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„Někdy se s diváky
smějeme i my, herci.“
Hranické Divadlo Ventyl přichází s novou premiérou.
„Je to klasická anglická vyvražďovačka,“ říká o hře
Hrobka s vyhlídkou její režisér Kamil Štroncer.
MARTIN PJENTAK
HRANICE | V předprodeji na novou
premiéru hranického Divadla Ventyl
zmizely týden před představením už
přes tři stovky lístků. „Je to více než na
obě dvě naše předchozí premiéry dohromady,“ říká o nové hře Hrobka s vyhlídkou šéf a zároveň režisér ochotnického
Divadla Ventyl Kamil Štroncer. Před
premiérou, která se uskuteční tuto sobotu v hranické sokolovně jsme si povídali nejen o tom, jak se Divadlo Ventyl
dalo dohromady, ale i o tom, co znamená pro herce smích diváků nebo proč si
amatérská scéna stále drží takovou oblibu.
Divadlo Ventyl je poměrně novým
jménem na ochotnické scéně,
přestože jej tvoří řada známých he-

reckých tváří. Jak jste se vlastně
dali dohromady?
Byli jsme parta lidí, která působila v Divadle Tyl, odtud vznikl i název Ventyl,
která chtěla věci dělat trochu jinak, vyvíjet se jiným směrem. Proto jsme se rozhodli založit si nové divadlo. Bylo nás
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je počet repríz, kterého
chce soubor dosáhnout
se svou první hrou.

dost, měli jsme i nazkoušenou hru, takže se stačilo zaregistrovat, získat nějaké
prostory – a bylo to. Oficiálně jsme
vznikli v roce 2013, ale zkoušet jsme začali už v roce 2011, tehdy jsme ale ještě
nevěděli, že se osamostatníme. Základ
tvoří zkušení divadelníci z Tyla, k tomu
jsme přibrali i pár nováčků. Ale spousta
lidí má velké ideály, říká si: „Já bych
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chtěl hrát divadlo“, ale až zjistí, o čem
to opravdu je, tak rychle vycouvají. Takže než se ustálil tým, trvalo to dva roky.
Čím se lišíte od Tyla, který je místní
ochotnickou legendou?
Když pominu vnitřní záležitosti, tak zejména repertoárem. Nepodceňujeme diváky a nebojíme se jít i do náročnějších
kousků. A myslím si, že i jako herci ty
náročnější kusy zvládneme. Je to ale jen
můj subjektivní pocit, posoudit to musí
divák. Začínali jsme s konverzační komedií Oscara Wildea Jak je důležité
míti Filipa.
Proč si ochotnická divadla drží stále
takovou oblibu?
Je jasné, že nemůžeme konkurovat kamenným divadlům. A i když nechci podceňovat vesnického diváka, tak je často
problém dostat lidi dále než za hranice
jejich obce. Proto jsou rádi, když jim divadlo přijede přímo do kulturáku.
Spousta lidí do divadel jezdí, ale jiným
vyhovuje, když ho mají u nich doma
v obci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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„Někdy se s diváky smějí
i herci,“ říká režisér Ventylu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak vypadá běžný rok ochotnického
divadla?
Z pohledu herce je to jednodušší: čeká,
co bude, a pak se naučí roli. Z pohledu
režiséra je to složitější. Když už jsme
měli nazkoušenou loňskou premiéru,
kdy jsme hráli Podskalského Ligu proti
nevěře, a já věděl, že
to funguje, začal
jsem se ohlížet po
nové hře. Musím ji
vždy vybrat podle
toho, aby odpovídala typům herců, kteKamil Štroncer ré máme k dispozici,
s divadelním lí- aby se na ně daly počením
stavy
napasovat.
Také, aby to bylo zábavné a aby se mi to líbilo. Pak to začnu
několikrát pročítat, proškrtávat, což
chvíli trvá. Například naše současná premiéra Hrobka s vyhlídkou je propracovaná detektivka, která trvá tři hodiny,
takže bylo poměrně složité ji zkrátit na
rozumnou délku. I tak nyní trvá asi 2 hodiny a 40 minut. V dubnu pak herci dostanou texty a začne se zkoušet. Mezitím hrajeme nasmlouvaná předchozí
představení. Od května už je klid, takže
se zkouší naplno, na prázdniny si dáme
pauzu, a pak už to začneme dávat všechno dohromady a postupně dolaďovat.
Kde všude hrajete?
Tam, kde nás chtějí, od Zlína až po Novojičínsko. Říkali jsme si, že když hru
zkoušíme tři měsíce a máme desítky
zkoušek, že by byl hřích to odehrát jen
desetkrát. Ve spoustě ochotnických souborů je navíc zvyk, že se během roku nastuduje jedna hra, odehraje se třeba deset představení a pak se to vypustí. A já
si říkám: proč bych pouštěl hru, když
mám herce, co ji umí, kulisy i zvuk. Takže se toho nebojíme a necháváme si ty
hry v repertoáru. Představení Jak je důležité míti Filipa proto hrajeme dodnes,
pomalu se blížíme k padesáté repríze.
Jezdíte i na divadelní přehlídky
a soutěže?
Jsme začínající soubor a tyhle ambice
ani nemáme. I když by nebylo špatné,
aby nám to někdy někdo zkritizoval,
abychom věděli, co děláme špatně. Na
druhou stranu nechceme být nejlepší
v republice a ohromovat svými úspě-

Členové hranického Divadla Ventyl jako postavy hry Hrobka s vyhlídkou
chy. Když si vesnice vybírají představení, záleží často více na názvu hry než na
úspěších souboru. U Hrobky s vyhlídkou máme na plakátech, že je to detektivní komedie s hororovými prvky.
A už nás z jedné obce žádali, ať ty hororové prvky z plakátu vymažeme, že prý
by se na to nepřišly podívat babičky,
nebo ať dáme pryč upozornění „nevhodné do 12 let“, protože by nepřišli rodiče
s dětmi. Jinde řeknou, že to má divný název, že to nechtějí.
U ochotníků je prý klasikou sázet na
komedie a lehké žánry, protože na
ně lidé zaručeně chodí. Je to tak?
My právě na prvoplánové komedie sázet nechceme. Je to strašně laciné. Proto
to chceme dělat jinak. Třeba ta konverzačka od Wildea je velmi těžká, je tam
hodně textu, toho se herci děsí. Ale je to
o slovním humoru. Jsme ale rádi, když
to pobaví lidi, protože pro sebe hrát nechceme, ale úroveň hospodských frašek
nás neláká.
Stane se, že při představení něco nevyjde?
Nejhorší je, když už něco hrajeme tak
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dlouho, že už je z toho rutina. Pak se člověk tolik nesoustředí na text a občas se
přeřekne. Nejhorší je ale čekat na ohlas
publika. Proto děláme premiéry před publikem, které nás zná. Někdy se lidé stydí zasmát, v takových destinacích by se
člověk bál dělat premiéru. Je to frustrující, když člověk hraje, snaží se, a lidé
sedí jako zařezaní. Jednou se nám stalo,
že jsme hráli, po celou dobu bylo ticho
a až na konci nás lidé odměnili bouřlivým potleskem. Tak jsme se ptali, proč,
a místní nám vysvětlili: „My jsme hluší,
a kdybychom se smáli, tak neslyšíme
text.“ V jedné obci se lidé smáli tak, že
jsme museli dělat přestávky, než smích
skončí, takže se představení pořádně
protáhlo. Ale to už jsme se s publikem
museli kolikrát smát i my, herci.

nebo že někdo se pohybuje jinak, než
měl.
Potřebuje člověk speciální znalosti,
aby se mohl režisérem stát?
Jsem samouk, ale snažím se to dohnat.
Teď jsem se přihlásil do kurzu režie na
lidové konzervatoři v Ostravě, který
vede Václav Klemens, ředitel ostravského loutkového divadla. Už jsem se dozvěděl spoustu věcí, které jsem si dříve
neuvědomoval. Třeba, co se týká gest
na jevišti. Zvláště na divadle jsou gesta
důležitá, je třeba je přehánět. V televizi
kamera zabere tu postavu, které je třeba
si všímat, ale na jevišti, když jsou čtyři
herci, tak ten, který má být středem pozornosti, se musí nějak projevit, aby si
ho divák všiml a soustředil se na něj.

Co bývá největší problém pro režiséra?
Nejhorší je kombinace toho, že režíruji
a zároveň současně i hraji. Mám problém uvědomit si sám sebe na scéně,
protože ostatní vidím a dokážu si to
představit. Někdy mám problém soustředit se na roli, když vidím, že světla
špatně svítí nebo zvuk byl puštěný jinak

A co můžou diváci očekávat od vašeho nového představení?
Je to nefalšovaná anglická vyvražďovačka, která se točí kolem podivínské rodiny, jež má dědit po svém zesnulém otci.
Trochu se to ale zvrtne – a nakonec dědí
někdo, koho vůbec neznají. Autor této
hry, Norman Robbins, už kvůli jejímu
úspěchu napsal i dvě další pokračování.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Jakub Štos, jakub.stos@mfdnes.cz ■ Editor: Martin Pjentak, martin.pjentak@mafra.cz ■ Vedoucí inzerce: Eva Hanousková,
eva.hanouskova@mafra.cz ■ Inspektor distribuční sítě: Pavel Holuša, 602 271 104, pavel.holusa@mafra.cz ■ Redakce Olomoucký kraj: Pavelkova 587/18, 779 00 Olomouc,
redakce.olomouc@5plus2.cz ■ Redaktor: Martin Pjentak, tel.: 702 021 686, martin.pjentak@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné,
vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného
svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání duvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí
koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.

Přerovsko a Hranicko

20. listopadu 2015 3

K životu stačila kuchyně a jizba
Nadšení patrioti založili
v Jezernici muzeum,
které připomíná dávný
vesnický život.
MARTIN PJENTAK
JEZERNICE | Nahlédnout do historie
zdejší obce a přiblížit dávný život venkovských lidí, to vše umožňuje loni
vzniklé muzeum v Jezernici. Stojí za
ním trojice místních patriotů, která připravuje všechny expozice a v případě
zájmu s chutí provede případné návštěvníky.
Muzeum mělo velmi poetický impulz
ke svému vzniku. „Přijela za námi vnučka a ptala se: Babičko, co jste dělali,
když jste byli tak malí jako my? Dostala
to totiž za domácí úkol. A my jsme jí
všechno vyprávěli, a jak jsme tak vzpomínali, jak to za našich dětských let chodilo, napadlo nás udělat muzeum,“ říká
Antonín Jemelka, který se na vzniku expozice podílel spolu se manželkou Helenou a s Miladou Kotíkovou. Posledně
INZERCE

Antonín Jemelka a Milada Kotíková u expozice k oběma světovým válkám,
která byla v muzeu k vidění do minulého týdne.
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jmenovaná má navíc s oborem profesionální zkušenosti, dlouhá léta totiž pracovala v Muzeu Komenského v Přerově.
Kvůli založení muzea posbírali věci
z rodinných archivů a půd, dalšími předměty přispěli místní obyvatelé a expozici nazvali příznačně Co všechno odvál
čas. „Udělali jsme všechno tak, jak si to

pamatujeme z dětství, kdy každé rodině
stačily k životu prakticky dvě místnosti:
kuchyň a jizba. V kuchyni se odehrávala většina dění, byla tam i postel, ve které spávaly děti. Těch kdysi bylo jako
kvítí. V jizbě se třeba netopilo, jen se
otevíraly dveře do kuchyně, ať se místnost trochu vyhřeje. Panímámy tam mí-

valy velkou truhlu se svátečním oblečením,“ popisuje Jemelka. V muzeu jsou
také připomenuti dávní řemeslníci –
mlynáři, ševci, řezníci či koláři – anebo
úspěchy v chovatelství dobytka, kterými se kdysi Jezernice proslavila.
„Všechno jsme přitom dokázali s minimálními náklady, prakticky stačilo vymalovat místnost v patře nad poštou
a nechat vyrobit nábytek,“ podotýká Jemelka.
Muzeum bývá otevřeno většinou při
slavnostních příležitostech v obci, po telefonické domluvě ale Antonín Jemelka
ochotně provede zájemce prakticky kdykoliv. „Bydlím hned vedle a dělám to
s radostí, jsem totiž velký patriot,“ tvrdí.
Pro zpestření připravují v muzeu každý rok dodatečné expozice: o Vánocích
připomněli vánoční zvyky, o svátcích
jara zase tradice velikonoční. „Letos
jsme navíc měli výstavu k první a druhé
světové válce. Měli jsme zde například
zbraně a uniformy zapůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci a od jednoho místní sběratele,“ doplňuje Jemelka,
který už se svými kolegy přemýšlí, jakou expozici připraví na další rok.
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V Jeseníkách připravili před
zimou pro lyžaře řadu novinek
Velká lyžařská střediska
na severu kraje jsou
podle odborníků plně
konkurenceschopná
vůči renomovaným
českým skiareálům.
ROSTISLAV HÁNYŠ
VLADIMÍR ONDERKA
JESENÍKY | Více zasněžovací techniky, větší komfort u sjezdovek i mimo
ně, ale i nové atrakce. Majitelé a provozovatelé lyžařských středisek v Olomouckém kraji investovali do zvýšení
kvality svých areálů desítky milionů korun. Nejviditelnější krok kupředu udělali v Hlubočkách, kde letos vyrostla kilometrová bobová dráha, na níž si návštěvníci budou moci zařádit i v zimě. Naopak relaxaci si lyžaři poprvé užijí v unikátním termálním akvaparku ve Velkých Losinách.
Peníze provozovatelů a majitelů skiareálů, které mají klíčové investice v podobě například nových lanovek už za sebou, směřovaly především do nákupu
rolb a posílení zasněžovací techniky.

Nedostatek sněhu je
nepřekvapí
„Zima je stále nevyzpytatelnější. Přírodního sněhu je nedostatek a nezbývá než
co nejvíc zkrátit dobu potřebnou na
vysněžení sjezdovek, protože je velmi
málo dnů, kdy se dá sníh vyrábět naplno,“ vysvětlil Miloš Hladký, majitel
střediska Miroslav v Lipové-lázních na
Jesenicku, kde stejně jako v areálu Kaste Petříkov dokoupili výkonnější sněžná děla a rolbu.
Výkonnější sněžná děla dokoupilo
i nejmodernější středisko Jeseníků, areál Kouty. „Až provozem jsme zjistili, že
je pořád prostor pro další stroje na výrobu sněhu. Musíme zkrátka udělat maximum, abychom celý areál vysněžili co
nejdřív a připravili se co nejlépe a v co
nejkratším čase na zimu,“ řekl šéf areálu Petr Marek.
Firma K3 Sport, která středisko vlastní, však uvolnila peníze také na rozšíření ubytovacích kapacit. Nové pokoje turistům nabídne v budově poblíž areálu,
kterou firma nedávno koupila. „Celkové investice se jen letos pohybují v řádu
desítek milionů korun,“ poznamenal
Marek.
Posílení čerpací techniky, ale také
úpravám sjezdovek se věnovali před
zimní sezonou ve středisku Branná.

Na Červenohorském sedle došlo k prodloužení rodinné sjezdovky o 300 metrů.
„V některých místech jsme rozšířili sjezdovky o tři až pět metrů a upravili jsme
výstup u horní stanice lanovky, zvýší to
bezpečnost,“ sdělil majitel areálu Rostislav Procházka.

Nejen lyžování, lidé si užijí
i jízdu na bobech
Společná hlavička Ski Aréna Karlov
a jednotné webové stránky. Na tom se
letos domluvili v Karlově, kde má své
areály několik majitelů. „Všechny sjezdovky budou vzájemně provázány zcela novými spojovacími cestami, které
budou zasněžovány a strojově upravovány,“ řekl k další novince mluvčí střediska Boris Keka.
Doplnil, že v areálu Myšák dále zásadně upravili dojezdovou část rodinné
sjezdovky, rozšíření se dočkala i nástupní zóna u spodní stanice dvousedačkové

lanovky. Největší novinkou areálu
Kazmarka je pak nový Aprés ski, kde se
kromě zábavy a občerstvení při a bezprostředně po lyžování plánují třeba
i hudební večery. Kazmarka zakoupila
také novou rolbu.
V areálu na Červenohorském sedle
směřovaly investice do zasněžovací
techniky a nového občerstvení. „Lidé
ocení také rozšíření spojovací cesty od
horní stanice lanovky k rodinné sjezdovce. Dojde tak k prodloužení rodinné
sjezdovky zhruba o 300 metrů,“ vysvětlil většinový majitel areálu Martin Dubský.
Upozornil, že na zimní sezonu už
bude otevřena silnice vedoucí přes sedlo, která je nyní v rekonstrukci.
Na zábavu a adrenalin vsadil Ski Areál Hlubočky na Olomoucku, který před
nedávnem otevřel přes kilometr dlouhou bobovou dráhu.

Bez dostatku vody zasněžování nebude
Dnes už se prakticky žádný lyžařský areál neobejde bez zasněžování. Při letošním
suchu ale děsí provozovatele představa, že na něj nebude dostatek vody. „Při
největší spotřebě vody zasněžovací technikou potřebujeme přibližně devadesát
vteřinových litrů, což je 324 kubíků za hodinu. My musíme zachovat určitý minimální
průtok v řece Desné. To je ošetřeno technicky. Pokud nezaprší a hladina v Desné se
nezvedne, pojedou děla na nižší výkon. Na horší variantu, že bychom nesměli
zasněžovat vůbec, nechci ani pomyslet,“ podotýká Petr Marek, šéf areálu v Koutech
nad Desnou.
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„Jedná se o korytovou dráhu, jedinou
tohoto typu na Moravě. Současně jde
o druhou nejdelší dráhu v celé České republice,“ zdůraznil spolumajitel střediska David Jarmar.

Znavení lyžaři budou moci
relaxovat v léčivé vodě
Za relaxací se lyžaři znavení celodenním řáděním na svazích mohou vypravit do nového akvaparku ve Velkých Losinách. Vodní svět jim nabídne dosud
nevídanou možnost naložit se do léčivé
termální vody. Právě díky zdroji vody
nemá losinský Therme Park v Česku obdoby a nezadá si s vyhlášenými alpskými středisky v Laa či Gmündu.
Akvapark je ale zároveň i alternativou, kam vyrazit při nepříznivém počasí. Součástí areál totiž nejsou jen bazény napájené léčivou tekutinou, ale také
řada vodních atrakcí včetně toboganu.
„Je dobře, že majitelé střediska dál
zvelebují. I když někde nepřekročili
řád statisíců, přesto i tam se zaměřili na
zlepšení komfortu a podmínek k lyžování. Věřím, že to návštěvníci Jeseníků
ocení,“ míní manažerka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Lenka Dusová.
Jesenické areály jsou podle ní díky pravidelným investicím do zázemí a služeb plně konkurenceschopné vůči renomovaným střediskům v českých horách.

