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Koníček mladíka – paneláky
Marian Lipták
z Frýdku-Místku vyráží
do měst v celé zemi za
svým koníčkem. Mapuje
panelové domy a nedá
na ně dopustit.
PETR WOJNAR
FRÝDEK-MÍSTEK | Prakticky už všechna města České republiky objel Marian
Lipták z Frýdku-Místku. Nevyráží však
za návštěvami památek nebo muzeí, zajímají ho panelové domy a sídliště. Jejich dokumentace je jeho velkým koníčkem, má dokonce i své webové stránky.
Paneláky si fotí zvenku, pak jejich
společné prostory, výtahy a třeba i bytová jádra, když jej někdo z místních pozve dovnitř. „Většinou, když lítám kolem baráku s foťákem, tak jsou lidé zvědaví a zeptají se mě, co tam dělám. Snažím se jim to v rychlosti vysvětlit, přesvědčit je, že nejsem žádný podvodník,
a poprosit, zda by mě pustili i k sobě
domů. Bývají docela ochotní,“ popisuje
Lipták.
Nedávno se vrátil z Prahy a zase se
tam plánuje brzy vrátit. Co se týká jeho

Marian Lipták je paneláky posedlý už odmalička. Nedovede si představit, že
by někdy žil například v rodinném domku.
FOTO | JAN SMEKAL

koníčku, patří hlavní město republiky
k nejzajímavějším místům tuzemska.
„Praha je zajímavá tím, že jak nestíhala
výrobu, tak se zde v rámci mezikrajové
výpomoci vozily paneláky z různých
krajů ve vlacích. V Praze se pak postavily. Jsou zde tak například panelové
domy karlovského, hradeckého, ostravského nebo plzeňského typu a je to zajímavá směsice,“ vysvětlil.
Atraktivní je pro panelákového nadšence i Ostravsko. „Ač poddolované, stavělo se zde paradoxně nejvíce do výšky
v celé republice. Nachází se zde celá škála věžových domů, jejichž výška dosahovala často 17 podlaží, a to je podstatně
nad průměrem zbytku republiky, kde se
většinou zastavili na 12 podlažích. Pražáci můžou namítnout, že mají ‚dvacetipatráky‘, těch tam ale mají pouze několik a rozhodně se nedají – na rozdíl od ostravských věžáků – označit za běžnou
výstavbu,“ porovnává mladý muž.
Nafocené paneláky i s jejich detailním rozborem pak Lipták vkládá na
svůj web panelaky.info i na přidruženou facebookovou stránku a vytváří tak
jejich unikátní databázi. Hlavním obsahem stránek jsou rozbory jednotlivých
typů. Dále tam popisuje, co je na nich
dobře i co mu naopak vadí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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KRÁTCE
Peněžní dar pomůže
k rekonstrukci zahrady
TŘINEC | Na příjemné posezení v nově
upravené zahradě se mohou těšit důchodci, kteří rádi navštěvují Klub seniorů v Husově ulici v Třinci. Díky peněžnímu daru ve výši 300 tisíc korun bude
moci projít tento stávající venkovní
prostor rekonstrukcí už v letošním roce.
„Peněžní dar nám pomůže, abychom zahradu seniorům zpříjemnili dříve, než
bylo původně v plánu, protože celkové
náklady na její úpravu jsou mnohem
vyšší a rozpočet města má své limity,“
vysvětlila k plánované akci starostka
města Věra Palkovská.
(sme)

Sweetsen fest letos
začne na řece Ostravici

Veterány se sjedou
na Malé Prašivé
PRAŠIVÁ | Historická auta i motocykly uvidí ti, kteří dorazí v sobotu 22.
dubna na vrchol Malé Prašivé. Veterány dorazí k chatě v rozmezí od osmé do
jedenácté hodiny dopoledne a slibují
ojedinělou podívanou pro malé i velké
návštěvníky. O tomto víkendu si budou
moci všichni zájemci na stejném místě
také vyzkoušet desítky různých elektrokol mnoha světových značek, různých
typů, pro malé i velké, zkušené i začátečníky. Součástí akce bude i zajímavý
doprovodný program.
(sme)

Vycházka přiblíží
historii města
FRÝDEK-MÍSTEK | Zajímá vás historie města Frýdku-Místku? Chcete se dozvědět, kde se nacházely hostince a jiné
živnosti ve městě či kteří obchodníci
a živnostníci zde v minulosti působili?
Vydejte se společně s Beskydským informačním centrem v sobotu 22. dubna na jedinečnou vycházku nazvanou
(Ne)zapomenutý Místek, která vám historii města přiblíží. Sraz je v 9 hodin
na náměstí Svobody v Místku. Vycházka potrvá asi dvě hodiny.
(sme)
INZERCE
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Ředitel Sweetsen festu Petr Korč se na letošní ročník festivalu obzvlášť těší. Zahájí jej totiž koncert přímo na řece
Ostravici, od kterého si slibuje ohromný zážitek.
FOTO | JAN SMEKAL

Benefiční festival Sweetsen fest bude jednou
z vrcholových akcí letošních oslav výročí
750 let od založení Frýdku-Místku.
JAN SMEKAL
FRÝDEK-MÍSTEK | Sweetsen fest patří
mezi nejvýznamnější kulturní akce
ve Frýdku-Místku. Jedná se o největší
benefici v České republice. Letos se stane jedním z vrcholů oslav 750 let Frýdku-Místku. A začne ve středu 21. června velkolepým koncertem uprostřed
města, přímo na řece Ostravici.
„Okolí řeky a přilehlé Smetanovy
sady ožijí aktivitami pro všechny věkové kategorie. Vrcholem pak bude odpolední a večerní program na obří scéně
přímo na řece Ostravici, který představí
unikátní program,“ uvedl ředitel Sweetsen festu Petr Korč z pořádajícího spolku Pod Svícnem.
„Poprvé v historii akce vystoupí místní umělci spolu s řadou velkých hostů.
Diváci však z břehů i řeky samotné uvidí tyto hosty ve zcela nové roli, jako doprovod místních hvězd a jejich repertoáru,“ pokračoval.

Volbou místa letošního slavnostního
zahájení festivalu reagují jeho pořadatelé i na nový jednotný vizuální styl města, jehož autorem je vítěz veřejné soutěže, frýdecko-místecký rodák Štěpán Holič. Motiv řeky, tentokrát v roli pomlčky, použil ostatně pro letošní ročník
i dvorní grafik festivalu a zároveň jeden
ze členů komise, která nový styl města
vybírala, Lukáš Horký. Bude zajímavé
sledovat, jak se oba přístupy podaří během zahájení propojit.
„Symbolem letošního festivalu se stala pomlčka. Znak vodorovné čáry, přestávka v řeči. Delší spojovník mezi dvěma městy, co byly nedávno spojeny v jeden celek,“ řekl Lukáš Horký.
„Ani otazník, ani vykřičník. Ani vlnka. Spíš cihla nebo panel, základní elementy tohoto města. Taky cesta, která
město později roztrhala. Stavíme a bouráme. Pořád dokola. Co po nás zůstane?
Kdo ví…,“ dodal.
Druhý den festivalu bude patřit Sym-

fonickému orchestru Frýdek-Místek,
který festival poslední dva roky s velkým úspěchem zahajoval v nové městské hale Polárka.
„Tentokrát se však představí na samostatném koncertě s unikátním programem, který bude zároveň interaktivním
hudebním workshopem pro celé rodiny.
Vystoupení proběhne v částečně rekonstruovaných prostorách industriální budovy bývalé tkalcovny Slezan,“ nastínil
Korč.
Největší benefice v regionu, která vynesla charitativním organizacím v souhrnu již více než půl milionu korun,
bude následně pokračovat hlavním programem na zbývajících šesti scénách
v pátek a sobotu v areálu a okolí frýdeckého stadionu TJ Slezan, včetně rozsáhlých doprovodných akcí pro děti.
„Letos nás čeká, díky velkorysé podpoře města a nových partnerů, mimořádný ročník. Festival může expandovat
do nových prostor bývalé textilky Slezan a můžeme si dovolit takovou lahůdku, jakou jistě bude nevšední zahájení.
Nepřijde-li stoletá voda, čeká Frýdek-Místek neopakovatelná událost,
na kterou se bude ještě hodně dlouho
vzpomínat,“ uzavřel Korč.
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Koníček mladíka – paneláky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kritický je k různobarevnosti fasád.
„V Ostravě jsem například viděl hrozné
peklo. Dům o dvaceti vchodech, každý
jiné barvy, jiné vchody i okna. Je to nekoncepční a ve výsledku je pak z toho
cirkus,“ tvrdí.
Nepopírá, že některé úpravy si žádá
doba. „Dobře, zateplete je, dejte plastová okna místo původních, ale zachovejte původní barevnost domů, členění
včetně spár i původní tvar oken, zkrátka
– dejte domu zcela původní vzhled současnou technologií a vraťte mu důstojnost, bude to perla mezi cirkusovým
zbytkem,“ nabádá Lipták. Věří, že to,
jak byly paneláky kdysi stavěny, mělo
své opodstatnění a že současné snahy
o jejich vylepšení jsou spíše ke škodě.
„Na svou dobu znamenala stavba panelových domů průlom. Vezměte si třeba jen bytová jádra. Ta se udělala v továrně, pak se převezla v celku na tu stavbu, hodila se do paneláku a pak se teprve dal strop. Díky umakartovým jádrům v panelových domech se stala koupelna a záchod v domácnosti standardem. Do té doby to byl luxus, který ne-

Marian Lipták své nadšení pro panelové domy dával najevo už ve svém dětství, kdy si je často kreslil.
FOTO | JAN SMEKAL
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„POMOHU VÁM
S POJIŠTĚNÍM ŽIVOTA
I MAJETKU.“
Eva Kreuzmannová
Váš poradce pro Frýdek-Místek

☎ 732 627 993
� Eva.Kreuzmannova@mpss.cz

www.modrapyramida.cz

měl každý,“ podotkl mladík, jenž se koníčku věnuje už od základní školy.
Od poloviny minulého století v Česku vyrostly tisíce panelových domů různých typů. Pro někoho králíkárny a betonové džungle, pro Liptáka vysněné bydlení. Neláká ho ani představa života v rodinném domě. „Když chci přírodu, vyjedu si na kole. Jsem městský typ. A že
prý je v panelácích vše slyšet? Tomu se
musím smát. Tady slyším maximálně
jednou týdně vrtačku. V rodinném
domě vás ruší sousedův štěkající pes,
cirkulárka nebo třeba sekačka.“
Navíc jsou podle něj paneláky věčné.
„Mezi lidem tradovaná životnost třicet
let je mýtus. Tato doba platila pro výtah, stoupačky a jiné vybavení, netýká
se ale konstrukce samotné. Ta má u většiny panelových domů příčný nosný systém. Veškeré nosné stěny jsou schované za fasádou a nepřijdou tak do styku
s povětrnostními vlivy, které obecně budovám škodí,“ míní.
Podle něj ani neplatí, že by život v panelovém domě symbolizoval nižší standard bydlení. „Aspoň ne v Česku. Tady
byly odjakživa stavěny pro všechny –
a je tomu tak dodnes,“ dodává Lipták.
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Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se svou Tatrou T 87, se kterou procestovali Afriku i Jižní a střední Ameriku. Při výpravě natočili stovky rozhlasových i filmových
reportáží. O jejich putování sepsal vloni knížku plnou vzpomínek i unikátních fotografií publicista František Emmert (na snímku s M. Zikmundem). FOTO | ARCHIV MAFRA

Legendární putování H+Z
Plnili si své odvážné klukovské sny a díky tomu se stali
nejpopulárnějšími cestovateli naší historie. Před 70 lety
dva mladíci jménem Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
usedli do své Tatry a vyrazili na svou první dlouholetou
výpravu. A to po Africe a Latinské Americe.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | „Je 10:15 – start – první metry vysněné cesty kolem světa, snažíme se nedat najevo dojetí. Všechno kvete,“ napsali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
do svého deníku skoro na den přesně před
70 lety. Tehdy, 22. dubna 1947, jim bylo
27 let a příštích několik let měli strávit bok
po boku při cestě v Tatře T 87 napříč kontinenty. Zrodilo se tak nejen přátelství na
celý život, ale i legenda, která obletěla svět.
Cestu kolem světa začali H+Z plánovat
už jako čerstvě plnoletí studenti, konkrétní
podobu ale vymysleli až po skončení druhé
světové války. „Plán 5, tedy pět světadílů,
se zrodil v letech 1945 až 1946, kdy se
H+Z potkávali jako spolužáci,“ vypráví historik a spisovatel František Emmert, který
o cestách slavné dvojice nejen do nitra tehdy Čechům neznámé Afriky napsal knihu.
Cestovatelům se podařilo expedici dokonale naplánovat a se svou vizí šli za úředníky československé vlády i za zástupci automobilky Tatra s žádostí o podporu. A podařilo se jim je přesvědčit. Dostali grant
400 tisíc korun a nejmodernější tatrovku.

Za to slíbili, že během cesty v cizině obnoví válkou přetrhané obchodní vztahy s Československem a budou šířit slávu Tatry.

Osm dní za mřížemi
Hanzelkovi se Zikmundem hrál do karet
fakt, že obyvatelé poválečného Československa o „černém kontinentu“ věděli jen
málo. O reportážní příspěvky, zejména
pro tehdejší rozhlas, byl tak mimořádný zájem. „O Jižní Americe již nějaké povědomí existovalo, hlavně kvůli českým a slovenským vystěhovalcům nebo Baťovi. Ale
Afrika tehdy byla pro československou veřejnost naprosto neznámá,“ vysvětluje spisovatel Emmert.
Když H+Z projeli Afriku ze severu na jih
do Kapského Města, přeplavili se do Jižní
Ameriky, odkud se vydali na sever kontinentu. „Nejkrušnější chvíle zažili po zatčení kostarickou policií, po kterém následovalo osmidenní uvěznění. Můžeme se domnívat, že jako ‚podezřelí cizinci‘ byli zatčeni
v rámci akce zaměřené na pátrání po lupičích vzácné sošky Panny Marie v Cartagu,
při níž byl zavražděn strážce. Podezřelí tehdy byli jedině cizinci,“ přibližuje Emmert
s tím, že po dopadení skutečných pachatelů
byli Zikmund a Hanzelka propuštěni.

Putování po třech a půl letech skončilo
v Mexiku. Nedobrovolně. Hanzelka si zlomil zápěstí a ani Zikmund by nemohl ve
výpravě pokračovat. Ambicím procestovat i Severní Ameriku vystavila stopku studená válka a železná opona. Hranice Spojených států se Čechoslovákům uzavřela.
Oba dobrodruhové se vrátili domů, kde
se z nich mezitím staly populární osobnosti. Z jejich cesty vzniklo několik knih, mnoho reportáží a filmů.
Onen vysněný „Plán 5“, tedy procestování pěti kontinentů, tak vzal za své. Alespoň
na čas.

Normalizátorům nepohodlní
Druhá velká výprava dua H+Z se uskutečnila až v letech 1959 až 1964. Cílem byla
Asie a Oceánie. Ani tak však ještě „Plán 5“
nebyl naplněn, chyběla Austrálie.
Oba cestovatelé museli od roku 1969 snášet ústrky komunistického režimu, kterému

EXPEDICE V ČÍSLECH

1 290 dní trvala první výprava, vedla
přes 44 zemí v Evropě, Africe a Americe.
■ 111 000 kilometrů při tom H+Z urazili
(74 tisíc km po souši, 13 tisíc
ve vzduchu a 24 tisíc na lodi).
■ 10 000 litrů benzinu spotřebovalo
při cestě jejich legendární auto
značky Tatra.
■ 10 000 fotografií vzniklo během cesty,
natočeno bylo i 11 kilometrů filmu.
■ 995 reportáží natočili H+Z o své cestě,
z toho 702 pro rozhlas, 220 pro časopis
Svět práce a 73 pro Svět motorů.

■

se nelíbily jejich kritické reportáže o poměrech v Sovětském svazu ani angažovanost
v reformním období kolem roku 1968.
Jejich neochota podlézat komunistickým
pohlavárům se projevila i při jednom z rozhovorů, který se uskutečnil během jejich veřejného vystoupení v 60. letech při cestě Sovětským svazem. „Slovo si tehdy vzal sovětský hostitel a veřejně vyzdvihl, jak ‚uvědoměle‘ si oba Čechoslováci zvolili datum
začátku své první cesty, tedy 22. dubna.
V ten den roku 1870 se totiž narodil Vladimir Iljič Lenin. Nato Jiří Hanzelka všem přítomným vysvětlil, že se jednalo pouze o náhodu, protože v roce 1947 datum narození
V. I. Lenina ani jeden z nich neznal. V sále
zavládlo zděšení a mrazivé ticho,“ popisuje
spisovatel František Emmert.

„Jeď tam i za mě!“
Klukovský sen přetvořený do „Plánu 5“ nakonec našel své naplnění až v roce 1992.
Poslední chybějící kontinent – Austrálii –
tehdy navštívil alespoň Miroslav Zikmund,
bohužel sám. Zdravotní stav Jiřímu Hanzelkovi už takovou cestu nedovolil.
„Jeď tam i za mě,“ „požehnal“ mu tehdy.
Ač spolu strávili tolik let na cestách, ponorková nemoc se prý mezi oběma milovníky dálek a věrnými přáteli nikdy nedostavila. „Ani nápad! Věděli jsme, že musíme
táhnout za jeden konec provazu. Kdysi mi
kdosi položil otázku, jestli bych si našel nového parťáka, kdyby se Jirkovi něco přihodilo. Odpověděl jsem: Ne, nikdy. To bylo
kamarádství na život a na smrt. Vytrvalo
přes 60 let,“ vzpomínal Miroslav Zikmund před pěti lety v rozhovoru.

Česká republika
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Po červené! Turisté slaví 130 let
Výlety, pochody. Pro Čechy typická vášeň. Příští rok
to bude už 130 let, kdy vznikl Klub českých turistů. Akce,
které to připomínají, se ale konají už od letošního jara.

ILUSTR. FOTO | MAFRA

ČR | Do výročí 100 let samostatného československého státu zbývá ještě rok a půl,
ovšem turisté už se nemůžou dočkat. A tak
Klub českých turistů (KČT) přichází s oslavou jubilea již nyní. Stovkou nejhezčích výšlapů si kromě narozenin republiky začne
připomínat i 130. výročí od svého vzniku
11. června 1888.
Jeden z prvních pochodů je na programu
už za týden 29. dubna v chráněné krajinné
oblasti České středohoří. Její dominantou je
čedičový vrch Lovoš a cíl cesty s délkou
7 až 50 kilometrů bude na jeho vrcholu. Právě tam stojí turistická chata z roku 1891,
chlouba lovosického KČT. „Chata slouží lidem dodnes. Je zde občerstvení a v budoucnu po rekonstrukci nabídne i ubytování,“
říká předsedkyně zdejších turistů Milena
Šiklová. Už v sobotu 22. dubna se budou
členové klubu na jarní akci připravovat.
„Sejdeme se ráno v osm hodin, přineseme
si nářadí a budeme opravovat a zpevňovat

INZERCE

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

cesty či schůdky,“ popisuje Šiklová úpravy
místa, kam za dalekými výhledy chodili turisté už před více než 120 lety.
A takové lokality s unikátními chatami,
levným občerstvením či dostupným noclehem, které výletníci milují už od dob Rakouska-Uherska, se do oslav zapojí i během
následujících týdnů. „Pochodovat“ se bude
na Plzeňsku, ve Vizovicích, Chebu, Orlických horách, Javorníkách na česko-slovenské hranici či v Klatovech. Kromě toho se
na řadě míst republiky uskuteční nejrůznější další setkání, pikniky či festivaly.
Snad jedinou kaňkou na výročí je fakt,
že vůbec první turistická trasa vyznačená
11. května 1889, už dnes neexistuje. Pěšina „po červené“ vedla ze středočeských
Štěchovic ke Svatojánským proudům
a nyní leží pod hladinou Štěchovické přehrady. V Česku je vyznačeno už 42 078 kilometrů pěších turistických tras ve čtyřech
základních barvách. „Aby bylo jasno, červenou barvou jsou značeny zpravidla dlouhé úseky – hřebenové a dálkové trasy. Aby
se nekřížily, tak i modré jsou víceméně
dlouhé trasy. Zelené jsou ty boční a žluté
jsou odbočky a spojky,“ vysvětluje předse(jos)
da KČT Vratislav Chvátal.

