rakeťáci 0.15 Perníkový táta VI (5)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána IV (9) 8.30 Bořiči mýtů VI (21)
9.35 Futurama II (15) 10.05 Mrcha od vedle (3)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (14) 11.35 Fakta X (2)
12.35 Akta X VIII (16) 13.35 Griffinovi VIII (6) 14.05
Simpsonovi III (12, 13) 15.05 Těžká dřina 15.35 Futurama II (16) 16.05 Bořiči mýtů VI (22) 17.10 Griffinovi VIII (7) 17.40 Hvězdná brána IV (10) 18.30 Simpsonovi III (14, 15) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (15)
20.15 Liga mistrů UEFA: Bayer 04 Leverkusen Atlético Madrid 23.05 Maturita 0.55 Mrcha od
vedle (3) 1.15 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII
(9) 2.00 Maturita 3.30 Akta X VIII (16) 4.15 Kdo
přežije: Perlové ostrovy (2, 3)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA IV (1) 11.55 Roseanne VIII (14, 15) 12.55 Deník zasloužilé matky (21)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII (5, 6) 14.20
Komisař Rex VIII (1) 15.25 Diagnóza vražda IV (23)
16.25 Policie Hamburk VI (6) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (1) 17.55 Výměna manželek USA
IV (2) 18.55 Deník zasloužilé matky (22) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VII (7, 8) 20.15 Sherlock
Holmes: Jak prosté (7) 21.20 Sběratelé kostí V (14)
22.20 Sex ve městě II (12) 22.55 Dobrá manželka III
(21) 23.55 Sex ve městě II (12) 0.35 Volejte Věštce
2.40 Policie Hamburk VI (6) 3.25 Nespoutaný
anděl (109) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (85)
4.55 Bod G II (8)

čtvrtek 26. února 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po norských fjordech 10.20
Postřehy odjinud 10.30 Hobby naší
doby 10.55 Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Kdo neumí ukolébavky. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Suvenýr z Atlantic City. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie D. Haller
15.55 Hubert a Staller II
Mrtvý ze společenské rubriky. Krimiseriál (N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Horší pneumatiky
dozadu?
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Skořápkáři. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Šmírák Tom. Krimiseriál (Kan., 2013)
23.10 Kriminálka Paříž
Poslední cesta. Krimiseriál (Fr.)
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Všechnopárty
2.40 Dobré ráno
5.10 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.25

14.20

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.15
0.10
1.00
1.40
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2768)
Doktoři z Počátků (100)
Dva a půl chlapa VI (20)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (13)
Nejnovější zprávy. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy (18)
Krimiseriál (USA, 2002). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba (15)
Enigma. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
P. Perretteová, D. McCallum a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (221)
Dva a půl chlapa VI (21)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (14)
Ulice (2769)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (554)
Andělé strážní. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Replikant
Thriller (USA, 2001). Hrají M. Rooker, J.-C. Van Damme a další
Kriminálka Las Vegas VI (14)
Námořní vyšetřovací služba (15)
Novashopping
Áčko
Kolotoč

6.30
7.05
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(5)
Winx Club III (23)
M.A.S.H (50, 51)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (10)
Žhář. Krimiseriál (Fr., 1998). Hrají
V. Genestová, M. Diouf, R. Marx,
A. Desseaux, J. P. Rouve a další
Walker, Texas Ranger VIII (4)
Chování bojovníka. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Wolffův revír (24)
Zloděj. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky
Romantický film (N, 2007). Hrají
K. Thalerová, T. Mikkula, Ch. Rainerová a další. Režie D. Kehler
Komisař Rex VIII (3)
Noc v nemocnici. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (45)
Otvíráme! Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý, A. Vránová,
P. Kostka, J. Dvořák. Režie J. Novák
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (9)
Myšlenky zločince VII (5)
Spravedlnost v krvi II (4)
Walker, Texas Ranger VIII (4)
Wolffův revír (24)

6.45 Nové trable staré Christine IV (2, 3) 7.25 Nová
cestománie 7.55 Tajemství kruhu (19) 8.45 Gilmorova děvčata IV (13) 9.35 Beze stopy (17) 10.25
Odložené případy VI (12) 11.15 Beze stopy VII (22)
12.25 Nové trable staré Christine IV (4, 5) 13.10
Upíří deníky III (1) 14.00 Gilmorova děvčata IV (14)
15.15 Láska přes internet 17.25 Upíří deníky III (2)
18.15 Beze stopy VII (23) 19.05 Gilmorova děvčata
IV (15) 20.00 Námořní vyšetřovací služba V (16, 17)
21.50 Smrt stopařek 23.30 Perníkový táta VI (6)