Spotřeba a emise CO2 4,3–5,6 l/100 km a 111–129 g/km. Nabídka ﬁnancování platí pouze pro podnikatelské subjekty. Kalkulace úvěru pro verzi Trend 1.0 EcoBoost, kalkulace je platná do 31. 12. 2015 a nejedná se o závaznou
nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

FORD TOURNEO CONNECT
• Variabilní interiér pro 5 nebo 7 osob
• Automatická převodovka
• Nejbezpečnější vůz ve své třídě podle Euro NCAP
• Oceňovaný motor EcoBoost o výkonu 100 k

Auto Kora top s.r.o.

M. Alše 780
Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou
Tel.: 571 614 267
www.autokora.cz

MOTO MORAVA s.r.o.
Brněnská 57
Olomouc
Tel.: 585 757 880
www.cars-morava.cz

Auto Viki a.s.

Tř. T. Bati 415
Zlín
Tel.: 577 430 819
www.autoviki.cz

Výhodný akční úvěr

2,99 % od FORD CREDIT

Autospol, spol. s r.o.

Tř. Maršála Malinovského 884
Uherské Hradiště
Tel.: 572 554 523
www.ford-uh.cz
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Strach z války nás obchází

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Byla to skutečně výjimečná sestava,
která se sešla při nahrávání alba Sociální
síť. Texty Michala Horáčka zhudebnil kytarový mág Michal Pavlíček a za mikrofon se postavil Richard Müller. Recenze
hudebních kritiků sice nebyly jen pozitivní, Michal Horáček však bere takové věci
s nadhledem. „Jakmile začnete myslet na
to, kdo si výsledek koupí, už nejste umělec. Možná jste ještě umělecký řemeslník,
to ano. Ale to není moje ambice,“ říká
v dvojrozhovoru s Michalem Pavlíčkem.
K albu Sociální síť vás
inspirovalo hlavně to, jak
se na nejrůznějších internetových sítích
jako Facebook lidé
prezentují. Tak mě
napadá, předstíral
jste někdy, že jste někdo, kým nejste?
Michal Horáček: Člověk neustále hraje nějaké role: Během jediné-

ho dne je syn, otec, zákazník i poskytovatel nějaké služby, podřízený a v dalším
vztahu nadřízený. Ale na sociálních sítích
je to mnohem výraznější, protože tam se
lidé prezentují nikoli takoví, jací jsou
v jaké roli, ale jako virtuální osoby, které
vůbec neexistují. Je to konstrukt modelovaný přáním: Tak si přeju, aby mě lidé vnímali. Těch bojovníků za „pravdu“, těch
dobrých duší... Za cenu jednoho kliknutí.
Proto i naše album začíná i končí stejnou
baladou s názvem „Někdo jiný“, která má
dvě různé interpretační a hudební podoby.
Když jsem si povídala o desce s Richardem Müllerem, který písně nazpíval, naoko si postěžoval, že mezi nimi
není žádná o lásce. Byl to záměr?
M. Horáček: Bylo to možná ještě ve chvíli, kdy jsme s jistotou nevěděli, jestli
tam bude píseň „Buď jméno boží
pochváleno“, která je o takové
hodně dospělé lásce, respektive
o vzpomínce na lásku. Nakonec
tam je a Richard Müller říká, že
je jeho nejoblíbenější, moje
žena říká, že je její nejoblíbenější, a když to říkají takoví
moudří lidé, tak i já tvrdím, že je
má oblíbená. (smích) Ale zpět
k vaší otázce. Písničková tvorba
má z valné většiny jako téma milostnou lásku. I já se tomu věnuji, a přesto má většina mojí
tvorby jiná témata:
„Buřty, pivo, nenávist“, „Baroko“, „Penzion
Svět“ a další.
I album Sociální síť se

věnuje jiným motivům. Nejen proto, že
v písňové tvorbě jsou vzácnější, ale i kvůli
tomu, že na skutečných sociálních sítích
jsou velmi výrazné.
Michal Pavlíček: Fenomén „love“ je obsažený ve většině slavných hitů, ale třeba
Pražskému výběru se podařilo udělal kultovní desku, ve které nepadlo ani slovo
o lásce. Rockové milostné songy typu
„Baby I am gonna leave you“ mám rád
a je pravda, že u Výběru se mi po nich občas stýskalo. Ale to hlavní, co dobrá deska
vždycky musí mít, je emoce jako taková.
To je zásadní.

„

Napadá vás třeba už teď nějaké další
aktuální společenské téma, o kterém
by měla vzniknout píseň?

Jde to i bez
lásky. Dobrá
deska ale žádá emoce.
M. Horáček: Je mi velmi líto, že na téhle
desce není žádná píseň o imigrační krizi,
protože je to silné téma a s lidmi doslova
cloumá. Začali jsme na albu pracovat už
před třemi lety, a v létě, kdy to naplno vypuklo, už Michal míchal hotové věci, takže se už nedalo nic měnit. Nejraději bych
tam ale dal i dvě takové věci vykládané z antagonistických (protichůdných, pozn. red.), krajních poloh
obou myšlenkových nebo spíš pocitových táborů. Nechal bych je,
ať si vynadají do fašistů nebo naopak do sluníčkářů.

a složitá záležitost. Aby se k ní člověk
mohl vyjádřit, potřebuje skutečně hodně
vědět. Jistě je legitimní mít nějaký pocit.
Ale je to jenom pocit. Něco, co vykřiknete.
Proto se zdráhám několika bonmoty vystihnout povahu celé téhle věci. Spíš dokážu
posoudit, jak se v souvislosti s ní lidé chovají. Všechny extrémy jsou mimořádně nebezpečné. Co mě na tom celém zajímá,
není náš vztah k Syřanům, kterých sem
v srpnu přišlo požádat o azyl devět, ale je
to vztah Čechů vůči milionům dalších Čechů. Až se zdá, že tu vypukla občanská válka. Už má na svědomí mnoho zranění, protože i slova mohou zraňovat.
M. Pavlíček: Já to beru spíše jako takovou naši zkoušku, jestli jsme schopni vnímat, že jsme jeden nový stát Evropská
unie, která má de facto fungovat jako jedno společenství. Dávka rozdělení tíhy téhle obrovské krize vlastně ukazuje, jestli
jsme s partnerskými státy solidární. Dobře,
buďme jedna rodina, ale v ten moment se
tak chovejme. Tohle je pro mě zásadní
zkouška, zda vůbec můžeme být v tomhle
svazku.
V písních mnohdy kritizujete různé
společenské fenomény. Přesto ale nemám pocit, že jde o protestsongy.
Co z kritické písně dělá protestsong?
M. Horáček: Ambicí konkrétně téhle desky je dát zaznít hlasům ze sociálních sítí, byť s nimi třeba ani nesouhlasím.
Proč bych měl psát
nějaký protestsong?

Jaký je vlastně váš osobní názor
na tuto otázku? Nebo spíše váš názor na to, jak se k ní staví Česká
republika navenek, protože v očích západních médií nejsme zrovna vnímáni jako jeden ze
států s otevřenou náručí.
M. Horáček:
Je to strašně strukturovan á
FOTO | D. MATERNA, S. KUBEŠ, MAFRA

Je to jen pár týdnů, co trojici Horáček-Pavlíček-Müller
vyšla nová deska Sociální síť a autor jejích textů
Michal Horáček už ví, které téma mu na ní chybí.
„Je mi velmi líto, že na téhle desce není žádná píseň
o imigrační krizi, protože je to silné téma a s lidmi
cloumá,“ říká. „Uprchlíci jsou takovou zkouškou, jestli
jsme schopni v Evropské unii fungovat jako jedno
společenství,“ míní kytarista Michal Pavlíček.
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nyní víc než před 30 lety
Já jen umělecky ztvárňuji to, co se mě dotýká a to je celé. Co lidé potřebují vždycky, je umělecky silné uchopení jakéhokoli tématu. Silné natolik, aby je to inspirovalo, i kdyby si měli říct, že s tím nesouhlasí. To je úkol umělce, poukázat na
něco, co se jinak nedostane na světlo a nedostane svůj tvar. Protestsong už naznaču-

„

koncerty na podporu různých věcí a myslím, že tahle forma má větší budoucnost
než programově napsaný protestsong.
Ale kdo ví, jestli zase nebude aktuální to,
co se zpívalo v éře hippies: Odhoďte pušky, vezměte kytary! Jestli se hrozba války
bude stále přibližovat a tenhle problém
bude nabývat rozměrů, možná lidi začnou

Komerční projekt se z umění stává, pokud už
od počátku přemýšlíte o tom, kdo si ho může
koupit, a tomu vycházíte vstříc. Jakmile totiž začnete
myslet na to, kdo si výsledek koupí, už nejste umělec.

je politickou aktivitu, a to se nutně nespojuje s uměním. To je politika. A kdybych
chtěl dělat politiku, tak ji dělám, nebo
budu psát články do novin. Ale to je jiná
disciplína. Písně jsou pro mě uměleckou
tvorbou.
Není v dnešní době protest prostřednictvím písní vlastně už přežitek, který se váže k časům minulým?
M. Pavlíček: Dnes jsou velmi populární
INZERCE

opět takhle prvoplánově vykřikovat do
světa a podobná hesla se opět stanou součástí skladeb. Je pravda, že tenhle strach
nás nyní obchází podstatně více než před
takovými dvaceti třiceti lety.
Dnes je velmi populární posuzovat
umění, přiřazovat mu škatulky a od
toho, co je považováno za komerční, se alespoň naoko držet dál.
Co vlastně dělá z umění komerci?

M. Horáček: Komerční projekt se z umění stává, pokud už od počátku přemýšlíte
o tom, kdo si ho může koupit, a tomu vycházíte vstříc. Jakmile totiž začnete myslet na to, kdo si výsledek koupí, už nejste
umělec. Možná jste ještě umělecký řemeslník, to ano. Ale to není moje ambice. Otázka, jestli si naše dílo někdo koupí, nebo
ne, tím samozřejmě nepřestává existovat,
ale nesmí být primární. V druhém plánu
ovšem svůj význam má, protože každý
umělec touží navázat rozhovor se svými
posluchači, diváky, čtenáři – a bude-li
těch lidí opravdu hodně, pak to s sebou automaticky nese i komerční úspěch.
M. Pavlíček: Tohle označování a nálepkování je vlastně už dost passé. Většina
mladých muzikantů chce dobýt svět, chtějí, aby jejich hudbu poslouchalo co nejvíc
lidí. Dnes už se mladí netají tím, že si chtějí muzikou i vydělat peníze. Někteří třeba
jenom na drogy. (smích) Princip umění
není dělat věci záměrně komerčně, ale je
dobré, když se pak podaří, že se dílo rozšíří mezi lidi a stane se populárním. Koho
by nepotěšilo udělat hit a prodat sto tisíc
kusů CD? Pro mne ale je zásadní měřítko
kvalita a pak až úspěch.

Michal Horáček
Narodil se 23. 7. 1952
v Praze.
■ Vystudoval
antropologii.
■ Patřil k výrazným
osobnostem
listopadu 1989, kdy
spolu s Michaelem Kocábem založili
občanskou iniciativu MOST.
■ Napsal řadu knih (např. Jak pukaly
ledy), je autorem mnoha básní
a písňových textů.
■

Michal Pavlíček
Narodil se 14. 2. 1956
v Praze.
■ Jeden z nejlepších
českých kytaristů,
hrál v legendárních
kapelách Pražský výběr,
Stromboli či BSP.
■ Složil hudbu k mnoha filmům,
divadelním představením i muzikálům.
Pro britskou televizi BBC napsal hudbu
pro seriál Červený Bedrník.
■
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Jak na léky, aby vám neuškodily
Expertka radí, na co si dát pozor při kombinování přípravků od lékařů a těch dostupných ve volném prodeji
5plus2
■ RÁDCE
Hlídejte si, jak a kde mít
tablety správně uložené
Než začnete užívat jakýkoliv lék, přečtěte
si informace uvedené v příbalovém letáku. Dozvíte se nejen to, k čemu je lék určen, ale také doporučení, jak jej správně
užívat a jaké se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Najdete v něm rovněž informaci o způsobu skladování léků. Pozor
dejte hlavně na léčivé přípravky, které je
potřeba skladovat v chladu. Pokud příbalovou informaci ztratíte, můžete ji vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.olecich.cz.

Některé léky se ovlivňují,
raďte se o všech s lékařem
Řada léků se může při společném podávání navzájem ovlivňovat. Riziko nežádoucích účinků je tím vyšší, čím více léků uží-

váte. Vždy byste proto měli informovat lékaře o tom, jaké léky i volně prodejné přípravky berete, aby to mohl zohlednit při
předepisování dalších přípravků.

S doplňky stravy opatrně,
pozor dejte i na šťávy
Je třeba mít na paměti, že doplňky stravy
a rostlinné přípravky mohou rovněž ovlivnit vámi užívané léky. Například třezalka
tečkovaná, která je součástí mnoha bylinných přípravků nebo čajových směsí,
může způsobovat výrazné snížení účinku
řady léčiv. Naopak pití grapefruitové šťávy může zvyšovat koncentrace některých
léčivých přípravků v krvi, čímž se zvyšuje
také riziko výskytu nežádoucích účinků.

Dodržujte dávky, nastavte
si upomínky v telefonu
Čím více léků člověk bere, tím hůře se mu
daří dodržovat předepsané dávkovací režimy. Aby však byla léčba úspěšná, je potřeba předepsané dávky i dobu užívání za-

Mgr. Helena Šťastná Koblihová
farmaceutka,
vedoucí
poradny
Ústavu
lékového
průvodce
Více na: www.lekovypruvodce.cz

chovat. Pokud zapomínáte, zkuste si pořídit dávkovače léků, které můžete zakoupit
v lékárnách, nebo si nastavte upomínku
ve svém mobilním telefonu. Dodržujte přitom nejen dávkovací režim, ale také celou
dobu léčby. To je důležité například u antibiotik, kdy je potřeba využívat celé balení
léku, pokud váš lékař neurčí jinak.

Buďte zvlášť obezřetní,
pokud dáváte léky dětem
Řada léků, které se běžně podávají dospělým, se nesmí dávat dětem, protože jim

mohou škodit. Například léky proti bolesti a horečce obsahující kyselinu acetylsalicylovou nesmí užívat děti do 12 let.
Správná doporučení o tom, jaký lék zvolit
pro dítě a v jakých dávkách jej používat,
může podat jen lékař nebo lékárník. Pokud jde o méně závažné potíže a kupujete
volně prodejné léky v lékárně, třeba na
teplotu nebo kašel, nezapomeňte lékárníkovi zdůraznit, že jde o léky pro dítě. Sdělte mu, jak je dítě staré, kolik váží a jaké
další léky mu podáváte nebo plánujete podat. Vzhledem k tomu, že na trhu s léčivy
existuje celá řada volně prodejných preparátů, které obsahují stejnou účinnou látku
(např. paracetamol), může dojít jejich neuváženou kombinací k předávkování dítěte
se závažnými následky.

Když si nejste jistí,
zeptejte se odborníků
V případě, že si nejste jistí, zda mezi
léky, které užíváte, nejsou lékové interakce, můžete se obrátit například na
adresu pomoc@lekovypruvodce.cz.
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Kletba? Zahynul Heydrich a pak
Kdo si českou korunu neoprávněně nasadí, do roka
zemře. Legenda, které se zastupující říšský protektor
Reinhard Heydrich jen vysmál, došla svého naplnění.
Smrt si brzy našla jak Heydricha, tak jeho syna Klause.

JOSEF HORA
ČR | Když ve středu 19. listopadu 1941
stoupal Reinhard Heydrich po temném točitém schodišti do korunovační místnosti
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, cítil se triumfálně. Jako gesto své absolutní

INZERCE

INZERCE

moci nad Čechy se zastupující říšský protektor a jeden z nejvyšších pohlavárů třetí
říše rozhodl, že se nechá vyfotografovat
u českých korunovačních klenotů. Následován českými ministry, několika nohsledy, ale i zástupci tisku, vstoupil do místnosti, kde už byla svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystaveny na stole. Nastal nejdůležitější okamžik návštěvy, fotografování.
Heydrich dobře věděl, že těmito snímky
ukáže národu, kdo je v Čechách pánem.
Doposud řečené je historickou skutečností. Co se dělo poté, je ale zahaleno tajemstvím a dodnes po tom bádají historici
i milovníci tajemna. Jedna verze pokračování tohoto střípku v mozaice Heydrichova panování nad českými zeměmi říká, že
protektor se na zlatou korunu posázenou
diamanty nemohl vynadívat. Nikdo ale nevěděl, co po chvíli udělá. Zničehonic ke
koruně přistoupil a posadil si ji na hlavu.
Prý z tohoto momentu existovala fotografie, ale nikdo neví, zda se zachovala.

ZÁBLESK
HISTORIE
Reinhard Heydrich
Narodil se 7. 3. 1904 a zemřel
na následky atentátu českých
parašutistů 4. 6. 1942.
■ Na konci září 1941 se stal
zastupujícím říšským
protektorem v Čechách
a na Moravě.
■ Uplatňoval metodu cukru
a biče, říkalo se mu kat národa.
■ Patřil mezi hlavní organizátory
konečného řešení židovské
otázky.
■

Vás zve na

INFORMAČNÍ DEN UK
Představení všech 17 fakult a nabídky studijních oborů
na jednom místě + zajímavý doprovodný program
sobota 21. 11. 2015, 9:00 – 16:00
Albertov 4, Praha 2

Heydrich si korunu vzal navzdory varování jednoho ze svých poskoků, že podle
pověsti ten, kdo si svatováclavskou koruna
neoprávněně na hlavu posadí, do roka zemře. Legendě se prý vysmál. Zastupujícího říšského protektora, mimochodem jednoho z hlavních architektů holokaustu, doprovázeli i dva jeho synové – mladší Heider a starší Klaus, kterému ještě nebylo ani
10 let. Kromě sebe údajně posadil Heydrich korunu na hlavu i Klausovi.
Existovala ovšem i zcela opačná verze
příběhu. Ta zní jednoduše tak, že koruna
ani další klenoty Heydricha nijak zvlášť nezaujaly, žádal ale seznam drahokamů na
klenotech a váhu zlata.
Tak či tak, jemu i malému Klausovi se
začaly odpočítávat poslední měsíce života.

Přijďte si poslechnout, jak se nám studuje na UK!

