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+ TV program na celý týden

I mladým záleží na tom, kde žijí
Promítání filmu či piknik
v trávě. Letošní Den
architektury pojali
v Benešově spíše jako
Dny města. Program
potrvá od pátku 29. září
až do neděle 1. října.

Archibn slaví pět let existence a na sobotní akci v Městské výstavní síni budou bilancovat, co se změnilo či nezměnilo. „Spoustu toho není vidět, protože
měnit město je na desítky let, ale rozhodně to jde dobrým směrem a my z toho
máme radost, o kterou se chceme podělit. Zeptáme se i lidí, co považují za největší problémy města, co se má řešit,“
uvedl Klabík. Podle něj se podařilo především z centra města a veřejných prostranství udělat téma, politické strany se
mu věnují a vznikla komise pro architekturu. Benešov má nového architekta, připravuje se soutěž na obnovu náměstí.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA

K programu patří také
procházka s výstavou

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Den architektury je celorepubliková akce, kterou pořádá spolek
KRUH. Benešovský spolek archibn se
účastní oficiálně potřetí. Podle organizátorů jde o to ukázat veřejnosti, že architektura není jen design nových domů.
„Je to i město, protože když lidé začnou
rozumět tomu, jak město může fungovat, začnou to také vyžadovat na politicích a kvalita prostředí bude vzrůstat,“
říká jeden z pořadatelů, mladý architekt
Luboš Klabík.
Program sestavili tak, aby si každý
vybral. Je tu procházka po městě i disku-

Program je pestrý, nabízí procházku po městě, diskuze a přednášky, výstavu, vernisáž i grilování v zahradě. Vstup je zdarma.
FOTO | SPOLEK ARCHIBN
ze a přednášky. V pátek se například
koná vernisáž výstavy studentů architektury v Městské výstavní síni v poliklinice od 17 hodin a od 19 hodin prohlídka
budovy piaristické koleje zakončená grilováním v zahradě.
Vstup na všechny akce je zadarmo.
Program začíná kolem druhé hodiny
a potrvá až do večera. „Je jen na lidech,
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profesionální

garážová
vrata

www.trido.cz

jestli nás svou účastí podpoří, a tím dají
vědět, že jim o město jde. Také chceme
ukázat, že mladým lidem na městě záleží a že se v Benešově děje něco kulturního a zajímavého. Zároveň doufáme, že
udržíme lidi ve městě přes víkend, kdy
se často rozprchnou na chaty. Program
je snad tak atraktivní, že se to povede,“
vysvětluje Klabík.

Voda jako artikl, surovina, pohon i odpad, to je název komentované procházky s historikem Michalem Horáčkem
v rámci projektu „Benešov technický
a industriální“. Od 16 hodin zájemce zavede na několik zajímavých míst, která
ukážou, že voda sloužila a slouží pro zásobování obyvatel, ale je také odpadem.
Prohlídka skončí u budovy Státního
okresního archivu, kde budou mít účastníci možnost si prohlédnout výstavu
ke 120 letům pivovaru Ferdinand.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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„Ve vládě by nás lidé přijali“
Ve středních Čechách
mizí zemědělská půda.
„Máme tu velký
problém,“ říká lídr
kandidátky středočeské
KSČM Stanislav Grospič.
LÍDŘI
POD LUPOU
PAVEL SVAČINA
MLADÁ BOLESLAV | V Poslanecké
sněmovně je už od roku 2002 a s ohledem na volební průzkumy se na tom
zřejmě nic nezmění ani po říjnových
volbách. Lídr kandidátky středočeské
KSČM Stanislav Grospič věří, že jeho
strana uspěje minimálně stejně jako
v předchozích volbách. Umí si dokonce
představit i přes všechnu kontroverzi komunistické strany, jež zemi vládla tvrdou rukou před rokem 1989, že by se
opět mohla podílet na vládnoucí koalici.
„Myslím si, že by to veřejnost přijala
a dokázala respektovat, protože podle
průzkumů naše strana veřejnosti nijak
zásadně nevadí,“ říká Grospič. „Samozřejmě to neznamená, že nás většina
lidí volí, ale berou nás již jako jednu
z běžných politických stran. V několika
krajích jsme prokázali, že se dokážeme
profesionálně a dobře podílet na vedení
hejtmanství a že tam nedochází k žádným výkyvům,“ upozorňuje poslanec.
Zároveň ale přiznává, že ne vždy vní-

Lídr středočeské KSČM Stanislav Grospič.
má česká veřejnost komunistickou stranu úplně pozitivně. „S určitou negací se
musí člověk vyrovnat, žije tu 10 milionů obyvatel různých názorů a vyznání.
Nikomu svůj názor nevnucuji. Rozumím tomu, že postavení komunistické
strany ve společnosti je složité,“ dodává
Grospič, který i s rodinou žije v panelovém domě v Mladé Boleslavi.
Pokud by se do sněmovny nedostal,
zoufat si nebude. Jako absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy totiž
původně pracoval na mladoboleslavském magistrátu, kam by se automaticky v případě nezvolení mohl vrátit.
A možná by ho to těšilo více, než pracovat na spoustě zákonů, které se podle
jeho slov mnohdy nepodaří prosadit
a veškerá práce tak končí takříkajíc
v šuplíku. Díky své původní práci na

FOTO | ARCHIV MAFRA

radnici je v pravidelném kontaktu
s řadou starostů. Ti si mu stěžují hlavně
na náročnou byrokracii v souvislosti
s žádostmi o dotace na různé projekty.
Problémem středních Čech je podle
něho chybějící infrastruktura zejména
v obcích blíže Prahy a velkým městům,
jako je Mladá Boleslav. „Nabalují na
sebe satelity, kde se staví rodinné domky, a to s sebou nese zátěž v podobě potřeby nových silnic, mateřský škol a dalších zařízení,“ říká Grospič. Obecně
střední Čechy prý pálí hlavně doprava,
a to nejen chybějící silnice, ale i údržba
a opravy těch stávajících. Jde ale podle
něho o složitý úkol, který nelze házet
jen na jedno volební období.
„Velmi důležitá je také ochrana zemědělského půdního fondu. Máme tu velký problém, v průměru každý týden ve

středních Čechách zmizí nebo je zastavěna průmyslovými či skladovacími halami zemědělská půda o velikosti fotbalového stadionu,“ říká Grospič s tím, že
se to vrací v podobě špatného zadržování vláhy v krajině. To způsobuje sucho,
nebo naopak lokální záplavy.
Ohlasy na svoji práci má Grospič doslova z první ruky, jeho manželka totiž
pracuje v lakovně mladoboleslavské automobilky Škoda, a tak mnohdy doma
tlumočí názory svých kolegů. Svůj názor mají i jeho dvě dospělé dcery, které
ještě studují. Hlavně o víkendu pro rodinu rád vaří a prý jeho nědělní obědy
všem chutnají. Když Stanislav Grospič
zrovna neřeší zákony ve sněmovně, vyráží na výlety po Česku a Slovensku,
nebo si přečte klasickou literaturu. Má
však i plán, že by se příští rok mohl vrátit ke včelaření, jemuž se věnoval v mládí. „Máme na Mladoboleslavsku rodinnou chatu, kde bych si rád zřídil včelín.
V něm bych měl i takovou svoji trucovnu,“ plánuje. Teď mu však vrásky na
čele přidělávají zdravotní komplikace
rodičů, o které se snaží starat.

Lídři pod lupou
V seriálu představujeme
středočeské lídry relevantních
stran a hnutí, kteří kandidují
v podzimních sněmovních volbách.
Dosud jsme představili: Tomio
Okamura (SPD), Ivan Bartoš
(Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr
Štěpánek (Zelení), Miroslav
Kalousek (TOP 09), Jan Skopeček
(ODS) a Ivan Gabal (KDU-ČSL).
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Také mladým záleží
na tom, kde žijí

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Program:

Komentované procházky odhalí zájemcům mnohá skrytá místa a netušené souvislosti industriálních staveb a jejich
zbytků ve městě, ať už jde o cihelny, fabriky, lom, pivovar, lihovar.
FOTO | SPOLEK ARCHIBN
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Podle mě to bude velmi zajímavá procházka s mladým historikem, který odhalí netušené souvislosti industriálních
staveb a jejich zbytků ve městě. Cihelny, fabriky, lom, pivovar, lihovar jsou
věci, o kterých většina lidí netuší, že ve
městě fungovaly,“ poznamenal Klabík.
Zakončení dne pak proběhne v 19 hodin
v Cafe Bar Terasa ve Villaniho ulici,
kdy se bude promítat severský film
o surfařích za polárním kruhem Na sever od slunce. Jde o příběh dvou surfařů, kteří se na devět měsíců usadili na
opuštěné pláži ostrova u břehů Norska,
kde našli nejen perfektní vlny, ale také
spousty naplavených odpadků.
V neděli představí spolek archibn takzvaný Manuál potenciálů. Ten hledá
místa ve městě, která lze zlepšovat. Měs-

to ho použilo na plánovanou revitalizaci „zelené“ lokality Klášterka nebo na
zadání studentských prací a pro ostatní
města je inspirací. „Našli jsme skrytou
uličku v centru, skryté zahrady a spoustu dalších skvělých věcí, které ve městě
jsou a stačí je jen za pár korun uvést do
pohybu,“ podotkl Klabík.
Poslední akcí pak bude piknik v Klášterce. „Zajistíme pivo a chceme, aby přišlo co nejvíc lidí, různých lidí, a aby si
společně povídali o městě. Rádi uslyšíme názory často opomíjených skupin,
jakými jsou třeba maminky, děti, senioři, tělesně postižení,“ říká Klabík. Piknik jen organizují, každý si přinese
vlastní jídlo, pití, deku nebo něco na hraní - nástroj nebo létající talíř. Toto místo chtějí „zabydlet“ záměrně. Připravuje se obnova tohoto jediného městského
parku, který však nemá dobrou pověst a

lidé se sem obávají chodit. Vedení města už požádalo o dotaci na obnovu Klášterky, ale nebyli úspěšní. „Rozhodli
jsme se v tomto projektu pokračovat
vlastními financemi. Potřeba relaxace v
přírodě téměř v centru města je aktuální
a tento jedinečný prostor je třeba zkultivovat,“ uvedl starosta Petr Hostek. V
Klášterce mají být nové cesty, osvětlení, odpočinkové zóny pro piknik, venčení psů i sport. Oslovují i obyvatele, co
by si v parku představovali.
Vypsáno bylo už výběrové řízení na
projekt, do kterého se mohou přihlásit
architekti a projektanti. Z nich budou
vybráni tři uchazeči, kteří zpracují studii včetně vizualizace, jak by park mohl
vypadat. K hodnocení návrhů bude přizvaná i veřejnost, ten nejlepší návrh potvrdí nezávislá porota odborníků. Celý
proces bude probíhat na podzim.
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Continental v Brandýse přijme 200 lidí
Ve výrobě elektroniky do aut se hojně
uplatňují ženy.
Continental Automotive Czech Republic,
výrobce interiérové elektroniky do automobilů, přijme do svého závodu v Brandýse nad
Labem více než 200 nových zaměstnanců.
Nabízí zejména místa ve výrobě a skladu, ale
i další technické, inženýrské a administrativní
pozice. Nové pozice firma otevírá v souvislosti s rostoucí poptávkou po svých produktech.
Vedle autorádií jsou hlavními výrobky firmy multimediální systémy a jejich přední
displeje, palubní přístroje, ovládací panely
klimatizací a také řídicí jednotky palivových systémů. Mezi zákazníky brandýského Continentalu patří největší světové

automobilky, s jeho výrobky se tak můžete
setkat ve značkách jako VW, BMW, Fiat,
Toyota, Volvo a řadě dalších.
Vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce
láká firma zaměstnance na nadstandardní platy a benefity a práci s nejmodernější
technikou v čistém prostředí elektronické
výroby. Dnes v závodě v Brandýse nad Labem pracuje více než 2 600 zaměstnanců,
z nichž polovinu tvoří ženy. „Ženy se u nás
hodí na všechny pozice – ve výrobě hlavně na montáž na linkách, kde je potřeba
jemná motorika, a ženy díky svým menším
rukám bývají na jemnou práci šikovnější
než muži,“ říká Lenka Čížková, personální
ředitelka firmy.

Vernisáž výstavy Vize Benešova
(FA ČVUT), 29. 9. od 17 hod.,
Městská výstavní síň
Skryté zahrady u náměstí,
prohlídka piaristické koleje
a kostela sv. Anny, prohlídka,
promítání a grilování na zahradě,
29. 9. od 18 hod.
Inventura Benešova - A co bude
dál? Přednáška a diskuse,
30. 9. od 14 hod., Městská výstavní
síň
Voda jako artikl, surovina, pohon
i odpad, komentovaná procházka
s historikem Michalem Horáčkem
v rámci projektu Benešov
technický a industriální,
30. 9. od 16 hod., sraz: Městská
výstavní síň
Na sever od slunce, promítání
filmu, 30. 9. od 19 hod., Cafe Bar
Terasa, Villaniho ul.
Manuál pro příjemnější město,
představení dokumentu pro
Benešov, 1. 10. od 14 hod., Městská
výstavní síň
Piknik v Klášterce, 1. 10. od 16
hod., Klášterka - louka pod starým
hřbitovem
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Čtyřicítka na krku, ale na další
svatbu jsem ještě moc divoška
Herečka Tatiana Vilhelmová si sotva rok a půl od
premiéry filmu Teorie tygra opět zahraje dceru Elišky
Balzerové. Tentokrát to bude ve snímku Jiřího
Vejdělka Tátova volha. „Natáčení začalo až na konci
léta, tak jsem prožila zajímavé prázdniny. Užila jsem
si grilovačky, ale také jsem bourala a okradli mě,“
vypráví jedna z nejobsazovanějších českých hereček.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Před létem na sebe herečka Tatiana
Vilhelmová upoutala pozornost skvělými výkony v imitátorské soutěži Tvoje
tvář má známý hlas, ale přes nesporné
pěvecké kvality se nyní ráda vrátila k filmu a k divadlu. V La Fabrice si opět zahraje i se svým partnerem Vojtou Dykem. „Ve hře Bláznivý Petříček spolu
hrajeme už šest let, ale lidé stále chodí,
tak přidáme ještě jednu sezonu,“ říká.
Léto končí, začíná hlavní televizní
i divadelní sezona. Jaký je pro herce
po prázdninách návrat na jeviště?
Je to skvělé, protože se těšíte. Naberete
síly a jste zvědavý, co bude a co zažijete
s diváky. Cítíte, že i oni jsou odpočatí
a natěšení. Mám moc ráda zářijová představení. Všichni se potkávají a vypráví
si svoje zážitky, všechno je takové čerstvé, k nakousnutí.
Takže příjemný návrat do pražských
divadel, že?
Ano, v divadle La Fabrika hraji už šest
let s Vojtou Dykem hru Bláznivý Petříček. A protože lidé stále chodí a jsou
nadšení, tak jsme se rozhodli dát ještě
tuhle sezonu. A pak budu vystupovat ve
Viole ve hře Neumím jinak než láskou.
Jde o srdceryvný příběh o Boženě Němcové. A po Novém roce bych měla mít

Tatiana Vilhelmová

Narodila se 13. července 1978 v Praze.
Od deseti let se věnovala baletu
a zpěvu v Kühnově dětském sboru.
■ Je držitelkou Českého lva za Nejlepší
ženský herecký výkon v hlavní roli
za rok 2005 (film Štěstí), na Českého
lva byla několikrát v užší nominaci.
■ Byla vdaná za producenta Pavla
Čecháka, se kterým má dvě děti. Nyní
je jejím partnerem zpěvák Vojtěch Dyk,
s nímž má syna Aloise.
■ Úspěch sklidila v televizních soutěžích
StarDance i Tvoje tvář má známý hlas.

■

■

premiéru v Divadle Ungelt, kde zkouším hru s Jiřím Langmajerem.
Vaše rodina je kosmopolitní, maminka žila v Jihoafrické republice, tatínek na Ukrajině. Jezdíte tam na divadelní prázdniny?
Maminka žila v Jihoafrické republice
devět let, ale před pěti lety se vrátila.
Ne, že by se jí v Africe nelíbilo, ale přeci jen tady je doma. A můj otec už se
také vrátil, takže cestování mých rodičů
skončilo. Ovšem člověk nikdy neví...
Jak jste tedy trávila letošní léto?
Měla jsem dva měsíce prázdnin! A skoro
celé jsem je trávila na chalupě na Šumavě. Bylo tam božsky. Ale jestli si myslíte, že musím být odpočatá, tak omyl.
Jsem z věčného vaření a pobíhání po
zahradě spráskaná jak pes.
Divadelní prázdniny ale neznamenají filmové prázdniny, že ano?
To je pravda, doposud jsem každé léto něco natáčela. Letos
jsem ale měla s novým filmem Jiřího Vejdělka Tátova volha štěstí, že natáčení odstartovalo až na
konci prázdnin. A tak
jsem si mohla užít celé
léto s rodinou a dětmi.
Takže léto bylo plné
příjemných zážitků?
Těch příjemných
byla spousta, včet-

ně různých oslav a grilování s kamarády. Ale nepříjemných bylo také dost.
Od popíchání vosami přes kácení milovaných stromů v lese až po nabourání
auta, ve kterém nikdo neseděl a naštěstí
se nic nikomu nestalo. A také jsem ztratila kabelku se všemi doklady, kartami
a penězi. Představte si, že ji nějaký pán
našel a se vším vrátil na úřad. Dodatečně mu děkuji! Byl to krásný pocit, že
jsou ještě mezi námi hodní lidé.
Slavní čeští herci trávili léto často společně, například Rudolf Hrušínský a Josef Kemr měli chaty na jihu Čech kousek od sebe a chodili spolu na ryby,
nebo třeba Miroslav Horníček jezdil
často k panu Brodskému. Jezdíte k nějaké své kolegyni na chalupu vy?
Málokdy. O prázdninách jsem ráda
mezi svými kamarády, kteří s mojí prací nemají nic společného. A také s místními lidmi z chalupy. Je to skvělý relax.
Mám ráda, když se zapomene, ze vystupuji v televizi a jsem „ta známá“. Člověk zase nasaje jiný svět a obohatí svůj
mikrokosmos.

Snad to nebude příliš nezdvořilé,
když připomenu, že příští léto oslavíte čtyřicáté narozeniny. Kdo myslíte, že tuto hranici vnímá lépe –
muži, nebo ženy?
Lépe? To nevím. Ženy rozhodně přísněji. Ale já se těším. Tohle budou opravdu
snad první kulatiny, které jsem ve svém
životě zaregistrovala. Do té doby vše kolem nějak prosvištělo. A tak je řádně
oslavím! Ale to bude až za rok, zatím
jsem mladice.
Nedávno jsem viděl vtip kreslíře Štěpána Mareše, kde na gauči leží na
břiše muž s bolestným a unaveným
výrazem ve tváři a zavřenýma očima. A kreslíř se ptá: „Jaké je největší překvapení pro chlapa po čtyřicítce? Zatímco čeká druhou mízu, přijde první infarkt.“ Co si o tomto postřehu myslíte?
Mám spousty kamarádů v tomhle věku
a tříská s nimi opravdu všechno. U některých bych řekla, ze ještě puberta.
Pokud muž čeká druhou mízu, co
očekává žena?
V dnešní době? Většinou první dítě.
Vy máte teď děti tři. Očekáváte
tedy kromě bujarých oslav svatbu?
Jak vidíte, jen jednou jsem svatební nabídce podlehla a po čase z ohrádky vyběhla. Nejsem na vdavky typ. Zřejmě
jsem ještě moc divoška.

FOTO | M. DŽURNÁ,
MAFRA
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Tanečnice, zpěvačka i oceněná Společnice

V roce 2001 získala Tatiana Vilhelmová
na festivale v Monte Carlu ocenění
Nejlepší ženský výkon za film Společnice.
Na předání ceny ale nejela. „Nevýhoda
divadelních herců je, že většinou když
můžou někam vyjet, tak mají představení.
Já si ale nestěžuji, jsem ráda, že mohu hrát
pro vyprodané sály. Naplňuje mě to víc než
promenády po červených kobercích,“ říká
herečka. Z festivalů má nejraději ten
karlovarský. „Je to skvělý festival! Akorát ať
uberou ve zvaní všech možných modelek
a lidí, kteří s filmem nemají nic společného
a věnuje se víc pozornosti tvůrcům.“

Tatianu Vilhelmovou přivedly
k soutěži Tvoje tvář má známý hlas
její děti. „Jako divačka bych tomuhle
pořadu asi nepropadla, ale pro
herečku mi to přišlo zajímavé,“
vysvětluje svou jarní účast
v populární show. V maskérně
Vilhelmová trávila i půl dne, dařilo se
jí a nakonec celou třetí řadu vyhrála.
„Největší a nejniternější práce byla
s texty, protože já vážně neumím
anglicky. Takže jsem si podtrhávala
a učila se. Cílem nebylo vyhrát, ale
pobavit diváky,“ dodává.

V roce 2007 mohli diváci
obdivovat Tatianu Vilhelmovou
i v taneční soutěži StarDance.
Tehdy byla těhotná, což zpočátku
ani nevěděla. „Celé září a říjen
jsme trénovali, ale přišla jsem na to
až po prvním přímém přenosu,“
vzpomíná s tím, že tajemství
prozradila v soutěži jen tanečnímu
partnerovi Petru Čadkovi. Prý aby
s ní moc nemrskal. „Takže jsem
byla ta divná, co s ostatními nikam
nechodila,“ dodává. Veřejně vše
sdělila až na závěr soutěže, ve
které skončila stříbrná, čímž
všechny ohromila.

Přestože má Tatiana Vilhelmová
doma čtyři chlapy, mužská přesila
ji netrápí. „Víc trpím, když aspoň
jednou do týdne nemůžu být
sama. Bez dětí i Vojty,“ přiznala.
O tom, že by „zkusili“ ještě
holčičku, ale stále přemýšlí.
FOTO: MAFRA, ČSFD.cz, TV Nova
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LÍDŘI POD LUPOU:

PAVEL BĚLOBRÁDEK (KDU-ČSL)
I politici jsou jenom lidi. A vědět, jací v jádru jsou, se může při volbách hodit. V našem předvolebním
dotazníku jsme se proto ptali lídrů stran na jednoduché osobní otázky, aby měli čtenáři možnost
poznat je i z jiné než politické stránky. Lídr lidovců Pavel Bělobrádek třeba prozradil, že nejvíc
peněz utrácí za svůj byt. Příště se představí předseda KSČM Vojtěch Filip.
KDYBYCH MĚL ČISTĚ PRO SEBE
24 HODIN VOLNA NA COKOLIV
– JAK BYCH JE STRÁVIL?
S rodinou.

NA CO JSEM PYŠNÝ V OSOBNÍM
ŽIVOTĚ?
Na rodinu.

KOHO BYCH S SEBOU VZAL
NA PUSTÝ OSTROV?
Zlatou rybku.