Prima cool
10.05 Mrcha od vedle (4) 10.35 Kdo přežije: Austrálie (15) 11.35 Fakta X (3) 12.35 Akta X VIII (17)
13.35 Griffinovi VIII (7) 14.05 Simpsonovi III (14, 15)
15.05 Těžká dřina 15.35 Futurama III (1) 16.05 Bořiči mýtů VI (23) 17.10 Griffinovi VIII (8) 17.40 Hvězdná brána IV (11) 18.30 Simpsonovi III (16, 17) 19.20
Kdo přežije: Austrálie (16) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku V (14) 22.00 Muž s cejchem
smrti 0.00 Wilfred II (6) 0.25 Mrcha od vedle (4)
0.55 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (10) 1.40
Wilfred II (6) 2.00 Muž s cejchem smrti 3.30 Akta
X VIII (17) 4.15 Kdo přežije: Perlové ostrovy (4) 5.00
Kdo přežije: Perlové ostrovy (5)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA IV (2) 11.55 Roseanne VIII (16) 12.25 Roseanne VIII (17) 12.55 Deník
zasloužilé matky (22) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku VII (7, 8) 14.20 Komisař Rex VIII (2) 15.25
Diagnóza vražda IV (24) 16.25 Policie Hamburk VI
(7) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (2) 17.55
Výměna manželek USA IV (3) 18.55 Deník zasloužilé matky II (1) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
VII (9, 10) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV
(9) 21.20 Sběratelé kostí V (15) 22.20 Sex ve městě
II (13) 22.50 Po krk v odpadcích (8) 23.55 Sex ve
městě II (13) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VI (7) 3.20 Nespoutaný anděl (110) 4.05 Alisa Jdi za svým srdcem (86)

pátek 27. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Dominikánské republice
10.35 Kluci v akci 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Únos I. Seriál (USA, 1993-1998).
Hrají J. Seymourová, J. Lando,
Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Místo činu - Schimanski
Smrt na stadionu. Kriminální cyklus
(N, 1984). Hrají G. George, E. Feik,
Ch. van Houweninge a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Znamení koně II (7/13)
Zbytečná slova. Seriál (ČR). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
20.55 13. komnata Václava Hybše
21.25 Všechnopárty
22.20 Kolo plné hvězd
23.15 Profesionálové (55/57)
Případ Ojuka. Krimiseriál (VB,
1983). Režie Ch. King
0.05 AZ-kvíz
0.35 Motiv
Šmírák Tom. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie B. Hughesová
1.15
Móda-Extravagance-Manýry
1.40 Designtrend
1.55 Dobré ráno
4.30 Bydlení je hra
4.55 Padající květináč
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30

14.25

15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

22.35

0.55
1.40
2.25
2.55
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2769)
Ordinace v růžové zahradě 2 (554)
Dva a půl chlapa VI (21)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (14)
Kartáčník. Krimiseriál (USA, 2008).
Hrají K. Morrisová, J. Finn a další
Beze stopy (19)
Krimiseriál (USA, 2002). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba (16)
Noční můra. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají M. Harmon, M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (222)
Dva a půl chlapa VI (22)
Komediální seriál (USA, 2008).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (15)
Ulice (2770)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989). Hrají
H. Růžičková, S. Tříska, V. Kánská,
P. Pyšová, M. Šotola a další
Parker
Akční film (USA, 2013). Hrají
J. Statham, J. Lopezová, N. Nolte,
M. Chiklis, C. Collins ml. a další
Kriminálka Las Vegas VI (15)
Námořní vyšetřovací služba (16)
Novashopping
Prásk!
Áčko

6.30
7.05
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10

0.50
3.00
3.45

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(6)
Winx Club III (24)
M.A.S.H (51, 52)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (11)
Případ eutanazie. Krimiseriál (Fr.,
1993). Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx, A. Desseaux a další
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Klub Tall Cotton. Akční seriál
(USA, 1999). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Wolffův revír (25)
Šibeniční lhůta. Krimiseriál
(N, 1992). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Kolotoč
života
Romantický film (N, 1994). Hrají
B. Wussowová, J. Breuer a další
Komisař Rex VIII (4)
Proč musí děti trpět. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982). Hrají
M. Suchánek, R. Brzobohatý a další
Miami Vice
Akční thriller (USA, 2006). Hrají
J. Foxx, C. Farrell, L. Gongová,
L. Tosar, N. Harrisová a další
Moucha II
Thriller (USA, 1989)
Walker, Texas Ranger VIII (5)
Wolffův revír (25)

6.30 Nové trable staré Christine IV (4, 5) 7.15 Upíří
deníky III (1) 8.00 Tajemství kruhu 8.50 Gilmorova
děvčata IV (14) 9.40 Beze stopy (18) 10.30 Odložené případy VI (13) 11.20 Beze stopy VII (23) 12.25
Upíří deníky III (2) 13.20 Gilmorova děvčata IV (15)
14.30 Námořní vyšetřovací služba V (16, 17) 16.15
Kapitán Nemo a podmořské město 18.15 Beze
stopy VII (24) 19.05 Gilmorova děvčata IV (16)
20.00 Můj soused zabiják 2 21.55 Šílený Max
a Dóm hromů 0.00 Perníkový táta VI (7)