Tajná kopie klíčů

www.informacniden.cuni.cz

Korunovační komnata se po staletí otevírá
sedmi klíči. Na konci prohlídky klíče Heydrich rozdělil. Čtyři si nechal, zbylé předal
prezidentovi Emilu Háchovi, aby je posléze rozdělil zástupcům protektorátní vlády.
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i jeho syn Klaus

Říšský protektor Reinhard Heydrich spolu s protektorátním prezidentem
Emilem Háchou nad českými korunovačními klenoty. FOTO | ARCHIV J. ČVANČARY
V novinách Národní politika se dochovala Háchova řeč: „Korunovační klenoty,
uložené ve Svatováclavské kapli Svatovítského dómu v Praze, jsou symboly věrnosti Čech a Moravy k Říši. Dne
15. března 1939 převzala Říše,
od níž kdysi pocházela důstojnost českých králů, také
ochranu těchto insignii a
tím klíčovou moc.“ Známe
i Heydrichovu odpověď:
„Pane státní prezidente! Jakožto pověřenec Vůdcův
v Protektorátě přejímám klíče,
které mi byly podány, a tím i ochranu insignií. Tak jako korunovační klenoty platí za symbol věrnosti Čech a Moravy
k Říši, jste vy, pane státní prezidente, dnes
od Vůdce uznávaným garantem závaznosti a věrnosti k Říši. A tak Vám vracím ze
sedmi klíčů, které jsou v mém držení, tři
klíče do vaší ochrany. Spatřujte v tom důvěru a závazek zároveň.“ Nikdo netušil, že
tyto tři klíče si Heydrich nechal okopírovat
a schoval si je do své pracovny, kde byly po
válce objeveny.

Nejdřív otec, potom syn
Měsíce plynuly a kletba jakoby se začala
naplňovat. První zemřel Reinhard Heydrich. Jak známo, byl na něj půlroku po
návštěvě klenotnice spáchán českými parašutisty v Praze atentát. Zemřel 4. června
1942, nacisté v zuřivé odplatě popravili

stovky českých vlastenců a vypálili obce
Lidice a Ležáky. Zajímavý a tragický je
ale také už podstatně méně známý osud
malého Klause. Volné dny po otcově smrti trávil s bratrem často jízdou na
kole. Bavili se tím, že vyjeli
z vrat zámku v Panenských
Břežanech, kde Heydrich
s rodinou bydleli, a z kopce
po silnici sjížděli dolů do
vesnice. Stejnou hru si užívali i v nedělní podvečer
24. října 1943. Mladší Heider už jel domů, starší Klaus si
chtěl ještě naposledy kopec sjet.
Netušil, že to bude poslední jízda jeho života. V tu chvíli se vracel ze zápasu břežanský fotbalový klub – sportovci se poprali a zápas byl předčasně ukončen.
Klaus vjel na kole přímo pod kola náklaďáku. Vše z okna viděla chlapcova matka
a manželka zesnulého Heydricha Lina,
které místní lidé říkali posměšně „heydriška“, neměli ji totiž vůbec rádi. Běžela od
zámku k silnici a strašně křičela. Nebrečela, soptila vzteky a chtěla nechat posádku
auta na místě postřílet. Klaus zemřel nedlouho po nehodě a dodnes je pochován
v Panenských Břežanech.
Když jeho mladší bratr Heider, už jako
starý muž, v roce 2011 přijel do Panenských Břežan, řekl, jak to s korunou bylo.
Tehdy mu bylo pět let. „Otec Reinhard
Heydrich si korunu na hlavu nevložil, ale
nasadil ji svému synovi Klausovi,“ tvrdil.

Legendy spojené s katedrálou sv. Víta
• V přízemí hlavní věže svatovítského chrámu najdete Házenburskou kapli. Ta nebyla
po požáru v roce 1541 opravena a sloužila zvoníkům jako komora. Když tam jednou usnul
opilý zvoník, o půlnoci s křikem utekl. Později jej ostatní našli, jeho vlasy zešedivěly hrůzou.
• O tři století později chtěli ve sv. Vítu v hrobce Karla IV. přespat dva studenti.
Když je ráno našli, jeden byl mrtvý, druhý, stejně jako zvoník, šedivý.
Krčil se v rohu kobky a něco nesmyslně mumlal.

CHOPN – chronická
obstrukční plicní nemoc
je i u léčených pacientů častokrát spojena
s výraznými projevy kašle a zadýchávání.
Nepodceňujte své obtíže a pravidelně
konzultujte se svým plicním lékařem.
I pacienti s CHOPN mají šanci žít kvalitní život
a plnit si svá přání.
Tento materiál byl vytvořen společností
GSK na podporu osvěty pacientů s CHOPN.
CZ/RESP/0043/15
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Česká republika

Tak se perou
s rakovinou
Humorem, ezoterikou i lpěním na neřesti.
Známé české tváře, které zápolily nebo
ještě stále zápolí s rakovinou, mají
různé způsoby, jak vzdorovat
zákeřné nemoci. Jejich
přístupy okomentoval
psychiatr Jan Cimický,
který se s mnoha těmito
umělci zná osobně.

ZPĚVAČKA ANNA K se už v době, kdy bojovala s rakovinou, angažovala v kampani nabádající ke včasnému vyšetření prsou. V ní se ukázala bez vlasů.
„Ve chvíli, kdy člověk je sám v akutním nebezpečí
a dokáže přitom myslet na ostatní, vyhrává první
fázi boje. Podobně to dokázala i Helena Růžičková, která uměla povzbudit i stejně postižené
ženy po chemoterapii a na úvod před nimi smekla
paruku. Dokázala jim, že je třeba
bojovat a nestydět se za to. A to
zpětně pomáhalo i jí. A stejně tak
Anně K.“

Ani po vítězství nad rakovinou uzlin se HERE
HEREC
JIŘÍ BARTOŠKA nevzdává svých oblíbených cigaret.
„Nejsem si jist, že je to nejvhodnější způsob, a jako lékař bych
s tím asi nesouhlasil. Chronické dráždění a zvláště nedokonalé
spalování cigaret může vést k recidivě a toho bych se bál. Jiří
Bartoška má i hereckou zkušenost z prvních dílů Sanitky, a právě
jeho herectví by mělo být tím podstatným, kam se bude vracet.“
ZDEŇCE POHLREICHOVÉ pomohly vypořádat se s rakovinou prsu i alternativní způsoby léčby.
„Ani paní Pohlreichová není v tomto směru ojedinělá, i Eva
Pilarová se obrátila v těžkých okamžicích na léčitele a svůj
boj vyhrála. Lidská psychika je mocná a zajišťuje podstatnou část úspěchu. A nikdy nemůžeme stoprocentně nějaký způsob odmítat jenom proto, že mu nevěříme.“

FOTO: ARCHIV MAFRA,
HERMINAPRESS

BADMINTONISTA PETR KOUKAL před pěti lety
zápolil s rakovinou varlete s nebývalou bojovností.
„Rakovině dám kanára!“ nechal se slyšet v médiích.

Od chvíle, kdy KARLU GOTTOVI lékaři diagnostikovali
nádor na uzlinách, sledují jeho případ nepřetržitě média.
„Mám pocit, že u Karla není ani tak podstatná publicita. Jde o to, že naprostá většina tohoto národa si i bez
toho uvědomuje, že on je výjimečná osobnost. A řekl
bych, že v postojích posluchačů a diváků se zrcadlí vše,
čím v předchozích letech lidi potěšil. Pokud existuje
nějaká psychická síla, kterou lze přenášet na druhého
člověka v téhle intenzitě pozitivních myšlenek a přání,
je už dnes Karel Gott zdráv!“

„Moje vyhlídky
nebyly optimistické, ale rozhodla jsem se to
nezabalit,“ řekla
o své diagnóze nejnebezpečnější formy rakoviny slinivky
LEGENDA GYMNASTIKY VĚRA
ČÁSLAVSKÁ.
„Špičkový sportovec má v sobě
zakódovaný pozitivní a bojovný
postoj k životu a nevzdává se.
Je připraven se o život porvat.
Vždyť i nejisté vyhlídky při zápase anebo v závodě se mohou
proměnit ve vítězství!“

„Symbolem pro sportovce je boj s nepřízní osudu a snaha pokořit to, co
je zdánlivě nedosažitelné – a tady
je to jasné: soupeřem je choroba
a vítězství je návrat do sportovní
dráhy. A to se Petru Koukalovi
podařilo!“

ARCHITEKT A VÝTVARNÍK BOŘEK
ŠÍPEK už několik měsíců prodělává léčbu rakoviny slinivky.
„Bořek si nemoc zakázal a vyhání ji z míst, kam nepatří, kam
vnikla nepozvána. Je to velice
pozitivní přístup a myslím, že
mu velmi významně psychicky pomáhá. Pozitivně naladěný člověk má mnohem větší šanci
na úspěch.“

VŠECHNY DÁRKY
VYŘEŠÍTE NA ALZA.CZ

více na www.alza.cz/vanoce

Profesionální péče
o vaše zuby
Oral B Professional Care 500 D16.553U
+ Elektrický zubní kartáček
+ Odstraní skvrny a zubní plak
+ Pomáhá předcházet zánětu dásní
+ Zabudovaný časovač pohlídá ideální dobu čištění
+ Výdrž baterie až 5 dní čištění 2× denně 2 minuty

-30 %

1 711,-

1 199,objednací kód:

Může vám
zachránit život
MIO MiVue 618
+ Varování před čelní srážkou
+ Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
+ Záznamová kamera do auta
+ Dotyková obrazovka, Full HD záznam
+ Širokoúhlá čočka s úhlem záběru 150°

EAZ6003e

objednací kód:

No
Novinka
do drsných
podmínek

Zastřihovač
s nabíjením přes USB

Cat® S30
+ Odolný smartphone s certiﬁkací IP68
+ 4,5“ displej chráněný sklem Gorilla Glass 3
+ Čtyřjádrový procesor, RAM 1 GB
+ Paměť 8 GB + microSD až 64 GB
+ Google Android 5.1 Lollipop

Remington HC5355A
+ Bezdrátový zastřihovač vlasů se 2 hřebeny
+ 15 nastavení délky (1–42 mm)
+ Samoostřící čepele
+ Systém QuickWash pro snadnější čištění
+ Nabíjení přes USB (kabel v balení)

© 2015 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT and their design marks
are registered trademarks of Caterpillar. TCCM s.r.o., distributor for Bullitt Mobile Ltd.,
a licensee of Caterpillar Inc.

7 599,objednací kód:

Káva jako
od baristy

PHILCO PHEM 1000/1001
+ Plně automatický espresso přístroj
+ 6 různých druhů nápojů
+ Nejmodernější napěňování mléka
+ Tlak 19 bar, jednoduché ovládání

UM913b1c

-16 %

18 999,-

15 999,-

objednací kódy:

eav4144B

EAV4144a

3 790,PP306y

1 139,-

899,-

objednací kód:

REMZVL11

Ušetřete
za svícení
Retlux RFL 12
+ Úsporná
Ús
žárovka
ro s rychlým
yc
startem a dlouhou životností
+ Při provozu 2 h denně výdrž až 10 let
+ Svítivost jako 100W žárovka, příkon jen 23 W
+ Teplota světla 2 700 K – podobné klasické žárovce
ovce
+ Do patice E27

95,objednací kód:

RTX126d
RT

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 20. 11. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111

Světoznámý Makedonec Mgr. Ivan Georgiev hovoří o svém objevu, který pomáhá
u všech druhů rakoviny – o jedinečném přírodním produktu Varumin

Mgr. Georgiev:

„Vyléčil jsem
Fidela Castra
z rakoviny“

Přípravek Varumin je doplněk výživy v tekutém
vu; vyrábí se kombinací velkého počtu léčivých r
lin a pomohl mnohým při léčbě maligních a be
ních nádorů.
Varumin je přírodní produkt bylinného původu. Je doplňkem výživy
v podobě perorálního roztoku. Skládá se ze dvou jednotek (Varumin®1
a Varumin®2), které se kombinují
a užívají společně. Varumin posiluje
imunitu a je úspěšný i při léčbě rakoviny; používá se na medikaci všech
nádorů v raných stádiích a ve stádiu
metastáz, a to nezávisle na tom, kde
se nádor nachází. Nejčastěji se užívá jako doplněk standardní terapie
zhoubných nádorů. V krátké době
posiluje odolnost organismu (imunitu) a zlepšuje celkový stav organismu. Díky přípravku Varumin je
úspěšně léčen velký počet nádorů,
a to maligních i benigních.
„Testovány byly všechny účinné
složky tohoto výrobku a bylo zjištěno, že nevyvolává žádné vedlejší
účinky. Provedeny byly i tři klinické studie, z nichž jednu zpracoval
Prof. Dr. sci Sibin Ilič, expert Světové zdravotnické organizace v oboru
onkologie a gynekologie a expert
Spojených národů. Pracoval na ní 10
let a dospěl k závěru, že Varumin je
efektivní. Na klinické studii se pracovalo i v Makedonii, na klinickém
oddělení gynekologie a onkologie,
jakož i v Ústavu pro předklinickou
a klinickou farmakologii a toxikologii; tuto studii podepsal Prof. Dr. sci
Stojmir Petrov. „Výsledky ukázaly, že
Varumin pomáhá při všech formách
rakoviny“, vysvětluje Mgr. Ivan
Georgiev, výrobce a majitel originální receptury pro přípravek Varumin
z farmaceutické společnosti INTER
EVROGENEKS, Novo Selo, Makedonie. INTER EVROGENEKS má
více než třicet let zkušeností v objevování a výrobě léků, dietních výrobků a čajů. Veškeré výrobky této
známé společnosti jsou vyráběny
podle vlastní originální a unikátní
receptury. Firma se kromě toho za-

bývá i pěstováním léčivých
rostlin pro potřeby vlastní
výroby.
„Již v dětství jsem se začal
zabývat rostlinami, sbíral
jsem je a studoval. V Makedonii ani v bývalé Jugoslávii neexistuje pohoří,
které bych v rámci hledání rostlin
alespoň pětkrát nenavštívil. Po návratu domů, do Nového Sela, jsem
experimentoval, smíchával jsem byliny, připravoval čaje a balzámy. Jejich efektivní vlastnosti jsem zkoušel
na sobě, mámě, rodině, sousedech
a přátelích. Na začátku jsem z léčivých rostlin dělal pouze čaje a balzámy, později jsem si pořídil stroje
a přístroje pro extrakci. Přípravek
Varumin® byl vyroben v roce 1985;
v roce 2001 byl oiciálně zaregistrován jako lék a uveden do prodeje.
Varumin byl registrován jako lék
Ministerstvem zdravotnictví v Makedonii. Momentálně si jej můžete
koupit ve více než deseti zemích,
jako jsou Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko,
Bulharsko, Řecko, Spojené arabské
emiráty a další. Varumin vyhledávají lidé s maligními nebo benigními tumory s metastázemi nebo bez
metastáz. Varumin je naštěstí účinný ve všech případech bez ohledu
na to, kde se rakovina vyskytuje – ať
se jedná o mozek, plíce, játra nebo
slinivku,“ říká Mgr. Georgiev.
Začátkem září 2011 obletěla svět
informace o smrti Fidela Castra;
v té době s ním však Mgr. Georgiev
na Kubě popíjel čaj. Společně se
novinářské kachně smáli. Po několika dnech poskytl bývalý prezident
Kuby Castro prohlášení venezuelské
televizi a tím popřel lži o své smrti.
Castro dodnes žije díky Georgie-

www.varumin.cz
vovi, který před třiceti lety objevil
perfektní vzorec a vyrobil lék proti
rakovině, kterému dal jméno Varumin.
Mgr. Ivan Georgiev svým výrobkem vyléčil rakovinu prsu u Mirjany
Markovič, manželky bývalého prezidenta Jugoslávie Slobodna Miloševiče, ještě v době, kdy byl Miloševič
naživu a na svobodě. Poté vyléčil
Franjo Tudjmana, bývalého prezidenta Chorvatska, a to z rakoviny
žaludku a rakoviny jater. V době,
kdy média psala o Tudjmanově
těžkém zdravotním stavu, s ním
Georgiev hrával tenis v Záhřebu.
Tudjman přežil ještě dva mandáty
a zemřel na úplně jiné onemocnění.
„Všichni lidé, kteří trpí rakovinou, jsou bledí, mají velké tmavé
kruhy pod očima a zarudlé oči,
nemají chuť k jídlu. Již za 15 minut
po užití přípravku Varumin však
jejich oči zbystří, kruhy pod očima
zmizí a po půl hodině se jim vrátí
přírodní zdravá barva pleti. Varumin dodává organismu nevídané
množství energie, již po hodině má
pacient chuť na jídlo, cítí se lépe
a snadněji dýchá. Proces vyléčení
trvá 15 dnů až měsíc; následující
2-3 měsíce je třeba Varumin užívat preventivně. Rakovina zaručeně
nezaútočí znovu. Doporučuji, aby
se Varumin užíval preventivně ještě rok až dva, vždy jedna lahvička
na jaře. Na rozdíl od jiných léků

 Najdete ve svých lékárnách 

Mgr. Ivan Georgiev vystudoval vysokou
školu atomistiky ve Vinči a Strojní fakultu
v Novém Sadu v Srbsku. Jelikož se od dětství
zajímal o rostliny a o jejich léčivé vlastnosti,
získal i diplom na Zemědělské fakultě
ve Skopji, a nakonec také titul magistra
na Farmaceutické fakultě v Lublani ve
Slovinsku, v oboru léčivých rostlin.
Na obrázku se svou dcerou, také magistra
farmacie.

proti rakovině je přípravek Varumin vyráběn výhradně z rostlin,“
vysvětluje Mgr. Georgiev.
Mrg . Georgiev říká, že ho v Makedonii navštěvovali i jiní známí lidé,
politici, diplomaté, významní představitelé. Bývalého egyptského prezidenta Husního Mabaráka svého
času vyléčil z rakoviny kostí. V Bulharsku zase vyléčil jednoho generála letectva, v Řecku starostu Soluně
a jiné známé i neznámé osobnosti.
Přípravek Varumin a jiné výjimečné
přírodní produkty společnosti INTER EVROGENEKS z Makedonie si
můžete od začátku roku 2014 koupit
nejen na Slovensku, kde je Varumin
zaregistrován a certiikován jako
výživový doplněk dle norem Úřadu
veřejného zdravotnictví Slovenské
republiky, ale i ve všech státech Evropské Unie. Normy Evropské Unie
jsou rozdílné od norem států mimo
EU; z tohoto důvodu je Varumin
na Slovensku zaregistrován jako doplněk výživy a v Makedonii jako lék.
Eximium s.r.o. Bratislava-nezavisla
reklamná agentúra

Informace: +420 737 186 531
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ČT1
8.30

Vzpomínka na Adventní koncerty 2014
8.50 StarDance VII... kolem dokola
8.55 Náhrdelník (8/12) 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.00
16.45
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O zrzavé Andule
Jabloňová panna
Život je krásný
Příběhy slavných... Július Satinský
To je vražda, napsala II
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
5.55
6.35
7.00
7.25
7.55
8.25
8.45
9.20
10.15
10.55
13.30
15.00
17.00
17.20
18.10
19.30