KDY, KDE A KAM
21.–23. 4. Festival turistických
amatérských filmů Zlín, Vizovice
29. 4. Putování okolo Lovoše, Lovosice
5.–7. 5. Májovým Chebskem, Cheb
6. 5. Přátelství bez hranic, Javorníky
6. 5. Přes tři hrady, Sopotnice – Ú. n. Orlicí
6. 5. Moraviánská 50, Hlubočky
20. 5. Klatovský karafiát, Klatovy
21. 5. Setkání českých a rakouských
turistů, České Velenice
3. 6. Líšeňské pochody Českým rájem
3. 6. Orlickým podhůřím, Ústí nad Orlicí
3. 6. Toulky Litovelským Pomoravím
10. 6. Pohádkový les, Krásná Lípa
10. 6. Přes kopce a dolíky, Dolní Dobrouč
– Lanškroun
18. 6. Piknik v botanické, Praha
15. 7. Výstup na Klášťov, Vizovice
12.–14. 8. Skalní hrádky Labských
pískovců, Krásná Lípa
17.–19. 8. Krajem pětilisté růže, J. Hradec
26. 8. Pochod k výročí otevření
rozhledny na Petříně, Praha
26. 8. Cestami Jaroslava Haška, Světlá
nad Sázavou
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Přátelům na život a na smrt
bijí pod srstí statečná psí srdce
Obětaví psi sbírají za svou neohroženost už sedm let
ocenění Statečná psí srdce. Hrdiny se den co den
stávají cvičení „profíci“ i voříšci ze sousedního
dvorku. Toto jsou příběhy některých z nich.
ČR | Kvůli bezpečnostní siprojektem Statečné psí srdtuaci ve světě jsou stále
ce. Bohužel, teroristé jsou si
častější a aktuálnější přítoho velmi dobře vědomi. A
běhy psích hrdinů ze zemí
tak se psi a psovodi stávají
válečných konfliktů. Nedocíleným terčem jejich útocenitelnou práci odvádějí
ků. „V případě, že je nějaký
čtyřnozí armádní pomocnípes zraněn, tak je s ním naci například v Afghánistákládáno stejně jako s člověnu. Právě v této zemi se vykem. Letí pro něj helikoptéznamenal jeden z českých
ra a na jeho záchranu je připsů, který dokonce dostal
pravený celý tým,“ líčí
ocenění od ministra obraStuchlík. Pokud americký
ny. Utrpěl totiž vážná zrapsí voják nepřežije, je mu
nění při raketovém útoku.
vystrojen pohřeb srovnatelný se smutečním obřadem
Pomoc psů využívají armády mnoha zemí na svě- Ceny pro vítěze projek- pro vojáka-člověka. Američané zkrátka své psy ve váltě. V době moderního způ- tu Statečné psí srdce.
ce vnímají jako spolubojovsobu války, pro který jsou
níky a podle toho s nimi také jednají.
typické údery ze zálohy a teroristické
„Neváhají vynakládat prostředky na jeútoky, je úloha psích vojáků důležitější
jich uzdravení, ačkoli je jasné, že pes už
než kdy jindy. „Zrovna v Afghánistánu
nebude schopen služby,“ dodává Stuchsi momentálně spojenci v čele s USA nelík. Ostatně velmi podobná je za mořem
dokážou svou práci bez psů vůbec předsituace v policejních sborech, jejichž plstavit. Prakticky neexistuje lepší detekčnohodnotnou součástí psí strážci zákoní prostředek na výbušné systémy, než
je pes,“ vysvětluje šéfredaktor časopisu
na jsou.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
Psí kusy Dušan Stuchlík, který stojí za
s podporou časopisu Psí kusy

Fenka Cita pomohla najít třináctiletého chlapce
Devítiletá fenka Cita a její psovod
Ladislav Pozdníček převzali cenu
v kategorii Záchranný čin
služebních a záchranářských psů.
Čin, kterým si Cita vydobyla
nominaci a následně také
zasloužené vítězství, se odehrál
loni v srpnu nedaleko Nechranické
přehrady. Její páníček Ladislav
Pozdníček, který je zkušeným
policejním kynologem, byl
požádán o pomoc při nočním
hledání třináctiletého chlapce.
Ten se nevrátil domů a policejní
hlídka po něm tou dobou marně
pátrala už dlouhé čtyři hodiny. Se svým páníčkem má Cita atest Ministerstva vnitra
a je v jednotce určené pro mezinárodní záchranné operace (USAR), a tak své skvělé
schopnosti prokázala opakovaně. Je tedy zkušenou psí profesionálkou.
Po příjezdu na místo u Nechranické přehrady začali Ladislav Pozdníček a Cita
důkladně prohledávat určené sektory, kde by se mohl chlapec nacházet. Noční
náročné pátrání dalo fence pořádně zabrat. Zhruba hodinu po půlnoci pak
konečně štěkotem oznámila, že našla člověka. Obavy, že by hoch byl zraněný
nebo si například sám ublížil, se naštěstí nepotvrdily a záchranáři ho mohli
předat šťastné rodině.
Cita ale není jen záchranářským psem. V rámci canisterapie také navštěvuje
hendikepované děti na severu Čech a věnuje se jim. O tom, že je v této činnosti
velmi úspěšná a mezi dětmi oblíbená, svědčí i skutečnost, že si ji zkušená
canisterapeutka Iva Bajtlerová dokonce vybrala jako ukázkového psa na kurzech
pro budoucí canisterapeuty. Cenu šikovné fence i jejímu parťákovi předala
spisovatelka Bianca Bellová.

Róza, oddaný parťák, co zachránil svou paničku

Německý ovčák Erik odešel do psího nebe

Ocenění v kategorii Záchranný
čin neslužebních psů-laiků
obdržela fenka Róza z rodiny
Veroniky Tomáškové. Příběh
Rózy, kříženky stafordšírského
irského teriéra a labradora,
se odehrál loni v létě na
Plzeňsku. Veroničina mladší
sestra Aneta vyrazila na
procházku s koloběžkou
a společnost jí po cestě dělala
právě Róza. Zhruba o hodinu
a půl později si Veronika Tomášková za plotem všimla dvou volně pobíhajících psů.
Ti jí vůbec nebyli neznámí, věděla o nich totiž, že jsou agresivní nejen vůči ostatním
psům, ale dokonce i vůči lidem. O svou sestru Anetu, která byla tou dobou venku,
tak pochopitelně Veronika dostala obrovský strach. Jen chvíli nato ji ale spatřila
za oknem, jak jede v poklidu na koloběžce tažené fenkou Rózou. Čtyřnohá
kamarádka ji dokázala odtáhnout pryč z dosahu nebezpečných psů, kteří se ji
chystali pronásledovat. Celou situaci pak malá Aneta vylíčila tak, že psy potkaly
asi v půli cesty nazpět domů, a ti se za nimi okamžitě rozběhli. Róza ale dokázala
zachovat neuvěřitelně klidnou hlavu a sestru Veroniky zachránila tím, že ji svou
vlastní silou „odtáhla“ domů do bezpečí. Rozzuření psi tak pronásledování po chvíli
vzdali a odběhli jinam. Jak Veronika Tomášková říká, neumí si představit, co vše se
mohlo odehrát, kdyby tak duchapřítomně její fenka nezareagovala. Od té doby se
proto na Rózu dívá zcela jinýma očima – jako na oddaného parťáka, který
zachránil sebe i svou milovanou paničku. Ocenění její hrdá majitelka převzala
z rukou populární herečky Báry Štěpánové.

V kategorii Spící srdce, která je udělována
in memoriam, byl oceněn Vlastimil Maxa
a jeho pes Erik, který zemřel v roce 2014.
Německý ovčák Erik a jeho někdejší
psovod a profesionální člen Horské služby
Šumava se společně zúčastnili desítek
pátracích akcí doma i v zahraničí.
Erik natrénoval stovky hodin v lavinách,
sutinách, rozlehlých plochách i na vodní
hladině. Radost ze záchrany lidí si Erik
poprvé užil roku 2002, kdy vyrazil
s páníčkem ze služebny na Špičáku. Jedna
rodina v noci bloudila v oblasti Rozvodí,
tedy mezi Černým a Čertovým jezerem.
Byl podzim, tma, vysoká vlhkost, mlha,
silný vítr, teplota se pohybovala kolem nuly.
Erik prověřil okolí a už po půl hodině
ztracenou rodinu našel.
Patnáctiletý školák se o necelý rok později dostal do podstatně nebezpečnější
situace, a to když se sám vydal z Pancíře přes Můstek do Javorné. Kvůli vánici
chlapec sešel z cesty. Během pátrání Erik i jeho psovod zapadali hluboko
do sněhu a bylo jasné, že zachytit pach člověka ve vichřici nebude snadné. Na
třetím úseku však zaznělo vysvobozující štěkání. Chlapec byl vysílený, prochladlý,
ale živý. Erik později našel ještě dalších 28 lidí, už nežijících. To bylo pod troskami
domů při záchranné misi českých kynologů po zemětřesení v Íránu roku 2003
v městě Bán a při mnoha dalších záchranných akcích. Do psího nebe odešel jako
čtrnáctiletý v roce 2014.
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Kříženka Malina umí rozpoznat přicházející záchvat hypoglykemie
Cenu v kategorii Pomáhající srdce získala čtyřletá kříženka Malina a Zdenka Koldová. Ta se čtyřleté kříženky malého vzrůstu ujala
před pěti lety. Malina měla v té době za sebou velmi smutný příběh. Dostala se z nevyhovujících podmínek, kde byla týrána natolik, že
přišla o levé oko a dodnes trpí poúrazovou epilepsií. Zdenka Koldová se jí naplno věnovala a po třech letech převýchovy se z Maliny stala
vyrovnaná fenka. Její panička trpí diabetem, a tak musí užívat inzulin. Hladina cukru v krvi jí často kolísá, a tak mívá skryté hyperglykemie
a hypoglykemie. Svou fenku Malinu úspěšně naučila tyto záchvaty předvídat, a tak je Malina oznámí štěkotem, skákáním a olizováním
těla i obličeje. Její panička navíc trpí i praktickou slepotou, při které jí Malina také pomáhá, protože jí usnadňuje orientaci v prostoru.
Díky ní může chodit například i na procházky do lesa. Navíc se Malina věnuje i canisterapii a pravidelně dochází do domova seniorů.
Blížící se záchvat hypoglykemie Malina naposledy dokázala rozpoznat letos v lednu. Zdenka se chystala na venčení psa a zrovna se
oblékala. Vtom Malina začala urputně vyštěkávat, skákat a olizovat ji. Žena si proto změřila hodnoty cukru na glukometru a zjistila,
že jsou skutečně vysoké. Díky Malině si včas aplikovala inzulin a během venčení tak nedošlo ke kolapsu a stavu bezvědomí vedoucímu
až k diabetickému kómatu.
INZERCE

Monty přišel o život
při ochraně Denisy

akční nabídky

OD PÁTKU DO NEDĚLE 21. 4. – 23. 4. 2017

už za 19,90 Kč!!!

více na www.penny.cz

HROZNY RÉVY VINNÉ
BÍLÉ BEZSEMENNÉ
1 kg

49,90

SÝR MADELAND
různé druhy
100 g

AK

24

v limitované nabídce
také Termix sušenka a banán za 5,90 Kč

29,90�

MAX.

-26%

59,90�

PIVO BUDWEISER BUDVAR
B:ORIGINAL, světlý ležák
0,5 l | 1 l 21,40 Kč

-21%

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET
2 l | 1 l 14,45 Kč

záloha na lahev 3,- Kč

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

MAX.

2

PŘEPRAVKY

SUPE
R

PEPSI*
2,5 l | 1 l 7,96 Kč

2,5 l

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

SUPE
R

10,70
21,50�

1 ks 5,45–3,95 Kč

AK

349,-�

-34%

ks

44,90�

-35%

PERSIL GEL FRESHNESS
BY SILAN*
1 balení

60
1

3,32 Kč

SUPE
R

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

NA
CE

229,-

24

osoba/den

28,90

-50%

PLENKY PAMPERS
Junior, Maxi, Midi
42–58 ks

CE

NA
CE

19,90

AK

CE

-47%

19,90

AK
CE

12,90

NA
CE

6,80

CENA BEZ PENNY KARTY

osoba/den

ks

osoba/den

46,90

11,90
12,90�

VERITEA*
1,25 l | 1 l 15,92 Kč

CROISSANT 7DAYS
různé druhy*
60 g | 100 g 21,50 Kč

ks

osoba/den

5

AK

AK

CE

21,90

-31%

KUŘE
chlazené, bez drobů
cena za 1 kg

CE

-33%

34,90�

-28%

MLÉKO
TRVANLIVÉ
polotučné
1,5 % tuku
1l

CE

8,90�

69,90�

AK

CE

5,90

23,90

CE

-25%

AK

CE

19,90�

PLATÍ
22. 4. – 25. 4.

AK

CE

14,90

TERMIX
různé druhy
90 g | 100 g 6,56 Kč

SELSKÁ
ŠUNKA
100 g

MAX.

SALÁT LEDOVÝ
1 ks

AK

rozjasní, než
půjdou na
obvyklou
procházku. Byli
už skoro zpátky
doma, když
zahlédli za
plotem domku
staforda.
Nevšímali si ho, ale za pár vteřin se
stejný pes protáhl dírou v plotě
a vrhl se vztekle na Denisu. Byl jen
kousek od ní, když se chystal
kousnout, ale Monty se v tu chvíli
postavil před ni, aby svou paničku
chránil. Rozzuřený pes si ho na
poslední chvíli všiml a místo, aby
se zakousl do Denisy, pustil se do
Montyho. Bylo jasné, že maličký
pes nemá možnost v tomto
souboji vyhrát, ale jeho panička
díky němu získala potřebný čas
pro útěk. Pokusila se sice ještě
svého milovaného psa stafordovi
vytrhnout, ale ten ho odmítl pustit.
Denisin křik přilákal několik lidí,
nikdo však už nic nezmohl. Když
po dlouhých minutách staford
Montyho pustil, popadla ho Denisa
a nesla ho domů. Z posledních sil
se k ní zvedl, aby se přesvědčil, že
je v pořádku. Krátce nato ztratil
vědomí. Monty zemřel cestou
do veterinární ordinace.

z naší

PLATÍ:
PÁ SO NE

MAX.

In memoriam byl také oceněn
jorkšírský teriér Monty, který
svou paničku Denisu Novotnou
zachránil před mnohonásobně
větším útočícím psem. Při svém
hrdinském činu odvážný psík
přišel o život. Dramatický příběh
se odehrál 19. dubna 2016.
Odpoledne se zatáhlo, a tak
Denisa s Montym počkali, až se

Sbírejte body a získejte knížky pro děti
těch nejúspěšnějších pořadů čt:D

199,-

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
Přijímáme:
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné.
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S moderátory nejsme parta,
která by spolu trávila volno
Říkalo se jí Leoš Mareš v sukni. Uvádí jednu prestižní
akci za druhou, má vlastní talk show. Adela Banášová
je zkrátka nejžádanější moderátorkou na Slovensku
i v Česku. „Řadu nabídek odmítám. Přesto lidem, kteří
mě nemají rádi, pořád připadá, že je mě všude hodně,“
krčí rameny. Banášová v televizi také tančila a zahrát
si mohla i ve filmu. „Abych do toho šla, musela by to
být pořádná absurdita a role napsaná na tělo,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Prosadit se v konkurenci moderátorských matadorů jako Libor Bouček, Jan
Kraus či Leoš Mareš, to chce mít nejen profesní zdatnost, ale také zarputilost. Adele
Banášové se to daří už více než 10 let.
A prý i bez pověstných ostrých loktů. „Myslím, že vůbec nejsou potřeba. Celkově
nejsem člověk, který se někam dere,“ říká.

nějaké dlouhodobé ambice. Navíc zážitek, který tím můžu získat, je fajn.
Zaujal mě jeden váš dřívější citát, a sice, že
život člověka vypudí z aktivit, které
nemá dělat. Stalo se vám už ně-

kdy, že jste byla takto vypuzená životem?
Myslím, že to tak skutečně je. Že člověk
dostává různé signály od života, že tudy
a tudy by jít neměl. Myslím, že jsem se nikdy v životě netlačila do něčeho, co by nebylo pro mě. Celkově nejsem člověk, který se někam dere. To ale vůbec neplatí, pokud jde o například o vztahy. Pokud jde
o vztahy, které nejsou perspektivní a dobré, tak člověk dostává od začátku mnohé
signály, ale nechce je vidět a slyšet.
Když už jste zmínila nevhodné vztahy, tak je třeba říct, že od těch
máte evidentně klid. Ostatně
váš přítel vás před nedávnem požádal o ruku.
Už u vás propukla svatební mánie? Spousta žen prožívá roli
nevěsty i rok před
svatbou.
Myslím, že když
člověk normálně
funguje

Jak se zdá, svého řemesla se v rámci
showbyznysu držíte poměrně zarytě. Pokud vím, tak nezpíváte, a dokonce jste si ještě nezahrála v žádném filmu. Neříkejte, že vás ještě nikdy žádní tvůrci neoslovili…
Měla jsem už nějaké nabídky, ale nebylo
jich nějak extra hodně. Zahrála jsem si
v jednom studentském filmu a byla jsem
oslovena i do jednoho českého filmu.
Ale byla to taková postava…
No, víte, mám pocit, že když už má
hrát ve filmu někdo, kdo není herec, ale je známý, tak by měl
mít skutečně na míru napsanou úlohu, aby lidé pochopili,
proč tam je právě ten člověk.
No, a já nemám pocit, že
bych dostávala nabídky na takové postavy.
Takže se herecké zkušenosti nebráníte.
Ve filmu bych si klidně
ráda zahrála, ale musela
by to být buď úplná absurdita, tedy jasný fór, anebo by mi to mělo velmi
sedět. Víte, já jsem taková, že v záležitostech
showbyznysu ráda přistupuji na spolupráci.
Když mě někdo osloví, ať třeba zazpívám,
zatancuju a tak dál,
tak se tomu nebráním, protože v ničem z toho nemám

a má práci a každodenní povinnosti, tak
nevím, kdy se z něj může stát nevěsta.
Já na to nemám reálný čas. A když zrovna mám volný čas, tak mám ráda od
svatby pokoj. Samozřejmě beru v úvahu nějaké povinnosti s tím související,
ale pokud to jde, tak to ráda přesouvám
na někoho jiného. Navíc si nemyslím,
že je třeba dělat takovou svatbu, kterou
tenhle svět ještě neviděl. Takže přípravě věnuji adekvátní čas, abych se nezbláznila, protože mám i jiné povinnosti. Možná by jiná žena na mém místě už
standardně řešila, jaké bude mít šaty.
Ale já ještě ani nevím, co budu mít na
sobě na příští akci, kterou moderuji v televizi. Mám teď zkrátka jiné priority.

Patříte mezi moderátorskou špičku,
ve které se popravdě moc žen nepohybuje. Nepřipadáte si jako žena
mezi svými kolegy někdy osaměle?
Ne, protože se vždy soustředím na jednu relaci, kterou moderuji já, a tím pádem s ostatními moderátory nepřicházím až tak často do kontaktu. Nejsme
parta, která by společně trávila volný
čas. Jsem sama v takové své bublině,
kde prožívám sama sebe, a řekla bych,
že muži to mají podobně a ani nevnímají, že by byli v mužské branži.
Takže vám nepřipadá, že byste jako
žena – moderátorka mohla potřebovat víc ostré lokty?
Myslím si, že ostré lokty jsou velmi přeceňovaná věc, a dokonce bych řekla, že
není potřeba je mít vůbec. Spíš bych řekla, že je to o tom, aby člověk správně
vnímal svůj život a to, kde by měl v určitou chvíli být. A pokud to dělá, jde to
v podstatě lehce. A když to nejde,
možná to není ta správná cesta. Nemyslím si, že je to tak, že všichni
na tomhle světě by měli být moderátoři a jen některým z nás to
vyšlo, protože máme štěstí nebo
ostré lokty. Každý je tam, kde
by měl být. A byl by tam s ostrými lokty i bez nich.

Adela Banášová

Narodila se 12. října 1980
v Bratislavě.
■ Vystudovala filozofickou fakultu
v Bratislavě, obor kulturologie.
■ V televizi pracovala od 16 let
v pořadu Teleráno, v rozhlase
začínala jako moderátorka ve
slovenském Fun Rádiu. Přelomem
v kariéře bylo moderování tří sérií
soutěže Slovensko hľadá Superstar.
■ Prestižní akce a pořady moderuje
také v Česku, naposledy například
vyhlašování filmových Českých lvů.

■

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

Česká republika
V bratislavském Národním divadle
máte svou vlastní talk show, do které podle svých slov zvete pouze ty
hosty, kteří vás skutečně zajímají.
To je do jisté míry moderátorský luxus. Vnímáte to tak?
V konečném důsledku je každý člověk
zajímavý a je na moderátorovi, zda otevře dveře, za kterými je nějaké atraktivní téma. Takže podle mě se dá udělat rozhovor s každým. Mám teď tu výhodu, že
jednou za měsíc si můžu vybrat tři lidi,
ale dříve jsem dělala denně ranní show
v rádiu, kde se vystřídaly stovky hostů

„

Na svatební
mánii zatím
není moc čas.

z různých oblastí. Nikdy se ale k nikomu nestavím tak, že bych si říkala:
Bože, ten je nezajímavý. A když cítím,
že se tak na někoho začínám dívat, je to
pro mě takový zdvižený varovný prst,
který mě upozorní, že takhle tedy ne.
Přesto na, řekněme, problematického respondenta občas narazí každý
moderátor. Máte nějakou takovou
vzpomínku, ze které se takzvaně
opotíte ještě dnes?