JAKOU MUZIKU SI PUSTÍM,
KDYŽ POTŘEBUJU ZLEPŠIT
NÁLADU NEBO NASTARTOVAT
SE K PRÁCI?
To je velmi různé.

JAKÉ VĚCI BYCH S SEBOU VZAL
NA PUSTÝ OSTROV?
Notebook, sirky, sekerku, Bibli.
KDE BYCH CHTĚL STRÁVIT
DŮCHOD?
Doma.

S JAKOU FILMOVOU ČI KNIŽNÍ
POSTAVOU BYCH SI RÁD
NA ČAS VYMĚNIL MÍSTO?
S tatínkem z filmu Jak
vytrhnout velrybě stoličku.

JAKOU HISTORICKOU ČI
SOUČASNOU OSOBNOST BYCH
RÁD POZVAL NA VEČEŘI?
Manželku.

OBLÍBENÝ CITÁT ČI ŽIVOTNÍ
MOTTO:
Pán Bůh nám dal dvě ruce
a mozek, abychom ho
neobtěžovali s každou
maličkostí.

ZA CO UTRÁCÍM NEJVÍCE
PENĚZ?
Za byt.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Náchod a okolí.

POVAŽUJU SE ZA BOHATÉHO
ČLOVĚKA?
Ano, mám prima rodinu.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ STYL
HUMORU:
Černý humor. Znám i jeden vtip
o sobě: „Bělobrádek se modlí
za úspěch ve volbách. Shůry
se ozve: Dobře, ještě jednou ti
poradím. Ale pořádně poslouchej!
Minule jsem ti radil, ať se vykašleš
na starosti, ne na Starosty!“

NEJNEOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Žádné takové není.
K JAKÉMU SPORTU MĚ NIKDY
NIKDO NEPŘINUTÍ?
K vodnímu pólu.
JAKÝ SLAVNÝ POLITIK HISTORIE
MĚ INSPIRUJE?
Je jich mnoho.
KDO BYL (JE) KROMĚ
MASARYKA A HAVLA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZIDENT
ČESKA ČI ČESKOSLOVENSKA?
Hodnocení nechám historikům.
K ČEMU MÁM BLÍŽ?
Pivo / víno
Fotbal / hokej
Auto / kolo
Město / vesnice
Špagety / svíčková
Šumava / moře

SÉRIE LÍDŘI POD LUPOU
8. 9. Miroslav Kalousek (TOP 09)
15. 9. Petr Fiala (ODS)
22. 9. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

JAK VYPADÁ MOJE PERFEKTNÍ
SOBOTNÍ RÁNO A JAK
SE BĚŽNÁ REALITA LIŠÍ
OD TOHOTO IDEÁLU?
Perfektní sobotní ráno: Doma,
kdy mě probudí děti. Je to však
zřídka.
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO
DÍTĚ?
Hajným.
CO POKLÁDÁM ZA SVŮJ
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?
Svatbu s mojí ženou.

29. 9. Vojtěch Filip (KSČM)
6. 10. Lubomír Zaorálek (ČSSD)
13. 10. Andrej Babiš (ANO)
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„Lidovci jsou strana bez zápachu“
Neudělali ostudu, ale
také nemají pro voliče
viditelné výsledky,
hodnotí vládní angažmá
KDU-ČSL politolog
Jan Kubáček.
ČR | Lidovci se drží svých křesťansko-konzervativních politických témat,
podle politologa Jana Kubáčka ovšem
mají jen málo osobností, které by to voličům dokázaly jasně ukázat.
Pro co se volič rozhodne, vhodí-li do
urny hlas pro KDU-ČSL?
Volí stranu, která ho příliš nepřekvapí.
Je charakteristická tím, že splňuje termín
„klidná síla“. Drží se hodnot, které dlouhodobě hlásá. Hlavně těch konzervativních.
Nepřekvapuje ale v nových tématech.
Mnozí voliči upozorňují na to, že dnešní situace je plná příležitostí a je také spousta
současných témat. K tomu se ale tato strana příliš nevyjadřuje. Drží se svých témat
spojených s konzervatismem, Moravou, vírou a příliš nevybočuje.

V současnosti se u nás i ve světě stupňuje strach z islámu. Má strana, která je
spojená s křesťanskou vírou, větší příležitost získat díky tomu nové voliče?
Ukazuje se, že křesťanství nemá volič bezprostředně spojené s vírou, ale spíše s eticko-kulturním kodexem a se zvyklostmi, které nás obklopují. Někdo v tom vidí stálé zosobněné hodnoty desatera, jiný vidí to,
v čem vyrůstal a k čemu se země hlásí. Ten
příklon, na který se ptáte, se týká spíše tradic, nikoli náboženství. Nedá se říci, že více
obav z islámu rovná se narůstání počtu aktivních křesťanů. Mnozí spíše říkají: Držme
si svou kulturu, své tradice, svátky, jídelníček a obecně přístup k životu. Zajímavé je,
že jen pár lidoveckých protagonistů, jako je
europoslanec Zdechovský nebo hejtman
Čunek, tato témata drží. Strana tohle přenechává jiným, ačkoli by se dalo čekat, že to
bude jedním z jejích nosných bodů.
Když se naplno rozhořela aféra kolem
Andreje Babiše a silně se narušily vazby v koalici, začalo se skloňovat jméno Pavla Bělobrádka coby možného
premiéra. Mohl by být právě on člověkem, který by dokázal situaci zklidnit
a stabilizovat?
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LAST MINUT

PODZIMNÍ
ROMANTICKÝ
POBYT

ve Františkových Lázních
Týdenní lázeňská léčba s léčebnými a luxusními wellness procedurami
termíny od 17. září – 26. listopadu 2017

• ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standart
•
•

•
•
•
•
•

se snídaní formou bufetového stolu – teplý
a studený bufet, salámové a sýrové mísy,
müsli koutek, ovoce, zelenina
1 slavnostní večeře formou rautu
a sklenka sektu (v pátek)
9 procedur
- 1 x klasická masáž zad
- 1 x masáž horkými kameny částečná
- 1 x reflexní masáž zad
- 1 x hydromasážní vana
- 2 x rašelinový zábal
- 1 x parafínový zábal rukou
- 1 x Kneippův chodník
- 1 x solná jeskyně
příjezdový dárek – láhev vína na pokoji
volné využívání vnitřního bazénu
s protiproudem
udržovaná prostorná zahrada
posezení u jezírka s kapry koi
WiFi v zimní zahradě, na recepci
a na pokojích LUX zdarma

Cena:
5.530 Kč / pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém pokoji Standart
s balkonem, 19m2, balkon
7.280 Kč / pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém pokoji LUX,
31m2, 2 místnosti, WiFi
7.280 Kč / pro 1 osobu
v apartmánu 38,m2,
2 místnosti, balkon
1.470 Kč příplatek za jednol.
pokoj pouze do 15. 10. 2017

Kontakt: Lázeňské sanatorium Dr. Peták, Lesní 111/13, 35101 Františkov y Lázně
Tel.: 354 508 100 / hotelpetak@email.cz / www.sanatoriumpetak.cz

rá bude jakousi třetí silou mezi pravicí a levicí. Lidová strana tuto roli stále není
schopna sehrát. Nevyhraněnost je zkrátka
její velkou slabinou. Dalo by se to vyjádřit
slovy: bez emocí, bez zápachu.

Politolog Jan Kubáček.
Domnívám se, že to byl jen marketingový
tah, protože pan Bělobrádek si o tuto funkci sám neřekl. Premiér musí být schopen
promlouvat k více než deseti procentům voličů. Obávám se, že reálně tím jediným lidovcem, který se viděl jako premiér, uvažoval jako premiér a byl schopen komunikovat jako premiér, byl naposledy Josef Lux.
Je to pro lidovce velký problém?
Ano, to je obecný problém KDU-ČSL, která si neformuje více výrazných osob a nechává to pouze na Jiřím Čunkovi. Navíc si
neformuje politiky, kteří by měli celostátní
témata a kteří by měli reálnou šanci brát témata jak levici, tak pravici. Obecně je totiž
enormní poptávka po středové straně, kte-

KDU-ČSL si v kampani začala říkat
„prostě boží strana“. Zvládají lidovci
moderní styl komunikace?
Začali se objevovat na sociálních sítích, využívají videa, krátké reportáže a objevují
se na akcích, které jsou atraktivní pro mladší voliče. Přitom se ale nedrží systematicky témat, která jsou dnes pro mladé a středně staré voliče důležitá.
Jaké byste lidovcům vystavil po
čtyřech letech v koalici vysvědčení?
Byl to solidní průměr, tedy za tři. Neudělali ostudu, ale neodehráli si ani žádné samostatné lidovecké téma. Můžeme si dnes
říct, že strana lidová rovná se účast ve vládě, žádná ostuda a žádné skandály, ale velké výsledky tam také žádné nejsou.
Jaké mají podle vás lidovci ve volbách vyhlídky?
Řekl bych, že někde kolem deseti procent,
pokud se zadaří. Víc ne.
(vrm)
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Jan Mydlář. Celebrita mezi
katy, o níž se psaly romány
Byl zámožným a váženým vlastníkem tří domů,
ovšem jeho prací bylo mučení a popravy. Nejznámější
český kat Jan Mydlář se narodil před 445 lety. Ostří
jeho popravčího meče setnulo i 27 českých pánů.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Stínání hlav jako náplň práce? To by
pro „profesionálního“ kata byla až příliš
stereotypní praxe. Staroměstský kat Jan
Mydlář, od jehož narození letos uplynulo
445 let, měl rejstřík dovedností podstatně
širší. Věšel, lámal nešťastníky v kole, probíjel je kůlem, upaloval i čtvrtil. Ať šlo o chuďase, boháče či šlechtice. A mučení? K oblíbeným metodám justice přelomu 16. a
17. století patřilo natahování na žebřík, drcení kloubů či pálení ohněm. Katovské řemeslo zkrátka nebylo pro něžné typy.
Kdo by ale čekal muže v červené kápi,
kterou skrývá svou identitu, ten by byl na
INZERCE

omylu. Ostatně v době Jana Mydláře se nepopravovalo ani setnutím na špalku. „Nic takového jako červenou kápi čeští ani evropští
kati nenosili a pravděpodobně ani nikdy
předtím. Stejně tak je mýlka, že se v raném
novověku popravovalo na špalku. V našich
zemích si odsouzený k smrti klekl a kat mu
švihem oddělil hlavu od těla, musel se proto
umět dobře trefit,“ vypráví historička Karin
Pátrová, která pracuje v Brandýse nad Labem v nízkém domě, jenž kdysi sloužil jako
katovna. Podobnou budovu v Praze obýval
i Jan Mydlář v Praze, zřejmě stála nedaleko
Vltavy blízko Staroměstského náměstí.
Mnoho informací o životě Jana Mydláře dnes historici nemají, zato se o něm točily filmy a zejména psaly romány. Romantická pověst je následující: Mydlář se narodil v Chrudimi a ke katovskému řemeslu
se dostal z nešťastné lásky. Zamiloval se

Poprava 27 českých pánů 21. června 1621 byla – s trochou černého humoru
řečeno – vrcholným pracovním počinem kata Jana Mydláře. FOTO | WIKIPEDIA
do ženy, která byla odsouzena na šibenici
za vraždu, otrávila manžela. Mydlář se ji
tedy pokusil zachránit tím, že se dal do služeb katova pohůnka. Plán mu nevyšel, nešťastnici nakonec oběsili, ale mladý
Mydlář už u řemesla zůstal. Romanopisec
Josef Svátek v díle Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze líčí katův osud dál takto: Mydlář se odebral do Prahy, kde měl
studovat lékařskou fakultu, tu ale nedokončil a následně se z něho stal mistr popravčí.
Jenže ve skutečnosti Mydlář v Praze
zřejmě nestudoval. To ale neznamená, že
kati neměli k lékařskému řemeslu vlohy,
naopak. „Lidé katy často navštěvovali
a prosili je o ošetření zejména zlomených
kostí, vykloubených údů, a to hlavně u domácích zvířat,“ upozorňuje historička.

Poprava císařova oblíbence
První doloženou popravu vykonal Jan
Mydlář roku 1605 – tehdy usekl hlavu
šlechtici a vojákovi Heřmanu Fridrichu
Russwormovi, oblíbenci Rudolfa II. známého i z filmu Císařův pekař. Popraven byl za
souboj v ulicích Prahy, šarvátky byly totiž
kvůli vysoké kriminalitě v tehdejším hlavním městě zakázány. Z této doby se dochovaly i zápisy o katovském řemesle.
Mydlář byl zaměstnancem města, dostával fixní plat. Vyšší obnosy si ale vydělal za jednotlivé úkony, tedy za popravy

či mučení. Ty mu vedení města této doby
ale příliš nechtělo proplácet a Mydlář musel radní často upomínat, že neplatí.
Jan Mydlář si ale přesto vydělal dost
peněz na to, aby se stal nejen zámožným, ale i váženým obyvatelem města a
vlastnil dokonce několik domů. „Na rozdíl od jiných katů to byl poměrně vážený člověk. Obecně byl kat totiž takzvaně
‚snížený člověk‘, nebyl plnoprávný,“ podotýká historička Pátrová. Katům se
lidé často vyhýbali, v kostele či hospodě
seděli obvykle sami. Záleželo ale na pověsti toho kterého konkrétního kata.

Jesseniovi vytrhnul jazyk
Po bitvě na Bílé hoře přišla Mydlářova profesně „nejslavnější chvíle“ – 21. června
1621 sťal na Staroměstském náměstí
27 českých pánů. Tehdy k tomu prý spotřeboval čtyři nabroušené meče. Janu Jesseniovi, který provedl první veřejnou pitvu
v Čechách, tehdy zaživa vytrhl jazyk.
Poslední popravu vykonal Jan Mydlář
roku 1632, kdy poprvé „minul“, a proto
se rozhodl odejít do důchodu. Jeho řemeslo převzal syn Jan Václav a katovská dynastie pokračovala i vnuky Janem, jenž
skončil sám na popravišti, a Danielem,
který byl katem ve středočeském Kostelci nad Černými lesy. Další osudy katovské rodiny Mydlářů jsou však nejasné.

Katovy meče

Mydlářovský dům v Chrudimi patřil otci Jana Mydláře. FOTO | MAFRA

Většina dochovaných popravčích mečů
neměla špičku. Říká se, že to bylo buď proto,
že byly považovány za zbraně „nečisté“,
a tudíž bez špice je nešlo použít v boji. Nebo
špici zkrátka nepotřebovaly. Meče měly také
občas na konci čepele tři malé dírky.
Ty mohly symbolizovat Trojici boží, ale
fungovaly možná i tak, že se jimi protáhly
kožené řemínky, na které se zavěsilo
olověné závaží – aby měl meč větší švih.
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Besipky i boj s agresivními šoféry
O to, abychom se
vzájemně „nepozabíjeli“
na silnicích, se už 50 let
snaží organizace BESIP.
Vznikla v roce 1967, tedy
v letech, kdy u nás
umíralo v autech nejvíc lidí.

Tak šel čas s BESIPem

29. ledna 1964 – Jako reakce na stále
vzrůstající nehodovost v tehdejším ČSSR je
založena komise pro bezpečnost silničního
provozu. 1. května 1967 vzniká výkonný
orgán komise, který nese název BESIP.
■ 70. a 80. léta – BESIP připravuje
tiskoviny i výukové filmy. Dopravní
výchova se stává součástí vyučování,
vznikají dopravní hřiště.
■ 90. léta a nové tisíciletí – Osud BESIPu
byl nejistý, organizace musela utlumit
svoje aktivity. To se později mění a BESIP
opět připravuje řadu kampaní.
■

JOSEF HORA
ČR | První oficiálně zaznamenaná smrtelná autonehoda se stala už před 148 lety v Irsku. Jistá Mary Wardová 31. srpna 1869
spadla pod kola experimentálního parního
automobilu, který vyrobili a řídili její příbuzní. Od té doby se počty mrtvých pod
koly nebo v kabině automobilů zvyšovaly
a po celém světě vznikaly organizace zaměřené na bezpečné řízení. V Irsku to byl
Úřad pro silniční bezpečnost, v Česku
pak od roku 1967 BESIP, tedy BEzpečnost SIlničního Provozu. Organizace tedy letos slaví 50 let.
Tehdy vznikla v pravou chvíli,
v 60. letech totiž došlo k velkému rozvoji motorismu v Československu. Potřebnost podobné organizace potvrdil následně i fakt, že v roce 1969 zemřelo na našich silnicích vůbec nejvíce lidí v naší historii – 1758, a to přestože tehdy v zemi jezdilo „jen“ asi půl milionu osobních aut. Od
té doby se počet smrtelných nehod snižuje,
poslední údaj z loňska hlásí 545 mrtvých.
Ovšem vozů je už pět milionů.

„Chlapovi patří volant,
ženské zase vařečka!“
V 60. letech byly automobily téměř výhradně světem mužů. Své o tom ví i Alena
Havlíková (na snímku v kolečku), zakladatelka prvního ženského automotoklubu
v republice. „Když už tehdy měla rodina
vůz, tak řídili především muži. Ti také hlásali, že muž je pánem vozu, kdežto žena

BESIP už půlstoletí organizuje nejen různé akce pro motoristy, ale také se podílí na dopravní výchově. Populární však
byly i energetické bonbony, takzvané Besipky. Na snímku
v kolečku je spoluzakladatelka prvního ženského automotoklubu v Československu Alena Havlíková. FOTO | BESIP A J. HORA
má být v kuchyni,“ vzpomíná dnes 84letá
seniorka. Tehdy pracovala v Praze jako redaktorka časopisu „Za volantem“ a pro
ženy organizovala kondiční jízdy či besedy
o řízení automobilu. „V lednu roku 1968
jsme se my ženy sešly na Letné, pozvala
jsem instruktory z autoškoly, kteří vzali
vozy a dámy se učily jezdit. Zájem byl obrovský,“ popisuje. Rok nato společně s někdejší významnou závodnicí Eliškou Junkovou založila ženský automotoklub.
„Ženy chtěly, abych pro ně vymyslela nějakou soutěž, protože podobné akce byly do
té doby výhradně mužskou záležitostí. Jenže vyhlásit soutěž mohla jen oficiální organizace, takže jsem musela podat žádost tehdejším politickým orgánům. Do té jsem na-

psala, že mnoho žen dnes žije samo, buď
po rozvodu, nebo manželé emigrovali,
a proto potřebují řídit. Do pár dnů mi žádost odsouhlasili,“ přibližuje Havlíková.
Ta spolu s několika kolegyněmi rozjela
osvětovou kampaň, dávala za stěrače letáky
„Motoristky, pojďte s námi“ a začala také
spolupracovat i s nově vzniklým BESIPem, pro jehož časopis psala články. „Tehdy
byly ještě mnohé bezpečnostní prvky v autech teprve v začátcích. Zaváděly se například bezpečnostní pásy. Nápady jsem čerpala z odborných
německých

časopisů. Byla jsem například jednou z prvních, kteří prosazovali opěrky na hlavu. Jezdila jsem také zjišťovat to, jaké jídlo dostávají řidiči na benzinkách,“ dodává. Tehdy to
podle Aleny Havlíkové byla hlavně dršťková, bramboráky nebo smažená vejce.
Ale zpět k organizaci BESIP. Ta měla
už v 70. a 80. letech podobnou úlohu, jako
má i dnes. „Za 50 let se náplň práce organizace příliš nezměnila. Sice spadala pod
různá ministerstva, ale nakonec zakotvila
na Ministerstvu dopravy,“ říká současný ředitel Martin Farář s tím, že základem práce
organizace je osvěta. „Pravomoci byly dříve širší. BESIP třeba rozhodoval i o tom,
kolik se vyrobí nealkoholických nápojů
pro řidiče. Nebo se vyráběly Besipky, energetické bonbony pro řidiče,“ líčí. Aktuálně
se BESIP vyjadřuje třeba k nové podobě
zákonů, kdy jsou s narůstající agresivitou
řidičů potřeba nové definice „agresivního
řidiče“. „Už nevystačíme s tím, že řidič má
podle zákona jezdit ohleduplně. Je třeba
přesně vymezit, co je agresivní chování za
volantem a dostat toto do legislativy,“ uzavírá Farář.

INZERCE

CHCETE ZLEVNIT SVOJE PŮJČKY?
Půjčku na refinancování drahých úvěrů získáte levněji než ve vaší bance.
Peníze máte do dvou dnů od schválení a nemusíte nikam chodit, stačí vám internet.
Vyplňte nezávaznou poptávku na www.zonky.cz a zjistěte, kolik ušetříte.

www.zonky.cz

800 459 460

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.

Poskytovatelem úvěru je Zonky s. r. o.
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Král dabingu i Mazánek
Skvělý herec, ale hlavně nepřekonatelný dabér. František
Filipovský, od jehož narození 23. září uplyne 110 let,
namluvil slavného Louise de Funèse tak dokonale, až se
francouzský komik nechal slyšet, že Filipovského hlas se
k němu hodí víc než jeho vlastní. Co o Filipovském ale
možná nevíte?

Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz, archiv České televize

PRVNÍ NA TELEVIZNÍ
OBRAZOVCE

MAZÁNEK? SPÍŠ PROPADLÍK
Nejen díky postavě Mazánka v legendární komedii
Cesta do hlubin študákovy duše se František Filipovský
zapsal do povědomí diváků také jako představitel
snaživých studentů. Zajímavostí mimochodem je, že
od Jaroslava Marvana, který ve zmiňovaném snímku
ztvárnil jeho profesora (na snímku), jej dělilo pouhých
šest let. Ve skutečnosti měl ale do premianta třídy
daleko. V prvním ročníku pardubického gymnázia
dokonce propadl a pokračoval poté na jiné škole
v Hradci Králové. Později nedokončil studium filozofie
na Univerzitě Karlově.

Na kontě má Filipovský také jedno
zásadní prvenství. Byl totiž prvním
člověkem, který promluvil v zahajovacím
vysílání Československé televize v roce
1953. Jeho čtený monolog Harpagona
z Molièrovy komedie Lakomec byl
improvizací, neboť původně plánovaný
program nebylo možné odvysílat kvůli
technické závadě. Filipovský tak musel
diváky pobavit v přímém přenosu.
Později si zahrál také v první televizní
inscenaci Medvěd (na snímku).

DABÉR, KTERÝ
PŘIŠEL O HLAS
Pro Filipovského kariéru byl klíčový
jeho nezaměnitelný hlas, který
mu vynesl pozici uznávaného
dabéra. Ostatně dabingová cena,
jež se dodnes předává, nese právě
Filipovského jméno. V posledních
měsících života mu ale přestaly
sloužit hlasivky. „V křesle strávil
poslední dva roky života, kdy už
nemohl mluvit a bylo to s ním hrozně
špatný. Naproti němu sedávala
babička. Bylo to smutný, ale taky
krásný vidět dva lidi, kteří spolu 60 let
drží,“ přiblížila umělcovy poslední roky
vnučka Pavlína Wolfová (na snímku).