Prima cool
9.25 Futurama III (1) 9.55 Mrcha od vedle (5) 10.25
Kdo přežije: Austrálie (16) 11.25 Autosalon 12.35
Akta X VIII (18) 13.35 Griffinovi VIII (8) 14.05 Simpsonovi III (16, 17) 15.05 Teorie velkého třesku V (14)
15.35 Futurama III (2) 16.05 Bořiči mýtů VI (24)
17.10 Griffinovi VIII (9) 17.40 Hvězdná brána IV (12)
18.30 Simpsonovi III (18, 19) 19.20 Kdo přežije:
Austrálie (17) 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (17, 18) 22.15 Žraločí masakr v Jersey Shore
0.10 Falešná pravda 1.55 Živí mrtví III (9) 2.40
Mrcha od vedle I (5) 3.00 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (11) 3.45 Žraločí masakr v Jersey Shore
5.10 Akta X VIII (18)

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (45) 8.55 Rosamunde
Pilcher: Odkaz lásky 10.55 Výměna manželek USA
IV (3) 11.55 Roseanne VIII (18, 19) 12.55 Deník
zasloužilé matky II (1) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku VII (9, 10) 14.20 Komisař Rex VIII (3) 15.25
Diagnóza vražda IV (25) 16.25 Policie Hamburk VI
(8) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (3) 17.55
Výměna manželek USA IV (4) 18.55 Deník zasloužilé matky II (2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
VII (11, 12) 20.15 Podvedená, thriller (USA, 1991)
22.45 Sex ve městě II (14) 23.20 Famílie V (9) 0.15
Sex ve městě II (14) 0.45 Volejte Věštce 2.50 Policie Hamburk VI (8) 3.35 Nespoutaný anděl (111)
4.20 Alisa - Jdi za svým srdcem (87)

!!!Odkup všech pohledávek!!!

VYMÁHÁME
DLUHY
mobil: 774 910 910

Bez záloh rychle a důrazně!

www.VymahameDluhy.cz

Když tělo
říKá NE!

Tělo má samouzdravovací
schopnosti, bolestivými příznaky
nás varuje, že v našem životě
něco není v pořádku. Chcete
se dozvědět, co který signál
znamená?
v dnešním vydání
MF DNES

MáMe PRo vás neJvÝHoDnĚJŠÍ CenY!
Akční nabídka na tento víkend 21. 2. a 22. 2. 2015
• Ďábelská směs
• Šunkový salám
• Písecká papriková klobása
• Rio Ebro
• Ementaler 45%
• Matjesový salát

1 kg
100 g
1 kg
100 g
100 g
100 g

134,90 Kč
11,90 Kč
119,00 Kč
13,90 Kč
16,90 Kč
13,90 Kč

... stavte se u nováka

Akční nabídka od pondělí 23. 2. do neděle 1. 3. 2015
• Pečená sekaná
• Královská prsa s krůtím masem
• Masový prejt světlý / tmavý
• Uzená krkovice b.k.
• Novákův salátový
• Pórková pomazánka

1 kg
100 g
1 kg
1 kg
100 g
100 g

99,00 Kč
10,90 Kč
59,00 Kč
139,00 Kč
11,90 Kč
10,90 Kč

POJĎTE PRACOVAT K NOVÁKOVI:
Jsme jedna z předních společností působících na českém trhu se
širokou sítí prodejen masa, uzenin a lahůdek. Díky stabilnímu růstu
a rozšiřování sítě prodejen nyní hledáme nové kolegy na pozice:
ŘEZNÍK - PRODAVAČ / PRODAVAČ(KA)
Více informací naleznete na: www.novakmasouzeniny.cz

Adresy našich 130 prodejen najdete na: www.novakmasouzeniny.cz

AUTO

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Dědeček pás“ slaví.
Zachránil statisíce lidí
První bezpečnostní pás
byl patentovaný už před
130 lety, tehdy ale ještě
motoristům nesloužil.
Jistil lidi při práci.
USA, ČR | Když 10. února 1885 Američan Edward Claghorn obdržel patent na
bezpečnostní pás, automobilový průmysl byl ještě v plenkách. Jeho vynález byl
tak určený hlavně pro námořníky, hasiče a vůbec pro všechny, kteří potřebují
jištění při práci.
Pětibodový pás pro automobily vymyslel o 18 let později francouzský průmyslník Louis Renault. V dnešní době
používaný tříbodový zkonstruoval Švéd
Nils Bohlin a poprvé jej použila švédská
automobilka Volvo v roce 1959.
Claghornův pás byl vybaven háčky,
které se měly zachytit k pevnému předmětu. Na přelomu 19. a 20. století se
pásy začaly používat i v automobilech
jako bezpečnostní opatření proti vypadnutí pasažérů na hrbolatých cestách.
Bohlinův systém se skládá z bederního
a diagonálního pásu a má geometrii tvaru písmene V. Odborníci ho dodnes považují za nejdůležitější bezpečnostní
prvek v automobilu.

