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Cestování mladých
Opavská cestovní kancelář
Layno Tour vozí mladé za
zážitky. Myslí však i na
postižené, pro něž chce
koupit sportovní vozíky.
Strany 6 a 7

+ TV program na celý týden

Každý pátek ZDARMA

Hrůzná krása doby ledové doputovala do Opavy

Až do 4. ledna je v kostele sv. Václava k vidění monumentální výstava Giganti doby ledové. Výlet do minulosti představuje nejzajímavější vyhynulá zvířata čtvrtohor – návštěvníci uvidí osmnáct realistických modelů zvířat v životní velikosti. Otevřeno je od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou. FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

Oslavy to byly veliké

Opava si připomněla 17. listopad 1989 řadou akcí – jako jediné město v kraji
PETR WOJNAR
OPAVA | Bez svíček jako by revoluce
ani nebyla. Jako připomínka dění před
pětadvaceti lety se objevily také u koule
na Horním náměstí. Zapalovali je tam
17. listopadu dospělí, ale také děti, které cinkot klíčů ve vypjaté atmosféře
roku 1989 neslyšely.
Setkání v Opavě bylo na rozdíl od
Prahy nebo Brna poklidné – zhruba dvě
stě přítomných přišlo hlavně zavzpomínat a pietu zahájili Písní pro Martu. Obešlo se bez transparentů glosujících současnou situaci v zemi či chování prezi-

V poklidném duchu a ve znamení
piety slavili lidé v Opavě 17. listopad.
FOTO | ADOLF HORSINKA, MAFRA

denta republiky. Chyběly i červené karty či bojovější pokřiky.
Místo toho děti drží v ruce svítící
meče. „To ještě nic není, v parku jsem
viděl nějaké lidi v převlecích Mrazíka.
Moc jsem tomu nerozuměl,“ usmíval se
mladý muž, který náměstím procházel.
Na pódiu mezitím hovořil zástupce
sdružení politických vězňů. Připomněl
důležitost svátku v historickém československém kontextu. „Kdo si neváží
demokracie, nemohl zažít totalitu.
Nebo má příliš krátkou paměť,“ uzavřel
pamětník.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

OPAVA

Slezská univerzita
má nového rektora
Po předchozích „remízách“ si Slezská
univerzita vybrala nového rektora: stal
se jím Pavel Tuleja, děkan Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné. Získal
nadpoloviční většinu.
Strana 2

SPORT

Fotbalisté Slezského FC
tápají při zakončení
Góly, góly a zase góly! To je to, co fotbalistům klubu Slezského FC Opava nejvíce chybí po jejich návratu do národní
ligy, druhé nejvyšší domácí soutěže.
Hůř jsou na tom ve druhé lize jen týmy
Frýdek-Místek a Most s patnácti, Ústí
nad Labem se čtrnácti a Kolín s deseti
vstřelenými brankami.
Strana 31
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Za rektora chtějí Tuleju

KRÁTCE
Dominanta města
láká k výstupu
KRNOV | Farní kostel sv. Martina na náměstí Osvoboditelů dostal díky rekonstrukci novu atrakci: lidé mohou vystoupat do levé věže stavby. „Opravený kostel se stane i místem kulturních akcí
a koncertů. Díky evropským penězům
je zpřístupněn i pokoj hlásného, který
zde bydlel až do roku 1909,“ řekla Dagmar Jiskrová, projektová manažerka ostravsko-opavské diecéze. Slavnostní bohoslužba 16. listopadu zahájila návštěvy věže a doprovodil ji i příjezd sv.
Martina na bílém koni.
(dmk)

Slezskou univerzitu popožene kupředu mladá krev.
Ve volbě nového rektora totiž uspěl děkan Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné Pavel Tuleja.

Biskupové z Opole
a Ostravy spolupracují
OSTRAVA | Dohodu o spolupráci ostravsko-opavské a opolské diecéze podepsali biskupové obou stran 8. listopadu
v Branicích. „Poloha obou diecézí nabízí přeshraniční spolupráci. Partnerství
zavazuje k pomoci při společných aktivitách,“ stojí v textu, který stvrdili podpisy biskupů Františka Václava Lobkowicze a Andrzeje Czaji.
(dmk)

Muzeum představilo
Slezsko a jeho vládce
OPAVA | Výstava Země a její pán potrvá ve Slezském zemském muzeu až do
konce března 2015. Přináší informace
o tom, které osobnosti a panovnické
rody formovaly Opavsko, Krnovsko
i Těšínsko od středověku až do roku
1918. K zajímavostem patří prapor knížete Adama Václava Těšínského, středověká dlaždice s erbem knížete Přemysla II., razidlo grošů Jana Jiřího Krnovského. Mezi unikáty je (jen do 7.
prosince) rituálně zlomený meč posledního Přemyslovce, knížete Valentina
Hrbatého, z roku 1521, tím druhým je
dukát opavského vévody Přemka I., který se na výstavě objeví v lednu 2015
pouze na jeden týden.
(dmk)
INZERCE

VÝKUP
AUTOMOBILŮ!
Osobní, užitkové, terénní
Ekologická likvidace vraků
Odvoz zdarma
Platíme až 5 000 Kč za vrak
Možnost vyřízení formalit.
Volejte i so,ne, svátky nebo SMS
Tel.: 608 077 778
Email: autovraky11@email.cz

Pavel Tuleja má rád George Orwella i kapelu Divokej Bill.
ALENA VELIČKOVÁ
OPAVA, KARVINÁ | Slezská univerzita konečně zná po předchozích neúspěšných volbách jméno nového rektora.
Stal se jím Pavel Tuleja (narodil se
v roce 1971 v Ostravě), dosavadní děkan Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
Ve volbách získal 12 hlasů, které
představují potřebnou nadpoloviční většinu. Jeho protikandidát Miroslav Engliš získal o dva hlasy méně.
Tuleja ve funkci nahradí Rudolfa Žáčka. Úřadu by se měl ujmout od 1. břez-

FOTO | ARCHIV SL. UNIV.

na 2015, ale předtím ho ještě musí jmenovat prezident.
„V mých vizích má Slezská univerzita podobu moderní, otevřené, sebevědomé a také prestižní vysokoškolské instituce, která je díky těmto svým vlastnostem schopna čelit všem výzvám, před nimiž vysoká škola v druhé dekádě
21. století na poli vědy a vzdělávání stojí,“ poznamenal Tuleja s tím, že si uvědomuje složitost cesty, která k naplnění
představ o vedení univerzity vede.
„Nové vedení univerzity musí nejen
navázat na pozitivní kroky, které zde
byly učiněny v minulosti, ale především

najít odvahu a odhodlání k tomu, aby
přijalo za své moderní trendy budování
vysokoškolského studia v podobě, jež
je v současnosti běžná na špičkových
univerzitách v Česku i ve světě,“ doplnil Tuleja, který univerzitu povede do
roku 2019.
„Věřím tomu, že v průběhu následujících let vybudujeme ze Slezské univerzity vysokoškolské pracoviště, které se
bude vyznačovat širokou interdisciplinární spoluprací a interakcí v oblasti
vědy a vzdělávání. Tato spolupráce by
pak měla být realizována nejen uvnitř
jednotlivých fakult a ústavů, ale také na
úrovni mezifakultní či meziuniverzitní.“
Ústředním bodem předvolebního programu děkana Pavla Tuleji bylo předsevzetí být rektorem, který sjednocuje.
Své vize chce naplnit pomocí čtyř základních hesel. Přeje si pracovat v duchu spolupráce, otevřenosti, kvality
a komunikace.
Tuleja kvůli funkci rektora opustí dosavadní post děkana karvinské fakulty.
Již na veřejném zasedání spojeném
s představením volebních programů,
které se konalo minulý týden, řekl, že
v tom nevidí problém. „Opečovávat započaté dílo jsou tu schopni i jiní,“ konstatoval.
Nového rektora zvolili členové Akademického senátu Slezské univerzity až
ve druhých volbách. První volby, které
se konaly v říjnu, ani po třech kolech nepřinesly výsledek, protože žádný z tehdejších kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů.
Zdeněk Jirásek ani jeho protikandidát
Daniel Stavárek už v těchto volbách nekandidovali.

Oslavy 17. listopadu byly velké
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Centrem města předtím prošel lampionový průvod či studenti v kostýmech.
Finále přinesly koncerty Pepy Nose (na
snímku) a Jana Kryla, bratra písničkáře
a bojovníka proti totalitnímu režimu
Karla Kryla. Ten neměl dlouhý proslov
a raději zpíval a hrál. Zahájil svůj recitál
písní Bráška a střídal svou tvorbu s písněmi Karla Kryla.
Z velkých měst Moravskoslezského
kraje si Opava připomínala události 17.
listopadu 1989 ve velkém jako jediná.
Zbylá města se k oslavám stavěla střídměji. Stejně tak i kraj. „Krajský úřad
k výročí listopadu 1989 nic neorganizu-

je. Ani hejtman a jeho náměstci se žádných takových akcí nezúčastní,“ konstatovala minulý týden mluvčí krajského
úřadu Petra Špornová.

„Program jsme vybírali tak, abychom
zaujali co nejširší spektrum veřejnosti,
od pietní akce přes lampionový průvod
až po vzpomínková setkání a hudební
vystoupení,“ připomněla opavské akce
Magdaléna Hájková z kanceláře primátora.
O den později, 18. listopadu, se oslavy přesunuly do Klubu Art opavského
Obecního domu, kde byly studentům
předány Ceny 17. listopadu za rozvoj
občanské společnosti. Pak program vyvrcholil koncertem studentských kapel.
Duch boje proti komunismu se přestěhoval i na stadion Slezského FC Opava,
kde fanoušci rozvinuli transparent: Raději mrtvý než být rudý!
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Trolejbus se promění na galerii
Speciální souprava MHD v Opavě představí cestujícím fotografie – tu největší uvidí lidé i zvenčí
ALENA VELIČKOVÁ
OPAVA | Cestující městskou hromadnou dopravou v Opavě se od příštího
čtvrtka budou moci svézt unikátním trolejbusem. Ulice města totiž bude až do
ledna brázdit speciální souprava přeměněná na výstavní galerii.
Cestující ve voze uvidí soubor fotografií děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Zdeňka
Stuchlíka.
Výstava s názvem Skryté osudy obsahuje téměř dvacítku snímků, které budou umístěny v panelech v obou horních částech po celé délce vozu. Tu největší fotografii pak uvidí také lidé zvenčí.
Zájemce má zvát k cestě netradičním
trolejbusem.
„Výběr fotografií jsem projektu přizpůsobil. Z hlediska mých současných

Opavský dopravní podnik navázal netradiční spolupráci se Slezskou univerzitou. Pojízdná galerie je první vlaštovkou.
FOTO | ARCHIV MDPO

aktivit bude nestandardní. Výstava
bude věnována záběrům ze života lidí,
jak jsem je zachytil na svých cestách
světem,“ prozradil Stuchlík.
Nápad má zpřístupnit umění široké
veřejnosti. „Umění přichází za lidmi, nikoli lidé za uměním,“ uvedl ředitel
Městského dopravního podniku Opava
Radek Filipczyk s tím, že zahájí spolupráci mezi opavským dopravním podnikem a Slezskou univerzitou. „Vůz na
akci poskytne náš dopravní podnik zcela bezplatně, instalace fotografií je v režii Slezské univerzity,“ doplnil mluvčí
dopravce Jaromír Šimánek.
Organizátoři chystají vernisáž za
účasti autora fotografií Zdeňka Stuchlíka na čtvrtek 27. listopadu. Uskuteční
se od 16 hodin přímo ve voze, který
bude stát na Dolním náměstí. Odtud
pak trolejbus zamíří rovnou do opavských ulic.

Vánoční koncerty jsou šancí i pro prvňáky
OPAVA | Naladit se na sváteční „program“ mohou všichni Opavané na tradičních vánočních koncertech, které
v půlce prosince opět pořádá Základní
škola Ilji Hurníka.
Akce se letos poprvé koná v kulturním domě Na Rybníčku. Škola chystá
dopolední výchovné koncerty pro ostatní děti i oblíbené koncerty pro veřejnost. „Na vánočních koncertech pro veřejnost vystoupí všechny naše pěvecké
sbory: Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a DoINZERCE

mino. Diváci uslyší i cimbálovou muziku pod vedením učitele Romana Kubaly. Repertoár se teprve připravuje, ale
každoročně bývá velmi pestrý. Návštěvníci se mohou těšit jak na tradiční koledy, tak na jiné vánoční písně,“ prozradila zástupkyně ředitele Romana Foltýnová.
Na přípravě koncertů se podílejí žáci
i jejich učitelé. „Příprava koncertů je náročná a zapojuje se do ní většina zaměstnanců naší školy. Pěvecké sbory se pak

různě předhánějí, každý chce ukázat ze
svého umění co nejvíce. Už koncem října školou znějí vánoční koledy, je to náročné období a hodně práce pro všechny,“ řekla Foltýnová s tím, že kvůli neopakovatelné atmosféře koncertů to ale
stojí za to.
To, že vánoční koncerty pořádá zrovna ZŠ Ilji Hurníka, není náhoda. Už od
konce 80. let se na ní totiž děti mohou
učit ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na koncertech, které se

za ty roky staly nedílnou součástí kulturního života ve městě, vystupují i nejmenší. „Pro naše prvňáčky je to první
velké vystoupení na veřejnosti, příležitost ukázat, jak obrovský kus práce
zvládli za tak krátký čas. Starší děti jsou
už suverénní zpěváci,“ dodala Foltýnová.
O vánoční koncerty pro veřejnost, které se konají 9. a 10. prosince od 17 hodin, je podle jejich pořadatelů vždycky
velký zájem. Vstupné stojí 70 Kč. (vel)
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Profesor Hejný baví: děti jezdí
Někdy se
děsím, aby mi
všechny děti nevyřešily
úlohu napoprvé hned
správně. Neměla bych
se čeho chytnout.

Profesor Milan Hejný

V lavicích se moc nesedí, děti si totiž Hejného pojetí matematiky zkoušejí „na vlastní kůži“.

Počítání bez biflování.
Školáci si vštípili výuku
matematiky hravou
formou. Podle prvních
zkoušek to přináší ovoce.
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Zvonek oznamuje konec hodiny. Ne však ve 4. A. Děti zajímá, kolik
lidí autobusem, vyobrazeným na interaktivní tabuli, nakonec jelo. Vždyť na tom

pracovali skoro celou hodinu. Učitelka
musí jejich debatu ukončit, protože už
mají několik minut přestávku. Říká jim,
ať na to tedy zkusí přijít doma.
Komenský by si pobyt v takové hodině užil do posledního okamžiku. Takto
nějak si totiž lze vyložit jeho Školu hrou.
Základní škola Mendelova v Karviné již
léta praktikuje v některých třídách výuku matematiky formou takzvané Hejného metody.
V Karviné je podobná výuka matematiky ojedinělá, na území republiky se k ní
však hlásí zhruba 350 škol.
Na „Mendelku“ přijíždějí i učitelé z ji-

FOTO | PETR WOJNAR

ných škol, aby se Hejného výukovými
metodami mohli inspirovat. Nechybí ani
nyní. Pozvané matikářky si pečlivě píší
zadání úloh a nahlas počítají jednotlivé
příklady – počínají si stejně jako žáci v lavicích. Jako by si i je Hejný svou nápaditostí získal.
V lavicích moc neposedí ani samy
děti. Hejného metoda totiž vyžaduje diskusi i pohyb.
„Vojto, jestli umíš dobře násobky, tak
si to spočítej,“ radí stejně starý Marek
svému spolužákovi, který se nebojí přiznat, že zadání nepochopil.
Marek v tu chvíli nepůsobí drze. Přes-

ně tak hodiny Hejného matematiky v praxi působí. Učitel v nich nepřednáší učivo, jen předkládá problémy a vede děti
otázkami k jejich vyřešení. Přitom je nechává o správnosti postupu disciplinovaně diskutovat.
Špatné řešení se v hodinách netrestá,
naopak je vítáno. „Někdy se děsím, aby
mi všechny děti nevyřešily úlohu napoprvé hned správně. Neměla bych se čeho
chytnout,“ vysvětluje učitelka prvního
stupně a lektorka Hejného metody na ZŠ
Mendelova Andrea Ćmoková.
Když děti řeší autobus (logická úloha
s pasažéry, kteří během trasy různě nastupují a vystupují) či kteroukoliv jinou úlohu, často se nejprve vyberou špatná řešení. Ostatní žáci jim vysvětlí, v čem udělali chybu.
Vše se to obejde bez posměchu. Společně pak dojdou k cíli.
POKRAČOVÁNÍ NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

„Zvědové“ v ulicích loví čmoudící komíny
OPAVA | S příchodem topné sezony
se studenti Slezského gymnázia opět
vydávají do ulic Opavy. Coby emisaři
INZERCE

VÝKUP AUT
• osobní, terénní, SUV, OfRoad, dodávky,
PickUp, nákladní VČETNĚ VOZŮ USA
• přívěsné vozíky, karavany, motocykly
• zemědělské stroje a technika,
vysokozdvižné vozíky
• v jakémkoliv stavu – pojízdné, nepojízdné,
havarované, i bez TP a SPZ
• auto i moto veterány
• likvidace autovraků
– odvoz ZDARMA, platíme i za vrak !

Volejte kdykoliv
i So, Ne, svátky !

Přijedu!
Peníze
ihned!

Tel.: 608 77 17 17

mmharik@seznam.cz

budou obcházet domy a předávat jejich
majitelům brožury s informacemi
o možnostech zlepšení stavu ovzduší
na Opavsku.
Navíc chystají i výstavu s fotografiemi čadících komínů. Akce jsou součástí školního projektu Emise.
„Do ulic se letos chystáme vyjít
v průběhu listopadu. Máme vybránu
většinu ulic, občané však stále mají
možnost
nám
na
mail
emise@slezgymopava.cz napsat lokalitu, kam bychom měli poslat hlídku emisařů,“ vyzvala obyvatele koordinátorka projektu Kamila Tkáčová.
„Loni emisaři obešli asi dvě stovky
domů a nikde se nesetkali s negativní
reakcí,“ dodala profesorka gymnázia.
Projekt má upozornit na znečištěné
ovzduší na Opavsku i na vliv lokálních
topenišť.
„Věříme, že oslovení mladými lidmi

přiměje občany zamyslet se nad svým
postupem při zatápění,“ popsala celou
ideu Tkáčová.
„Osvěta je důležitá pořád. Studenti
tvrdí, že budou pokračovat, dokud nebudou mít v Opavě čistý vzduch,“ řekla ještě Tkáčová.
Zájem o problematiku je podle ní
u studentů více než jasný. Ti projektu
věnují svůj volný čas a školu prý kolikrát opouštějí až po 18. hodině, dokonce i v pátek.
„Žáci projevili zájem nejen o problematiku špatného spalování, ale i o práci na sobě samých. Učí se prezentaci,
organizaci týmu, koordinaci práce, práci v laboratořích a podobně,“ dodala
Tkáčová s tím, že emisařů letos vyšlou
117.
Další součástí projektu Emise je i výstava fotografií čadících komínů. „V letošní topné sezoně probíhá fotosoutěž

na téma Jak to vidíme my. Chceme vystavovat nejen uvnitř Obecního domu,
ale i v ulicích. Cílem je spustit diskusi
o nutnosti změnit myšlení lidí ve vztahu k ekologii,“ prozradila Tkáčová.
Fotografie mohou zasílat nejen žáci,
ale také veřejnost. Podmínky soutěže
jsou popsány na stránkách města.
V nedávné době se na půdě Slezského gymnázia uskutečnily také projektové dny, v rámci nichž zdejší studenti
představili problematiku spalování žákům z okolních škol.
Záštitu nad projektem Emise poskytl
nejen ministr životního prostředí Richard Brabec, ale i ministr školství
Marcel Chládek.
„Obě ministerské záštity prokazují,
jak důležité je téma našeho projektu
pro život nejen v Moravskoslezském
kraji, ale také celostátně,“ uzavřela Kamila Tkáčová.
(vel)
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autobusem a neslyší zvonění
DOKONČENÍ Z PROTĚJŠÍ STRANY

Hejný ve školách

Hejného metodu je ideální učit od první
třídy. Nefunguje, když slouží jen jako
berlička klasické výuky. Lze ji praktikovat naplno, nebo vůbec. Na škole má
úspěchy jak ve čtvrté třídě – tedy v pokročilejší variantě – tak i u začátečníků:
prvňáčků.

Výuka matematiky podle
profesora Milana Hejného je
zaměřena na budování sítě
mentálních matematických
schémat, která si každý žák tvoří
v mozku řešením vhodných úloh
a diskusí o svých řešeních se
spolužáky. S vývojem nových
postupů výuky matematiky začal
otec Milana Hejného, který je
zkoušel na synovi. Uceleně byly
nové myšlenky publikovány v roce
1987. V 90. letech tým kolem
profesora Hejného metodu zapojil
do vysokoškolské přípravy učitelů
a díky seminářům i do praxe.

Hejný se žákům vyplatil
Výsledky si ředitel školy pochvaluje.
„Možná to bylo jen silným ročníkem,
ale faktem je, že se vloni při přijímačkách na osmileté gymnázium umístilo
na prvních sedmi místech šest našich
žáků. Tyto děti absolvovaly výuku Hejného metody matematiky,“ říká Bohumil Zmrzlík.
Samozřejmě, i zdejší děti musí vědět,
co jsou to rovnice, jak na vysokou násobilku, či kolik je 20 - 5.
Jen se znaménky nakládají trochu jinak. Proč by rovnici musely děti vypisovat na tabuli, říká ze své metodiky Hejný, když ji mohou utvořit ze svých těl?
To si tak stoupne prvňák, třeba Honzík, doprostřed a drží v ruce dvě pastelky. Po jeho levé ruce si stoupnou tři spolužáci, po pravé také. A Honza pak udělá z pastelek automaticky rovnítko.
„Co se stane, když si Radek půjde
zpátky sednout?“ ptá se učitelka.
Z rovnice se stává nerovnice a Honza
reaguje změnou na znaménko „větší“.
Jenže, udělá to opačně, načež se ze třídy
ozve sborové „neéé“.
Celé osazenstvo dětí, které ještě
v červnu chodilo do školky, jej opravuje. Nesouhlasí s tím, že 2 lidé po jeho levici jsou víc než tři lidé po pravici.