LOUČENÍ S BLEKOTOU
Jeho poslední rolí byla postava Blekoty v porevolučním pokračování úspěšného seriálu
Arabela. Tehdy už byl jeho zdravotní stav velmi komplikovaný. „Na Arabele vlastně umřel.
V závěru tam jezdil a byl velmi špatný. Když dotáčel poslední díly, už se o něj starali. Vím,
jak strašně trpěl tím, že už toho není moc schopen,“ vzpomínala v televizním dokumentu
hercova vnučka Pavlína Wolfová, dcera oblíbené zpěvačky Pavlíny Filipovské (na snímku).
Ta zdědila muzikantské nadání po svém dědečkovi a otci Františka Filipovského, který byl
flétnistou a kapelníkem.

INZERCE

MAĎARSKO

CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

VÁNOCE, SILVESTR AUTOBUSEM
Prodej zahájen! Letos nově i do Zalakaros!
21. 12.–26. 12. (5 nocí)

Hotel Park Inn**** ZALAKAROS
8 990 Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji,
polopenze, doprava, vstup do lázní, služby delegáta
REZERVACE A BLIŽŠÍ INFO v CK Hungariatour – www.hungariatour.cz

že společně s námi pečujete
o své zdraví již 25 let.

Ještě nejste klientem VZP?
Přejděte k nám do 30. září 2017.
www.klubpevnehozdravi.cz
www.vzp.cz
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Výherci letní fotosoutěže 5plus2
Známe vítěze čtenářské soutěže. Do redakčního e-mailu nám
za dva měsíce prázdnin dorazilo 1 586 fotografií z vašich
dovolených, kam jste vzali týdeník 5plus2. Někteří třeba jen
na zahradu, jiní k moři, Transsibiřskou magistrálou k Velké
čínské zdi, na písčitou Saharu,
k islandským fjordům. Týdeník
Kubou
m
ele
přít
m
mý
S
.
ava
nechyběl na svatbách, cyklový1. Silvie Víchová, Op
na pláži ostrova Korfu.
letech, na vrcholcích hor. Četli
ho motorkáři, senioři při putováních, miminka i zvířátka. Ale první cenu si odnáší
Silvie Víchová z Opavy
za show na ostrově Korfu.
S přítelem Kubou vytvořili
ze svých těl nápis 5plus2.
„Napadlo nás to, když jsme
samotný týdeník 5plus2
3. Adéla Wurstová, Pardubice.
drželi
na pláži v ruce a měli
Ahoj, zdravím všechny z Pekingu!
přímo před očima vaše
logo,“ řekla nám vítězka Silvie. „Focení bylo celkem zábavné,
myslím, že jsme udělali i pěknou show pro ostatní dovolenkáře,“
dodala. Její nápad odměňujeme sumou 2 000 korun. Pomyslné
stříbro, druhou příčku a cenu 1 000 Kč, získává za svatební snímek Jaroslav Gavač z Havířova, Podlesí. A třetí místo odměněné
2. Jaroslav Gavač,
sumou 500 korun udělujeme Adéle Wurstové z Pardubic, která
Havířov,
Podlesí. Máme to
za sebou
cestovala s týdeníkem 5plus2 až do Pekingu. Zveřejňujeme také
a 5plus2 už o tom
píše. Baruš
další pěkné fotografie našich čtenářů. Děkujeme všem a těšíme se
a Matěj děkují!
na příští prázdniny s vámi. (red)
INZERCE

Vojtěch Cvrkal, Tišnov.
Copak nového za 100 let?

Inge Galiová, Dolní Marklovice.
ý
Slovensko, na vrcholu hory Velk
Rozsutec.

Ivana Havličková, Uzeničky.
Posílám fotku dcerky. I kdy
ž
venku prší, my se nenudíme
;-).
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Humpolec.
Lukáš Moravec, Pusté Lhotsko,
Lodička do soutěže.

Olga Hospodková, Jilem,
Chotěboř. Naše skvělá
,,motodovolená“ v kempu
Výr s Hanďou, Pepínem,
Jírou, Verýšem, Olíšem a Luk
ýšem.

Ivana Cahová, Třebíč. Dce
rka
Lucie na dovolené a výletě.
Žádná
ze slunečnic se neotáčí za
sluncem,
všechny sledují 5plus2.

Pavel Holubář, Slatina nad Zdobnicí.
Z výšky je nejlepší přehled o dění
okolo. Tygřice Barča.

emnice.
Marcela Šebková, Jil
ži oblékají
plá
na
é
jin
se
co
Zatím
se zahalila do
do plavek 1plus1, já
mping Ulika
ca
ist
tur
Na
2.
5plus
na Istrii.
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Jiří Rössler. S přítelkyní jsme byli
trabantem v Černé Hoře. Posílám
fotku s týdeníkem. Věřím, že se
vám bude líbit.

Jaroslava Sehnalová, Kolín.
Posíláme „úžasňáky“, kteří se nelenili
brodit bahnem a dali do toho vše,
aby podpořili dobrou myšlenku
Spartan Charity.

Miroslav Váňa, Holoubkov
. Týdeník vyšplhal až do nadmořské
výšky 4 164 metrů na vrchol Bre
ithornu u Zermattu ve Švýcar
sku.

Radovan Ustohal, Čebín. Křižák
pruhovaný a jeho oblíbené čtivo.
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Taclíka čekají milostné
trapasy, Koptu taxík

A Proč ne třeBA lidovce?
Až polovina lidí pořád neví, koho volit.Ti, kteří volí KDU-ČSL, vědí proč a přijdou nás volit
znovu. Ale co někdo, kdo nás nikdy nevolil,
jenomže teď jaksi neví koho? Proč by to letos
nemohl zkusit s námi?
Volební programy se podobají. Naše priority
- podpora pracujících rodičů, kvalitnější školství, vyšší mzdy díky inovacím, péče o ty, kteří
se sami postarat nemohou, dostupné zdravotnictví pro všechny, zdravé potraviny - dnes
nabízejí i další strany. Ale jsou tu jiné rozdíly.
Za prvé my své sliby plníme. S pouhými 14
poslanci jsme dokázali prosadit přes 80% volebních slibů z roku 2013. Kdo volí KDU-ČSL,
ví proč a co mu to přinese.
Za druhé jako středová strana máme velký koaliční potenciál a bráníme extrémům zprava
i zleva. To jsme dokázali i v této vládě, v níž
jsme tlumili spory a byli hlasem rozumu, dohody a stability.
Za třetí naši lidé nemají kostlivce ve skříni. Ani
z 90. let, ani z Nečasovy vlády, ani z Agrofertu.
Sám jsem vstoupil do vysoké politiky až v roce
2011. Pro ty, kteří se zklamali v těch, co jsou
u moci dvacet let a zklamali je i ti, co slibovali
změnu, můžeme být poctivou alternativou.
Netvrdím, že jsme dokonalí. Ale představujeme sázku na jistotu, zodpovědnost a poctivost. Proč tedy nezkusit právě nás?
Pavel Bělobrádek,
předseda KDU-ČSL
Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL

FOTO |
HERMINAPRESS,
MAFRA

Marek Taclík prožije v seriálu Single Man nejednu seznamovací pohromu. Autorem scénáře je Dominik Landsman (ve výřezu), režie se ujal Vít Karas. To Václav Kopta, známý už z předchozí série Single Lady, sedne za volant taxíku v seriálu Taxikář.

Kamera jede! Právě v těchto dnech začíná natáčení
nových komediálních seriálů pro internetovou televizi
Playtvák.cz. V jednom z nich se představí i Marek
Taclík coby „seznamovací zoufalec“ Single Man.
ČR | Vzpomeňte si na své nejtrapnější rande, které jste kdy zažili. A teď si představte, že se do podobně třeskutých situací dostáváte pravidelně. Tak nyní už víte, jak se
cítí herec Marek Taclík coby hlavní hrdina
nového seriálu Single Man, který pro internetovou televizi Playtvák.cz právě začíná
natáčet produkční společnost Lucky Man
Films Davida Ondříčka.
Single Man bude jednou z hlavních novinek, které Playtvák.cz připravuje pro podzimní sezonu. První klapka padne příští týden.
Souběžně se Single Man vzniká i seriál Taxikář s Václavem Koptou v titulní roli. Oba seriály budou mít premiéru na konci října.
Psaní scénáře Single Mana se ujal Dominik Landsman, autor populárního Deníčku
moderního fotra. „U internetového seriálu

je nejtěžší vymyslet děj tak, aby se vešel
do několika minut. Jsem vyšinutej grafoman, takže jsem měl problém dialogy krátit,“ popisuje Landsman scenáristické
trable. Hlavní hrdina Filip v podání Marka Taclíka se zoufale pokouší o nový vztah, ale přitom nedokáže zapomenout
na svou předchozí jedinou
skutečnou lásku. Dostává se
tak do spirály více či méně bizarních seznamovacích pokusů.
„Několikrát mě napadla nějaká děsně vtipná scénka, ale charakter té postavy
mi bohužel neumožnil ji převést do scénáře,“ líčí Landsman, který s ironií sobě vlastní přidává i recept na to, jak nezkazit rande: „Jednou z nejčastějších chyb je, že

muž vytáhne fotku svojí bývalé a začne
před ženou brečet, jak se mu po ní
stýská, nebo že se prostě chová jako debil.
I když dotyčný ví, že je debil, měl by si
svou debilnost schovat a dávkovat ji ženě
postupně. Taky asi není úplně top, když
přijde muž na rande se ženou se svojí maminkou.“ Zkrátka rady k nezaplacení.

Válka i slavné filmy
Playtvák.cz na podzim uvede také několik
pořadů ve formátu reality show,
v níž se představí i české celebrity. S druhou sérií se vrací seriál
historických dokumentů Češi
ve válce s Hitlerem. Ten přináší
pozapomenuté příběhy statečnosti Čechoslováků i méně známé kapitoly z dějin naší země v letech 1938 až 1945 a podílejí se na něm
známí historikové a badatelé. Odstartoval
také nový seriál Slavná filmová místa, ve
kterém reportéři projeli lokality, kde se natáčely oblíbené české filmy – a vy tak uvidíte, jak se od té doby změnily. (mb, vrm)

INZERCE

Nastupte do Amazonu a získejte mzdu
od 135 Kč za hodinu Světoznámý
internetový obchod nabízí místo se
smlouvou na dobu neurčitou. Mzda 125
Kč/hod + 10% bonus, týden dovolené navíc
+ další výhody. Pohovory denně v Praze na
Zličíně. Více info na tel.: 800 856 856

Randstad s.r.o.

Farmaceutická laborantka/lékárenský
laborant Soukromá lékárna v Benešově
přijmeme laborantku na plný/částečný
úvazek. Dobré platové podmínky,
zaměstnanecké bonusy, měsíční a čtvrtletní
odměny. Příjemný pracovní kolektiv.
Požadováno vyšší odborné vzdělání. T:
607107770, ulrichova@vinform.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Více na www.jobdnes.cz/detail/7P50W0

Bezpečnost, ostraha

Marketing, reklama, public relations

JavaScript/Python programátor (kybernetická bezpečnost) - 6497

Talent Sourcing Expert

Technik BOZP (od 40.000 Kč)

Manažer firemní komunikace|služební vozidlo…

40 000 Kč / měsíc

New Age Recruitment - náborář na cestách

Analytik - personální bezpečnost
Specialista bozp a PO
Více na www.jobdnes.cz

28 000 - 30 000 Kč / měsíc

Marketingový konzultant do kanceláře
Více na www.jobdnes.cz

Lékořic e a.s.

60 000 - 80 000 Kč / měsíc
100 - 100 Kč / hodinu
20 000 Kč
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Tuřín pročistí krev, navíc chutná
Kolník čili brukev řepku
tuřín nemíváme na
jídelníčku často. Přitom
jde o báječnou zeleninu.
A právě teď začíná
období její sklizně.
5plus2
■ V KUCHYNI

vadesáti procent ho tvoří voda a má tak
málo kalorií i vysoký obsah vlákniny,
že je často doporučován dietářům. Zasytí, ale nezatíží zbytečnými kaloriemi.
Tuřín provází dlouhá tisíciletá historie, pěstovaly ho už starověké národy
ve Středomoří. Vznikl jako kříženec
hlávkového zelí a vodnice. Předkové si
ho cenili nejenom jako pokrm, ale také

díky hojivým účinkům. Nejčastěji se používá proti chorobám zažívacího ústrojí. Čistí krev od kyseliny močové a dalších odpadních produktů metabolismu.
Vyvarovat by se ho snad měli jen lidé
s akutním zánětem jater či žlučníku, při
žlučníkových kamenech a s onemocněním centrální nervové soustavy.
Lahůdkové odrůdy tuřínu vypěstova-

li experti teprve nedávno, asi před padesáti lety. Období jeho sklizně nastává
právě teď, ale potrvá až do listopadu,
protože jde o „mrazuvzdornou“ zeleninu. Pokud neklesnou teploty příliš hluboko pod nulu, vydrží v záhoně. Jinak
je možné tuřín velice dobře skladovat
ve sklepě, lze ho uchovávat zavařený
nebo naopak dát zamrazit.
(ape, kor)

INZERCE

z naší

ČR | Když se zeptáte známých, kdy si
naposledy pochutnali na salátu nebo polévce z tuřínu, většinou odpoví, že nikdy. Někteří dokonce o této kořenové
zelenině ani neslyšeli. To je chyba. Kdy-

PLATÍ:
ČT PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 21. 9. – 24. 9. 2017

CITRONY
balené
500 g

KUŘE
chlazené
cena za 1 kg

5

MAX.

100 g 4,98 Kč

BALENÍ

osoba/den

AK

AK

44,90

29,90�

69,90�

-16%

MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

TVAROHOVÝ KRÉM LIPÁNEK MAXI
různé druhy
130 g

MAX.

15

13,90

ks

16,90�

-17%

20

MAX.

MAX.

24

osoba/den

RYBÍ FILÉ
porce | 300 g

ks

osoba/den

-17%

ZMRZLINA HÄAGEN-DAZS
macadamia,
čokoládová
500 ml

100 g 13,30 Kč

AK

100 ml 9,98 Kč

MAX.

CE

39,90

49,90

AK

49,90

CE

5

CE

AK

74,90�

ks

osoba/den

CE

16,90�

MILKA

AK

13,90

-35%

PŘI KOUPI 2 ks ČOKOLÁDY
různé druhy
MILKA 276/300 g
276/300 g
POLŠTÁŘEK NAVÍC
100 g 18,08/16,63 Kč

100 g 10,69 Kč

AK

Krémová polévka
s houbami

ks

osoba/den

169,-�

-46%

99,90�

-70%

-50%

přidejte do svého košíku

Vyhrajte výrobky zdarma, poukázky na nákup
nebo hlavní cenu 500 000 kč!

www.pennyhra.cz
zdarma 101 000 produktů
poukázky v hodnotě až 20 000 Kč

Hrát o ceny v rámci mobilní hry PENNY HRA bude možné v období od 24. 8. do 4. 10. 2017. Soutěžící bude moci jednou denně hrát o výhru v podobě zboží na prodejně nebo poukázky. Soutěžící musí výhru v podobě zboží vyzvednout na prodejně do 3 dnů ode dne, kdy
vyhrál. Soutěžící, který odehraje nejvíce soutěžních kol, tedy nejvyšší počet dní, získá hlavní výhru 500 000 Kč. Pokud více soutěžících odehraje shodný nejvyšší počet dní, rozhodne o výherci losování. Více informací a pravidla soutěže naleznete na www.penny.cz.

1 l 127,87 Kč

2

AK

MAX.

24

ks

osoba/den

9,90
14,90�

AK

osoba/den

-33%

95,90
139,-�

1 l 173,80 Kč

6

ks

osoba/den

ks

osoba/den

CE

9,90

PŘEPRAVKY

6

LEON R-30
30 % alk.
0,5 l

MAX.

záloha na lahev 3,- Kč

BOHEMIA SEKT
demi sec
0,75 l
MAX.

BIRELL SVĚTLÝ
nealkoholické pivo světlé
0,5 l | 1 l 19,80 Kč
MAX.

MAGNESIA
jemně perlivá,
neperlivá
1,5 l | 1 l 6,60 Kč

CE

V hrnci rozpustíme máslo
a zpěníme nadrobno nakrájenou
cibulku. Tuřín nakrájíme na
středně velké kostky a přidáme ho
k cibuli. Zalijeme vývarem,
dochutíme solí a pepřem a vaříme
zhruba hodinu. Poté přidáme do
polévky brambory a počkáme než
změknou. Během mixování
ponorným mixérem přiléváme
pomalu smetanu. Nakonec si na
pánvi orestujeme houby (nejlépe
lišky), které při podávání přidáme
do talíře k polévce. Zdroj: lidovky.cz

CE

CE

24,90

CE

si býval tuřín hodně populární. Díky
své jemně peprné chuti se báječně hodí
do omáček, pod maso, do polévek, příloh, do salátů či nakládané zeleniny. Výtečnou pověst tuřínu ale pokazil fakt, že
ho naši předkové používali jako krmnou zeleninu pro zvířata. Získal tak nelichotivé zařazení coby jídlo chudiny. Nezaslouží si to, protože jde o potravinu s
výbornými výživovými vlastnostmi. Je
totiž dobrým zdrojem vitaminu C, bývá
bohatý na draslík a sodík. Z více než de-

-31%

59,90

CENA BEZ PENNY KARTY

86,90

/

-31%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny 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 jedinečná nabídka 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, 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., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Tenisový svět teď zírá na Prahu
Takový souboj nejlepších hráčů světa ještě tenisový
svět nezažil. Praha od pátku do neděle hostí první
ročník Laver Cupu. Turnaje, ve kterém se v jednom
týmu poprvé sejdou hvězdní Rafael Nadal a Roger
Federer. A spolu s nimi si zahraje i Tomáš Berdych.
ČR | Opona se zvedá, historicky unikátní
premiérové klání hvězd Výběru Evropy s týmem zbytku světa poslal do Prahy dvě nejzářivější jména světového tenisu současnosti – nestárnoucího gentlemana Rogera Federera a Rafaela Nadala. Od pátku do neděle
uvidí pražská O2 arena 12 zápasů. Na lavičku evropského týmu usedne Björn Borg,
světový výběr povede John McEnroe.
„Roger a Rafa v jednom týmu? Něco neuvěřitelného. Sedět u kurtu bude jako sledovat tu nejlepší show na světě. Oba jsou draví soupeři, co bojují až do posledního míčku,“ komentoval svůj Výběr Evropy legendární Björn Borg. Kromě jím dvou jmenovaných hráčů jsou v jeho týmu ještě chorvatský dlouhán Marian Čilič, draví mladíci
Alexander Zverev a Dominic Thiem a hlavně česká hvězda Tomáš Berdych. Výběr
světa vedený z pozice kapitána americkým

bouřlivákem Johnem McEnroem tvoří
John Isner, Jack Sock, Nick Kyrgios, Sam
Querrey, Denis Shapovalov a především
srdnatý bojovník mimořádné tělesné konstituce – Juan Martín del Potro.
Kdo chtěl tuhle parádu spatřit na vlastní
oči, musel pořádně ochudit domácí rozpočet nebo mít nehoráznou porci štěstí při shánění nejlevnějších vstupenek. Zájem o ně
projevily desetitisíce fanoušků z celého světa. Za nejlepší místa na všechny zápasy se
platilo téměř 55 tisíc, nejlevnější kategorie
byla dostupná za 4500 korun. Vstupenky
na jednotlivé dny se daly pořídit od 990 do
1790 korun, ty ovšem zmizely během pár
minut po začátku prodeje. V doprodeji na
poslední chvíli uvolněných lístků cena dosahovala pěti tisíc korun.
Vstupenky na zápasy konkrétních hráčů
koupit nešlo, nominaci na jednotlivé dny

oznámí kapitáni výběrů až na poslední
chvíli. Páteční program měl být zveřejněn
ve čtvrtek, víkendový rozpis bude znám
vždy ráno před startem hracího dne.
Pořadatelé Laver Cupu ovšem mysleli
i na fanoušky, kteří se ke vstupenkám nedostali. Vedle arény vyrostla tréninková hala
s průhlednou stěnou, kde je možné naživo
sledovat přípravu všech hvězdných hráčů.
Vedle haly vznikla fanzóna, kde poběží
přenosy zápasů na velkoplošné obrazovce.

„Nejvýraznější vzpomínka“

Tomáš Berdych a Roger Federer
jsou spolu s Rafaelem Nadalem hlavními taháky prvního ročníku Laver
Cupu, který hostí Praha. FOTO | MAFRA

Tomáš Berdych toho v tenise prožil mnoho, koneckonců jen málo hráčů se může
pochlubit dvěma vítězstvími v Davis
Cupu, navíc po sobě. I pro něj je ovšem Laver Cup, pojmenovaný po australské tenisové legendě Rodu Laverovi, něčím mimořádným. Zvlášť když první ročník hostí
Praha. „Až se jednou budu ohlížet za svou
kariérou, mohl by Laver Cup být jednou
z nejvýraznějších vzpomínek,“ míní
32letý vítěz 13 turnajových titulů.
Všechny zápasy odvysílá sportovní kanál České televize. „V tenise nikdy neexistovala podobná soutěž,“ láká diváky „bomber“ Del Potro.
(mb, iDNES.cz)
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Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Hlavní hvězdy Laver Cupu? Nejlepší tenisté planety a Tomáš Berdych

Rafael Nadal

Roger Federer

Tomáš Berdych

V současné době vládce
mužského žebříčku. Poprvé se stal světovou
jedničkou v roce 2008,
od té doby na čele strávil více než 100 týdnů.
Jednatřicetiletý Španěl
v letošní sezoně získal na Roland Garros
už 10. titul, k tomu přidal ještě tři turnajová vítězství. Finále si také letos zahrál na
Australian Open a US Open. Ve Flushing
Meadows získal už 16. grandslamový titul. Navíc po více než třech letech znovu
ovládl turnaj na tvrdém povrchu.

Šest měsíců v loňské sezoně vynechal vinou
zranění.
Švýcarský
36letý gentleman se ale
na kurty vrátil ve velkém stylu. Ovládl ostře
sledované finále Australian Open proti Nadalovi, vynechal Roland Garros, aby se lépe připravil na oblíbený Wimbledon. A vyplatilo se.
V All England Clubu získal už 19. grandslamový titul. V pozici světové jedničky
strávil 302 týdnů, z toho 237 v řadě. Aktuálně mu patří třetí příčka.

Sedm sezon strávil
32letý rodák z Valašského Meziříčí v Top 10 tenisového
žebříčku.
V květnu 2015 dokonce
okupoval 4. příčku. Je
jedním z pěti stále aktivních tenistů, kteří nastoupili v semifinále na
všech grandslamech sezony. Získal 13 turnajových titulů. Před sedmi lety si zahrál finále
Wimbledonu, kde nestačil na Nadala. Letos
v All England Clubu vypadl v semifinále
s Federerem. Českému týmu pomohl v letech 2012 a 2013 k vítězství v Davis Cupu.