V Československu
se poutáme už 48 let
Povinnost poutat se v autech byla v Československu zavedena v roce 1967. Nejprve bylo povinné poutat se na předních
sedadlech při jízdě mimo obec, o devět

ZAJÍMAVOSTI
Mobil za volantem? „Radar“
vás vyfotí a pošle pokutu
VELKÁ BRITÁNIE |
Automatické radary
zná každý motorista.
Některé jen informují, jiné rovnou fotografují. Nyní v Británii
chystají podobný systém, který ale automaticky zjistí, jestli se v autě telefonuje.
Auto vyfotografuje a až vše bude vychytané, mohou řidiči očekávat složenku s pokutou. V testovacím režimu by měl systém detekující volání začít fungovat od
dubna na několika místech hrabství Norfolk. K reálnému využití pro pokutování
řidičů ale musí být sofistikovanější. Systém totiž sice dokáže rozpoznat signál při
volání, ale těžko dokáže určit, kdo v tu
chvíli právě volá. Může to být řidič, může
to být některý ze spolujezdců, a nebo také
chodec na chodníku. Zatím nelze rozlišit
ani to, zda volající používá hands free
a nebo drží telefon v ruce.
(jm, re)

Opravdu nereznoucí auta
už nejsou jen vizí ze sci-fi

Takto vypadal patent E. J. Claghorna na bezpečnostní pásy z roku 1885. Na snímku ve výřezu je záběr z crash testu, při kterém se u automobilů testují například
nejen deformační zóny vozu, ale také pevnost pásů.
FOTO | USPTO A MAFRA
let později se musí poutat v autě všichni,
kteří sedí na sedadle vybaveném tímto
nejzákladnějším prvkem pasivní bezpečnosti. Od 1. ledna 1990 musí být pásy
používány i v obcích.
Odhaduje se, že bezpečnostnímu pásu
vděčí za život více než milion lidí, zatím-

co mnohonásobně větší počet pás uchránil před vážným zraněním. Německý patentový úřad vyhlásil tento kus popruhu
se zvláštní sponou, který považujeme
v autě za samozřejmost, v roce 1985 za
jeden z osmi nejdůležitějších vynálezů
dvacátého století.
(fdv, iDNES.cz, re)

SPOJENÉ STÁTY |
Auto s ocelovou karoserií, která nezrezne,
si zatím opravdu nekoupíme. Ale vědci
přišli na to, jak vyrobit kovový materiál, který odpuzuje vodu
tak intenzivně, že se na něm neudrží ani
kapička vody. Takzvaný super-hydrofobní povrch vytvořili vědci z americké univerzity v Rochesteru za pomoci laseru.
Ten vytvoří na povrchu kovu zvláštní
strukturu, od které se kapka vody doslova
odrazí pryč. Na rozdíl od různých vodu
odpuzujících nátěrů nebo povlaků jsou
vlastnosti materiálu stálé. Vrstva na materiálu zůstává a nestírá se, časem nestárne.
To znamená, že si své vlastnosti udrží podstatně déle než tradiční řešení. (vok, re)

Mistr Zpátečka couvá s taxíkem už 11 let
INDIE | Nebaví vás jezdit autem normálně popředu? Tak si zajeďte na akademii
do indického státu Paňdžáb, kde vás
místní řidiči naučí jezdit pozpátku. Školu založil 33letý Harpreet Devi neboli
Mistr Zpátečka.
Jezdit na „račí způsob“ ho donutila
obrovská konkurence místních řidičů
a taxikářů. Ale i náhoda. V roce 2003 se
mu při cestě mimo město porouchal vůz
a do nejbližšího servisu musel dojet na
zpětný rychlostní stupeň. Když se dozvěděl cenu za opravu, která byla pro
něj příliš vysoká, rozhodl se, že na
„zpětný chod“ dojede desítky kilometrů
až domů. Tolik kilometrů na zpátečku

do té doby neujel za celý svůj život
a dlouhá cesta mu poskytla v tomto stylu řízení dostatek sebedůvěry, aby na
tomto způsobu jízdy vystavěl svoji řidičskou kariéru. „Chtěl jsem udělat něco
nového, co nikdo předtím neviděl, tak
jsem začal pozpátku jezdit profesionálně,“ říká Harpreet Devi.
A svůj nápad začal realizovat. Převodovku svého Fiatu Premier Padmini
změnil tak, aby v ní měl čtyři stupně pro
jízdu zpět a pouze jeden dopředu. Postupně získal dostatek zkušeností, aby
dokázal jezdit až osmdesátkou. Dalším
krokem bylo takový styl jízdy legalizovat. U státních úřadů si zajistil výjimku

Harpreet Devi, neboli Mistra Zpátečka v akci.
FOTO | PROFIMEDIA

pro jízdu pozpátku, do zadních světel
namontoval klasické světlomety a při
jízdě používá „houkačku“ ze sanitky,
aby dokázal včas varovat chodce a ostatní řidiče.
V roce 2005 absolvoval pozpátku cestu z Indie do Pákistánu, aby podpořil
mír mezi oběma znesvářenými zeměmi.
S povolením úřadů brázdí město více
než 11 let a na klasický způsob řízení už
pomalu zapomněl.
„Začínají mě už bolet záda a krční páteř,“ přiznává po 11 letech jízdy na zpátečku, jedním dechem ale dodává, že
jezdit nepřestane, cítí se v autě teď mnohem bezpečněji.
(hig, iDNES.cz, jos)

Česká republika
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Šel z banky. Žije papírnický sen
Michal Gorec je typickým
příkladem člověka, který
dokáže jít za svým
snem. Už léta chtěl
vyrábět ruční papír.