Úkoly řeší děti buď kolektivně, nebo jako třída, či rozdělené po skupinkách.
Žáci však mají možnost pracovat i samostatně.
3x FOTO | PETR WOJNAR
„A co musíme udělat, aby to měl Honza správně?“ zapojuje do řešení úlohy
ostatní učitelka prvňáčků Beata Pukowiecová. Po jeho levici najednou při-

budou další dva spolužáci. Ze špatného
řešení se rázem stalo to správné.
Výuka „zábavné matematiky“ metodou profesora Milana Hejného se tlačí

i na druhý stupeň – dosud se učila jen na
prvním stupni, kde ji používá desetina
ZŠ v Česku.
„Jak se staří Egypťané dělili o chleba? Každý musel dostat stejný počet
stejně velkých dílů a chleba musel být
rozřezán co nejmenším počtem řezů,“
zní ukázka z hodiny matematiky profesora Hejného na druhém stupni základních škol. Zatímco se studenti snaží tři
chleby – kolečka vystřižená z papíru
– rozdělit mezi pět Egypťanů, učí se mimoděk hned několik operací se zlomky
najednou. Ale dělají to mechanicky.
Od té klasické matiky se liší především v tom, že žáci na matematické zákonitosti přicházejí pomocí her. Učitel
jim nesmí nic prozradit. V tom je asi největší rozdíl oproti běžné výuce a je to
také věc, se kterou učitelé při přechodu
na Hejného matematiku nejvíce bojují.

INZERCE

5 DŮVODŮ,
PROČ BÝT U VZP
Klienti naší pojišťovny se vždy mohou spolehnout na:
komplexní zdravotní péči na území celé ČR
největší počet smluvních zdravotnických zařízení
celorepublikovou síť poboček VZP
beneﬁty pro všechny věkové skupiny
možnost on-line komunikace s VZP
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Layno Tour myslí na postižené
S cestovní kanceláří
Layno Tour jezdí na
zájezdy i handicapovaní.
ALENA VELIČKOVÁ
OPAVA | Projekt Joy RIDE!, s jehož organizací pomáhají opavské cestovce další mladí cestovatelé, zaujal nejen samotné děti, ale také odborníky. Zakladatel
Layno Tour Jan Vimmer má navíc nápadů na rozdávání.
Zájezd pro handicapované byl na začátku vlastně skokem do neznáma.
„Handicapované děti tráví většinu času
s rodinou nebo mezi dalšími handicapovanými dětmi, kde se o ně starají odborní asistenti. A jsou často izolovány od
svých zdravých vrstevníků. To nám připadalo nesmyslné. Proto jsme zkusili zájezd s handicapovanými vrstevníky,“ popsal vznik projektu Jan Vimmer.
Zájem byl podle něho obrovský. Nakonec měl každý handicapovaný tři
vlastní asistenty. „Od té doby jsme pro
handicapované zorganizovali několik zájezdů a dalších akcí,“ dodal.
Teď plánují uspořádat speciální běžecké závody pro handicapované, party tábor nebo jiné kulturní akce. Chtějí jim

Majitelé cestovní kanceláře pro mladé Jan a Tomáš Vimmerovi uspořádali
víkendový zájezd, na kterém pro rodiče ani kvalifikované asistenty handicapovaných nebylo místo.
FOTO | ARCHIV LAYNO TOUR
však pomoci i finančně. „V současné
době se snažíme pomocí crowdfundingu
vybrat peníze na speciální sportovní vozíčky, abychom s handicapovanými
mohli také sportovat,“ nastínil.
Cestovní kancelář Layno Tour si za
dva roky své existence stihla získat
spousty příznivců. Cílí především na
mladé lidi, kterým jejich nekonvenční
zájezdy vyhovují.
„Alpy s Layno Tour? Neskutečná banda super lidí, kteří si užívali každou vteřinu této pohodové a extra levné dovolené. Freerideový zážitek a večery společných her plné zábavy a nových známostí,“ tak popsal jeden z nedávných zájezdů Ondřej Šváb.

„Nejlepší reklamou pro každou cestovní kancelář je spokojený zákazník.
Podle mého mladí chtějí zažít něco nevšedního, dobrodružného a zábavného.
Protože zábava je cestovat, a když se sejde dobrá parta, pak o nevšední zážitky
není nouze,“ poznamenal Patrik Kajzar
z Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit Slezské univerzity.
„Dnes musí mít cestovní kancelář originální produkt, dobrý marketing, ještě
lepší management a také optimální poměr mezi cenou a produktem,“ doplnil
vedoucí této katedry Peter Čuka.
Ideou cestovní kanceláře je pořádat zájezdy v menším počtu lidí. Od cílové
skupiny se pak odvíjí i podoba zájezdů.

Nechybějí party, workshopy, zábava,
sportovní turnaje. „Podstatný je pro nás
také osobní přístup,“ uvedl Jan Vimmer.
Layno Tour pořádá každoročně asi desítku zájezdů. V nabídce jsou zatím evropské destinace: Chorvatsko, Alpy, metropole Paříž, Řím, Vídeň či Krakov.
„Chystáme i adrenalinovější zájezdy
do Slovinska či Norska a kratší zájezdy
do vinného sklípku nebo Tropical Island. Do budoucna bychom rádi přidali
určitě Island a možná exotiku jako
Seychely nebo Thajsko,“ prozradil.
Z majitelů cestovky lze cítit nadšení.
„Cestovka je vyústěním mého obrovského koníčku – cestování. Dá se říct, že to
všechno vzniklo tak nějak spontánně,“
řekl Vimmer.
I když nebylo lehké cestovní kancelář
založit, jako nejtěžší se nakonec ukázal
výběr názvu. „Když jsme ještě nefungovali oficiálně, cestovali jsme pod názvem Hovno Tour. A tohle by rejstříkový soud jako oficiální název právnické
osoby neschválil,“ řekl Vimmer.
Rozhodli se proto pro název Layno.
Podle Vimmera je lehce zapamatovatelný, provokativní i vtipný. „Mladí jej automaticky vyslovují jako lejno,“ dodal
s tím, že skrytý anglický význam lay no
je žádné vylehávání.
Čtěte rozhovor na protější straně
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179,Pouze pro prodejny
sa
s volným prodejem ma
Falešná svíčková chlazená

cena za 1 kg
Bidvest CR s.r.o.

109,Uzená křížovka
masitá
cena za 1 kg
100 g = 10,90 Kč
Maso V+W, s.r.o.

platí do 10. 1
90

219
90

17
Kofola
Original
PET 2 l

1 l = 8,95 Kč
Kofola a.s.

590
Srdíčko vybrané
druhy 125 g
100 g = 4,72 Kč
Hostex spol. s r.o.

Lihovina Gold Cock Whisky Blended
3-letá 40% 0,7 l
1 l = 314,14 Kč
Rudolf Jelínek a.s.

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

více na www.odtempo.cz
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„Mladí nejezdí odpočívat, chtějí
se bavit a zažít něco nového“
Jejich zájezdy pro mladé nestojí moc peněz a zábava
na nich strhne snad každého. Mladí tam navíc nejezdí
odpočívat, ale chtějí si hlavně pořádně užívat.
Spadáme do naší cílové skupiny jak věkem, tak stylem života, takže to je obrovská výhoda. Navíc mladí lidé nejedou za odpočinkem, ale spíše se chtějí
pořádně bavit, zažít něco nového, potkat nové lidi.

Jan Vimmer založil se svým bratrem Layno Tour. FOTO | ARCHIV LAYNO
ALENA VELIČKOVÁ
OPAVA | Mladou cestovní kancelář založila parta nadšenců. Oslovuje mladé
do třiceti let věku, ale v poslední době
se s nadšením vrhá i na pomoc handicapovaným dětem.
„Mě osobně to k podnikání vždy táhlo. Navíc oba rodiče podnikají a už odmalička jsme byli hlavně naším taťkou
vedeni k tomu, abychom se nebáli příležitostí a byli finančně samostatní.
V tom jsme měli asi výhodu, jelikož
jsme díky tomu už v útlém věku věděli,
jak některé věci fungují. A díky brigádám v otcově firmě jsme měli navíc
možnost zažít i vše prakticky. Dá se
říct, že všechno okolo cestovky vzniklo
tak nějak spontánně,“ říká Jan Vimmer,
zakladatel Layno Tour.
Jak dlouho už fungujete?
Oficiálně jsou tomu dva roky, co jsme
založili cestovní kancelář. Nicméně už
předtím jsme nekomerčně organizovali
zájezdy pro větší počet lidí.

Proč jste si vybrali cestování pro
mladé?

Jaké byly začátky?
Na střední škole jsme se se čtyřmi kamarády sebrali a vyrazili na vlastní pěst do
Budapešti. Od té doby jsem začal vyhledávat levné letenky do různých míst.
Nebavilo mě cestovat samotného, tak
jsem vytvořil stránku na sociální síti,
kde jsem psal, kam, kdy a za kolik jedu
a lidi se přidávali. Nejprve kamarádi
a známí, ale pak už i lidé, které jsem neznal. A když byly zájezdy četnější, tak
jsme si s bráchou řekli, že to zkusíme
oficiálně a založíme si cestovní kancelář.
Jaké byly reakce okolí a konkurence?
Vesměs kladné. Vždycky se najde nějaký rýpal, který vám to nepřeje nebo závidí, ale žijeme v Česku, na to holt musíme být připraveni. Pro nás je hlavní,
aby byli spokojení ti, co s námi jedou na
zájezd.
A co reakce vašich klientů?
INZERCE

VÝKUP VOZIDEL
I AUTOVRAKŮ!!!

➨

Jaká je idea vaší kanceláře?
Základem je naše cílová skupina, tedy
mladí ve věku 16 až 32 let. Pro nií chystáme zájezdy se zajímavým programem, na nichž se konají různě laděné
party, workshopy, soutěže, ale i sportovní turnaje. Nechceme organizovat zájezdy pro 300 a více lidí. Myslím si přitom, že je určitě snazší udělat jeden zájezd pro tři sta lidí než udělat tři zájezdy
po sto lidech. Ale v těch 100 je prostě
lepší parta, protože se všichni znají.
Všechny účastníky zájezdu oslovujeme
jménem a nehrajeme si moc na oficiality. Důležité je si to co nejvíce užít!

Jaro, léto, podzim, nebo zima?
Nejdůležitější je určitě léto a zima.
V létě vyrážíme na party zájezdy do
Chorvatska a za sněhem s lyžemi
a snowboardy zase v zimě do Francie.
Nabízíme i zájezdy v průběhu celého
roku.
Na následující rok plánujeme zhruba deset zájezdů a každý rok bychom rádi nějaký ten zájezd do zajímavé destinace
přidali.

Řádná smlouva a doklad
ODTAH ZDARMA!
o likvidaci
- OSOBNÍ, UŽITKOVÉ, NÁKLADNÍ,
DODÁVKY, PICK-UP, TERÉNNÍ
a SUV, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
V JAKÉMKOLIV STAVU I BEZ STK
S KOROZÍ NEBO HAVAROVANÉ
VYKUPUJEME I O VÍKENDECH VČETNĚ
NON - STOP
STÁTNÍCH SVÁTKŮ

INFO: 777

321 587

WWW.VYKUPAUTOVRAKU.COM

Po každém zájezdu rozdáváme klientům dotazníky, kde mohou napsat kritiku, chválu či nápady. A podle nich se řídíme. S kritikou jsme se setkali, ale
jsme za ni rádi, protože nám pomáhá to
špatné změnit. Naštěstí v drtivé většině
převažují pozitivní ohlasy.
Inspirujete se i u jiných cestovních
kanceláří?
Když jsme začínali, moc podobných
cestovek nebylo. Stanovili jsme si určitou strategii a té se snažíme držet. U podobných cestovek mi chybí ten náš
osobní přístup. Spíše než konkurence
jsou tedy naší hlavní inspirací sami zákazníci.
Vaše cestovka se rozhodla pomáhat
handicapovaným...
Dokonce jsme s projektem Joy RIDE vy-

„

Vždycky se najde rýpal, který
vám to nepřeje. Ale žijeme v Česku, na to musíme být připraveni. Pro
nás je hlavní, aby byli
spokojení ti, co s námi jedou na zájezd.
hráli soutěž Social Impact Award, která
se zaměřuje na sociální podnikání studentů, a v soutěži Makro Dobrý podnikatel jsme se dostali až do finále. Pomocí
Hithit.cz se snažíme vybrat peníze na
speciální sportovní vozíčky, abychom
s handicapovanými mohli sportovat.

PRÁCE PRO SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ

Foto: M. Spružinová

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě
realizuje projekt pro sociálně vyloučené lokality
nkách
Projekt nabízí:
íte na strá
íce se dozv
/pdz
V
sf
• individuální pomoc
ce.cz/e
w.uradpra
w
w
• odborné poradenství
• moivační akivity
• profesní vzdělávání – rekvaliikace
• zajištění pracovního uplatnění
• pracovní asistenci

Od října 2014 do října 2015 probíhá v lokalitách: Ostravsko, Karvinsko,
Frýdecko-Místecko a Odersko realizace projektu Příležitost dělá(t) zaměstnance, do něhož se zapojí 140 osob ze sociálně vyloučených lokalit
Moravskoslezského kraje.
Pro zaměstnavatele jsou připraveny mzdové příspěvky a příspěvky na zapracování.
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Příloha Zdraví

Zdravý pohyb bez omezení: lidi

Lidé na obou stranách hranic rádi nahlížejí k sousedům. Karvinští lákají Poláky třeba na Vodárenskou věž, ale i na místa za hranicemi města.

Charakter krajiny je daný
– Beskydy leží blízko
a na opačnou stranu je
hranice s Polskem. A tam
všude tedy lidé budují
atraktivní cyklostezky.
PETR WOJNAR,
s přispěním redaktorů MF DNES
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Podzimní počasí ještě stále nabízí chvíle vhodné pro vyjížďky na kole. Do příští cyklistické sezony čekají příznivce bicyklů
i on-line bruslí další nové a možná třeba
ještě neobjevené možnosti.
V Karviné například díky projektu

„Navštiv souseda“ pracují na cyklistickém napojení s polským Jastrzębiem.
Zatímco Poláci mají už svou část cyklotrasy hotovou, karvinští dodělají svou
práci v příštím roce.
„Navážeme v zámeckém parku na už
fungující cyklotrasu podél Olše,“ uvedla mluvčí města Šárka Swiderová.

Využijí příhraničí
V Karviné by mělo být hotovo v srpnu
příštího roku. Součástí projektu je i určení pěti tematických výletních cyklotras
– sakrální, lázeňská, přírodní, psaná
uhlím a ta s turistickými objekty.
„K těm budou vydány tematické publikace a turistická mapa,“ doplnila Swiderová.
Hlavní cíl celé akce je jasný: zástupci

měst chtějí zatraktivnit turistickou nabídku polsko-českého pohraničí.
Využít blízkosti polských hranic chtějí i v dalších městech v Moravskoslezském kraji. V Hlučíně například chystají projekt cyklostezek po trase linie vojenského opevnění.
„Ty navazují na páteřní stezky v regionu a na cyklostezky v Polsku,“ vysvětlil mluvčí Hlučína Miroslav Pech.

Z Krnova do Polska
Aktivní jsou také v Krnově. „Teď zrovna dokončujeme společně s Městským
úřadem v Krnově přípravu cyklomapy.
Příhraničí je celkem zajímavé a nabízí
možnost výletů po zámcích či rozhlednách. Na polské straně stojí za návštěvu
například Prudnik, což je opravdu pěk-
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Pomoc při
problémech
s inkontinencí
a prostatou

BIOCON
2000
bez bolesti/bez ostychu
/bez kontaktu

VÁNOČNÍ POUKÁZKY
Kontakt: Wolkerova 1359, Opava
Tel.: 602 531 198
553 62 46 08

Přeshraniční cyklostezka vede
z Prudniku do Jindřichova. Na snímku historické náměstí Prudniku.

2x FOTO | MAFRA

né město,“ řekl Otmar Rychta z krnovského sdružení Cyklistika pro všechny.
Toto sdružení pořádá pravidelné víkendové vyjížďky. „Jezdíme hodně na
Polsko. S kvalitou cest to tam sice není
tak dobré, jako je tomu u nás, ale mají
tam hezká rekreační místa.“
Zlepšení podmínek pro cyklisty plánují i v dalších městech na severu Moravy. V Ostravě chtějí například do několika let zvýšit současnou délku 209 kilometrů cyklotras na konečných 400.
POKRAČOVÁNÍ NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

Navštiv souseda
Projekt nazvaný „Navštiv souseda
– zatraktivnění turistické nabídky
polsko-českého pohraničí“ získal
dotaci z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika
2007–2013.
Jedná se o společné česko-polské
dílo měst Karviná
a Jastrzębie-Zdrój. Díky němu
vyroste na Karvinsku nová
cyklostezka spojující trasu podél
řeky Olše s parkem Boženy
Němcové. V Jastrzębie-Zdróju již
vznikla nová cyklostezka v parku
za hotelem Dąbrówka. Součástí
cyklostezky v Jastrzębie-Zdróju je
nová infrastruktura pro aktivní
formu turistiky. Na karvinské
straně by měly práce skončit
v srpnu příštího roku.

Příloha Zdraví
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lákají Beskydy i Polsko
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

„

Frenštát pod Radhoštěm připravuje pro
období 2014 až 2020 projekt na vybudování cyklostezky podél toku řeky Lubina, která zajistí jeho propojení s Kopřivnicí a Příborem. Ale už nyní městem
procházejí tři cyklotrasy.

Stezka
v Kopřivnici
propojila centrum
města, průmyslový park
i všechny místní části.
Jedna vede přes Pustevny a navazuje
na Beskydsko-karpatskou magistrálu
a dvě v délce 15 a 7 km slouží jako
okružní trasy pro rodiče s dětmi.
Trasy pro cyklisty stavějí i další města. „Loni byla otevřena cyklostezka
Kopřivnička a další úsek propojení z Poodří do Beskyd mezi Lubinou a Vlčovicemi,“ uvedla před časem mluvčí města
Lucie Petříčková.
INZERCE

Dívky hledají v mapě na cyklotrase mezi Krásným Polem a Ostravou-Porubou.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
V září tohoto roku v Kopřivnici navíc
otevřeli novou stezku pro pěší a cyklisty v hodnotě více než 9 milionů korun,
která propojila centrum města, průmyslový park i všechny místní části a napojila se na cyklostezku z Poodří do Beskyd.

„Hlavním smyslem výstavby jeden
a půl kilometru dlouhé stezky bylo zvýšení bezpečnosti lidí dojíždějících za
prací do průmyslového parku, ale samozřejmě také celkové zlepšení podmínek
pro cyklodopravu a sportovní vyžití
Kopřivničanů,“ dodala Petříčková.

Zázračné jsou
prsty masérů
ostravské Novidy
OSTRAVA | Jako vyměnění! Říkávají to
lidé, kteří vstanou z masérských stolů
Novidy v Hornické poliklinice na Sokolské třídě. „Díky za profi službu,“ okomentovala návštěvu jedna z fanynek na
Facebooku.
Masérna navíc pomáhá handicapovaným s uplatněním. „V našem případě vycházíme z předpokladu, že nevidomí
a slabozrací lidé mají dar být dobrými
maséry a cit v jejich rukou bývá výjimečný,“ řekla Adéla Binová z Novidy.
„Hlavním cílem projektu je vytvoření
nových pracovních pozic. Zároveň je
jeho součástí osvěta zaměřená na začleňování osob se zdravotním postižením
na trhu práce a také aktivní posilování integrace handicapovaných do společnosti,“ podotkla s tím, že maséři, kteří se
v Novidě klientům věnují, jsou absolventy tříletého oboru rekondiční a sportovní
masér nebo půlročního intenzivního masérského rekvalifikačního kurzu pro slabozraké a nevidomé maséry. „Díky
svým zkušenostem a intuici umí s využitím různých druhů masáží uvolnit klienty od napětí a pomoci jim.“
(red)
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Motoráčky ani pára do starého
Není o ně zájem, ale těm,
kdo hledají „cestu
z města“, slouží dobře.
Řeč je o regionálních
tratích – na „svátek“,
které jezdí o víkendech.

Opava–Jakartovice
Trať byla slavnostně zprovozněna
29. června 1892. Provoz motoráků
skončil kvůli vysoké ztrátovosti
6. dubna 2014. Po dohodě obcí
s krajským úřadem byla obnovena
víkendová doprava.

JOSEF GABZDYL s přispěním redaktorů 5plus2 a MF DNES
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Případ
číslo jedna: pokus vyšel. Jakartovická
dráha z Opavy letos v létě lákala a vlaků
tam zřejmě přibude. Cestujících bylo
dost, obce i provozovatel proto zvažují,
že by provoz rozšířili.
Hvozdnický expres, jak se dráze říká
podle říčky, kterou kopíruje, jezdil třikrát
každou sobotu i neděli od července do
konce září. Na zkoušku, protože v dubnu
z trati České dráhy vycouvaly.
„Z našeho pohledu byla sezona úspěšná,“ konstatoval Vladimír Chovanec, starosta Slavkova u Opavy a předseda mikroregionu Hvozdnice. Ačkoli železnice o víkendech využívali výletníci, místní podle
starosty nijak netratili. Původní vlak ve
všední dny nahradily autobusy a víkendových spojů také využívají.
Obce by přivítaly, kdyby se provoz
rozšířil. „Například by mohly jezdit čtyři
páry spojů o víkendu. Nebo by vlaky vyjely už v červnu,“ naznačil Chovanec.
Každá z obcí přispěla na provoz 8 000
INZERCE

měrné. „V některých vlacích bylo prázdněji, jindy se muselo i stát. Hodně záleželo na počasí,“ přiblížil Šatava s tím, že nešlo o ztrátu a že na kilometr jízdy měla
firma třináct korun tržby. Přivítal by rozšíření spojů nebo dřívější začátek sezony. „Nejoblíbenější spoje by mohly zajíždět do Svobodných Heřmanic. A k motoráku bych přidal jeden vůz,“ plánuje.
Vše záleží na penězích: letos na provozních 260 tisíc korun přispěl 150 tisíci
krajský úřad.
Úzkokolejka Osoblažka vypravila poslední parní vlak 8. 11. Pak ještě svezla
prezidenta Miloše Zemana z Třemešné do Osoblahy. FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
a podle starosty Chovance by mohly přidat. „Věříme, že budou stále vstřícní,“
poznamenal.
Optimismem nešetří ani Jan Šatava,
jednatel společnosti Railway Capital, která jakartovickou lokálku provozuje. „Železnice splnila naše očekávání,“ řekl
představitel společnosti, která v tuzemsku provozuje regionální železnice třeba

mezi Litoměřicemi, Lovosicemi a Mostem.
Šatava uvedl, že za přibližně tři měsíce motoráky řady 810 svezly asi 3 000
cestujících. „To je asi třicet až čtyřicet na
spoj, což jsme očekávali. V tom nejsou
započítány ještě děti do šesti let, které
jezdily zdarma.“
Ale rozložení výletníků nebylo rovno-

Úzkokolejná dráha
Do starého železa nepatří ani Osoblažka
– poslední úzkorozchodná železnice v tuzemsku. Denně po ní jezdí vlaky Českých drah. A v letní sezoně na úzkokolejku vyjíždí také výletní vlak tažený parní
lokomotivou.
Jízda po 20 kilometrů dlouhé trati trvá
zhruba tři čtvrtě hodiny. Cestou se klikatí 102 oblouků, které dráhu prodlužují –
někdejší stavbaři se vyhýbali úpravám terénu. POKRAČOVÁNÍ NA PROT. STRANĚ
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železa nepatří. Musí však jezdit
Za omezením provozu na malých tratích stála vždy ekonomika – osud železnice z Nového Jičína do Hostašovic naplnila povodeň v červnu 2009. Ta místní dráhu po 121 letech zastavila.
„Rozsah poškození byl značný.
Podle odhadů by musela Správa železniční dopravní cesty do obnovy trati investovat až 80 milionů korun,“ uvedl
tehdy Miroslav Novák ještě coby náměstek hejtmana, dnes již hejtman Moravskoslezského kraje.