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (25)
Král džungle II (12)
Návrat do budoucnosti II (8)
Show Toma a Jerryho (19)
Jak vycvičit draky II (7)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek III
A co když je to pravda?
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ROMANTICKÝ
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Prima
6.35
7.35
8.10
8.40
9.50
10.15
10.50
13.05
15.05
17.05
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Friends
Winx Club III (4)
Winx Club III (5)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (105)
Jedině ona
Romantický film (USA, 2010)
Čas pracuje pro vraha
Krimifilm (ČR, 1979)
Vraždy v Midsomeru XIII
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

SÉRUM PRAVDY

5.05 Zachraň mě VII (3) 6.20 Gilmorova děvčata
V (21) 7.05 Smrtelná nákaza 8.40 Můj přítel Monk
III (4) 9.30 Odložené případy IV (24) 10.25 Neuvěřitelné příběhy 10.55 Neuvěřitelné příběhy 11.40
Gilmorova děvčata V (22) 12.35 Návrat pana účetního 14.30 Malí rošťáci, dobr. komedie (USA, 2006)
16.15 Ztracený a nalezený, komedie (USA, 1999)
18.20 Kouzelný křišťál, dobr. film (N, 2004) 20.00
Troja, akční dobr. film (USA/VB/Malta, 2004) 23.15
Sucker Punch, akční film (Kan./USA, 2011)

Prima cool
5.00 Grimm III (17) 6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (1, 2) 8.55 Graceland (3) 9.55 V utajení
V (8) 10.50 To nejlepší z Top Gearu (1) 11.55 Pevnost Boyard (4) 14.15 Simpsonovi XIII (5) 14.45
Simpsonovi XIII (6) 15.15 Simpsonovi XIII (7) 15.45
Simpsonovi XIII (8) 16.15 Hrajeme s Alim 16.50 Re-play 17.20 Applikace 17.55 Simpsonovi XIII (9)
18.30 Simpsonovi XIII (10) 18.55 Simpsonovi XIII
(11) 19.30 Simpsonovi XIII (12) 20.00 Škola svádění, romantická komedie (USA, 2006) 22.10 Tron:
Legacy, dobrodružný sci-fi film (USA, 2010) 0.50
Hrajeme s Alim 1.20 Re-play 1.55 Applikace 2.25
Tron: Legacy 4.30 Ninja faktor po americku IV (27)

Prima Max

774 335 503

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
21.45 Václav Hybš 80
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Poslední čas na lásku
Romant. film (USA, 2008). Hrají
D. Hoffman, E. Thompsonová,
E. Atkinsová, K. Bakerová,
J. Brolin. Režie J. Hopkins
0.35 Schimanski
Šichta v šachtě. Kriminální cyklus
(N, 2008). Hrají G. George, R. Gallinowski, A. Stadelmann, M. von
Pufendorf a další. Režie T. Jauch
2.00 Bolkoviny
2.50 Magie v ulicích III
3.35 Sama doma
5.05 Bydlení je hra

Nova Cinema

20.20 Přijde letos Ježíšek?
Romantický film (ČR, 2013). Hrají
J. Abrhám, L. Šafránková, V. Postránecký, P. Kříž, I. Chmela
22.30 Aljaška v plamenech
Akční film (USA, 1994). Hrají
S. Seagal, M. Cain, J. Chen,
J. C. McGinley a další
0.30 Jezero 4: Poslední kapitola
Horor (USA, 2012). Hrají E. Röhmová, Y. Butlerová, P. Nicholls,
P. L. Friarová, B. Smith
2.00 Novashopping
2.15 Námořní vyšetřovací služba V (2)
3.00 Prásk!
3.30 Kolotoč
4.05 DO-RE-MI

20.15 Česko Slovensko má talent Velké finále
22.55 Česko Slovensko má talent Velké rozhodnutí
0.05 Hon na čarodějnice
Dobrodružný film (USA, 2011).
Hrají N. Cage, R. Perlman, Ch. Lee
a další. Režie D. Sena
2.05 Věc
Horor (USA, 1982). Hrají K. Russell,
K. David, D. Clennon, W. Brimley
a další. Režie J. Carpenter
4.20 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další. Režie
P. Smith

8.45 Friends, anim. seriál (Dán./Thaj., 2012) 9.15
Friends, anim. seriál (Dán./Thaj., 2014) 9.40 Toy
Story: Příběh hraček, anim. rodinná komedie (USA,
1995) 11.05 Hledá se Nemo, komedie (USA/Austr.,
2003) 12.45 Periskop nahoru a dolů!, komedie
(USA, 1996) 14.20 Wasabi, akční film (Fr./Jap.,
2001) 15.55 Žhavé výstřely, komedie (USA, 1991)
17.20 Hodný, zlý a ošklivý, western (It., 1966), hrají
C. Eastwood, E. Wallach, L. Van Cleef a další 20.15
Total Recall, sci-fi film (USA, 2012), hrají C. Farrell,
K. Backinsaleová, J. Bielová a další 22.15 Vlk z Wall
Street, biografický film (USA, 2013), hrají L. DiCaprio, J. Hill, M. Robbieová a další

Fanda
5.30 Los Angeles Clippers - Golden State Warriors
8.00 Hvězdná brána: Atlantida IV (13) 8.45 Barclays ATP World Tour Finals 2015 10.50 Barclays
ATP World Tour Finals 2015 12.55 Magazín NBA
Action (5) 13.30 Element 13.40 Kyberagent (6)
14.45 Kobra 11 XVI (10) 15.45 Hvězdná brána:
Atlantida IV (13) 16.35 Ripleyho věřte nevěřte II (2)
17.25 Bledý jezdec 19.30 Hvězdná brána: Atlantida
IV (14) 20.20 Fotbal za mřížemi 22.10 Zelenáč,
krimifilm (USA, 1990) 0.25 K.O. Night (689)
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6.00

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.25 Přezůvky
s sebou 7.05 Život je krásný. Veselohra
(ČR, 1940) 8.45 StarDance VII... kolem
dokola 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
10.55 Slavné historky zbojnické (2)

6.00 Oggy a Škodíci
6.20 Senzační Spider-Man (26)
6.50 Král džungle II (13)
7.15
Návrat do budoucnosti II (9)
7.45 Show Toma a Jerryho (20)
8.10 Jak vycvičit draky II (8)
8.40 Kutil Tim II (20)
9.10 Sedmikráska
Pohádka (N, 2014)
10.25 Víkend
11.25 Gympl s (r)učením omezeným (51)
Z kopce dolů. Komediální seriál
(ČR, 2013)
12.50 Protivný sprostý holky
Komedie (USA/Kan., 2004). Hrají
L. Lohanová, T. Feyová a další
14.50 Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984). Hrají
R. Nešpor, M. Bočanová a další
16.30 Discopříběh
Komedie (ČR, 1987). Hrají R. Hrušínský nejml., L. Potměšil a další
18.15 Comeback
Krev, pop a slzy. Sitcom (ČR, 2009)
18.45 Comeback
Změna je pivo. Sitcom (ČR, 2010)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 SuperStar
23.00 SuperStar
23.35 Střepiny
0.10 Kriminálka New York III
Krimiseriál (USA, 2006). Hrají
G. Sinise, M. Kanakaredesová,
C. Giovinazzo, H. Harper, E. Cahill
1.00 Volejte Novu
1.30 Novashopping
1.50 Discopříběh
Komedie (ČR, 1987)
3.10 Áčko
4.00 DO-RE-MI
4.50 Novashopping

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O myrtové panně
Pohádka (ČR, 1992)
14.05 O ptáku Ohniváku
Pohádka (ČR, 1980)
14.55 Propast
Drama (ČR, 1982)
16.05 Bylo nás pět (6/6)
17.10 Zlá krev (6/7)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Četnické humoresky (16/39)
Vdavky za všechny prachy. Krimiseriál (ČR, 2000). Hrají T. Töpfer,
I. Trojan, L. Šafránková a další
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Fotograf
Komedie (ČR, 2015). Hrají
K. Roden, M. Málková, V. Cibulková, Z. Vejvodová, V. Neužil a další
0.20 Nicolas Le Floch
Histor. seriál (Fr., 2012)
2.00 Profil zločinu IV
Krimiseriál (Fr., 2013)
2.50 Zlatá mládež (1)
3.40 Hobby naší doby
4.05 13. komnata Gabriely Vránové
4.35 Sváteční slovo generálního vikáře
ostravsko-opavské diecéze
Martina Davida

6.15
7.15
8.15
9.20
9.55

11.00
11.45
12.40
13.25
13.50

15.55

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.30
22.20

0.25
1.20
2.25
3.55

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (5, 6)
Největší tankové bitvy (1)
Prima ZOOM Svět
Dva muži zákona (6)
Motorkáři. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají J. Shüttauf, D. Boeer,
N. Brennickeová a další
Partie
Jak se staví sen
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben III (1)
Smrt na Hahnenkammu. Krimiseriál (N, 1999). Hrají O. Fischer,
R. Drexelová, D. Schretzmayerová,
K. Merkatz a další
Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu. Krimiseriál (VB,
2011). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (13)
Dožínky. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie P. Nikolaev
Partička
Cizinec
Akční film (USA, 2003). Hrají
S. Seagal, M. Ryan, J. Pierce
a další. Režie M. Oblowitz
Vegas (14)
Ten třetí. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají D. Quaid, M. Chiklis a další
Největší tankové bitvy (1)
Vraždy v Midsomeru XIII
Cizinec

6.00 Jak vycvičit draky II (7) 6.25 Návrat pana
účetního 8.10 Ztracený a nalezený 10.00 A co když
je to pravda?, romant. film (USA, 2005) 12.10 Koření 13.05 Troja, akční dobr. film (USA/VB/Malta,
2004) 16.05 Přijde letos Ježíšek?, romant. film (ČR,
2013) 18.05 Vzpomínky III (13), krimiseriál (USA,
2013) 19.00 Lovci zločinců II (1), krimiseriál (USA,
2012) 20.00 48 hodin v Paříži, krimifilm (USA/Fr.,
1988) 22.25 Blade 2, horor (USA/N, 2002) 0.35
Laskavý dotek (1), dram. seriál (USA, 2012)

Prima cool
6.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (11) 7.55
Applikace 8.30 Graceland (4) 9.30 V utajení V (9)
10.25 To nejlepší z Top Gearu (2) 11.35 Pevnost
Boyard (5) 13.55 Simpsonovi XIII (9) 14.25 Simpsonovi XIII (10) 14.55 Simpsonovi XIII (11) 15.25 Simpsonovi XIII (12) 15.55 Škola svádění 17.55 Simpsonovi XIII (13) 18.30 Simpsonovi XIII (14) 18.55 Simpsonovi XIII (15) 19.30 Simpsonovi XIII (16) 20.00
Fantastická čtyřka, akční film (USA/N, 2004) 22.10
Živí mrtví V (10) 23.10 American Horror Story:
Coven (13) 0.10 Fantastická čtyřka, akční film
(USA/N, 2004) 2.15 Živí mrtví V (10) 2.55 Pevnost
Boyard (5) 4.40 Dobyvatelé ztracené pravdy V (1)

Prima Max
8.00 Friends 8.30 Friends, anim. seriál
(Dán./Thaj., 2014) 8.55 Toy Story 2: Příběh hraček, animovaná komedie (USA, 1999) 10.30 Kung
Fu Panda, anim. film (USA, 2008) 12.00 Lhář, lhář,
komedie (USA, 1997) 13.30 Pes baskervillský,
detekt. film (Kan., 2000) 15.00 Žhavé výstřely 2,
komedie (USA, 1993) 16.30 Dvojčata, komedie
(USA, 1988) 18.15 Total Recall, sci-fi film (USA,
2012) 20.15 Duch, romant. film (USA, 1990), hrají
P. Swayze, D. Mooreová, W. Goldbergová a další
22.20 Hon na čarodějnice, dobr. film (USA, 2011),
hrají N. Cage, R. Perlman, Ch. Lee a další 0.00
Temný anděl, sci-fi film (USA, 1990), hrají D. Lundgren, B. Benben, B. Brantleyová a další

pondělí 23. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po Albertě 10.25 Logik. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1981) 10.55 Silvestr
v kufru 11.55 StarDance VII... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Cukrárna
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1976)
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 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Místo zločinu Plzeň (6/6)
Smrt na biofarmě. Krimiseriál
(ČR, 2015)
21.05 Černá sanitka
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium
1.10
Kde bydlely princezny
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Zpříma do očí
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

22.50

23.40
0.35
1.25
2.10
2.25
2.50
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2920)
Doktoři z Počátků (128)
Mord sec hadry. Seriál (ČR, 2015)
Kutil Tim II (21)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (5)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (1)
Thrill Kill. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (3)
Akta Ex. Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (406)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (8)
Tenká červená linie. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2921)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Atentát (7)
Trhej! Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají
J. Kraus, H. Vagnerová, R. Jašków,
A. Opavská, M. Taclík a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (11)
Amaro se hájí. Krimiseriál
(USA, 2013)
Černá listina II (1)
Mentalista (8)
Námořní vyšetřovací služba V (3)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (406)

6.15
6.45
7.15
9.30
10.25
12.30
13.30

14.40

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45
3.30
4.15

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (7)
M.A.S.H (106-108)
Castle na zabití II (7)
Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Brémy (6)
Nenápadná žena. Krimiseriál
(N, 1997-2001)
Policie Hamburk II (6)
Toulavé boty. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex II (2)
Stopy po krvi. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Hrají T. Moretti, K. Markovics, W. Bachofner a další
Castle na zabití II (8)
Poslíček smrti. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají N. Fillion, S. Katicová,
J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Návrat do
ráje
Romantický příběh (VB/N, 1998).
Hrají M. Lubowski, U. Buschhornová, T. Rulandová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (25)
Mona Lisa ze Zátoky. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Spravedlnost v krvi III (16)
Zub za zub. Seriál (USA, 2013)
Takoví normální Američané (10)
Spravedlnost v krvi V (10)
Policie Hamburk II (6)
Autosalon

5.45 Svět Nova Cinema 6.30 Jak vycvičit draky II
(8) 7.00 Kouzelný křišťál 8.45 Vzpomínky III (13)
9.35 Lovci zločinců II (1) 10.45 Protivný sprostý
holky 12.35 Výbuch bude v pět 14.25 48 hodin
v Paříži 16.45 Pošli to dál 19.00 Gilmorova děvčata
VI (1), seriál (USA, 2005) 20.00 Policajt ze sámošky, komedie (USA, 2009) 21.50 Jesse Stone: Ztracená nevinnost, krimifilm (USA, 2011) 23.35
Zachraň mě VII (4), seriál (USA, 2011) 0.40 Černá
listina II (1), krimiseriál (USA, 2014)

Prima cool
7.25 Výjimeční II (4) 8.45 Vítejte doma VII (7) 9.45
Futurama VI (16) 10.15 Jmenuju se Earl IV (4) 10.40
Bořiči mýtů VI (13) 11.45 To nejlepší z Top Gearu (1)
12.50 Jmenuju se Earl IV (5) 13.20 Simpsonovi XIII
(13-16) 15.20 Applikace 15.50 Futurama VII (1)
16.20 Bořiči mýtů VI (14) 17.25 Grimm III (18) 18.20
Simpsonovi XIII (17, 18) 19.20 Simpsonovi XIII
(19, 20) 20.15 Já a robot (2) 21.25 Teorie velkého
třesku III (21) 22.00 Da Vinciho démoni II (2) 23.10
Pach krve 5: Krvavý masakr, horor (USA, 2012) 1.05
Já a robot (2) 1.55 Da Vinciho démoni II (2) 2.50
Živí mrtví IV (6) 3.40 Grimm III (18) 4.20 Živí mrtví
IV (6) 5.05 Výjimeční II (4)

Prima Max
9.20 Zpravodajství FTV Prima 10.45 Ninjago 11.10
Winx Club IV (20) 11.35 Trable v ráji 13.25 Ricardovy recepty X (97) 13.50 V utajení IV (1) 14.35 To je
vražda, napsala IX (20), krimiseriál (USA, 1992)
15.20 Doktor z hor: Nové příběhy (1), seriál
(N, 2008) 16.10 Duch, romantický film (USA, 1990)
18.15 Ricardovy recepty X (98) 18.40 Výměna
manželek USA (1) 19.30 Vítejte doma VII (8) 20.15
Krokodýl Dundee, dobrodružná komedie (Austr.,
1986), hrají P. Hogan, L. Kozlowská, J. Mellion a další
21.55 Prokletý ostrov, thriller (USA, 2010), hrají
L. DiCaprio, M. Ruffalo, B. Kingsley a další 0.05
Diagnóza vražda II (8), detekt. seriál (USA, 1995)
0.55 Pach krve 5: Krvavý masakr, horor (USA, 2012)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Hobby
naší doby 10.30 168 hodin 11.00 Doktor Martin (13) 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Prášky
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (12/13)
Adventní nadílka. Seriál (ČR, 2008).
Hrají E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Komici na jedničku
22.00 Opožděná vražda
23.00 Na stopě
23.25 Otec Brown
0.15 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.05 Pohádková Dobříš
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 13. komnata Gabriely Vránové
2.15 Sváteční slovo generálního vikáře
ostravsko-opavské diecéze
Martina Davida
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.40

23.30
0.25
1.15
2.00
2.15
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2921)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (22)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (6)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (2)
Ta žena. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (4)
Krize identity. Krimiseriál
(USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (407)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (9)
Rudá záře. Krimiseriál (USA, 2008)
Ulice (2922)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (613)
Konkurz na playboye. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (12)
Jerseyská spravedlnost. Krimiseriál (USA, 2013)
Černá listina II (2)
Banka Monarch Douglas č. 112.
Krimiseriál (USA, 2014)
Mentalista (9)
Námořní vyšetřovací služba V (4)
Novashopping
Atentát (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (407)

6.15
6.45
7.15
9.30
10.25
12.30
13.30

14.40

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40
1.40
2.40
3.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (8)
M.A.S.H (108-110)
Castle na zabití II (8)
Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Brémy (7)
Krimiseriál (N, 1997-2001)
Policie Hamburk II (7)
Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex II (3)
Smrtící svádění. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Castle na zabití II (9)
Miluj mě k smrti. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají N. Fillion, S. Katicová,
J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Růže
v bouři
Romantický příběh (N, 1999). Hrají
E. Weisbergerová, P. Bongartz,
S. Heherová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (355)
Operace nutná. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička, J. Janěková, P. Štěpán a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (22)
Vysněný princ. Krimiseriál
(N, 2014)
Spravedlnost v krvi III (17)
Takoví normální Američané (11)
Spravedlnost v krvi V (11)