Používají se také stroje?
Papírenský mlýn hollander. Je to vynález z roku 1680. Materiál, například látku z džín, rozmělní, ale neřeže. Důležité
je, aby vlákna zůstala dlouhá, pak je papír mnohem pevnější, pružnější a ohebnější. Potřebujete kádě na papírenskou
hmotu, síta, filc a něco, kde budete papír
sušit. A také um, protože je potřeba vědět, jak se hmota nabírá na síto a jak ho
naklonit, aby vrstva papíru byla rovnoměrná. Ještě tu mám knihařský lis
z roku 1938. Tím vyháním z mokrých archů vodu. Nejprve je ale vložím mezi filcové podložky.

5plus2
■ ROZHOVOR
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Ještě před půldruhým rokem dělal
Michal Gorec šéfa pobočky banky v Liberci. Měl služební auto, pěkný plat, společenskou prestiž. Teď chodí v texaskách a vytahaném svetru. Máčí si ruce
v papírenské kaši ve Zdislavi a s napětím očekává výsledek.
Jeho život předurčila chvíle, kdy jako
třiadvacetiletý student na cestách v Izraeli vstoupil do ruční papírny mistra Izhare Neumannna. „Byl to naprosto iracionální pocit. Jako bych se vrátil domů.
Okamžitě jsem věděl, že to je přesně to,
co chci dělat. Ještě teď mám husí kůži,
když si na to vzpomenu,“ líčí Gorec.
Co vás to napadlo, že půjdete na vesnici a budete vyrábět papír?
Nebylo to ze dne na den. Trvalo to
14 let. Když mi bylo třiadvacet, dostal
jsem se do Izraele na kurz hebrejštiny.
Potřeboval jsem peníze, a tak jsem sháněl brigádu. A volno měli zrovna v ruční
papírně. A zbytek už víte. Majitel na
mně asi moje nadšení poznal a za šest
měsíců mě do všeho zasvětil.
Ale papírnu jste otevřeli až v roce
2013. Proč tak pozdě?
Jsem realista a věděl jsem, že do začátku
potřebuji peníze. Takže jsem nastoupil

Pomocí knihařského lisu se z mokrých stránek papíru „ždíme“ voda. Lis vyrobili v roce 1938. I přes svoji letitost funguje bezvadně. FOTO | OTA BARTOVSKÝ
na nedůležitý post do banky v Praze. Postupně jsem se vypracovával a dál snil
o profesi papírníka. Nakazil jsem tím
i svoji ženu. Začali jsme hledat vhodný
dům blízko Prahy. Nakonec jsme ho našli ve Zdislavi u Liberce. Teče tu potok,
do oken nám koukají srny a v noci je
opravdová tma. Pět let jsme jen opravovali chalupu, a pak jsme si postavili dílnu. Pak se nám narodil syn a já si ho
chtěl užít. Takže jsem nechal banku,
žiju si svůj sen a vidím vyrůstat syna.
Co potřebujete k výrobě papíru?
Když chcete dělat opravdu kvalitní papír – certifikáty, pamětní listy, diplomy,
musíte mít kvalitní vybavení i vstupní
materiál. My vyrábíme klasický papír
z textilních vláken, ze lnu, z konopí a bavlny. Ta se používala do doby, než lidé
přišli na to, že se dá rozřezat a rozvařit
strom. V Izraeli jsem se naučil vyrábět
i japonský papír z lýka morušovníku

technikou ze 6. století našeho letopočtu.
Kromě jiného se používá třeba k restaurování starých knih na podlepování listů. Umějí ho jen dvě papírny v Česku,
jedna z nich je ta naše.
Moruše? Ta tady nikde neroste.
Běžně ne. Můj učitel si ji pěstoval sám.
Měl na Golanských výšinách vedle vinohradů jeden řádek. My si také moruše
pěstujeme. Loni v listopadu jsme poprvé sklízeli. Možná to byla i první morušovníková sklizeň v Čechách.
A jak tedy vznikne japonský papír?
Morušovník se chová podobně jako
vrba. Na podzim ho ostříháte a on na
jaře obrazí. Větve se napaří, oloupou,
hodně dlouho se škrábou a čistí od zelené a hnědé vrstvy, kterou tam nechceme. Pak lýko bělíme a změkčujeme
v sodě, když je to uvařené, palicí ho rozbijeme a rozmělníme.