DOKONČENÍ Z PROTĚJŠÍ STRANY

„Většinu sezony na trať vyrážela parní
lokomotiva Škoda,“ uvedl Pavel Schreier, místopředseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky, který na trati pořádá
speciální jízdy.
Historie výletních vlaků na úzkokolejce se začala psát v roce 2002, kdy se
tam konal první Den dráhy.
Dráha s rozchodem 760 mm (klasický je 1 435 milimetrů) leží v Osoblažském výběžku.
Trať začíná v Třemešné ve Slezsku
a pokračuje přes zastávky Liptaň, Dívčí
Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské

Železnice ne, cyklostezka

Osoblažka
Vlaky jezdí nepravidelně, většinou
o víkendech. Jízdné: jednosměrná
jízdenka pro dospělé 100 Kč,
zpáteční 170 Kč, děti polovic,
rodinná 220 Kč, zpáteční 370 Kč,
děti do 6 let zdarma.
ZDROJ: www.osoblazsko.com

Motoráček jezdící na trati z Opavy
do Jakartovic.
FOTO | MAFRA
Rudoltice, Koberno a Bohušov až do
stanice Osoblaha.

Po pěti letech se letos v září na trať vrátili lidé. Jenže místo jízdenek měli
bicykly a vyjeli na novou, zhruba desetikilometrovou cyklostezku.
Náklady ve výši přibližně 25 milionů
většinou uhradila evropská dotace.
„Jsme rádi, že Nový Jičín má první velkou cyklostezku. Ať slouží,“ popřál jí
novojičínský starosta Jaroslav Dvořák.
Nový Jičín by chtěl v nejbližších letech vybudovat odbočnou trať do další
místní části Straník. „Do budoucna bychom rádi ještě několik cyklostezek vy-

Historie tratě 326
Železnici Nový Jičín – Hostašovice
zprovoznila Společnost Severní
dráhy císaře Ferdinanda 1. 6. 1889.
V roce 1938 byly koleje mezi
Hodslavicemi a Bludovicemi
vytrhány, okupační úřady dopravu
přerušily. V roce 1941 byla dráha
znovu obnovena. 24. až 25. 6.
2009 ji zničila blesková povodeň.
V prosinci 2010 přišlo zrušení trati.

budovali,“ doplnil novojičínský starosta.
Již jen sporadicky vyrazí vlak na unikátní – díky svému převýšení: až 40 promile – horskou trať z Bruntálu do Malé
Morávky.
Každý rok tam pořádá Federace strojvedoucích ČR vzpomínkovou jízdu. Letos se konala ve čtvrtek 15. května, kdy
z Krnova přes Bruntál až do Malé Morávky vypravil dopravce Slezské zemské dráhy historický motorový vůz
M131.1454 – „Hurvínek“.

INZERCE
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Nová Fabia míří na české cesty.
S prosklenou střechou i háčkem
Škoda Fabia III
■ JAK SE ZMĚNILY ROZMĚRY?
Novému modelu Fabia prospělo
jak rozšíření rozchodu o 30 mm,
tak zvětšení vzdálenosti předních
a zadních kol o 5 mm. Snížila se
hmotnost vozu. S tříválcovým
motorem 1,0 MPI má Fabia váhu
bez řidiče pouze 980 kilogramů.

Na první pohled upoutají ostré linie nové Fabie, při jízdě zase vynikne stabilita auta v zatáčkách, které napomáhá
systém XDS+. Mnozí řidiči ocení také dešťový a světelný senzor.
FOTO | ŠKODA AUTO

Redakce týdeníku 5plus2
otestovala v Portugalsku
novou Škodu Fabia III.
Je dravá, v zatáčkách drží
perfektně, ale má i jeden
háček – navigaci a rádio
si nemůžete pustit
zároveň.
PAVEL SVAČINA
MLADÁ BOLESLAV | Není v Česku jiného auta, které by bylo na silnicích tolik vidět. A Škoda Fabia chce vévodit
českým cestám i v budoucnu. Proto automobilka připravila Škodu Fabia III – lepší, komfortnější a k mání od 240 tisíc korun. Za její volant usedlo zatím jen pár
zaměstnanců automobilky a novinářů,
protože oficiálně se první vozy k zákazníkům dostanou až v těchto dnech.
Jak se tedy s nástupkyní modelové
řady, jíž se dosud prodalo 3,5 milionu
kusů, vlastně jezdí? Týdeník 5plus2
podrobil vůz krátkému redakčnímu testu na portugalských silnicích.
Ačkoli to mnozí řidiči nepřiznají,
spoustu z nich zajímá, zda mu jeho plechového miláčka budou závidět sousedé. Tak tedy: Fabia nabízí ostré linie,
které vyniknou hlavně spolu se světlými barvami a jež si může zákazník namixovat z široké nabídky. Skvěle působí
například kombinace šedé metalízy, červené střechy a červených litých kol.

V podobné kombinaci budete rozhodně
nepřehlédnutelní.
Zatímco krátká Fabia působí mladě
a dravě, nový kombík vypadá seriózněji
a dospěleji, přitom pořád atraktivně.
Auto je navržené tak, aby se líbilo co
nejširší mase zákazníků. Ale že by
svým vzhledem někoho vyloženě dostala do kolen, to asi ne. Když si ovšem
noví majitelé objednají verzi s panoramatickou prosklenou střechou, posunou
atraktivitu vozu o stupeň výš.
Nová Fabia rozhodně míří ve své třídě na vrchol. První dojem z pohodlí
uvnitř je rozhodně pozitivní. Posezení
je pohodlné a hlavně se oproti předchozím řadám už řidiči nebudou bouchat
kolenem o hranatou přístrojovou desku.
Vůz je širší a na komfortu je to znát.

Moderní interiér s displejem
Fabia dostala moderní interiér, kterému
ve vyšší výbavě dominuje displej rádia,
jenž se nově umí kompletně propojit
s mobilním telefonem. Zákazník tak
může na displeji promítat a také ovládat
obsah chytrého telefonu. Lze tak využít
rovněž navigaci. Současně s navigací
ale nelze poslouchat rádio, a to může
být na dlouhých cestách výrazný problém. Firma neoficiálně slibuje, že do
pár měsíců tento nedostatek odstraní.
Navigace v mobilních telefonech také
zatím není dost citlivá, někdy tak dostanete pokyny na poslední chvíli. Na druhou
stranu jsme si díky tomu při prudkých
sjezdech z dálnice naplno ověřili, že Fabia má skvěle vyladěný podvozek. Je

komfortní a přitom vůz perfektně drží i
v prudkých zatáčkách. Tomu napomáhá
systém XDS+, který je rozšířenou funkcí
elektronické uzávěrky diferenciálu, pro
bezpečný průjezd zatáčkou. O tom si jiná
auta této třídy mohou nechat jen zdát. Ve
Fabii bude XDS+ v základní výbavě.
Auto se vyrábí se čtyřmi benzinovými
a třemi naftovými motory. Vyzkoušeli
jsme novinku – benzinový turbo motor
TSI s výkonem 81 kilowatt. Ten s Fabií
umí skutečně skvěle zamávat. Auto má
odpich a na dálnici ukazuje konkurentům záda. Jde přitom o nové motory, které mají výrazně nižší spotřebu i emise.
Za tento pohon si ovšem zákazníci
připlatí. Do základní výbavy firma nabízí o dost levnější tříválcový litrový motor, který sice ušetří zákazníkům peníze, ale na žádné závodění to není. Vůz
s tímto motorem však jede nečekaně
svižně a tiše. Ale! Až budete chtít předjíždět náklaďák do táhlejšího kopce a povezete manželku, dítě, psa a tchýni, raději na tento nápad rychle zapomeňte.
Nová Fabia je podle Škodovky
o 17 procent úspornější. S verzí GreenLine se zákazník dostane podle výrobce na
3,1 litru na sto kilometrů. My jsme se s tříválcovým motorem o výkonu 55 kw s neúplně zajetým motorem pohybovali na
zhruba 7 litrech. Je ale pravda, že jsme
benzinový pedál rozhodně nešetřili.
Škoda Fabia III zkrátka nabízí různé
varianty – tu levnou pro nenáročné řidiče, kterým však nabídne bezpečí a komfort, anebo dražší verzi pro náročnější řidiče, kteří si chtějí naplno užít, co tento
mladý dravec skutečně dokáže.

■ BEZPEČNOST
Volitelný asistent s funkcí nouzové
brzdy, která vůz dokáže
automaticky zastavit, snižuje riziko
nehod v koloně. Další pomocník,
takzvaná multikolizní brzda vůz
po nehodě automaticky zabrzdí,
aby tak zabránila následným
kolizím. Počínající únavu řidiče
rozpozná Driver Activity
Assistant. Rychlost lze
automaticky omezit na předem
nastavenou hodnotu. Při rozjezdu
do kopce pomůže Hill Hold
Control. Nová Fabia má v sériové
výbavě také elektronickou
kontrolu tlaku vzduchu v
pneumatikách.
■ KOMFORT
Vůbec poprvé nabízí Škoda Fabia
automatický systém bezklíčového
odemykání, startování a zamykání
– vše s pomocí tlačítka a dotyku
klik dveří. V této modelové řadě
také debutuje parkovací
signalizace při parkování vpředu
a vzadu. Optimální výhled z vozu
zaručuje asistent s dešťovým a
světelným senzorem. Ten deštový
automaticky reguluje rychlost
stěračů, světelný senzor zase
v závislosti na světelných
podmínkách automaticky zapíná
a vypíná tlumená světla.
Premiéru ve Fabii oslaví i nové
elektromechanické řízení, zvané
C-EPS, které šetří hmotnost
i palivo. Poprvé si může zákazník
objednat Fabii s velkou
panoramatickou prosklenou
střechou.
■ CENY
Cena ve stupni výbavy Active
s paketem PLUS a benzinovým
motorem 1,0 MPI/44 kW začíná na
částce 239 900 korun. Součástí
výbavy je klimatizace, elektricky
ovládaná přední okna a vnější
zpětná zrcátka s vyhříváním,
6 airbagů, multikolizní brzda nebo
centrální zamykání.
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Račí tsunami na Máchově jezeře
Vypouštění Máchova
jezera, nejhlubšího
rybníku v Česku, završil
výlov. Rybáři chytili jen
málo ryb, ale zato našli
spoustu raků a škeblí.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
SEVERNÍ ČECHY | Romantické výlovy
rybníků, jak je znáte z Rožmberku, na
Máchově jezeře nečekejte. Výlov rybníku, jehož dno dosahuje hloubky až
12 metrů, totiž probíhá za hrází ve výpusti. Tam se ryby v úzkém korytě zachytí na železné mříži a jsou obratem lifrovány do kádí.
Mezi kameny na odhaleném břehu se
cosi leskne. Je to rak bahenní. Ekologové potvrdili výskyt korýšů už před šesti
lety, kdy se Mácháč naposledy vypouštěl. Letošní vypouštění ale ukázalo račí
„tsunami“. U výpusti se jich v bahně
krčí stovky. Někteří bohužel neuniknou
podrážkám gumáků pobíhajících dětí,
které je v blátě nerozeznají od kamenů.
Občas se ozve křupnutí. „To je račí masakr,“ zlobí se rybář Ondřej Štverák.
Vadí mu, že ochránci zvířat, kteří měli

Obnažené dno jezera odhalilo stovky raků bahenních.
raky z bahna sbírat a přenášet je do nádob, jsou v nedohlednu.
„Mami, bolí tu rybičku, když s ní
takhle házejí?“ ptá se sotva pětiletá copatá holka své mámy. Pohled na zpěněnou vodu zbarvenou rybí krví není pří-

FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ

jemným obrázkem. „Neboj, ryba bolest
necítí, to je studenokrevný tvor,“ uklidňují dítě od hlavy k patě zablácení rybáři. Již několik týdnů vypouští největší
rybník na severu Čech. Po otevření úzkého koryta ryby nashromážděné u vý-

pusti propluly až k mřížím. „Candát, sumec, štika, bolen. Taky kapr a amur,“
hlásí Libor Pitro z Rybářství Doksy.
Dravé ryby zimu přečkají v sádkách,
aby se zjara vrátily do znovu napuštěného jezera. Kapři, amuři a tolstolobici
míří rovnou do kádí. Už jsou na ně připravené igelitky s logem Český kapr.
Za kilo kapra 70 korun, za stejnou váhu
štiky dokonce dvě stovky. Jdou na dračku, prodávající se ani nezastaví.
„Hodně optimistický předpoklad byl
sto tun ryb. Vypadá to, že jich bude jen
deset,“ říká jeden z rybářů. Šéf výlovu
Pitro za chvíli přichází s vysvětlením.
Daří se vylovit pouze asi čtvrtinu ryb.
Držely se totiž masivního přítoku jezera
a nespluly do míst, kde je rybáři dokážou chytit. Přesto je dobře, že k výlovu
došlo. Bylo nutné obměnit rybí populaci. Přemnožily by se hlavně ty plevelné
a křehká rovnováha mezi druhy by se
ještě více narušovala.
Vypuštění jezera pomůže i čistotě
vody. Sinice usazené v bahně totiž
uschnou a toxické látky, které produkují, přejdou do hlubších sedimentů, odkud se do vody už zpět neuvolní. Dá se
tedy očekávat, že příští rok odmění
hygienici Mácháč jiným než žlutým
smajlíkem, kterým zde letos označovali
zhoršenou jakost vody ke koupání.
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Ještě zbývá

VÁNOCE S OLMÍKY
ZAČALY JIŽ 20. ŘÍJNA!

VÝHERCE PLYŠÁKŮ FANDA
NAJDETE NA WWW.OLMICI.CZ
Hledej kódy pod obaly Olmíků,
jdi na www.olmici.cz a vyhraj!
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Havel: dělník i svědek na svatbě
Unikátní výstava
v Muzeu Podkrkonoší
ukazuje prezidenta,
jak ho neznáme.

Expozice neopomíjí ani Havlovu prezidentskou éru. Zkraje 90. let se například s tehdejším ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem zúčastnil „demonstrace“ za otevření hranic s Polskem na Pomezních Boudách, v roce 1992 zase besedoval v Horním Starém Městě. Výstavu uzavírají snímky z předávání čestného občanství a kulturní ceny města Trutnova v roce 2010.

TOMÁŠ PLECHÁČ
VÝCHODNÍ ČECHY | Václav Havel
jako návštěvník trutnovské cukrárny,
dělník s pytlem křemeliny na zádech
v pivovaru, svědek na svatbě i coby návštěvník českého Woodstocku. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově otevřelo výstavu, která tu ještě nebyla.
Na více než stovce fotografií mapuje
vztah bývalého českého prezidenta
k podkrkonošskému regionu, od konce
60. let až po rok 2010. Řada snímků dosud nikdy nebyla vystavena. Kromě známých fotografů Bohdana Holomíčka
a Jiřího Jahody zde jsou také snímky
z archivu šéfa Havlovy ochranky.

Fotky jsou jediné, co zbyde

S Landovským v Bukách
„Havlův vztah k tomuto regionu byl velmi těsný už od roku 1967, kdy koupil
chalupu na Hrádečku. Často se na Trutnovsko vracel. Snažili jsme se vybrat
lidské, všední fotografie. Chtěli jsme
také ukázat, že lidi měli prezidenta rádi,
při projevech ho poslouchali a v podstatě mu viseli na rtech,“ říká kurátor Ondřej Vašata.
Zatímco fotografie z Hrádečku nebo
trutnovského festivalu jsou notoricky
známé, výstava zachycuje i mnohem civilnější události. Nejpozoruhodnější
snímky pocházejí ze 70. let. Ukazují
slavného dramatika během návštěvy
představení divadla Semafor v Národním domě nebo jako svědka na svatbě
Pavla Landovského v Mladých Bukách.
Výstava nabízí vhled do Havlova soukromí, zachycuje například momentku
z trutnovské cukrárny nebo chvíli, kdy
čte knížku o pivovarnictví.

Na Hrádečku. Václav Havel se na Trutnovsko často vracel, pobýval na své
chalupě u Vlčic (foto nahoře). Výstava v muzeu (dole). FOTO | ALEŠ FORMÁNEK

Na přehlídce se podílelo zhruba deset
autorů, vesměs z trutnovského regionu.
Nejvíce snímků dodal Havlův dvorní fotograf Bohdan Holomíček. Známé jsou
hlavně jeho momentky z Hrádečku.
„Václavu Havlovi fotografové nevadili,
byl k nim shovívavý, protože si uvědomoval, že fotky jsou to jediné, co zbyde,“ říká janskolázeňský autor.
Blízko k Václavu Havlovi měl rovněž trutnovský fotograf Jiří Jahoda. Od
začátku dokumentoval jeho návštěvy
zdejšího festivalu, později také fotil prezidenta na Hrádečku. „Na fotografování Václava Havla jsem se vždycky těšil
a nebyl jsem sám. Když na festivalu chyběl, tak tam byla polovina fotografů a reportérů,“ vzpomíná Jahoda.
Na výstavě jsou k vidění také snímky, které muzeu poskytl šéf Havlovy
ochranky Antonín Maněna. Přestože
podle svých slov fotit neumí a vždy se
tomu spíš vyhýbal, pořídil vzácné rodinné záběry z dramatikova života. Například ze štědrovečerní večeře nebo při narození štěňat. „K focení mě přiměla
Olga Havlová, která mi dala fotoaparát
a občas mi řekla, ať něco vyfotím,“ vysvětluje Antonín Maněna, který se
s Václavem Havlem znal čtyřicet let.
Mezi lety 1991 až 2001 pracoval jako
vedoucí jeho ochranky.
Muzeum Podkrkonoší expozici uspořádalo u příležitosti 25. výročí od sametové revoluce. Výstava potrvá až do začátku února.
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Za poctivé splácení Vás

každý rok odměníme!

splátek
zpět

Čím více splátek splatíte, tím víc Vám jich vrátíme.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 321 821
Počet vrácených splátek je závislý na délce splácení úvěru. Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu měsíčních splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 10. 2021 je úrok 14,36 % p. a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč.
Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 10. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci počínaje 15. 11. 2014. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně
a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do 15. 11. 2014. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru
klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz.
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Jeden den v životě
Emmy a Dextera se pro
oba stal osudovým,
i když si to nechtěli
připustit. Vše pochopili
mnohem později, až po
dlouhých dvaceti letech.
■ Petr Jiříček
Dva vysokoškolští studenti se seznámili na večírku po jejich společné promoci.
Přestože si byli vzájemně sympatičtí,
zůstali jen přáteli. A začali se každý rok
scházet, vždy ve stejný den. S důvěrou
spolu sdíleli životní radosti i trable a vzájemně si sdělovali, co za tu dobu každý
z nich prožil, jak se jim dařilo v práci či
v partnerských vztazích. Každé setkání
odhalovalo jejich úspěchy i prohry a ukazovalo, jak se v mezidobí změnili. Museli
si projít vzestupy i pády profesními i vztahovými, než poznali, co pro sebe vzájemně opravdu znamenají. Po letech naplněných hledáním štěstí a porozumění, ale
také dospíváním a dozráváním si Emma
i Dexter nyní konečně začínají uvědomovat, že partnera k prožití opravdové lásky
a spokojenosti mají vlastně stále na dosah
ruky. A že je na čase přestat se scházet jen
jednou za rok, ale zůstat spolu už natrvalo... Hlavní role spolužáků z vysoké školy
Emmy a Dextera , kteří se setkávají pravidelně 15. července na výročí prvního společného večírku, ztvárnili Anne Hathawayová a Jim Sturgess.
Kde a kdy: ČT 2, 26. 11., 21.55

sérum pravdy

kresby | štěpán mareš

číslo 57
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ČT1
6.00

Bláznivé lásky (48/52) 7.00 Bláznivé
lásky (49/52) 8.00 Na cestě po Kanchanaburi 8.30 Gejzír 9.00 Dlouhá
míle (5/6) 10.15 Všechnopárty 11.15
Případy detektiva Murdocha VII (2/18)

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Dřevěná Marika
Pohádka (ČR, 2000)
Až já budu královna
Pohádka (ČR, 1984)
Ranč U Zelené sedmy
Jak jsme se stali závisláky. Komed.
seriál (ČR). Režie M. Balajka
Nejlepší člověk
Veselohra (ČR, 1954)
Psí kus
Komedie (ČR, 2005). Hrají R. Hrušínský, S. Stašová a další
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

14.10
14.55
15.20
17.05
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57

ČT2
6.00

Raníček 6.05 Atlas zvířat 6.40 Babar
7.00 Malý princ 7.30 Studio Kamarád
9.00 Náš venkov: (Nes)hody 9.30
Putování za muzikou 9.55 Folklorika
10.25 Bedekr 10.50 Tajemství mrtvých
mužů: Co se stalo s Raoulem Wallenbergem? 11.40 Babylon

12.05
12.35
12.55
13.20

Refreš(h)
Vesnicopis
Děti sametu: Adam Plachetka
Vlak s mlékem zde již nestaví
Drama (VB, 1968). Hrají E. Taylorová, R. Burton, N. Coward a další
Bohové a mýty staré Evropy
Islandská peříčka
Auto Moto Revue
Kamera na cestách: Izrael, pestrá
mozaika vjemů
Zázračná planeta: Medvědí rodina
a já
Příběhy neobyčejné energie
Večerníček
Souboj vojevůdců: Paulus proti
Čujkovovi
Postřehy odjinud
Zprávy v českém znakovém jazyce