5.30 Show Toma a Jerryho (19) 5.55 Senzační Spider-Man (25) 6.20 Hotel snů: Brazílie 8.05 Gilmorova děvčata V (22) 8.55 Můj přítel Monk III (5)
9.50 Odložené případy V (1) 11.00 Pošli to dál
13.20 Dallas II (3) 14.10 Gilmorova děvčata VI (1)
15.30 Policajt ze sámošky 17.15 Doktorka z Dixie II
(19) 18.15 Neuvěřitelné příběhy 18.35 Neuvěřitelné
příběhy 19.00 Gilmorova děvčata VI (2) 20.00 Zlodějská partie 22.05 Spálené vzpomínky 0.25
Zachraň mě VII (5), seriál (USA, 2011)

Prima cool
8.45 Vítejte doma VII (8) 9.45 Futurama VII (1)
10.15 Jmenuju se Earl IV (5) 10.40 Bořiči mýtů VI
(14) 11.45 To nejlepší z Top Gearu (2) 12.50 Jmenuju se Earl IV (6) 13.20 Simpsonovi XIII (17-20) 15.20
Teorie velkého třesku III (21) 15.50 Futurama VII (2)
16.20 Bořiči mýtů VI (15) 17.25 Grimm III (19) 18.20
Simpsonovi XIII (21, 22) 19.20 Simpsonovi XIV (1)
19.50 Simpsonovi XIV (2) 20.15 Top Gear XXII (8)
21.55 Teorie velkého třesku III (22) 22.25 Partička
23.10 Cesty k úspěchu 23.20 Předvečer zkázy
(1/2), katastrofický film (USA, 2012) 1.20 Partička
2.05 Živí mrtví IV (7) 2.50 Grimm III (19) 3.35 Živí
mrtví IV (7) 4.15 Výjimeční II (5)

Prima Max
10.30 Winx Club IV (21) 11.00 Výměna manželek
USA (1) 11.45 V utajení IV (1) 12.30 To je vražda,
napsala IX (20) 13.15 Doktor z hor: Nové příběhy (1)
14.00 Ricardovy recepty X (98) 14.25 V utajení IV
(2) 15.05 To je vražda, napsala IX (21) 15.55 Doktor
z hor: Nové příběhy (2) 16.40 Krokodýl Dundee
18.15 Ricardovy recepty X (99) 18.40 Výměna
manželek USA (2) 19.30 Vítejte doma VII (9) 20.15
Mission: Impossible, thriller (USA, 1996), hrají
T. Cruise, J. Voight, J. Reno a další 22.05 Miami Vice,
akční thriller (USA, 2006), hrají J. Foxx, C. Farell,
L. Gongová, L. Tosar a další 0.15 Diagnóza vražda II
(9), detektivní seriál (USA, 1994) 1.00 Předvečer
zkázy (1/2), katastrofický film (USA, 2012)

středa 25. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Reportéři ČT 10.40 Krabička. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1977) 11.00 Příběhy slavných... Július Satinský 11.55 StarDance
VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 První pohled
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1975)
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 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (5)
Černé rukavice. Krimiseriál
(ČR, 1968). Hrají J. Marvan, F. Filipovský, J. Vinklář, J. Bláha a další
20.45 Hříšní lidé města pražského (6)
Případ lichého střevíce. Krimiseriál
(ČR, 1969)
21.30 Zlatá mládež (2)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Profil zločinu IV
23.15 Kriminálka Paříž
0.05 AZ-kvíz
0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
1.30 Na stopě
1.55 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

23.00

0.45
1.30
1.45
2.35
3.20
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2922)
Ordinace v růžové zahradě 2 (613)
Kutil Tim II (23)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (7)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (3)
Vyjížďka. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (5)
Věc důvěry. Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (408)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (10)
Prestiž nade vše. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2923)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (129)
Ženy, které ovládají muže. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Swordfish: Operace Hacker
Akční film (USA, 2001). Hrají
H. Jackman, H. Berryová, J. Travolta, D. Cheadle, S. Shepard a další
Mentalista (10)
Prestiž nade vše. Krimiseriál
(USA, 2008)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba V (5)
Áčko
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (408)

6.15
6.45
7.15
9.30
10.25
12.25
13.25

14.35

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45
3.40
4.25

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (9)
M.A.S.H (110-112)
Castle na zabití II (9)
Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Brémy (8)
Krimiseriál (N, 1997-2001)
Policie Hamburk II (8)
Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex II (4)
Vražedné léto. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, K. Markovics a další
Castle na zabití II (10)
Poklad mrtvého muže. Krimiseriál
(USA, 2009). Hrají N. Fillion,
S. Katicová, J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích
Romantický film (N, 1998). Hrají
N. Bagusatová, E. Wepper, A. Fortell, O. Silhavy a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (26)
Líbej mě. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek,
V. Hybnerová, M. Zounar a další
Show Jana Krause
Telebazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (18)
Diamantové panenky. Krimiseriál
(USA, 2013)
Zrozeni k zabíjení? V (1)
Takoví normální Američané (12)
Spravedlnost v krvi V (12)
Policie Hamburk II (8)

6.30 Senzační Spider-Man (26) 6.55 Nová cestománie 7.30 Dallas II (3) 8.20 Gilmorova děvčata VI
(1) 9.15 Můj přítel Monk III (6) 10.05 Odložené případy V (2) 11.00 Neuvěřitelné příběhy 12.15 Dallas II
(4) 13.05 Doktorka z Dixie II (19) 14.00 Gilmorova
děvčata VI (2) 15.20 Zlodějská partie 17.15 Doktorka
z Dixie II (20) 18.15 Neuvěřitelné příběhy 19.05 Gilmorova děvčata VI (3) 20.00 Rande s celebritou
21.55 Austin Powers: Goldmember 23.40 Zachraň
mě VII (6) 0.45 Austin Powers: Goldmember

Prima cool
7.45 Vítejte doma VII (9) 8.55 Futurama VII (2)
9.25 Jmenuju se Earl IV (6) 9.55 Bořiči mýtů VI (15)
11.10 Top Gear XXII (8) 12.50 Jmenuju se Earl IV (7)
13.20 Simpsonovi XIII (21, 22) 14.20 Simpsonovi
XIV (1) 14.50 Simpsonovi XIV (2) 15.20 Teorie velkého třesku III (22) 15.50 Futurama VII (3) 16.20
Bořiči mýtů VI (16) 17.25 Grimm III (20) 18.20 Simpsonovi XIV (3-6) 20.15 Světové války (4) 21.25 Teorie velkého třesku III (23) 21.50 Partička 22.45
Předvečer zkázy (2/2), katastrofický film (USA.
2012) 0.40 Partička 1.25 Živí mrtví IV (8) 2.15
Grimm III (20) 2.55 Živí mrtví IV (8) 3.40 Autosalon
4.30 Výjimeční II (6)

Prima Max
8.30 Zpravodajství FTV Prima 9.55 Ninjago 10.20
Winx Club IV (22) 10.45 Výměna manželek USA
(2) 11.30 V utajení IV (2) 12.15 To je vražda, napsala IX (21) 13.00 Doktor z hor: Nové příběhy (2)
13.50 Ricardovy recepty X (99) 14.15 V utajení IV
(3) 14.55 To je vražda, napsala IX (22) 15.40 Doktor z hor: Nové příběhy (3) 16.30 Mission: Impossible 18.15 Ricardovy recepty X (100) 18.40 Výměna manželek USA (3) 19.30 Vítejte doma VII (10)
20.15 Ospalá díra, mysteriózní horor (USA/N,
1999), hrají J. Depp, Ch. Ricciová, M. Richardsonová
a další 22.00 Očima Josefa Klímy 22.40 Podvádíš
mě! X (15) 23.25 Diagnóza vražda II (10) 0.10 Předvečer zkázy (2/2), katastrofický film (USA, 2012)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po Filipínách 10.30 Hříšní lidé
města pražského (5, 6) 11.55 StarDance
VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Telegram
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1982)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Bičové trauma
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 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (13/13)
Tichá noc. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Schimanski
Zločin a trest. Kriminální cyklus
(N, 2011)
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.30 Zlatá mládež (2)
2.20 Dobré ráno
4.50 Designtrend
5.05 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15

0.05

0.55
1.45
2.00
3.00
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2923)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (24)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (8)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (4)
Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (6)
Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (409)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (11)
Kumpáni Rudého Johna. Krimiseriál (USA, 2008)
Ulice (2924)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (614)
Striptýz. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Prásk!
Profesionál
Akční film (USA, 2001). Hrají
T. Sizemore, D. Hopper, S. Seagal,
J. Presslyová, P. Greene
Mentalista (11)
Kumpáni Rudého Johna. Krimiseriál (USA, 2008). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Námořní vyšetřovací služba V (6)
Chiméra. Krimiseriál (USA, 2007)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (409)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
22.45
23.50
0.50

1.50
2.50
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Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (10)
Útok. Animovaný fantasy seriál
(It./USA, 2006)
M.A.S.H (112-114)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Castle na zabití II (10)
Poklad mrtvého muže. Krimiseriál
(USA, 2009)
Místo činu: Brémy (9)
Řeznická láska. Krimiseriál
(N, 1997-2001)
Policie Hamburk II (9)
Luckyho labutí píseň. Krimiseriál
(N, 2007)
Komisař Rex II (5)
Maskovaná smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (11)
Pátá kulka. Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Romantický film (N, 1998). Hrají
Ch. Reinhartová, R. Schöne,
K. Thayenthalová, S. Baur a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Ano, trenére!
Show Leoše Mareše
Policejní bažanti III (4)
Dámská jízda. Krimiseriál (Kan.,
2012). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Zrozeni k zabíjení? V (2)
Spravedlnost v krvi V (13)

5.55 Cvoci 7.35 Dallas II (4) 8.25 Gilmorova děvčata VI (2) 9.20 Můj přítel Monk III (7) 10.10 Odložené případy V (3) 11.05 Neuvěřitelné příběhy 12.20
Dallas II (5) 13.10 Doktorka z Dixie II (20) 14.05 Gilmorova děvčata VI (3) 15.25 Rande s celebritou
17.10 Doktorka z Dixie II (21) 18.10 Neuvěřitelné
příběhy 19.00 Gilmorova děvčata VI (4) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (2) 20.50 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně III (3) 21.50 Záblesk ve
tmě 0.00 Zachraň mě VII (7)

Prima cool
7.25 Výjimeční II (7) 8.45 Vítejte doma VII (10) 9.45
Futurama VII (3) 10.15 Jmenuju se Earl IV (7) 10.40
Bořiči mýtů VI (16) 11.45 Světové války (4) 12.50
Jmenuju se Earl IV (8) 13.20 Simpsonovi XIV (3-6)
15.20 Teorie velkého třesku III (23) 15.50 Futurama
VII (4) 16.20 Bořiči mýtů VI (17) 17.25 Grimm III (21)
18.20 Simpsonovi XIV (7, 8) 19.20 Simpsonovi XIV
(9, 10) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
IV (1) 22.00 Černý orel, akční film (USA, 1988) 0.15
Poslední chlap na Zemi (6) 0.45 Dexter VII (4) 1.45
Poslední chlap na Zemi (6) 2.10 Živí mrtví IV
(9) 3.00 Grimm III (21) 3.45 Živí mrtví IV (9) 4.25
Výjimeční II (7)

Prima Max
8.45 Zpravodajství FTV Prima 10.10 Ninjago 10.35
Winx Club IV (23) 11.00 Výměna manželek USA (3)
11.45 V utajení IV (3) 12.30 To je vražda, napsala IX
(22) 13.15 Doktor z hor: Nové příběhy (3) 14.00
Ricardovy recepty X (100) 14.25 V utajení IV (4)
15.10 To je vražda, napsala X (1) 15.55 Doktor z hor:
Nové příběhy (4) 16.40 Taxi 18.15 Ricardovy recepty X (101) 18.40 Výměna manželek USA (4) 19.30
Vítejte doma VII (11) 20.15 Jak svět přichází o básníky, komedie (ČR, 1982), hrají P. Kříž, D. Matásek,
M. Šafránková, F. Filipovský, J. Somr, L. Kořínková,
J. Jirásková a další 21.50 Show Jana Krause 22.40
Po krk v odpadcích IV (2) 23.25 Diagnóza vražda II
(11) 0.15 Černý orel, akční film (USA, 1988)

pátek 27. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Kluci
v akci 10.20 Prášky. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1978) 10.40 Zlá krev
(6/7) 11.55 StarDance VII... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Letem světem: Tibet
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (14)
Erotomanie. TV seriál (2015). Hrají
M. Donutil, J. Čvančarová, R. Mikluš, N. Lichý, M. Geišberg
21.00 13. komnata Veroniky Kašákové
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.20 Profesionálové
Na útěku. Krimiseriál (VB, 1979).
Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další. Režie D. Lewiston
0.10 Kriminálka Paříž
Stín minulosti. Krimiseriál
(Fr., 2012). Hrají M. Voita,
J.-L. Joseph, S. Metzger, C. Zahonerová, L. Olmedo a další
1.00 Černá sanitka
1.25 AZ-kvíz
1.50 Objektiv
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.20

0.40

1.45
2.05
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2924)
Ordinace v růžové zahradě 2 (614)
Kutil Tim II (25)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (9)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (5)
Spřízněni zlodějnou. Krimiseriál
(USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (7)
Rekviem. Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (410)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (12)
Rudé běsnění. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2925)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Salt
Akční film (USA, 2010). Hrají
A. Jolie, L. Schreiber, Ch. Ejiofor,
D. Olbrychski, A. Diehl. Režie
P. Noyce
Na život a na smrt
Akční film (USA, 2013). Hrají
M. Wahlberg, E. Bana, E. Hirsch,
T. Kitsch a další. Režie P. Berg
Atentát (7)
Trhej! Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají
J. Kraus, H. Vagnerová, R. Jašków,
A. Opavská, M. Taclík a další
Novashopping
Mentalista (12)
Námořní vyšetřovací služba V (7)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.25

0.45

2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Marvel Superhrdinové
Winx Club III (11)
M.A.S.H (114-116)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Castle na zabití II (11)
Pátá kulka. Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Brémy (10)
Šeherezáda. Krimiseriál (N, 2005)
Policie Hamburk II (10)
Na život a na smrt. Krimiseriál
(N, 2007)
Komisař Rex II (6)
Slepá svědkyně. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (12)
Navěky družičkou. Krimiseriál
(USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Romantický film (N, 1998). Hrají
U. Karvenová, M. Nemec a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015). Hrají M. Issová, L. Příkazký, S. Remundová
a další. Režie A. Nellis
Max Payne
Akční film (USA/Kan., 2008). Hrají
M. Wahlberg, M. Kunisová, B. Bridges a další. Režie J. Moore
Touha smrti 5
Thriller (USA, 1994). Hrají
Ch. Bronson, L. Downová,
M. Parks a další
Spravedlnost v krvi V (14)
Seriál (USA, 2014)
Policie Hamburk II (10)

6.15 Sedmikráska 7.30 Dallas II (5) 8.20 Gilmorova
děvčata VI (3) 9.15 Můj přítel Monk III (8) 10.05
Odložené případy V (4) 11.00 Neuvěřitelné příběhy
11.20 Neuvěřitelné příběhy 12.15 Doktorka z Dixie II
(21) 13.10 Gilmorova děvčata VI (4) 14.30 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně III (2, 3) 16.15 Klub
odložených žen 18.10 Neuvěřitelné příběhy (15, 16)
19.00 Gilmorova děvčata VI (5) 20.00 Máslo 21.45
Zodiac, thriller (USA, 2007) 0.45 Zachraň mě VII
(8), seriál (USA, 2011)

Prima cool
6.05 Autosalon 7.20 Výjimeční II (8) 8.30 Vítejte
doma VII (11) 9.30 Futurama VII (4) 9.55 Jmenuju
se Earl IV (8) 10.30 Bořiči mýtů VI (17) 11.35 Autosalon 12.50 Jmenuju se Earl IV (9) 13.20 Simpsonovi XIV (7-10) 15.20 Teorie velkého třesku IV (1)
15.50 Futurama VII (5) 16.20 Bořiči mýtů VI (18)
17.25 Grimm III (22) 18.20 Simpsonovi XIV (11, 12)
19.20 Simpsonovi XIV (13, 14) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (3) 21.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (4) 22.15 Mythica: Boj o Darkspore,
fantasy film (USA, 2015) 0.25 Trhák pana Bowfingera, komedie (USA, 1999) 2.25 Živí mrtví IV (10)
3.25 Grimm III (22) 4.05 Živí mrtví IV (10)

Prima Max
8.40 Zpravodajství FTV Prima 10.05 Ninjago 10.30
Winx Club IV (24) 10.55 Výměna manželek USA
(4) 11.40 V utajení IV (4) 12.25 To je vražda, napsala X (1) 13.10 Doktor z hor: Nové příběhy (4) 14.00
Ricardovy recepty X (101) 14.25 V utajení IV (5)
15.05 To je vražda, napsala X (2) 15.55 Doktor
z hor: Nové příběhy (5) 16.45 Jak svět přichází
o básníky 18.15 Ricardovy recepty X (102) 18.40
Výměna manželek USA (5) 19.30 Vítejte doma VII
(12) 20.15 Sedm statečných, western (USA, 1960),
hrají Y. Brynner, S. McQueen, Ch. Bronson, H. Buchholz a další 22.25 Spravedlnost v krvi IV (1, 2) 23.55
Diagnóza vražda II (12) 0.40 Trhák pana Bowfingera, komedie (USA, 1999)
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Volejte zdarma

S O U T Ě Ž 800 700 709
O 5 000 Kč NA
www.proficredit.cz/
stedrevanoce

Umřel před 10 lety. Ale je pořád s námi

Josef Horák

První světový sólista na basklarinet
„Paganini basklarinetu“
Zanechal ve světě hudby trvalou stopu,
kterou dále rozvíjejí jeho následovníci
ve všech 5 světadílech.
Blízcí i vzdálení - vzpomeňte s láskou
a obdivem!

Kniha za

29 Kč

25

29 Kč
0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 20. 11. 2015
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

llace
r Wa
Edga

Lovec hlav

Emma Kovárnová - jeho pianistka a žena.

fajnkos.cz
e-shop
Praha • prodejna a výdejní místo

Štěpánská 26, Praha 1
Po, St, Pá 9.00–17.00 h • Út, Čt 10.00–18.00 h
www.fajnkos.cz

Používáme technologie od

…zboží, které
jinde nenajdete
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Kubišová: Depeše
mi přinesla
zánět spojivek

Písnička Depeše vznikla v době, kdy
Marta Kubišová působila v divadle
Rokoko. „Tam byl takový čiperný
pianista, který za mnou brzy přišel
s tím, že pro mě napsal písničku,“ zavzpomínala Kubišová na rádiu Český Impuls AM 981 ještě před svou
hospitalizací v nemocnici, kde skočila po srdeční příhodě. Tím pianistou
byl tehdy ještě neznámý skladatel
Karel Svoboda.
Videoklip k Depeši se natáčel na střeše jedné výškové budovy v Bratislavě. „Původně jsme měli natáčet jen
v plavkách, ale já jsem si vzala ještě
župánek. Dodnes mi z toho výsledku
vstávají vlasy na hlavě,“ rdí se i po letech Kubišová. Většina aktérů si z natáčení odnesla zánět spojivek. Mohlo za to použití silných lamp.
Zdá se mi, že na každej pád
tvůj hlas je pro mě opiát,
že zní pilnou depeší,
co nás naráz potěší...
(Hudba: Karel Svoboda,
text: Ivo Rožek)
Jak vznikla písnička Hany Zagorové Spěchám? To Hudební kalendář
prozradí dnes v 11:30 na rádiu Český
Impuls. Bonusový program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Česká republika

Jelen: Pořád žasneme,
co se kolem nás děje

Skupina Jelen ve svých písních kombinuje různé styly, od folku po třeba pop.