Neříkal jste něco o džínách? I z nich
vyrábíte papír?
To tu také lidi učíme. Přivezou si džíny
a odvezou si z nich knihu z modrého papíru. Vstupní džíny musejí být klasické
bavlněné a čisté. Špína a mastnota by se
dostala do papíru a ovlivnila by kvalitu.
Máte i svoji specialitu: výrobu papíru z vodních hyacintů.
Oslovil nás Luboš Kyselo, manažer afrického projektu, který chce dát domorodcům práci. Postaví na břehu Viktoriina jezera v Keni papírnu a využije v ní
vodní hyacint, se kterým tam mají problémy. Zarůstají jím vodní přítoky, mizí
ryby, lodě nemohou proplouvat. Dostali
jsme vzorky papíru, které vznikly v laboratořích pardubické univerzity. Na nás
bylo vymyslet, jak je vyrobit ve velkém.
Bez elektřiny a chemikálií. To byla docela výzva, protože dnes se papír bez chemikálií a elektřiny nevyrábí. Zkombinovali jsme evropské a japonské techniky
a vytvořili nový postup. Natočili jsme
výukový instruktážní film pro domorodce. Papír má hezkou přírodní barvu a dá
se na něj psát. Teď se vyrábí papírenský
mlýn, síta a další vybavení. Jakmile to
bude, odvezeme to do Afriky.

Barbie? Nic v nich nevidím, říká sběratelka
Kdyby měla Anna
Čermáková všechny své
panenky doma, sama
by se tam už nevešla.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
ČR | Když dostala jako malá holka před
více než čtyřiceti lety svou první panenku, ani ve snu by ji nenapadlo, že ji někdy bude ukazovat v muzeu.
Dnes má Anna Čermáková (viz foto)
z Benešova panenek tolik, že je ani přesně nespočítá, a své nejoblíbenější právě
půjčila do Radničního sklípku v Benešově na výstavu Něžní andílci.
„Samozřejmě první panenky ve sbír-

Mám je ráda, říká o svých panenkách. FOTO | ARCHIV ANNY ČERMÁKOVÉ

ce byly panenky mého dětství značky
Hamiro a pak tehdy hojně rozšířené panenky z Německa nebo Ruska. Mám
samé syny, a tak jsem je nemohla nikomu předat,“ lituje Čermáková. Téměř
všechny „kousky“ jí přirostly k srdci,
a to jich má stovky.
„Mám ale dvě oblíbené, jsou to taková kukadla. Ty moc nepůjčuji, ale teď
na benešovské výstavě jsou,“ prozradila. Většinu ostatních zabydlela ve stálé
expozici na zámku ve Zruči nad Sázavou a některé přestěhovala nyní i na další výstavu ve Světlé nad Sázavou.
Doma by je všechny kvůli prostoru mít
ani nemohla.
„I když pořád někde putují po výstavách, tak jsou kromě pokojů synů, koupelny a kuchyně úplně všude,“ říká sbě-

ratelka s tím, že k panenkám má také asi
patnáct kočárků, nejstarší z roku 1945.
A nejstarší panenka? S porcelánovou
hlavičkou z roku 1910.
Před pěti lety se Anna Čermáková stala členkou Klubu panenek se sídlem ve
Zruči. Kolegyň má víc než třicet, mezi
nimi i „medvědáře“ Petra Hanče, kterého si v minulosti pozval do svého televizního pořadu Jan Kraus. Klub loni
oslavil patnáctileté výročí a za tu dobu
uspořádal více než devadesát výstav
po celé republice.
A jak se jí líbí panenky, které se nyní
prodávají v hračkářstvích? „V Baby
Born, Chouchou či Barbie nic nevidím.
Vůbec mě nenadchly. Ještě některé španělské ujdou, ale nic současného nesbírám,“ dodala Čermáková.
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Tajenka: poslední láskou muže.

Jak si zahraniční mafie
rozdělily Česko? Čtěte Téma
Nový týdeník TÉMA
rozkrývá, jaké české
regiony patří kterým
zločineckým gangům.
ČR | Specialisté na boj s organizovaným zločinem z taktických důvodů rozdělení Česka do sfér vlivu zahraničních
gangů nezveřejňují. Pravdou je, že cizí
bandy si republiku pečlivě „rozparcelovaly“. Mapu vlivu zahraničních zločinců uvádí nové vydání týdeníku TÉMA.
„Nejvýznamnější zločinecké organizace působící na území ČR lze rozdělit
na ruskojazyčné, asijské a domácí. Vyskytují se také kriminální organizace, jejichž majoritním prvkem je jiné etnikum, albánské, rumunské nebo bulharské," uvádí plukovník Pavel Hanták
z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Velké peníze se tradičně
točí na černém trhu s narkotiky. Oproti
minulosti se však mění rozložení sil
hlavních hráčů v drogovém byznysu.
Dominanci převzaly zločinecké skupiny z Vietnamu. Kokain sem pašují sku-