15.10
15.30
15.55
16.25
17.20
18.15
18.45
18.55
19.40
19.50

www.5plus2.cz

Nova
6.15
6.40
7.10
7.40
8.05
8.40
9.05
10.55
11.50
12.00
13.25
14.50

16.55
17.15
18.05
18.45
19.30

Želvy Ninja VIII (3)
Návrat do budoucnosti II (26)
Legendy Chima (33)
Tom a Jerry III (10)
Tučňáci z Madagaskaru II (13)
Dva a půl chlapa IV (3)
Komediální seriál (USA, 2006)
Křupan
Komedie (USA, 2000). Hrají
J. Biggs, M. Suvariová a další
Koření
Rychlovky Ládi Hrušky
Hledá se táta
Komedie (ČR, 1961). Hrají V. Menšík, G. Vránová, F. le Breux a další
Výměna manželek IV
Jak ukrást nevěstu
Romantická komedie (USA/VB,
2008). Hrají P. Dempsey,
M. Monaghanová a další
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Volejte Novu
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.15
7.25
7.55
8.25
8.55
10.20

12.20

14.25

16.10

18.10
18.55

Zpravodajství FTV Prima
Avengers - Sjednocení (25)
Dokonalý Spider-Man (18)
Jake a piráti ze Země Nezemě (11)
Autosalon
Risknem to s Polly
Romantická komedie (USA,
2004). Hrají J. Anistonová, B. Stiller, P. S. Hoffman, A. Baldwin,
H. Azaria a další. Režie J. Hamburg
Den pro mou lásku
Film (ČR, 1976). Hrají M. Vančurová, V. Harapes, S. Kamenická,
D. Medřická, J. Šejbalová. Režie
J. Herz
Za trnkovým keřem
Rodinný dobrodružný film (ČR,
1980). Hrají T. Holý, G. Valach,
J. Brejchová, J. Kemr, V. Sloup.
Režie V. Gajer
Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima

ZÁBAVA

DETEKTIVKA

KRIMI

FANTASY

20.00 Královny popu - Pocta legendám
21.15 Deset zastavení s mistry zábavy
22.09 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22.10 Fanfán Tulipán
Dobr. komedie (Fr., 1952). Hrají
G. Philipe, G. Lollobrigida a další
23.50 Spletenec
Horor (Kan./USA, 2009). Hrají
A. Brody, S. Polleyová, D. Hewlett,
D. Chanéacová, B. McGibbon.
Režie V. Natali
1.35 MI5 VI (6/10)
2.25 Manéž Bolka Polívky
3.40 Designtrend
3.50 Chalupa je hra
4.15 Pod pokličkou

20.00 Hercule Poirot XII
Tragédie o třech jednáních.
Detekt. film (VB, 2009). Hrají
D. Suchet, M. Shaw, K. Nixonová,
A. Malik, N. Pegram a další
21.35 Most (3, 4/10)
Krimiseriál (Dán./Švéd., 2011).
Hrají S. Helinová, K. Bodnia,
D. Malmberg, S. Bobergová a další
23.30 Devět kruhů pekla
Drama (ČR/SR/Kambodži, 1987)
1.40 Pološero - Být, či nebýt svobodnou matkou?
2.05 Cesty víry: Na počátku byla
vražda - Kain a Ábel
2.35 Uchem jehly
3.00 Stará Boleslav

20.20 Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013). Hrají O. Vetchý, L. Vaculík, J. Vondráček,
J. Dvořák, V. Kerekes. Režie
P. Nikolaev
22.20 Pařba v Bangkoku
Komedie (USA, 2011). Hrají Z. Galifianakis, E. Helms, B. Cooper,
K. Jeong, J. Bartha. Režie T. Phillips
0.25 Nezvratný osud 4
Horor (USA, 2009). Hrají B. Campo,
S. VanSantenová, N. Zano,
H. Webbová, M. Williamson a další.
Režie D. R. Ellis
1.55 Novashopping
2.25 Áčko
3.15 Kolotoč

20.15 Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy film (USA, 2012). Hrají
M. Freeman, I. McKellen, R. Armitage, C. Blanchettová a další.
Režie P. Jackson
23.55 Z pekla
Thriller (USA, 2001). Hrají J. Depp,
H. Grahamová, I. Holm a další.
Režie A. Hughes, A. Hughes
2.25 Žoldnéř
Western (It., 1968). Hrají F. Nero,
J. Palance, T. Musante a další.
Režie S. Cobrucci
4.10 Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.00 Svět Nova Cinema 6.30 Susedia (3, 4) 7.35
Nová cestománie 8.10 Ten, kdo tě chrání III (4) 9.00
Dallas II (2) 9.50 Vražedná čísla V (22) 10.40 Odložené případy III (15) 11.30 Gilmorova děvčata (11)
12.40 Moonwalker 14.35 Madagaskar 3, anim. film
(USA, 2012) 16.30 Green Lantern, sci-fi film (USA,
2011) 18.45 Naše bláznivá rodina, komedie (ČR,
1968) 20.00 Dcera nejlepšího kamaráda, drama
(USA, 2011) 21.55 Devět životů, akční film (USA,
2004) 23.45 Policie, krimifilm (Fr., 1985)

6.45 Ninja faktor po americku IV (14) 7.45 Magazín
Ligy mistrů UEFA 8.15 Motorsport 8.50 Profesionál
(3, 4) 11.05 Procitnutí (10) 12.05 Re-play 12.35
Applikace 13.10 Fakta X II (13) 14.10 Simpsonovi
XVIII (3) 14.40 Simpsonovi XVIII (4) 15.10 Pevnost
Boyard (3) 17.40 Záblesk budoucnosti (11) 18.30
Simpsonovi XVIII (5) 18.55 Simpsonovi XVIII (6)
19.30 Simpsonovi XVIII (7) 20.00 Asterix a Obelix:
Mise Kleopatra 22.20 Tajemství loňského léta 0.25
Simpsonovi XVIII (5) 0.55 Sexy trefa

11.55 Famílie III (2) 12.55 Chůva k pohledání V (4)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (24) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (1) 14.25 Nečekaná
naděje 16.30 Closer VII (3) 17.20 Ricardovy recepty X (142) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym
USA V (4) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(2, 3) 19.45 Chůva k pohledání V (5) 20.15 Rodina
v ohrožení 22.15 Kráska a zvíře (20) 23.10 Nejšílenější sexuální úchylky III (6) 23.40 The L Word VI
(3) 0.35 Volejte Věštce

12.50 Poslední mobilizace: Němečtí kamikaze
13.50 Zloději aut (4) 14.45 Denverský střelec 15.45
Soukromý život evropských savců: Jezevec lesní
16.50 Do nitra obrů přírody (4) 17.55 Starověké
objevy III (2) 18.55 Záhadné postavy dějin II (2, 3)
20.00 Krásy divokých Pyrenejí (1) 21.05 Apalačské
pohoří: Nekonečné lesy 22.10 Dan Snow: Dějiny
britské železnice (1) 23.15 Do oblak s Martinem
Shawem (5, 6) 0.10 Váleční kšeftaři: Druhá světová
z druhé ruky (1) 1.00 Veterinář z Bondi Beach (13)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

13.25 Cyklokros: Světový pohár 2014/2015 Belgie
14.25 Olympijský magazín 14.55 Cyklokros: Světový pohár 2014/2015 Belgie 16.25 Sport, jeho podoby a motivace 17.20 Fotbal: Tomáš Pospíchal 17.35
Hvězdy v záři Komety 18.30 Fotbal: Magazín Ligy
mistrů UEFA 19.00 Čtyřka Sport 19.15 Deník NHL
19.30 Fotbal: FC Baník Ostrava - FK Baumit Jablonec 22.30 Sportovní zprávy 22.45 Deník NHL
22.55 Fotbal: Česko-Island 0.40 BBV 0.50 Cyklokros: Světový pohár 2014/2015 Belgie

6.00 Óčko hity, klipy nonstop 8.00 Švédská trojka
8.05 Óčko hity, klipy nonstop 9.00 Bravo tv 9.05
Óčko hity, klipy nonstop 9.55 Zabil.cz 10.00 Top 30
12.00 Simply the best, ty největší hity všech dob
13.00 Natoč si svůj klip 13.10 Óčko hity, klipy nonstop 15.00 New Look 15.15 Óčko hity, klipy nonstop
18.00 Limuzína 18.30 Óčko hity, klipy nonstop
20.00 CZ & SK, české a slovenské klipy 21.00 Millennium, největší hity nového milénia 22.00 Party
ride, dance music pro všechny

5.05 Víkend za 200 eur (5) 5.30 Naše zprávy 6.05
Animáček 8.25 Drtivka - jdi do toho! (7) 9.35 Smrt
na černo 11.50 Mailem, poštou, mobilem 12.00
Perry Mason (15) 14.10 Ona a on 14.40 Ztracená
minulost 16.45 Třicet případů majora Zemana (15)
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (48)
20.10 Nikdo není perfektní 21.35 Exkluziv Kateřiny
Brožové 22.20 Sejdeme se na Cibulce 23.25 Noční
zprávy 23.35 Stopy života (5) 0.40 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VII (5)

5.35 Invaze (19) 8.00 Barclays ATP World Tour
Finals 2014 10.00 Barclays ATP World Tour Finals
2014 12.20 Pittsburgh Penguins-New York Islanders 14.10 Element 14.25 Kobra 11 VII (8) 15.25 Star
Trek: Nová generace (3) 16.25 Mlčenlivý 18.35
Crash testy Richarda Hammonda (1) 19.30 Star
Trek: Nová generace (4) 20.20 Kriminálka Las
Vegas III (4) 21.05 Kriminálka Las Vegas III (5)
22.05 Reset, sci-fi film (Kan./USA, 2009) 23.45
K.O. Night (491) 0.45 Kriminálka Las Vegas III (4, 5)

Česká republika
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U Babišů doma je občas „Itálie“
Nový týdeník TÉMA přináší rozhovor s manželkou Andreje Babiše Monikou. Jak zvládají dvacetiletý rozdíl?
ČR | Proč si ji k životu vybral jeden z nejmocnějších mužů Česka, prý netuší. Místo naučených frází klidně přizná, že politika ji nezajímá a mluvit o ní nechce. A tak
při rozhovoru s Monikou Babišovou (40)
pro časopis TÉMA padaly otázky o tom,
jak se žije s miliardami na účtě a s kombinací podnikatele a politika po boku.

Proč jste se vlastně vdávala tak brzy?
On byl moje první láska a moje rodné příjmení bylo Herodesová. Dost jsem tím trpěla a chtěla jsem se toho jména zbavit.
Trochu puberťácký důvod, bohužel.
Váš muž je velmi dominantní osobnost. Jaké jsou vaše role doma?
Já jsem dost tvrdohlavá a na všechno
mám svůj názor, takže poměrně často
u nás dochází ke střetům. Řekla bych,
že silné osobnosti jsme oba dva a nemáme úplně tichou domácnost. Je to trochu „Itálie“, ale talíře po sobě neházíme. Oba musíme dělat kompromisy.
Jednou já, jednou on, ale já víc. (smích)

Když jste s Andrejem Babišem začali spolu žít, měli jste oba už jedno
manželství za sebou. Bála jste se
dvacetiletého věkového rozdílu?
Okolí mě zrazovalo hodně. Hlavně můj
tehdejší šéf, který byl u našeho prvního
setkání. Promlouval mi, coby dvacetileté naivce, do duše. Že to nemá žádnou
perspektivu.
Nabízí se úvaha, že vám starší muž
imponoval i proto, že váš tatínek zemřel, když jste byla ještě dítě.
Ano, má to logiku a já jsem teď opravdu
spokojená. Můj první manžel byl starší
o tři a půl roku a náš vztah byl téměř sourozenecký.

Ministr financí Andrej Babiš
se svou manželkou Monikou.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

Jaký byl ten zásadní, se kterým jste
se těžko smiřovala?
Samozřejmě to byla otázka ochranky,
kterou Andrej najal poté, co mě přepadl
muž s pistolí.

* Jak vysoké dávají dětem kapesné?
* Proč nebyl Andrej Babiš u porodu?
* Proč chtěla adoptovat třetí dítě?
* Jaký typ žen se Babišovi líbí?

* Co přesně se při přepadení stalo?
* Bude svatba?
* Za co nejvíc utrácí?

Na to vše odpovídá Monika Babišová
ve velkém rozhovoru pro týdeník
TÉMA, který dnes vychází.
(red)

INZERCE

Konica Minolta podporuje společensky prospěšné projekty.
Pomáháme charitativnímu projektu „Složme se handicapovaným dětem na invalidní vozíky“.

neděle 23. listopadu 2014
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Okouzlení
III (28/52) 7.15 Nejlepší člověk. Veselohra (ČR, 1954) 9.00 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 Bylo nás pět
(3/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Pohádka pro housle a violu
Pohádka (ČR, 2005). Hrají
V. Dlouhý, L. Hampl, M. Borová,
Z. Vejvodová, M. Stropnický
a další. Režie J. Deák
14.15 Tři princezny tanečnice
Pohádka (ČR, 1984). Režie M. Bobek
15.05 Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978). Hrají
M. Kopecký, A. Vránová a další
16.30 Znamení koně
Merlin. Rodinný seriál (ČR, 2009)
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
INZERCE

DRAMA

ČT2
9.00

Špačkovi v síti času 9.30 Československý filmový týdeník 1964 9.45 Hledání
ztraceného času: Vltava v obrazech
(84) 10.05 Raport o Velké válce: Na
palubu spějme 10.45 Poslední den
1. světové války 11.35 Nedej se

12.30 Chcete mě?
12.55 Království divočiny
13.25 Sváteční slovo biskupa Církve
československé husitské R. Göbela
13.30 Křesťanský magazín
13.55 Uchem jehly
14.25 Cesty víry
14.50 Na plovárně s Joem Lovanem
a Johnem Abercrombiem
15.20 Newfoundland - drsný klenot
Kanady
16.05 Pyramidy? (4/5)
16.55 Madagaskar: Ostrov zázraků
17.45 Naše tradice: Advent
18.15 Příběhy neobyčejné energie
18.45 Večerníček
18.55 Tajemství mrtvých mužů: Co se
stalo s Raoulem Wallenbergem?
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

THRILLER

ČTĚTE NÁS

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

www.5plus2.cz

Nova
6.00
6.10
6.40
7.05
7.35
8.00
8.30
9.25

11.40

13.00
13.30
16.15
16.45

18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Želvy Ninja VIII (4)
Král džungle (1)
Legendy Chima (34)
Tom a Jerry III (11)
Jak vycvičit draky II (12)
Víkend
Pomáda
Muzikál (USA, 1978). Hrají J. Travolta, O. Newton-Johnová,
S. Channingová, J. Conaway,
B. Pearl a další. Režie R. Kleiser
Rozpaky kuchaře Svatopluka (7)
Přepadovka. Seriál (ČR, 1984).
Hrají J. Dvořák, J. Somr, J. Bláha,
S. Zázvorková, G. Vránová
Mr. Bean
Velká cena Abú Dhabí
Zničeno ve vteřině II
Talisman
Romantické drama (USA, 2012).
Hrají Z. Efron, T. Schillingová,
B. Dannerová, A. LeFevre a další
Hospoda (50)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.45
12.20
13.25
13.50

15.55

18.00
18.55

Avengers - Sjednocení (26)
Dokonalý Spider-Man (19)
Jake a piráti ze Země Nezemě (12)
Tajemství války (4)
Zbraně stínové války. Seriál (USA,
1998)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty II (13)
Strom hanby. Krimiseriál (N,
2012). Hrají C. Petersová, B. Mädel,
M. Bucher a další
Partie
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář 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
Prokletý box. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima

SERIÁL

SERIÁL

20.20 Kriminálka Anděl IV (13)
Letiště. Krimiseriál (ČR, 2014). Hrají
M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová,
H. Dvořáková, M. Novotný. Režie
J. Chlumský
21.30 Comeback
Modelka. Sitcom (ČR, 2008)
22.05 Střepiny
22.45 Charlieho andílci
Akční komedie (USA/N, 2000).
Hrají C. Diazová, D. Barrymoreová,
L. Liuová, B. Murray, S. Rockwell.
Režie McG
0.40 Kriminálka New York II (17)
1.25 Novashopping
1.55 Volejte Novu
2.30 Kolotoč

20.15 Vinaři (13)
Tour de Burčák. Komediální seriál
(ČR, 2014). Hrají V. Postránecký,
J. Smutná, T. Kostková, J. Paulová,
M. Táborský. Režie V. Moravec
21.30 TGM: Talk show Geni a Míši
22.45 Vraždy podle předlohy
Thriller (USA, 1995). Hrají S. Weaverová, H. Hunterová, D. Mulroney,
H. Connick ml., W. Patton. Režie
J. Amiel
1.20 Okrsek 22 (12)
Jak se čistí špína. Krimiseriál
(USA, 2012)
2.10 Tajemství války (4)
3.10 Vraždy v Midsomeru XIII
4.40 Nikdo není dokonalý

NA WEBU
www.5plus2.cz

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

20.00 České století
Je to jen rock’n’roll (1976). Drama
(ČR, 2013). Hrají M. Daniel,
T. Hofová, D. Matásek, F. Němec,
P. Vacek. Režie R. Sedláček
21.10 168 hodin
21.45 Cirkus Bukowsky (3, 4/6)
23.30 Komisař Moulin
Napětí. Krimiseriál (Fr., 2002).
Hrají Y. Rénier, C. Michu, N. Amalová, A. Béatová, B. Rosselli a další
0.55 13. komnata M. Fleischmanna
1.20 Sváteční slovo biskupa Církve
československé husitské R. Göbela
1.25 Manéž Bolka Polívky
2.40 Klavírista, běžec, veselý slepec
3.00 Postřehy odjinud

20.00 Zločin
Psycholog. thriller (Fr., 1993). Hrají
A. Delon, M. Blanc, S. Broustalová,
M. Leroux a další. Režie J. Deray
21.30 Ptáci
Horor (USA, 1963). Hrají T. Hedrenová. R. Taylor, J. Tandyová,
S. Pleshettová a další
23.25 Fenomén Underground
0.20 Objevování planety Oceán:
Pulz života
1.05 Evropa dnes
1.35 Folklorika
2.00 Portrét Viléma Heckela
2.25 Z očí do očí
2.50 Radhošť
3.10 Klub přátel dechovky

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Tom a Jerry III (10)
6.40 Vyhrál jsem v loterii 8.15 Křupan 10.00 Hledá
se táta 11.40 Koření 12.35 Naše bláznivá rodina
13.55 Jak ukrást nevěstu, romant. komedie
(USA/VB, 2008) 15.50 Ztraceni ve vesmíru, sci-fi
film (USA, 1998) 18.10 Lovci zločinců (2), krimiseriál
(USA, 2011) 19.05 Lovci zločinců (3), krimiseriál
(USA, 2011) 20.00 Muži v naději, komedie (ČR,
2011) 22.25 Černý úsvit, akční film (USA, 2005) 0.15
Charlieho andílci (4), akční seriál (USA, 2011)

7.05 Ninja faktor po americku IV (15) 7.55 Fakta X
II (14) 8.55 Vetřelci z hlubin (5) 9.55 Procitnutí (11)
10.50 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 13.15 Top
Gear XVII (1) 14.25 Simpsonovi XVIII (6) 14.55
Simpsonovi XVIII (7) 15.25 Pevnost Boyard (4)
17.40 Záblesk budoucnosti (12) 18.30 Simpsonovi
XVIII (8) 18.55 Simpsonovi XVIII (9) 19.30 Simpsonovi XVIII (10) 20.00 Tron: Legacy 22.45 Dexter
VIII (7) 23.50 Živí mrtví II (9) 0.50 Simpsonovi XVIII
(8), anim. seriál (USA, 2006-2007)

10.15 Záchranka San Francisco (14) 11.10 Zoufalé
manželky VIII (14) 12.10 Famílie III (3) 13.05 Chůva
k pohledání V (5) 13.40 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (2, 3) 14.30 Moje svatba 16.30 Closer VII (4)
17.20 Ricardovy recepty X (143) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA V (5) 18.50 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (4, 5) 19.45 Chůva k pohledání V (6) 20.15 Zelená karta 22.45 Chirurgové X
(6) 23.40 Nejšílenější sexuální úchylky III (7) 0.05
Closer VII (4) 0.55 Volejte Věštce

11.45 Nejdivočejší ostrovy (5) 12.50 Monstra z hlubin (1) 13.45 Kosmos: Časoprostorová odysea (8)
14.50 Věda pro budoucí vládce světa: EMP bomba
15.50 Detektivové bitevního pole (2) 16.55 Poslední nacisté (1) 17.55 Dan Snow: Dějiny britské železnice (2) 18.55 Svět smyslů (1) 20.00 Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (2) 21.05 Na jižní pól
s princem Harrym (1) 22.10 Arktida s Brucem
Parrym (1) 23.15 Tajemství lesa (3) 0.10 Letecké
nehody: Přísně tajné II (9)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

10.30 Házená: HC Dukla Praha - HC Pelister 08 Bitola
12.05 Panorama 12.25 Motorismus: Rally Velká Británie 13.20 Golf: Sanya Ladies Open 2014 14.15
Deník NHL 14.50 Fotbal: Magazín Ligy mistrů UEFA
15.20 Fotbal: FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha
1905 18.00 Hokej: HC Oceláři Třinec - HC Kometa
Brno 21.40 Studio fotbal - Dohráno 22.25 Sportovní zprávy 22.40 Deník NHL 23.15 Tanec: Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem 0.45 BBV
1.00 Házená: HC Dukla Praha - HC Pelister 08 Bitola

6.00 Ranní fresh, vstávání s muzikou 8.00 TyTrubko, Vlog Gr3thy a vtipná videa z netu 8.05 Óčko hity,
klipy nonstop 9.00 Mercedes Benz Space 9.30
Óčko hity, klipy nonstop 10.00 Óčko chart 12.00
Simply the best 13.00 Óčko hity 15.00 Filmshot
15.15 Óčko hity 18.00 Ve Vatě 18.30 Óčko hity
20.00 CZ & SK, české a slovenské klipy 21.00 Millennium, největší hity nového milénia 22.00 Simply
the best, ty největší hity všech dob 23.00 Drive,
tvrdá hudba, extrémní sporty, lifestyle

5.05 Víkend za 200 eur (6) 5.30 Naše zprávy 6.05
Animáček 8.10 Drtivka - jdi do toho! (8) 9.10 Beethoven: Velký trhák 11.35 Kašpárku, vař! 11.55 Perry
Mason (16) 13.55 Exkluziv Kateřiny Brožové 14.40
Inga Lindström: Rasmus a Johanna 16.40 Třicet
případů majora Zemana (16) 18.30 Naše zprávy
19.00 Velkolepé století III (49) 20.10 Čas minulosti
22.10 Barrandovská Sedmička 22.50 Noční zprávy
23.00 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IV
(23) 0.00 Muž z Pekingu (1), thriller (N/Švéd., 2011)

8.25 Boston Bruins-Montreal Canadiens 10.25 Volvo
Ocean Race 14 (7) 10.55 European Poker Tour 2014
(36) 11.45 Crash testy Richarda Hammonda (1)
12.45 Mlčenlivý 15.00 Star Trek: Nová generace (4)
16.00 Vězněm v cizině VII (3) 16.50 Znáš mé jméno
18.40 Crash testy Richarda Hammonda (2) 19.30
Star Trek: Nová generace (5) 20.20 Lovci zločinců II
(13, 14) 22.00 Arrow (3) 22.45 Invaze (20) 23.35
Městečko South Park XV (7) 0.05 K.O. Night (492)
0.55 Lovci zločinců II (13, 14)

INZERCE

Certiikovaný KOMÍN

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 12 980 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13 450 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

Tel.: 734 104 501

doprava zdarma

www.primako.cz

Vánoce s KMOTRem
chutnají…

A je to tady, ani jsme se
nenadáli a opět po roce
Vánoce….
Vánočnímu
shonu a shánění dárků
na poslední chvíli se podaří asi málokomu zcela
vyhnout, i když tyto svátky by měly být, jak všichni dobře víme, především
o radosti, klidu a rodinné
pohodě. Chcete-li svým
blízkým či známým udělat radost a zároveň uniknout přeplněným nákupním centrům, je dobré
se na vánoční nadílku
připravit v předstihu. Co
byste řekli dárku, který
potěší nejen pod stromečkem ale hlavně potom u společného stolu,
kdy si ho v klidu vychutnáte?!