Dělala jsem například interview s jednou dámou, která vůbec nevnímala, že
je v rozhovoru. Pořád si vedla svou,
a navíc ještě mluvila anglicky, takže ze
mě se stal jen jakýsi tlumočník. Na otázky vůbec nereagovala. To je věc, která
je strašně únavná. Asi bych to zevšeobecnila tak, že nejhorší respondent je
ten, který vůbec nevnímá, zda někoho
zajímá to, o čem mluví.
Před pár lety jste odmítla moderovat slovenského Slavíka a později
jste to v jednom z rozhovorů zdůvodnila tím, že jste v té době byla
všude. Snažíte se dnes nějak „dávkovat“, jak hodně jste vidět?
To, že je mě hodně se říká už snad třináct let a stále nějak žiju. Říkám si, že
člověk musí najít míru mezi tím, co dělá
rád, a mezi tím, co říkají lidé. Lidem,
kteří mě mají rádi, nikdy nebude připadat, že je mě hodně. A naopak těm, co
mě nemají rádi, bude vždy připadat, že
mě je moc. Přestávám se tímhle řídit
a dělám to, co mě baví tak, abych na to
měla dost energie a času. Samozřejmě
beru do úvahy, že nemůžu dělat pět projektů současně. Lidé mají často takový
v uvozovkách spravedlivý pocit, že je
třeba dát prostor i ostatním. No, já ho nikomu neberu. Odmítla jsem mnoho projektů, o kterých lidé ani netuší.
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Kdo šlape Banášové na paty aneb Dámy s mikrofonem
Jeden z nejvýraznějších hlasů Českého rozhlasu
a dobrodružná duše Lucie Výborná uváděla několik
předešlých ročníků předávání cen Český lev. Právě ona před
dvěma lety na pódiu ohlašovala příchod falešného Jima
Carreyho, který vstoupil do historie nachytávek v přímém
přenosu. Letos ji na postu moderátorky galavečera vystřídala
Adela Banášová. Výborná se poprvé více zviditelnila jako
jedna z moderátorek tehdy začínajícího pořadu Snídaně
s Novou, a to ve dvojici s Pavlem Svobodou.

Ačkoli je Tereza Kostková stále v první řadě herečka, už několik
let je jednou z nejvyhledávanějších moderátorek nejrůznějších
akcí. V tomto oboru se vyšvihla na pomyslný vrchol díky
moderování taneční show StarDance s Markem Ebenem
po boku, kde již osm řad dokazuje, že umí zvládat nápor
v dlouhých živých přenosech. Se slovenskou obdobou této
show má zkušenost i Banášová, ovšem z pozice soutěžící.

Zorka Hejdová už několik let patří k základní moderátorské
sestavě rádia Evropa 2. V televizi se nejprve prosadila
ve Snídani s Novou. Právě v tomto živě vysílaném pořadu
na sebe výrazně upozornila, když ji během vysílání v přímém
přenosu požádal před kamerami o ruku její dnes již manžel
a rovněž moderátor Míra Hejda. Později začali Snídani
moderovat společně. Skutečně velké moderátorské sousto
přišlo před pár lety s nabídkou uvádět show Superstar.

INZERCE
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Nechtěla jsem být ramínko na šaty
Postava neprůbojné sekretářky v seriálu Single Lady:
Jízda v Óčku byla pro Rozálii Havelkovou pořádná
protirole. „Nerada se někomu podřizuji,“ přiznává
dcera swingera Ondřeje Havelky, která utekla
ze světa přehlídkových mol k divadlu a k filmu.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Určitě je výhoda, že jsem dcera Ondřeje Havelky. Díky tomu jsem dostala
řadu příležitostí,“ neskrývá se za falešné fráze mladá herečka Rozálie Havelková. Zpívá, hraje na harmoniku a od dětství se věnuje flamengu. Zkusila si menší roli v muzikálu F. A. Brabce V peřině, teď se představí
v ambiciózním internetovém seriálu Single
Lady: Jízda v Óčku. Ještě před skokem do
světa divadelních jevišť a televizních kamer se ale prosadila na přehlídkových molech. Už na základní škole se dostala do finále prestižní modelingové soutěže Elite
Model Look Czech Republic.
V současné době už hostuje v Národním
divadle v roli zpěvačky v inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé. Geny po otci se
prostě jen tak nezapřou.
V seriálu Single Lady hrajete asistentku, která je v područí své přísné šéfky
Jany Plodkové. Dělá vám v reálném
životě problém podřízená pozice?
To rozhodně, jsem úplný protiklad. Hodně nerada se podřizuji a asi bych nesvedla
dělat takovou práci.
Co se týče natáčení, tak šlo o vaši prv-

teď vidím já. Akorát jsem si na to musela
přijít sama. Nicméně pokud si něco zamanu, tak nemá ve zvyku mi to zakazovat,
pokud jsem v tom šťastná. Každopádně
teď je určitě spokojenější.
U dětí slavných rodičů, které si zvolily
uměleckou dráhu, se střídají dva pohledy. Pro část z nich je to výhoda,
jiní tvrdí, že kvůli tomu museli bojovat s předsudky. Jak je tomu u vás?
Určitě je to výhoda a nestěžuju si na
to. Nepříjemné na tom někdy je, že na
vás kouká mnoho lidí skrz prsty. Ale
já se tomu vlastně ani moc nedivím.
Je pravda, že spoustu příležitostí
jsem měla díky tátovi, což se někomu asi nelíbí a chápu, že to mnozí
vnímají jako známku protekčnosti.
Nicméně si myslím, že nemá cenu
se od táty nějak okatě distancovat.
Naopak, proč těch příležitostí nevyužít, beru to jako obrovské
štěstí a jsem ráda za všechny
příležitosti, které mi táta
dává. Mimochodem za Single
Lady jsem dvojnásob ráda,
protože to je jedna z věcí, které jdou naprosto mimo něj.

ní větší roli na rozdíl od divadla, kde
máte bohatší zkušenosti. V minulosti
jste také nahlédla do světa profesionálního modelingu, kterému jste ale
po čase celkem razantně přibouchla
dveře. Co vás přimělo skončit?
Nebavilo mě to. Musím se přiznat, že ze
začátku mě to lákalo, protože jako malá
jsem si hrávala s kamarádkou na návrhářky a na modelky, takže se mi to všechno
vracelo. Akorát že ve velkém, a navíc mi
za to platili. Časem jsem ale zjistila, že
to fakt není pro mě. Jak už jsem zmínila,
nerada se někomu podřizuji, a u modelek
se neříká nadarmo, že jsou to ramínka
na šaty.
Až tak jste to vnímala?
Ano. Poté, co jsem odchodila pár přehlídek, jsem se rozhodla jít dál. Uvědomila jsem si, že chci dělat něco,
v čem se budu mít možnost sama vyjádřit. Byla to dobrá zkušenost, ale po
čase už mě to nenaplňovalo.

Kromě hraní ale ještě studujete
na gymnáziu, že?
Ano, příští rok bych měla maturovat, takže můj prioritní cíl je dostat se do čtvrťáku.

Z vaší nastartované „modelkovské“ kariéry údajně nebyl příliš
nadšený váš tatínek swinger Ondřej Havelka.
Spíš to od začátku viděl stejně, jako to

Single Lady: Jízda v Óčku. Premiéra už 24. dubna
Nový seriál natáčí pro internetovou televizi Playtvak.cz produkční dům Lucky Man
Films Davida Ondříčka, který má za sebou práci na úspěšných celovečerních filmech,
jako jsou kultovní Samotáři, Jedna ruka netleská nebo Anthropoid.
■ V hlavních rolích účinkuje Jana Plodková, Tomáš Měcháček, Petr Stach, Rozálie
Havelková nebo Václav Kopta.
■ Premiérový díl uvede internetová televize Playtvak.cz 24. dubna. Reprízy se objeví
také v nočním programu TV Óčko.

■

Skladník s VZV v nábytkářském
sortimentu v Kili Šlapanice Rozšiřujeme sklady a hledáme skladníky s
VZV do skladu velkoplošného materiálu.
Máte zkušenost ve skladu a s řízením VZV?
Potom pište na email personalni@kili.cz
nebo volejte 725 398 961.

Kili, s .r.o.

Skladník - Rozšiřujeme sklady a hledáme
skladníky s VZV do skladu velkoplošného
materiálu. Máte zkušenost ve skladu a s
řízením VZV? Potom pište na email
personalni@kili.cz nebo volejte 725 398
961.

Více na www.jobdnes.cz/detail/M10E80

Více na www.jobdnes.cz/detail/M10E80

SEŘIZOVAČ - Požadujeme vyučení v
oboru, zodpovědnost, spolehlivost. Pozice je
vhodná i pro absolventy odborných škol.
Nabízíme mzdu po zapracování až 25tis.,
13. a 14.mzdu, měsíční prémie, příspěvek
na dopravu a další benefity.

Světoznámý internet. obchod Amazon
nabízí nejšikovnějším nástup do
distribučního centra. - Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod. + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně.
Neváhejte a domluvte si pohovor na tel.:

Více na www.jobdnes.cz/detail/RVR1K9

DURA
Automotive
CZ , k.s .

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

FOTO | MAFRA

Kili, s .r.o.

Rands tad
s .r.o.

A co potom? Herecká kariéra, nebo
další studium?
Všechno se odvíjí od toho, zda se dostanu do dalšího ročníku a pak odmaturuji.
Mám zkušenosti, že příležitosti přicházejí znenadání, takže žádnou konkrétní
vizi do budoucna nemám. Pokud by ale
všechno se školou vyšlo, tak uvažuji
o tom, že bych ráda odjela na nějaký čas
do zahraničí. Buď za studiem jazyků,
nebo si rovnou vybrat nějakou vysokou
školu. Třeba ale přijde nějaká pracovní
příležitost tady… Opravdu je to zatím
ve hvězdách.

VENKOV

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Malé české obce do 500
obyvatel se vylidňují.
Čím dále se nacházejí
od měst, tím je situace
horší. Vesnicím proto
chybí peníze na rozvoj.
Pomoci jim mohou
peníze ze státní kasy
i podpora podnikatelů.
ČR | Nemají vlastní školu ani školku, lékař zde neordinuje a mnohdy i nad poslední fungující malou prodejnou visí
hrozba zániku. V podobné situaci je
podle aktuální analýzy Asociace malých a středních podniků (AMSP) více
než dva a půl tisíce obcí v Česku.
Právě ty nejvíce ohrožuje úbytek obyvatel. Zatímco větším vsím s pěti sty až
dvěma tisíci obyvateli občané přibývají, z nejmenších míst prchají. Za posledních patnáct let poklesl počet lidí v malých vesničkách o 17 procent.
„Lidé s vyšším vzděláním chtějí do
větších měst, aby tam uplatnili své
schopnosti, například v bankách a velINZERCE

Lék na exodus z vesnic:
dobře mířené „injekce“
kých firmách. S tím asi nic neuděláme.
Co ale můžeme přibrzdit, je to, že řada
mladých rodin odchází, protože na venkově chybí infrastruktura, nejsou tam samoobsluhy a služby,“ říká předseda
AMSP Karel Havlíček.
AMSP a Ministerstvo zemědělství
chtějí úprk obyvatel z vesnic zastavit.
V rámci projektu Rok venkova nedávno
představily sérii opatření kladoucích si
za cíl život mimo města zatraktivnit. Jejich dopad na veřejné rozpočty zatím nejde přesně vyčíslit, budou to však minimálně jednotky miliard.
Formou podpory budou třeba zvýhodněné půjčky podnikatelům, které v těchto skomírajících obcích působí. V plánu
jsou například i dotace vesnickým prodejnám, aby lidé nemuseli na nákup zajíždět do vzdálených měst.

Kašava na Zlínsku se stala Vesnicí
roku 2016.
FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA
Že i na malé obci lze mít vynikající infrastrukturu a pestrý společenský život,
prokazuje od poloviny 90. let soutěž
Vesnice roku. Aktuálním příkladem mohou být Kozojídky. Obec s jen o něco

více než pětistovkou obyvatel z Hodonínska skončila v této soutěži za rok
2016 na třetím místě. „Obnovitelné
zdroje jsou využívány prostřednictvím
bioplynové stanice a solární elektrárny,
která je znovu zhodnocuje místo bývalé
skládky. Cyklostezky propojují obec se
sousedními obcemi a zajištují bezpečnou dopravu,“ píše se například v hodnocení komisařů soutěže.
To vítězná Kašava ze Zlínska má sice
přes 900 obyvatel, ale i ona se potýkala
se sháněním peněz na opravy a rozvoj infrastruktury. „My v Kašavě říkáme, že si
nebudujeme bydlení, ale že si budujeme
domov. Jsme také zvyklí, že si musíme
pomoct hlavně sami. Nespoléháme na
to, zda nám spadne něco z kraje, od státu
nebo z Evropy,“ nechal se slyšet starosta
obce Josef Jarcovják.
(re, iDNES.cz)
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Manželské „trvalky“
Rozchody a rozvody Agáty a Jakuba Prachařových, Václava Noida Bárty s Gábinou
Dvořákovou či manželů Paroubkových připomněly, jak je v záři reﬂektorů těžké
udržet dlouhotrvající vztah. Přesto i v českém showbyznysu i mezi politiky
najdeme páry, kterým to klape už desítky let. A nejde jen o legendární dvojici
Abrhám-Šafránková. Kdo je tajemnou ženou Janka Ledeckého a čím si musela projít
manželka Michala Davida? To glosuje Barbora Koukalová, editorka společenského
serveru Expres.cz.
JIŘÍ A HANA KRAMPOLOVI

„Svérázná dvojice z galaxie Bizár“

Barbora Koukalová: „Svéráz světa slavný, oni dva
jsou jako takové opičky v kleci, na které se chodíte
koukat pro zábavu. V soukromí jsou Hana a Jiří
velmi srdeční a přátelští, navenek působí jako
návštěvníci z galaxie Bizár. Jiří je sice cholerik,
který si zakládá na tom, že je nerudný
důchodce, ale jeden bez druhého nedají
ani ránu a jsou vidět všude spolu. V jejich
věku je to buď nekompromisní láska, nebo
už obava o to, že ten druhý nemůže kvůli zdraví
zůstat sám. Podle nás je tohle manželství spíš
vesmírná sranda.“

MIRO ŽBIRKA
A MANŽELKA
KATEŘINA

„Píseň jako oplátka
za důvěru a svobodu“

FOTO: Profimedia, archiv MAFRA

Barbora Koukalová: „Přestože
tráví veškerý čas spolu, je to
jeden z těch výjimečných
párů, který ctí heslo ‚až
do smrti‘. Žbirkova manželka
Kateřina zároveň pracuje jako
jeho manažerka, sám Meky
pak tvrdí, že se oba doplňují
protichůdnými povahami. Žbirka
o své ženě dokonce nazpíval
píseň, ona mu za oplátku dává
plnou důvěru a svobodu
ve všem, co by chtěl dělat.
Recept na tohle manželství je
hlavně respekt a tolerance.“

PETR ČECH S MANŽELKOU MARTINOU

„Život s boháčem, ale bez luxusu a výstřelků“

MICHAL DAVID A JEHO ŽENA MARCELA

„Konec tenisové kariéry i přiznání nevěry“

Barbora Koukalová: „Úspěšná tenistka Marcela Skuherská měla před sebou
velkou kariéru. Měla talent, měla podporu, měla zázemí a pak měla tu smůlu,
že potkala člověka jménem Michal David. No, smůlu... Pro ni rodinné štěstí,
pro raketu to znamenalo konec. Marcela Davidová se stala šedou eminencí
úspěšného zpěváka a skladatele. Zatímco on vydělává peníze, ona se stará
o to, aby vše klapalo jak po másle. ‚Odměnou‘ jí byla Davidova nevěra, kterou
hitmaker přiznal, nicméně Markéta se rozmáchla k řádnému servisu a Michal
se nezmohl ani na pozvednutí rakety. 30:15!“

Barbora Koukalová: „Jestli hledáte harmonii, běžte se
podívat k Čechům domů. Má to však svá ale… Jednak
vás do svého soukromí moc nepustí a pak
byste museli až do Anglie. Fotbalový
brankář Petr Čech s manželkou a dvěma
dětmi žijí jako obyčejná rodina z vašeho
sousedství, jen pán domu vydělává
o něco víc peněz. Sama Martina ale
na vysoké noze nežije. Do společnosti chodí málokdy, luxusní výdobytky
u ní nenajdete. Čech měl to štěstí, že
našel skromnou a milou ženu, s níž
je v manželství už patnáct let. A ještě je boháč. Je tak sympatický, že ho
za to ani nemůžete nesnášet!“
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v Česku plném rozvodů
DALIBOR JANDA A MANŽELKA JIŘINA

„Od živoření po chvíle frenetické slávy“

Barbora Koukalová: „Říká se, že Jiřina sbalila Jandu
jako jeho fanynka, když mu byla na koncertě. Pravda
je ale taková, že se poznali na ubytovně dávno před
tím, než se Dalibor stal dívčím idolem. Jiřina si
tak musela projít celým procesem od živoření až
po frenetickou slávu, kdy mu ženy skákaly přímo
do klína. Ostatně podle českých pověstí právě jím
Janda přitahoval nejvíce. Říká se, že má největší
vybavení v českém šoubyznysu. Jeho žena u něj ale
asi našla i jiné velké věci, například srdce, protože
jsou spolu už přes třicet let.“

VÁCLAV A LIVIA KLAUSOVI

„Pevný svazek letuškám navzdory“

JANEK LEDECKÝ A MANŽELKA ZUZANA

„Paní Colombová, která i děti vyučovala doma“

Barbora Koukalová: „Ledeckého manželka je jednou z paní Colombových
českého šoubyznysu. Člověk by se kolikrát divil, že Janek má děti, když
vedle něj není nikdy vidět žádná žena, a to ani ta jeho, s níž je mnoho let.
Ledeckého žena Zuzana nemá se světem slávy nic společného, dokonce i děti
vyučovala doma. Fotografům na akcích, kam chodí jen výjimečně, se vyhýbá.
Někdy skromnost je daleko více než snaha být vidět. Janek to evidentně
oceňuje a neudělal nikdy nic, co by mohlo jeho rodinu poškodit.“

Barbora Koukalová: „Oba jsou dominantní typy,
jeden by tedy čekal, že manželství bude
doprovázet boj o zásadní slovo a snaha
partnera zkrotit. Jenže dva milenci
z vysoké školy jsou také ještě k tomu
zastánci tradičních hodnot. Pevný svazek
je pro ně zásadní navzdory tomu, že
o bývalém prezidentovi kolují různé
historky. Klaus má ego až do nebes,
není proto divu, že mu ženská péče
dělá dobře. Jeho údajné aféry
s letuškami přešla Livia mrazivým
mlčením, vědoma si toho, že orel
much nelapá. Ostatně – kdyby
Klause vyměnila za jiného, moc by
si nepomohla. U sousedů je trávník
stejně zelený jako ten váš.“
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Chronický kašel straší i nekuřáky
CHOPN. Ta zkratka vám
dost možná nic neřekne,
přitom jde o nemoc, které
na světě ročně podlehne
přes tři miliony lidí.
Tisíce z nich i v Česku.
ČR | Pokud jste často unavení, těžko se vám
dýchá a při větší námaze a postupně i při běžných denních činnostech se rychle zadýcháte, dost možná trpíte plicní chorobou. Může
to být třeba projev astmatu, a to i v důchodovém věku, ale také nemoci označované jako
CHOPN neboli chronická obstrukční plicní
nemoc. Tou trpí i lékař a předseda Českého
občanského spolku proti plicním nemocem
Stanislav Kos (na snímku), který léčbě těchto chorob zasvětil celý život.
Chronická obstrukční nemoc plic je
pro mnohé neznámá, přitom k ní třeba mají blízko. Jak se projevuje?
Jde o chronický zánět sliznice dýchacích

cest. Jejich buňky mají u zdravého člověka řasinky, které odstraňují hlen a nečistoty z dýchacích cest. Jenže vlivem kouření
tyto řasinky odumírají. Chroničtí kuřáci
jsou pak drážděni ke kašli tím, že jim zůstává hlen v průduškách a musejí ho úsilím vyprazdňovat ven. Bohužel vzrůstá
i počet nekuřáků s tímto onemocněním.
Co je typickým prvotním příznakem?
Typický pacient s touto nemocí je v 75
až 80 procentech případů osoba středního a vyššího věku, dlouhodobý kuřák,
který zpočátku pozoruje jen chronický
kašel, většinou s vykašláváním hlenů.
S postupem času se přidá dušnost, která
mu nedovolí vykonávat činnosti, na něž
byl zvyklý. Dušnost bývá hlavním příznakem, který nemocného přivádí k lékaři na spirometrické vyšetření.
O CHOPN se mluví jako o civilizační nemoci, ale záznamy o dušnosti jsou staré tisíce let. Jak to tedy je?
O nemocech spojených se zužováním
průdušek byly nalezeny zmínky již ve sta-
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Kapsaicinový hřejivý krém
bezpečně a dlouhodobě pomáhá
při bolestech svalů a kloubů
a navozuje svalovou relaxaci
Skládá se z 8 čistě přírodních látekk
Hřejivý krém je vhodný pro dospěléé
a děti od 12 let
Stačí malé množství o velikosti hráššku
Výborně se vstřebá do pokožky
a je bez zápachu
Krém začne ihned sám prohřívat
na teplotu až 50° C.