Laver Cup 2017

Každý den od 22. do 24. září se
odehrají čtyři zápasy – tři dvouhry
a jedna čtyřhra.
■ Dvouhry i čtyřhry se budou hrát na dva
vítězné sety. V případě vyrovnaného
stavu se rozhodne super tiebreakem.
■ Každý z nominovaných hráčů musí hrát
minimálně jednu dvouhru. Nikdo nebude
hrát více než dvě dvouhry. Alespoň
čtyři ze šesti hráčů musí hrát čtyřhru.
■ V pátek a v sobotu začínají první
zápasy ve 13:00 a večerní (podle
vývoje předcházejících utkání) od
19:00. V každém bloku jsou na
programu dva souboje. V neděli se
začíná od 12 hodin a odehrají se také
dohromady čtyři utkání.

■

HUDEBNÍ IMPULSY

Dyk rozjede Živáááák
Nový hudební seriál
Rádia Impuls startuje
už za pár dní. První díl
obstará v úterý Vojta
Dyk a B-Side Band.
JOSEF VLČEK

K

dyby o to stál, mohl by být stejně
úspěšný jako Karel Gott. Na rozdíl od většiny zpívajících herců
je to opravdový zpěvák. Navíc dovede
zazpívat skoro všechno – klasický pop,
pop rock, disco, vážnou hudbu, jazz
i swing. Má smysl pro humor a jako improvizátor nemá v Česku konkurenci.
To všechno umí Vojta Dyk. V úterý
26. září bude mít na Rádiu Impuls premiéru jeho vystoupení v novém hudebním seriálu Živáááák z pověstného pražského studia Doupě, za asistence více
než dvacetičlenného B-Side Bandu.
Dyk je tak trochu marnotratnou osobností české hudby. To proto, že stojí rozkročen mezi divadlem a kariérou hudební hvězdy. V roce 2009 sice tvrdil, že je
především hudebník, ale veřejnost to
vidí jinak – občas neví, za koho ho má
považovat. Kritika ho vnímá jako nejnadanějšího a hlasově nejsuverénnějšího
českého zpěváka, ale zároveň je jedním
z nejpopulárnějších herců své generace.
Dvaatřicetiletý Dyk je synem velkého
znalce díla Jaroslava Haška a historika
Letné a Holešovic Radko Pytlíka. Jeho
evidentní herecký talent ho předurčil
k tomu, že už v prvním ročníku DAMU
hrál na několika scénách – od Národního
divadla až po okrajová, často velmi experimentální divadélka. Stal se vyhledávaným televizním a filmovým hercem. Publikum si ho oblíbilo v třetí řadě televizního seriálu Velmi křehké vztahy nebo ve
filmech Ženy v pokušení, Signál a Revival. Báječně mu sedla role potrhlého
Pepy ve Svěrákově filmu Tři bratři. Tam
si se svým hravým smyslem pro humor
i zazpíval. V Andělu Páně II se naopak
předvedl ve vážnější poloze. Křehkou píseň Modlitba zazpíval s takovým prožitkem, že se dostala mezi nejoblíbenější
písně českých hudebních Vánoc.

Oteplování jako hymna
Dykovy písně mívají zajímavé osudy.
V roce 2006 natočil spolu se svými hereckými kolegy, s nimiž účinkoval ve
skupině Nightwork, Globální oteplování. Skladba, která byla původně míněna
jako žert až skoro na hranici tolerance,
se naopak na dlouhou dobu stala
hymnou duhových hnutí.
Jiná story se udála kolem muzikálu
Michala Horáčka Kudykam. Dyk se
v něm proslavil brilantním provedením

závěrečné balady Tante cose da vedere
(Je tolik věcí k vidění). Přesto, když
v roce 2011 realizoval Ondřej Brzobohatý svůj projekt složený z osmi variant
této písně zpívaných různými zpěváky,
Dykovu oslnivou verzi vynechal.
Zpěvákova popularita vylétla strmě
vzhůru před sedmi lety. V roce 2010 se
umístil v Českém slavíkovi na třetím
místě, stejně jako Nightwork, a dobré
umístění si udržel také v dalších letech.
Na podzim 2013 se kapela rozešla
a Dyk se vydal nečekaným, na první pohled málo atraktivním směrem. Místo
snahy být za každou cenu aktuální vsadil na retro a bigbandový jazz. Začal
INZERCE

spolupracovat s nejlepším moravským
orchestrem B-Side Band Josefa Buchty.
Odvážný krok se mu vydařil. Z Dyka se

stal bavič ve stylu Franka Sinatry, sympatický svou až dětskou hravostí a zároveň romantickým vystupováním, občas
připomínajícím Oldřicha Nového. Nebojí se pro své písně sáhnout do doby
první republiky nebo do repertoáru Jiřího Korna. Ale klidně si zazpívá i cover
Eda Sheerana a jde mu to skvěle.
Stejně tak jsou chytlavé i vlastní skladby Vihorlat nebo Hladím si své tělo, které
během Živááááku zazní. V neobvyklém
prostředí studia Doupě se podařilo zachytit Vojtu Dyka s doprovázejícím B- Side
Bandem ve skvělé kondici. Přesvědčit se
o tom mohou všichni, kdo si v úterý
26. září v osm večer naladí Rádio Impuls.

Stop

padání

vlaSů
Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam
orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost
výrobků firmy SENS však
hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si
nemohou vynachválit zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme
se zeptali zástupců firmy
SENS, aby nám sdělili něco
bližšího o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám
říct něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících
se růstu vlasů, na něž je
v současné době takový
ohlas?
Naše firma se zabývá distribucí vlasové kosmetiky australsko-maďarské firmy zn.
THERMAL. Všechny výrobky
samozřejmě prošly klinickou
atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek, který podporuje růst
vlasů?
Tento výrobek je připraven
výlučně na přírodní bázi. Obsahuje minerální látky, proteiny, včelí produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitamíny E,
D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste podotkl,
téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá. Jedna kúra se skládá
ze dvou částí – a to ze 2 ks
krému TH, který se vtírá
k vlasovým kořínkům, a 1 ks
šampónu TH, kterým se vlasy po 20 minutách působení
krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více
těchto kompletních kúr. Přesný návod k použití je přiložen
u každého z výrobků.
A poslední otázka – kde
lze zakoupit Vaše výrobky
a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání
v lékárnách, může si každý
zákazník přípravky koupit
nebo objednat u firmy SENS
– 697 01 Kyjov, Komenského
606, tel.: 518 615 091 a to TH
krém za 330,– Kč a TH šampón také za 330,– Kč, jedna
kúra za 990,– Kč.
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Vlasy jako kronika zdraví
Cukrovka, nadměrný
stres i riziko zubních
kazů. Vaše vlasy dokážou
signalizovat nejednu
zdravotní komplikaci.
ČR | Vlasy jsou kronikou vašeho zdravotního stavu. Dá se z nich poznat, zda například dotyčný užívá drogy, popíjí alkohol,
ale i celá řada zdravotních problémů.
Co všechno by uměly vlasy říct?
Mezi pravděpodobně nejznámější patří
tvrzení, že z nadměrného stresu můžete zešedivět. To je samozřejmě mýtus, ale je faktem, že přílišný stres může mít na změnu
barvy skutečně vliv – ačkoli v delším časovém horizontu než jeden den. Podle odborníků mohou hormony vylučované při stresu
ovlivňovat aktivitu melanocytů neboli buněk, ve kterých vzniká pigment vlasu. Stresové hormony mohou být příčinou zánětu,
který produkuje volné radikály, a ty potom
mohou negativně ovlivňovat produkci melaninu, což vede k zešedivění vlasů.
Stav vašich vlasů souvisí i výskytem
zubních kazů. Podle výzkumu z roku

Triky na jemné vlasy

FOTO | SHUTTERSTOCK

2014, jehož výsledky byly publikovány
v Journal of Clinical Investigation, totiž za
poruchy vlasů a náchylnost k zubním kazům zodpovídá stejná mutace keratinu.
Oslabené a padající vlasy mohou být známkou toho, že máte také měkčí zubní sklovinu a tím jste náchylnější k výskytu kazu.
Vysušené, matné a lámavé vlasy mohou
být důsledkem i poruch štítné žlázy. Nadměrné padání vlasů může být bohužel symptomem jak snížené, tak i zvýšené funkce
štítné žlázy a obě tyto poruchy jsou spojeny s množstvím dalších příznaků. Pozornost byste zejména měli věnovat souběžně
se vyskytující únavě, nadměrné spavosti,
pocení, bušení srdce, depresi, otokům, průjmům nebo naopak dlouhotrvající zácpě.

připravil M. K.

Výčet možných příznaků je však velmi široký a při jakémkoli podezření byste proto
své problémy měli konzultovat s lékařem.
Ačkoli většina lidí o této souvislosti netuší, oslabené, lámavé a vypadávající vlasy,
stejně jako ztenčená a citlivá pokožka na
vlasové části hlavy, mohou ukazovat na
diabetes. Souvisí to se zúženými krevními
cévami a tím i problematickým krevním zásobením vlasových cibulek i se změnou
hormonální hladiny, která k diabetu patří.
Diabetici mohou mít problém i s vypadáním chloupků na nohách či na jiných částech těla. Podle odborníků může být dokonce oslabení a vypadávání vlasů jedním
z prvních příznaků, který vás může upozornit na rozvíjející se diabetes. (re, iDNES.cz)

INZERCE

CAPSICOLLE
Kapsaicinový krém








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 dospělé
é
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!

Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.

www.thermal-sens.cz

Jemné vlasy můžete posílit doplňky stravy
s obsahem zinku, křemíku, želatiny nebo
methioninu. Vytouženého objemu
dosáhnete správně vybranými stylingovými
přípravky spolu s dobře zvládnutou
technikou foukání. „Používáte-li pěnové
tužidlo, nanášejte do mokrých vlasů pěnu o
velikosti pingpongového míčku. Jsou-li vlasy
jemné a zároveň husté, použijte víc pěny.

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

Klouby při sportu
přetěžujeme
ČR | Klouby
jsou bezesporu
jednou z nejvíce namáhaných
částí těla. Však
je také ze zhruba 210 kostí
v našem těle
více než 180
z nich spojeno
právě kloubem.
Nejčastěji jim škodíme tvrdými nárazy a rotacemi. Značnou zátěž musí
zvládat především kyčle, kolena a ramena. A právě těm škodí jednostranné přetěžování ne úplně vhodnými
druhy sportů. Výsledkem je pak bolest nebo také postupný rozvoj dlouhodobých a opakujících se obtíží.
„Sportovní aktivity by se měly provádět v rozumné míře s přihlédnutím
k aktuální tělesné kondici, věku či
hmotnosti. Vhodná pohybová aktivita pro každý věk je chůze, nordic walking, jízda na kole či plavání,“ radí
ortopedka Kateřina Partschová.
I když postihují stále častěji i mladší
ročníky, bolesti kloubů trápí především seniory. Při léčbě je důležitá
i úprava životosprávy a pohybového
režimu. Od bolestí mohou pomoci
také speciální masti, které přinesou
potřebnou úlevu. Obezita, nepřiměřená zátěž kloubů a ochabnutí svalstva
nemoc jen zhoršují.
(re)

Proč se muži obávají rakoviny prostaty a koho se týká?
V Česku denně onemocní rakovinou prostaty průměrně 20 mužů. Ročně si tuto diagnózu vyslechne až 7 000 mužů. Za posledních 20 let se výskyt karcinomu prostaty trojnásobně zvýšil,
zároveň se ovšem 3x snížila míra úmrtnosti.
Díky pokrokům v medicíně je dnes až 90 % případů karcinomu prostaty možné vyléčit. K tomu
přispívá také nejšetrnější ozařovací léčba – protonová radioterapie.
Podle výsledků analytické společnosti Persistence Market Research (specializuje se na analýzu dat a metodiku průzkumu trhu) bude trh s moderní léčbou protonového ozařování rapidně
narůstat. Je čím dál tím více lidí, kteří mají zájem se léčit touto nejšetrnější formou ozařování,
stejně tak pro pojišťovny je terapie čím dál tím více zajímavá. V neposlední řadě s tím souvisí
moderní technologie a nárůst nemocných s rakovinou.
Ptáme se primáře Protonového centra v Praze a specialisty na léčbu karcinomu prostaty MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D.
Trvalé problémy s neschopností dosáhnout erekce jsou spolu s inkontinencí nejčastějšími obavami mužů, kteří onemocněli. Do jaké míry zabrání
těmto vedlejším účinkům protonová terapie?
Do značné. Podle našich dat nemá po protonové léčbě více než 85 % mužů problémy s erekcí. Ještě lepší

jsou výsledky, když se podíváme na výskyt inkontinence po léčbě.
Z tisícovky mužů, kteří se u nás léčili, téměř žádný
tento problém nemá – statisticky hovoříme o počtu
kolem jednoho procenta, u kterého se tento problém
vyskytl.
Aby se pacient dostal k vám do léčby, musí mít doporučení lékaře nebo může přijít i ze svého vlastního rozhodnutí?

Obě varianty jsou možné. Přicházejí k nám pacienti,
kteří jsou přímo nasměrováni od svého lékaře.
Pacientů, kteří mají sami zájem vědět, zda je pro ně
protonová léčba vhodná, přichází řada. Pokud z lékařské dokumentace zjistíme, že je pacient pro léčbu
u nás vhodný, posíláme do komplexního onkologického centra žádost ke schválení léčby. V případě schválení je vše připraveno tak, aby péči hradily zdravotní
pojišťovny.
Pokud pacient schválení nemá?
Je možnost uhradit si léčbu jako samoplátce.
Jak dlouho léčba trvá?
U časného stádia pouze 5 ozařovacích dnů. U pokročilého stádia je to 21 dnů oproti 40 dnům běžného
ozařování.
A jak léčba probíhá?
Léčba je bezbolestná a probíhá ambulantně. Pacient
tedy není vyřazen ze svého běžného života. Během
léčby karcinomu prostaty je v 95 % případů běžné, že
muži chodí do práce a neberou si neschopenku.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

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

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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„Improvizace se nebojím“
ČR | Zpěvák Richard Müller se chystá
na své nové turné po Česku a Slovensku
s názvem Ona & On, na kterém vystoupí společně s moderátorkou Adelou Banášovou Vinczeovou. Na koncertech se
tedy nebude jen zpívat a hrát, ale také
povídat. A možná dojde i na intimnější
témata.
„Nebojím se improvizace. Na co se
bude Adela ptát, na to jí budu odpovídat,“ uvedl Müller v pořadu Fanda
a jeho česká banda na Rádiu Impuls.

INZERCE

Řeč přišla také na
filmový
počin
spjatý s jeho jménem. Loni totiž
vznikl dokument
Richard Müller:
Nepoznaný, který
byl veřejností přijat spíše rozporuplně. Zpěvák sám finální dílo dosud neviděl. Přiznal ale, že z prvních sestřihů nebyl nadšený. „Byla to tak trochu promar-

něná příležitost. Jak často se člověku
stane, že se o něm natočí hodinu a půl
dlouhý dokument? No, a když se to takto mine účinkem, je to potom škoda,“
zhodnotil. Sám ve studiu také přiznal,
že psaní písní mu dnes dělá potíže. „Nedaří se mi nějak přikročit k samotnému
aktu tvorby. Vždycky jsem psal texty
strašně rychle – v určitém období svých
turbulencí bylo hodně inspirace, a tedy
i hodně textů. Teď nad tématy vůbec nepřemýšlím,“ řekl otevřeně.
(vrm)

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

10 990 Kč

19 590 Kč
13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Cvikov, HOBBY CENTRUM BERUŠKA, Komenského 499, T 602 472 724 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802,
733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Hlinsko, Zdeňka Šrámková-REN, Adámkova 277, T 469 311 700 • Hořice v Podkrkonoší,
ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 493 620 243 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí
120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s.,
Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Nový Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490
047 • Praha 10-Hostivař, NOBUR s.r.o., Průmyslová 1515/15, T 602 230 536• Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 7, Jan Kopřiva - Semena
Vaněk, Bubenské nábřeží 9, T 724 192 055 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777 912 130 • Týniště nad Orlicí,
AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Písnička Babetta
vznikla pro legendární film Kdyby tisíc
klarinetů. „Potřebovali jsme pochodovou píseň a já se nechal inspirovat filmem Babetta jde do
války,“ prozradil Jiří Suchý, kterému
učarovala sexbomba 50. a 60. let Brigitte Bardotová, jež ve snímku o Babettě
hrála hlavní roli. Písnička Jiřího Suchého dojala dokonce i po 25 letech. „Po
převratu v roce 1989 běžel v televizi
přenos, ve kterém na Pražském hradě
mašírovala hradní stráž. Měla saxofony
a hrála Babettu,“ odhalil Suchý na rádiu Český Impuls AM 981. „Do té
doby jsem nesměl do televize. A najednou jsem slyšel, jak na Hradě hrají naši
písničku. Bylo to až dojemné,“ dodal
nestárnoucí Jiří Suchý.

„Proslavila jsem
se díky náhodě“

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

16 990 Kč

Jiří Suchý:
Filmová Babetta
je Bardotka

Malá Babetta šla do světa
a krk za to dám,
že ta Babetta je popleta,
vždyť já zůstal sám...
(Hudba: Jiří Šlitr; text: Jiří Suchý)

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a
DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně
lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění
pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316
je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo
využít akce „ŠROTOVNÉ“.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Písnička „Tie
dni“ se ke zpěvačce Aleně Tiché
dostala pouhou
shodou okolností. „V rozhlase
jsem potkala kapelníka Gustava
Broma, který doprovázel interprety na
Slovensku. Nabídl mi tehdy písničku,
pro kterou mu chyběla zpěvačka,“ popsala Tichá na rádiu Český Impuls AM 981
okamžik, který odstartoval její úspěšnou
kariéru na Slovensku. To vysvětluje,
proč rodačka ze Zlína bodovala s nahrávkami ve slovenštině. Další spolupráci
Aleně Tiché nabídnul tehdejší dramaturg slovenské televize Ivan Úradníček,
který k písničce Tie dni napsal i slova.
Spomienky mámivé na leto žiarivé,
vodopád slov, čo majú vábny spád.
Môj priateľ túlavý nejde mi von z hlavy,
hoc vravia stále, že ma nemá rád...
(Hudba: G. Raskin; text: I. Úradníček)
Jak se rodila písnička Dalibora Jandy Vždycky jsem to já, 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)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 23. září 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Nápadník 6.30 Polopatě 7.20 Král Honza
8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown V 9.25 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Kryštof
a Kristina. Pohádka (ČR, 1993) 14.00 O houslích krále snů 15.05 Příběhy slavných –
František Filipovský 16.00 Nezralé maliny. TV
film (ČR, 1980) 17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.00 Robot a příšerka (9) 6.25 Avengers:
Sjednocení II (16) 6.50 Milesova vesmírná dobrodružství (28) 7.15 Show Toma a Jerryho (15)
7.40 Tučňáci z Madagaskaru II (31) 8.05 Tvoje
tvář má známý hlas IV 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.20 Tipy ptáka Loskutáka 13.40 Výměna
manželek IV 15.05 10 000 př. n. l. Dobrodružné
fantasy (N. Zél./USA, 2008) 17.10 Slečna drsňák
2: Ještě drsnější. Komedie (USA, 2005) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Nexo Knights II (2) 6.35 Mstitel Blade
(12) 7.10 Jen počkej, zajíci! 7.35 M.A.S.H (108)
8.05 Autosalon 9.15 MotorSport 9.45 Prima
Partička 10.45 Modrý kód (37) 12.05 Vinaři II
(14) 13.15 Čtyři vraždy stačí, drahoušku.
Filmová komedie (ČR, 1970). Hrají L. Lipský st.,
J. Bohdalová, I. Janžurová, M. Rosůlková,
F. Filipovský, J. Libíček a další 15.35 Líbáš jako
Bůh. Romantická komedie (ČR, 2009) 18.10
Hrdina kuchyně 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.50 Soudní

ZÁBAVA

ZÁBAVA

KOMEDIE

INZERCE

ˇ nemovitostí
Výmeny

774 335 509

Klenot TV 11.15 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně
(50) 13.40 Poldové v akci 14.40 Soudní síň 15.45
Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (6) 17.50
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Blázni, vodníci a podvodníci 22.10 Hasiči 2: Hrdinská
mise, komedie (It., 1987) 0.15 Čert nikdy nespí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Vikingové
Dobrodružné fantasy
(USA, 1999). Hrají A. Banderas,
V. Kulich, D. Storhoi, D. Southern,
N. Maffin. Režie J. McTiernan
1.00 Nájemní zabijáci
Akční thriller (USA, 2011). Hrají
J.-C. Van Damme, S. Adkins,
K. Chapman, I. Kaye, A. French.
Režie E. Barbarash
2.45 Prásk!
4.00 Výměna manželek IV

20.15 Celebrity, s. r. o.
Komedie (ČR, 2015).
Hrají J. Mádl, M. Horváthová,
V. Cibulková a další. Režie
M. Šmídmajer
22.25 Máme rádi Česko
0.25 Zlo nikdy nespí
Horor (USA, 2016). Hrají T. Jane,
K. Bosworthová, A. Gishová
a další. Režie M. Flanagan
2.25 Máme rádi Česko
3.55 Utta Danellová: Sen se stává
skutečností

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.50 Ironside: Na straně zákona (7) 8.40 Extant (2)
9.35 Top Gear 2011 10.50 Re-play 11.25 Pevnost
Boyard (2) 13.50 Simpsonovi VIII (2) 14.20
Simpsonovi VIII (3) 14.50 Simpsonovi VIII (4) 15.20
Simpsonovi VIII (5) 15.50 Návrat blbýho a blbějšího 17.55 Simpsonovi VIII (6-9), animovaný seriál
(USA, 1996-1997) 20.00 Žhavé výstřely, komedie
(USA, 1991) 22.05 Neuvěřitelný Hulk, sci-fi thriller
(USA, 2008) 0.30 Re-play

5.10 John Q 6.55 Motorkáři 8.55 Dr. House V (24)
9.50 Dr. House VI (1) 11.05 Námořní vyšetřovací
služba VII (4, 5) 12.50 Zavěste, prosím, komediální
drama (USA/N, 2000) 14.40 Space Jam, sci-fi
komedie (USA, 1996) 16.15 Hudba z Marsu, hudební komedie (ČR, 1955) 18.00 Kameňák 2, komedie
(ČR, 2004) 20.00 Velký Gatsby, romantické drama
(Austr./USA, 2013) 22.45 Grace, horor (USA, 2014)
0.25 Focus, komedie (USA, 2015)