Společnost KMOTR –
Masna Kroměříž a.s. si
i letos připravila širokou
nabídku vánočních výrobků. Vybírat si můžete z jednotlivých salámků v ozdobném balení a mnoha
rozličných chutí. Milovníky
výrobků ze zvěřiny dozajista potěší salámky Hubert
s jelením masem a Divočák s masem z černé zvěře.
Abychom i vánoční shon
brali s úsměvem, připravili
jsme salám Marián s konopným semínkem. Náročnější zákazník může vybírat
z dárkových kazet různých
hmotností a složení nebo
dárkových košů. Celou naší
nabídku naleznete na našich internetových stránkách www.kmotr.cz, kde
bude připraven e-shop.
U všech našich výrobků klademe velký důraz
na kvalitu a díky odbornosti našich zaměstnanců si můžete být jisti, že
salámy budou vždy stejně
chutné a kvalitní, a proto
… s chutí vybírejte!!!

pondělí 24. listopadu 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 Kupé
9.15 Královny popu - Pocta legendám
10.30 168 hodin 11.00 Neviditelní
(12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Třeboňsku
15.10 Pan Selfridge (3/10)
Seriál (VB, 2012)
15.55 Past
Seriál (ČR, 1997). Hrají J. Prachař,
V. Ježková, M. Morvai a další
16.15 Optimistická komedie
17.05 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

Zprostředkovatel půjček, úvěrů pro více investorů

INZERCE

SERIÁL
RYCHLÁ
PŮJČKA

Stačí
OP

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Kamera na cestách: Izrael, pestrá
mozaika vjemů 9.55 Objevování pravdy: Pompeje 10.45 Babylon 11.10 Cesty
víry: S vírou ve zdravý rozum 11.40 Klíč

12.05 Krásy evropského pobřeží: Léto
v Algarve
12.15 Příběhy neobyčejné energie
12.40 Československý filmový týdeník
1964 (1017/2379)
12.55 Tajemství na dně moří: Piráti
13.50 Poslední den 1. světové války
14.40 Věda na vlastní kůži
15.35 Pyramidy? (4/5)
16.20 Interpol: Smrtící posedlost
17.10 Lucrezia Borgia: krásná travička
18.00 Bojovníci s klimatem
18.10 Moje rodina VII
Čtyři avantýry a jeden pohřeb.
Sitcom (VB, 2005). Hrají R. Lindsay,
Z. Wanamakerová, S. Hayesová,
G. Thomson a další
18.45 Večerníček
19.00 Vesmír: Kosmické srážky
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

DOKUMENT

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.20
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.20
16.35
17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2710)
Kriminálka Anděl IV (13)
Letiště. Krimiseriál (ČR, 2014)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (23)
Krimiseriál (USA, 2008)
Odložené případy III (16)
Jednou večer. Krimiseriál (USA,
2005)
Mentalista (1)
Vražda golfovou holí. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (161)
Dva a půl chlapa IV (4)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (15)
Ulice (2711)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.50
10.50
11.45
13.35
14.35
15.35
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti III - Invaze temných sil (7)
Winx Club VI (7)
M.A.S.H (220-222)
To je vražda, napsala VIII (21)
Odznak cti. Krimiseriál (USA, 1989)
Walker, Texas Ranger V (20)
Případ LaRue. Akční seriál (USA,
1996)
Místo činu: Mnichov (26)
Amnézie. Krimiseriál (N, 2005-2013)
Wolffův revír VI (4)
Smrtící lekce. Krimiseriál (N, 2002)
Doktor z hor: Nové příběhy V (8)
Čas na změnu. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití IV (21)
Lovci hlav. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (7)
Zhoubná vášeň. Krimiseriál
(N/Rak., 1997)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

SERIÁL

20.20 Doktoři z Počátků (82)
Šmejdi znovu na scéně. Seriál (ČR,
2014). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
21.35 Kriminálka Las Vegas XIV (9)
Volný pokoj. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají T. Danson, J. Foxová,
G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda
22.30 Lovci zločinců III (12)
Zosobněná pravda. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají J. Caviezel,
T. P. Hensonová, K. Chapman a další
23.25 Nebezpečná identita (18)
0.15 Kriminálka Miami V (15)
1.05 Mentalista (1)
1.50 Novashopping
2.20 Lovci zločinců III (12)

20.15 Cesty domů III (306)
Podezření. Rodinný seriál (ČR,
2014). Hrají A. Švehlík, J. Janěková,
V. Freimanová, R. Zach, P. Štěpán.
Režie J. Polišenský
21.30 TOP STAR magazín
22.40 Partička
23.25 Spojenec
Akční thriller (USA, 2006). Hrají
D. Washington, C. Owen, J. Fosterová, Ch. Plummer, W. Dafoe a další
2.00 Vraždy v Kitzbühelu VII (13)
Mrtvá v řece. Krimiseriál (Rak.,
2007). Hrají K. Sprengerová,
H. Sigl, H. Marecek a další
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy V (8)
3.40 Wolffův revír VI (4)

Peníze ještě dnes!

I pro problémové klienty
máme půjčku!

VOLEJTE ZDARMA!
8-20
hod.

800 800 282

ČTĚTE NÁS NA WEBU
20.00 Život a doba soudce A. K. (13/13)
Exekuce. Seriál (ČR, 2014). Hrají
D. Švehlík, D. Kolářová a další
20.55 Pečený sněhulák
21.25 Reportéři ČT
22.05 Profesionálové (46/57)
23.00 Hercule Poirot XII
Tragédie o třech jednáních.
Detekt. film (VB, 2009)
0.30 Kalendárium
0.45 Sváteční slovo biskupa Církve
československé husitské R. Göbela
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Dobré ráno
4.15 Pod pokličkou
4.40 Designtrend

20.00 Druhá světová válka v barvě:
Vítězství v Evropě
21.00 Eiffelovka
21.55 Touha
Povídkový film (ČR, 1958). Hrají
J. Brejchová, J. Vala, J. Jakeš a další
23.25 Nelly a pan Arnaud
Koprodukční film (Fr., 1995). Hrají
M. Serrault, E. Béartová a další
1.10
České děti
1.50 Queer: Dokud nás XXX nerozdělí
2.15 Uchem jehly
2.45 Žít, či nežít?
3.10 Zašlapané projekty
3.30 Hranice dokořán - Rozmówki
polsko-czeskie
3.55 Přísně tajné vraždy

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.00 Svět Nova Cinema 6.40 Tom a Jerry III (11)
7.05 Lovci zločinců (2) 7.55 Lovci zločinců (3) 8.45
Rozpaky kuchaře Svatopluka (7) 10.40 Ztraceni ve
vesmíru 12.55 Talisman 15.15 Charlieho andílci
17.00 Doktorka z Dixie II (19) 17.55 Susedia (5, 6)
19.05 Gilmorova děvčata (12) 20.00 Volte mě!,
komedie (USA, 2012) 21.45 Přenašeči, thriller (USA,
2009) 23.20 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti XII (13), krimiseriál (USA, 2010) 0.20 Volte
mě!, komedie (USA, 2012)

9.10 Futurama VII (1) 9.40 Scrubs: Doktůrci III (5, 6)
10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (13)
11.40 Faktor strachu X (14) 12.40 Akta X IX (13) 13.40
Jmenuju se Earl IV (10) 14.05 Simpsonovi XVIII
(9, 10) 15.05 Bořiči mýtů IV (18) 16.10 Ztraceni V (14)
17.10 Jmenuju se Earl IV (11) 17.40 Hvězdná brána (9)
18.30 Simpsonovi XVIII (11, 12) 19.20 Kdo přežije:
Hrdinové proti padouchům (14) 20.15 Ospalá díra (4)
21.25 Teorie velkého třesku III (14) 21.50 Spartakus:
Válka zatracených (9) 23.10 Kanárská spojka

12.15 Nouzové přistání II (11) 12.45 Roseanne IX (16)
13.15 Chůva k pohledání V (6) 13.45 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (4, 5) 14.35 Komisař Rex IV (6) 15.35
Policie Hamburk III (19) 16.30 Můj přítel Monk VII
(10) 17.20 Ricardovy recepty X (144) 17.55 Malé
královny krásy (9) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (6, 7) 19.45 Chůva k pohledání V (7) 20.15
Fantastické dorty (18) 21.15 Sběratelé kostí III (15)
22.15 Sex ve městě IV (3) 22.55 TOP STAR magazín
23.55 Sex ve městě IV (3) 0.30 Volejte Věštce

12.45 Vlčí hory 13.55 A. C. Clarke: Další záhady
světa (5, 6) 14.55 Odhalení: Mimozemské spisy II
(5, 6) 15.50 Nejdivočejší ostrovy II (1) 16.50 Monstra
z hlubin (2) 17.50 Arktida s Brucem Parrym (2)
18.55 Neobyčejný svět hmyzu (1) 20.00 Letecké
nehody: Přísně tajné II (10) 21.05 Zuřící Země
(11, 12) 22.10 Mizející kmeny s Brucem Parrym II (1)
23.15 Lonely Planet: Nejkrásnější národní parky
(7, 8) 0.10 Tajemství světových muzeí III (1) 1.00
Ztracené poklady Ameriky (8)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.50 Taneční skupina roku v New Yorku 13.10 Fotbal: FC Baník Ostrava - FK Baumit Jablonec 14.55
Studio fotbal - Dohráno 15.45 Fotbal ve světě 16.05
Motorismus: Tahače 2014/ME 16.25 Sportovní
zprávy 16.45 Volejbalový magazín 17.00 Deník
NHL 17.15 Hokej den poté 18.00 Basketbal: Ariete
Prostějov - BK JIP Pardubice 20.00 Volejbal: VK
ČEZ Karlovarsko - VK Dukla Liberec 22.10 Sportovní zprávy 22.25 MS v sálové cyklistice 2014 23.25
Sport ve světě 0.15 Deník NHL 0.25 Hokej den poté

7.05 Ranní fresh 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news 12.05 Óčko hity 13.30 Švédská
trojka 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Lyric
video 14.30 Óčko hity 15.00 Švédská trojka 15.05
Óčko hity 15.30 Óčko news 15.35 Natoč si svůj klip
16.00 Óčko news 16.05 Óčko hity 17.00 Óčko news
17.05 Koblížci & The Snuff útočí! 17.30 Óčko hity
19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ
& SK 21.00 Millennium 21.45 New Look 22.00
Simply the best 23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.05 Pauline a Leonard (90) 5.50 Naše zprávy
6.30 Animáček 8.45 Červené růže (171) 9.50 Stefanie (18) 11.10 Perry Mason (15) 13.30 Oddělení
vražd (45) 14.30 Pauline a Leonard (160) 15.45
Ztracená minulost 17.45 Tajemství Jiřího Sováka
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (50)
20.10 Kurňa, co to je? 21.10 Ona a on 21.40 Noční
zprávy 21.55 Amazonka v plamenech 23.40 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VII (6), krimiseriál (USA, 2005-2006) 0.35 Čas minulosti

8.00 Hranice nemožného IV (7) 8.45 Nejlepší sporťáky Ameriky (2) 9.45 World of Freesports 10.10
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 12.15 Crash testy
Richarda Hammonda (2) 13.20 Vězněm v cizině VII
(3) 14.05 Znáš mé jméno 16.00 Star Trek: Nová
generace (5) 16.55 Nejlepší sporťáky Ameriky (3)
17.45 Hranice nemožného IV (8) 18.35 Kobra 11 VII
(9) 19.30 Star Trek: Nová generace (6) 20.20 Kobra
11 XII (9, 10) 22.00 Arrow (4) 22.50 Invaze (21) 23.35
Městečko South Park XV (8) 0.05 K.O. Night (494)
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00
13. komnata Michela Fleischmanna
9.30 Reportéři ČT 10.10 Veselé příhody z natáčení 10.40 Dlouhá míle (5/6)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po hanáckém Slovácku
15.10 Pan Selfridge (4/10)
15.55 Je to jináč
Povídka z cyklu Bakaláři 1999 (ČR,
1999). Režie A. Procházka
16.15 Abychom se zase sešli
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Tajemství lidského hlasu 9.55 Newfoundland - drsný klenot Kanady
10.40 Nedej se 11.35 Králíci ve vysoké
trávě. Drama (ČR, 1961)

13.05
13.25
14.25
15.10

Potřebujeme skřivana?
Doktorská odysea
Dobrodružství vědy a techniky
Souboj vojevůdců: Von Manstein
proti Vatutinovi
Případ Adolf Hitler: analýza mysli
diktátora
Vesmír: Osídlíme vesmír?
Raport o Velké válce: Na palubu
spějme
Moje rodina VII
Znovu a procítěně. Sitcom (VB,
2005). Hrají R. Lindsay, Z. Wanamakerová, S. Hayesová, G. Thomson a další.
Režie D. Humphreys
Večerníček
Interpol: Smrtící posedlost
Postřehy odjinud
Zprávy v českém znakovém
jazyce

15.55
16.45
17.30
18.10

18.45
18.50
19.40
19.50

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.20
16.30

17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2711)
Doktoři z Počátků (82)
Dva a půl chlapa IV (4)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (1)
Odložené případy III (17)
Mentalista (2)
Rudé vlasy a stříbrná páska.
Krimiseriál (USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (162)
Dva a půl chlapa IV (5)
Komediální seriál (USA, 2006).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer,
A. T. Jones, H. Taylorová a další
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (16)
Rozvrácená rodina. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ulice (2712)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.50
10.50
11.45
13.35
14.35
15.35
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti III - Invaze temných sil (8)
Winx Club VI (8)
M.A.S.H (222-224)
To je vražda, napsala VIII (22)
Vražda na Madisonské třídě.
Krimiseriál (USA, 1989)
Walker, Texas Ranger V (21)
Dračí srdce. Akční seriál (USA)
Místo činu: Mnichov (27)
Útěk z vězení. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír VI (5)
Stanné právo. Krimiseriál
(N, 2002). Režie M. Knof
Doktor z hor: Nové příběhy V (9)
Zázračné uzdravení. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití IV (22)
Živí mrtví. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (8)
Spiknutí. Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Vyprávěj
Autostop. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová,
S. Skopal, O. Veselý a další
20.55 Neobyčejné životy
21.55 Detektiv Martin Tomsa
Zimmer frei. Seriál (ČR, 1994).
Hrají M. Vašut, V. Fialová a další
23.05 Kingová II (4/13)
23.50 Případy detektiva Murdocha VII
(2/18)
0.35 Na stopě
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Dobré ráno
4.20 Designtrend
4.35 Bydlení je hra

20.00 Letečtí stíhači v boji II: Zoufalá
mise
20.50 Vyšetřování leteckých nehod:
Technické chyby
21.45 Expremiéři
22.15 Poločas štěstí
Drama (ČR, 1984). Hrají J. Vinklář,
J. Adamíra, H. Maciuchová a další
23.45 Sestřička Jackie IV
Horká a studená. Seriál (USA,
2012). Hrají E. Falcová, E. Bestová,
P. Schulze, P. Facinelli a další
0.10 Agnus Dei: Beránek Boží
1.30 Babylon
1.55 Příběhy neobyčejné energie
2.25 Zapomenuté výpravy
2.45 Bojovníci s klimatem

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (533)
Poslední láska. Seriál (ČR, 2014).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková, R. Fiala.
Režie J. Rezková
21.35 Víkend
22.30 Lovci zločinců III (13)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
J. Caviezel, T. P. Hensonová a další
23.25 Nebezpečná identita (19)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
S. M. Gellarová, K. Polaha a další
0.15 Kriminálka Miami V (16)
1.05 Mentalista (2)
1.50 Novashopping
2.20 Lovci zločinců III (13)
3.20 DO-RE-MI

20.15 Svatby v Benátkách (38)
Zásnubní papoušek. Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
M. Kraus, O. Veselý, A. Bendová,
F. Blažek. Režie I. Macharáček
21.35 Očima Josefa Klímy
22.25 Ano, šéfe!
23.40 Myšlenky zločince VII (16)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
J. Mantegna, P. Brewsterová,
S. Moore a další
0.35 Spravedlnost v krvi III (22)
Do hořkého konce. Seriál (USA,
2013). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová, W. Estes a další
1.30 Vraždy v Kitzbühelu VII (14)
2.20 Doktor z hor: Nové příběhy V (9)

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.25 Show Médi Bédi (20, 21) 6.45 Susedia (5, 6)
8.00 Nebezpečná identita (18) 8.50 Vražedná čísla
V (23) 9.40 Odložené případy III (16) 10.30 Mr.
Bean 10.55 Dallas II (3) 12.00 Ten, kdo tě chrání III
(5) 13.00 Doktorka z Dixie II (19) 13.50 Gilmorova
děvčata (12) 15.10 Srdeční potíže 17.00 Doktorka
z Dixie II (20) 17.55 Susedia (7, 8) 19.05 Gilmorova
děvčata (13) 20.00 Jesse Stone: Tenký led 21.45
Vysoká hra patriotů 23.55 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti XII (14) 0.55 Vysoká hra patriotů

6.50 Hvězdná brána (9) 7.55 Ztraceni V (14) 9.10
Futurama VII (2) 9.40 Scrubs: Doktůrci III (7, 8)
10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (14)
11.40 Faktor strachu XI (1) 12.40 Akta X IX (14)
13.40 Jmenuju se Earl IV (11) 14.05 Simpsonovi
XVIII (11, 12) 15.05 Bořiči mýtů IV (19) 16.10 Ztraceni V (15) 17.10 Jmenuju se Earl IV (12) 17.40 Hvězdná brána (10) 18.30 Simpsonovi XVIII (13, 14) 19.20
Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (15) 20.15
Liga mistrů UEFA 23.55 Vražedný lov

12.15 Nouzové přistání II (12) 12.45 Roseanne IX (17)
13.15 Chůva k pohledání V (7) 13.45 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (6, 7) 14.35 Komisař Rex IV (7) 15.35
Policie Hamburk III (20) 16.30 Můj přítel Monk VII
(11) 17.20 Ricardovy recepty X (145) 17.55 Malé
královny krásy II (1) 18.50 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (8, 9) 19.45 Chůva k pohledání V (8)
20.15 Castle na zabití VI (19) 21.15 Sběratelé kostí IV
(1) 22.10 Sex ve městě IV (4) 22.40 Podvádíš mě! X
(7) 23.35 Sex ve městě IV (4) 0.10 Volejte Věštce

11.45 Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (1)
12.45 Veterinář z Bondi Beach (13, 14) 13.55 Starověké objevy III (2) 14.50 Záhadné postavy dějin II (2, 3)
15.50 Krásy divokých Pyrenejí (1) 16.50 Apalačské
pohoří: Nekonečné lesy 17.50 Mizející kmeny s Brucem Parrym II (2) 18.55 Lonely Planet: Nejkrásnější
národní parky (9, 10) 20.00 Tajemství světových
muzeí III (2) 21.05 Ztracené poklady Ameriky (9)
22.10 Zloději aut (4) 23.15 Denverský střelec 0.20
Soukromý život evropských savců: Jezevec lesní

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.25 Sportovní zprávy 12.50 Sport ve světě 13.45
Fotbal: FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905
15.35 Studio fotbal - Dohráno 16.25 Sportovní zprávy 16.45 Téma pro hosty ČT sport 17.10 Basketbal:
Magazín Euroligy 17.45 Deník NHL 18.00 Hokej: HC
Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 21.40 Sportovní
zprávy 21.55 Svět motorů 22.45 Motorismus: Rally
Velká Británie 23.35 Deník NHL 23.45 Česká pokerová tour 0.25 Branky, body, vteřiny 0.35 Basketbal:
Basketbal: FC Bayern Mnichov - FC Barcelona

6.00 Ranní fresh 7.00 Ranní výzva 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news 12.05 Óčko
hity 13.30 Zabil.cz 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko
news 14.05 Óčko hity 14.30 Dotykáč 14.35 Óčko
hity 15.00 Zabil.cz 15.05 Óčko hity 15.30 Óčko
news 15.35 Mixxxer show 17.00 Óčko news 17.05
Mixxxer 18.00 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05
Moje desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium
21.45 Filmshot 22.00 Artur 22.05 Simply the best
23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.05 Pauline a Leonard (91) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.15 Červené růže (172) 9.20 Stefanie
(19) 10.45 Perry Mason (16) 13.05 Oddělení vražd
(46) 14.05 Pauline a Leonard (161) 15.15 Inga Lindström: Rasmus a Johanna 17.15 Kurňa, co to je?
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (51)
20.10 Sejdeme se na Cibulce 21.10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti X (7) 22.10 Týden
v ringu 22.50 Noční zprávy 23.00 Super cyklon
0.50 Bastardi (14), seriál (ČR, 2014)

8.45 Nejlepší sporťáky Ameriky (3) 9.30 Box:
Felix Sturm vs. Robert Stieglitz 11.05 New York
Islanders - Philadelphia Flyers 13.25 Kobra 11 XII
(9, 10) 15.15 Kobra 11 VII (9) 16.00 Star Trek: Nová
generace (6) 17.00 Nejlepší sporťáky Ameriky (4)
17.50 Hranice nemožného IV (9) 18.40 Kobra 11 VII
(10) 19.30 Star Trek: Nová generace (7) 20.20
Kriminálka New York VII (1, 2) 22.00 Arrow (5)
22.45 Invaze (22) 23.30 Městečko South Park XV
(9) 0.00 Fight Club News (39) 1.00 Arrow (5)

Česká republika
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Čínská deska? Žádný šmejd!