Najdete
nás v lék
árnách
BENU a D
r. Max!

www.hrejivanaplast.cz/kapsaicinovy-hrejivy-krem/

rých egyptských textech.
V Homérově
Iliadě z 8. století před naším
letopočtem lze
nalézt zmínku
o dechových
potížích podobných astmatu, to samé popisuje řecký lékař Hippokrates. Další zmínky se stále
častěji objevují ve středověku. K léčbě se
užívaly bylinné výpary, doporučovalo se
cvičení či pobyt na zdravém vzduchu.
Po dlouhou dobu pak byla CHOPN nazývána různými jmény, mezi kterými převažovala chronická bronchitida, případně
spojená s plicní rozedmou. Současný název se mezinárodně sjednotil asi před 30
lety a nemoc představuje problém minimálně posledních 50 let, což souvisí s celosvětovou epidemií kouření.
Zmínil jste, že počty pacientů celosvětově narůstají. Je tomu tak i v Česku?
Výskyt plicních nemocí narůstá jak ve

světě, tak v Česku. Mezi deseti nejčastějšími příčinami úmrtí na světě se umisťují
čtyři plicní nemoci. Jsou to CHOPN (roční úmrtnost 3,3 milionu lidí), respirační
infekce – pneumonie (3,8 milionu), tuberkulóza (1,5 milionu) a karcinom plic
(1,6 milionu). V Česku umírá ročně na
chronické plicní nemoci asi 10 tisíc lidí,
přímo na CHOPN zemřelo v roce 2015
3500 osob. Trpí jí osm procent obyvatel
Česka, přičemž se pravidelně léčí asi polovina z nich. Je to jedna z mála nemocí,
kterou se zatím nedaří v naší společnosti
potlačovat, ale naopak její počty narůstají v důsledku epidemie kouření. V zemích, kde se kouření postupně omezuje,
(jos)
je CHOPN pozvolna na ústupu.
Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN) nabízí
v průběhu roku bezplatné vyšetření
plicních funkcí, tedy spirometrii.
Termíny a místa vyšetření je možné
získat na webových stránkách spolku
www.copn.cz.

Obezita ničí klouby, s věkem
se často přidá i řídnutí kostí
ČR | Je to vlastně začarovaný kruh. Vaše
kila navíc neúměrně zatěžují klouby, každý pohyb bolí, což vaši vůli ke sportu snižuje ještě víc než přirozená lidská lenost.
Přitom právě pravidelný pohyb je jedním
z hlavních „léků“ nejen na bolest kloubů,
ale samozřejmě i na obezitu jako takovou.
Zdravotní stav u lidí s nadváhou komplikuje kromě výraznějšího mechanického
opotřebení kloubů i častý rozvoj osteoporózy, tedy řídnutí kostí. Postihuje po menopauze zejména ženy. Obézním lidem rychle mizí chrupavky a nastupuje artróza, nejčastěji zasahuje kyčle a kolena. A s přibývajícím věkem je situace stále složitější
a její náprava stojí více úsilí.
Lidem s problematickou váhou se do
kloubů ukládá víc kyseliny močové, následkem je nemoc zvaná dna. I kvůli ní je
pohyb obtížný a bolestivý. Obézní organismus kromě toho vytváří nadměrné množství takzvaných cytokinů, tedy proteinů,
jež se podílí na zánětlivé reakci těla. A jen
tak mimochodem, nadměrná výroba cytokinů obézním organismem může i za záněty dásní, které jsou dalším vedlejším účinkem tučného břicha.
„Ohledně prevence artrózy bych doporučil především vhodnou pohybovou aktivitu. Dalším faktorem, který patří mezi důležité, je také vyvážená strava. Stopové prvky lze například doplňovat preparáty na
kloubní výživu,“ konstatuje lékař Zdeněk
Bezvoda z Lékařského domu Praha 7.

FOTO | SHUTTERSTOCK

„U starších lidí je vhodné rotační zařízení,
proto velmi často doporučujeme plavání,
kolo a další aktivity jim podobné,“ dodává.
Pokud je nutné utlumit akutní bolest,
tak pomoci mohou také speciální masti,
které přinesou potřebnou úlevu.

Chůze jako lék
Mnoha lidem se ale do fitness centra nebo
bazénu nechce, že se prostě sportovat se
svou postavou stydí. Jak z toho ven?
Každý jen trochu intenzivnější pohyb se
počítá. Začněte třeba pořádně chodit venku, aspoň dvakrát týdně. Chůze patří mezi
nejúčinnější druhy pohybu.
Ještě lépe samozřejmě zabírá běh, ale
ten už se nehodí pro každého, a nejste-li
v kondici, zatím se o něj nepokoušejte.
Lepší než běh je plavání. Hodí se pro
každého. Procvičí celé tělo a zvyšuje kapacitu plic. Nezatěžuje klouby a riziko zraně(re, iDNES.cz)
ní je minimální.
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Tuňáka dříve nejedla ani kočka,
dnes je vyhledávanou lahůdkou
Ceněné maso tuňáka není
cítit rybinou a připravíte
z něj dokonalý steak.
Obsahuje prospěšné
látky, napomáhá pleti
a zdraví zubů.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jak kdysi poznamenal známý propagátor zdravého jídla Pavel Maurer,
před časem používali maso tuňáka jen
do konzerv pro psy a kočky. A to se zvířata ještě ošklíbala. Dnes je tuňák lahůdkou takřka vyvažovanou zlatem. Stačí
připomenout každoroční aukci v Tokiu.
Letos koupil japonský majitel sítě
sushi barů Kijoši Kimura tuňáka obecného o váze 212 kilogramů za 74,2 milionu jenů, tedy za 16,3 milionu korun.

Hříšné peníze v dražbě
Rekord ale padl už v roce 2013, kdy se
obří ryba o váze 222 kilogramů prodala za 155,4 milionu jenů, což je zhruba
34,3 milionu korun. I tehdy perfektní
úlovek vydražil Kijoši Kimura a nejlepší plátky tuňáka s vysokým obsahem
tuku prodával ve svých luxusních

Aukce tuňáků v Tokiu. Rekord padl
už v roce 2013, kdy majitel sítě
sushi restaurací vydražil rybu o
váze 222 kilo za 34,3 milionu korun.

Nadšení rybáři se chlubí obřím úlovkem tuňáka obecného neboli modroploutvého. Ryba je ceněná na kulinářském
trhu pro své kvalitní maso. Jde buď rovnou do sushi, nebo gurmety potěší pěkně vysokým steakem.
FOTO | ARCHIV
sushi barech v Tokiu po 440 korunách
za kus.
V Česku však na tuňáka obecného neboli modroploutvého nejspíš nenarazíme. Z prostého důvodu – stál by hříšné
peníze. Restauratéři a obchodníci nabízejí tuňáka pruhovaného nebo žlutoploutvého. Nic to nemění na tom, že jeho
maso je zdravé a plné chutí. Nejblíž má
zřejmě k telecímu, je spíše tučnější,
ohromně šťavnaté, jakoby ořechové. Nenápadná slanost sice upomíná na moře,
není ale přitom cítit rybinou. Také díky
tomu chutná i lidem, kteří jinak ryby nemusejí, navíc je téměř bez kostí.
Kromě skvělé chuti a obsahu důležitých vitaminů, jako je A, B2, B12 či D,
jódu, selenu a omega-3 nenasycených
kyselin má tuňák ještě jednu neocenitelnou výhodu: Dá se z něj připravit obrovská škála pokrmů.
Nejhezčí, pečlivě začištěný kus je samozřejmě ideální kandidát na zprudka
opečený steak, ale také pro studenou kuchyni – hodí se na carpaccio, sushi, sashimi i tatarák. Ušlechtilé maso tuňáka
v tom případě úplně stačí nakrájet na
drobné kostičky, rozhodně není nutné je
mlít či škrábat, jako to děláváme u svíčkové. Odřezky zase najdou místo třeba
v salátu z těstovin.
(kor, lidovky.cz)

Tuňák musí zůstat uvnitř růžový, skoro syrový
Nejhorší tuňákový steak je ten skrz naskrz propečený, varuje hned
na začátek šéfkuchař Roman Paulus (na snímku vlevo). Co se dá
prominout hovězímu, pro tuňáka neplatí – dokonalý rybí steak je
minutková záležitost. „Tuňáka na grilu, ale třeba i na pánvi či kdekoli
jinde propékejte jen opravdu minimálně, uvnitř by měl zůstat
růžový, vlastně spíš syrový,“ radí šéfkuchař Paulus. Sám jej na
mřížce nedrží déle než minutu, minutu a půl z každé strany. Záleží
samozřejmě i na výšce masa. „Raději krájím poměrně silné plátky – čím je totiž
plátek nižší, tím dřív se vysuší,“ dodává. Zmíněná minuta až dvě tak neplatí pro
žádnou chudinku, ale pro steak tlustý na dva prsty.

Steaky z tuňáka s chřestem
Suroviny: 400 až 600 g steakového tuňáka, zelený chřest, rajčata, bazalka, česnek,
citronová šťáva, olivový olej, sůl, pepř (z mlýnku). Postup: Z masa nakrájíme vyšší
steaky, osolíme je, opepříme a potřeme olivovým olejem. Můžeme ještě zlehka
posypat lístky tymiánu nebo jinou bylinkou. Rozpálíme gril (popřípadě pánev) a
tuňáka z obou stran zprudka opečeme – jen krátce, asi 2 minuty z každé strany.
Maso by mělo být propečené jen mírně, ideálně na stupeň rare či medium rare, jinak
bude vysušené. Steak podáváme například s grilovaným chřestem a rajčatovou
salsou. Chřest (Roman Paulus použil zelený) krátce opečeme na grilu a poté několik
minut marinujeme ve směsi citronové šťávy, olivového oleje, špetky soli a pepře.
Dobře vyzrálá rajčata omyjeme, zbavíme
semínek a dužinu nakrájíme na malé kostičky.
Pak k nim přidáme česnek, bazalku, olivový olej,
dochutíme citronovou šťávou, solí, pepřem,
promícháme a necháme v lednici 2 až 3 hodiny
uležet.
Zdroj: www.lidovky.cz
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Adrenalin s prutem v dravé řece
ČR | Herec Miroslav Donutil byl vždy velkým milovníkem sportu, věnuje se mu aktivně i coby vášnivý fanoušek. Však je
častým hostem například domácích zápasů českých tenistů na Davis Cupu. O to
větším potěšením pro něj byla práce na novém CD, v němž četl povídky Oty Pavla.
„Ota Pavel byl, je a vždy bude mým milovaným autorem. Jeho povídky obdivuji,
hlavně sportovní a rybářské, protože
k obojímu mám blízko i já,“ prohlásil Miroslav Donutil při křtu CD, který se konal
minulý týden. „Byl jsem nesmírně šťastný, když jsem si v dětství nebo i mládí,
kdy těch peněz tolik nebylo, mohl koupit
jeho novou knížku,“ dodal. Herec na nové
CD vybral z obsáhlého díla spisovatele

texty, které má rád. Je tam sedm povídek
rybářských a stejný počet sportovních. Nechybí Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři,
Jak to tenkrát běžel Zátopek, Plná bedna
šampaňského.
Při křtu Miroslav Donutil zdůraznil, že
vyzkoušel snad všechny druhy letních
sportů. „Hlavně těch kolektivních jako
fotbal, basket, házená nebo volejbal.
Ovšem to vše do doby, než došlo ke zdravotnímu zvratu a musel jsem se umírnit,“
přiznal. To zimní disciplíny jsou pro Miroslava Donutila spíše jen teoretickou záležitostí. Vždyť bruslit nebo lyžovat se nenaučil dodneška.
„O to víc těmto sportům rozumím
a mám je teoreticky zvládnuté. Sedím si

u televize a velice fundovaně bych dokázal poradit každému sjezdaři, krasobruslaři nebo hokejistovi, jak to má udělat správně a co by měl pro úspěch udělat,“ řekl
s úsměvem.
Ani v současné době, kdy už zdraví nedovoluje sportovat v takové intenzitě jako
dřív, Miroslav Donutil neskládá ruce do
klína a stále se snaží fyzickou kondici udržovat. „Baterky dobíjím golfem, rybařením a samozřejmě divadlem. To rybaření
není ovšem jen o tom, sednout si na místo
a být tam, je i o tom brodit se dravou
řekou. Skvěle se tím kombinuje příroda,
klid i napětí. To je, kromě jeviště a golfu,
nyní můj relax, který si s chutí dopřávám,“ vysvětlil.
(re, Herminapress)

INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Karel Gott:
Trezor jsem
nahrál ve sklepě

Trezor patří ke kultovním písničkám
Karla Gotta. Díky polním podmínkám při natáčení dostala svůj specifický zvuk. „Nahrávka se zrodila amatérsky ve sklepě jednoho činžáku.
Aby vznikl ten typický rokenrolový
hall (ozvěna), použili jsme druhý mikrofon, který se postavil do chodby
domu,“ prozradil Gott na rádiu Český Impuls AM 981. Trezor zpočátku
neměl větší ambice, ale nakonec nahrávka prošla několika comebackovými fázemi. „Naposledy písničce pomohl režisér Jan Hřebejk. Trezor si
vybral do filmu Pelíšky, čímž ho vrátil do života,“ dodal Karel Gott. Trezor má výročí 27. dubna 1965.
Ze zdi na mne tupě zírá
po trezoru temná díra,
poznám tedy bez nesnází,
že tam nepochybně něco schází...
(Hudba: Ladislav Štaidl, Karel Gott;
text: Rostislav Černý)
Jak se rodila písnička Petra Kotvalda Milujem se čím dál víc? To prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

HUDEBNÍ IMPULSY

Mirai žene vzhůru Zátopek
NOVÁ ČESKÁ MUZIKA

Když nemůžeš, tak
přidej víc! Mladá skupina
Mirai hlásí hrdě do světa
Zátopkovo heslo.
JOSEF VLČEK

S

everomoravská hudební scéna má
dlouhou tradici. Její linka se táhne od Věry Špinarové a Flaminga
přes Buty a Jaromíra Nohavicu až k Tomáši Klusovi, Ewě Farné, Kryštofu
nebo k zatím poslednímu velkému objevu, frýdecko-místecké skupině Mirai.
Ta právě boduje s motivačním songem
Když nemůžeš, tak přidej, inspirovaným pověstným heslem Emila Zátopka.
Skupina Mirai vznikla v roce 2014 na
bázi anglicky zpívajícího souboru Dolls
In The Factory. Šimon Bílý a Mirai Navrátil, k nimž se přidal basista Michal
Stulík, na rozdíl od jiných ambiciózních
umělců pochopili, že popové hity je
mnohem snazší dělat v češtině než anglicky. Předpokládá to ovšem schopnost
napsat takový český text, který by šel
posluchači sám do hlavy. To se jim po-

Tomáš Klus ŽIV JE

Mirai zahraje
na červencovém festivalu
Benátská s Impulsem v Liberci.

Tomáš Klus čeká s ženou Tamarou třetího potomka a po roční pauze, při které se
věnoval rodině, se vrátil na pódia. Koncertoval už na podzim, ale teprve pod
širým nebem začne pořádný zápřah –
hrát bude třeba na majálesech. Právě teď
vydal své první bilanční a zároveň živé album. Jak je u Tomáše zvykem, slovní
hříčkou je i název alba – ŽIV JE. Písničky na dvojcédéčko vybírali sami Klusovi
fanoušci a Tomáš přidal nový singl Dobré ráno a bonusovou mantru.
(luk)

FOTO |
PETR KOZLÍK,
UNIVERSAL MUSIC

vedlo hned v první písni – Dítě robotí se
v průběhu roku 2015 nečekaně chytilo v
rádiích a na YouTube. Navíc to jsou charismatičtí mladí muži a zpěvák, podle
nějž se skupina jmenuje, těží z atraktivity svého částečně japonského původu.
Mirai jsou představiteli nového přístupu k populární hudbě. Víc než na vydávání celých alb sází na jednotlivé pečlivě připravené písničky, doprovázené
atraktivními videoklipy, které se dobře
šíří na sociálních sítích.
Když dozní popularita jednoho songu, přidají nový klip. Dostanou se tak k
mladému publiku mnohem intenzivněji
než popové hvězdy předchozích genera-

cí, které „zahlcovaly“ trh celým velkým
albem najednou.
Po Dítěti robotím se na YouTube objevilo roztancované Souznění a po něm
zatím nejúspěšnější hit Cesta z města.
Ukázalo se, že s vytrvalou a talentovanou severomoravskou trojkou, obklopenou navíc partou stejně nadaných skladatelů, producentů a filmařů, se bude
muset do budoucna počítat.
A jak zní Mirai na koncertech? To se
uvidí 29. července v Liberci na festivalu Benátská s Impulsem. Určitě tam zazní i jejich zátopkovské „Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde neexistuje“.

Pecková v Lucerně: pecka!
Nebývá zvykem, aby se operní diva první
kategorie „snížila“ k jinému žánru. Dagmar Pecková ale takové hudební výlety
čas od času pořádá, a většinou to stojí za
to. Jen do konce dubna máte šanci vidět ji
v pražské Lucerně ve velkolepé kabaretní
revue Wanted. Na jevišti zpívá velké hity
hudebního génia Kurta Weilla včetně známého Mackieho Messera, kterého u nás
(luk)
proslavil Miloš Kopecký.

INZERCE

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2
VyhrajTe

dárkový balíček k filmu MiMi šéf!

SOUTĚŽní OTázka
Kdo je autorem hudby k filmu?
a) Justin Timberlake b) Ondřej Gregor Brzobohatý
c) Hans Zimmer
ROZENÝ VŮDCE

Instrukce k soutěži:
Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na
adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte MiMi šÉF. Tři soutěžící se
správnou odpovědí vyhrávají dárkový
balíček k filmu. Výherce bude kontaktován
e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete na www.5plus2.cz

V KINECH OD 20. DUBNA
TAKÉ VE 3D

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
na
tel. číslo

SMS
ve tvaru

MFD16

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

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

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

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

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

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

9

771210 116058

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

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

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

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

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

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

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

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

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Česká republika

Češi spálí boty i kuchyň. Riskují
ČR | Ví to všichni, ale někteří Češi na to
kašlou. Do kamen a kotlů patří dřevo, uhlí
nebo třeba biomasa. Ve snaze ušetřit jsou
ale lidé schopni doma topit doslova vším,
co se dá spálit. Přitom od začátku tohoto
roku můžou radniční úředníci kontrolovat
přímo u kohokoli doma, zda v jeho kotli
nekončí třeba PET lahve.
Že lidé hází do ohně věci všelijaké, potvrzuje třeba Simona Englová, úřednice ze
sedlčanského odboru životního prostředí.

I ona může v krajním případě a bez ohlášení navštívit „čmoudilův“ byt či dům. „Řešili jsme stížnost, že jeden člověk pálil ve
svém kotli obuv, což potvrdili i strážníci,
kteří se dostali do domu,“ vypráví Englová. Muži poté radost z peněz ušetřených
za topivo řádně pokazila pokuta.
„Pokud by ten člověk boty dál pálil, tak
bych k němu domů mohla jít i já. Ale my
preferujeme poslání dopisu. Zatím se nám
proto nestalo, že bychom se k někomu

opravdu museli vypravit na takovou úřední návštěvu,“ dodává.
Podobně se k této možnosti staví i ve
většině českých měst a vesnic. Týdeník
5plus2 oslovil různě velké obce napříč republikou a ani v jednom případě ještě variantu „úřední přepadovky“ nevyužili.
Jak by to vypadalo, kdyby se k ní radnice odhodlala? „I když nemusím, dotyčnému bych napsala dopis, že přijdu v konkrétní den a hodinu. Policii bych zřejmě

INZERCE

Sousedi sledují komíny

ROTAČNÍ SEKAČKY VARI
sekačky 4v1
převodovky EVO a VARIO
centrální nastavení sečení
velká kola s ložisky
ocelový skelet
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY







O dostatek tipů, na které hříšníky se zaměřit, se leckde postarají sousedé, již si úředníkům stěžují. Stává se to i v Praze, kde přitom s pálením všeho možného nebývá problém tak velký jako v některých menších
městech nebo na venkově.
„Za tři a půl měsíce fungování nového
zákona dorazilo asi 10 stížností. Šlo o podněty od sousedů, kteří poslali i fotky kouřících komínů,“ vypočítává Marie Káplocky z oddělení ochrany ovzduší pražského
magistrátu. „Podezření jsme vyrazili na
daná místa prověřit, ale nikdy jsme žádný
vyloženě černý či nebezpečně vypadající
a zapáchající kouř nenašli. Takže na kontrolu do domu jsme nešli,“ konstatuje.
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nevolala, vzala bych si ale kolegu, nejlépe
mužského,“ přibližuje Englová.
O nepříjemnou návštěvu si přitom mnozí lidé říkají svým chováním dost hlasitě.
Příkladem může být Tachov. „V poslední
době jsme řešili případ jedné rodiny, která
se rozhodla po kouskách spálit starou kuchyňskou linku. V minulosti zase dávali
do kamen jisté truhlárny i dřevo s lepidlem, což se také nesmí,“ vypráví Bohdana Maršálková z tamního odboru životního prostředí.

Motivovat lidi, aby nepálili to, co
do kamen nepatří, se snaží obecně
prospěšná společnost Čisté nebe.
Na www.cisty-komin.cz může každý
zveřejnit fotku a adresu komínu, ze
kterého vychází černý či zapáchající kouř.

Když padá „černý sníh“

Ceny rotačních sekaček od

10 990 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Mohelnice, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Třebovská 18, T 725 253 523 • Nový Jičín,
ENVIRO-HIK, s.r.o., Nerudova 50, T 556 315 569 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Přerov-Lověšice, DANIŠ DAVAZTECHNIK, Hulínská 265,
T 581 210 115 • Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U kaple 339, T 583 212 419 • Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti rest. Napoleon, T 558 272 006, 737 363 306
• Uherské Hradiště-Jarošov, ZEND, Pivovarská 256, T 572 545 071, 777 869 077 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský
Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Jak se žije ve městě doslova zahaleném
černým dusivým dýmem, dobře vědí například starousedlíci z Hlučína.
„V 70. a 80. letech lidé dávali do kotlů
i kaly a mour, přilévali do toho ještě vyjetý
motorový olej. Pamatuji si, že černá deka
smogu nad vesnicí byla běžná, v zimě dokonce padal černý sníh,“ vzpomíná 50letý
Pavel Paschek, hlučínský starosta.
Pálení všeho možného v kotlích tehdy
napomáhala i nedostatečná kapacita popelnic. „Třeba pytlíky od mléka a další věci
se normálně pálily v kotli. Popel se pak vynášel někam do brázd u silnic či na černé
skládky. Sám si pamatuji, že jsem s ním
jako kluk často chodil. Tehdy to ale podobně dělalo 99 procent spoluobčanů,“ uzaví(jos)
rá starosta Hlučína.