7.40 Nexo Knights II (2) 8.10 Mstitel Blade (12) 8.35
Zpravodajství FTV Prima 10.20 Siska III (9), krimiseriál (N, 2001) 11.40 Karolína, domácí kuchařka
12.15 Siska III (10), krimiseriál (N, 2001) 13.35 Láska
mezi řádky, romantický film (N, 2014) 15.35
Domácnost naruby, komedie (Fr., 2008) 17.35
Jeden a půl rytíře, komedie (N, 2008) 20.00
Statečné srdce, historický film (USA, 1995) 23.50
Oživlá mumie, horor (USA, 2005)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 6.00 Noviny 6.40 Soudní síň 7.45
Soudní síň 8.45 Klenot TV 9.45 Kutil, s. r. o. (10/17)
10.50 Žena za pultem (12/12) 12.05 Blázni, vodníci
a podvodníci, komedie (ČR, 1980) 14.00 Všechno,
co mám rád 15.20 Česko Slovensko má talent
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30
Podzimní romance 0.30 Kutil, s. r. o. (10/17)
PONDĚLÍ 9.10 Ve jménu zákona (5) 10.15

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.00 Zázraky přírody
21.15 Zvíře
Komedie (Fr., 1977)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Thunderball
Akční dobrodružný film (VB, 1965)
1.00 Bolkoviny
1.45 Přes nový práh
2.10 Pod pokličkou
2.35 Sama doma
4.05 Košík plný hub
4.30 Malá farma

síň 7.50 Soudní síň 8.55 Klenot TV 9.55 Extrémní
případy 11.10 Dnes v jednom domě (7/9) 13.10 Třetí
patro (2/6), komediální seriál (ČR, 1985) 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hasiči 2: Hrdinská
mise, komedie (It., 1987) 22.20 Jak jsem přežil
(9, 10), seriál (SR, 2009) 0.20 Soudní síň

ÚTERÝ 9.00 Ve jménu zákona (6) 10.05 Klenot
TV 11.05 Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně (51)
13.40 Poldové v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní
síň 16.45 Ve jménu zákona (7/131) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 21.50 Specialisté na vraždy
(6, 7) 23.50 Divocí koně (51) 1.05 Poldové v akci
STŘEDA 9.00 Ve jménu zákona (7) 10.05

Klenot TV 11.05 Nákupní maniačky 12.20 Divocí
koně (52) 13.40 Poldové v akci 14.40 Soudní síň
15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (8/131)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Všechno, co mám rád 21.40 Dnes v jednom
domě (7/9) 23.45 Dr. Stefan Frank (31, 32)

ČTVRTEK 7.00 Soudní síň 9.00 Ve jménu

zákona (8) 10.05 Klenot TV 11.05 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (53) 13.40 Poldové v akci
14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu
zákona (9/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (1/6) 21.25 Třetí
patro (3/6) 23.00 Střepiny 0.20 Divocí koně (53)

PÁTEK 7.00 Soudní síň 9.05 Ve jménu zákona
(9) 10.10 Klenot TV 11.10 Nákupní maniačky 12.30
Divocí koně (54) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (10/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Láska na předpis 22.20 Česko
Slovensko má talent 23.50 Divocí koně (54)
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neděle 24. září 2017
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.20
16.40
18.00
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.09
22.10
23.40
1.10

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.30 Vdova po
dvou mužích. Komedie (ČR, 1981)
7.10 Zmizení herce Bendy. TV adaptace (ČR, 1979) 8.15 Úsměvy
Františka Filipovského 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Život na
zámku

6.00 Avengers: Sjednocení II (17)
6.25 Milesova vesmírná dobrodružství
(29)
6.55 Show Toma a Jerryho (16)
7.15 Víkend
8.15 Princezna na hrášku
Pohádka (N, 2010)
9.30 Auta 2
Animovaný film (USA, 2011)
11.35 Moderní Popelka
Komedie (Kan./USA, 2004)
13.35 Tenkrát na východě
Komedie (USA, 2000)
15.45 Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
17.10 Jak básníkům chutná život
Komedie (ČR, 1987)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.15 Policie Modrava (5)
21.30 Střepiny
22.05 Ro(c)k podvraťáků
Černá komedie (ČR, 2006)
0.15 Tenkrát na východě
Komedie (USA, 2000)
2.15 Volejte Novu
2.55 Kolotoč
3.25 DO-RE-MI

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Stříbrný a Ryšavec
Klaním se, měsíci
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Dobrá Voda (5/7)
Hercule Poirot
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (7/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Detektivní drama (ČR, 1979)
Schimanski
Manéž Bolka Polívky

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights II (3)
Powerpuff Girls (1)
M.A.S.H (109, 110)
Největší tankové bitvy (3)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (38)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru III
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (6)
Denár v dívčí dlani 2/2.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 Bony a klid 2
Krimikomedie (ČR, 2014).
Hrají J. Prachař, G. Kratochvílová,
R. Skamene, J. Potměšil a další
0.10 Komplikace (9)
1.05 Největší tankové bitvy (3)
2.05 Vraždy v Midsomeru III

5.45 Zavěste, prosím 7.25 Rodinný chaos 9.10
Hudba z Marsu 11.25 Space Jam 13.00 Velký
Gatsby 15.35 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III
(3-5), seriál (USA, 2012) 18.15 Hlava státu, komedie
(USA, 2003) 20.00 Star Trek, sci-fi film (N/USA,
2009) 22.25 Nezvratný osud 4, horor (USA, 2009)
23.55 Vikingové, dobrodružné fantasy (USA, 1999)

6.05
6.35
7.10
8.15
9.15
9.45
11.00
11.50
12.45
13.30
14.05
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Prima cool
8.15 Ironside: Na straně zákona (8) 9.05 Extant (3)
10.00 Top Gear 2011 11.15 Applikace 11.50 Pevnost
Boyard (3) 14.15 Simpsonovi VIII (6, 7) 15.15
Simpsonovi VIII (8) 15.45 Simpsonovi VIII (9) 16.05
Žhavé výstřely 17.55 Simpsonovi VIII (10-13) 20.00
Elysium, sci-fi film (USA, 2013) 22.15 Akta X X (1),
mysteriózní seriál (USA, 2016) 23.15 Autosalon
0.20 COOL E-SPORT: ESL One New York

Prima Max
8.20 Nexo Knights II (3) 8.45 Powerpuff Girls (1)
9.10 Zpravodajství FTV Prima 10.30 Siska III (10)
11.45 Karolína, domácí kuchařka 12.20 Siska III (11)
13.40 Jeden a půl rytíře 16.00 Dr. Dolittle 17.55
Ostrov pokladů, dobrodružný film (Maď./VB/Fr.,
2007) 20.00 Královna pouště, historické drama
(USA/Mar., 2015) 22.50 Zkažená úča, komedie
(USA, 2011) 0.50 Bony a klid 2

pondělí 25. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Postřehy odjinud 9.50 Svatební
skandály slečny Juliány. Malá televizní
komedie (ČR, 1979) 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (3/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jeskyně
14.20 Diagnóza smrti
15.50 To je vražda, napsala V
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život a doba soudce A. K. 2 (5/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (5/12)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.35 Šťastné údolí (4/6)
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.35
23.30
0.20
1.55
2.15
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3305)
Policie Modrava (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (50)
Dr. House VI (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba XII (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3306)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (14)
Kriminálka Anděl IV (7)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (7)
Vražedná čísla IV (5)
Dr. House VI (2, 3)
Správná dvojka II (13)
Střepiny
Kolotoč

Prima
6.15
6.45
7.20
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.45
0.50
1.50
2.55
4.25

Nexo Knights II (4)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (109, 110)
Siska VI (6)
Rosamunde Pilcherová: Milostná
rošáda
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Siska VI (7)
Policie Hamburk VI (18)
Komisař Rex (10
Komisař Rex (11)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (8)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (39)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen
M.A.S.H (111, 112)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Rosamunde Pilcherová: Milostná
rošáda
Policie Hamburk VI (18)

Nova Cinema
6.55 Hlava státu 8.40 Moderní Popelka 10.25
Teleshopping 10.45 Velký Gatsby 13.15
Teleshopping 13.35 Star Trek 15.55 10 000 př. n. l.
17.50 Slečna drsňák 2: Ještě drsnější, komedie
(USA, 2005) 20.00 Big Eyes, drama (USA/Kan.,
2014) 22.10 Den před krizí, drama (USA, 2011) 0.10
Nezvratný osud 4, horor (USA, 2009)

Prima cool
10.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (7) 11.35
Top Gear 2011 12.40 Simpsonovi VIII (10-13) 14.40
Applikace 15.10 Re-play 15.45 Futurama IV (7)
16.10 Hvězdná brána (1) 17.10 Top Gear 2011 18.20
Simpsonovi VIII (14-17) 20.15 24 hodin:
Nezastavitelný (8) 21.25 Teorie velkého třesku (1, 2)
22.15 Grimm IV (13) 23.15 Killjoys: Vesmírní lovci II
(10) 0.05 24 hodin: Nezastavitelný (8)

Prima Max
8.05 Nexo Knights II (4) 8.35 Powerpuff Girls 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Siska III (11) 11.25
Karolína, domácí kuchařka 12.00 Siska III (12) 13.20
Ostrov pokladů 15.25 Královna pouště 18.15
Staronový začátek, romantický film (USA, 2017)
20.00 Bohové musí být šílení II, komedie (USA,
1988) 22.10 Stigmata, horor (USA, 1999) 0.20
Elysium, sci-fi film (USA, 2013)

úterý 26. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Klec 9.55 Po stopách hvězd 10.25
Dobrá Voda (5/7) 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 13. komnata Jany Synkové
14.25 Mít někoho do deště
15.05 Na kus řeči
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.45 Případy detektiva Murdocha X
22.30 Ve jménu vlasti V
23.30 Profil zločinu V
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.55
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3306)
Specialisté (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (51)
Dr. House VI (4), 5)
Námořní vyšetřovací služba XII (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3307)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (8)
Vražedná čísla IV (6)
Dr. House VI (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba XII (7)
Správná dvojka III (1)
Co na to Češi

Prima
6.15
6.45
7.20
8.45
10.00
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.05
1.10
3.05
4.35

Nexo Knights II (5)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (111, 112)
Siska VI (7)
Rosamunde Pilcherová: Vítr
naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Polední zprávy
Siska VI (8)
Policie Hamburk VI (19)
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (9)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (43)
TOP STAR magazín
Vinaři II (15)
M.A.S.H (113, 114)
Komisař Rex (12, 13)
Rosamunde Pilcherová: Vítr
naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Policie Hamburk VI (19)

Nova Cinema
5.05 Rodinný chaos 6.30 Moderní Popelka 8.10 Dr.
House VI (2, 3) 9.55 10 000 př. n. l. 12.05 Slečna
drsňák 2: Ještě drsnější 14.35 Big Eyes 16.30
Kulový blesk 17.55 Jak básníkům chutná život
20.00 Rudá planeta 22.05 Jesse Stone: Tenký led,
krimifilm (USA, 2009) 23.45 Nájemní zabijáci,
akční thriller (USA, 2011)

Prima cool
7.40 Hvězdná brána (1) 8.55 Top Gear 2011 10.10
Futurama IV (7) 10.40 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (8) 11.35 Top Gear 2011 12.40 Simpsonovi VIII
(14-17) 14.40 Teorie velkého třesku (1, 2) 15.40
Futurama IV (8) 16.00 Hvězdná brána (2) 17.05
Top Gear 2011 18.20 Simpsonovi VIII (18-21) 20.15
Top Gear XXIV (3) 21.25 Teorie velkého třesku
(3, 4) 22.25 Partička 23.05 Tyran II (6) 0.10 Partička

Prima Max
7.45 Nexo Knights II (5) 8.15 Powerpuff Girls 8.30
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Siska III (12) 11.30
Karolína, domácí kuchařka 12.05 Siska IV (1) 13.25
Staronový začátek 15.15 Bohové musí být šílení II,
komedie (USA, 1988) 17.20 Čínský syndrom, thriller
(USA, 1978) 20.00 Flynn Carsen 3: Jidášův kalich,
dobrodružný film (USA, 2008) 22.00 Spletenec,
sci-fi horor (Kan./USA, 2009) 0.20 Stigmata

středa 27. září 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Příběhy
slavných – František Filipovský 10.45
Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Jana Přeučila
14.25 Stalo se jedné neděle
Komedie (ČR/SR, 1985)
15.05 Na kus řeči
15.50 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Místo zločinu Plzeň (5/6)
21.00 Sanitka 2 (5/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.40
0.30
2.05
2.45
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3307)
Ordinace v růžové zahradě 2 (757)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (52)
Dr. House VI (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba XII (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3308)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (9)
Vražedná čísla IV (7)
Dr. House VI (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba XII (8)
Správná dvojka III (2)
Co na to Češi

6.20
6.50
7.25
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.25
0.55
1.55
3.00

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights II (6)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (113, 114)
Siska VI (8)
Rosamunde Pilcherová: Návrat
do ráje
Romantický příběh (VB/N, 1998)
Polední zprávy
Siska VI (9)
Policie Hamburk VI (20)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (40)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (6)
M.A.S.H (115)
M.A.S.H (116)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Rosamunde Pilcherová: Návrat
do ráje

5.10 Big Eyes 6.50 Dr. House VI (4, 5) 8.30 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně III (3-5) 11.25 Ničitel
13.35 Rudá planeta 15.40 Tenkrát na východě 17.50
Diana, životopisný film (Belg./Fr./VB/Švéd., 2013)
20.00 Ach, ty ženy!, komedie (VB/USA, 2003)
21.50 Arachnofobie, horor (USA, 1990) 23.50
Jesse Stone: Tenký led, krimifilm (USA, 2009)

Prima cool
7.45 Hvězdná brána (2) 9.05 Top Gear 2011 10.20
Futurama IV (8) 10.50 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (9) 11.50 Top Gear XXIV (3) 12.55 Simpsonovi
VIII (18-21) 14.55 Teorie velkého třesku (3, 4) 15.50
Futurama IV (9) 16.10 Hvězdná brána (3) 17.10 Top
Gear 2011 18.20 Simpsonovi VIII (22-25) 20.15 Černá
listina: Vykoupení (3) 21.25 Teorie velkého třesku
(5, 6) 22.20 Partička 23.00 Tyran II (7) 0.10 Partička

Prima Max
7.55 Nexo Knights II (6) 8.25 Powerpuff Girls 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Siska IV (1) 11.45
Karolína, domácí kuchařka 12.20 Siska IV (2) 13.40
Čínský syndrom 16.15 Flynn Carsen 3: Jidášův
kalich, dobrodružný film (USA, 2008) 18.15 Nepřítel
v mém domě, thriller (USA, 2016) 20.00 Králova
přízeň, historický film (USA, 2008) 22.30 Dobrý
synek, thriller (USA, 1993) 0.25 Spletenec

čtvrtek 28. září 2017
NOVA

ČT1
6.00

O Pomněnce 6.45 Nezralé maliny. TV
film (ČR, 1980) 8.15 Když rozvod, tak
rozvod. Komedie (ČR, 1982) 9.35
Císařovy nové šaty 11.05 Kopretiny pro
zámeckou paní. Komedie (ČR, 1981)

12.30 Jak vyženit z pekla štěstí
Pohádka (ČR, 1997)
13.20 Trampoty vodníka Jakoubka
Pohádka (ČR, 2005)
14.20 Slasti Otce vlasti
Komedie (ČR, 1969)
16.05 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)
17.20 RumplCimprCampr
Pohádka (ČR, 1997)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.50 Obecná škola
Komedie (ČR, 1991)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Otec Brown V
23.15 Taggart
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Objektiv
2.20 Toulavá kamera

5.55
7.40
8.55
10.30
12.05
13.40
15.40
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
0.00
1.50
3.35

Raubíř Ralf
Animovaný film (USA, 2012)
Pohádka o zemi hojnosti
Pohádka (N, 2015)
Třetí skoba pro Kocoura
Dobrodružný film (ČR, 1983)
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Shrek 2
Animovaný film (USA, 2004)
Co na to Češi
Ulice (3309)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(758)
Prásk!
Na pokraji smrti
Akční thriller (USA/N, 2002)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.20
7.40
8.20
9.55
11.55
13.45
15.40
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.25
0.55
2.50

Nexo Knights II (7)
Superhrdinové: Batman do Ligy!
Powerpuff Girls
Jen počkej, zajíci!
Katakomby
Filmová komedie (ČR, 1940)
Páni kluci
Rodinný dobrodružný film
(ČR, 1975)
Hostinec U Kamenného stolu
Komedie (ČR, 1948)
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (44)
Prima Partička
Take me out
M.A.S.H (117)
M.A.S.H (118)
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Tajemství hradu v Karpatech

Nova Cinema
5.10 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (5) 6.00
Dr. House VI (6, 7) 7.40 Ničitel 9.35 Diana 12.05
Táta jak má být 14.15 Ach, ty ženy! 16.00 Kdo chce
zabít Jessii? 17.35 Poslední akční hrdina, akční film
(USA, 1993) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VII
(6, 7) 21.55 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)
23.50 Arachnofobie, horor (USA, 1990)

Prima cool
7.55 Hvězdná brána (3) 9.10 Top Gear 2011 10.25
Futurama IV (9) 10.55 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (10) 11.55 Černá listina: Vykoupení (3) 12.50
Simpsonovi VIII (22-25) 14.50 Teorie velkého třesku (5, 6) 15.45 Futurama IV (10) 16.05 Hvězdná
brána (4) 17.05 Top Gear 2011 18.20 Simpsonovi IX
(1-4) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
(7, 8) 22.25 Rocky IV 0.20 Helix II (4)

Prima Max
7.50 Nexo Knights II (7) 8.20 Powerpuff Girls 8.35
Zpravodajství FTV Prima 10.20 Siska IV (2) 11.35
Karolína, domácí kuchařka 12.10 Siska IV (3) 13.30
Nepřítel v mém domě, thriller (USA, 2016) 15.25
Králova přízeň, historický film (USA, 2008) 17.55
Prostě spolu, romantický film (Fr., 2007) 20.00
Křtiny, komedie (ČR, 1981) 21.45 Ptačí klec, komedie (USA, 1996) 0.15 Dobrý synek

pátek 29. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kopretiny pro zámeckou paní. Komedie (ČR, 1981) 10.20
Jak se mele babí hněv. Pohádka (ČR,
1986) 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Rumburak (1, 2/2)
14.10 O Rozárce a zakletém králi
Pohádka (ČR, 1985)
14.55 Obecná škola
Komedie (ČR, 1991)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... v továrně
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika II (4/13)
20.55 13. komnata Petra Jančaříka
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou
23.10 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Ve jménu vlasti V
0.55 Na stopě
1.15
AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.40
1.30
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3309)
Ordinace v růžové zahradě 2 (758)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (53)
Dr. House VI (8)
Dr. House VI (9)
Námořní vyšetřovací služba XII (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3310)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Noční běžec
Thriller (USA, 2015)
Dr. House VI (8)
Dr. House VI (9)
Námořní vyšetřovací služba XII (9)
Správná dvojka III (3)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.55
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.50
0.15
1.20
2.20
3.15

Nexo Knights II (8)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (117, 118)
Siska VI (9)
Rosamunde Pilcherová: Růže
v bouři
Romantický příběh (N, 1999)
Polední zprávy
Siska VI (10)
Policie Hamburk VI (21)
Komisař Rex II (2)
Komisař Rex II (3)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (11)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Pevnost Boyard
Šest výstřelů
Thriller (USA, 2012)
M.A.S.H (119, 120)
Komisař Rex II (2)
Komisař Rex II (3)
Rosamunde Pilcherová: Růže
v bouři
Romantický příběh (N, 1999)

Nova Cinema
5.25 Nová cestománie 5.50 Poslední akční hrdina
7.50 Raubíř Ralf 9.35 Princezna na hrášku 10.40
Ach, ty ženy! 12.45 Výbuch bude v pět 14.35 Dostih
16.20 Námořní vyšetřovací služba VII (6, 7) 18.05
Špioni jako my, komedie (USA, 1985) 20.00 Máma
mezi Marťany, animovaný film (USA, 2011) 21.40
Ona, drama (USA, 2013) 0.00 Na pokraji smrti

Prima cool
6.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (10) 7.45
Hvězdná brána (4) 9.05 Top Gear 2011 10.15
Futurama IV (10) 10.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (11) 11.45 Autosalon 12.50 Simpsonovi IX
(1-4) 14.50 Teorie velkého třesku (7, 8) 15.45
Futurama IV (11) 16.10 Hvězdná brána (5) 17.05 Top
Gear 2011 18.20 Simpsonovi IX (5-8) 20.15
Simpsonovi XXVIII (18-22) 22.40 Prometheus

Prima Max
8.25 Nexo Knights II (8) 8.50 Powerpuff Girls 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Siska IV (3) 12.15
Karolína, domácí kuchařka 12.50 Siska IV (4) 14.10
Prostě spolu, romantický film (Fr., 2007) 16.15
Popelka naruby, romantický film (USA, 2014) 18.10
Pohled na lásku, romantický film (USA, 2013)
20.00 Pro pár dolarů navíc, western (It./Šp., 1965)
22.50 Rocky IV 0.50 Ptačí klec, komedie (USA, 1996)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Luboš Mede (19)

Pracuje ve skladu.
Bydlí s rodiči v domku na Kladně, už asi
rok a půl má přítelkyni, se kterou tráví všechen volný čas. Rád
by se osamostatnil a
odstěhoval od rodičů, proto by výhru použil na zařízení bytu. Má rád vše, co mu
maminka uvaří, mezi jeho oblíbená jídla patří bramborový salát a řízek. Nesnáší uzené maso, koření kari a moc nevyhledává ryby, přestože je loví.

Úterý: Terezie Novotná (28)

Pracuje jako lektorka
angličtiny a diplomovaná nutriční terapeutka, žije sama v malém
bytě v Praze. V současnosti má nový vztah.
Pokud bude úspěšná a
vyhraje, peníze použije na cestování a
na pořízení auta. Mezi její oblíbená jídla patří indická pánev – kuře, kari, kokosové mléko, zelenina a jasmínová rýže.
Nesnáší vnitřnosti, houby, syrový česnek a zvěřinu.

Středa: Ondřej Slapnička (35)

Jako barman procestoval celý svět a měl četné úspěchy. Nedávno
se rozešel s přítelkyní,
která ho do pořadu přihlásila, nyní žije sám
v Kralupech nad Vltavou. Z předešlého vztahu má sedmiletého syna. Pokud vyhraje, pojede se synem na dovolenou a zbytek peněz investuje do svého podnikání. Upřednostňuje
italskou a řeckou kuchyni, ale nejradši
má stejně českou svíčkovou. Sní a
ochutná vše.

Čtvrtek: Richard Stárek (35)

Pracuje jako operátor
skladu, žije s přítelkyní v Kladně v podkrovním bytě. Pokud vyhraje, peníze utratí společně s ní. Má rád převážně maso, bifteky,
steaky. Nesnáší buchtičky se šodó, koprovou omáčku, žemlovku, nudle s mákem. Během stolování mu vadí rýpání
se v jídle a remcání.