Zpěvák Petr Fiala vyrazil s kapelou Mňága a Žďorp na turné k nové desce Made in China. Nahráli ji přímo v Asii
VIKTOR CHRÁST

jsme, moje milá, asi v ledu. A ony čínsky odpoví: Je mi to hrozně moc líto. Já
pokračuji: Co bude dál, říci nedovedu.
A holky navazují: Ani já ne. Nic z toho
jsem nepřipravoval, je nejlepší se nechat překvapit. Je dobře nechat prostor
kultuře, kterou člověk nezná. Když je to
blbý, smazat se to dá vždycky.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | České kapely
občas zamíří nahrát svá alba do ciziny.
Na tom není nic tak mimořádného. Muzikanti ze skupiny Mňága a Žďorp si
však jako první Češi vybrali dalekou
Čínu. Ostatně, už dříve vymyšlený název desky Made in China k tomu přímo
vybízel. „Vůbec jsme ale netušili, do
čeho jdeme,“ přiznává frontman kapely
Petr Fiala, který na rozhovor pro 5plus2
přišel oblečený stylově – v tričku s nápisem Beijing, tedy Peking. Právě v čínském hlavním městě album vznikalo.

Proč se nakonec místních vlivů nedostalo na desku víc?
Kdyby měla být deska Čínou poznamenaná výrazněji, museli bychom tam odjet a strávit třeba půl roku. Procházet se
po ulicích, bavit se s lidmi, pařit, poslouchat hudbu. To jsme ale nechtěli, pašovat do naší hudby čínskou mentalitu
snad ani nejde.

Odkazuje název nové desky k vaší
vůbec první desce Made in Valmez,
která vyšla v roce 1991?
No jasně. Made in Valmez bylo maloměstské album, teď jen uzavíráme jakýsi oblouk. Po tom bezmála čtvrtstoletí
je svět díky globalizaci a internetu jedním místem. I když je člověk socka, našetří si pět tisíc a dojede na druhý konec
zeměkoule.

Stihli jste v Číně vystoupit i naživo?
Jasně. První koncert byl v Šanghaji
v Expo parku, hned druhý den po příletu.
Pak jsme po nahrání desky měli i vystoupení na festivalu v Pekingu. Kvůli větrné
bouři ale skončil už kolem osmé hodiny.
Tady by se z toho lidé zbláznili, ale Číňani dělali, jakoby nic. Trsali jako u nás,
přitom kolem všechno vlálo a lítalo.

Proč ale právě Čína?
To je vyloženě tupý vtip. Měl jsem sešit, do kterého jsem si psal texty a poznámky, na jehož zadní straně bylo natištěno Made in China. Řada našich kapel dnes spolupracuje s americkými, anglickými producenty. Řekl jsem si, že
půjdeme úplně opačnou stranou, i když
jsme vůbec netušili, co se stane. Což je
dobře. Neuškodí přestat se brát vážně
a nedělat z nahrávání desky nějaký mocný projekt. Tak jsme to trochu shodili.
Výrobky z Asie ale nemívají zrovna
nejlepší pověst…
Číňani vyrábějí všechno v různých cenových kategoriích. Chudákům, jako
jsme my, stačí šmejdy. Umí ale vyrobit
i luxusní drahé věci pro lidi, kterým
není líto za ně dát peníze. Naše deska
snad šmejd není.
Úvodní píseň se jmenuje Rodné
lány. To je zajímavý kontrast.
Je to naprosto dokonalé. Písničku jsem
psal před několika lety, kdy jsem o výletu do Číny neměl ani páru. Myslel jsem
fakt na ty naše žluté lány a modré nebe.
Potom v Číně to dostalo ještě zábavnější rozměr. I tam ty lány mají. Do klipu
jsme vrazili obrovský místní traktor, který ta pole srovnává. Písnička je ale hlavně o pocitu mizejícího dětství, to je asi
stejné všude. I Číňan si určitě někdy
vzpomene na mateřskou školku.
Cesta do Asie byla z hudebního hlediska krok do neznáma. Neměli jste
trochu obavy?
Nevěděli jsme, jaká tam mají studia, neznal jsem jedinou čínskou kapelu. Celou
desku jsme si ale připravili doma. Tam

V Číně jste byl poprvé?
Ano. Dřív jsem ale byl třeba v Thajsku
a Mongolsku. Každý národ má nějakou
specialitu. Na Číňanech je zajímavé, že
neumí říkat ne. Potřeboval jsem si třeba
od zvukaře půjčit lepicí pásku. Anglicky mi řekl, že jasně, otočil se a tím to
pro něj bylo vyřešené. Chvíli jsem se díval do jeho zad a pak jsem to vzdal.

Mňága a Žďorp vyrazila z Valmezu do Číny a za čtyři dny nahrála nové album. „Na začátku byl jen tupý vtip,“ říká Petr Fiala.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC
jsme to jen nahráli, trvalo to asi čtyři dny.
Potřebovali jsme jen studio s velkým prostorem. Hrála totiž celá kapela dohromady. To je úplně nejprimitivnější způsob,
který se začal dělat před padesáti lety.

uměl asi jako my. Všechno bylo komplikované. Bez Hoška bychom se neobešli.
Navíc věděl, o čem se Číňani baví mezi
sebou. Mluvili i o nás. Dozvěděli jsme se
díky tomu o sobě spoustu věcí.

Kdo vám na místě nejvíc pomohl?
Celý výlet se mohl uskutečnit jen díky
podpoře velvyslanectví v Pekingu, hlavně kulturního rady Martina Hoška, který vše vyjednal. Fantasticky mluví čínsky, po telefonu místní nepoznají, že na
druhé straně není Číňan. Je komické, že
třeba „žena“ a „nůž“ se řeknou stejně,
záleží jen na intonaci.

Například?
Přišly tři milé holky, neprofesionální
zpěvačky, což jsme chtěli. Ve dvou písničkách jsme jim nechali prostor, který
měly zaplnit. Dostaly přeložené texty,
slova i melodii si mohly vymyslet samy.
Abych je povzbudil, koupil jsem jim
zmrzlinu. Taky jsem si dal nanuka, ony
štěbetaly a najednou mi Hošek říká: Víš,
o čem se teď baví? Že ještě nikdy nikoho
neviděly tak rychle sežrat zmrzlinu. Je
fakt, že mi zůstalo v ruce jen dřívko, zatímco ony měly skoro celého nanuka.

To jste asi měli o zábavu postaráno.
Bylo to strašně zajímavý. Nahrávacímu
technikovi jsme říkali Andersen, protože
jeho jméno bylo něco jako
Bum-bum-sen, naprosto nezapamatovatelné. Pracoval dřív v Japonsku, tak jsme
si mysleli, že bude umět anglicky. Ale

O čem tedy nakonec děvčata na
albu zpívají?
V Rodných lánech mám text: Zamrzly

Na nahrávání desky vám dost peněz
přispěli fanoušci. Je to cesta, jak
dnes kapelám pomoci?
Zažil jsem na vlastní kůži, že jo. Nemusíme potom shánět sponzory a lézt někomu do zadku. Vybralo se 581 tisíc korun. Mohli jsme díky nim album vydat
na CD, vinylu, flashkách a dokonce ze
srandy i na kazetě. Nefunguje to ale tak,
že nám lidi dají peníze a my si s nimi děláme, co chceme.
Dostanou tedy odměnu?
Přesně tak, CD nebo nějaké maličkosti
z Pekingu. Je to jen několik dní, co jsme
z pošty v Rožnově fanouškům rozesílali
skoro pět set balíčků. To byla sranda,
pošťačky nechápaly, co se děje. Jsou ale
i tací, kteří nám dají hodně peněz a nic
za to nechtějí. Těm jsme z Šanghaje poslali alespoň pohlednici.
Zdá se vám na koncertech, že vaši
fanoušci stárnou s vámi?
Bohužel bych řekl, že stárneme jenom
my. Na koncerty pořád chodí puberťáci.
Když přijdou kamarádi, radši se schovají k mixpultu, protože se dopředu stydí.
Ale těší mě, že je zřejmě naše muzika
tak nadčasová.
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Polopatě 9.45 Postřehy odjinud 9.50
Paterčata 10.35 Herbář 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Strážnicku
15.10 Kingová II (4/13)
Charlene Francisová. Detekt. seriál
(Kan., 2012). Režie R. Lieberman
15.55 Doma je doma
Bakalářský příběh (ČR, 1998)
16.10 A ještě jednou Sešlost
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
INZERCE

SERIÁL

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Tajemství mrtvých mužů: Co se stalo
s Raoulem Wallenbergem? 9.50 Druhá
světová válka v barvě: Vítězství v Evropě 10.40 Náš venkov: (Nes)hody 11.10
Putování za muzikou 11.40 Naše tradice: Advent

12.05
12.35
13.00
13.15
13.20
13.50

Folklorika
Občan Kinský
Bohové a mýty staré Evropy
Postřehy odjinud
Kvarteto
Žádost o azyl z ekologických
důvodů
Gongfu v srdci Evropy
Lucrezia Borgia: krásná travička
Chcete je?
Království divočiny: Stříkoun lapavý
Televizní klub neslyšících
Poslední lovci v Kamerunu
Madagaskar: Ostrov zázraků
Moje rodina VII
Večerníček
Objevování planety Oceán
Postřehy odjinud
Zprávy v českém znakovém jazyce

14.10
14.35
15.25
15.30
15.55
16.25
17.20
18.10
18.45
18.50
19.40
19.50

DOKUMENT

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.20
16.35
17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2712)
Ordinace v růžové zahradě 2 (533)
Dva a půl chlapa IV (5)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (2)
Přátelská smrt. Krimiseriál (USA,
2009)
Odložené případy III (18)
Vítejte. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista (3)
Rudý příliv. Krimiseriál (USA,
2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (163)
Dva a půl chlapa IV (6)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (17)
Ulice (2713)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.50
10.50
11.45
13.35
14.35
15.35
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti III - Invaze temných sil (9)
Winx Club VI (9)
M.A.S.H (224-226)
Diagnóza vražda (1)
Zázrak v nemocnici. Detektivní
seriál (USA, 1995)
Walker, Texas Ranger V (22)
Zázrak v sousedství. Akční seriál
(USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (28)
Nesmrtelně krásná. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír VI (6)
Hon na divokou. Krimiseriál (N,
2000). Režie M. Mackenroth
Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
Ztracený syn. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití IV (23)
Navždy. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (9)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

SERIÁL

20.20 Doktoři z Počátků (83)
V týlu nepřítele. Seriál (ČR, 2014).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová, J. Dvořák
21.30 Námořní vyšetřovací služba X (14)
Kanárek. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají M. Harmon, M. Weatherly,
C. de Pablová a další
22.35 Anakonda
Dobrodružný film (USA, 1997).
Hrají J. Lopezová, J. Voight.
I. Cube, E. Stoltz, K. Wuhrerová
a další. Režie L. Llosa
0.20 Kriminálka Miami V (17)
1.05 Mentalista (3)
1.50 Novashopping
2.25 Áčko

20.15 Cesty domů III (307)
Teď už jsi jinej. Rodinný seriál (ČR,
2014). Hrají A. Švehlík, J. Janěková,
V. Freimanová, R. Zach, P. Štěpán.
Režie J. Polišenský
21.35 Show Jana Krause
22.30 Telebazar
23.45 Hawaii 5-0 II (13)
Vražedné řešení. Akční seriál
(USA, 2011). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
0.40 Sběratelé kostí VII (8)
Překážka na silnici. Krimiseriál
(USA, 2012)
1.35 Vraždy v Kitzbühelu VII (15)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
3.10 Wolffův revír VI (6)

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

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz
20.00 Policajti z centra
Bratr. Krimiseriál (ČR/SR). Hrají
F. Blažek, R. Zach, P. Jungmanová,
D. Jurčová, A. Švehlík a další
21.00 Gejzír
21.30 Paterčata
22.15 Zabil jsem Einsteina, pánové
Sci-fi komedie (ČR, 1969). Hrají
J. Sovák, J. Brejchová, L. Lipský,
I. Janžurová, P. Čepek a další
23.50 Kriminálka Paříž (46/92)
Vybrané chování. Krimiseriál (Fr.,
2007). Režie A. Choquart
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 AZ-kvíz
2.05 Dobré ráno
4.40 Bydlení je hra

20.00 Kamera na cestách: Libanon,
pokladnice života
21.00 Na cestě po Pays de la Loire
21.30 Bedekr
21.55 Jeden den
Romant. film (USA, 2011). Hrají
A. Hathawayová, J. Sturgess,
P. Clarksonová, R. Garaiová a další
23.40 Na stojáka
0.10 Kanadská soda II
0.30 Expremiéři
1.00 Příběhy neobyčejné energie
1.25 Křesťanský magazín
1.50 Chcete mě?
2.20 Náš venkov: (Nes)hody
2.45 Doping a trest
3.10 Zašlapané projekty

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.55 Susedia (7, 8) 7.05 Nebezpečná identita (19)
7.55 Ten, kdo tě chrání III (5) 8.45 Dallas II (3) 9.35
Vražedná čísla VI (1) 10.25 Odložené případy III (17)
11.15 Dallas II (4) 12.20 Ten, kdo tě chrání III (6)
13.20 Doktorka z Dixie II (20) 14.10 Gilmorova
děvčata (13) 15.25 Jesse Stone: Tenký led 17.00
Doktorka z Dixie II (21) 17.55 Susedia (9, 10) 19.05
Gilmorova děvčata (14) 20.00 Druhá šance 21.55
Bezcenný syn 0.00 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XII (15)

7.55 Ztraceni V (15) 9.10 Futurama VII (3) 9.40
Scrubs: Doktůrci III (9, 10) 10.40 Kdo přežije:
Hrdinové proti padouchům (15) 11.40 Špinavá
práce II 12.40 Akta X IX (15) 13.40 Jmenuju se Earl
IV (12) 14.05 Simpsonovi XVIII (13, 14) 15.05 Bořiči
mýtů IV (20) 16.10 Ztraceni V (16) 17.10 Jmenuju se
Earl IV (13) 17.40 Hvězdná brána (11) 18.30
Simpsonovi XVIII (15, 16) 19.20 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (16) 20.15 Liga mistrů UEFA
23.05 Díra 0.50 Scrubs: Doktůrci III (9)

12.15 Nouzové přistání II (13) 12.45 Roseanne IX (18)
13.15 Chůva k pohledání V (8) 13.45 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (8, 9) 14.35 Komisař Rex IV (8) 15.35
Policie Hamburk III (21) 16.30 Můj přítel Monk VII
(12) 17.20 Ricardovy recepty III (2) 17.55 Malé královny krásy II (2) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (10, 11) 19.45 Chůva k pohledání V (9) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté II (18) 21.15 Sběratelé
kostí IV (2) 22.10 Sex ve městě IV (5) 22.45 Dobrá
manželka III (8) 23.40 Sex ve městě IV (5)

12.45 Zuřící Země (9, 10) 13.55 Dan Snow: Dějiny
britské železnice (2) 14.55 Svět smyslů (1) 15.50
Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (2)
16.50 Na jižní pól s princem Harrym (1/2) 17.50
Zloději aut (5) 18.55 S kým to, sakra, žiju? (1, 2)
20.00 Soukromý život evropských savců: Rys,
srnče a jehně 21.05 Přírodní kuriozity Davida Attenborougha (1, 2) 22.10 Kosmos: Časoprostorová
odysea (8) 23.15 Věda pro budoucí vládce světa:
EMP bomba 0.15 Detektivové bitevního pole (2)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.05 Panorama 12.25 Sport. zprávy 12.50 Volejbalový magazín 13.05 Volejbal: VK ČEZ Karlovarsko VK Dukla Liberec 15.15 BasketManie 15.35 Paralympijský magazín 15.55 Vertikal 16.25 Sportovní zprávy
16.45 We Run Prague 2014 17.00 Deník NHL 17.25
Volejbal: VK Agel Prostějov - Chemik Police 19.30
Olympijský magazín 20.00 Fotbal: Tomáš Pospíchal
20.15 Fotbal: FC Basilej 1893 - Real Madrid 23.45
Fotbal: Česko-Španělsko 0.45 Basketbal: EWE
Baskets Oldeburg - ČEZ Basketbal Nymburk

6.00 Dotykáč 6.05 Ranní fresh 9.00 Millennium
10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news, hudba, film,
zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko hity
13.30 TyTrubko 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko news
14.05 Óčko hity 15.00 TyTrubko 15.05 Óčko hity
15.30 Óčko news 15.35 Mixxxer show 17.00 Óčko
news 17.05 Mixxxer 18.00 Óčko hity 19.00 Óčko
news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium 22.00 Simply the best 23.00 Love zone
0.00 Óčko flirt, proud klipů se vzkazy diváků Óčka

5.05 Pauline a Leonard (92) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.15 Červené růže (173) 9.25 Stefanie
(20) 10.45 Navarro (4) 12.55 Oddělení vražd (47),
krimiseriál (Austr., 1997) 13.55 Pauline a Leonard
(162), seriál (N, 2013-2014) 15.10 Třetí pravda (1),
drama (It., 2007) 17.25 Barrandovský videostop
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (52),
seriál (Tur., 2012) 20.10 Vtip za stovku! 21.15 88
minut, thriller (USA, 2007) 23.25 Noční zprávy
23.40 112 0.10 BAT 21, válečný film (USA, 1988)

8.40 Nejlepší sporťáky Ameriky (4) 9.30 Skotsko-Anglie 11.10 Chelsea FC - West Bromwich Albion
13.05 Vancouver Canucks - New Jersey Devils 15.15
Kobra 11 VII (10) 16.00 Star Trek: Nová generace (7)
17.00 Nejlepší sporťáky Ameriky (5) 17.50 Hranice
nemožného IV (10) 18.40 Kobra 11 VII (11) 19.30
Star Trek: Nová generace (8) 20.20 Kriminálka
New York VII (3, 4) 22.00 Arrow (6) 22.50 24
hodin VIII (1) 23.30 Městečko South Park XV (10)
0.00 K.O. Night (496) 0.50 Arrow (6)

čtvrtek 27. listopadu 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Kluci
v akci 9.30 Pošta pro tebe 10.30
Postřehy odjinud 10.35 Objektiv 11.05
Slavná hudební čísla

25

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Láska a jiné delikatesy. Romant.
komedie (N, 2010) 10.30 Vyšetřování
leteckých nehod: Technické chyby
11.25 Auto Moto Revue 11.55 Příběhy
neobyčejné energie

Nova
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2713)
Doktoři z Počátků (83)
Dva a půl chlapa IV (6)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (3)
Ruská ruleta. Krimiseriál (USA)
Odložené případy III (19)
Krásný blázínek. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista (4)
Dámy v rudém. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (164)
Dva a půl chlapa IV (7)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (18)
Trojitá hrozba. Krimiseriál (USA)
Ulice (2714)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.50

Gormiti III - Invaze temných sil (10)
Winx Club VI (10)
M.A.S.H (226-228)
Diagnóza vražda (2)
Amnézie. Detektivní seriál (USA,
1995). Režie J. Burdittová
Walker, Texas Ranger V (23)
Obraz svého otce. Akční seriál
(USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (29)
Ztráta volnosti. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír VI (7)
Náprava. Krimiseriál (N, 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy V (11)
Nadoraz. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití V (1)
Po bouři. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (10)
Pomsta. Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po České Kanadě
15.20 Kriminálka Paříž (46/92)
Vybrané chování. Krimiseriál (Fr.,
2007). Hrají P. Caroit, P.-L. Rajot,
S. Metzger, A. Bargemeová a další
16.10 Táta kolonády
17.00 Besipky: Listí na vozovce
17.05 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.20 Refreš(h)
12.50 Počesku
13.00 Souboj vojevůdců: Von Manstein
proti Vatutinovi
13.45 Objevování planety Oceán:
Plodné moře
14.35 Chcete je?
14.40 Eiffelovka
15.35 Objevování pravdy: Archa
16.20 Lodě, které psaly historii: Konec
lodi France
17.20 Zázračná planeta: Medvědí rodina
a já
18.10 Moje rodina VII
Susan Trójská. Sitcom (VB, 2005)
18.45 Večerníček
18.55 Newfoundland - drsný klenot
Kanady
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Vyprávěj
Perestrojka. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Máte slovo s M. Jílkovou
21.50 Třída 8. A
22.40 Na stopě
23.05 MI5 VI (7/10)
Seriál (VB, 2007). Hrají R. Penry-Jones, P. Firth, H. Norrisová,
M. Raisonová, H. Simon a další
0.00 Paterčata
0.40 AZ-kvíz
1.25 Dobré ráno
3.55 Chalupa je hra
4.20 Zahrada je hra
4.40 Bydlení je hra
5.05 Pod pokličkou

20.00 Poslední lovci v Namibii
21.00 Cestománie
21.30 Pološero - Jak Praha k tunelu
přišla
22.00 Raport o Velké válce: Mrtví
od Piavy
22.40 Ve jménu vlasti II (4/12)
Vůně nového auta. Seriál (USA,
2012). Hrají D. Lewis, C. Danesová,
M. Baccarinová, M. Patinkin a další
23.30 Queer: Stigmata
0.00 Tajná zbraň Konfederace
1.35 Žádost o azyl z ekologických
důvodů
1.55 Gongfu v srdci Evropy
2.25 Putování za muzikou
2.50 Chcete je?