Česká republika

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Petra Sipková (28)

Pracuje jako kadeřnice. Pochází z Varnsdorfu a žije s přítelem
a jeho synem v Liberci. S partnerem rádi
cestují. Pokud vyhraje, peníze použije na
dovolenou a ke splnění svých dalších
snů. Má ráda skoro vše, mezi její oblíbená jídla patří řízek, svíčková a pizza.
Těší se na nové zkušenosti, lidi a
dobrou zábavu.
Úterý: Dana Horňáková (47)

I ona pracuje jako kadeřnice. Je vdaná,
mají už dvě dospělé
děti. Pro své blízké
ráda vaří minutky, v
kuchyni často experimentuje. Má ráda vše,
co je dobré, mezi její oblíbená jídla patří losos. Nesnáší koprovou omáčku,
mořské plody, nikdy by nesnědla chobotnici. Při stolování jí vadí faleš. Těší
se na poznání nových přátel a získání
dalších zkušeností.
Středa: Darina Luňáčková (30)

Pracuje jako zdravotní
sestra. Je svobodnou
matkou. Ve volném
čase ráda sportuje.
Sama postupně rekonstruuje starší rodinný
dům. Pokud by vyhrála, peníze by použila na dovolenou se synem, pozvala by rodiče na dobrou večeři a zbytek peněz by uložila. Mezi její
oblíbená jídla patří grilované maso a zelenina. Vlastně neví o ničem, co by jí nechutnalo. Je zvědavá, jak se jí podaří
uvařit pro cizí lidí.
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Originální názory Romky
Dany a ministerský rada
Soutěžní pořad Prostřeno! televize Prima zamíří do kuchyní na Liberecko
ČR | V libereckém pořadu Prostřeno! se
příští týden u stolu sejdou čtyři ženy a jediný muž. Ministerský úředník se dvěma křestními jmény Kamil Jan připomíná Anetě Valdštejna, pro Danu je to
u stolu zdatný teoretik, ale v kuchyni
slabší praktik, každopádně se mezi dámami neztratí a zábavu nezkazí.
Ministerský rada Kamil je výrazný
protihráč, kterému bude patřit páteční finále. V pondělí a v úterý uvaří dvě kadeřnice, která bude lepší hostitelka?
Mladá Petra, nebo zkušená Dana? A
pak je tu ve středu ještě zdravotní
sestřička Darina, která sama vychovává
syna a přitom studuje a opravuje svůj
dům. Personální referentka Aneta se
kvůli čtvrtečnímu vaření v pořadu dokonce přestěhuje ke svému příteli.
Příjemná sestava je v kuchyni celkem
vyrovnaná, nikdo nepůjde domů hladový, i když ani překvapením se nevyhneme. Úkolem týdne jsou pomazánky.
Kdo bude největším taktikem? Rozhodně nejvíce řečí má Kamil a soupeřům se bude zdát, že potom, co Dana
uspořádá pohodový a zábavný večer, už

Pátek: Kamil Jan Svoboda (38)

Pracuje jako ministerský rada. S manželkou
Kateřinou má tři děti.
V domě s nimi bydlí
ještě jeho maminka a
bratr a jako rodina prý
vedou příjemný život.
Má rád italskou, českou, řeckou, asijskou i francouzskou kuchyni. Nesnáší
bílou omáčku z fazolových lusků.

není tak přátelská jako předtím. Dana je
prostě žena od rány a s ničím se moc nemaže, dokonce ani s vlastním romským
etnikem. Má originální názory a ochotně se o ně podělí s hosty i diváky.

A kdo to nakonec v Libereckém kraji
vyhraje a celý šťastný si odnese 60 tisíc
korun? Sledujte premiérové Prostřeno!
od pondělí do pátku v 17.35 na televizi
Prima.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z LIBERECKÉHO KRAJE
Plněná brambora zapečená v alobalu

Čtvrtek: Aneta Hudcová (21)

Podniká ve stavebnictví, pracuje jako personální referentka a
také brigádně v řeznictví a uzenářství.
Žije s přítelem a
doma jim dělá společnost pes, kocour, agama a had. Pokud
vyhraje, peníze použije na dovolenou
a nákup maličkostí do svého bytu. Nejraději jí zeleninu a polévky, chlupaté
knedlíky, segedínský guláš, halušky a
vše, co obsahuje kyselé zelí. Nesnáší
králíka a kachnu, patrně nikdy by neochutnala šneky.

Ministerský úředník Kamil Jan (vzadu uprostřed) připomíná Anetě (druhá
zleva) slavného Albrechta z Valdštejna.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 5 velkých brambor, sýr
podle chuti, šunka, máslo, cibule, oregano, sůl, pepř. Postup: Brambory si předvaříme ve slupce, poté je nakrájíme na
tenké plátky, ale nedokrojíme. Zářezy
plníme sýrem, šunkou, cibulí a vždy přidáme kousek másla, okořeníme a dáme
zapéct do trouby na 180 stupňů dozlatova. Nakonec posypeme nastrouhaným
čedarem a dáme ještě chvílí zapéct.
Krémová česneková polévka s bylinkovým olejem
Ingredience: 1 velká palice česneku,
2 až 3 snítky tymiánu, 1,3 litru zeleninového vývaru, 1 hřebíček, 2 bobkové listy, 800 g brambor, muškátový oříšek,
100 g créme fraiche, půl svazku petrželky, 100 ml kvalitního olivového oleje,
sůl, pepř. Postup: Do vroucího vývaru
vložíme nakrájený česnek, tymián, hře-

bíček, bobkový list a asi 5 minut vaříme. Mezitím oloupeme a nakrájíme na
kostky brambory, z polévky vyndáme
hřebíček a bobkový list, přidáme brambory a vaříme dalších 15 minut. Potom
polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Na bylinkový olej opláchneme petrželku, tymián a rozmixujeme
spolu s olejem a špetkou soli tyčovým
mixérem. Před podáváním do polévky

vmícháme créme fraiche, pak napěníme
pomocí tyčového mixéru a pokapeme
trochou bylinkového oleje.
Kuře s nádivkou, šťouchaný brambor
Ingredience: 5 kuřecích stehen, koření
podle chuti, máslo, sůl, pepř. Nádivka:
5 rohlíků, mléko, 4 vejce, muškátový

oříšek, slanina, houby (sušené nebo čerstvé žampiony), petrželka, sůl. Šťouchaný brambor: brambory, slanina, 1 cibule, smetana (30 %), petrželka, sůl. Postup: Kuřecí stehna dáme na pekáč, osolíme, posypeme kořením a navrch poklademe plátky másla. Dáme do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 30 až 40 minut.
Připravíme si nádivku. Rohlíky nakrájíme na kousky a přelijeme trochou mléka, aby natáhly vlhkost. Vejce rozdělíme na bílky a žloutky. Zamícháme a přidáme čtyři žloutky, houby, muškátový
oříšek, petrželku a osolíme. Ze čtyř bílků ušleháme sníh a vmícháme jej do
směsi. Upečené kuře vytáhneme z trouby a kolem čtvrtek naklademe nádivku.
Dáme znovu do trouby zapéct na 20 až
25 minut. Podáváme se šťouchaným
bramborem.
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Slaví devadesátiny, ale
kouzlo neztratila dodnes.
Premiéra první společné
hry Voskovce a Wericha
Vest pocket revue se
odehrála v dubnu 1927.
Výročí připomene i Jiří
Suchý svou novou hrou
Začalo to Vespocketkou.
ČR | Původně šlo jen o studentskou satiru
bez velkých ambicí. Jenže cit pro vtip a
tehdy zcela originální komiku z ní udělaly
legendu. Legendu, která odstartovala zářivou kariéru nesmrtelné dvojice Jiří Voskovec – Jan Werich. Tou přelomovou hrou
byla Vest pocket revue, od jejíž oficiální
premiéry koncem dubna uplyne 90 let.
„V+W byli vynálezci nového humoru. To
je myslím největší přínos této hry,“ hodnotí hudebník a znalec díla V+W Jiří Suchý.
Právě Suchého divadlo Semafor připravilo k tomuto výročí vlastní hru Začalo to
Vestpocketkou. „Přímo od V+W se nám
v Semaforu dostalo několikerého potvrzení, že jdeme v jejich stopách, proto jsme
pocítili potřebu vznik klaunské dvojice
V+W nějak oslavit, připomenout,“ vysvětluje pro 5plus2 nestárnoucí Jiří Suchý.
„Sedmadvacátého dubna se uskuteční pre-

Česká republika

Legenda nalezená na
dně lahve levného rumu
miéra jakéhosi našeho díkůvzdání, které
jsme nazvali Začalo to Vestpocketkou. Divadlo Semafor ale vyměníme za Big
Band Semafor – orchestr, který hraje divadlo. Tradiční Semafor bude vystřídán
swingovým orchestrem, rovněž tradičním,“ líčí Suchý a dodává: „Bude to hra
vabank: Buď se to povede, nebo nepovede. Ale tak je to vlastně se vším.“

„Objevili nový humor“
Ale zpět k původní hře.
Ta vznikala už více než
rok před premiérou, tehdy
ještě ani ne 22letí studenti
Werich s Voskovcem ji
psali po kavárnách a hlavní
kus práce udělali na sázavské
chatě Voskovcových. Jak sami
později přiznávali, autorskou fantazii
podpořilo i větší než malé množství alkoholu. „Na dně prázdné lahve rumu za
24 korun ležela Vest pocket revue,“ gloso-

MS v HOKEJI
Informace ze zákulisí,
rozhovory a reportáže
od 4. 5. každý den
v MF DNES

PŘE
ŘEDPLA
E LATNÉ
A
na celé období
šampionátu
jen za 230 Kč

Předplatné na období 4. 5.–22. 5. 2017 objednávejte
na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/hokej

vali s nadsázkou sobě vlastní.
Premiéra se odehrála v Umělecké
besedě na pražské Malé Straně a původní ambicí bylo pobavit spolužáky a kamarády obou autorů. Jenže hra kombinující klaunské a cirkusové prvky si vysloužila
bouřlivý ohlas a lidé si vynucovali další

a další reprízy. Nakonec jich bylo na
250 a z Vest pocket revue se stal zlomový
moment kariéry dvojice V+W.
„Ti dva oslnili své první diváky tím, že
jim objevili nový humor. Éra starých komiků z pražských zpěvních síní začala
končit a dva klauni na vypůjčeném jevišti
Osvobozeného divadla rozesmáli publikum různými absurdními slovními hříčkami,“ vysvětluje pro 5plus2 Jiří Suchý.
Mimochodem, tehdy V+W vystupovali pod pseudonymy – Voskovec coby Petr
Dolan a Werich jako J. W. Rich. Ještě téhož roku se k nové populární dvojici přidal se svými klavírními improvizacemi
i Jaroslav Ježek. A ony pověstné forbíny,
tedy předem nepřipravené skeče před zataženou oponou, které byly pro Osvobozené divadlo tak typické? Ty se podle publicisty Karla Hvížďaly zrodily už při premiéře Vest pocket revue, a to když se nedařilo včas přestavět kulisy. Kulisáci
tehdy V+W vystrčili před oponu se slovy: Zatím jim něco povídejte...
(mb)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. dubna 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Po stopách hvězd 6.25 Polopatě 7.20
Jak se Honza učil bát 7.40 Šahrazád 8.30
Otec Brown III 9.15 Gejzír 9.50 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Události
v regionech plus 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Probuzená skála 14.00 Hastrmanská povídačka 14.45 Hostinec „U Kamenného stolu” 16.25
Hercule Poirot XI 18.00 Ferdinandovy zahrady
18.25 Kluci v akci 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě (14) 6.25
Spiderman (11) 6.50 Avengers: Sjednocení II
(23) 7.15 Looney Tunes: Úžasná show II (18)
7.40 Tučňáci z Madagaskaru (25) 8.05 Tvoje
tvář má známý hlas III 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.15 Rady ptáka Loskutáka 13.15
Tipy ptáka Loskutáka 13.30 Výměna manželek
III 14.55 Záměna. Komedie (USA, 1983) 17.15
Krásná pokojská. Romantická komedie (USA,
2002) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10Wolverine (1) 6.40 Ninjago 7.10 Ninjago
7.40 Autosalon 8.45 Autosalon Extra 9.10
Ohnivý kuře II (11) 10.30 Přístav II (16) 11.45
davinci 12.40 Česko Slovensko má talent
14.50 Jak svět přichází o básníky. Filmová
komedie (ČR, 1982). Hrají P. Kříž, D. Matásek,
M. Šafránková, F. Filipovský, J. Somr, J. Císler,
O. Navrátil, L. Kořínková a další 16.50 Vraždy
v Midsomeru XIII 18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR

SOBOTA 7.15 Noviny 8.05 Soudní síň – cz 9.00

ZÁBAVA

AKČNÍ

ZÁBAVA

Soudní síň 10.00 Klaun (29, 30), krimiseriál
(N, 1998-2001) 12.00 Druhý dech (5) 13.20 Panelák
XVI (7, 8) 14.30 Rodinné záležitosti, seriál (SR,
2013) 15.45 Soudní síň 16.45 Soudní síň – cz 17.30
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Tenkrát na západě 21.50 Dědictví (4/34) 23.00
Panelák XVI (7, 8) 0.10 Tenkrát na západě

NEDĚLE 6.25 Noviny 7.10 Krimi 7.40 Noviny
8.30 Soudní síň – cz 9.20 Soudní síň 10.20 Zoo
(58, 59) 12.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (3)
13.35 Čas pracuje pro vraha 15.20 Česko Slovensko
má talent 17.00 Na chalupě 18.00 Nové bydlení
Dizajn 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 21.50 Píseň hor, romantický film (Rak./N,
2005) 23.35 Zoo (58, 59)
PONDĚLÍ 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje

máma vaří lépe než tvoje 13.00 Pod povrchem (48)
14.00 Poldové v akci, seriál (SR, 2016) 15.00 Soudní
síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (82)
18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Čas pracuje pro vraha 22.05
Inkognito 23.10 Extrémní případy 0.10 Pod povrchem

20.00 Manéž Bolka Polívky
21.10 Revival
Komedie (ČR, 2013). Hrají
M. Krobot, B. Polívka a další
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Mladý Montalbano II
Transakce. Detektivní seriál
(It., 2015)
1.00 Mister Jazz
2.05 Brno Open 2011
3.05 Sama doma
4.35 Pod pokličkou

20.20 Godzilla
Akční sci-fi film (Jap./USA,
2014). Hrají A. Taylor-Johnson,
B. Cranston, E. Olsenová a další
22.45 40 dnů a 40 nocí
Romantická komedie
(USA/VB/Fr., 2002). Hrají J. Hartnett, S. Sossamonová a další
0.30 Robocroc
Sci-fi film (USA, 2013)
2.00 Kriminálka Miami V (7)
2.40 Prásk!
3.35 DO-RE-MI

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zmizení
Thriller (USA, 2013). Hrají
J. Gyllenhaal, H. Jackman,
B. Bellová a další. Režie
D. Villeneuve
1.10 Kat: Válečná zóna
Thriller (N/Kan./USA, 2008).
Hrají R. Stevenson, D. West,
J. Benzová a další. Režie
L. Alexander
3.15 Vraždy v Midsomeru XIII
Mrtvé ticho. Krimiseriál (VB, 2010)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.50 Poručík Backstrom (5) 7.45 Poslední loď (7)
8.40 Top Gear: Patagonský speciál (2) 10.10
Applikace 10.45 Re-play 11.15 FREEzone 11.50
Pevnost Boyard III (15, 16) 13.55 Simpsonovi VII
(7-10) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (5)
16.55 Námořní vyšetřovací služba L.A. VI (6) 17.55
Simpsonovi VII (11, 12) 18.55 Simpsonovi VII (13, 14)
20.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 22.10
Apokalypsa v Hollywoodu 0.30 Re-play

5.45 Blázniví fandové 7.10 Odložené případy III (6)
8.00 Odložené případy III (7), krimiseriál (USA,
2005) 8.50 Vojín Benjaminová, komedie (USA,
1980) 11.20 Mrtvý bod II (6, 7), seriál (USA, 2016-2017) 13.00 Spider-Man 2, akční film (USA, 2004)
15.25 Freonový duch, pohádka (ČR, 1990) 17.15
Šifra mistra Leonarda, thriller (USA, 2006) 20.00
Čarovný les, muzikál (USA, 2014) 22.30 Nezvaný
host, komedie (USA, 1994) 0.20 Glimmer Man

8.00 Zpravodajství FTV Prima 9.10 Ninjago 9.40
Wolverine (1) 10.05 Pekelná kuchyně XIII (5) 10.55
Spravedlnost v krvi IV (2) 11.50 Doktor z hor: Nové
příběhy V (1) 12.50 Karolína, domácí kuchařka
13.25 Spravedlnost v krvi IV (3) 14.20 Doktor z hor:
Nové příběhy V (2) 15.20 Sicilský klan, drama (Fr.,
1970) 17.50 Karolína, domácí kuchařka 18.25
Pekelná kuchyně XIII (6) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15
Letec 23.50 Moje letní prázdniny

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje
máma vaří lépe než tvoje 13.00 Pod povrchem
(49) 14.00 Poldové v akci 15.00 Soudní síň 16.15
Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (83) 18.00
Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.50
Tenkrát na západě 23.25 Pod povrchem (49)
STŘEDA 10.00 Dr. Stefan Frank (84) 10.55
Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.00 Pod povrchem (50) 14.00 Poldové v akci
15.00 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (84) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (6)
21.40 Panelák XVI (9, 10) 22.55 Rodinné záležitosti
ČTVRTEK 10.00 Dr. Stefan Frank (85) 10.55
Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.00 Pod povrchem (51) 14.00 Poldové v akci
15.00 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (85) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery
Jakuba Skláře (4) 21.35 Klaun 23.35 Pod povrchem
PÁTEK 10.00 Dr. Stefan Frank (86) 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
13.00 Pod povrchem (52) 14.00 Poldové v akci 15.00
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank
(86) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Nečekané štěstí 22.10 Česko
Slovensko má talent 23.40 Pod povrchem (52/52)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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1.35

Zajímavosti z regionů 6.40 Hostinec
„U Kamenného stolu” 8.15 Úsměvy
Ladislava Boháče 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O Popelákovi
Ty, ty, ty, Moneti!
Příběhy slavných – Vlastimil
Brodský
Doktor Munory a jiní lidé
Komedie (ČR, 1997)
Hodíme se k sobě, miláčku...?
Komedie (ČR, 1974)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Ztraceni v Mnichově
Komedie (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
O mrtvých jen dobře
Místo činu – Schimanski
Bolkoviny

NOVA
6.15
6.25
6.50
7.15
7.40
8.05
8.25
9.30
10.30
11.30
12.35
14.20
16.00
17.50
19.30
20.15
22.55
23.25
1.20
2.40

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (15)
Spiderman (12)
Avengers: Sjednocení II (24)
Looney Tunes: Úžasná show II (19)
Tučňáci z Madagaskaru (26)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Z pekla štěstí (4)
Zpověď americké nevěsty
Komedie (USA, 2005)
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Komedie (USA, 1989)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Firewall
Krimifilm (Austr./USA, 2006)
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Volejte Novu

Prima
6.45
7.15
7.40
8.10
8.45
9.15
9.45
11.00
11.45
12.40
13.15
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.35
2.40
3.15

Wolverine (2)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (154)
M.A.S.H (155)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (12)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIII
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (3)
Klášter. Krimiseriál (ČR, 2017)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Noc je ještě mladá
Komedie (USA, 2011)
Tři mušketýři II (6)
Prima ZOOM Svět
Očima Josefa Klímy

Nova Cinema
5.45 O zpívajícím stromku 6.50 Freonový duch
8.30 Spider-Man 2 10.55 Teleshopping 11.20
Záměna 13.30 Čarovný les, muzikál (USA, 2014)
15.55 Lovci zločinců III (4, 5) 17.35 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 20.00 Máslo, komedie
(USA, 2011) 21.40 Živý terč, akční film (USA, 1993)
23.40 Nezvaný host, komedie (USA, 1994)

Prima cool
7.15 Applikace 7.50 Re-play 8.25 FREEzone 8.55
Poručík Backstrom (6) 9.55 Poslední loď (8) 10.50
Top Gear speciál: Festival v Sydney 11.55 Pevnost
Boyard III (17, 18) 13.55 Simpsonovi VII (11-14) 15.55
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 17.55 Simpsonovi
VII (15, 16) 18.55 Simpsonovi VII (17, 18) 20.00 Úsvit
planety opic 22.45 Živí mrtví VII (1) 23.45 Těžká
dřina 0.20 Autosalon