Česká republika

Podvůdky Luboše dost
pokazí náladu ženám
Soutěž Prostřeno! míří
do Středočeského kraje.
Sledujte televizi Prima.
ČR | Soupeři v kuchyních středních
Čech se od pondělí utkají jak o výhru
60 tisíc, tak o dalších 30 tisíc od diváků.
Ti si tak mohou zvolit vlastního vítěze a
ještě za svůj hlas získat 5 tisíc korun.
Třikrát se podíváme do Kladna, kde se
odehraje první i poslední večer středočeského Prostřeno!. Dívejte se a hlasujte od pondělí do pátku na http://prima.iprima.cz/prostreno/hlasovani.
Hostitel Luboš si v pondělí při přípravě žampionové polévky podle receptu
kamarádky Zuzky bude připadat jako
chemik. Poznají soupeři bujonové kostky? Richard ucítí neprovařenou mouku
z instantní jíšky.
Terezie pozve soupeře v úterý do
malé garsonky v Praze. Diplomovaná
nutriční terapeutka uchystá křupavé kuřátko upečené na tymiánovém másle a s
opečeným bramborem a zelenými fazolkami na cibuli a slanině.

Ondřej z Kralup nad Vltavou ve středu uvítá hosty v havajské košili. U vaření se docela zapotí, ale skoro všechno se
mu nakonec povede. Po jahodovém
pyré předvede barmanskou show.
Richard ve čtvrtek zabojuje se sporákem, který se rozbil, a musí improvizovat na zapůjčených plotýnkách. Během
jeho večera vyplavou na povrch všelijaké podvůdky, jakých se v pondělí dopustil Luboš, a holkám to docela zkazí náladu, hlavně Terka nevěří svým uším.

FOTO | FTV PRIMA

Paní Miluše bude v pátek docela nervózní a během svého večera uroní dokonce několik slz. Co poslední hostitelku rozlítostní? Luboš, který zkritizuje
její polévku z červené čočky, kam kuchařka přidá kari. Jistě se do polévky indického střihu hodí, jenže Luboš a také
Richard kari nesnášejí.
Kdo bude šťastným výhercem? A
komu dají nejvíce bodů diváci? Dívejte
se na Prostřeno! od pondělí do pátku v
17.50 a hlasujte!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Bramborový krém s krutony
Ingredience: 0,5 až 1 kg brambor, 1 l
zeleninového vývaru, čerstvý rozmarýn, 100 až 200 ml smetany (podle chuti), 1 cibule, olej, pečivo na krutony,
máslo, kmín, sůl. Postup: Na oleji zpěníme cibuli, přidáme očištěné a nakrájené brambory, sůl, kmín, rozmarýn a
chvíli restujeme. Zalijeme zeleninovým
vývarem a vaříme do změknutí. Poté

rozmixujeme tyčovým mixérem a nakonec přidáme smetanu. Podáváme s krutony opečenými na másle.

kousky. Maso lehce osmahneme, zaprášíme moukou, přidáme máslo a špenát,
chvíli podusíme a přidáme žampiony nakrájené na plátky. Vše osmahneme, mírně osolíme a podlijeme kuřecím vývarem. Dobře promícháme a krátce podusíme. Nakonec přilijeme smetanu, přidáme parmazán a česnek podle chuti.
Brambory uvaříme doměkka, slijeme
vodu a rozšťoucháme. Přidáme pepř a
na špeku osmahnutou jarní cibulku se
slaninou a zamícháme.

Italská kuřecí prsa na smetaně s žampiony a parmazánem, šťouchaný brambor
Ingredience: 5 kuřecích prsou (po
120 g), baby špenát, kuřecí vývar, hladká mouka, žampiony, parmazán, smetana, česnek, brambory, jarní cibulka, slanina (špek), sůl, pepř. Postup: Kuřecí
prsa opláchneme a nakrájíme na menší

Roláda z vepřového masa, bramborové špalíčky se špenátem
Poněkud netypická náplň se spojila
s měkoučkým libovějším bůčkem a
chutnými tradičními přílohami. Ingredience: 1,5 kg vepřového boku (špička), 200 g anglické slaniny, 150 g nivy,
pár listů špenátu, 1 mozzarella, 500 g va-

Pátek: Miluše Filipová (38)

Pracuje jako expedientka účetní ve firmě export-import. Je
vdaná, s manželem vychovává své děti z prvního manželství. Případnou výhru by investovala do rekonstrukce bytu. Má ráda
těstoviny, rýži, luštěniny, maso, ovoce,
houby a ryby, jednoho favorita mezi pokrmy nemá. Nesnáší smažená a tučná
jídla, tatarku, majonézu, kečup a sladké
pokrmy. Těší se na nové zážitky.

Zleva soupeři Richard, Luboš, Miluše, Ondřej a Terezie.

řených brambor, 1 hrnek hrubé mouky,
4 vejce, 2 špenátové protlaky, 3 až 5
stroužků česneku, 1 menší cibule, kmín,
sůl, pepř. Postup: Maso podélně rozřízneme a co nejvíce naklepeme. Osolíme,
opepříme a pokmínujeme. Naklademe
listový špenát, plátky slaniny a nastrouhanou nivu s mozzarellou. Zabalíme do
rolády a dáme péct do trouby na 180 °C
na dvě hodiny. Brambory nastrouháme,
přidáme dvě vejce, mouku, sůl a uhněteme těsto. Z těsta vyválíme válečky, nakrájíme na kousky a dáme do vroucí
vody vařit, dokud nevyplavou. Cibuli
nakrájíme na jemno a osmahneme do
zlatova. Přidáme protlak, osolíme, opepříme a dusíme na mírném plamení asi
deset minut. Přidáme prolisovaný česnek a krátce podusíme. Nakonec rozšleháme vejce a vmícháme do špenátu,
chvíli povaříme.

Chci se aktivně podílet
na řešení každodenních
problémů
Je soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových
vozidel. Dlouhodobě se stará o všestranný rozvoj obce s ohledem
na všechny obyvatele i zájmové skupiny. Jako krajský zastupitel dvě
volební období pracoval ve funkci předsedy majetkové komise a jako
uvolněný radní pro majetek. Vždy hájil hospodárné nakládání zejména
s nemovitým majetkem. Vždy usiloval o využití majetku pro potřeby
kraje před ukvapeným a mnohdy
nevýhodným prodejem.
K jeho zájmům patří sport, je
členem místní organizace Svazu
zahrádkářů.
Je ženatý, má dvě děti.

Pavel Hubený
63 let, bytem v Hudlicích,
technik, starosta obce Hudlice
Zadavatel a zpracovatel: KSČM
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Kautex Textron Bohemia spol. s r.o.
LINET spol. s r.o.
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Najdi práci

DNES
MLADÁ FRONTA

www.kautex.de
www.keihin.cz
http://kariera.linet.cz/

www.mubea.com/cz/career-new/

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
http://www.hospital-bn.cz/volna-mista

Parker-Hannifin s.r.o.
Philip Morris ČR a.s.
Plastipak Czech Republic s.r.o.

www.parker.cz
https://pmicareers.jobs.cz
www.plastipak.com

PYRAMIDA Centrum s.r.o.

www.pyramida-pruhonice.cz

VF Czech Services, s. r.o.

http://vfc.jobs.cz/
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Tradici výroby dýmek v Proseči udržuje společnost BPK (jednatel Jiří Dittrich na snímku vpravo), která vyváží dýmky do více než 40 zemí. Základem je velmi
pečlivá ruční práce s řadou průběžných kontrol. Základní surovinou je dřevo briar získávané z kořenového balu vřesovce stromovitého. FOTO | R. KALHOUS, MAFRA

Dýmky vyrábí už jen hrstka lidí
I přes úbytek zájemců o rituál poklidného
pokuřování výrobci a vývozci dýmek v Proseči stále
věří, že se jim tradiční řemeslo podaří zachovat.
ČR | Výroba dýmek v Proseči na pokraji Českomoravské vysočiny letos slaví
175 let svého trvání. Ještě před 80 roky
se jí zabývalo přes 600 lidí, před 30 lety
bylo ve státním podniku 120 lidí. Před
čtyřmi roky měla společnost BPK vyrábějící dýmky 35 zaměstnanců, nyní už
jen 22. Přitom nemá v České republice
konkurenci.
Tažení proti kouření v posledních letech v evropských zemích, kam především BPK své výrobky vyváží, ovlivňuje podle jednatele firmy Jiřího Dittricha
zájem zákazníků o nákup dýmek jen částečně. „Kampaň proti kouření je dobře
vedena, protože útlum je opravdu znatelný, boj proti kouření je celosvětově
úspěšný. Říkají to všichni evropští výrobci dýmek. Ale ještě větší vliv než to,
že lidé nesmějí kouřit v hospodě, má neustálé zdražování kvalitního tabáku,“
řekl Jiří Dittrich.
Dýmkaři většinou kouří doma nebo
v klubech, ale pokud se věnují svému
hobby na veřejnosti, tak se jich podle
něj zákaz kouření dotýká nejvíc.

„Z jednoduchého důvodu – klidné vybafání dýmky totiž trvá třeba i hodinku.
Kuřák cigarety si může s kamarády vyběhnout na chodník před podnik, během pěti minut vyšlukuje cigaretu. Zatímco dýmkař by tam za hodinu v zimě
umrznul,“ dodal jednatel firmy.

Vhodné dřevo roste v Itálii
Před čtvrtstoletím fajfkárna vyrobila a
prodala 200 tisíc dýmek za rok, loni to
bylo už jen 80 tisíc kusů. Kam až pokles
půjde, není jasné. Jak říká Dittrich,
v 21. století se o práci bojí asi každý a
ani jeho lidé nejsou výjimkou. Konkurence není malá, i když ji tvoří jen několik firem v Evropě a žádná nová nevzniká. Všechny jsou tradiční a zvláště italské mají výhodu, že nejvhodnější dřevo
pro zhotovení dýmek roste v Itálii, vytěží si ho tam sami a nemusí kalkulovat
do ceny jeho nákup a dopravu.
Nejde však jen o kampaně a ceny za
tabák. Jeden z hlavních důvodů k opouštění dýmek je podle Dittricha generač-

ní, mladí dávají před dýmkou přednost
cigaretě či doutníku.
„V této uspěchané době se přece dýmka nekouří někde na zastávce, chce svůj
čas a pohodu. Já nekouřím, a když vidím u kuřáka cigarety, tak se mi to nelíbí. Myslím si, že to je zbytečné vyhazování peněz a ničení zdraví. Ale když vidím u kuřáka dýmku, přijde mi to jako
něco úplně jiného. Vyzařuje z toho klid.
Já jsem slyšel takovou pěknou větu, že
kouření dýmky není zlozvyk, ale ušlechtilá zábava. A je trochu škoda, že tradiční, nejen česká ruční výroba na dnešní
dobu doplácí,“ řekl Jiří Dittrich.

Vznikají pod rukama žen
Kouření dýmky se považuje téměř výhradně za mužskou záležitost, ale produkt je to spíše ženský. Alespoň podle
toho, že se na jeho vzniku podílejí hlavně ženské ruce. Z dvaadvaceti dnešních
pracovníků společnosti je 16 žen.
„Jsou trpělivější a šikovnější,“ říká
jednatel Dittrich.
Základní surovinou pro výrobu většiny dýmek je dřevo briar získávané z kořenového balu vřesovce stromovitého,
které se dováží z Itálie. Výrobní postup
zahrnuje frézování hlavičky dýmky,
poté krčku a spodního dílu, glazování

nahrubo, sestavování jednotlivých částí, obtáčení špiček, pemzování nebo vyhlazení a vyleštění pomocí oleje smíchaného s pemzou, bufování, tedy smáčení
v požadované barvě, která se následně
vytírá, aby vynikla struktura dřeva.
Po nabarvení se dýmky lakují a leští a
pak se z Proseče vyvážejí do celého světa. Dříve dělal každý pracovník jednu
práci. Když firma musela stavy snížit,
tak se zbylí zaměstnanci museli naučit i
jiné činnosti.
Základní tvary se nemění. Ze sériové
výroby v Proseči vycházejí dýmky s prodejní cenou nejčastěji od stovky do sedmi stovek korun. Lidé, kteří si kupují
tamní fajfku, chtějí, aby jim sedla do
ruky, aby vydržela a aby nebyla moc
drahá. „Na trhu máme takové jméno, že
věřím, že zákazníky budeme mít pořád,“ míní Jiří Dittrich, který si považuje i toho, že rukodělná výroba dýmek na
Prosečsku (už od první poloviny 19. století – pozn. red.) byla loni zařazena na
seznam nemateriálního kulturního dědictví Pardubického kraje.
„Zhotovování dýmek na Prosečsku je
ojedinělým dokladem rukodělné řemeslné technologie nejen v rámci Pardubického kraje, ale i v rámci České republiky,“ uvedl před časem Národní památkový ústav v návrhu nominace.
(jah)

INZERCE

Vše pro vaše zdraví
Vaše JÁTRA vám poděkují
Nevhodný životní styl a špatné stravovací návyky se výrazně podepisují na správné funkci
jater. Chraňte je nejúčinnější DUO SILOU!
Silymarin DUO z prémiové řady Da Vinci
Academia představuje unikátní kombinaci účinných
látek ze šišáku bajkalského a silymarinu z ostropestřce mariánského. Galenická úprava silymarinu
přináší násobně vyšší ochranu jater. Silymarin pod-

poruje činnost jater, přispívá k regeneraci jaterní
tkáně a buněk, chrání je před znečištěním a pomáhá
vyloučit toxické látky z těla. Šišák má navíc antioxidační účinky.
Doplněk stravy je vhodný při rekonvalescenci, po jaterních těžkostech i jako podpora trávení. Silymarin
DUO je mnohonásobně účinnější než vyluhovaný
čaj z plodů.

Nyní ve dvou výhodných baleních: 50 % tobolek ZDARMA!

Capillus s kofeinem byl vyvinut
speciálně pro šetrné mytí vlasů
a účinné ošetřování pokožky hla-
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Úbytek vlasů je pro mnohé
velmi citlivým tématem. Příčinou může být špatná péče,
dědičnost, ale také stres.
Pokud vás trápí vypadávání
nebo postupné řídnutí vlasů,
začněte pečovat o své vlasy
kvalitním přípravkem.

KONEC
unaveným
očím!
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STOP
vypadávání vlasů

Z KAN

A

vy při problémech s nadměrným
padáním vlasů. Šampon obsahuje vysoký podíl kofeinu a zázvor,
jež stimulují prokrvení pokožky. Dále konopný olej a kopřivu
pro zlepšení výživy vlasové pokožky. Při dlouhodobém používání Capillus šamponu s kofeinem dochází k omezení nadměrného vypadávání vlasů, zlepšuje
se jejich vzhled i celková kondice.

Pokud jsou vaše oči stále častěji
unavené od televize či monitoru
počítače, je vhodné začít doplňovat
potřebné látky, které jsou důležité
pro jejich správnou funkci.

k dostání v lékárnách a prodejnách zdravéé
výživy a bylinářstvích, nebo na www.cannaderm.cz
naderm.cz

Gurmar DIAMizin
Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže
s nedostatkem inzulínu v těle, což obvykle bývá
zapříčiněno obezitou, nezdravým životním stylem,
nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-li způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.

ZABIJÁK CUKRU!
Vyzkoušejte Gurmar DIAMizin – zabiják cukru1,
ověřený doplněk stravy, který stabilizuje a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké.
Přípravek obsahuje extrakt z rostliny Gymnema
Sylvestre, jehož účinné látky, kyseliny gymnemové přispívají k optimální hladině glukózy v krvi
a snižují chuť na sladkosti, čímž napomáhají
redukci nadváhy. Žádejte ve svých lékárnách.
Vyzkoušejte i vy Gurmar DIAMizin,
nejužívanější, volně prodejný přípravek pro udržení normální hladiny cukru v krvi.
1

gurmar = Gymnema Sylvestre

www.gurmar.cz

Dejte sbohem unaveným očím
s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg,
doplňkem stravy z prémiové řady
Da Vinci Academia s maximálním
množstvím luteinu pro maximální
a dlouhodobý účinek. Jako jediný
obsahuje také fosfatidylcholin a další
účinné látky, jako je zinek a vitamin A,
které přispívají k udržení normálního
zraku, a selen a měď, které přispívají
k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

+
Nyní dárek pro vás: Oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE zdarma!
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Vyrábějí doma
„šílená“ kola
Otec a syn Peškovi staví už druhou „seriózní“
repliku velocipedu, v kůlně však mají spoustu
bicyklů, na nichž je někdy docela umění se udržet.
;

PETR BROULÍK

ČR | Už deset kuriózních jízdních kol,
na kterých někdy není lehké jezdit, mají
ve své stáji syn a otec, Josefové Peškovi
z Běstovic na Orlickoústecku.
Jejich zvláštní bicykly bývají zpestřením různých akcí, ovšem nejžádanějším výrobkem je seriózní replika historického velocipedu z přelomu 19. a 20.
století, který míval jedno velké přední
kolo a druhé malé vzadu. Syn na něm
brázdí i kopce kolem Andrlova chlumu
u Ústí nad Orlicí či okolo Chocně.

Předchůdcem bylo
odrážedlo bez pedálů
S velocipedem se Josef Pešek mladší ve
fraku a v cylindru zúčastnil letos na jižní Moravě jízdy, která oslavila 200. výročí vzniku prvního jízdního kola. „Právě toto kulaté výročí nás přimělo
k tomu, že letos chceme vyrobit v létě
ještě jednu repliku vysokého kola, ale
ještě o trochu větší, než máme. O průměru čtyřiapadesáti palců. Bude to v pořadí náš už třetí vyrobený velociped.“
A připomínají, že předchůdcem dnešních kol byla drezína, jakési odrážedlo
bez pedálů a řetězu. Ta byla patentována v roce 1817 a sloužila pro pohyb pěšáků v napoleonských válkách.
Otec a syn Peškovi vyrovnávají na za-

hradě všechna kuriózní kola, z nichž některá bude možné vidět i na Ústeckém
autosalonu 23. září v Ústí nad Orlicí.
„Tahle dvě jsou nejnovější. Mají obě
kola uložená na otočné vidlici, takže člověk řídí nejen řídítky, ale i sedlem pod
zadkem. Kola nemají řetěz, pedál je na
zadním kole. Kolo jsme nazvali Had,
pod jezdcem se kroutí doleva doprava,“
vysvětluje Pešek mladší. Další názvy
kol hovoří jasně – lámací kolo, otočné
kolo, kolo s řízením na druhou stranu.

Masivní minikola, na
kterých se dá jezdit
Loni vyrobili i koloběžku, která má excentricky vypletená kola, takže dítě, které na stupátku koloběžky jede, se při
jízdě houpe nahoru dolů. „Chtěli jsme
udělat něco pro děti, protože ne všechna
naše kola jsou pro malé děti bezpečná,“
říkají otec a syn. „Už nám říkali z Besipu, ať s těmi koly jezdíme na jejich
akce, aby si na nich děti mohly zablbnout, ale my také musíme někdy do práce,“ smějí se otec a syn Peškovi.
Jejich „nejšílenější“ kolo má místo řídítek volant, musí se na něm šlapat dozadu a všechny osy kola jsou excentricky
vypletené. Má opačné řízení, takže tento stroj pod odvážlivcem uhýbá do
všech stran a nedá se prakticky řídit.
Na sedátko zahradní židle se pak

Otec a syn Peškovi se svými „šílenými“ bicykly.
vejdou rovnou dvě mini kola s velkými
šlapadly, ani jedno z nich neměří více
než třicet centimetrů. „Já na nich na akcích jezdím. Samozřejmě jsou hodně
masivní, aby dospělého unesla,“ říká Josef Pešek mladší.

Prvním zvláštním kolem
byl dědečkův „čopr“
Kuriózní kola tvoří otec a syn Peškovi
pro zábavu už asi patnáct let. Prvním takovým neobvyklým bicyklem však
bylo kolo „čopr“, na jehož vzniku se podílel ještě dědeček Josef Pešek nejstarší. Toto kolo budilo všude pozornost mělo jako motorka typu chopper oprav-

Velociped a Josef Pešek mladší na letošním Sodomkově Mýtě (vlevo) a kolo s volantem. V pozadí na židli minikola.

3x FOTO | PETR BROULÍK

du vysoká prohnutá řídítka, jedno větší
kolo vpředu, vzadu opěrku. Jako motorky z filmu Bezstarostná jízda. „Čopr“
také neměl klasický řetěz, ale pedály se
kmitalo nahoru a dolů. „Člověk by se
měl v životě často smát, tak tomu trochu pomáháme,“ říká syn.
Kola vymýšlejí a vyrábějí oba, syn
soustruží, táta svařuje. „Doplňujeme se,
díly sháníme na šroťáku, některé nám
dodává pan Ivan Pospíšil, který lidem
opravuje kola a hlavně má veškeré díly
na staré bicykly. Má i stará sedla a unikátní šroubované osy, které už dnes
moc nejdou sehnat. Někdy nám stará
kola dávají sami lidé,“ říká otec.

Závodní veterán s berany
čeká na svoji renovaci
Josef Pešek starší vyveze z kůlny i zatím nezrenovovaného veterána – závodní bicykl se starými berany. „Loni za
námi přišel pán z Vysokého Mýta, že
bude likvidovat stará kola z garáže, tak
jestli nějaká nechceme. Několik jsme si
vybrali, jen u tohoto nemůžeme zjistit
jeho původ, chybí mu totiž štítek nebo
logo výrobce,“ ukazuje Pešek st. zvláštní přední brzdu veterána.
Peškovi sami jezdí na starých bicyklech. „Tahle kola jsou nezničitelná.
Když si koupíte nové, odlehčené kolo,
tak když s ním člověk spadne, tak se
kolo buď zkroutí, nebo nejde narovnat.
Staré kolo vyvaříte a jezdíte dál,“ říká
syn a otec podotýká, že v zimě jezdí do
práce a z práce výhradně na starém
kole. „S tímhle můžu klidně do soli.
Kdybych používal kolo s přehazovačkou, tak po týdnu zareznou převody tak,
že je po ní. Tohle má klasické torpédo a
široký řetěz, který promazávám.“
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Je raketovým šampionem světa

„

Jan Šebesta staví
funkční kosmické
modely. Loňský mistr
světa získal i letos
v Polsku evropské zlato.

ce. Když máte čas věnovat se tomu denně, tak i méně. Jsou kluby, kde si jejich
členové rozdělí práci, v Šenově nás modelářů není mnoho, takže si musím celý
model postavit sám.

Postavení
modelu někdy
trvá rok, jindy třeba
jenom tři měsíce.