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (534)
Tohle je válka. Seriál (ČR, 2014).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
21.30 Prásk!
22.15 Glimmer Man
Thriller (USA, 1996). Hrají S. Seagal, K. I. Wayans, B. Cox a další
0.05 Kriminálka Miami V (18)
Trojitá hrozba. Krimiseriál (USA,
2006). Hrají D. Caruso, K. Alexanderová, S. Milos, A. Rodriguez,
E. Procterová a další
0.55 Mentalista (4)
1.40 Novashopping
2.10 Áčko
3.15 DO-RE-MI

20.15 Svatby v Benátkách (39)
Děti jsou moje. Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, M. Kraus,
O. Veselý, A. Bendová, F. Blažek.
Režie I. Macharáček
21.30 Kdo je kdo?
22.50 Ano, šéfe!
0.05 Slunečno, místy vraždy IV (11)
Občanská válka. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Passmore,
K. Sanchezová, C. Gómez a další
1.05 Sběratelé kostí VII (9)
Vražda v modré. Krimiseriál (USA,
2012)
1.55 Šestej smysl (4)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy V (11)
3.30 Wolffův revír VI (7)

12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.25
18.25
19.30

10.50
11.45
13.35
14.35
15.35
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.10 Show Médi Bédi (22, 23) 6.35 Susedia (9, 10)
7.45 Ten, kdo tě chrání III (6) 8.35 Dallas II (4) 9.25
Vražedná čísla VI (2) 10.15 Odložené případy III (18)
11.05 Dallas II (5) 12.10 Ten, kdo tě chrání III (7)
13.05 Doktorka z Dixie II (21) 14.00 Gilmorova
děvčata (14) 15.15 Druhá šance 17.00 Doktorka
z Dixie II (22) 17.55 Susedia (11, 12) 19.05 Gilmorova
děvčata (15) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IV
(14, 15) 21.55 Vlčí bouda 23.45 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti XII (16) 0.45 Gejša

9.10 Futurama VII (4) 9.40 Scrubs: Doktůrci III (11,
12) 10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům
(16) 11.40 Špinavá práce II 12.40 Akta X IX (16)
13.40 Jmenuju se Earl IV (13) 14.05 Simpsonovi
XVIII (15, 16) 15.05 Bořiči mýtů IV (21) 16.10 Ztraceni V (17) 17.10 Jmenuju se Earl IV (14) 17.40 Hvězdná brána (12) 18.30 Simpsonovi XVIII (17, 18) 19.20
Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (17) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III (15) 22.00
Barbar Conan 0.50 The Big Bang Theory III (15)

11.20 Prolhané krásky III (5) 12.15 Nouzové přistání
II (14) 12.45 Roseanne IX (19) 13.15 Chůva k pohledání V (9) 13.45 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(10, 11) 14.35 Komisař Rex IV (9) 15.35 Policie Hamburk III (22) 16.30 Můj přítel Monk VII (13) 17.20
Ricardovy recepty III (3) 17.55 Malé královny krásy
II (3) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku VIII (12, 13)
19.45 Chůva k pohledání V (10) 20.15 Světáci 22.35
Sex ve městě IV (6) 23.10 Nepovedené operace (3)
0.10 Sex ve městě IV (6) 0.45 Volejte Věštce

12.45 Ztracené poklady Ameriky (8) 13.55 Arktida
s Brucem Parrym (2) 14.55 Neobyčejný svět hmyzu
(1) 15.50 Letecké nehody: Přísně tajné II (10) 16.50
Zuřící Země (11, 12) 17.50 Kosmos: Časoprostorová
odysea (9) 18.55 Věda pro budoucí vládce světa:
Jaderná hrozba 20.00 Detektivové bitevního pole
(3) 21.05 Poslední nacisté (2) 22.10 A. C. Clarke:
Další záhady světa (5, 6) 23.15 Odhalení: Mimozemské spisy II (5, 6) 0.00 Nejdivočejší ostrovy II
(1) 1.00 Monstra z hlubin (2)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

11.05 Fotbal: Česko-Španělsko 12.05 Panorama 12.25
Sportovní zprávy 12.50 BasketManie 13.05 Vertikal
13.35 Fotbal: FC Basilej 1893 - Real Madrid 15.20 Sport
v regionech 15.55 Fotbal: Česko-Anglie 16.55 Sportovní lezení: MČR v průmyslovém lezení 2014 17.20
Rallye magazín 17.50 Deník NHL 18.20 Fotbal: Finále
MS 1998 18.25 Andrej Kvašňák 18.40 Fotbal: AC Sparta Praha - SSC Neapol 21.30 Studio fotbal - Extra
21.55 Fotbal: Evropská liga UEFA 23.45 Basketbal:
Fenerbahce Ülker Istanbul - PGE Turow Zhořelec

6.00 G2 Talenti 6.05 Ranní fresh 7.00 G2 Talenti
9.00 Millennium 10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news,
hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče
12.05 Óčko hity 13.30 Bravo tv 13.35 Óčko hity
14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00 Bravo tv
15.05 Óčko hity 16.00 Óčko news 16.05 Óčko chart
18.00 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje
desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium 21.45
Limuzína 22.00 Simply the best 23.00 Love zone
0.00 Óčko flirt, proud klipů se vzkazy diváků Óčka

5.05 Pauline a Leonard (93) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.50 Červené růže (174) 9.55 Stefanie
(21) 11.15 Navarro (5) 13.20 Oddělení vražd (48)
14.20 Pauline a Leonard (163) 15.30 Apokalypsa
meteorů 17.25 Sejdeme se na Cibulce 18.30 Naše
zprávy 19.00 Velkolepé století III (53) 20.10 Příběhy o lásce: Splněný sen, romant. film (N, 2009)
22.05 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VII
(7), krimiseriál (USA, 2005-2006) 23.00 Noční
zprávy 23.10 Gang Story, thriller (Belg./Fr., 2011)

8.45 Nejlepší sporťáky Ameriky (5) 9.30 FC Bayern
Mnichov - TSG Hoffenheim 11.15 TBV Lemgo - SG
Flensburg-Handewitt 13.00 Pittsburgh Penguins Toronto Maple Leafs 15.05 Kobra 11 VII (11) 15.55 Star
Trek: Nová generace (8) 16.50 Nejlepší sporťáky
Ameriky (6) 17.45 Hranice nemožného IV (11) 18.35
Kobra 11 VII (12) 19.25 Star Trek: Nová generace (9)
20.15 Zničeno ve vteřině II 20.45 Tottenham Hotspur FK Partizan Bělehrad 23.05 24 hodin VIII (2) 23.45
Městečko South Park XV (11) 0.15 K.O. Night (497)

pátek 28. listopadu 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00
Hobby naší doby 9.30 Neobyčejné
životy 10.35 Toulavá kamera 11.05
Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Karlovarském kraji
15.10 Profesionálové (46/57)
Jen krásný obrázek. Krimiseriál
(VB, 1980). Hrají M. Shaw,
L. Collins, G. Jackson a další. Režie
D. Lewiston
16.00 Na stopě
16.25 Třída 8. A
17.10 Polopatě
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Království divočiny: Stříkoun lapavý
9.30 Ztracenci. Drama (ČR, 1956)
10.50 Objevování pravdy: Archa 11.40
Poslední lovci v Namibii

12.30
13.25
13.40
14.00

Madagaskar: Ostrov zázraků
Bojovníci s klimatem
Lovci beze zbraní
Chcete mě?
Pořad na pomoc zvířatům
Pyramidy? (4/5)
Dobrodružství vědy a techniky
Věda na vlastní kůži
Zapomenuté výpravy
Dokument (ČR, 2005)
Genderová věda aneb Problémy
s pohlavím
Moje rodina VII
Mezi námi kluky. Sitcom (VB,
2005). Hrají R. Lindsay, Z. Wanamakerová, S. Hayesová, G. Thomson a další. Režie D. Humphreys
Večerníček
Fenomén Underground
Zprávy v českém znakovém
jazyce

14.25
15.15
16.00
16.55
17.20
18.10

18.45
18.55
19.50

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.20
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2714)
Ordinace v růžové zahradě 2 (534)
Dva a půl chlapa IV (7)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (4)
Autor neznámý. Krimiseriál (USA,
2009)
Odložené případy III (20)
Trest smrti: Poslední odvolání.
Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista (5)
Sekvoje. Krimiseriál (USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (165)
Dva a půl chlapa IV (8)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (19)
Ulice (2715)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.50
10.50
11.45
13.35
14.35
15.35
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti III - Invaze temných sil (11)
Winx Club VI (11)
M.A.S.H (228-230)
Diagnóza vražda (3)
Walker, Texas Ranger V (24)
Thunderovi synové 1/2. Akční
seriál (USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (30)
Lovecká sezona. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír VI (8)
Tisíc malých pomocníků. Krimiseriál (N, 2002). Režie M. Zeuschner
Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Ztracené děti. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití V (2)
Oblačno, místy vraždy. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex IV (11)
Šmírák. Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

DOKUMENT

AKČNÍ

KOMEDIE

20.00 Neviditelní (13/13)
Komed. seriál (ČR, 2014). Hrají
J. Bartoška, J. Langmajer, L. Vlasáková, I. Chýlková, S. Babčáková.
Režie R. Bajgar
21.00 13. komnata Juraje Jakubiska
21.30 Všechnopárty
22.25 Hitparáda televizní zábavy
23.20 Arne Dahl
Velké vody. Krimiseriál (Švéd.,
2012). Hrají M. Arvidssonová,
I. Lindhová, C. Ljungmark,
S. Roney, M. Samuelsson a další
1.20 Sama doma
2.50 Postřehy odjinud
2.55 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

20.00 Zázračná planeta: Medvědí rodina
a já
21.00 Pan Selfridge (5/10)
Seriál (VB, 2012). Hrají J. Piven,
F. O’Connorová, R. Cook a další
21.45 Pan Selfridge (6/10)
Seriál (VB, 2012). Režie A. Byrne
22.30 Largo Winch 2
Thriller (Fr., 2011). Hrají S. Stoneová,
T. Sisley, U. Tükür a další
0.25 Běž o život
Drama (N, 2008). Hrají M. Riemelt,
J. Schwiersová, U. Ochsenknecht,
A. Stein, R. Gwisdek a další
2.05 Babylon
2.30 Když památky žalují
3.00 Zašlapané projekty

20.20 Karate Kid
Akční film (USA, 2010). Hrají
J. Smith, J. Chan, T. P. Hensonová,
R. Yu, W. Hanová a další. Režie
H. Zwart
23.05 Kniha přežití
Akční film (USA, 2010). Hrají
M. Kunisová, G. Oldman a další
1.20 Kriminálka Miami V (19)
Odkaz předků. Krimiseriál (USA,
2006). Hrají D. Caruso, K. Alexanderová, S. Milos, A. Rodriguez,
E. Procterová a další
2.05 Novashopping
2.40 Mentalista (5)
3.35 Kolotoč
4.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (165)

20.15 Pan Popper a jeho tučňáci
Rodinná komedie (USA, 2011).
Hrají J. Carrey, C. Guginová,
A. Lansburyová a další. Režie
M. Waters
22.15 Šakal
Akční thriller (USA/VB/Fr./N,
1997). Hrají B. Willis, R. Gere,
S. Poitier, D. Venoraová, M. Mayová
a další. Režie M. Caton-Jones
0.50 Král Krysa
Válečné drama (USA, 1965). Hrají
G. Segal, T. Courtenay, J. Fox
a další. Režie B. Forbes
3.25 Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Ztracené děti. Seriál (N, 2011)
4.15 Wolffův revír VI (8)

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Susedia (11, 12) 6.45
Ten, kdo tě chrání III (7) 7.40 Dallas II (5) 8.25
Vražedná čísla VI (3) 9.15 Odložené případy III (19)
10.05 Dallas II (6) 10.55 Ten, kdo tě chrání III (8)
12.05 Doktorka z Dixie II (22) 12.55 Gilmorova děvčata (15) 14.15 Námořní vyšetřovací služba IV (14)
15.05 Námořní vyšetřovací služba IV (15) 16.00
Škola života 17.55 Susedia (13, 14) 19.05 Gilmorova
děvčata (16) 20.00 John Q 22.20 Policajt v Beverly
Hills 0.15 Nakažení smrtí

7.55 Ztraceni V (17) 9.10 Futurama VII (5) 9.40
Scrubs: Doktůrci III (13, 14) 10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (17) 11.40 Faktor strachu XI
(2) 12.40 Akta X IX (17) 13.40 Jmenuju se Earl IV
(14) 14.05 Simpsonovi XVIII (17, 18) 15.05 Bořiči
mýtů IV (22) 16.10 Ztraceni VI (1) 17.10 Jmenuju se
Earl IV (15) 17.40 Hvězdná brána (13) 18.30
Simpsonovi XVIII (19, 20) 19.20 Kdo přežije: Nikaragua (1) 20.15 Profesionál (5, 6) 22.50 Jack
Brooks: Zrůdobijec 0.45 Koncert pro Satana

11.20 Prolhané krásky III (6) 12.15 Nouzové přistání II
(15) 12.45 Roseanne IX (20) 13.15 Chůva k pohledání
V (10) 13.45 Jak jsem poznal vaši matku VIII (12, 13)
14.35 Komisař Rex IV (10) 15.35 Policie Hamburk III
(23) 16.30 Můj přítel Monk VII (14) 17.20 Ricardovy
recepty III (4) 17.55 Malé královny krásy II (4) 18.50
Jak jsem poznal vaši matku VIII (14, 15) 19.45 Chůva
k pohledání V (11) 20.15 Místo činu: Zlatý náramek
22.10 Sex ve městě IV (7) 22.45 Láska je Láska VI (4)
23.50 Sex ve městě IV (7) 0.30 Volejte Věštce

11.55 Soukromý život evropských savců: Jezevec
lesní 12.55 Do nitra obrů přírody (4) 13.55 Mizející
kmeny s Brucem Parrym II (2) 14.55 Lonely Planet:
Nejkrásnější národní parky (9, 10) 15.50 Tajemství
světových muzeí III (2) 16.50 Ztracené poklady Ameriky (9) 17.50 A. C. Clarke: Další záhady světa (7, 8)
18.55 Odhalení: Mimozemské spisy II (7, 8) 20.00
Nejdivočejší ostrovy II (2) 21.05 Po stopách keporkaků 22.10 Starověké objevy III (2) 23.15 Záhadné
postavy dějin II (2, 3) 0.15 Krásy divokých Pyrenejí (1)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.05 Panorama 12.25 Sport. zprávy 12.50 Fotbal:
Česko-Anglie 13.50 Paralympijský magazín 14.15
Sport v regionech 14.45 Rallye magazín 15.20 Total
ragby 15.45 České ragby 15.55 Fotbal: Česko-Turecko 16.55 Studio fotbal - Extra 17.15 Deník
NHL 17.30 Hokej: HC VERVA Litvínov - HC Sparta
Praha 20.45 Basketbal: FC Barcelona - EA7 Emporio
Armani Milán 22.45 Sportovní zprávy 23.00
Fotbal: Česko-Turecko 0.00 Deník NHL 0.10 BBV
0.20 Fotbal: FC Basilej 1893 - Real Madrid

6.00 Ranní fresh 6.30 G2 Talenti 6.35 Ranní fresh
7.30 G2 Talenti 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 12.05 Óčko hity 13.30 Roxtime 13.35
Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00
Roxtime 15.05 Óčko hity 16.00 Óčko news 16.05
ShowREC 17.00 Óčko news 17.05 Novinky 18.00
Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka
20.00 CZ & SK 21.10 Ve Vatě 21.30 Party ride
23.00 Roxtime 23.05 Party ride

5.05 Pauline a Leonard (94) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.25 Červené růže (175) 9.35 Stefanie
(22) 10.50 Navarro (6) 13.00 Oddělení vražd (49)
14.00 Pauline a Leonard (164) 15.15 Příběhy o lásce:
Splněný sen 17.15 Vtip za stovku! 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (54) 20.10 Stopy života (6) 21.15 Tajemství Jiřího Hrzána 22.00 Intim
s Heidi Janků 22.40 Noční zprávy 22.55 Vražedné
pochybnosti 0.40 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti VII (8), krimiseriál (USA, 2005-2006)

8.40 Nejlepší sporťáky Ameriky (6) 9.25 Zničeno ve
vteřině II 9.50 Sportovní spoty 10.15 European Poker
Tour 2014 (36) 11.05 ŠK Slovan Bratislava - BSC
Young Boys 12.55 Nashville Predators - Edmonton
Oilers 15.10 Kobra 11 VII (12) 16.00 Star Trek: Nová
generace (9) 17.00 Nejlepší sporťáky Ameriky (7)
17.50 Hranice nemožného IV (12) 18.40 Kobra 11 VII
(13) 19.30 Star Trek: Nová generace (10) 20.20
Kriminálka Las Vegas III (6, 7) 22.05 Anaheim Ducks Chicago Blackhawks 0.30 Gibu Fight Night (1/2)

Česká republika

V PÁTEK VAŘÍ
Veronika Šimečková (31 let)

21. listopadu 2014 27

Adéla viděla „sviňárny“

Po mateřské dovolené
nastoupila jako skladová účetní na jatkách,
ale dostala výpověď
a je doma. S manželem mají syna Vojtu
a dceru Ellen, žijí v Nezvěsticích. Veronika ráda připravuje
kuře na pivě se zelím a zapečené kotlety
se smetanou. Nesnáší sladkovodní ryby
a kmín. Nikdy by nesnědla mořské plody a tatarský biftek.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Miroslav Platzer (33 let)

Dobře naladěný šibal
nemá daleko k ironii.
Pracoval jako číšník,
například také v Anglii, a je operátorem ve
výrobní společnosti.
Žije s přítelkyní Martinou, která je současně i jeho bývalou
manželkou, spolu mají dcerku Rebeccu.
Jí téměř vše, nejraději má dobře upečenou kachnu. Nesnáší koprovou omáčku
a nikdy by nesnědl krupicovou kaši.

Úterý: Anna Černá (27 let)

Žije pátým rokem s přítelem, který je zubař.
Chodí plavat a hrát
bowling. Anna často
vaří guláš, prý ho umí
připravit i se zavřenýma očima. Pochutná si
na bramborových knedlících se špenátem. Nemusí houby, zvěřinu a sladkovodní ryby. Nikdy by nesnědla fazolové
lusky, mořské plody, červy a něco, co
by se na talíři hýbalo.

Plzeňský kraj | O výhru 50 tisíc korun
v pořadu Prostřeno! tento týden soupeří
čtveřice žen a jediný muž.
Mirek (33) vařil v Rokycanech hned
v pondělí. Překvapil sebevědomím, ironií, domácím chlebem a tvrzením, že
žampiony nejsou houby, ale zelenina!
Anně (27) se v úterý nepovedla panenka, byla vysušená a tuhá. Naopak
měla bezkonkurenční zábavu, když připravila projížďku noční Plzní ve starém
vojenském autě.

Čtvrtek: Adéla Červená (23 let)

Studuje dvě vysoké
školy - právnické fakulty (Praha a Plzeň).
Ve volném čase si přivydělává výukou němčiny na jazykové škole
nebo doma. Život má
přesně naplánovaný v diáři a nestíhá
jeho zábavnější stránky. Má ráda houbovou smetanovou omáčku nebo maso na
žampionech. Nikdy by nesnědla olivy
a mořské plody.

la pak potají podlehla svým emocím:
ostatní označila za taktiky a jejich chování za „sviňárny“.
Veronika (31) bude v pátek válčit
s časem. Když konečně donese francouzskou cibulačku, hosté se ještě dožadují pití. Při dezertu dojde k otevřené debatě na téma, kdo je komu jak sympatický. Skrytá nevraživost přeroste v otevřenou. Kdo si nakonec odnese vítězství
a 50 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě
každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE

Středa: Marie Flachsová (42 let)

Dříve měla svůj obchod, ale protože se jí
přestalo dařit, podnikání ukončila. Marie je
vdaná, pochází z artistické rodiny, sama dělala akrobacii. Má dva
syny (23 a 20 let), manžel podniká.
Ráda jí lososa, kalamáry, mořské plody
a miluje sladké pokrmy. Nesnáší tučné
maso. Neví o ničem, co by alespoň neochutnala.

Středeční hostitelka Marie (42) má
cirkusácké kořeny a někdy jí prý toto
prostředí chybí. Když ale naservírovala
polévku, ze které trčely celé kosti s masem, nepřipadalo to soupeřům zrovna
estetické, byť chuť polévky byla jinak
silná a poctivá.
Adéla (23) ve čtvrtek uronila slzičky.
„Nepovedlo se jí to, maso je suché a absolutně bez chuti,“ prohlásil Mirek a páteční soutěžící Veronika dodala, že jídlo opravdu žádná hitparáda nebyla. Adé-

Salát z čerstvého špenátu podávaný
v parmazánovém košíčku
Ingredience: 500 g listového špenátu,
250 g cherry rajčátek, 5 žampionů,
200 g uzené slaniny, parmazán, sůl, balsamikový ocet, olivový olej.
Postup: Parmazán nastrouháme na
hrubém struhadle. Rozpálíme teflonovou pánev, na kterou dáme kopku parmazánu, necháme roztéct, poté obrátíme a opečeme z druhé strany. Přes skleničku tvarujeme košíček. Čerstvý špenát několikrát důkladně omyjeme a natrháme na menší kusy. Uzený bok nakrájíme na nudličky, osmažíme dozlatova
a na konec přidáme žampiony. Špenát,
uzený bok, rozpůlená cherry rajčátka
a žampiony vložíme do větší mísy, zalijeme kvalitním olivovým olejem, zakápneme balsamikovým octem, osolíme
a vše opatrně promícháme.

Panenka plněná špenátem
Ingredience: 750 g vepřové panenky,
450 g mražených špenátových listů, sůl,
pepř, česnek, 200 g anglické slaniny.
Postup: Špenát dáme do hrnce, podlijeme trochou vody, osolíme, opepříme,
dáme stroužek až dva česneku, přiklopíme pokličkou, mícháme. Maso si omyjeme, na tlustším konci uděláme do masa
prstem otvor. Pak jej prohloubíme na co
nejdelší délku, např. druhým koncem
vařečky. Hotový špenát vyndáme z hrnce, pokrájíme na prkénku, nasoukáme
do masa. Když je špenát uvnitř, maso
osušíme utěrkou, osolíme, opepříme.
Na pánvi v oleji zprudka opečeme plněné panenky ze všech stran. Vyjmeme,
obalíme slaninou, připevníme párátky
nebo nití. Dáme do vymazaného pekáčku, přiklopíme, dáme péct do trouby vyhřáté na 230 stupňů na 15 až 20 minut.