Jejich debutové album
získalo zlatou desku
a úspěch sklízí i v českém
éteru, přesto se členové
populární skupiny Jelen
ještě stále nevzdali
svých civilních povolání.
ČR | „Máme za sebou náročné koncertní léto a nyní startujeme turné, tak doufáme, že dopadne stejně úspěšně,“ řekl v
ranním vysílání Rádia Impuls Jindra Polák, lídr kapely Jelen, který neskrýval
své nadšení nad tím, že více než polovina turné je už beznadějně vyprodaná.
Obrovská podpora fanoušků byla
ostatně největší motivací pro přípravu
nové desky, která spatří světlo světa
příští rok. „Rádi bychom ji stihli vydat
na jaře, možná ale vyjde až na podzim.
Každopádně rok 2016 je jistota,“ dodala

další osobnost skupiny Ondřej Málek.
Jelen patří na naší hudební scéně k těm
početnějším kapelám, má totiž osm členů. Jak se v takovém počtu vůbec daří
prosazovat nápady jednotlivců a nevznikají často hádky? „Mám pocit, že jsme
se snad nikdy nehádali. Za léto jsme se
navíc skvěle sehráli. Když se teď všichni sejdeme, tak konečně tvoříme jako
kapela, což je perfektní,“ pochvaloval
si Polák v pořadu Haló, tady Impulsovi.
Mladá akustická skupina, která míchá ve svém projevu různé styly jako například folk, country, bluegrass i pop,
zažívá nyní mimořádně úspěšné období, které se ještě pořád dá považovat za
začátek, neboť v aktuálním složení hraje
teprve krátce.
„Jsme vlastně pořád v úžasu z toho,
co se kolem nás děje. Kapela vlastně
vznikala tak, že se členové přidávali
v průběhu nahrávání prvního cédéčka,“
vysvětlil Ondra Málek.
„Vždycky se smějeme a říkáme, že
jsme vlastně spíš takové hudební hnutí.

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Původně jsme byli tři, vždycky přišel
nějaký host, aby s námi nahrál píseň na
desku a už zůstal,“ smál se v éteru Jindra Polák.
Ačkoli jejich písně Magdaléna a Co
bylo dál se staly hity českých rádií a druhá jmenovaná dokonce ústředním songem úspěšného seriálu Všechny moje
lásky, členové kapely zatím stále nemají hudbu jako hlavní zdroj obživy. „Jindra je grafik, já pracuji ve státní správě,
Martin Kasal podniká a ostatní studují,“
překvapil ve studiu Málek.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem dnešního
pořadu Haló,
tady Impulsovi
je dobrodruh
a režisér Steve
Lichtag. Poslouchejte ranní
vysílání na Rádiu Impuls.

INZERCE

Smlouvu o půjčce vám
pošleme domů
Můžete si ji tak v klidu pročíst a vše důkladně promyslet.
Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 261 111

Česká republika
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Med jako součást zdravé snídaně
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Zlatavá sladkost, která lidskému organismu oproti běžnému cukru v mnohém prospívá, není jen tekuté doslazovadlo. Dokáže zahnat i únavu.
Odborníci připisují medu řadu pozitivních vlastností. Jednak díky překvapivě výrazným dietetickým účinkům pomáhá zlepšovat kondici, je prospěšný
při zažívacích potížích a dokáže ulehčit
i při zácpě. V neposlední řadě brání
vzniku nadměrné únavy během nárazových zátěží. „V poslední době byl med
nadějně testován jako možný prostředek k regeneraci sil po značné fyzické
námaze. Jisté účinky byly zjištěny
i v případě zlepšení psychické kondice,“ říká Antonín Přidal z Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity.
Také proto je med žádanou součástí
snídaně, a to v dětském jídelníčku.
V řadě nejen evropských zemí je zcela
běžné jeho přidávání do dětské stravy.
„V USA se například spotřebuje medu
obrovské množství, neboť pediatři dopo-

ručili jeho aplikaci do všech výrobků
dětské výživy,“ uvádí Přidal.
Potvrdilo se také, že při různých onemocněních ledvin je med vynikajícím
podpůrným prostředkem, protože neobsahuje téměř bílkoviny, které by ledviny zatěžovaly, a přitom má dostatek
energie a různé biologicky účinné látky.
Navzdory tomu, že med je především
sladidlo, odborníci se brání tvrzením,
že má způsobovat zubní kaz. Ten je totiž problémem spíše sladkostí z řepného
cukru. Med naopak obsahuje celou řadu
látek, které vzniku zubního kazu brání.
A kromě sladkých a přitom nikoliv
nezdravých jídel pro děti je med dobře
využitelný i pro přípravu pokrmů pro
dospělé, třeba do pivních lívanců. (vrm)

Domácí medovina

Medové pivní lívance

Potřebujeme: 10 a 1/2 litru vody, 1 a 1/2 kg
medu, 20 g droždí (kvasnic), kousek celé
skořice, kůru z poloviny citronu.
Postup: Vodu s medem vaříme asi
hodinu a sbíráme pěnu, až je voda čistá.
Po svaření nádobu postavíme do teplé
místnosti, aby zchladla. Do medoviny
přidáme droždí, skořici, citronovou kůru
a necháme 8 dní kvasit. Poté procedíme
plátnem, nalijeme do lahví a uzavřeme
korkovými zátkami.

Potřebujeme: 120 g hladké mouky,
100 ml tmavého piva, 100 ml mléka, 8 lžic
medu, 1 lžíci citronové kůry, půl balíčku
prášku do pečiva, sůl, olej, skořicový
cukr, lískové ořechy.
Postup: Hladkou mouku smícháme
s převařeným pivem a mlékem. Přidáme
cukr, med, kůru, prášek do pečiva
a špetku soli. V lívanečníku usmažíme
na oleji malé lívanečky, které posypeme
skořicovým cukrem a nasekanými ořechy.

Thajská medová omáčka

Medové hrušky

Potřebujeme: 2 červené paprikové lusky,
4 červené feferonky, 4 malé chilli papričky,
4 stroužky česneku, 30 g zázvoru, 200 g
medu, 200 ml vinného octa, 3 lžíce sójové
omáčky, 2 lžíce oleje, 2 lžíce cukru,
1 lžičku soli.
Postup: Lusky, feferonky, chilli a česnek
nasekáme na hrubo. Zázvor oloupeme
a naklepeme paličkou. Všechny ingredience
vaříme do zhoustnutí. Z omáčky odstraníme
zázvor a plníme do sklenic a uzavřeme.

Potřebujeme: hrušku bez jader, olivový
olej, vlašské ořechy, med, sůl.
Postup: Rozehřejeme olej na pánvi.
Hrušku oloupeme a nakrájíme na
přibližně jeden centimetr silné plátky.
Ovoce poklademe na pánev i s ořechy.
Po chvíli přidáme asi dvě lžíce medu
a promícháme. Vše lehce osolíme.
Na každé straně opékáme hrušky
přikryté pokličkou asi 3–4 minuty,
dokud nezměknou.

INZERCE

Projektem
MEDOVÁ SNÍDANĚ
ukazuje Ministerstvo zemědělství i těm nejmenším dětem,
jak med voní, chutná a lepí, upevňuje jejich zdravé stravovací
návyky i imunitu a podporuje produkci a konzumaci medu, jehož
blahodárné účinky na lidský organismus jsou známé už od starověku.
Dětem v mateřských školách a prvních ročnících základních škol
Ministerstvo zemědělství až do třídy přiveze kvalitní med, máslo a čerstvé
pečivo od regionálních výrobců.
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V PÁTEK VAŘÍ
Pavla Kudrnová (52)

Vyučená prodavačka
celý život pracuje jako
servírka. Je rozvedená,
má 2 děti a 4 vnoučata.
S bývalým mužem
dobře vychází a jezdí
k němu relaxovat na
baráček. Pavla bydlí na sídlišti v Proseku. Nejraději má přírodní krkovičku na
grilu nebo hovězí na česneku a bramborový knedlík. Nemusí kopr a dýni.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Kristýna Alexandrová (30)

Vystudovala Karlovu
univerzitu, letos učí
druháky. Je bezdětná.
S přítelem bydlí v Benešově v bytě. Má
ráda basketbal i vybíjenou, ráda běhá, chodí
plavat a na dlouhé procházky se psem.
Miluje svíčkovou s knedlíkem, jinak
má ale ráda lehčí jídla, libová masa a
hodně zeleniny. Nesnáší tlačenku, játra,
tlusté maso a dršťkovou polévku.
Úterý: Kateřina Doubková (19)

Studuje historii. Je nezadaná. Žije s maminkou a bratrem-dvojčetem v bytě v Praze na
Zahradním Městě. Pokud vyhraje, část peněz investuje do svého
podnikání, kde radí lidem se správným
životním stylem. Ráda jezdí na kole,
píše svůj blog a chodí za kulturou. Mezi
její nejoblíbenější jídla patří dobré těstoviny a mořské plody. Nesnáší fazole.
Středa: Robin Juppa (28)

Vystudoval taneční
konzervatoř, ale pracuje v makléřské společnosti. Žije s přítelkyní
v bytě v Praze Braníku. Donedávna závodně tancoval, s partnerkou rádi cestují. Upřednostňuje poctivé
vaření z čerstvých a kvalitních surovin.
Nesnáší dušené vnitřnosti (plíčky, srdíčka a játra), nikdy by nesnědl hmyz.
Čtvrtek: Alžběta Táborská (25)

Studuje vysokou školu. Pracuje jako recepční v hotelu v Berouně.
Je svobodná. Žije ve
stejném domě jako její
otec, kde má útulný
dvoupokojový půdní
byt. Věnuje se charitě a získává peníze
pro Afriku, kde strávila dva měsíce.
Když vyhraje, peníze věnuje neziskové
organizaci Muzungu for Uganda. Jejím
nejoblíbenějším jídlem je zmrzlina. Má
ráda skoro vše, není v jídle vybíravá.
U stolu nesnáší hlavně nudu.

Česká republika

Guláš není pro trouby
V pořadu Prostřeno! na
Primě soutěží 4 ženy
a jeden vtipný muž
ze středních Čech.
ČR | Ve čtvrtek mezi soupeřícími amatérskými kuchaři v pořadu Prostřeno!
zpravidla vybuchují emoce, jenže Středočeši se u Alžběty smějí a panuje dobrá nálada. Kritika vtipálka Robina se
zvrhává v parodii a nadsázku, někteří
remcalové a taktici se určitě poznávají.
V pondělí se učitelka Kristýna před
svými žáčky nechtěla ztrapnit. V jejím
malém bytě v Benešově servírovala trochu nedopečená kuřecí prsa. Prý pokaždé, když vaří, tak se řízne, a pokaždé,
když peče, tak se spálí. Nejlépe dopadla
jablečná roláda s vanilkovým přelivem
a zmrzlinou. A hádání filmů při zábavě
těší vítěze nápaditou odměnou.

Líčka skoro jak od „šéfa“
Studentka Kateřina absolvovala kuchařské lekce u „šéfa“ Zdeňka Pohlreicha.
V úterý proto zařadila telecí líčka, která
„šéf“ proslavil. Katka podala slušný kuchařský i hostitelský výkon.
„Lidový vypravěč“ Robin je sice
hráč, ale taktiku nízkého bodování neuznává. Radši vtipkuje, o gastronomii
toho dost ví. Ve středu překvapil ženy

U Alžběty to nejdříve vypadalo na pořádnou kritiku, ale šlo jenom o parodii
na bláznivé soutěžící z některých dílů pořadu.
FOTO | FTV PRIMA
českým menu, kde nechyběl guláš. Zábava na zahradě domu v Braníku, kde
hostitel žije, byla báječná! Robin si naplánoval kubánskou party a uspořádal
malý kurz salsy.
Čtvrtek v Berouně u Alžběty začal nevybíravou kritikou. Co se to s dosud příjemnou partičkou stalo? To jen večírek
probíhá ve stylu parodie na předchozí
týdny, kdy někteří soutěžící vše absurdně rozebírali, taktizovali a kritizovali.
Alternativní Bětka se uklidnila. Sama o
sobě říká, že je blázen. Případnou výhru
věnuje na dobročinné konto pro Ugandu. Jaké má šance? Hlavní chod částečně kopíruje včerejší Robinův. Trochu se

liší. Její „guláš troubový“ není pro trouby a tudíž jednoduchý, jak vtipkuje Robin, ale je z trouby, která místy peče trochu víc, než by hostitelka chtěla.

Člověče, nezlob se
Servírka Pavla je sice trémistka, ale
v pátek v proseckém paneláku uvaří voňavou bramboračku, upeče dobrá žebírka a rozdá figurky na Člověče, nezlob
se. Nakonec se nikdo na nikoho nezlobí, ale jeden ze soupeřů se zaraduje nejvíce. Kdo ve finále vyhraje 50 000 korun? Sledujte Prostřeno! na Primě
od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Červená řepa s kozím sýrem a opraženými piniovými oříšky
Ingredience: 1 větší červená řepa,
100 g jemného kozího sýra, 1 hrst rukoly, 100 ml olivového oleje, 2 pomeranče, 1 citron, 2 lžíce medu, 3 lžíce třtinového cukru, balsamicové glazé, troška
mléka, sůl, pepř, piniové oříšky. Postup: Červenou řepu očistíme a se šťávou z pomerančů, citronu, medem a třtinovým cukrem dáme vařit asi na hodinu. Řepu uvaříme doměkka. Poté ji scedíme a po vychladnutí nakrájíme na tenké plátky. Kozí sýr rozmícháme s mlékem a dochutíme solí a pepřem. Řepu
naaranžujeme na talíř, poklademe rukolou a pokapeme olivovým olejem. Z kozího sýru vytvarujeme nočky a přidáme
je na talíř. Nakonec posypeme nasucho
opraženými piniovými oříšky a zakapeme balsamicovým glazé.

Francouzská cibulačka

Ingredience: 8 velkých cibulí nasekaných najemno, 50 g másla, 200 ml bílého vína, 1,5 l hovězího vývaru, 2 lžíce
hladké mouky, sůl, pepř, 1 bobkový list,
kuličky nového koření, tymián, 150 g
ementálu, bagetka na krutony. Postup:
V hrnci si rozpálíme máslo, na kterém
opečeme cibuli dozlatova. Přidáme dvě
lžíce hladké mouky a stále mícháme.
Přilijeme bílé víno, které necháme úplně odvařit. Zalijeme vývarem, přidáme
koření a necháme dál vařit 25 minut. Podáváme s krutony z bagetky a s nastrouhaným sýrem.
Pečená vepřová žebírka, šťouchaný
brambor a zeleninový salátek
Ingredience: 3 kg vepřových žeber, různé druhy koření podle chuti, 5 cibulí,
olej, kus másla, 1 kg brambor, jarní ci-

bulka, sůl. Postup: Žebra si naložíme
den a půl předem, jde jen o suchou marinádu – maso posypeme několika druhy
koření, např. grilovacím, mexickým, kořením na steaky, kořením na kuře apod.
Nakrájenou cibuli vložíme do pekáče,
přidáme olej a vodu. Do pekáče naskládáme naložená žebra, která přikryjeme
alobalem a dáme péct pozvolna do trouby na dvě hodiny. Asi čtvrt hodiny před
koncem pečení alobal sundáme a necháme žebra dopéct do zlatova. Do hrnce
dáme vařit oloupané brambory. V kastrolu na másle necháme zpěnit jarní cibulku a poté přidáme uvařené brambory, které i s cibulkou rozšťoucháme.
Brambory dochutíme solí a pepřem a podáváme k žebrům. K jídlu uděláme i míchaný zeleninový salát (okurky, rajčata,
kapie či paprika), který spojíme olivovým olejem a dochutíme solí a pepřem.

VLK Z W LL
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Reliable security systems

cctv.inshop.cz

®

774 833 233

Bojíte se o své blízké?
Je váš majetek v ohrožení?
RELICAM - bezpečnostní kamery, které vám pomohou.
- On-line přístup na PC, tablet i mobil
- Možnost záznamu

- Vnitřní i venkovní kamery
- Noční přísvit

Nově systémy AHD - kamery s vysokým rozlišením a jednoduchou instalací.
Přímý prodejce:

4ISP, s.r.o.
Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
tel: 774 833 233

Navštivte nás v Úvalech u Prahy,
naši technici jsou vám k dispozici po - pá 8:00 - 16:30!
U nás nejen nakoupíte, ale získáte při výběru poradenství a konzultace zdarma!