MARTIN JIROUŠEK
ČR | Čtyři tituly mistra světa má na
svém kontě úspěšný modelář Jan Šebesta ze Šenova. Specializací studenta čtvrtého ročníku Vysoké školy báňské jsou
kosmické modely. Ze soutěže v Polsku
si nyní dovezl také titul mistra Evropy
pro kategorii S-7. Všechny jeho modely
jsou funkční a dokážou se vznést i do několikasetmetrové výšky.
Čeho si na svých vítězstvích při mistrovstvích světa i Evropy pro kosmické modely nejvíce ceníte?
Minulý rok jsem se stal jediným mistrem světa z České republiky od roku
1974. Během této doby nikdo tento titul
v individuálních kategoriích nezískal.
Kosmické modelářství má u nás přitom
tradici od počátku 60. let. V Šenově až
od 70. let. Co je na tom navíc zvláštní,
že v roce 1974 vyhrál Ota Čapek s maketou Saturnu. A já jsem s maketou téhož
modelu vyhrál v roce 2016. Mezitím nikdy nebodovala a na prvních místech se
neumístil ani žádný Čech.
Čemu se ve svém oboru věnujete?
Jsem všestranný typ modeláře. Letos
jsem byl zastoupen v pěti kategoriích.
Jiní se třeba soustředí jen na jednu. Mis-

Jan Šebesta ukazuje jeden ze svých modelů. Ty jsou schopny vzlétnout i do
několikasetmetrové výšky.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
trovství trvá týden, program začne setkáním, další den je oficiální zahájení, poté
trénink a pak čtyři dny soutěž. Teď v
Polsku bylo 220 účastníků, loni na mistrovství světa na Ukrajině přes pět set.
Ve kterých kategoriích soutěžíte?
Jedna z nich zahrnuje například výškové makety. Jde o to, aby model dosáhl
co nejvyšší výšky letu. Výsledek se sestává z dosažené výšky a z toho, jak porotci ohodnotí maketu. Jestli je udělaná
přesně, nakolik je obtížná. Všechny modely jsou funkční, postaveny tak, aby se
udržely co nejdéle ve vzduchu. Při hodnocení existuje také takzvané pravidlo
originality. Když máte v soutěži unikát-

ní model, který už není nikým jiným zastoupen, získáte body navíc. U jiné kategorie, bodovací makety, se hodnotí provedení letu, nakolik odpovídá letu skutečné rakety. To znamená, že se třeba
postupně oddělují její stupně, tak jak
tomu bylo ve skutečnosti. První stupeň
se odděluje zhruba ve čtyřiceti metrech,
druhý v sedmdesáti a třetí dosáhne výšky dejme tomu sto padesáti metrů. Výškové makety v mém případě doletěly
jen 220 metrů, což není mnoho, vítěz
této kategorie měl 540 metrů.
Trvá postavení modelu dlouho?
Uvést stavbu makety v čase je velmi těžké, někdy to trvá rok, jindy jen tři měsí-

Co je zapotřebí pro modelářství?
Kombinace zručnosti, technického myšlení a fantazie. Je zapotřebí vymyslet
materiál, který bude zároveň lehký
i pevný. Vymyslíte zdokonalení s použitím nového materiálu, víte, že by to
mohlo fungovat, ale pak to musíte zjistit. Vytvářím si třeba speciální laminátové fólie, odlitky. Na začátku je ale dřevěný vzor, pak odliju z polyuretanové
pryskyřice model.
Jak dlouho se odvětví věnujete?
Od roku 2005, tedy dvanáct let. V reprezentaci potom šest let.
Máte nějaké přání coby modelář?
Prioritou pro mě je dostudovat. Jde o finančně náročný koníček, motory i startovné jsou nákladné. Uhlíkové tkaniny
jsou drahé, přes tisíc korun za metr. Vítězství je jen třešnička na celkovém potvrzení mé práce. Těším se už z toho, že
stavím. Výsledek mě uspokojí, když někdo řekne, že se mu můj model líbí. Nejnáročnější je vymyslet, jak a co z čeho
vyrobit, pak už je vše jednodušší.

První člun byl jen nevzhledné monstrum
Vodák Jaroslav Hrab si
zkusil postavit vlastní
loď. Dnes se jejich
výrobou úspěšně živí.
MARTIN PJENTAK
ČR | V mládí se poprvé vydal s partou
trampských kamarádů sjíždět řeku. Vodáctví tehdy Jaroslav Hrab z Kopřivnice nenávratně propadl. „Laminátové kanoe jsme vyráběli sami na kopytech,
protože se daly jen těžko koupit. Byly
poměrně křehké, každý náraz na kámen
prakticky znamenal díru, kterou bylo
třeba zalepit,“ přiblížil. „Když jsem pak
svou první loď rozbil, daly se už koupit
vertexky a jiné, takže jsme zaplnili garáže novými, krásnými loděmi.“
Začal přemýšlet o tom, že by si vyrobil vlastní. „A protože gumové čluny
byly tehdy populární a měly oproti lami-

Jaroslav Hrab vyrábí hlavně lodě na
divokou vodu. FOTO | ARCHIV J. HRABA
nátovým řadu výhod, zkusil jsem vyrobit člun gumový,“ uvedl Hrab. První kanoi dělal doma metodou pokus omyl po
vzoru jiné, tehdy sériově vyráběné lodi.
„Nevěděl jsem nic o struktuře materiálu, ani kvalitní lepidla tehdy nebyla k sehnání. Takže první člun byl takové nevzhledné monstrum, ale byl funkční.
Nakonec skončil v koši, zůstaly nám

jen jeho fotky,“ popsal Hrab. I další
lodě vyráběl pro vlastní potřebu, ale s
každým novým výtvorem to bylo lepší
a lepší. „Pak, když jsem dělal loď i pro
kamaráda, jsem si řekl, že bych to mohl
zkusit komerčně,“ vyprávěl. Byla to
doba krátce po revoluci, kdy u nás existoval jediný výrobce gumových nafukovacích člunů, společnost Gumotex.
„My jsme byli jedni z prvních, kdo se
do toho pustili, v té době se ale na trh
chystali další dravci. Dnes je nás v republice asi pět, co se výrobou gumových člunů zabýváme,“ informoval.
Při výrobě člunů vychází ze svých bohatých vodáckých zkušeností. „Každá
voda má své specifikum, něco jiného potřebujete na klidnou hladinu rybníka,
něco jiného na divokou vodu. Naší parketou je hlavně divoká voda,“ přiblížil.
Lodě prodávají po celé republice a například i do Polska, Rakouska nebo na
Slovensko. Základní modely je nutné
stále vylepšovat. „Je to podobné jako u

aut, základní mustr zůstává, musíte se
ale přizpůsobit novým trendům a dalším věcem,“ podotkl.
V katalogu jeho firmy najdeme například i katarafty, které u nás ještě nejsou
příliš obvyklé. „Jsou velmi specifické,
dva spojené plováky mají jiné jízdní
vlastnosti než běžné lodě. Dokážou si
poradit i s velkými vlnami a nezalejí se
vodou. V Americe, Rusku a Kanadě
jsou hodně oblíbené, jezdí se tam na
nich běžně. U nás na trhu je to stále relativně novinka, uvidíme, co na to vodácká obec řekne,“ nastínil.
Nadšeným vodákem zůstává nadále.
„Situace je ale taková, že nás to vyhání
z republiky pryč. Tady už to není o vodáctví, nevím, jak to nazvat, je to spíš taková alkoholová show na vodě. S tím,
jak vypadalo vodáctví kdysi, to nemá
nic společného,“ popsal. Dnes jezdí nejraději na zahraniční řeky. „Hlavně na
Balkán, je tam klid a je to divočina
sama o sobě,“ uzavřel Hrab.
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Pár žije tangem
Patricie Poráková od dětství miluje tanec

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

TEREZA ŠVECOVÁ

Argentinský tanečník Javier Antar a Patricie Poráková, která pochází z Karlových Varů, chtějí Čechy naučit tango.
FOTO | ARCHIV PATRICIE PORÁKOVÉ
INZERCE

ČR | Patricie Poráková se sice narodila
v Karlových Varech, s argentinským tanečníkem Javierem Antarem ale tráví
většinu času právě v Argentině. Nyní
však společně míří do Česka.
„Právě se stěhujeme do Prahy a otevíráme školu argentinského tanga. Pravidelně jsme také v Brně a od měsíce září
i v Pardubicích, Jičíně a Olomouci. Samozřejmě že bychom velmi rádi byli
pravidelně také v Karlových Varech,“
říká Patricie Poráková.
S láskou vzpomíná na své dětství, které strávila v Karlových Varech. „Narodila jsem se tam, vyrůstala jsem ve Škroupově ulici na konci u lesa, pod Imperialem a za divadlem. Miluji svoje vzpomínky na to, jak jsem se proháněla lesem i dováděla na kolonádě. Každý den
o prázdninách jsme se scházeli u prame-

ne Karla IV., za obrazem jsme měli kalíšek, povídali jsme si, bubnovali jsme
a zpívali,“ vzpomíná.
Už v rodišti se u ní probudila láska
k tanci, kterou začala rozvíjet. „Moc
jsem chtěla jít na DAMU, ale nějak
jsem cítila, že chci dělat více taneční divadlo, více pohybové. Takže jsem vyletěla a pokračovala ve studiu v Barceloně, později pak v Argentině,“ dodává.
Se svým partnerem a tanečníkem Javierem Antarem se setkala náhodně při
jedné akci v Praze.
„Na tangu. Javier je jedním z nejlepších tanečníků argentinského tanga. Je
to profesionál v pravém slova smyslu.
I přestože je světově známý, zůstává velmi skromný, houževnatý, neustále na
sobě pracuje. Děláme to, co milujeme,
a dělá nám to radost. Tangem máme prodchnuté žití skrz naskrz,“ popisuje společný život. Tango je podle ní samo
o sobě tanec, který vznikl z potřeby blízkosti a potřeby lidského doteku. Co se
týče vášně, to je na každém člověku, kolik vášně vloží do toho, co dělá.
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Originál čokoládu
z Hlučína okusil i
sprinter Usain Bolt

Majitel Královské čokolády Pavel
Přebinda.
FOTO | JAN SMEKAL

Sladkosti rodinné firmy
chutnají osobnostem,
třeba britské královně.
ČR | Nejprve čokoládu dováželi z celého světa. Cukrovinky od žvýkaček přes
lízátka po oplatky, v široké škále od nejobyčejnějších až po ty nejkvalitnější.
Dneska ale rodinná firma Královská čokoláda z Hlučína vyrábí čokoládu jen
vlastnoručně. Její výrobky okusili kupříkladu britská královna, nejrychlejší
muž planety Usain Bolt nebo český prezident Miloš Zeman, který ji dostal jako
dárek, když nedávno zavítal do Hlučína. „Na naší čokoládě si pochutnávají
obyčejní lidé, ale dodáváme ji také pro
různé firmy, hrady, zámky i sportovní
organizace,“ uvedl majitel Královské
čokolády Pavel Přebinda.
Výroba se často řídí přáními zákazníků. Například už sedm let dodávají čokoládu také Williamu Lobkowiczovi,
který se za tu dobu pro Pavla Přebindu
stal hodně blízkým člověkem. „Je to
skvělý člověk a přímý potomek rodu
Lobkowiczů. Je pravnukem Maxe Lobkowicze, který se zasloužil o to, že na
Pražském hradě je Lobkowiczký palác,“ poznamenal Přebinda. „Vyrábíme
pro něj na Pražský hrad speciální recepturu čokolády, kterou neděláme pro nikoho jiného,“ dodal. „Každému jsme
schopni udělat originální čokoládu na
jeho přání,“ podotýká.
Mnozí prý chtějí originální dárky. „Jeden zákazník přišel s tím, že dceři koupil snowboard k narozeninám, ale chtěl
jí k němu dát ještě nějaké překvapení.
Tenkrát jsme tak tvořili snowboardistu
na prkně. Jsme schopni udělat různé
věci. Z čokolády vyloženě socháme.“
Už sedm let také vyrábí repliky křišťálových trofejí pro děti závodící na Čokoládové tretře, která předchází Zlaté tretře. „Díky tomu jsme tak před třemi
nebo čtyřmi lety dělali obrovskou čokoládu pro jamajského sprintera Usaina
Bolta,“ podotkl Pavel Přebinda. (sme)
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Příšery rozvázaly dětem jazyk.
Jejich příběhy zaplnily i knihu
Z maskotů Spolku
Jokes&Games se stali
hrdinové pohádkové
knížky. Ušanda, Rek,
Žabus a Hro v ní
zachraňují Příšerkov.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ČR | Letošní maturant Jakub Gloza ze
Šumperka začal organizovat akce pro
děti, ještě když byl sám dítě. S kamarády tehdy založil Spolek Jokes&Games,
který zábavu pro nejmenší připravuje.
Nyní napsal pohádkovou knihu Pohádky z Příšerkova. Jejími hrdiny jsou
„spolkové“ příšerky, které vznikly už
před pěti lety. „Knížka vyšla jako překvapení k desátému výročí našeho spolku,“ říká Jakub Gloza.
Proč vlastně příšerky vznikly?
Přemýšleli jsme, jak s dětmi komunikovat. Proto jsme vymysleli příšerky, které jsou jakousi naší prodlouženou rukou. Ověřili jsme si, že díky nim děti na
akcích víc komunikují, aktivněji se zapojují.

Příšerkov se snaží ovládnout zlé síly, ale čtyři hrdinové se spojí a městečko zachrání. Konečnou podobu hrdinům
nové knihy vtiskla výtvarnice Petra Vybíhalová. Na snímku níže je autor Jakub Gloza.
2X FOTO | JAKUB GLOZA, R. HÁNYŠ
Měl jste nějaký scénář?
Měl – v podobě názvů kapitol, a od těch
jsem se snažil odvíjet příběh. Zbytek
časem došel sám. Psaní pro mě byla jen
část práce, jelikož knížku jsem si sám
korigoval, dohlížel a organizoval lidi kolem ní. To je neobvyklé, u nakladatelství je to tak, že když je něco zaujme,
tak si to vezmou a ilustrace a vše kolem
si dodávají sami. Já jsem přičichl ke všemu, protože jsem jim tak trochu fušoval
do řemesla. Byla to velká škola.

Příšerky už tedy žily dávno před
tím, než vznikla knížka. Vymýšleli
jste pro ně příběhy až do knihy,
nebo už nějaké měly?
Žádné příběhy s nimi spojené nebyly.
Byly a jsou to pořád vlastně naši maskoti. Jejich nynější podoba je od brněnské
výtvarnice Petry Vybíhalové. Příběhy
jsem vymyslel během posledního roku.
Knížkou jsme vlastně obohatili život
příšerek. Je úžasné, jak se dá vymyslet
něco, co nějaké figurky fakticky oživí.
Byl to plán, nebo náhodné rozhodnutí napsat dětskou knihu?
Ta myšlenka se objevila zhruba před
rokem, kdy jsme si říkali, že by bylo
pěkné k výročí našeho spolku vydat pohádkovou knížku a že by bylo dobré,
aby jejími hrdiny byly naše příšerky. Tu
knížku jsme chtěli vydat jako dárek pro
děti, ale zároveň jsme chtěli naše příšerky dostat víc do povědomí, protože děti
i jejich rodiče se s nimi na našich akcích
už dlouho setkávají. Vědí, že k nám patří, ale neznali jejich příběh. To chceme
touto knížkou změnit.
Knížka je pokračováním vaší práce
s dětmi a pro děti. Kam ji lze zařadit
a může mít pokračování?
Já jsem spolek zakládal a knížka z něj
vlastně vychází. Byl to můj sen, napsat

dětskou knížku. Teď se objevila na pultech. Pokud se náklad vyprodá, mohlo
by být i pokračování.
Jak vůbec vznikala?
Měl jsem po papírech různé předlohy
už delší dobu, něco mě napadalo spontánně při psaní. Z toho, co jsem si původně představoval, se splnilo jen asi
čtyřicet, padesát procent, protože při
psaní se vše najednou začne ubírat jiným směrem, než si člověk plánuje. Postupně mě napadaly jiné věci, jiná vyústění, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci.

Každá pohádková knížka je ilustrovaná. Jak vznikaly ilustrace?
Petra Vybíhalová z Brna převzala štafetu po dvou předchůdcích, kteří příšerky
kreslili dříve, asi před rokem a půl.
Jsem rád, že jsme se domluvili i na knížce. Já jsem jí napsal, co bych chtěl na
konkrétním obrázku mít, ona to nakreslila. Pokud jsem měl připomínky, tak je
rychle zapracovala a obrázek předělala.
Musím říct, že naše spolupráce na knížce byla perfektní.
Kniha se prý dobře prodává...
Jsem rád, že se dětem líbí. Mně se taky
líbí. (smích) Četl jsem ji už mockrát. Při
korekturách, po sazbě, potom jsem ji
četl hotovou. Nic bych neměnil. Ty příběhy už vznikly a doufám, že díky nim
naše příšerky budou mezi dětmi žít.
Jaký je svět příšerek?
Je to veskrze fiktivní svět, ve kterém
žijí. Je třeba říct, že děti či jejich rodiče
se mohou v hlavních hrdinech poznat,

protože příšerky mají samozřejmě lidské vlastnosti. Děj se odehrává v městečku Příšerkov, které se snaží ovládnout zlé síly. Hrdinové knížky, kteří
jsou značně rozdílní, ale spojí své schopnosti a městečko zachrání.
Kniha má čtyři hrdiny, jak byste je
charakterizoval?
Ušanda je ufonka, takže je úplně jiná
než další příšerky, ale snaží se zapadnout a oni ji přijmou. Je to chytrá holka,
umí spoustu věcí a naučí příšerky záležitosti, o nichž vůbec neměly tušení. Na ní
spočívá hlavní díl záchrany. Rek je takové velké dítě. Je to veselá příšerka, ale
strašně se bojí strašidel. Když je ale potřeba, spojí se s ostatními a pomůže jim.
Žabus je zase velký kliďas, který má rád
mouchový džus. Nic ho nerozhodí, umí
racionálně přemýšlet, nezmatkuje a má
nadhled. Zdobí ho klid a rozvaha. No a
Hro má velké svaly. Je to opak Reka,
tvrďák, který chce všechno řešit silou.
Tu nakonec zapojí ve prospěch všech.
Řekl jste, že spoustu věcí na knížce
jste dělal sám, případně řídil tým,
který na knížce pracoval. Jak vás kolegové ovlivňovali?
S kamarády, kteří jsou ve spolku, jsme
diskutovali o příbězích příšerek, nad
obálkou i grafikou. Byly kolem toho
i hádky. Buď jsem k připomínkám přihlédl, nebo jsem se snažil vysvětlit, že
to bude lepší v mé verzi. Je třeba říct, že
za knížkou je tým, který není vidět, ale
odvedl úžasnou práci a moc mi pomohl.

INZERCE

Bylo sucho, letošní úroda byla nižší, říká Jiří Mašek

L

etošní sklizeň zemědělců v západních Čechách a jižní části Středočeského kraje přinesla propad ve výnosech i celkové produkci. Zaznamenala
to akciová společnost Primagra z Milína
na Příbramsku, která je v regionu největším partnerem zemědělců a spolupracuje
s velkými podniky a malými soukromníky.

„Letošní žně probíhaly v poklidném duchu. Začátek žní byl 21. června a konec
sklizně hlavních plodin 20. srpna. Úroda základních obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let, výnosy jsou nižší
u obilovin o 13 a u řepky o 12 procent,“ říká
v rozhovoru ředitel společnosti Primagra
Ing. Jiří Mašek.

Podnik zajišťuje zemědělcům na středozápadě Čech kompletní servis v podobě
krmných směsí, hnojiv, osiv, pesticidů či pohonných hmot. Od zemědělců pak vykupuje,
upravuje a zpracovává nebo dál prodává
jejich rostlinné produkty. Zabývá se hlavně
zpracováním pšenice, ječmene, řepky, kukuřice, žita a ovsa. Má také 12 vlastních zemědělských podniků, které se věnují rostlinné
i živočišné výrobě. Ve svém závodě v Milíně zpracovává Primagra také řepkový olej,
z něhož vyrábí metylester řepkového oleje
(MEŘO), lidově bionaftu.
Dlouhodobě se hovoří o suchu, už z loňského roku byl v půdě deﬁcit vody, poté
ale přišly silné až nárazové deště, jak to
ovlivnilo produkci?
Sucho opravdu je. Dobře je to vidět na hladině řek a potoků a ve studních. Ozimé plodiny měly ze zimních měsíců nějakou zásobu
vláhy, kterou dobře zúročily. Bohužel s postupem času srážek ubývalo, což se projevilo
v závěrečné fázi zrání. Rané ozimy, jako ozimý
ječmen a rané ozimé pšenice, suchu „utekly“,
ostatní plodiny ovšem zaschly. Projevilo se to
zejména u ozimé řepky drobnějším semenem
a menší olejnatostí a u obilovin určených pro
potravinářské účely malou objemovou hmotností, vysokým obsahem N-látek a propadem.
Dlouhodobě se špatně daří zadržovat vodu
v krajině, vodní erozí je silně ohroženo asi
10 procent zemědělské půdy. Je tedy nutné přijmout opatření k zamezení destrukce
půdy, jako jsou rozdělení velkých půdních
celků, obnovení hydrograﬁckých prvků krajiny a změna způsobu hospodaření. Ale na vině
nejsou jen zemědělci, jak se někdy mylně
šíří. Zvyšování četnosti extrémů počasí vede
k významnému budoucímu ohrožení České
republiky suchem. Hlavně jde o rozložení
a množství srážek během roku.
Primagra se zabývá skladováním a úpravou obilovin a olejnin, museli jste kvůli letošním výkyvům počasí tento proces nějak
upravit, aby produkce nedegradovala?
Úprava komodit po příjmu do skladů patří
ke standardním operacím, provádí se přečištění, a pokud je vysoká vlhkost, tak se suší.