Prima Max
9.05 Pekelná kuchyně XIII (6) 9.55 Spravedlnost
v krvi IV (3) 10.50 Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
11.50 Karolína, domácí kuchařka 12.25 Spravedlnost
v krvi IV (4) 13.20 Doktor z hor: Nové příběhy V (3)
14.20 Letec 17.55 Karolína, domácí kuchařka 18.30
Pekelná kuchyně XIII (7) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Navždy spolu, romantický film (USA,
2012) 22.25 Zmizení, thriller (USA, 2013)

pondělí 24. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.45
168 hodin 10.20 Hodíme se k sobě,
miláčku...? Komedie (ČR, 1974)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pokušení
Povídka z cyklu Bakaláři
15.05 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint II (7/7)
21.00 Čtvrtá hvězda (9/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy záchranářství: Autobusy
a tramvaje
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.05
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3235)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (10)
Ordinace v růžové zahradě (139)
Odložené případy III (8, 9)
Kriminálka Miami V (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3236)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (7)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (17)
Vražedná čísla II (12)
Odložené případy III (8, 9)
Kriminálka Miami V (8)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.10
6.35
7.50
8.40
9.10
10.10
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.40
0.35
2.35
4.10

Wolverine (3)
Ninjago
M.A.S.H (155)
M.A.S.H (156)
Jake a Tlusťoch IV (6)
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (7)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Policie Hamburk II (17)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (11)
Jste to, co jíte
Castle na zabití IV (22)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Komisař Rex (10, 11)
Policie Hamburk II (17)

Nova Cinema
5.30 Takový je byznys 7.20 Zpověď americké
nevěsty 9.05 Čarovný les 11.30 Teleshopping 11.50
Máslo 13.25 Teleshopping 13.45 Šifra mistra
Leonarda 16.35 Krásná pokojská 18.30 Na samotě
u lesa, komedie (ČR, 1976) 20.00 Oko bere, krimifilm (USA, 2008) 22.25 Cela 2, horor (USA, 2009)
0.00 Živý terč, akční film (USA, 1993)

Prima cool
8.55 Futurama (12) 9.25 Hvězdná brána V (16) 10.20
Bylo nebylo III (13) 11.20 Top Gear: Patagonský speciál (2) 12.45 Simpsonovi VII (15-18) 14.45 Applikace
15.20 Re-play 15.50 Futurama (13) 16.20 Hvězdná
brána V (17) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (5)
18.15 Simpsonovi VII (19-22) 20.15 Grimm V (21)
21.20 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 22.15 Městečko
Fortitude (3) 23.20 Helix II (12) 0.15 Grimm V (21)

Prima Max
9.15 Wolverine (3) 9.45 Pekelná kuchyně XIII (7)
10.40 Spravedlnost v krvi IV (4) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy V (3) 12.35 Karolína, domácí kuchařka 13.05 Spravedlnost v krvi IV (5) 13.55 Doktor
z hor: Nové příběhy V (4) 14.55 Úsvit planety opic
17.40 Karolína, domácí kuchařka 18.20 Pekelná
kuchyně XIII (8) 19.15 Vítejte doma! II (22) 20.15
Junior 22.30 Pařížská blbka 0.20 Navždy spolu

úterý 25. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.10 Kufr
10.45 Silvestrovský koktejl 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Šípková Růženka
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum města pražského
21.10 Hercule Poirot XI
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Motiv III
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.50
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3236)
Policie Modrava (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (11)
Ordinace v růžové zahradě (140)
Odložené případy III (10, 11)
Kriminálka Miami V (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3237)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (18)
Vražedná čísla II (13)
Odložené případy III (10, 11)
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (10)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
8.40
9.10
10.10
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.20
2.20
3.05

Wolverine (4)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (156)
M.A.S.H (157)
Jake a Tlusťoch IV (7)
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (8)
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)
Policie Hamburk II (18)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (13)
TOP STAR magazín
Castle na zabití IV (23)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)

Nova Cinema
5.55 Odložené případy III (8, 9) 7.40 Vojín Benjaminová 9.35 Máslo 11.35 Oko bere 14.10 Policejní
akademie 6: Město v obležení 15.45 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 18.10 V podstatě jsme
normální, komedie (ČR, 1981) 20.00 48 hodin
v Paříži, krimifilm (USA/Fr., 1988) 22.25 Netopýři:
Chuť krve, horor (USA, 2007) 0.05 Cela 2

Prima cool
10.55 Bylo nebylo III (14) 11.50 Top Gear speciál:
Festival v Sydney 12.55 Simpsonovi VII (19-22) 14.55
Teorie velkého třesku IV (12, 13) 15.50 Futurama II (1)
16.20 Hvězdná brána V (18) 17.20 Kdo přežije: Krev
není voda (6) 18.15 Simpsonovi VII (23-25) 19.45
Simpsonovi VIII (1) 20.15 Moto cestou necestou 21.20
Teorie velkého třesku IV (14, 15) 22.15 davinci 23.05
Cesty k úspěchu 23.20 Hannibal II (10) 0.15 Helix II

Prima Max
9.40 Wolverine (4) 10.05 Pekelná kuchyně XIII (8)
10.55 Spravedlnost v krvi IV (5) 11.50 Doktor z hor:
Nové příběhy V (4) 12.50 Karolína, domácí kuchařka 13.25 Spravedlnost v krvi IV (6) 14.25 Doktor
z hor: Nové příběhy V (5) 15.25 Junior 17.40 Karolína,
domácí kuchařka 18.20 Pekelná kuchyně XIII (9)
19.15 Vítejte doma! II (23) 20.15 Periskop nahoru
a dolů! 22.15 Zátah: Vykoupení 0.20 Pařížská blbka

středa 26. dubna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Dveře
10.20 O mrtvých jen dobře 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Ach, ty vraždy!
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.50 Motiv III
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Dobré ráno
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Kluci v akci

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.30
1.15
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3237)
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (12)
Ordinace v růžové zahradě (141)
Odložené případy III (12)
Odložené případy III (13)
Kriminálka Miami V (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Robinsonův ostrov
Kriminálka Las Vegas XIV (1)
Vražedná čísla II (14)
Odložené případy III (12)
Odložené případy III (13)
Kriminálka Miami V (9)
Dva a půl chlapa II (11)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.50
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.45
0.40
2.35
3.25

Wolverine (5)
Ninjago
M.A.S.H (157, 158)
Jake a Tlusťoch IV (8)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (9)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Policie Hamburk II (19)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (12)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Castle na zabití V (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)

Nova Cinema
5.55 Zpověď americké nevěsty 7.30 Odložené případy III (10, 11) 9.15 Lovci zločinců III (4, 5) 11.25 Oko
bere 14.05 Krásná pokojská 16.00 48 hodin v Paříži
18.10 Zavěste, prosím, komediální drama (USA/N,
2000) 20.00 Gejša, romantický film (USA, 2005)
22.45 Jasný terč, komedie (USA, 1997) 0.45
Netopýři: Chuť krve, horor (USA, 2007)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána V (18) 10.55 Bylo nebylo III (15)
11.55 Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi VII
(23-25) 14.25 Simpsonovi VIII (1) 14.55 Teorie velkého třesku IV (14, 15) 15.50 Futurama II (2) 16.20
Hvězdná brána V (19) 17.20 Kdo přežije: Krev není
voda (7) 18.15 Simpsonovi VIII (2-5) 20.15 Extant
(7) 21.20 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 22.15
Partička 23.10 Hannibal II (11) 0.05 Partička

Prima Max
9.55 Wolverine (5) 10.25 Pekelná kuchyně XIII (9)
11.20 Spravedlnost v krvi IV (6) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy V (5) 13.15 Karolína, domácí kuchařka 13.50 Spravedlnost v krvi IV (7) 14.45 Doktor
z hor: Nové příběhy V (6) 15.45 Periskop nahoru
a dolů! 17.40 Božské dorty od Markéty 18.20
Pekelná kuchyně XIII (10) 19.15 Vítejte doma! II (24)
20.15 Vlak do neznáma 22.50 Duel Frost–Nixon

čtvrtek 27. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.05 Kufr
10.45 Pošta pro tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Žhářka
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hrobník
Horor (ČR, 2008)
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.25 Taggart
1.30 AZ-kvíz
2.05 Toulavá kamera
2.30 Dobré ráno

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.50
1.20
2.00
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3238)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (13)
Ordinace v růžové zahradě (142)
Odložené případy III (14, 15)
Kriminálka Miami V (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3239)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Prásk!
Sniper 3
Akční film (USA, 2004)
Odložené případy III (14, 15)
Kriminálka Miami V (10)
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (12)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.10
10.10
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.15
3.50

Wolverine (6)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (158, 159)
Jake a Tlusťoch IV (9)
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (10)
Komisař Rex II (2)
Komisař Rex II (3)
Policie Hamburk II (20)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (14)
davinci
Castle na zabití V (2)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Komisař Rex II (2, 3)
Policie Hamburk II (20)

Nova Cinema
5.15 Poldové a zloději 6.50 Odložené případy III
(12) 7.40 Odložené případy III (13) 8.30 Zavěste,
prosím 10.15 48 hodin v Paříži 12.50 Podtrh 15.00
Gejša, romantický film (USA, 2005) 17.40 42, biografický film (USA, 2013) 20.00 Mrtvý bod II (8, 9)
21.50 Podezření, krimidrama (USA, 1990) 0.15
Jasný terč, komedie (USA, 1997)

Prima cool
9.25 Futurama II (2) 9.55 Hvězdná brána V (19)
10.55 Bylo nebylo III (16) 11.55 Extant (7) 12.55
Simpsonovi VIII (2-5) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(16, 17) 15.50 Futurama II (3) 16.20 Hvězdná brána
V (20) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (8) 18.15
Simpsonovi VIII (6-9) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku IV (18, 19) 22.20 Polibek draka 0.20
Poslední chlap na Zemi (4) 0.50 Ospalá díra II (14)

Prima Max
9.50 Pekelná kuchyně XIII (10) 10.45 Spravedlnost
v krvi IV (7) 11.45 Doktor z hor: Nové příběhy V (6)
12.45 Božské dorty od Markéty 13.15 Spravedlnost
v krvi IV (8) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy V (7)
15.10 Vlak do neznáma 17.40 Božské dorty od
Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII (11) 19.15 Vítejte
doma! II (25) 20.15 Jak básníci přicházejí o iluze
22.25 Hluboko v lesích 0.30 Duel Frost–Nixon

pátek 28. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.05 Kufr
10.45 Příběhy slavných – Vlastimil
Brodský 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.40 Soudkyně Amy V
15.25 Dopis
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Sněžný drak
Pohádka (ČR, 2012)
21.35 13. komnata Zory Ully Keslerové
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.05
1.55
2.40
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3239)
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (14)
Ordinace v růžové zahradě (143)
Odložené případy III (16)
Odložené případy III (17)
Kriminálka Miami V (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3240)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009)
Riddick: Kronika temna
Sci-fi film (USA, 2004)
Odložené případy III (16)
Odložené případy III (17)
Prásk!
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.45
8.40
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.50
2.15
3.10

Wolverine (7)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
Jake a Tlusťoch IV (10)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (11)
Komisař Rex II (4)
Komisař Rex II (5)
Policie Hamburk II (21)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (17)
Česko Slovensko má talent
Černá labuť
Drama (USA, 2010)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce

Nova Cinema
6.05 42 8.20 Odložené případy III (14, 15) 10.00
Sledování, komedie (USA, 1993) 12.25 Poldové
a zloději, komedie (USA, 1994) 14.25 Zpátky do školy,
komedie (USA, 1986) 16.15 Mrtvý bod II (8, 9) 18.05
Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991)
20.00 Spider-Man 3, akční film (USA, 2007) 22.40
Blade: Trinity, akční film (USA, 2004) 0.40 Sniper 3

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Krev není voda (8) 9.25 Futurama
II (3) 9.55 Hvězdná brána V (20) 10.50 Bylo nebylo
III (17) 11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi VIII (6-9)
14.55 Teorie velkého třesku IV (18, 19) 15.50
Futurama II (4) 16.20 Hvězdná brána V (21) 17.20
Kdo přežije: Krev není voda (9) 18.15 Simpsonovi VIII
(10-13) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (7, 8)
22.10 Superžralok 0.05 Poslední chlap na Zemi (5)

Prima Max
9.40 Wolverine (7) 10.10 Pekelná kuchyně XIII (11)
11.05 Spravedlnost v krvi IV (8) 11.55 Doktor z hor:
Nové příběhy V (7) 12.55 Božské dorty od Markéty
13.30 Spravedlnost v krvi IV (9) 14.25 Doktor z hor:
Nové příběhy V (8) 15.25 Cesta do Hollywoodu 17.40
Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII
(12) 19.15 Vítejte doma! II (26) 20.15 Podivné dědictví 22.50 Polibek draka 0.55 Hluboko v lesích

komerční příloha

VLAK EM ČD DO EVROPY

Berlin WelcomeCard, nejen
jízdenka, ale i možnost slev
Jakmile se v Berlíně oteplí, ulice německé metropole
se zaplní trhy, festivaly a kulturou.

Pokud přijedete na berlínské
hlavní nádraží, je dobré si tu
hned koupit celodenní jízdenku za 6,5 eura. Kde? Informace jsou přímo na nádraží.
„Turisté často kupují speciální kartu Berlin WelcomeCard, která slouží jako jízdenka a zároveň sleva nebo rovnou vstupenka do mnoha kulturních stánků, zejména muzeí. Je v ní i mnoho podstatných informací, jak si Berlín
užít,“ radí Elisabeth Uhliqová, která má na starosti turistickou propagandu města
pro Českou republiku.
Jako první je třeba se rozhodnout, zda navštívit bývalý
východní, nebo západní Berlín. Symbolem místa střetu

Užijte si piknik na střeše Neukölln Arkaden.

dvou politicky rozdílných světů je hraniční přechod
Checkpoint Charlie – dnes je
to jedna z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí na
křižovatce ulic Friedrichstrasse a Kochstrasse. Checkpoint
byl po sjednocení země zbourán, dnes tu stojí replika, občas se objeví i dobové armádní vozy či zátarasy. Mnohem

© VISITBE RLIN

víc se ale o době železné opony dozvíte v blízkém Muzeu
Zdi (Mauermuseum), dospělí
zaplatí za návštěvu 14,50
eura, studenti o pět méně.
Odtud se dá pohodlně pěšky dojít k Braniborské bráně
a pokračovat do obřího parku Tiergarten, kolem památníku sovětských vojáků dál
k budově Říšského sněmu

(Reichstagsgebäude), kde je
každých pět let volen německý prezident. Na budově byla
koncem 90. let postavena
obří skleněná kupole, kam
dnes míří stovky turistů.
Vstup je zdarma, čeká se ale
v dlouhé frontě. To ale tolik
nevadí, výhled za to stojí.
Berlín na jaře rozkvétá a je
příjemné projít si některé
zdejší parky. Park Am
Gleisdreieck je skvělý díky
prolézačkám pro děti i batolata, v Preussen Parku se každou sobotu a neděli setkává
thajská komunita žijící v Berlíně, což mimo jiné znamená
velký venkovní piknik se
smaženými banány, mořskými plody, polévkami či masovými specialitami. Přímo
u řeky Sprévy se rozkládá
Treptower, oblíbený park
s dalším památníkem Rudé
armády. Berlíňané sem chodí
relaxovat. Oblíbená je půjčovna loděk a šlapadel, která otevírá v 10 dopoledne, plavidlo
pak musíte vrátit před západem slunce. 5PLUS2

Z akce na akci

Tipy, kam vyrazit:
●

●

●

●

●

Jak si užít jednoduše nočního života, kolik zaplatíte za cesty po městě a na kolik vás vyjde návštěva muzea
●

●

Noční život: Nejslavnější noční
základnou je areál RAW kousek od Warschauer Strasse.
Menší klubové městečko ožívá
kolem půlnoci, v létě se zde
o víkendech koná jeden z populárních bleších trhů.
Doprava: Vedle celodenní jíz-

denky na veřejnou dopravu za
6,5 eura je druhou možností
Berlin WelcomeCard. Ta platí
jako jízdenka veřejné dopravy,
nabízí zdarma (Ostrov muzeí)
nebo s poloviční slevou vstupy
do více než 200 berlínských pamětihodností či slevy na výletní lodě. Třídenní karta (jeden

dospělý + tři děti do 14 let)
i s dopravou do Postupimi stojí
46 eur, vytisknete si ji na tiskárně a mějte ji vždy při ruce.
●

Muzea: V centru města najdete desítky muzeí. Vstupy přijdou na 10 až 20 eur, ale s kartou Museum pass Berlin, která
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Žij, cestuj. Užívej!
Komfortně vlakem do významných
evropských metropolí.

OSTRAVA–VÍDEŇ
od 248 Kč
Jízdenky nakupujte nejvýhodněji
v našem e-shopu.

www.cd.cz

stojí 29 eur, je do třiceti z nich
vstup zdarma. Třeba do Pergamonského muzea s obrovskými antickými sbírkami a expozicemi islámské kultury a Přední
Asie. Jeho sbírky nemají prakticky svým rozsahem v Evropě
konkurenci a najdete ho na
takzvaném Muzejním ostrově
(Museumsinsel).

●

●

Výstava Čína a Egypt
Od 1. května v Novém muzeu (Neues Museum) o dvou
starodávných civilizacích
XJAZZ Festival
Od 3. do 7. května po celém
městě. www.xjazz.net
Karneval kultur
Čtyřdenní festival podobný
tomu, co se koná v brazilském Riu, jehož součástí
bude i samostatný dětský
karneval. 2. až 5. června,
Blücherplatz. www.karneval-berlin.de/en/
Fete de la Musique:
21. června je v Berlíně povoleno na veřejných prostranstvích, bez využití elektrického proudu a jakýchkoli zesilovačů, provozovat hudbu
bez dalších omezení, a to
v čase od 16 do 22 hodin.
37. Dlouhá noc muzeí
Muzea plná prohlídek a vystoupení budou 26. srpna
otevřena hluboko do noci.
www.lange-nacht-der-museen.de/en/
Pyronale: Festival ohňostrojů. 1. a 2. září na olympijském
stadionu. www.pyronale.de
Veškeré informace o Berlíně
najdete v angličtině na
www.visitberlin.de

ZAMĚSTNAVATELÉ V KRAJI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Na jedno volné místo v kraji
stále „číhá“ pět lidí bez práce
Počet klientů úřadu práce v kraji poklesl za březen
o 3,9 % na 60 988 lidí bez práce. Oproti tomu počet
volných pracovních míst vzrostl o 1,7 % na 11 257.

Z

a měsíc březen přibylo na úřadech práce na severní Moravě
5 647 lidí. „Z evidence během
měsíce odešlo celkem 8 107 uchazečů,“
popsala příznivý vývoj Vladana Piskořová z Krajské pobočky Úřadu práce
v Ostravě.
Meziměsíční pokles nezaměstnaných
se navíc projevil ve všech šesti okresech kraje: největší pokles hlásí Opavsko – o 8,2 %, a Bruntálsko – o 7,7 %.
„Ke konci měsíce evidovaly pobočky
úřadů práce v kraji 28 861 žen.
V evidenci bylo 8 676 osob se zdravotním postižením,“ poznamenala Dagmar
Habiňáková z ostravské pobočky Úřadu
práce.
Navzdory pozitivnímu vývoji počet
nezaměstnaných ze severní Moravy stále převyšuje republikový průměr. „Vykázaly jej okresy Karviná (9,9 %), Bruntál (8,3 %), Ostrava (8,5 %) a Opava

(5,0 %). Nižší podíl nezaměstnaných
byl zaznamenán v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín, shodně 4,2 %,“ uvedla
Piskořová.
Pracovníci úřadů práce v kraji napočítali k 31. březnu 11 257 volných pracovních míst. „Na jedno volné pracovní
místo připadalo v průměru 5,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná
(13,9) a Bruntál (6,0). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo
1 115 vhodných pro osoby se zdravotním postižením,“ poznamenala ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová.

Řemesla a zemědělství

účelem výkonu samostatné výdělečné
činnosti“. „Obory činností, které byly
v tomto měsíci podpořeny, byly zejména truhlářství a podlahářství, projektová
činnost ve výstavbě, masérské, rekondiční a regenerační služby i poskytování služeb pro zemědělství,“ popsala Habiňáková.

Nezaměstnanost klesá
Počet lidí bez práce klesá již druhý měsíc po sobě. „K 31. březnu kontaktní
pracoviště Ostrava registrovalo 19 954
uchazečů o zaměstnání a pod dvacetitisícovou hranici se dostala poprvé od listopadu 2011,“ vyzdvihla ředitelka Jungová. Nově se přitom v březnu ucházelo o práci 1 740 lidí, což je o 148 více
než v únoru.
Na úřad práce přišli hlavně bývalí za-

městnanci z míst, která nevyžadují žádnou kvalifikaci a prodavači. „Dále se
jednalo o obsluhu strojů a zařízení, pracovníky ve službách, obsluhu vysokozdvižných vozíků, číšníky a servírky,
řidiče, nástrojaře, pracovníky ostrahy
a bezpečnostních agentur, kuchaře, administrativní pracovníky a techniky.
Nejvíc se jednalo o bývalé zaměstnance
maloobchodu a velkoobchodu, veřejné
správy, agentur zprostředkujících zaměstnání, vzdělávání, z oblasti právní
a účetní a výroby surového železa a oceli,“ vyjmenovala Piskořová.
Pomoc úřadu práce vyhledalo také sedmdesát bývalých živnostníků. „Ukončili, respektive přerušili samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 40 osob po výkonu trestu odnětí
svobody,“ doplnila.
(dmk)

INZERCE

Úřady práce na severní Moravě i v březnu vyhověly žádostem „o příspěvek na
zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za

Vítejte ve světě, kde vaše
nápady určují budoucnost.
www.bosch.jobs.cz

Let’s be remarkable.