CNC

CCTV
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Plavba na Antarktidu:
zájezd all inclusive
V Drakeově průlivu
potrápila cestovatele
Karla Wolfa mořská
nemoc. K Antarktidě se
ale na plachetnici dostal.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Do nitra vulkánu nebo na Měsíc se
turisté zatím nepodívají. Do oblasti věčné zimy a ledu, ke břehům Antarktidy,
už ano. A aby byl zážitek zajímavější,
některé cestovky tam plují s historickými plachetnicemi.
Jeden z nejdražších zájezdů, který si
může dnešní cestovatel dopřát, popisuje
Karel Wolf. Před časem se plavby k břehům Antarktidy zúčastnil.
Jak vás napadlo brázdit na historické plachetnici břehy Antarktidy?
Na svých cestách v Asii jsem potkal člověka, kterého jsem se zeptal na jeho nejlepší cestovatelský zážitek. Místo odpovědi mi ukázal fotku staré plachetnice
kotvící v téměř zamrzlém zálivu, obklopenou ledovými krami. Byl to jako obraz ze snu.
Co to bylo za loď?
Já si myslel, že je to nějaký obraz z minulosti. Ale nebyl. Je to holandská plachetnice, která se jmenuje Bark Europa.
Její stáří je asi sto let a bývala to náklad-

ní loď. Holanďané ji opravili, zmodernizovali vytápěním, motory, moderní satelitní navigací nebo přístrojem na výrobu pitné vody ze slané mořské. Na palubě se vaří, každou noc se peče chleba.
Dnes každý rok pluje z Evropy na jih
Jižní Ameriky do Ohňové země, odkud
udělá několik výletů k Antarktidě.
A vás to zaujalo…
Přesně tak, rok jsem o tom snil a nakonec jsem se prostě vypravil. Fascinovala mě ta stará loď, ještě plující v ledových krách. Když jsem na internetu našel cenu za dvouměsíční plavbu, šel
jsem do kolen (levnější varianty asi za
200 tisíc, dražší lodě vyjdou třeba i na
milion korun za 2 týdny – pozn. red.).
Ale musel jsem na to pořád myslet. A
v roce 2009 jsem se tam s kamarádem
vydal. Potřebujete hodně peněz, hodně
času a hodně sil, což moc lidí najednou
dohromady nedá.
Nebál jste se, že loď zamrzne?
To se už v minulosti stalo. Shackletonovi námořníci uvízli v ledu, který jim následně loď rozdrtil a oni se pak museli zachránit na dřevěných záchranných člunech. Byl to boj o holý život. Toto dobrodružství ale nikdo nechtěl zopakovat.
Dva měsíce s cizími lidmi, v pěti lidech v kajutě. Netrpěl jste ponorkovou nemocí?
Většina z pětačtyřiceti cestovatelů byla
naladěna na stejnou vlnu „dobrodružné
cesty“. Sice to byl zájezd „all inclusive“, přesto se pasažéři museli zapojit do
prací. Kasat plachty, kormidlovat, hlí-

Pobřeží Antarktidy je plné tisícihlavých hejn tučňáků.

dat, aby loď nenarazila do kry, museli
jsme držet noční hlídky. Pár, zejména
mladších, cestovatelů to dělat nechtělo,
byli pohodlní. S těmi se pak nikdo moc
nebavil, oni do party tolik nezapadali.
A mořská nemoc?
Ta se mi nevyhnula. Přišla v nejhorším
moři světa, v Drakeově průlivu. Byly
tam vlny vyšší než celá plachetnice.
V noci jsme měli strach, loď se nebezpečně nakláněla. Když jsem se plný
obav zeptal kapitána, jestli tahle strašná
bouře potrvá dlouho, flegmaticky se
ušklíbl: „Tohle nic není, to není žádná
bouře.“ Několik dní jsem přes palubu
„krmil ryby“, pak se ale žaludek ustálil
a začal jsem normálně jíst. Měli jsme
maso, připravovali jsme si čerstvé ryby,
které jsme chytili. Za dva měsíce jsem
přibral skoro osm kilo, protože na lodi
moc prostoru k pohybu nebylo.
Jak se kormidluje tak obrovská plachetnice?
U kormidla může stát i dítě. Horší je držet kurs. Když jsem potřeboval zatočit,
tak jsem zatočil, loď ale reagovala až za
10 sekund. Když jsem pak dosáhl kýženého azimutu, začal jsem loď rovnat,
ale kvůli setrvačnosti zatáčela dál. Za
půl hodiny mě vystřídal kapitán, na počítači mi ukázal, že neplujeme rovně,
ale stále jako písmeno „S“.
Kormidlovali jste u břehů Antarktidy. Co je tam k vidění?
Tisícihlavá hejna tučňáků, kteří nejsou
zvyklí na lidi, takže se nebojí. Navštívili jsme opuštěné 100 let staré velrybář-

Ledová voda dokáže člověka probrat. Karel Wolf si to vyzkoušel.
ské vesnice. Najdete tam rezavé železné
nádrže, kde se zpracovával velrybí tuk.
Tehdy velrybáři, zejména z Evropy, vyhubili téměř veškeré velryby. Přímo
tam je rozporcovali, denně až 25 velryb.
A velrybí tuk se odsud vozil do Evropy
a USA, kde se používal třeba v kosmetice, byl to výborný obchodní artikl.
Říká se, že námořník má ženu v každém přístavu. Vy jste se na lodi plavil dva měsíce, ale po Asii jste cestoval i přes rok…
Na lodi jsem to neřešil, dva měsíce není
dlouhá doba. A v Asii jsem cestoval
s přítelkyní, takže jsem jiné ženy také
neřešil (smích). Ale znám cestovatele,
který je na cestě kolem světa stopem.
Říkal, že občas nějakou místní ženu potká, zamiluje se, ale pak musí jet dál.

Festival
Kolem světa
Ve dnech 28. a 29. listopadu
organizuje Karel Wolf festival
Kolem světa, největší
cestovatelský festival u nás.

Mezi hosty je Manon Ossevoort,
holandská herečka, která projela
Evropu a Afriku na svém starém
traktoru a dojela až na Jižní pól.
Vystoupí i Jan Homola, muzikant
ze skupiny Wohnout, povypráví
o cestování po Asii. Nebo herec
Pavel Liška, který na motorce
projel Jižní Ameriku.
Návštěvníci akce v Národním
domě na Smíchově v Praze
zaplatí za den 400 korun, za dva
dny šest stovek. Festival doplní
stánky s exotickými pokrmy,
šperky, řemesly i oblečením.
Představí se 10 až 15 národností
napříč celým světem. Přesný
program na www.kolemsveta.cz.
FOTO | 3x ARCHIV KARLA WOLFA
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Bývalý ředitel Národního
úřadu pro vyzbrojování
Jaroslav Štefec se pro
týdeník Téma zamýšlí
nad tím, zda lze chránit
hranice Evropské unie.
ČR | Podobných teroristických útoků
jako v Paříži bude v Evropě přibývat.
Alespoň to v rozhovoru pro týdeník
Téma tvrdí vojenský analytik Jaroslav
Štefec, někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování a bývalý poradce
ministra obrany. „Stojíme na rozcestí
dějin,“ uvedl Jaroslav Štefec.
Je podle vás nyní větší připravenost
teroristů na rozpoutání takových
útoků v Evropě?
Útok v Paříži, ale i nedávný atentát na
ruský airbus v Egyptě naznačují radikální změnu v dosavadní taktice islamistů
vůči zemím, které považují za své nepřátele. Přechod od útoků na cíle, které
předtím vyvolaly nějakým způsobem jejich hněv, k plošným útokům na takzvané „měkké“ cíle, jako jsou stadiony,
koncerty, stanice metra nebo tržnice.
S cílem prostě jen zabít co nejvíce lidí,
vyvolat strach a nestabilitu. Znamená to
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Týdeník Téma: Proti
islámským radikálům
nastoupí armáda

„

musí politici evropských zemí s okamžitou platností přijmout drakonická opatření nejen vůči ilegálním migrantům.
Musí prostě chránit své občany. Což
znamená striktní dodržování pravidel
na vnějších hranicích schengenského
prostoru. Masovou vlnu migrantů dnes
už nelze zastavit bez pomoci armády.
Lze vůbec hranice Unie ochránit?
A zasáhne NATO? Rozhovor s Jaroslavem Štefcem najdete v pátečním
vydání týdeníku Téma. Josef Hympl

Zabíjejí proto,
aby vyvolávali
strach a nestabilitu.
skokové zhoršení bezpečnostní situace
v celé Evropě.
Je to podle vás konec schengenského prostoru?
Pokud Islámský stát posunul své teroristické aktivity v Evropě od slovních apelů na místní stoupence k jejich přímému
organizování a k posílání vycvičených
bojovníků a instruktorů, pokud v Evropě buduje tajná centra výroby a skladování výbušnin a pašuje sem zbraně,

Týdeník Téma je na pultech novinových stánků k dostání za 25 korun. Můžete však vyzkoušet i digitální měsíční předplatné za zvýhodněnou cenu. Veškeré podrobnosti najdete na www.etema.cz.

Ghedina naučí sjezdaře Banka vyhrávat
Jak vyzrát na Kitzbühel?
Sjezdař Ondřej Bank sází
na zkušenosti Itala
Kristiana Ghediny.
MATĚJ TOMÍČEK
ČR | Pro úspěch udělá Ondřej Bank vše.
Do letošní sezony, která může být pro
nejlepšího českého sjezdaře poslední,
má nadstandardní materiálové zajištění,
dva servismany a také nového rádce.
Jak vyhrát v nejtěžších sjezdech na světě ho bude učit Ital Kristian Ghedina,
sám dvanáctinásobný vítěz sjezdů v závodech světového poháru.

„

Myslím, že by
nám to mohlo
sednout, protože
Ghedina je trošku
blázen i v pohodě.
Jak celý nápad vznikl? To si takhle
Tomáš (Bank, bratr a trenér Ondřeje –
pozn. red.) s Ondřejem po sezoně sedí
a přemýšlejí, co by mohli do té příští vylepšit. „Lyžovat umíš, kombinézy
máme rychlé, lyže taky. Co neumíš, to
je vyhrávat, v tom by nám mohl poradit
někdo, kdo to uměl,“ přemýšlel starší

Sjezdař Ondřej Bank připravuje změny ve svém týmu.
z Banků. A začal kolotoč. Jako první přišel na řadu Rakušan Stephan Eberharter. „Sorry, hoši, ale s lyžováním už nechci mít nic společného,“ slyšeli od něj
bratři Bankové. Zkoušeli dál...
V tom vyšla zpráva, že chorvatský
mistr světa ve slalomu Ivica Kostelič už
nebude jezdit sjezdy, ale zaměří se pouze na slalomy a kombinace. Kristian
Ghedina, který Kosteliče provázel ta-

FOTO | MAFRA

jemstvím nejrychlejší sjezdařské disciplíny, tak byl bez práce.
„Oslovili jsme ho a on byl rád. Sice
stejně jako Pepi Strobl skončil před deseti lety, ale pořád se ve svěťácích pohyboval, testoval lyže, trénoval s Kosteličem. Není to sice Hermann Maier, ale
vítězit uměl,“ připomněl Tomáš Bank.
Ghedina za svou kariéru posbíral tři
medaile na světových šampionátech, tři-

náctkrát vyhrál závod Světového poháru, z toho dvanáctkrát ve sjezdu. I pětatřicetiletý český lyžař byl rád, že do
týmu přišel právě Ital. „Tlačil jsem to
spíš k němu, je to typ člověka, který by
k nám měl sednout, takový vágus. Podobně naladěný jako my.“
O tom, že je Ghedina podobný „blázen“ jako Ondra Bank, svědčí jeho slavná roznožka ve 140kilometrové rychlosti během skoku do cíle v Kitzbühelu.
„Proto si myslím, že by nám to mohlo
sednout, že je i trošku blázen a v pohodě. I když pracoval pro někoho jiného,
vždycky mi poradil. Když jsem to oznámil tomu slovinskému sponzorovi, tak
se mě ptal, jestli mě prý bude taky učit
tu roznožku. I to máme společné,“ smál
se šumperský lyžař.
Co od spolupráce s 45letým matadorem očekává?
„Chci vědět, jestli existují nějaké vychytávky. Ty sjezdy ve Wengenu nebo
v Kitzbühelu jsou pořád víceméně stejné. Možná mi může poradit lepší stopu,
vždyť tam xkrát jel, dokonce i vyhrál.
Kdo jiný by mi v tom měl pomoct?“ pokládal si řečnickou otázku rodák ze Zábřehu na Moravě.
Ghedina s Bankem neabsolvuje celý
Světový pohár, do Ameriky s ním nepoletí. Ke skupině se přidá až v italské Val
Gardeně, odkud s týmem poputuje do
Santa Catariny, Wengenu i Kitzbühelu.
Bankovi bude radit hlavně během oficiálních tréninků před závodem.
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Bombardéry narazily do české
hory, Němci platili 700 tisíc
V říjnu 1959 se museli
nad Chebskem
katapultovat ze svých
strojů dva němečtí
piloti. Při výcvikovém
letu ztratili orientaci.

li teprve začátkem prosince přes hraniční přechod Rozvadov – Waidhaus.
Německo se za celý incident oficiálně omluvilo a zaplatilo i náhradu škod
ve výši 711 tisíc korun.
Zbytky obou letounů probádali českoslovenští odborníci. Jeden z motorů se
dostal do Vojenského výzkumného ústavu. Šlo o pohonnou jednotku z letounu
Rolfa Hofmanna, který dopadl před signální stěnu Pohraniční stráže. Zbytky letounu pak pohraničníci odvezli do šrotu. Zbytky druhého letounu v bažinatých lesích zůstaly až do sametové revoluce. Pak se o ně zajímali letečtí nadšenci, třeba Pavel Nykodým z Chebu.

ZÁBLESK
HISTORIE
PETR PRZECZEK
ČR | Přes 700 tisíc korun bylo na konci
50. let celé jmění. Tolik stálo západní
Němce selhání jejich dvou pilotů, kteří
nechali zřítit své stíhačky nad českým
územím. Češi vrátili oba letce až začátkem prosince, více než měsíc po tom,
co u Chebu spadli z nebe. Co se před
56 lety přihodilo?
Když ráno 22. října nastupovali němečtí piloti unteroffizier Rolf Hofmann
a jeho vedoucí stabsunteroffizier Helmuth Kraus do kokpitů svých stíhacích
bombardérů F-84F Thunderstreak k běžnému výcvikovému letu, netušili, jakou
dávku smůly a zároveň štěstí si ten den
vyberou. Jejich let skončil na Chebsku
katastrofou. Oba ale nouzové opuštění
letadla přežili ve zdraví.

Úplně ztratili orientaci
Po startu v 9:16 z Memmingenu je
čekal okruh nad Německem, ve kterém
si měli potrénovat let podle přístrojů.
Jenže ty je zradily. Hofmann zjistil, že
má závadu na kyslíkovém přístroji. Dvojice musela klesnout do nižší letové hladiny a vrátit se na domovskou základnu. Počasí jim nepřálo, letěli v mracích.
GPS systémy ještě neexistovaly, ani
radary nebyly na dnešní úrovni, a piloti
se museli orientovat podle kompasů a rádiového zaměření. Na oba německé letce ještě číhala jedna zrada. Rádiové majáky německé základny v Memmingenu

Pátrání po troskách

Zdeněk Buchtele ukazuje leteckou přilbu německých pilotů. Za ním je pak
umístěný zbytek křídla z havarované stíhačky.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
a amerického letiště v Grafenwöhru
měly podobné signály.
Místo na jihozápad tak dvojice zamířila na jihovýchod, směrem do tehdy nepřátelského Československa. Jejich situaci navíc zkomplikovala oblačnost, do
které vlétli. Nepodařilo se jim ani navázat spojení s domovskou základnou.
V domnění, že jsou v její blízkosti, začali klesat a nasazovat na přistání.
Aniž by o tom mladí němečtí letci tušili, přeletěli v 10:24 na Chebsku nad
území Československa a okruhem přes
Sokolov zamířili zase zpět nad Německo. Stále klesali. Chystali se přistát, jenže kvůli navigační chybě byli téměř
o 300 kilometrů dál. Úplně ztratili orientaci. Aniž by to zjistili, nad Německem
se znovu otočili a v domnění, že stále
klesají na domovské letiště, pokračovali dál. Katastrofa na sebe nedala dlouho

REPUBLIC F-84F
Thunderstreak
Stíhací bombardér americké
výroby se šípovým křídlem.
Dosahoval rychlosti 1 119 km/hod.
Ve výzbroji měl šest kulometů
ráže 12,7 milimetru. Na závěsnících
mohl nést až 2 727 kilogramů pum
nebo neřízených střel.
Ve výzbroji Německa bylo zhruba
450 kusů těchto letadel.

Motor stíhačky po vyproštění ze země.
FOTO | ARCHIV PAVEL NYKODÝM

čekat. Asi v 10:38 se dvojici letounů postavil do cesty lesní masív Dyleně.
Letoun pilotovaný Helmuthem Krausem zavadil o vrcholky stromů, přišel
o přídavné nádrže a začal hořet. Pilot na
nic nečekal a ze stroje se okamžitě katapultoval. To samé vzápětí čekalo i jeho
kolegu. V té chvíli se oba vlastně podruhé narodili. Vystřelovací sedačky i padáky zafungovaly a oba piloti se v pořádku dostali na pevnou zem. Stále ale netušili, kde se nacházejí.

Pohraničníci se psem
Hofmann zůstal viset na padáku na jednom ze stromů. „Asi po půlhodině,
když jsem stále visel na stromě, jsem
uslyšel hlasy. Najednou jsem uviděl
muže v uniformách, se psem na vodítku, s radiostanicemi,“ nechal se později
slyšet. Muži v uniformách, které neznal, byli členové hlídky Pohraniční
stráže z nedaleké roty. Oba mladí piloti
skončili v rukou československých orgánů, které hrály s německou protistranou
podivnou hru. Zpravodajci je dlouho vyslýchali, pokoušeli se je zlákat ke spolupráci. Nepovedlo se jim to.
Mezitím na německé straně vypuklo
pátrání po ztracených letounech, které
se 22. října nevrátily z rutinního výcvikového letu. Československo dokonce
prohlásilo, že o nich nic neví. Až 14. listopadu oznámilo německé straně, že
oba piloti havárii přežili. Domů se vráti-

„O letounech jsem se dozvěděl až po
pádu železné opony někdy v roce 1991
od Jiřího Hluchého, který tehdy sloužil
u hraniční policie. Znal místo, kam letadla spadla,“ zavzpomínal Nykodým.
Na místo se s partou kamarádů dostal
několikrát, naposledy zhruba před půlrokem. Z jednoho stroje zůstaly podle něj
jen drobné fragmenty, vše ostatní skončilo patrně už v roce 1959 ve sběru.
U druhého letounu byla situace jiná.
„Podařilo se nám postupně najít motor, ten skončil v roce 1992 v leteckém
muzeu v pražských Kbelích. Stejně tak
pancéřová deska, která chránila pilota,
kulomet nebo brzdicí štít,“ dodal Nykodým. Parta nadšenců trosky ručně vykopala z bažinaté půdy. Těžká technika se
tam nedostala. Tak se jim podařilo získat důležité artefakty. Zbývalo jen vyzvednout motor. „Než se nám podařilo
sehnat těžkou techniku, tak ho někdo
ukradl. Navíc nechal mnoho škod na porostu. Museli jsme kopání na důraznou
žádost lesní správy nechat. Jenže pachatel nějak zapomněl dělníkům za vyzdvižení motoru zaplatit a ti mu jej nedali.
Po pár měsících jsme ho koupili,“ povzdechl si Nykodým. Kromě kbelského
muzea další součástky putovaly i do leteckého muzea ve Zruči u Plzně. Sami
objevitelé si nechali jen pár drobností.
Jenže hluboké lesy na Dyleni si svá
tajemství pečlivě střeží. Před několika
lety tak lesní dělníci při práci objevili
poměrně velkou část křídla jednoho z letounů. Na vlastní oči ji lze spatřit v regionálním muzeu v Manském Dvoře, které založil Zdeněk Buchtele.
„Volal mi tamní revírník, že chlapi našli v lese kus křídla, ať si pro něj přijedu,“
zavzpomínal Zdeněk Buchtele. „To znamenalo, že jsme okamžitě skočili do auta
a přijeli ke skládce dřeva, kam křídlo dotáhnul lesní traktor. Naložili jsme ho do
zahrádky na střechu. Bylo to asi tak před
sedmi lety,“ poznamenal historik.