„

Velké peníze
na černém
trhu s narkotiky:
Drogovému byznysu
dominují skupiny
z Vietnamu, vysvětluje
plukovník Pavel Hanák.
piny ze Srbska, Chorvatska i Bosny,
o distribuci se starají zločinecké gangy
Albánců. Heroin dodávají gangy z Kosova a Makedonie. Naředěný a nekvalitní
heroin dál distribuují olašské skupiny.
Organizované krádeže, prostituce
a distribuce nekolkovaného alkoholu,
na to se nyní soustřeďuje v Česku ukrajinské podsvětí. Gruzínské kriminální
skupiny se specializují na finanční kriminalitu, kdežto balkánské, rumunské
a bulharské gangy vynikají v nabourávání bankomatů.
Kde v Česku řádí tzv. Mukačevská
brigáda? Kde si dát pozor na Lvov-

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun,
měsíční předplatné stojí 80 korun.
skou brigádu? A jak se vyhnout oblastem, kde operuje Luhaňská brigáda?
To vše se dozvíte v pátečním vydání týdeníku TÉMA.
(čer)

Björk píše: Milé
Česko, uvidíme se
ČR | Úžasná
zpráva se objevila ve středu 11.
února v 11.30 hodin na facebookovém profilu islandské zpěvačky Björk. „Milá
Česká republiko
a Slovensko: uvidíme se letos v
létě!“
Tak se mezi fanoušky rozšířila zpráva o vystoupení na festivalu Pohoda
v Trenčíně (11. července) a 16. července na Colours of Ostrava (od 16. do
19. července).
„Doufáme, že to bude úžasné,“ objevilo se v jejím statusu na sociální síti.
V Dolních Vítkovicích vlastně půjde
o náhradní vystoupení, zpěvačka totiž
slíbila účast už v roce 2012, ale koncert
ze zdravotních důvodů zrušila.
Björk vydala nové album Vulnicura,
které v Ostravě představí. Na festivalu
ji doprovodí bezmála dvacetičlenný orchestr, na pódiu se má objevit dokonce
producent alba, venezuelský „elektronický čaroděj“ Arca. Jako projekce poslouží vizuály, které vznikly pro jarní
výstavu Björk v Museum of Modern
Art v New Yorku.
(ob, dmk)

Ústecký kraj
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Kampus se rozšířil o budovu, kde
léčili pacienty s tuberkulózou
Jediná univerzita
v Ústeckém kraji buduje
unikátní kampus.
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Když Michaela
Hrubá přiloží čip k zámku, hned se ozve
pípnutí doprovázející změnu barvy ledky na zelenou. Dveře jsou rázem otevřené. My se tak můžeme podívat do všech
nových, moderně vybavených učeben
Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V místech, kde
se po I. světové válce léčili pacienti s tuberkulózou a infekcí, se dnes učí studenti. Vysokoškolský kampus v bývalém
areálu nemocnice se totiž rozrostl o zrekonstruovaný pavilon F1 a F2.
Fakulta se do nového prostředí přestěhovala již na podzim minulého roku,
pro výuku objekty slouží od ledna. Někteří studenti by ovšem nové objekty
přesto trochu vylepšili, jako například
student druhého ročníku politologie Milan Johanovský, který právě čekal ve třetím patře na zkoušku.
„Je to takové chudé, není tu žádná výzdoba, nic. Ve staré budově bylo barevně vymalováno, zde je to jen bíle, připadám si jako v nemocnici. A mají tady
chyby,“ ukázal na cedulku, kde bylo napsáno poliologie. Jeho spolužáci se
hned rozesmáli.

Špičkové skenery
Akademičtí pracovníci a studenti filozofické fakulty mají v bývalých budovách
F1 a F2 špičkové vybavení pro vzdělávání, vědecké bádání a také pro dokumentaci a digitalizaci kulturních památek. „Máme tu kupříkladu speciální 3D
skenery, jejichž hodnota dosahuje miliony korun. Naše fakulta se tak stala nejlépe vybaveným pracovištěm svého druhu v celé republice,“ uvedla Michaela
Hrubá, vedoucí projektu, v rámci něhož
byly budovy rekonstruovány.
Speciální přístroje a skenery na dokumentaci historických budov již ústečtí
vědci použili například při přípravě podkladů na opravu kostela svatého Floriána v Krásném Březně.
Celý projekt stál 196,6 milionu korun, z toho necelých 190 milionů představovala dotace Evropské unie.
Ateliér AVN pod vedením Vladimíra
Nováka navrhl propojit původní tuberkulózní pavilon F1 a infekční pavilon
F2 skleněnou vstupní halou a prvky
skla a kovu doplnit na budovy i po stranách. „Snažili jsme se o transparentní architekturu, aby se do místností dostalo

ZAOSTŘENO NA KNIHY. Michaela Hrubá se chlubí novou knihovnou filozofické fakulty, která vznikla v bývalých budovách nemocnice F1 a F2. Na malých snímcích je vidět vývoj budov - hned po kolaudaci v roce 1920, rok 2006 po
převzetí UJEP a dnes.
FOTO | V. MAYER, MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A UJEP