Začněte svoji kariéru již dnes. Přihlaste se na pozici:

Strojírenský dělník
Lokalita: Město Albrechtice
Obor : Výroba a manuální práce

Společnost Bosch Termotechnika je synonymem kvality a inovací v oblasti tepelné
techniky. S výrobními závody v Krnově, v Městě Albrechticích a sídlem v Praze, jsme
součástí mezinárodního celku Bosch Thermotechnik GmbH (divize termotechniky
v rámci Bosch group).
Znáte značky Buderus, Dakon, Junkers nebo průmyslové kotle Bosch?
Přesně to jsme My a právě teď hledáme nového kolegu, který se stane členem našeho
mezinárodního celku.
Co na Vás čeká?
 Samostatná obsluha daného stroje
Co Vám nabízíme?
 Zázemí silné mezinárodní společnosti
 Finanční ohodnocení odpovídající
pracovním výsledkům
 Pracovní poměr do 30.11.2017
 5 týdnů dovolené za kalendářní rok
 Dotované závodní stravování

Co očekáváme my?
 Praxi ve strojírenském oboru výhodou
 Základy čtení výkresové dokumentace
 Orientaci ve výrobní dokumentaci
 Fyzickou odolnost a dobrý zdravotní
stav (směnný provoz)
 Spolehlivost, samostatnost, pečlivost

Přihlaste se online: www.bosch.jobs.cz
Kontaktní osoba: Alena Danielová, alena.danielova@cz.bosch.com

Nezaměstnanost je stále velkou bolestí kraje.

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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Příloha Zaměstnavatelé

„Lovci lidí“ změnili taktiku,
Pracovní trh prožívá
další změnu. Podle
znalců se role obrátily:
kandidáti se totiž nově
nechávají „nahánět“,
ale i hýčkat.

P

racovní a personální agentura
Wincott People zaměstnává a přiděluje zhruba 10 000 pracovníků
především v dělnických profesích pěti
stovkám firem z oblasti automobilového a strojírenského průmyslu, logistiky,
potravinářství a maloobchodu.
Stejně jako řada jiných se tato firma
specializuje na vyhledávání a výběr především manuálních zaměstnanců – kvalifikovaných i nekvalifikovaných. Ti se
uplatňují především v automobilovém
a strojírenském průmyslu, logistice, ale
i v dalších odvětvích. „Uchazeči o zaměstnání přicházejí v posledních letech
na pohovor připravenější, mají více informací o relevantních nabídkách. A na
rozdíl od nedávné minulosti nejsou pod
tlakem a neodkývají hned tu první na-

bídku, hlavně aby měli práci. Naopak
požadují čas na rozmyšlenou,“ poznamenal HR šéf firmy Adrian Suchánek,
podle něhož očekávají podrobnější informace třeba ohledně ubytování, cestování do práce a podobně.
„Ukazuje se, že je důležité nejen poskytnout co nejvíce informací při náboru, ale zajistit plný servis včetně formulace strukturovaného životopisu, přípravy na pohovor i odvozu na pohovor do
firmy, která uchazeči vyhovuje a kde
o něj mají zájem,“ poznamenal.
Personální agentury se navíc o „své“
pracovníky dál starají a zůstávají s nimi
v kontaktu. „Aby nebyli „hozeni do
vody“ a věděli, že pokud se jim nabídka
nebude líbit, nevadí, máme pro ně plno
dalších pozic,“ vysvětlil Suchánek.

uchazeči inzerát vůbec otevřeli a ozvali
se,“ poradil zaměstnavatelům.

Peníze především

Pohovor? Tak dvě hodiny
Podle expertů se navíc prodloužila doba
tradičního pracovního pohovoru – v průměru totiž nyní trvá dvě hodiny. „Za poslední roky se změnila i podoba pracovních inzerátů. Je potřeba více rozvést náplň práce, benefity, mzdu. A už do nadpisu zahrnout ty podstatné benefity, aby

Adrian Suchánek je HR ředitelem
pracovní a personální agentury.
FOTO | WINCOTT PEOPLE

Hlavní důvod, proč lidé hledají jinou
práci, změnu, je lepší výplata. „Peníze
jsou na prvním místě. Pokud jde o finanční stránku, tak se lidé rozhodují
i na základě minimálního finančního
rozdílu. Pokud jsou ale dvě nabídky finančně srovnatelné, přicházejí na řadu
nepeněžní benefity,“ poznamenal Suchánek.
Kandidáti na pracovní pozice zvažují
také dopravu do práce a pak zpět, dále
kvalitní a cenově výhodné ubytování.
„Nedávno jsme vyhodnocovali interní
údaje na toto téma mezi osmi sty uchazeči o práci. Ukázalo se, že pro Čechy je
důležitější zajištěné kvalitní ubytování
(32 % Čechů versus 25 % Slováků), pro
Slováky zase doprava (41 % Slováků
versus 24 % Čechů),“ prozradil ředitel.
Pro ženy, hlavně matky s dětmi, je
rozhodující pracovní doba a místo práce: preferují práci blízko bydliště a ideálně ranní směny s pevným koncem pracovní doby odpoledne.
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• Jsme špičkový výrobce v oblasti vstřikování plastů a montáží
plastových výlisků
• Jsme přední výrobce forem pro vstřikování plastů
• Jsme odborníci na svých místech
• Jsme nedílnou součástí koncernu Husqvarna Group.

TAK NEVÁHEJ A PŘIJĎ

Příloha Zaměstnavatelé
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vhodné kandidáty hýčkají
Slováci jsou zvyklí a ochotní cestovat za prací, na rozdíl od Čechů či Moravanů jim nevadí vydělávat i v zahraničí,
nejvíce právě v České republice.
Specialisté pracovních agentur vnímají i rozdíl u uchazečů o práci se základním vzděláním, které zajímá pouze
plat a bezplatná doprava do práce. „Právě ty je ale poměrně obtížné umístit, protože dnes už nohy a ruce nestačí. Člověk s dokončenou základní školou, který má potíže se čtením a psaním a nezvládá ani základní přepočet měrných
jednotek, při dnešní míře robotizace průmyslové výroby jen těžko obstojí. Na
druhé straně, pokud je ochoten na sobě
zapracovat a doplnit si kvalifikaci, řešení najdeme,“ uvedl Suchánek.

Pozvánka na kafe...
Spousta lidí se na pracovní agentury obrací s prosbou, že potřebuje hned pracovat. „Stále častěji se setkáváme s tím, že
jsou to lidé bez práce, bez domova, nemají rodinu a nikoho, kdo by se o ně postaral. Vzbuzují soucit. Snažíme se jim
porozumět a najít jim práci, kde můžeme poskytnout bydlení, než se zase zpět

V časech robotizace výroby už ve firmách nepotřebují lidi se základním
vzděláním, kteří nemají žádnou kvalifikaci.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
vrátí do reality. Dokonce se setkáváme
s lidmi, kteří nám říkají: Pokud mi najdete práci, pozvu vás na kafe, na večeři… Nedávno přišel umístěný uchazeč
s čokoládou, jiný s poukazem do fitness
centra,“ popsal.
Agentury mohou lidem bez práce
a často i bez domova pomoci zpět do ži-

vota. „Nedávno dva lidé usilovně hledali práci, neměli kde bydlet. Byli sbaleni
v jedné tašce, dorazili na ubytovnu, neměli ani čisté oblečení, neměli si ho kde
vyprat. Náš koordinátor jim pomohl
s osobními záležitostmi a připravil je na
pohovor. Práci nakonec získali a jsou
spokojení, do práce chodí s chutí a pra-

videlně, nemají absence, není s nimi
žádný problém. Je potřeba být k lidem
i empatický a snažit se jim pomoci,“ naznačil ředitel.
Jednou z firem, kterým pracovní
a personální agentura pomohla naplnit
plán výroby, je Areál Tatry v Kopřivnici, který se od listopadu 2015 potýkal
s obrovským problémem při náboru zaměstnanců. „Wincott People sem dodal
během loňského roku bezmála 300 zaměstnanců a pomohl obsadit i kriticky
nedostatkové pozice, jako je jeřábník
nebo svářeč se státní zkouškou. I díky
našim lidem, kteří v tomto podniku tvoří zhruba sedm až deset procent pracovní síly, se loni podařilo v Kopřivnici splnit navýšený plán výroby nákladních
aut,“ řekl.
Důležitou roli sehrávají i zprostředkovatelé práce. „Úspěšný náborář je do
značné míry psycholog. Dokáže lidem
porozumět, umí se vcítit do jejich problému bez ohledu na to, že si za potíže
mohou často sami. Je třeba uchazeče vyslechnout a poradit nejlepší řešení, případně mu v klidu vysvětlit situaci. Ujistit ho, že my tu jsme pro něj a práci mu
najdeme,“ uzavřel Suchánek.
(dmk)

INZERCE

F

irma Bašista je dnes vnímána v Krnově i v širokém okolí jako významný zaměstnavatel. Máme za sebou již kus života, každým rokem rozrosteme co do počtu zaměstnanců, tak i tržeb. Silnou ránou pro naší
firmu byly povodně v roce 1997, kdy jsme začínali prakticky od nuly. Ztráty
byly obrovské, ale šli jsme dál. Firma si vybudovala nové výrobní prostory
vybavené moderními stroji, které splňují nároky stále rozvíjející se moderní
technologie. Dnes zaměstnáváme 70 pracovníků, z nichž 50 je ve výrobě a 20
na technických pozicích.

Naše firma již řadu let rozvíjí úzkou spolupráci s velmi významným partnerem v Německu, kterému jsme předním dodavatelem. Všem svým obchodním partnerům garantujeme nejvyšší kvalitu výroby na vysokém profesionálním stupni, která je zabezpečována ve smyslu získaného certifikátu kvality
ČSN EN ISO 9001:2009.
V květnu loňského roku jsme oslavili 25. výročí založení naší firmy, pořádali
jsme akci Dne otevřených dveří, kterým jsme uvítali nejen obchodní partnery,
ale vzbudili zájem i u široké veřejnosti.

Firma Bašista je zaměřena na výrobu zámečnickou – svařování, výrobu ocelových konstrukcí. Druhou část naší produkce tvoří obrábění na CNC strojích v oblasti soustružení, frézování, vrtání a CNC horizontky. Tato produkce je orientována na velice přesné, náročné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Na finální
velmi přesnou technickou výstupní kontrolu máme k dispozici nejmodernější
3D měřící přístroj, který se snažíme při kontrole výrobků využít na maximum. Výroba je zaměřena jak na kusovou, tak sériovou produkci výrobků.
Rozvoj firmy Bašista by mohl být rychlejší, nebýt skutečnosti, že je dnes
velký nedostatek obdobně kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků než
v minulých letech. Bohužel jsme z těchto důvodů nuceni některé zakázky
odmítat. Úzce spolupracujeme se základními a středními školami v celém
regionu s nadějí, že nastane nárůst zájmu o technické profese. Veškeré školy
jsou u nás vítány na odborné exkurze a také poskytujeme možnost praxe
studentům středních škol.

Dnes hledáme do technických oborů pracovníky na pozice
technologa, kontrolora, mistra, vrtaře a CNC obráběče.

Chářovská 1135/82A, 794 01 KRNOV, Tel.: 554 645 611, www.basista.cz
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Těžký průmysl má zájem o ženy
Každý osmý pracovník
v huti je žena. Firma
ArcelorMittal Ostrava
chce počet
zaměstnankyň zvyšovat.
OSTRAVA | I v těch nejnáročnějších
provozech ostravské huti ArcelorMittal
pracují ženy. Firma v současnosti zaměstnává 12 % žen a nezastávají jen
„lehké“ pracovní pozice v administrativě, ve skladech či v laboratořích.
V poslední době se ženy hlásí více
i na pozice, které byly v minulosti určeny jen mužům. Svou roli hrají také moderní technologie v průmyslu, které tradičně fyzicky náročnou práci v některých případech ulehčí či cela změní.
„Ženy jsou u nás zastoupeny ve
všech provozech a narůstá jejich počet
na pozicích, kde se dosud více profilovali muži. Nyní máme ženu například
i v kurzu pro strojvedoucí, což byla dříve výlučně mužská záležitost, “ říká Lucie Matuszková, vedoucí náboru v ArcelorMittal Ostrava.

ArcelorMittal Ostrava nezaměstnává ženy jen na tradičních pozicích, ale pomáhá jim najít uplatnění i v technických oborech.
IL. FOTO | ARCELORMITTAL
Ze 569 žen, které v ArcelorMittal Ostrava pracují, jich nejvíc pracuje v účtárnách, v oblasti prodeje, zásobování a nákupu, v laboratořích nebo automatizaci.
Mnohé se uplatní i v dělnických profesích: například jako jeřábnice, železničářky, ale také jako koksařky, valcířky
kovů, elektrikářky, zámečnice, soustruž-

nice kovů, strojnice energetických zařízení i jako mistrové výrobních provozů.
„Práce našich zaměstnankyň si velice
vážíme,“ říká Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava. Podle něho je v zájmu společnosti počet zaměstnankyň zvyšovat.
„Věříme, že ženy mohou dosáhnout vy-

nikajících výsledků i v netypicky ženských oborech. Naším cílem je podporovat ženy pro snadnější sladění pracovního a osobního života a posílit jejich ambice aspirovat na vyšší pozice,“ dodává
Rafaj.
ArcelorMittal Ostrava nabízí ženám
různé benefity a pořádá pro ně speciální
rozvojové programy: mentorink a koučink, organizuje workshopy zaměřené
na problematiku sladění rodinného
a pracovního života a psychohygienu.
Huť chce také trvale zvýšit počet žen
v manažerských pozicích, proto se v posledních letech soustředí na nábor žen
absolventek do tzv. trainee programu,
ročního zácvikového programu pro absolventy, kde je připravuje také na technické pozice.
Pro ženy, které už v manažerských rolích jsou, vytvořili v ArcelorMittal Ostrava speciální podmínky. Ty jim umožňují vykonávat manažerské role a zároveň sladit i rodinný život. Jedná se především o možnost práce z domu (home
office) a cílené finanční příspěvky na
péči o děti a domácnost. Huť se snaží získávat ženy pro budoucí kariéru už
v době jejich studentských let. (dmk)

INZERCE

Přijmeme PracOVníKy
PrO ÚKLiD VÝrOBnícH
a aDminiSTraTiVnícH PrOSTOr
V lokalitě: Opava, Opava-Vávrovice,
Opava-Komárov
• Zaměstnance na HPP, muže i ženy na plný, či zkrácený úvazek
•

práce na ranní/odpolední směnu, práce v nepřetržitém provozu

Dále hledáme brigádníky – na DPP, muže i ženy,
vhodné i pro ženy na mateřské nebo starobní důchodce,
vhodné jako přivýdělek

V lokalitě: Opava
• Přijímáme studenty na víkendové brigády
Mobil: +420 725 776 444
e-mail: dispecer@jaspa.cz

Přivítáme vás do týmu našich zaměstnanců,
vyrábíme i pro vás (plechy, folie, obaly).

www.alinvest.cz/kariera
Mgr. Ivana Škrkoňová, tel.: 554 222 648

V lokalitě: Ostrava a okolí
• Zaměstnance na HPP i DPP, vhodné i pro OZP
Mobil: +420 725 859 383

www.jaspa.cz
Centrála: Hlavní 69/75, 747 06 Opava
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„Se sklem se doslova mazlíme,“
říkají dámy ze skupiny Natělo
Skleněné šperky
s příběhem nabízí už pět
let umělecká skupina
Natělo tvořená čtyřmi
ambiciózními ženami.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Když se dají dohromady čtyři aktivní ženy, navíc sklářské výtvarnice,
nemůže z toho vzejít nic nudného. V Novém Boru už pět let spolupracují Šárka
Zikmundová, Bohdana Vydrová, Eva
Ranšová a Karolína Kopřivová pod hlavičkou umělecké skupiny Natělo. Ta vytváří unikátní designové šperky, kterých si už všimly zákaznice v několika
evropských zemích.
„U designového šperku víte, že máte
originál, a tudíž se jako v případě šatů
nestane, že by jiná žena měla stejný,“
zdůvodňují oblibu svých prací.
Proč vlastně Natělo?
Ranšová: Jak jinak, když se šperky nosí
na tělo?
Kopřivová: Ten název Natělo souvisí se
šperky, ale navíc to byl název naší první
výstavy, který nás nejlépe vystihuje.
Přijde vám, že dnešní ženy umí šperky nosit?
Všechny: Bez diskuze ano! Dnešní ženy
jsou odvážné a moderní.
Opravdu? Mně to tak nepřijde. Pokud půjdeme spolu ven na ulici a zastavíme 10 žen, tak devět z nich
bude mít bundu od Vietnamců a žádný šperk.
Vydrová: Možná byste byl překvapený.
Na Novoborsku je to asi jiné než ve velkých městech, ale obecně už o sebe
ženy dbají víc. Samozřejmě, že ve srov-

Skupina Natělo ve složení Karolína Kopřivová, Eva Ranšová, Šárka Zikmundová a Bohdana Vydrová (zleva).
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
nání s jinými národy jsou ženy v Česku
skromnější, co se týče zdobení. Nechtějí nic mohutného. Ale přibývá už i těch,
které chtějí zaujmout a jdou i do větších
kousků. Na náměstí chodí ženy, co jdou
na poštu a nakoupit, ty si na sebe nevezmou designový šperk.
Kopřivová: Česká klientela je minimalistická, decentní. Nechtějí nic extravagantního. Cizinky jsou v tomhle odvážnější. Mám dobrou zkušenost s Italkami
a Španělkami. Tam u nich je více teplo
a šperk se tam dá nosit celoročně.
K čemu může ženě dobrý šperk dopomoci?
Ranšová: Zvedne jí sebevědomí.
Zikmundová: Dodá jí pocit výjimečnosti. U designového šperku víte, že máte
originál, a tudíž se jako v případě šatů
nestane, že by jiná žena měla stejný.
Živíte se sklem i v civilním povolání,
nebo je pro vás tvorba šperků pouze výplní volného času?
Vydrová: Jsme se sklem spojeny pupečními šňůrami. Já jsem produktová manažerka, zlatnice a designérka skla.

Zikmundová: Já jsem na mateřské dovolené, ale jinak jsem sklářská výtvarnice.
Ranšová: Já jsem se sklem spojena celoživotně. Téměř 30 let jsem dělala ředitelku Sklářského muzea v Novém Boru.
Kopřivová: Pracuji jako sklářská výtvarnice, šperkařka a učitelka na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské
v Kamenickém Šenově.
Pracuje se se sklem jinak než kdysi?
Kopřivová: Kdo chce prorazit, musí hledat nové nápady a postoje. Už se naštěstí nedělají jen skleněné vázy, ale z užitkového skla se přešlo spíše na sklo umělecké.
Ranšová: Změnilo se hlavně odbytiště
skleněných výrobků. Asijské země, někdejší tradiční odběratelé, mají jiné starosti.
Vydrová: Změnil se i vkus lidí a jejich
věkový profil. Dnes nejvíc kupují sklo
lidé kolem 30–40 let, ti chtějí moderní
designové věci, za které jsou ochotni si
zaplatit. Sklářské firmy jim vycházejí
vstříc.
Co vy čtyři máte společného? Vždyť
každá tvoříte jinou technikou.
Vydrová: Každá máme vystudovanou
sklářskou školu a chuť společně propagovat sklo. To stačí. Zároveň tvoříme
šperky tak, aby byly dostupné běžné
ženě, aby si je mohla koupit.
Komu jsou tedy vaše šperky určeny
a pro jaké příležitosti?
Zikmundová: Najdou si tam své všechny věkové kategorie.
Kopřivová: Prostě na běžné nošení.
Moje šperky jsou sice mohutné a zdobné, ale znám dámy, co jsou schopné je
nosit i během dne.

Vinuté skleněné perle tvarované nad kahanem Karolíny Kopřivové.

Myslíte, že byste se výrobou šperků
mohly i živit?
Vydrová: Musely bychom to dělat v troj-

Šperky Bohdany Vydrové vznikají
broušením a rytím.
násobném množství. Což nechci.
Kopřivová: Uživila bych se tím, ale degradovala bych technologii na komerci.
Dělám autorské šperky, ne bižuterii.
S každým kouskem se doslova mazlím.
Mám ke svým šperkům vztah. Tak silný, že mám někdy i problém se ho vzdát
a prodat.
Jak často se něco nepovede?
Vydrová: Jéžiš, kolikrát! Tak... je to
sklo. Občas i zákazník upustí hotovou
věc na zem. Ale jak říkám, je to sklo
a s tím k tomu přistupujeme.
Zikmundová: Sklo je prostě křehké. Občas přichází od našich zákaznic nějaký
šperk k opravě. Tvorba nám sebere veškerý volný čas, takže je to náročné. Ale
sklo je magické a každou z nás prostě
přitahuje.
Jste něčím při tvorbě omezeny?
Zikmundová: Vahou. Šperk nemůže být
nekonečně velký.
Máte i mužské zákazníky?
Kopřivová: Moje vinutky nosí i muži.
Musím je bránit. (smích)
Zikmundová: Měla jsem v galerii dva
pány, co chtěli šperk pro muže. Přemýšlela jsem nad tím a nakonec si řekla –
proč ne? Možná přijde doba, kdy se to
otočí a šperky budou nosit hlavně muži.
Vydrová: Pro muže se dá udělat spousta
šperků ze skla. Nepředstavujte si náhrdelníky, spíš manžetové knoflíčky, jehlice do kravaty, náramky, prsteny...
Překročily jste hranice regionu,
nebo takové ambice nemáte?
Zikmundová: Naše šperky můžete najít
v některých galeriích v Praze nebo
v Brně, ale rády bychom na prestižní
světové výstavy, jako je například Milán nebo Paris Design Week, kde bychom představily svou tvorbu a hlavně
ukázaly sklo i z jiné stránky.