Česká republika

Četníci museli být
zdraví, zdatní
a svobodní. Nesměli
politikařit a oženit se
mohli až po čtyřech
letech služby, pokud jim
to nadřízení schválili.
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Mechanoskopii zavedl
četník Ladislav Havlíček

„

kynologie, balistika a mechanoskopie,
kterou pražský četník Ladislav Havlíček obohatil světovou kriminalistiku.

PAVEL LOPUŠNÍK
ČR | O českém četnictvu se moc dlouho
veřejně nemluvilo. Hradbu mlčení prolomil až seriál Četnické humoresky, který práci ochránců zákona zpopularizoval. Jací ale byli četníci ve skutečnosti
a jaké byly jejich osudy?
O jejich nejenom pražských stopách
hovoří autor již 22 knih o četnících Michal Dlouhý.

Četnické
humoresky?
Ve skutečnosti byl
Josef Arazím italským
legionářem a psovodem.

Měli hrdinové seriálu Četnické humoresky, na kterém jste se podílel
jako odborný konzultant, své reálné
předobrazy?
Jména četníků z Humoresek patří příslušníkům četnické pátrací stanice
v Hradci Králové. Velitelem skutečné
pátračky byl vrchní strážmistr Jaroslav
Šiktanc, který začínal svoji kariéru již u
c. k. četnictva, Josef Arazím byl ve skutečnosti italským legionářem a psovodem, Vladislav Richard Jarý byl vzhledem k tomu, že při nácviku hodu granatem přišel o oko, kancelářským pomocníkem a Vladimír Inocenc Šebestík byl
řidičem osobního automobilu. Mimochodem všichni z nich se za okupace zapojili do odbojové činnosti.

Kdy se vůbec začala psát historie
četnictva u nás a jak vypadala jeho
organizace a struktura?
Četnictvo na našem území působilo
téměř celé jedno století, přesně 95 let,
a zažilo tři režimy – monarchii, republiku a německou okupaci. Po celou dobu
jeho existence zůstalo nezměněno poslání četnictva pečovat o veřejný pořádek
a veřejnou bezpečnost. Rakouské císařství zavedlo žandarmerii na celém svém
území v roce 1850, po vzoru Lombardského četnictva, jež mělo svůj původ ve
Francii. Jednalo se o vojensky organizovaný strážní sbor a v každé zemi byl zřízen četnický pluk, celkem jich bylo 19.
Například pluk č. 1 sídlil ve Vídni, pluk
č. 2 v Praze atd.
Existovalo pražské četnictvo, a kdo
vlastně v hlavním městě vyšetřoval
zločiny?
Přesto, že v Praze bylo za monarchie
Zemské četnické velitelství, Četnické
oddělení a dokonce okresní četnická velitelství na Smíchově a na Královských
Vinohradech a za první republiky i Generální velitelství četnictva, v Praze
jako takové četnictvo výkonně nepůsobilo. Péči o veřejný pořádek a bezpečnost
zde zajišťovalo Policejní ředitelství. Státní policie měla kromě uniformované
složky strážníků i tu neuniformovanou tajné policisty, respektive detektivy.
Územní obvod pražského policejního ředitelství se zvětšoval na úkor původně
četnického obvodu. Ke změně došlo
1. ledna 1922, kdy vznikla Velká Praha.

„

Četnictvo
působilo
přesně 95 let a zažilo
monarchii, republiku
i německou okupaci.
Do té doby se o obce přičleněné k Praze
staraly jednotlivé četnické stanice, spadající pod okresní četnická velitelství na
Smíchově a Královských Vinohradech.

Za Rakouska-Uherska sídlilo Zemské velitelství četnictva v pražské Karmelitské ulici na Malé Straně – dnes v této budově sídlí České muzeum hudby
(obrázek nahoře). Nadřízení při hodnocení práce četníků přihlíželi k jejich
výkonnosti. Na dolním snímku je motorizovaná hlídka pražské četnické pátrací stanice.
FOTO | ARCHIV M. DLOUHÝ
Jaký vlastně panoval vztah mezi četnictvem a pražskou mordpartou?
Pražská státní policie měla i neuniformovanou složku – sbor neuniformované stráže bezpečnosti. Její příslušníci
měli oproti četníkům širší pravomoci
k vyšetřování trestných činů. Zatímco
v četnických obvodech měli hlavní slovo vyšetřující soudci a četníci mohli provádět pouze přesně stanovené úkony,
neuniformovaná policie měla poněkud
širší pravomoci. Něco jako malí vyšetřující soudci, ale nedá se to říci doslovně.
Jakým způsobem se podílelo četnictvo na rozvoji kriminalistiky?

V rámci takzvané pátrací služby spočívající ve vyšetřování trestných činů,
usvědčování jejich pachatelů a pátrání
po osobách a věcech byla využívána právě krimimalistika, která se na přelomu
19. a 20. století začala rozvíjet. Nejprve
četníci využívali při vyšetřování trestných činů kriminalistickou taktiku
(ohledání místa činu, výslechy, domovní prohlídky), na ni navazovali propracováváním metod vyšetřování nejzávažnějších trestných činů (vraždy, žhářství,
padělání měny atd.). Postupně byly do
praktické služby zaváděny rodící se kriminalistické disciplíny – daktyloskopie,
kriminalistická fotografie, trasologie,

Co vás osobně přivedlo k tomu, že
jste se začal zabývat četnictvem?
Historií četnictva na našem území jsem
se začal zabývat v rámci vysokoškolského studia již v roce 1988, tedy před listopadem 1989. Tehdy se o četnících nehovořilo dvakrát lichotivě s tím, že za monarchie a za republiky stříleli do hladovějících dělníků a za okupace kolaborovali. To byl i jeden z důvodů, proč jsem
s myšlenkou morálně rehabilitovat neprávem očerňovaný četnický sbor oslovil v roce 1992 režiséra Antonína Moskalyka.

Práce a život
četnictva
Četníci žili v kasárnách, v nichž
vládl přísný denní řád. Měsíčně
museli odsloužit 180 hodin služby
v terénu, polovinu ve dne a
polovinu v noci. Četník během
obchůzek působil v terénu
preventivně a až v případě
přestoupení zákona teprve
nastupovala represe.
Četník byl hodnocen podle počtu
objasněných případů,
oznámených či zatčených osob.
To také četníky vedlo k nulové
toleranci přestupců zákona.
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Seneca ve stati O duševním
klidu napsal: Žádný ...

Tajenka: ... veliký duch není bez trochy bláznovství.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.

Babičky, buďte sebevědomé, vzkazuje
vítězka soutěže. Má šerpu i korunku
V 69 letech válí ve druhé
lize kuželkářek, studuje
na univerzitě. Jana
Mikulcová z Luhačovic
je Eurobabičkou 2015.

profil. Do semifinále jsem dokonce nastoupila v tenisovém úboru.

ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Nejde o věk, ale o chuť do života.
Heslo, kterým se řídí devětašedesátiletá
Jana Mikulcová z Luhačovic, není v jejím případě jen prázdná fráze.
A teď se ještě stala slavnou. Vyhrála
totiž titul Eurobabička 2015 v klání postaveném na principech soutěží krásy.
„Jen s jednou podstatnou podmínkou,
každá soutěžící musela mít aspoň jedno
vnouče. To jsem splnila s rezervou,
vždyť mám rovnou čtyři,“ smála se vítězka.
Soutěží jste si chtěla zpestřit život?
To ani ne, já ho mám dost pestrý i tak.
Ráda sportuji, dokonce jsem nejstarší
hráčkou ve druhé kuželkářské lize. Často a ráda chodívám za kulturou, sama
kreslím, tvořím ze dřeva i z hlíny.

Jak vás napadlo se zúčastnit?
Četla jsem o soutěži v dámském časopise, ale hlásit jsem se nechtěla. Přesvědčila mě až dcera. Říkala mi – sportuješ, jsi
aktivní, taková soutěž je něco pro tebe.

Která disciplína byla nejtěžší?
Musela jsem vykládat vtipy, vystupovat
v kroji, být pohotová při rozhovorech,
jako volnou disciplínu jsem si vybrala
tancování kankánu. Těžkým úkolem
bylo například rozesmát šíleně smutného prince, ale to se mi povedlo. A nejtěžší to bylo samozřejmě ve finále v Teplicích nad Bečvou.

Věděla jste, do čeho jdete?
Vlastně pořádně ne. Šlo to ráz na ráz.
Nejdřív mi telefonovali, ptali se na
moje názory a postoje. Pak mi přišla pozvánka do moravského kola. To už
jsem musela cestovat, trénovat na různé
disciplíny. Postoupila jsem do semifinále a následně i do finále.

Tam si na vás připravili specialitku?
Jedním z úkolů bylo přesně imitovat
známou osobnost. To zvládnou profesionální imitátoři, ale já? Hodně dlouho
jsem přemýšlela, koho budu napodobovat a jak to provedu. Chtěla jsem zůstat
patriotka, využít nářečí. Tak jsem si vybrala Jarmilu Šulákovou, akorát po „redukčné diétě“. (smích) Ale nejvíc nervózní jsem byla z povinného rozhovoru
s bavičem Josefem Aloisem Náhlovským. Toho jsem se dost obávala.

Vystupovala jste jako „sportovní babička“. To se přímo nabízelo, že?
Trochu jsem si na tom postavila svůj

Ale zvládla jste to a na konci soutěže dostala korunku pro vítězku...
Když vyhlásili třetí a druhou v pořadí,

už jsem s úspěchem ani nepočítala. Pak
to ale bylo krásné. Spadla ze mě i veškerá tréma, dostala jsem korunku a šerpu
a pak už se jen fotilo a oslavovalo.
Jaká to pro vás byla zkušenost?
Věřte, nebylo to zadarmo. V podstatě
jsem tomu věnovala půl roku času, protože bylo zapotřebí se neustále připravovat, byly nějaké nervy, občas jsem nespávala. Asi i díky vrozené soutěživosti
jsem se s tím poprala a hodnotím to jako
přínos. A proto můžu jen doporučit – babičky, nebojte se a zkuste se zúčastnit,
podpoříte tím své sebevědomí.

Jana Mikulcová
Žije s manželem v Luhačovicích.
■ Závodně hraje kuželky, plave,
lyžuje, věnuje se tenisu i turistice.
■ Studuje umění a výtvarné obory
na Univerzitě třetího věku
Tomáše Bati ve Zlíně.
■ Modeluje z hlíny, maluje obrazy,
tvoří ze dřeva.
■ K aktivnímu životu vede i své tři
vnuky a jednu vnučku.
■

Přerovsko a Hranicko
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S vynálezem z garáže
chtějí dobýt svět
Vývojáři z kopřivnického
Lumitrixu přišli
s přístrojem, který nemá
ve světě obdoby.

CHORVATSKO

Sv. Filip i Jakov

Apartmány Croatia

od 1 690 Kč/osoba
+ sleva až 50 %

MARTIN PJENTAK
KOPŘIVNICE | Zní to jako pohádka.
Parta kamarádů přišla s nápadem, na
kterém dva roky pracovala v garáži.
Dnes se svým přístrojem Lumitrix dobývají svět a sbírají jedno ocenění za druhým. Začalo to přitom náhodou. „Naši
kamarádi dělali videomapping (audiovizuální umění, při kterém promítané obrazy oživují a proměňují fasády budov –
pozn. red.), ale kvůli špatnému počasí
jim navlhl projektor a poškodil se,“ říká
Jakub Kletenský, jednatel Lumitrixu.
Sehnat zařízení, které by nepřízni počasí odolávalo, ale nebylo možné. „Rozhodli jsme se vytvořit přístroj, který by
umožňoval dlouhodobé projekce za jakýchkoli podmínek,“ pokračuje.
Tým nadšenců se scházel u rodičů
v garáži. Hlavním vizionářem a hlavou
projektu byl Lukáš Brus, s ním se pak
na práci podíleli Jakub Kletenský, Marián Hubeňák, Libor Petr a Pavel Minář.
„Hodně nám pomohla tradice kopřivnické Tatry, kde kdysi působila řada talentovaných vývojářů. Někteří z nich nám
svými zkušenostmi v začátcích hodně
pomohli,“ vzpomíná Kletenský.
Na začátku roku 2014 představil Lumitrix svůj výtvor na veletrhu v německém Frankfurtu. Přístroj, který umožňuje dlouhodobou projekci videomappingu v exteriéru prakticky v jakýchkoli
podmínkách, odbornou veřejnost zaujal. „Na veletrhu ve Frankfurtu pochopili náš potenciál. Díky tomu dnes naše
projektory dodáváme do Velké Británie, Holandska, Francie, Turecka či Kolumbie. Prakticky všechny přístroje prodáváme do zahraničí,“ říká Kletenský.
Z garáže se firma přestěhovala do
vlastních kanceláří a dílen. Sídlem Lumitrixu přitom stále zůstává Kopřivnice. „Současným trendem je, že mladí talentovaní lidé odcházejí pracovat do zahraničí nebo do Prahy. My to tady ale
INZERCE

Vývoj začínal doma v obýváku a garáži.
máme rádi, proto jsme chtěli ukázat, že
to jde i u nás,“ objasňuje.
I když Lumitrix boduje především
v zahraničí, nyní se mu dostává uznání
i doma. Před několika měsíci skončil
druhý ve Vodafone Nápadu roku 2015

FOTO | ARCHIV LUMITRIXU

a nyní vyhrál v anketě Inovační firma
Moravskoslezského kraje roku 2015.
„Naší vizí je udržet náskok před konkurencí a stát se celosvětovým lídrem
na nově vznikajícím trhu s videomappinge,“ uzavírá Kletenský.

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
• ÚVĚRY OD 100.000 Kč DO 3.000.000 Kč AŽ NA 20 LET
• ŘEŠÍME I EXEKUCE
• BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ A POPLATKŮ PŘEDEM

607 124 762

PP AUTOCENTRUM s.r.o.
přijme pracovníka na pozici

prodejce nových vozů
profesní životopis s přiloženou
fotograi í zasílejte na adresu:
PP AUTOCENTRUM s.r.o.,
tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Luštíte rádi?
POD TÍMTO
LOGEM NAJDETE
TY O NĚCO LEPŠÍ
KŘÍŽOVKY,
KTERÉ VÁS ZABAVÍ
A SVÝM HUMOREM
I POBAVÍ. KOUPIT
JE MŮŽETE
V KAŽDÉM STÁNKU,
V KAŽDÉ TRAFICE!

MAGAZÍN

800 567 567

www.ckvt.cz
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Přerovsko a Hranicko

Obrana nám šlape, to je základ
Hranický házenkář Marek Tůma vypráví, proč se
Cement vytrvale drží na špičce extraligy. Tuší však,
jak důležité budou následující tři zápasy venku.
MILOSLAV JANČÍK
HRANICE | Skvělý podzim prožívají
hraničtí házenkáři. Z deseti kol vyhráli
osm a drží se na druhé příčce extraligy.
Naposledy porazili nevyzpytatelné Lovosice 24:21. Teď však před sebou mají
velkou výzvu: následující tři zápasy hrají na venkovních hřištích. Teprve pokud
zvládnou tuhle házenkářskou maturitu,
mohou se považovat za jednoho z uchazečů o medaile. „Nic lehkého to nebude, ale pokud uspějeme, tak už do
play-off půjdeme určitě z vrchu tabulky,“ věří spojka Cementářů Marek
Tůma.
Kolik bodů ze tří venkovních zápasů
by vás uspokojilo?
Pokud vyhrajeme dva z nich, pořád budeme navrchu a bude to pro nás super.
Víme, že teď to pro nás začne. Dukla,
Karviná, i Kopřivnice hrají velmi dobře
INZERCE

doma. Třikrát hrajeme venku a třikrát to
bude těžký zápas.
Který tým se zatím jeví nejsilněji?
Nejtěžší pro nás bude asi Dukla. Hraje
teď dobře, kluci jsou dlouho spolu
a předvádějí velmi dobré výkony. Jsou
podle mě dokonce lepší než mistrovská
Plzeň.
Do horní poloviny chtějí patřit i Lovosice. Jak se rodila výhra nad loňským vicemistrem?
Věděli jsme, že to bude strašně těžký
zápas, protože sice doteď měli hodně
zraněných hráčů, ale k nám přijeli až na
Jirku Motla v kompletní sestavě. S nimi
jsou vždycky vypjaté zápasy, není snadné proti nim hrát. Nám se ale konečně
uzdravili hráči, kteří se vrátili do základní sestavy, hlavně do obrany, takže
jsme si věřili. Doma jsme silní a věděli
jsme, že když nám bude šlapat obrana,

letos Hranice tak gólově potáhne?
To nikdo nečekal. Většinou
měl gólově kolísavé výkony.
Jaroslav Zemánek s MartiAle letos měl výbornou už přínem Stržínkem se vrátili
pravu, dával strašně moc gólů.
v pravý čas.
Chytil se i na sedmičkách a má
Hodně nám chyběli a hned šlo Marek Tůma
výbornou úspěšnost střelby.
cítit, že se na ně v obraně můžeFOTO | MAFRA Pro nás je to možná trochu přeme spolehnout. Jsme rádi, že
kvapivé, ale kdo ho zná, tak ví,
jsou zpět a můžeme hrát všichni spolu.
že je schopný dávat hodně gólů. Tuto seBrzy se má připojit i poslední marod, Razonu se mu daří, je to super, tak jen aby
dim Brož, a pak to bude šlapat, jak má.
mu to vydrželo až do konce.
Všechno ještě není stoprocentní, ale
i tak se držíme nahoře. Jsme spokojení.
Vy sám jste v letech 2013 a 2014 bojoval s rakovinou a vyhrál. Na hřiště
Čím si vysvětlujete, že se i bez někojste se vrátil na jaře, teď už se cítíte
lika opor zatím držíte na špičce?
silný jako dřív?
Máme velkou zkušenost v bráně. Pepa
Sice jsem hrával nějaké zápasy na konKučerka, to je minimálně padesát proci minulé sezony, ale nešlo mi to. Fycent našich výsledků. Bez něj bychom
zička byla nulová. V létě jsem začal natak vysoko nebyli. K tomu se přidala
plno, zvládl jsem celou přípravu
dobrá obrana, útok se vždycky nějak
a všechno bylo v pořádku. Získal jsem
udělá a gól někdo dá. Obrana nám letos
hodně sil a trenér mi pomohl tím, že
šlape, a to je základ. Proto jsme tak namě dával hodně hrát napůl s Viktorem
hoře.
Hastíkem. A zatím to klape a jsem rád,
za to, co je. Zaplať pánbůh. Mohlo by
Nejlepší střelec týmu je překvapivě
to být lepší, uvidím, jestli to půjde naTomáš Mičkal. Nebo jste čekali, že
horu.
a ta šlapala výborně, tak je určitě porazíme. A také to tak vyšlo.