Co ještě přibude?
CPTO - Centrum přírodovědných
a technických oborů - 590 mil. Kč
NOBUFAT - Nová budova FVTM odhad nákladů cca 330 mil. Kč
Objekt „R“ - Centrum pro osoby
se specifickými vzdělávacími
potřebami, kariérní poradenství,
Univerzita 3. věku, atd., plán
rekonstrukce 2016-2018 - cca 30
mil. Kč
Objekt „T“ - oprava cca 4 mil. Kč

hodně světla. Spojení staré budovy s novými prvky mi připadá rajcovní,“ řekl
Vladimír Novák, který je hrdý zejména
na propojení obou budov skleněnou
vstupní halou. „Zachovali jsme kompletní plášť a fasádu, proto jsme prováděli zateplení zevnitř.“
INZERCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
obory střední školy pro šk. rok 2015/2016

obory vyšší školy pro šk. rok 2015/2016

Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Masér sportovní a rekondiční
Ošetřovatel

Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zubní technik
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Mostecko

Most má splněno: zachránil se
Hokejisté pod vedením trenéra Václava Baďoučka udrželi I. ligu hned v úvodním kole play-out
5plus2
■ ROZHOVOR

val. Byl to spíš kolektivní výkon. Určitě
hlavně na začátku podávali na svůj věk
velmi dobré výkony oba brankáři,
Lukáš Horák a Jakub Soukup. Pak jsem
byl docela potěšený hrou mladých
obránců. Martin Kokeš přišel z litvínovské juniorky, odehrál tu celou sezonu a
úkolu se zhostil velice dobře. Další překvapení pro mě byl Tomáš Procházka,
další mladý bek. Připravoval se od začátku, do soutěže vstoupil zhruba v polovině a odehrál ji velmi dobře.

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Počtvrté za sebou se dostali hokejisté Mostu v první lize do bojů o záchranu, letos ji ale zvládli úplně nejlépe. Soutěž zachránili hned v prvním
kole play-out. „Osobně jsem rád, že se
to povedlo hned v prvním zápase. Čím
déle by se to natahovalo, tím víc by to
bylo nepříjemné,“ řekl trenér Václav Baďouček při hodnocení sezony.
Odpovídá síle týmu, že jste opět hráli jen o záchranu?
Na začátku sezony byly úvahy, že bychom se mohli pokusit o předkolo
play-off, já byl realista. Složení týmu
odpovídá postavení v tabulce. První
čtvrtina byla dobrá z toho důvodu, že s
námi pravidelně nastupovali kluci z Litvínova - Tomáš Divíšek, Vojta Kubinčák. Zkušenost byla vidět, výborně chytali oba gólmani. Pak ale přišel útlum.
INZERCE

Trenér mosteckých hokejistů Václav Baďouček.
FOTO | PETR BÍLEK
Přesto se dá říci, že letošní sezona
byla pro vás tou nejlepší?
Za ty čtyři roky jsme v letošní sezoně v
základní části získali nejvíc bodů. Dvakrát jsem tu byl na baráž, vždy jsme to
zvládli, pak jsme to uhráli i bez baráže.
Koho z hráčů byste v této sezoně
nejvíc ocenil?
Myslím, že nikdo nijak zvlášť nevyční-

Jaký vliv na hru měl Jan Alinč? První
zápas play-out, kde jste se zachránili, vlastně rozhodl on, že?
Jeho zkušenosti byly na ledě vidět. Má
velký přehled, je dobrý bruslař. Vždy
hrál spíš technický hokej, byl pro mužstvo přínos.
Co chybělo, abyste se přece jen dostali do předkola play-off a měli ještě víc bodů?
Chyběly hlavně góly. To je dáno absencí dravějších hráčů, kteří jsou schopní a
ochotní se poprat před brankou. Chyběl

vyložený střelec, o kterého bychom se
mohli opřít v přesilovkách nebo v krizových situacích. Celou sezonu jsme málo
stříleli a málo gólů dávali. I tak jsme
ale nakonec nasbírali dost bodů, abychom se zachránili.
Góly a útočníci jsou tím, co chcete
pro příští sezonu zlepšit, změnit?
Určitě. Vedení po mně chtělo nějakou
zprávu. Můj názor je, že potřebujeme
minimálně dva tři dravější hráče a jednoho zkušenějšího beka. Hlavně v přesilovkách chyběla hra od modré čáry,
naši obránci dávali velmi málo gólů.
Už víte, koho přesně byste chtěli?
Jména ještě nemáme. Je otázka, kdo
kde skončí po sezoně. A hlavně, co je
všude alfa a omega, je otázka financí.
Tím, že jste se brzy zachránili, otevírá se tím ve zbytku play-out v A
týmu prostor pro další hráče?
Určitě. Dostanou se do hry naši mladí,
víc si zachytá i brankář Dominik Chabr.
Aby mohli ukázat, že do mužstva patří.