ZNOVU
OTEVÍRÁME

10%
NA VŠECHNO*
* Sleva platí pouze v uvedené ﬁ liálce a je poskytována
dne 24.04.2017 a dne 25.04.2017 na pokladně.
Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Sleva neplatí na dárkové poukázky.

dne 24.04.2017
již v 08:00 hodin

ve Frýdku-Místku, Hlavní třída 3274

otevírací doba: pondělí – neděle 09:00 – 19:00

Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit
na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22, 190 00 Praha 9
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Velehrad ukáže
Ďáblovu bibli
Věrnou kopii tajemstvím
opředené knihy Codex
gigas si lidé prohlédnou
do konce května.

kou stránku. Právě svou velikostí kniha
na první pohled upoutá – má rozměry
920 × 505 × 220 milimetrů a váží 78 kilogramů. Napsána byla na začátku
13. století v klášteře v Podlažicích u
Chrudimi a obsahuje přes 600 stran rukopisu. Kniha knih, jak se Codex gigas
také nazývá, je dodneška opředena tajemstvím. Například není zcela jasné,
za jakých okolností vznikla. Podle legendy ji napsal hříšný mnich za jedinou
noc. Měl se tak vyhnout trestu zazdění
zaživa za satanistické rituály, které údajně prováděl. Protože však nebylo v lidských silách tak obsáhlou knihu napsat,
požádal o pomoc ďábla. Toho pak do
knihy vyobrazil. Zajímavostí také je, že
hned vedlejší stranu zabírá obraz takzvaného Nebeského Jeruzaléma jako města
spravedlnosti a hojnosti.
Knihu studovalo mnoho učenců, originál je dnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu, kam se dostal jako
válečná kořist během třicetileté války.

JANA FUKSOVÁ
ČR | I když je to kopie, z pohledu na ni
jde mráz po zádech. Největší rukopisná
kniha na světě teď láká k návštěvě poutního Velehradu. Není divu, Codex gigas neboli Ďáblova bible je jednou z
nejdiskutovanějších a nejtajemnějších
relikvií. „Vedli jsme debatu o tom, jestli
ji vystavit, ale v této knize není nic závadného, vznikala v duchovním prostředí, žádné satanské texty v ní nejsou,“
uvedl koordinátor akcí na Velehradě
Petr Slinták. Proslavila ji ale pozoruhodná kresba ďábla s dvěma jazyky a divokým úšklebkem. Ta je zhruba uprostřed
knihy a zabírá celou, takřka metr vyso-

Proslulou knihu ukazují na Velehradě otevřenou nejčastěji na straně s vyobrazeným ďáblem, k nahlédnutí budou i další strany. FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
Kopii, která putuje po českých a moravských městech, vyrobil knihtiskař
Jiří Fogl ve své dílně v Žamberku. Zaměstnanci dílny na její výrobě strávili

500 hodin času. Byla to ruční práce bez
použití strojů. Ve Velehradském domě
Cyrila a Metoděje bude Ďáblova bible
k vidění do konce května.
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Navštivte nás v NOVĚ otevřené prodejně

v OC Frýda

69 Kč
69 Kč
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99 Kč

29 Kč

99 Kč
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Těžký osud Židovky
Hany. Nová kniha
líčí skutečné události
Velkou tyfovou epidemii
v 50. letech minulého
století a válečné
transporty Židů
propojuje děj knihy
Hana, jejíž autorkou je
Alena Mornštajnová.

smutné, že jsem to tam nemohla dát.
Jen jsem si vypůjčila jejich jména.
Nakolik je vaše kniha pravdivá a do
jaké míry se jedná o fabulaci?
Veškeré reálie a fakta vycházejí ze skutečnosti. Smyšlené jsou příběhy postav,
které v knize jsou. Mluvila jsem s pamětníky, chodila do archivu, četla už
zpracované materiály. Na skutečných
reáliích jsem postavila smyšlený příběh
a ty dvě události – odsun Židů a tyfovou
epidemii – jsem propojila příběhem dívky Miry a její tety Hany.

MARTINA MALÁ
ČR | Rodiče i sourozenci devítileté
Miry zemřou v roce 1954 na tyfovou nákazu a o dívku se stará zádumčivá teta
Hana. Mira časem pochopí, proč má
teta na předloktí vytetované číslo a proč
je tolik schoulená do sebe. „I když se
v knize objevuje smrt a dotýkám se
i hrůz koncentračních táborů, snažila
jsem se, aby kniha nevyznívala pesimisticky,“ říká valašskomeziříčská spisovatelka Alena Mornštajnová.

Co bylo pro vás nejtěžší?
Složité bylo dopátrat se toho, jak se události ve skutečnosti odehrály. V reáliích
jsem chtěla být konkrétní a přesná. Na
jednu věc ale vzpomínali pamětníci různě. Někdo mi třeba řekl, že při tyfové
epidemii se domy označovaly křížem
na znamení, že už tam proběhla dezinfekce. Jiní lidé tvrdili, že je to nesmysl.
Stejně tak jsem se nedopátrala, jestli
Židy odváželi v dobytčích vagonech,
nebo normálními vlaky. Těžké také
bylo zjistit, jak město tehdy vypadalo.

Jak vás napadlo zasadit děj knihy
do doby velké tyfové epidemie ve
Valašském Meziříčí?
Tyfová epidemie byla tehdy docela rozsáhlá, přesto dnes už o ní moc lidí neví.
U nás v rodině se tato událost tradovala,
protože onemocněla i moje babička.
Onemocnělo na 200 lidí, snad 11 dokonce zemřelo. Nemocní byli rozváženi do
všech nemocnic v okolí. Chtěla jsem připomenout událost, která není až tak dávná a zasáhla spoustu lidí ve městě.

Hanin příběh
zachycuje
přerod bezstarostné
dívky v ženu, jež zažila
hrůzy koncentráku. Je to
téma smutné, ale snažím
se, aby kniha nevyznívala
pesimisticky.
Druhou dějovou linku tvoří příběh židovské dívky Hany, která je tetou
devítileté Miry, jejíž rodina podlehne právě tyfové nákaze. Jak se oba
osudy proplétají?

Narodila se v roce 1963.
Vystudovala angličtinu a češtinu
na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity. V současné době
pracuje jako lektorka anglického
jazyka a překladatelka.
Žije ve Valašském Meziříčí.
Debutovala v roce 2013 románem
Slepá mapa, který se dostal do
užší nominace na Cenu Česká
kniha 2014. Její druhý román
Hotýlek vyšel v roce 2015.
Nyní se na pultech knihkupectví
objevila její nejnovější kniha Hana.
Všechna tři díla vydalo brněnské
nakladatelství Host.
Zdroj: nakladatelství Host

ZÁBLESK
HISTORIE

„

Alena
Mornštajnová

Čekalo na vás při studiu materiálů
nějaké překvapení?
Zaujalo mě, jakým způsobem se lidé dozvídali o zdravotním stavu svých příbuzných, kteří byli při tyfové nákaze odvezeni do nemocnice. V určitou hodinu na
náměstí veřejně rozhlasem hlásili jméno a v jakém stavu se nemocný nachází.
Alena Mornštajnová vycházela v novému románu Hana ze skutečných reálií.
Některé příběhy jí ale přišly tak smutné, že je nezařadila. FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA
Při studiu materiálů o tyfové epidemii
jsem narazila i na starší události, které
se týkaly transportu Židů z Meziříčí do
Terezína a jejich dalších osudů. Napadlo mě, že bych mohla obě linky spojit. Děj začíná tím, jak se Miřina rodina
nakazí a teta Hana se o ni musí postarat.
Do toho se čtenář retrospektivně dozvídá Hanin příběh, který zachycuje přerod bezstarostné dívky v ženu, jež zažila hrůzy koncentračního tábora. I když
je to téma velmi smutné, snažím se, aby

kniha nevyznívala pesimisticky.
Proč jste dívkám vybrala jména
Hana a Mira?
V Meziříčí žil pan Heller, který byl předsedou tamní židovské obce. Musel vypracovat seznam Židů, kteří museli do
transportu. Měl dvě malé dcery, měly
snad tři a pět let, které se jmenovaly
Hana a Mira. I ony musely do Terezína,
pak do Osvětimi, kde zahynuly. To ale
v knize vůbec není, přišlo mi to natolik

Lidem to tehdy nevadilo?
Ne. Sami mi říkali: „Vždyť jak bychom
se v Meziříčí dozvěděli, jak je na tom příbuzný v nemocnici v Hradišti? Jet jsme
tam za ním nemohli, telefony nebyly.“
Stále jsem na to musela myslet. Představte si, že přijdete na náměstí a tam vám
rozhlas ohlásí, že vám umřela maminka
nebo dítě. Nepředstavitelné.
Jak dlouho jste knihu připravovala?
Zhruba dva a půl roku. První půlrok
jsem sbírala materiály a vymýšlela příběh. Když začínám psát, mám už příběh
v hlavě, ale během psaní přijdu na věci,
které ještě musím dohledat.

Moravskoslezský kraj
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Příjemný šok: legenda taneční
scény vystoupí v létě v Ostravě
Fatboy Slim je největším překvapením pátého
ročníku tanečního festivalu Beats for Love, který se
koná od 5. do 8. července v areálu Dolní Vítkovice.
DALIBOR MAŇAS
OSTRAVA | Taneční scéna v tuzemsku
už má dávno své pamětníky a právě pro
ně, ale i pro mladou generaci si pořadatelé jubilejního 5. ročníku Beats for
Love připravili lahůdku: vystoupí Fatboy Slim.
Z novinek to není všechno, zdvojnásobil se rozpočet akce a větší bude i festivalový park. Na fanoušky z celé Evropy bude totiž čekat nová obří hlavní
stage.
„Fatboy Slim patří společně s The
Prodigy nebo The Chemical Brothers
k nejzásadnějším průkopníkům a zakladatelům taneční hudby. Je tvůrcem legendárních hitů jako Praise You, Right
Here Right Now či The Rockafeller
Skank, který se objevil i na soundtracku
k PC hře FIFA, či taneční hymny roku
2014 Eat Sleep Rave Repeat,“ přiblížili
pořadatelé.
Fatboy Slim obdržel Ivor Novello
Award za celoživotní přínos hudbě.
„Jeho vystoupení na pláži v rodném
Brightonu přilákalo více jak 250 000
lidí a zařadilo se tak mezi největší taneční akce na světě,“ připomněli.
Ikona taneční scény vystoupí na nové

hlavní scéně na ploše 20 000 metrů čtverečních. „Festivalový areál se rozrůstá
o novou obří hlavní plochu hlavně proto, aby se neopakovala situace z loňského roku, kdy bylo vyprodáno. Nová kapacita před hlavním pódiem je teď zhruba 40 000 fanoušků,“ uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.
O Fatboy Slima měli organizátoři megafestivalu v Ostravě zájem už od druhého ročníku festivalu.
„Naštěstí se nám to tento rok konečně
podařilo a po dlouhém vyjednávání
jsme nadšení, že můžeme oznámit zatím největší jméno za celou historii festivalu,“ prozradil Rudolf. „Je to člověk s
neskutečnou energií, kterou přenáší na
taneční dav. Jeho více jak 36leté zkušenosti za mixem jsou rozhodně znát,“ doplnil ředitel.
Pořadatelé postupně odtajňují další
jména účinkujících. „Například venezuelský tvrďák Zardonic, který si festival
podmanil v roce 2015, Tom Staar, Kideko a Ben Long z Velké Británie nebo
Eric Sneo z Německa. Na festivalu se
poprvé ukáže český raper Marpo s kapelou Troublegang či vokalisti Deadly
Hunta, Eva Lazarus a Jamie Irie z Anglie. Celkem na festivalu vystoupí bezmá-

Největší hvězdou taneční megaakce v Ostravě bude vystoupení DJ Fatboy
Slima, který hraje už třicet šest let.
FOTO | MAFRA
la 400 interpretů z celého světa,“ vyjmenoval Rudolf.
Festival Beats for Love se koná od
5. do 8. července v industriálním parku
Dolní Vítkovice v Ostravě. Pro účinkující pořadatelé připraví 13 pódií. Vstupen-

ky jsou aktuálně v prodeji za 490 korun.
„V prodeji jsou i VIP vstupenky a lístky
do Love kempu, který letos dozná řadu
změn,“ řekl šéf akce. Veškeré informace jsou na www.b4l.cz nebo na www.facebook.com/beats.for.love.

INZERCE

VFU Brno ŠZP Nový Jičín

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA V PŘÍBOŘE
ZAHÁJILA SEZÓNU DNE 15. BŘEZNA
Nabízíme pro jarní výsadbu široký sortiment ovocných stromků,
sazenice drobného ovoce, keřové růže, okrasné listnaté
a jehličnaté dřeviny, trvalky atd.
Vedle rostlin ve vynikající kvalitě nabízíme
chemické přípravky na ochranu rostlin,
hnojiva, zahradnické substráty
a velký výběr zahrádkářského nářadí.
Hukvaldská 1611, 742 58 Příbor
tel. 556 772 069
Prodejní doba: po-pá 7,00 – 16,30
so
7,00 – 11,30

www.skolkapribor.cz

UZAVŘENÍ
PRODEJNY

19,

LIKVIDACE NAPROSTO VŠEHO!
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Pozor! Prodejna se musí do měsíce vystěhovat. Jsme již ve výpovědní
lhůtě! Likvidujeme vše! Sukně od 19,- Kč, kalhoty od 29,- Kč,
obleky od 99,- Kč, atd., atd.! Všechny tyto likvidační ceny jsou již
uvedeny na zboží a platí do vyprodání zásob!!! Ještě nikdy jsme
nelikvidovali za tak nízké ceny! Přijďte, těšíme se na Vás!!

FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1239
5. dům nad Magistrátem, 5 minut od Kauflandu

38

www.5plus2.cz

Tajenka: třicet let tolerance.

INZERCE

Zaregistrujte se
do věrnostního programu!
Každý desátý zákazník
registrovaný v termínu
1. 4. – 31. 5. 2017
obdrží hrneček
Looney Tunes.

Více na www.region4u.cz

Frýdecko-Místecko
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„Zlom jí žebra a dobře se kryj“
Karolína Klusová má za sebou první profesionální
zápas v thajském boxu. O mnoho zkušenější
soupeřku dokázala porazit na body.
JAN SMEKAL
TŘINEC | Už jako malá chtěla dělat
box nebo judo, ovšem její rodiče ji od
těchto sportů odrazovali, aby neměla
roztrhané obočí, křivý nos či jiná zranění. Když se ale Karolína Klusová dozvěděla o thajboxu pro ženy v Třinci, rozhodla se, že jej vyzkouší.
„Vůbec mi nešlo o zápasení. Chtěla
jsem si jen vytvarovat postavu a zabouchat do pytle,“ uvedla sedmadvacetiletá
rodačka z Třince.
Dneska je ale všechno jinak. Sympatická tmavovláska dovede v ringu rozdávat přesně mířené tvrdé údery. Na svém
kontě už má sedm zápasů.
Poslední z nich absolvovala v zemi,
kde tento sport vznikl. V Thajsku strávila tři týdny, čímž si splnila svůj sen. Navíc poznala trenéry, pod kterými trénují
nejlepší světoví zápasníci.
Pobyt v Thajsku byl zřejmě zatím
vaší nejcennější zkušeností, pokud
jde o thajský box, je to tak?
Určitě. Byla to pro mě obrovská zkušenost a bylo naprosto úžasné naučit se
něco od trenérů koučujících světové
hvězdy. Bude to znít jako klišé, ale jsou
to zkušenosti k nezaplacení.
Přiblížíte, jak jste v Thajsku trénovala a jak vypadal váš den?
Měla jsem tam různé tréninky a lišily se
podle toho, v jaké jsem zrovna byla
fázi. Když jsme tam dorazili, tak jsem
první dva dny jen odpočívala, jelikož
jsem za sebou měla zápas v Česku. Následně jsem přešla na režim, kdy jsem
vstávala v pět hodin ráno, posnídala,
pak ještě hodinu spala a poté už absolvovala první trénink. Následoval vydatný,
zdravý oběd a po něm znovu hodina
spánku. Poté další trénink a po něm bazén a relaxace. Večer jsme se chodili

projít do města a prohlédnout si památky.
A ještě jste stihla zápas s thajskou
soupeřkou, která měla na kontě už
šedesát duelů, z nichž dvaapadesát
vyhrála…
Ano. Byl to můj první profi zápas. Poprvé jsem nastoupila do ringu bez chráničů a na pět kol. Už jen samotná příprava na zápas byla jiná, než na kterou
jsme zvyklí. Žádná čistá tělocvična, žádné švihadlo nebo míčky. Rozcvičovala
jsem se na malém prostoru, kolem kterého bylo bahno a hlína. Ring vypadal podobně. Byl nasáklý bahnem a ještě
k tomu na něm byly malé kamínky.
Do ringu jsem vcházela pod spodním
provazem a měla jedinečnou možnost
zatančit si rituální Wai kru v kolébce
thajského boxu. Čekalo nás i překvapeni v podobě malých rukavic používajících se při zápasech MMA.
O mnoho zkušenější Thajku jste dokázala porazit na body. Čím jste ji
předčila?
První kola se kopalo a podařilo se mi
soupeřku obíjet kopy na žebra. Nakonec ji před počítáním zachránili až rozhodčí. Poslední dvě kola jsem ji drtila
koleny v klinči.
Stihla jste se podívat i na jiné zápasy?
Ano. Byla to neskutečná show. Bylo poznat, že v Thajsku je tento sport životním stylem. Thajci se při zápasech dokážou neskutečně bavit. V krátkých
pauzách mezi jednotlivými koly jsou
schopní v hledišti klidně i tancovat.
V tomhle se máme u nás ještě hodně co
učit.
A co Thajci jako zápasníci? Mnozí
jsou tak lehcí, že by v Evropě ne-

Karolína Klusová trénuje v třineckém oddílu Como-3 gym pod vedením Martina Vaňky.
FOTO | JAN SMEKAL
mohli boxovat, protože k sobě nemají soupeře v jejich váhové kategorii.
Je to tak, ale je třeba si uvědomit, že zápasí především děti do patnácti let. Viděli jsme několik duelů a nestačili jsme
se divit, jak byly tvrdé. Thajboxem vyloženě žijí. Pro nás je to těžko pochopitelné, ale tihle kluci tam živí rodiny. Měsíčně totiž sportem vydělají okolo osmi
tisíc korun, přičemž běžný plat dospělého muže se v Thajsku pohybuje okolo
tří tisíc.
Když se vrátíme k vám, čeho byste
chtěla v budoucnu dosáhnout v thajském boxu?
Chci se neustále zlepšovat. Jít krok
za krokem. Když budu trénovat jako doposud, určitě mám dobře našlápnuto.

Nejprve chci být nejlepší u nás ve své
váze a v budoucnu bych chtěla vyhrát
evropský, případně světový šampionát,
přes který vede cesta na olympiádu.
Mezi olympijské sporty se totiž nedávno dostaly další tři sporty, které se budou postupně zařazovat na olympiádu.
Jedním z nich je i thajský box. Zůstává
jen otázkou, kdy se tak stane. Tohle neovlivníme.
Thajský box patří mezi nejtvrdší bojová umění. Nemáte strach, že by se
vám mohlo něco stát?
Můj partner je i mým trenérem, takže
v tom to mám snazší. Neslyším od něho
věty typu, že se mi něco stane nebo proč
mám ty modřiny, ale spíše: miláčku,
zlom jí žebra tím kopem a pořádně se
kryj!
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U NÁS NEBUDETE JEDEN Z TISÍCE
Bezplatná linka

800 25 00 11

 pracevchocni@autoneum.com
U Dvořiska 1721, 565 01 Choceň - Dvořisko

RELOKAČNÍ
BONUS

• OPERÁTOR VÝROBY • SEŘIZOVAČ • NÁSTROJAŘ
• ZÁMEČNÍK • ŘIDIČ VZV • ELEKTRIKÁŘ

www.autoneum.jobs.cz

Kombinovaná spotřeba modelu KA+: 5,0 l/100 km, emise CO2: 114 g/km. Platnost nabídky: do 30. 6. 2017. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

NOVÝ MALÝ VELKÝ VŮZ

KA+
269 990 Kč

Nový
Ford

s bohatou výbavou

Zapomeňte na malé Ka. Je tady nový pětidveřový malý velký vůz Ford KA+.
Proč plus? Protože plus rovná se výhody. Tou největší je prostor: pro nohy i nad
hlavou, pro řidiče, pro cestující i věci, za které se jinde připlácí. A kromě klimatizace,
rádia s CD, Bluetooth handsfree a mlhovek zbylo místo i pro skvělou cenu.
Ford KA+ je již za 269 990 Kč a můžete s ním odjet domů třeba hned.
Přijďte na nezávaznou testovací jízdu.

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:
AUTO IN s.r.o.

Pašerových 2
Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 622 022
www.ford-autoin.cz

SILCAR PLUS s.r.o.

Beskydská 2353
Frýdek-Místek
Tel.: 558 432 779
www.silcar.cz

MALÝ A VELKÝ, spol. s r. o.

Ruská 2877
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 369
www.fordostrava.cz

MALÝ A VELKÝ, spol. s r. o.
Jánská 28
Opava
Tel.: 553 760 131
www.fordopava.cz