Kávový dezert
Tento kávový dezert bude podobný italskému tiramisu, hostům dokonce velmi
zachutná.
Ingredience: 1 balení cukrářských
piškotů, 1 sýr ricotta, popřípadě měkký
tvaroh, 1 řecký jogurt, 4 polévkové lžíce moučkového cukru, 4 polévkové lžíce amaretta nebo kávového likéru,
200 ml espressa, strouhaná čokoláda
a mandle. Postup: Na dno sklenice
nebo poháru nalámeme 1 až 2 cukrářské
piškoty, lehce přelijeme espressem smíchaným s amarettem, na to navrstvíme
krém ušlehaný z ricotty (tvarohu), řeckého jogurtu a moučkového cukru, podle
výšky použitých sklenic můžeme vrstvení opakovat. Na závěr posypeme čokoládovými hoblinkami a mandlemi.
Teplota: podáváme chlazené.
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Hledáme lidi s dobrým srdcem
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Když dětem po koncertu září oči
Před čtyřmi lety se
profesionální muzikant
a učitel v umělecké škole
Milan Tolkner nechal
přesvědčit, aby dal
dohromady mládežnický
orchestr. Příliš nadšený
z toho tehdy nebyl. Dnes
na svých 32 svěřenců
nedá dopustit. Rádio
Impuls mu udělilo Řád
dobrého srdce.

tovi a baskytaristce je 24 let. Přestože
by se mohlo zdát, že do mládežnického
orchestru už nepatří, šéf big bandu takové úvahy nepřipouští. „Rozhodně bych
je nevyměnil, jsou to moje zlatíčka,“
říká s úsměvem.
Pravidelnými zkouškami, koncerty
a menšími vystoupeními v Česku i zahraničí ale práce šéfa orchestru zdaleka
nekončí. Nejvíc času totiž Milanu Tolknerovi spolyká příprava, konkrétně psaní not. Děti totiž nejsou schopné hrát

„

Pro děti je
obrovský
zážitek hrát s takovou
swingovou hvězdou,
jakou je Ondřej Ruml.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
PRAHA | Je vcelku běžné, že většina koníčků a zájmů z dětství lidem do dospělosti nevydrží. I Milan Tolkner, který
stojí v čele pražského Big Bandu Biskupská, s tím coby dlouholetý pedagog
má své zkušenosti. V umělecké škole
učí už patnáct let. „Většina studentů
s hraním na nástroj končila v šestnácti
sedmnácti letech. Prostě je to už nebavilo,“ připouští muzikant z povolání, který se mimo jiné živí také jako člen Hudby hradní stráže. V orchestru, který už
čtyři roky vede, je to ale podle něj jiné.
Děti díky němu totiž mají šanci zažít
atmosféru profesionálních vystoupení
a poznat jejich zákulisí. Na řadě koncertů s big bandem navíc vystupují i populární muzikáloví zpěváci, jako třeba Tomáš Savka nebo Michaela Nosková.
„Pro děti je to obrovský zážitek, dostat se na pódium, jako je například Žofín, postavit se před osvícený sál a zahrát si třeba s takovou swingovou
hvězdou, jako je Ondřej Ruml,“ líčí nadšeně zakladatel orchestru, kterého za
skutky vybralo Rádio Impuls jako dalšího z držitelů Řádu dobrého srdce.

Band jako hnací motor
„Jakýkoli band, který vystupuje před publikem, je ve své podstatě motor pro
děti, aby pokračovaly v hraní na ná-

Milan Tolkner hraje na trombón v Hudbě hradní stráže a vede pražský mládežnický Big Band Biskupská.
FOTO | ARCHIV M. TOLKNERA

stroj,“ říká Tolkner. Podle všeho se nemýlí. Za celé čtyři roky existence Big
Bandu Biskupská totiž jeho řady neopustil ani jediný z mladých muzikantů.
Dostat se do sestavy tohoto hudebního tělesa není úplně snadné. Paralelně
existuje dokonce ještě jedno uskupení –
orchestr, který funguje jako jakási přípravka, z níž se ti nejlepší po čase pře-

souvají do big bandu. „Děti si toho, že
zde hrají, váží. Ostatně je to vidět každou středu na zkouškách, na které chodí
pravidelně všichni. A když už někdo
chybí, má pro to závažný důvod,“ říká
hrdě muž, který na své svěřence nedá
dopustit.
Mnozí ze členů big bandu přitom už
dávno nejsou děti. Například trombonis-

RÁDIO IMPULS HLEDÁ LIDI S DOBRÝM SRDCEM
Projekt dobrých skutků Pošli to dál
vstoupil již do třetího roku své existence. Rádio Impuls, které jej organizuje,
se rozhodlo, že v rámci něj bude hledat
lidi s dobrým srdcem.
Lidi dlouhodobě, trvale a nezištně
ve svém volném čase pomáhající ostatním. Takové, kteří si zaslouží naši pozornost a jsou dobrým příkladem pro své
okolí. Ty ve svém vysílání představuje
a podporuje v jejich činnosti.

Znáte někoho, kdo si rád najde čas na
ostatní?
Kdo je připraven naslouchat a podat
pomocnou ruku?
Někoho, komu ostatní nejsou lhostejní?
Přihlaste ho na webových
stránkách www.impuls.cz.

z partitur, které jsou standardně psané
pro big bandy. To v praxi znamená hodiny a hodiny aranžování a úprav skladeb, mnohdy naposlouchaných a nahraných z rádia. Profesionální orchestry
mají na tuto práci vlastního placeného
aranžéra. V Big Bandu Biskupská nic takového nepřipadá v úvahu, a tak dělají
jeho vedoucímu notové osnovy společnost při každé volné chvíli. Přepsání jedné skladby mu zabere i několik dní.
„Manželka mi často říká, že už umím
psát jenom noty,“ žertuje Tolkner.
Šéfování orchestru mu zabírá spoustu
volného času, na cestách má odpovědnost za malé muzikanty a všechno ho to
stojí pořádné nervy. Přesto si neumí představit, že by se svého koníčku vzdal. Co
ho u něj pořád drží? „Přeci děti. To, jak
jim nadšením po koncertě září oči. Jak
jsou pro to zapálené, a přitom hrají bez
nároku na jakoukoli odměnu. To je pro
mě obrovská motivace a zároveň mě to
nabíjí,“ vysvětluje kapelník.

Milan Tolkner,
hudebník
je mu 52 let
zakladatel a vedoucí
mládežnického Big Bandu
Biskupská
■ je členem Hudby hradní stráže,
v jejímž repertoáru jsou
převážně hymny, které se hrají
například při nejrůznějších
státních návštěvách
■ učí také na základní umělecké
škole ve Zbraslavi, kde si
vychovává budoucí členy big
bandu
■ jeho specializací je trombón
■ má tři syny, ani jeden z nich se
nevydal v otcových stopách
a hudbě se nevěnuje
■ Rádio Impuls mu v roce 2014
udělilo Řád dobrého srdce
■
■
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Opavsko
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Divadla
Opava

Slezské divadlo Opava
21. 11. Staré pověsti české, 10.00, školy; Její
pastorkyňa, 19.00, sk. 4
22. 11. Nabucco, 17.00, mimo
23. 11. Zahrada, 14.00, sk. PHO I; Zahrada, 16.30,
sk. PO II
24. 11. Evžen Oněgin, 18.00, sk. S
25. 11. Náš dům, náš hrad, 19.00, sk. M
26. 11. Staré pověsti české, 10.00, pro školy
27. 11. Edith a Marlene, 19.00, sk. S, M
28. 11. Plné ruce revoluce, 18.00

Loutkové divadlo Opava
22. 11. Koncert opavských kapel, 19.00
23. 11. Pekelná pohádka, 10.00 a 16.00
24. 11. Pekelná pohádka, 10.00 a 16.00

Kina

Holasovice

Kino Holasovice

26. 11. Díra u Hanušovic, 18.00

Opava

Kino Mír Opava
24. 11. Je muž, který je vysoký, šťastný?

Kluby

Budišov nad Budišovkou
Klub Šatlava

SVČ – Klub Šatlava
21. 11. Longital, 20.00
28. 11. Karaoke Party, 18.00

Krnov

22. 11. Evženova Tančírna
27. 11. Lila Trio

Music Bar Jam
Otevřeno každý den + úterky, středy a pátky
večírky s hudbou na přání!
21. 11. Abyss, Watching Me (Post-HC/Praha) +
Support, 20.00
22. 11. Oldies night, 20.00
24. 11. ASPSU Turnaj ve stolním fotbale, 20.00
25. 11. Studentská párty – cuba libre v akci,
20.00
26. 11. Opačná party – překvapení, 20.00
28. 11. Dirty Blondes, The Unholy Preachers,
20.00

Music club 13
22. 11. T4 – koncert

Kofola Music Club

Klub Art

22. 11. Wishmasters Symphonic metal
BEATRICE SPARK TOUR, 20.00
29. 11. Waltari /Finsko/ + Support Lesbiens /Cz/
+ hosté, 20.00

21. 11. Poletíme? + L. D. G. C., 20.00
24. 11. Laco Deczi, 20.00
25. 11. Laco Dezi, 20.00
27. 11. Den poezie 2014, 19.00
28. 11. Imodium + Zakázané ovoce, 20.00

Opava

Evžen Jazz Café Club
Každou středu: Jazzíček do ouška
Každou neděli: Jiří Foltýn a jeho hosté
20. 11. Tensing-Key to Happiness

Ostatní

Opava

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

9. 11. – 31. 12. OBECNÍ DŮM. Galerie Obecního
domu, MENE MENE TEKEL UPHARSIN KAY
BURIÁNEK. 6. 11. – 4. 1. 2015 Výstava plakátů
legendární party BOUNCE!BOUNCE! HOLKA
Z PLAKÁTU
6. 11. – 4. 1. 2015
galerijní animace k výstavě MENE MENE TEKEL
UPHARSIN / KAY BURIÁNEK... Expozice Cesta
města
10. 10. 2014 – 31. 3. 2014
OPAVA ŽELEZNIČNÍ, výstava, Dům umění
GIGANTI DOBY LEDOVÉ
28. 10. – 4. 1. 2015, výstava realistických modelů
vyhynulých zvířat, kostel svatého Václava
KDYŽ MĚL MAMUT HUSÍ KŮŽI, 28. 10. – 4. 1.
2015, galerijní animace k výstavě Giganti doby
ledové
40 LET / DŮM UMĚNÍ 1974-2014, 14. 11. – 4. 1.
2015
LE CORBUSIER / CHANDIGARH, 14. 11. – 4. 1.
2015

Výstavy

Hrabyně

Češi ve Velké válce
Do 30. 11. Památník II. světové války, 9.–17.00

V knihovně sídlí špička českého dabingu
KRNOV | Nevšední výstava čeká na čtenáře i další návštěvníky v krnovské
Městské knihovně. Výtvarnice a ilustrátorka Dáša Lukůvková do ní nainstalo-

vala portréty nejznámějších tuzemských dabingových es, kterým vévodí
herečka Valérie Zawadská.
S krnovskou malířkou se velmi dobře

INZERCE

zná. „S Valérií jsem se blíže seznámila
před třemi lety, kdy jsem malovala pro
bývalého Krnováka Pepu Odstrčila v Sedlnicích, kde si vytvořili svoje Sněženkové království, v němž se každoročně
oceňují nejlepší čeští dabéři,“ informovala výtvarnice, která vystavuje i v zahraničí.
Krnovsko a zvláště Osoblažsko není
pro pražskou herečku neznámé: v dětství žila několik let ve Slezských Rudolticích, kde i vychodila první a druhou třídu základní školy. Její rodiče tam tehdy
pracovali v zemědělství.
Na festivalu dabingu v Sedlnicích na
Novojičínsku, na němž se i letos nejlepším českým dabérům předávaly Ceny
Miroslava Moravce, se konaly křtiny karetní hry, kterou krnovská výtvarnice

ilustrovala. A právě tyto kresby zdobí
chodby krnovské knihovny až do konce
letošního roku.
„Jsem ráda, že jsem při přípravách našeho festivalu nedávno poznala Dášu,
skvělého člověka, který je až fanaticky
oddaný svojí práci,“ uvedla Valérie Zawadská na vernisáži výstavy, která se
v Krnově uskutečnila zkraje listopadu.
Malířka a ilustrátorka Dáša Lukůvková tvoří hlavně imaginativní a poetické
obrazy, ale maluje i tarotové karty nebo
portrétní alegorie naplněné pradávnými
symboly a jinotaji, tajuplné a magické
krajiny, představy vesmíru, v nichž
předkládá otázky o smyslu bytí.
Další ze svých výstav plánuje krnovská malířka v první polovině příštího
roku na linhartovském zámku.
(jas)

22.11. 15 - 17 hod

Vánocní zábavný program pro deti a celou rodinu, plný písnicek a souteží o hodnotné ceny.

Těšínská 2914/44, 746 01 Opava

Herečka a výrazná postava dabingu Valerie Zawadská ve hře Paní plukovníková.
ILUSTRAČNÍ FOTO | IDNES.CZ
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Opavští hledají střelce.
Podzim končí s Mostem
Góly, góly, góly! To je to,
co fotbalistům Slezského
FC Opava nejvíce chybí
po jejich návratu do
národní ligy, druhé
nejvyšší domácí soutěže.

OPAVA | Neproměněné šance. V tom
vidí zkušený opavský záložník František Metelka největší problém fotbalistů
Slezského FC.
„Minule se Sokolovem jsme měli
v prvním poločase dvě šance, ve druhém také. Ale gól nedáme,“ řekl Metelka k remíze 0:0. „Zezadu má naše hra
kvalitu, ale trápíme se v koncovce.“
V předchozích zápasech se střelecky prosadili Kuzmanovič a Machálek, jenže proti Sokolovu jako by se
zasekli.
To ne, naše hra v útoku není jen o dvou
hráčích. Třeba i já jsem měl proti Sokolovu nějaké dvě příležitosti, bohužel trefím vlastního hráče. Ale věřím, že příště
s Mostem uspějeme a budou tři body.

JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Opavané v dosavadních patnácti kolech nastříleli 16 branek. Hůř
jsou na tom ve druhé lize jen Frýdek-Místek a Most s patnácti, Ústí nad
Labem se čtrnácti a Kolín s deseti góly.
„Šance máme, ale chybí nám nějaký
klid v zakončení. Bojujeme, makáme,
ale nedáváme góly,“ posteskl si opavský obránce Tomáš Čelůstka.
Doufá, že lepší to bude v závěrečném
duelu podzimní části národní ligy.
V něm Opavané v sobotu od 15.30 hodin hostí Most.
„To bude hodně důležitý zápas,“ upozornil Čelůstka. „Most se začal zvedat,
nečeká nás nic jednoduchého, ale hrajeme doma, takže musíme to utkání zvládnout, abychom měli klidnější zimu.“
Opavský trenér Jan Baránek souhlasí. „Říkat, že musíme vyhrát, jsou silná
slova, ale musíme... Bereme jen výhru,“
prohlásil.
„Most je nebezpečný, i když je v tabulce dole. Je to nevyzpytatelný soupeř,
ale zkusíme zopakovat výsledek z jeho
hřiště,“ připomněl opavský útočník Nemanja Kuzmanovič výhru 3:0 z druhého kola.
Jenže Opavští se v minulém domácím duelu se Sokolovem (0:0) střelecky
neprosadili.
„Remíza je málo, protože celý zápas
jsme měli převahu a vytvořili jsme si
i nějaké příležitosti,“ řekl Čelůstka.
„Ale bod se Sokolovem bereme, protože to je mužstvo ze špice tabulky, kvalitní soupeř.“
Trenér Jan Baránek nevěděl, zda má
být po předchozím střetnutí spokojený,
nebo zklamaný. „Je to domácí ztráta,
ale hráčům nemohu za nasazení a bojovnost nic vytknout.“
A posteskl si nad špatnou koncovkou
Slezského FC. „Tam to je takové toporné. Představoval bych si více centrů ze
stran, a hlavně kvalitnějších. Ony tam
jsou, ale soupeř je odkopne.“
Přiznal, že se Opavští před sezonou
obávali, aby v národní lize nebyli outsidery. „Žádný soupeř ale nebyl výrazně
lepší, máme často i více šancí než naši
protivníci, jenže v koncovce se trápíme,“ podotkl Baránek.

Trápíme se
v koncovce,
uznává Metelka

Máte 19 bodů. Osm jich vás dělí od
pásma sestupu. Jste spokojeni?
Úplně ne. Chtěli jsme bodovat více, ale
druhá liga je nesmírně vyrovnaná. Budeme bojovat až do konce, ale máme kvalitní mančaft na to, abychom hráli v klidném středu soutěže.
V čem byl na podzim největší problém Slezského FC?
Chybějí nám góly. Třeba ve Znojmě
jsme nevyužili tři tutovky, takže jsme remizovali. Ze Sokolovem také. Tím ztrácíme body, které by nás dostaly výše,
abychom se nestrachovali o záchranu.
Dá se říct, že se sestava ustálila?
Tady je kvalitních osmnáct dvacet hráčů, kteří mohou naskočit. Uvidíme, k jakým změnám v zimní přestávce dojde,
ale to je věc trenéra a vedení klubu.

Opavský záložník František Metelka v hlavičkovém souboji se sokolovským
Rostislavem Šamánkem.
FOTO | JIŘÍ SEIDL

Opavští příznivci při utkáním se Sokolovem předvedli choreo k listopadu 1989.

A jaký je váš názor? Je potřeba stávající kádr doplnit?
Určitě potřebujeme nějaké posty zkvalitnit, ale jaké, do toho se pouštět nebudu,
od toho tu nejsem. Jsem tady proto,
abych hrál, a ne abych řešil, koho potřebujeme do mužstva přivést.
(jsl)

FOTO | JIŘÍ SEIDL
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Porubanky si s Lisem poradily
Povedlo se! Házenkářky
Sokola Poruba se na třetí
pokus probojovaly
do dalšího kola
evropských pohárů.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Porubské házenkářky
v roce 2012 ztroskotaly v Poháru EHF
na ruské Astrachani a v minulé sezoně
ve Vyzývacím poháru na švédském
Hööru.
Tentokrát už konečně prošly dále,
když ve Vyzývacím poháru (Challenge
Cupu), v jeho třetím kole, do něhož
byly nasazeny, rozdrtily portugalský celek Juve Lis 35:19 a 37:18.
Oba duely ostravský tým odehrál
doma. „Aby se to oběma klubům vyplatilo, tak jsme se podíleli na úhradě letenek soupeřek,“ řekl porubský manažer
Libor Adámek.
A hrát ve své hale byla pro Porubanky velká výhoda. Soupeřky přehrály drtivým rozdílem 35 gólů.
„Těší mě, že se nám na třetí pokus podařilo postoupit,“ řekl porubský trenér
Ján Beňadik. Postup ale označil za povinnost. „Výsledky jsou jednoznačné.“
Moc dobře mu však nebylo, když
v prvním střetnutí jeho tým prohrával
1:7. „To jsme nevěděly, co a jak vlastně
Lis hraje, ale naštěstí jsme se chytily
a zápas otočily,“ řekla porubská pivotka
Eva Minarčíková.
Dodala, že musely zlepšit obranu.
„A v útoku jsme k tomu začaly dodržovat pokyny trenéra.“
Bylo něco, čím portugalské házenkářky potrápily domácí družstvo?

Šárka Marčíková (v modrém) ze Sokola Poruba brání portugalskou soupeřku Andreu Cardosovou.
„Střelbou z dálky, hlavně jejich levá
spojka (Ana Silvaová – pozn. red.). Nemohly jsme jí přijít na chuť,“ odpověděla Minarčíková, která hnala svůj tým za
postupem, byť hrála se zatejpovaným
malíčkem. Ten má modrý a opuchlý po
předchozích zápasech.
Znovu schytala spoustu ran. „To ale
k házené patří. Pan masér by vám řekl,
že jsem jeho pravidelná návštěvnice,“
usmála se Minarčíková.
Důležitá byla také trpělivost, jak upozornil trenér Beňadik. „To nám v ligových utkáních ve Veselí a Šale chybělo.
Musíme si umět počkat na situace hlavně v obraně. Doufám, že se náš postup

odrazí na našich výkonech v interlize,
že budou lepší.“
Trenér Lisu Rui Machado uznal, že
mezi oběma celky byl velký rozdíl. „Poruba má velmi dobrý tým, určitě to v po-

72

gólů nastřílely
házenkářky Poruby
celku Juve Lis v poháru.

háru dotáhne daleko,“ prohlásil Machado.
Osmifinále Vyzývacího poháru se losuje 25. listopadu. Hrát se bude v první
polovině února 2015.
Mají už házenkářky nějaké vyhlédnu-

FOTO | JIŘÍ SEIDL

té protivnice? „Dopředu se nikdy nedívám, protože nevíte, jak to dopadne.
Ani po tom, co jsme v sobotu jasně vyhrály, jsem nesledovala, jak dopadly
další zápasy. Nevíte, co se druhý den
může stát,“ řekla Eva Minarčíková.
Navíc do února je daleko. Minarčíková tak stejně jako trenér věří, že pohárový postup týmu pomůže v interlize. V ní
Sokol nastoupí v pátek od 18.00 v Písku.
Poté bude mít liga přestávku až do 10.
ledna, kdy do Ostravy přijede Olomouc.
„Pořád ještě musíme pracovat na zlepšení obrany, ale zabrat potřebujeme
i v útoku, kde nedotáhneme nadějné
akce do konce,“ uvedla Minarčíková.

„My máme několik zkušenějších kousků“
OSTRAVA | Levá křídelnice Adéla Bělohoubková se na postupu házenkářek
Sokola Poruba do osmifinále Vyzývacího poháru podílela šesti góly.
„Vzhledem k tomu, že soupeřky mají
mladý tým, tak jsme nevěděly, kdo
k nám vlastně přijede,“ přiznala devatenáctiletá házenkářka.
Takže jste toho o soupeřkách moc
nevěděly?
Měly jsme jen kusé informace, trenéři
je jen těžce získávali, ale viděly jsme
dva jejich zápasy na videu. Opravdu
byly soupeřky hodně mladé.
Ostravská házenkářka Adéla Bělohoubková brání portugalskou soupeřku v utkání Vyzývacího poháru.
FOTO | JIŘÍ SEIDL

To jste vy také, ne?
Ano, to jsme, ale máme už několik zkušenějších kousků, které náš tým táhnou.
Takže nám ani tak nepřijde, že jsme
mladé.

„

Do dvojzápasu jste vstoupily hodně
špatně, když jste prohrávaly 1:7.
Podcenily jste Lis?
To nemohu říct, to v žádném případě,
ale nevěděly jsme, co od nich můžeme

V dalším kole
Vyzývacího
poháru už nesmíme tolik chybovat. Ty zápasy
s portugalským Lisem
od nás nebyly vůbec
perfektní.
čekat, vůbec jsme je neznaly. Nám ale
většinou nějakou chvíli trvá, než se dostaneme do hry.

Co jste musely změnit, abyste výsledek obrátily?
Zlepšit obranu a hlavně uzavírat střed
hřiště, abychom nechaly střílet spíše jejich křídla, což naše brankářky umějí
chytat.
Čím vám soupeřky dělaly největší
problémy?
Jsou malé, a tak se hodně křížily, to
nám dělalo potíže v obraně. Jsou malé
a mrštné. Dobře se pohybovaly.
Postoupily jste přesvědčivě. Už přemýšlíte, na koho byste mohly narazit v osmifinále poháru, které bude
až v únoru?
Uvidíme, jaké soupeřky dostaneme.
Hlavně nesmíme v dalším kole tolik
chybovat. Ty zápasy s portugalským Lisem nebyly od nás perfektní.
(jsl)