Komodity průběžně zpracováváme na výrobu krmných směsí a MEŘA během celého
roku a obchodujeme s nimi, proto musí být
skladovány v optimálních podmínkách až
do dalších žní.
Jak si letošní sezona stojí v porovnání
s minulými lety?
Zemědělci měli za poslední čtyři roky nadstandardní výnosy, letošní sklizeň je z dlouhodobého pohledu mírně podprůměrná.
V čem je dnes největší posun oproti sezonám například z devadesátých let?
Pokud se podíváme na naši obchodní činnost, k žádným významným posunům nedošlo, snad jen došlo k nižší spotřebě obilovin
na výrobu krmných směsí, což je důsledkem
významného snížení živočišné výroby, zejména chovu prasat. Větší podíl obilovin tedy
jde na export. V tom samozřejmě spočívá
i riziko, protože ceny se pak odvíjejí od těchto exportních možností a ne vždy jsou pro
zemědělce odpovídající.
Prodáváte také osiva, změnila se v souvislosti s počasím skladba poptávky?
Skladba osevních postupů a tím i portfolio prodávaných osiv se příliš nemění.
Základem jsou obiloviny, které tvoří asi 55
procent. Ozimá řepka tvoří 16 procent a kukuřice 11 procent produkce. Dochází k mírnému rozšiřování luskovin a krmných plodin.
Na skladbu má samozřejmě vliv ekonomická
výhodnost. V dlouhodobém srovnání si obiloviny zachovávají zhruba stejný podíl, ale
je nižší výměra krmných plodin, což kompenzuje nárůst osevů řepky. Ty byly nejvyšší
v roce 2012, od té doby mají plochy řepky
opět mírně klesající tendenci.
Je třeba také zmínit, že dnešní osiva
jsou výnosem a odolností jinde než před
20 lety. Dokáží tedy dnešní odrůdy lépe
čelit současným klimatickým podmínkám?
Vývoj jde neustále dopředu, dnes se osiva
šlechtí hlavně na odolnost proti chorobám
a škůdcům a v poslední době i na odolnost
vůči suchu, zimě a na mrazovzdornost. Používání některých nevhodných odrůd z evropského katalogu má za následek například
vymrzání, uschnutí a podobně. Proto bychom se měli orientovat na domácí osvědčené šlechtitelské ﬁrmy.
Je podle vás dobře, že se výnosnost
takto posouvá?
Určitě ano, s rostoucí populací je nutné zabezpečit výživu obyvatelstva a zvířat. Navíc
se my i zemědělci pohybujeme na jednotném evropském trhu a bez odpovídajících
výnosů a efektivity bychom konkurenčně
neobstáli, zemědělství by v republice skončilo a byli bychom zcela závislí na dovozu
potravin.
Stoupá v současnosti poptávka po agrochemii?
Poptávka po pesticidech je stabilní. Je to
dáno složením pěstovaných rostlin a aktuálními klimatickými podmínkami. Pouze se
může změnit četnost některých zásahů.
Ovlivňují prodej agrochemie právě extrémní změny počasí či naopak poptávka
po biopotravinách?
Agrochemické zásahy, které se provádějí,
jsou vždy cílené a k plýtvání zde nedochází.
Bio nebo eko produkty si docela dobře dovedu představit u hovězího masa, ovčích nebo
kozích mléčných výrobků, zeleniny a ovoce.
Nedovedu si však představit takové produkty
v masovém měřítku u obilovin, řepky, kukuřice, vepřového masa, drůbeže a ostatních

velkoobjemových potravin a krmiv. Takže
prodej agrochemie biopotravinami příliš
ovlivněn není.
Jak se díváte na rostoucí poptávku zákazníků po označení bio?
Je to hodně módní záležitost. Ne vše, co
se za bio vydává, je skutečně tak zdravé, jak
se deklaruje. Viz časté nálezy mykotoxinů
v bioproduktech. Dále je i mnoho konvenčních rostlinných i živočišných komodit, které jsou vyráběné v podobném režimu jako
v ekologii, tedy s minimem chemie.
Prodáváte také krmné směsi. Česko
není v živočišné výrobě soběstačné, vnímáte další poklesy produkce?
Výroba krmných směsí skutečně v uplynulých letech poklesla. Je to dané zejména
snížením rozměru živočišné výroby, kdy zejména maso, ale i vejce a mléčné výrobky
se do republiky masivně dovážejí. Zemědělci
především v západní Evropě, ale i v Polsku
mají jinou strukturu podpor a dotací. Čím
větší dotace, tím levnější zboží pak může
konkurence nabídnout. A naši zemědělci pak
skutečně byli ekonomicky donuceni živočišnou výrobu omezit anebo zcela zrušit.
Zaznamenáváte klesající tendenci také
v malochovech, tedy v domácí produkci?
Domácí produkce je samozřejmě „vždy
lepší“ než velkovýroba, což může a nemusí
být vždy pravda. Vždy záleží na konkrétních
podmínkách. V našich prodejnách proto zákazníci najdou krmiva a krmné doplňky pro
všechny druhy hospodářských i domácích
zvířat a další široký sortiment zboží pro celou rodinu. Přestože obchody jsou bohatě
zásobené potravinami, maloprodej krmiv
a hospodářských potřeb neklesá.
Máte pro to nějaké vlastní vysvětlení?
Řada našich zákazníků má chovatelství
a zahrádkaření především jako koníček.
A samozřejmě velký vliv má i pocit jistoty, že
konzumují vlastní produkci, že znají původ.
Vaše společnost vyrábí také bionaftu,
jak vnímáte názory veřejnosti, že česká
pole jsou nyní žlutá kvůli řepce?
Názory jsou dva. První - laický - je, všechna
pole jsou žlutá, dochází k alergiím a je velká
spotřeba pesticidů. Ten druhý - odborný vidí, že zemědělci často prodávají řadu svých
výrobků pod nákladovou cenou (mléko, vepřové maso), a proto není takové překvapení,
že se snaží pěstovat, co je pro ně ekonomicky zajímavé. To je právě třeba řepka. Každý,
kdo podniká v zemědělství a chce se udržet,
ví, co mu přinese zisk. Dlouhodobě ztrátová
živočišná výroba je dotovaná rostlinnou výrobou. Ozimá řepka je hluboce kořenící zlepšující plodina pěstovaná 11 měsíců na poli,
zabraňuje erozi půdy, je medonosná, má vý-

znamné uplatnění v krmivářství (pokrutiny),
potravinářství (olej) a jen část v technickém
průmyslu (MEŘO). Podle statistiky se plochy
řepky za posledních pět až šest let již nezvyšují, spíše stagnují nebo mírně klesají.
Je podle vás přimíchávání biosložky
do nafty krokem správným směrem?
Naše společnost vyrábí biosložku MEŘO,
tedy metylester řepkového oleje, již 16 let.
V některých nákladních a osobních vozidlech
ho dlouhá léta i používáme jako čisté palivo
a nikdy jsme s tím neměli žádný technický
problém. Z tohoto pohledu problém nevidíme. Pěstování plodin pro energetické využití nabízí příležitost českému zemědělství
a venkovu. Biopaliva zvyšují zaměstnanost,
jde o 8 100 pracovních míst, a snižují naši
závislost na dovozu ropy z politicky nestabilních arabských zemí nebo Ruska. Biopaliva
začala Evropská unie zavádět před 20 lety
nejen z ekologických důvodů, ale i ke zlepšení odbytových možností zemědělců, a tím
jejich důchodové situace. Celá Evropa se
dlouhodobě potýká zejména s nadprodukcí
všech obilovin, jen letos se předpokládá export zhruba 30 milionů tun, které na světovém trhu oproti americké a ruské produkci
jen velmi těžko hledají uplatnění. Použití části
obilovin na bioethanol do benzínu a části olejnin na methylester do nafty se proto tehdy
zdálo jako logické řešení, namísto exportních
subvencí, které navíc stály EU řadu peněz.
Nyní dochází k odklonu od těchto klasických
biopaliv kvůli celé řadě zejména populistických názorů. Je pravda, že ve světě jsou
oblasti, kde je potravin nedostatek, ale určitě
to není EU a hlavním důvodem je především
chudoba v těchto zemích, nikoli nedostatek
obilovin a olejnin na trhu.
Pro producenty řepky, což jsou u nás zhruba 2 tisíce subjektů, je plánované snížení konečného podílu biopaliv první generace problematické. V budoucnu může mít významný
vliv na odbytové možnosti, a tedy i na ceny
zemědělských produktů. Navíc dnes všechna
vyráběná biopaliva musí splňovat neustále se
zpřísňující kritéria udržitelnosti, což laicky řečeno znamená, že na jejich produkci a výrobu
musí být spotřebováno výrazně méně energie, než je energie, kterou přinášejí. Takzvaná
biopaliva druhé generace, která by měla dnes
vyráběná biopaliva nahradit, by neměla být ze
zemědělských plodin. Ta se však zatím nikde
v Evropě průmyslově nevyrábí a ani pro ně
nemáme suroviny. To znamená, že bez tohoto
současného přimíchávání biosložky do paliv
si zatím nedovedeme plnění závazných cílů
EU pro snižování emisí představit. Ale ještě
uvidíme, kam se legislativa EU o snižování
emisí po roce 2020 posune.

„
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Poslední
otočku jsem
dával až moc na jistotu.

Zbývá jediný závod před
koncem šampionátu.
Celkové pořadí série
Red Bull Air Race vede
český akrobat o 4 body.
TOMÁŠ PLECHÁČ
ROBERT SÁRA
ČR | Po životním úspěchu sahá český
akrobatický pilot Martin Šonka. Když
vyhrál šestý závod světového šampionátu Red Bull Air Race v Portu, posunul
se do čela celkového pořadí. O víkendu
v německém Lausitzu sice svým třetím
místem vedení potvrdil, ale jen o 4 body
před dotírajícím Japoncem Murojou.
Do konce prestižního seriálu zbývá
pouze jediný závod v polovině října
v americkém Indianopolisu. Znamená
to, že pokud Joši Muroja vyhraje i za
mořem, Šonka tam musí být nejhůře
druhý. „Bude to velký stres, ale doufám, že bude pro všechny stejný,“ věří.
Do německého Lausitzu se těšil.
„Vedle Budapešti je to pro mě a Petra

Rodák ze Dvora Králové má našlápnuto k nejlepšímu umístění v sérii Red
Bull Air Race v kariéře.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ
Kopfsteina (druhý Čech v sérii – pozn.
red.) náš domácí závod. Spousta fanoušků mi psala, že mají koupené lístky, takže jsem jich čekal davy,“ řekl Šonka.
A nebyl zklamaný. „Lidé udělali úžasnou atmosféru, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Byli jsme s Petrem
Kopfsteinem za nimi na tribuně. Měli
jsme od nich obrovskou podporu a mě
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osobně nabíjeli do závodu. Ale zase je
to tlak, odpovědnost, aby člověk předvedl výsledek a oni neřekli, že sem jeli
zbytečně. Chtěl jsem pódium, tak snad
se jim ten závod líbil,“ komentoval český pilot svoji třetí příčku.
A jak se dívá na náskok 4 bodů? Lituje, že se mu v Lausitzu nepodařilo získat alespoň stříbro. „Mrzí to moc. Byla

to jedna desetina a vím, že poslední
otočku jsem letěl až moc na jistotu.
Tam jsem ztratil. Ale ta brána se ke mně
blíží 360 km/h a trefit to místo, kdy člověk zatáhne, není jednoduché. Zvlášť s
tím stresem,“ vysvětluje Šonka.
Před startem v americkém Indianopolisu si však věří. „Je to super pozice pro
poslední závod, ale mohlo to být klidně
lepší. Už jsme mohli mít hezký výsledek, abychom byli víc v klidu. Teď
může přijít jedna chybička a je to pryč.
Ale platí to i u ostatních. Kdo to ustojí
lépe, tak vyhraje v Indy a celý šampionát. A kdo z nás udělá chybu, má po žížalkách. Nemám náskok, který by se nedal smáznout. Ani když budu na bedně,
nic to neznamená. Protože když Joši vyhraje, já budu třetí, tak má titul. Musím
stejně všechny porazit,“ hodnotí svoje
vyhlídky český pilot.
Martin Šonka zatím letos vyhrál dva
závody. Kromě Porta, kam se série Red
Bull Air Race vrátila po osmi letech, zvítězil hned v úvodním podniku v Abu
Dhabi. Dosud nejlepšího výsledku v celkové klasifikaci dosáhl v roce 2015,
kdy skončil čtvrtý. Vloni byl devátý.
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Poslední cesta TGM do Lán
Na poslední cestu do
Lán v úterý 21. září před
80 lety odvezl zvláštní
vlak rakev s ostatky
prvního prezidenta
T. G. Masaryka.
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN BOHATA
LÁNY | Prostý hrob na Olšanech, kde
odpočíval syn Tomáše G. Masaryka
Herbert, Památník národního osvobození na Vítkově anebo zvláštní mauzoleum na třetím nádvoří Pražského hradu?
I o těchto lokalitách se od počátku 30.
let minulého století uvažovalo jako o
místě posledního odpočinku Prezidenta
Osvoboditele. Přednost dostal hřbitov v
Lánech, kde byla pohřbena Masarykova choť Charlotte. Do Lán smuteční
vlak z Prahy dorazil pozdě odpoledne
21. září 1937 poté, co se s ním ve velkolepém ceremoniálu rozloučila Praha.
Zástupy lidí a železniční stanice potažené černým flórem lemovaly poslední
cestu Tomáše G. Masaryka z Prahy přes
Stochov do Lán. Tísnící se zástupy smutečně oblečených lidí obklopily cestu
na lánský hřbitov. Stály zde zástupci firem i spolků. U hřbitova drželi stráž legionáři.
„Na malý lánský hřbitov směli jen
nejvýznamnější hosté a zaměstnanci
zámku,“ popsal obřad historik Antonín
Klimek. Obřad vedl kazatel českobratrské církve. Duchovní citoval žalm 23.
„Hospodin jest můj pastýř“, dvě závěrečné kapitoly ze Zjevení svatého Jana
a pomodlil se Otčenáš. Do země byly
prezidentovy ostatky uloženy za zpěvu
státní hymny. Skončil tak jeden z emočně nejvypjatějších dní Československé
republiky. Z prvního prezidenta republiky se stal mýtus.
„To úterý bylo tísnivé a smutné.
Měla jsem pocit, jako kdyby odešel někdo z mé rodiny,“ vzpomínala na osudný
den Tatjana Mathonová, tehdejší primánka Drtinova gymnázia na Smíchově. Praha i celá země držela státní smutek, rádio hrálo jen vážnou hudbu, omezen byl repertoár kin a divadel. Dlouhý
den začal ráno na Pražském hradě, kde
byly prezidentovy ostatky uloženy od
soboty 18. září. Ve sloupové síni, zahalené do černé barvy, s níž ostře kontrastovaly bílé sloupy, končilo rozloučení
se zesnulým prezidentem. U rakve stála
čestná vojenská stráž, delegovaná pražskou posádkou. O úroveň níže se střídali legionáři, sokolové, tělocvičné jednoty a další.
V půl desáté začaly dunět zvony svatovítské katedrály, včetně toho největší-

Před zesnulým prezidentem u Hlavního nádraží v Praze defilovali vojáci, na nebi přeletěly desítky letadel. Poté vlak
rakev s TGM převezl do Lán.
FOTO | MUZEUM RAKOVNÍK
ho, Zikmunda. V pražských ulicích se
tísnily davy. „Černé vlny zástupců stoupajících k Hradčanům vzdouvají se všemi a urovnávají se pak v nedohlednou
řadu tiše čekajících. Klikaté ulice Hradčan nestačí na tento živý řetěz věrnosti.
S podivuhodnou ukázněností, která vyplývá ze zákonů srdce, odehrává se po
celé hodiny nepřetržitý pochod všeho
občanstva,“ popsal atmosféru Nový večerník.

Generálská stráž
V deset hodin dopoledne šest generálů
v čele s velitelem vojenské kanceláře
Silvestrem Bláhou odneslo rakev před
Matyášovu bránu a uložilo ji na lafetu.
Mezi šestici vyvolených patřil například Rudolf Viest, který položil život za
Slovenského národního povstání, nebo
Lev Prchala – později osobní protivník
prezidenta Edvarda Beneše, který se v
roce 1945 nemohl vrátit zpět do vlasti.
Smutečnímu průvodu velel generál
Jan Syrový, odsouzený po válce ke 20
letům za vlastizradu. Poprvé v dějinách
republiky se v průvodu shromáždily prapory veškerých vojenských jednotek

československé armády. Dělovou lafetu
táhlo šestispřeží, po stranách pochodovali vojíni s puškou sklopenou hlavní k
zemi. Byli různých národností – Čech,
Němec, Slovák, Rusín, Žid. Měli tak
symbolizovat jednotu všech národů žijících v Československu. Za rakví kráčel
syn Jan Masaryk a vnuci zesnulého,
Herbert a Leonard Revilliodovi, a ve
vzdálenosti sedmi kroků i prezident Edvard Beneš. Ve smutečním průvodu jej
následovali diplomaté, zahraniční hosté, předsedové obou komor parlamentu,
premiér Milan Hodža, poslanci, představitelé měst, zástupci škol a další hosté.
Průvod prošel přes Mánesův most,
okolo Rudolfína, tehdejšího sídla parlamentu. V poledne dorazil kondukt ke
Staroměstské radnici, kde mimo jiné čekali zástupci Hodonína, Masarykova rodiště. Pěvecký sbor Smetana zde zapěl
„Chorál Čechů“. Poté se smuteční průvod hnul k Václavskému náměstí, kde
se s prezidentem rozloučily pražské
spolky a organizace. Z rampy před Národním muzeem se v půl druhé odpoledne posunul k Hlavnímu nádraží. Generál Syrový zde zahájil vojenskou přehlídku za doprovodu dělostřeleckých
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Pracovníky rozvozu zboží zákazníkům

salv. Na nebi rachotilo 192 letounů.
Poté rakev eskorta přenesla ke zvláštnímu vlaku do Lán. Ten byl sestaven z lokomotivy, dvou vagónů s květinami a
věnci, otevřeného vagónu s katafalkem
s rakví, velikým věncem a čestnou stráží, a prezidentského vagónu. V tom cestoval Edvard Beneš a vybraní účastníci
pohřbu v Lánech.
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Tajenka: naděje a víra.

Nové vydání
Téma: Jak
na bolesti kloubů
ČR | V populaci nad 65 let
trpí bolestivým onemocněním kolenních a kyčelních kloubů
(artrózou) až
40 procent
lidí. „A u seniorů nad 80 let
jsou artritické
problémy u některého z kloubů prakticky u každého,“
podotýká profesor Tomáš Trč, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a
traumatologie FN Motol a 2. LF UK.
Lze podle něj věřit potravinovým doplňkům na výživu kloubů?
„Výrobci potravinových doplňků často vezmou výsledky proběhlých lékových studií, využijí stejný chemický
vzorec, ale jejich doplněk přesnou látku
neobsahuje. Například glukosamin má
příznivé výsledky, ale přitom používají
do doplňku jiný druh glukosaminu,“ vysvětluje profesor Trč.
Co tedy skutečně pomáhá? A jak
je to s tlačenkou a gumovými medvídky? Čtěte v pátek v novém vydání týdeníku Téma.
(lc)

„Samota mi zatím vyhovuje“
ČR | Zpěvačka Helena Zeťová (36 let)
se snaží svůj soukromý život střežit.
O jejím řeckém příteli se nevědělo skoro nic, jen to, že za ním už před mnoha
lety odjela a začala žít právě v Řecku.
Nyní prozradila, že vztah je již minulostí, a že se stále častěji vrací do Česka,
ale nejen kvůli tomu. Chce se totiž více
věnovat muzice.
Osmnáct let pendlovala mezi Prahou
a Soluní. Přesto říká, že v zahraničí nikdy nebyla úplně doma. „Já jsem se do
Řecka nikdy neodstěhovala. Vždy po
měsíci jsem se vrátila na měsíc do Prahy. Žila jsem prostě na dvou místech,”
vysvětluje zpěvačka.

„

Do Řecka jsem
se nikdy
neodstěhovala. Vždy po
měsíci jsem se vrátila na
čas do Prahy. Žila jsem
prostě na dvou místech.
Byť umí obstojně řecky, hudbě se tam
nevěnovala. A to jí začalo postupem
času chybět. „Chtěla jsem změnu,
v řečtině jsem zpívat nechtěla, protože
si v tomto směru tolik nevěřím,” prozra-

Helena Zeťová už pár let pracuje na novém písňovém albu. Chce ho dokončit do svých narozenin v listopadu.
FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, ARCHIV MAFRA
dila s tím, že pracuje na nové desce.
„Dělám na ní několik let. Ráda bych,
aby světlo světa spatřila v listopadu,
kdy budu slavit narozeniny.” Vzhledem
k tomu, že se po letech rozešla s přítelem, má teď coby singl více prostoru a
může opět tvořit. „S přítelem jsme se rozešli, ale zůstali jsme přátelé. Prostě
jsme to tak oba cítili. Teď se mohu více
soustředit na sebe,” prohlásila Zeťová.
Návrat do Česka plánovala ještě před

létem, což bylo pro ni, jak sama říká, nakonec to nejlepší rozhodnutí. „Po dvaceti letech jsem poprvé trávila léto v lese a
ne u moře,” pochvaluje si zpěvačka, která momentálně na nový vztah nepomýšlí. A jak to má Helena Zeťová s myšlenkou na založení rodiny? „Tu logicky zatím neplánuji, jelikož není s kým. Každopádně mi prozatím samota vyhovuje.
Mám alespoň čas na práci a sama na
sebe,” dodala.
(fik, kri)
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Šírl přišel a zase Nespeky opustil
Fotbalisté Nespek hrají
poprvé v historii klubu
krajský přebor. Za cíl
mají především klidnou
záchranu, kterou si chtějí
vybojovat bez nervů.
PETR PROCHÁZKA ML.
NESPEKY | V předcházející sezoně
skončily Nespeky sice v krajské 1. A třídě až třetí, ale díky tomu, že druhé Podlesí postup odmítlo, mohly slavit historický úspěch. Ještě nikdy od vzniku klubu se v Nespekách krajský přebor nehrál. Vedení se spolu s hráči shodlo, že
není o čem debatovat, a společně vyšli
vstříc nové, neznámé výzvě. „Zrovna
jsem byl na dovolené, takže to bylo trochu složitější, ale jsem rád, že jsme to
přijali,“ prozradil nespecký předseda
Petr Králíček.
Po šesti odehraných kolech mají Nespeky šest bodů a jsou třinácté.
Na jaře z klubu odešel k benešovské
mládeži trenér Václav Knížek, kterého
INZERCE

…Spolu
poznáme svet!

Fotbalisté Nespek hrají poprvé ve své historii v krajském přeboru. Na pár
zápasů je posílil i Radek Šírl.
FOTO | LUDĚK RUBLIČ
nahradil Jiří Maršoun. Jenže ten po sezoně nechtěl svou nespeckou štaci prodloužit, a tak muselo vedení po pár měsících opět shánět kouče. Nakonec na trenérskou nabídku kývl Jaroslav Tesař.
„S Jardou Tesařem se známe. Tím, že
přišel, nám hodně pomohl. Kluky převzal v podstatě měsíc před začátkem di-

LAST MINUTE
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SLUNNÝ OSTROV

KYPR

8 cena
dní
na osobu 11990,- Kč

5 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4* HOTELY • POLOPENZE • PROGRAM S VÝLETY

POZNÁVACÍ CESTA

MAROKO

TURECKÁ

8 cena
dní
na osobu 11990,- Kč

5 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

8 cena
dní
na osobu 11990,- Kč

5 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

5* HOTELY • ULTRA-ALL-INCLUSIVE • 2 VÝLETY V CENĚ

dní
OKRUŽNÍ ZÁJEZD - AUTOBUS 8 cena
na osobu 10990,- Kč

ITÁLIE

7 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

OKRUŽNÍ CESTA ŠPANĚLSKO

ANDALUSIE

8 cena
dní
na osobu 11990,- Kč

8 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4* HOTELY • SNÍDANĚ-BUFET • 3 VÝLETY V CENĚ

4* HOTELY • SNÍDANĚ - BUFET • 5 VÝLETŮ V CENĚ

RIVIÉRA

vize, takže už toho moc vymýšlet nemohl. Přípravu jsme neměli ani špatnou, ani výbornou. Udělali jsme toho
hodně, ale za více času bych se nezlobil,“ uvedl Králíček.
Nespeky stále pracují na posílení kádru, přijít by mohli ještě dva hráči, kteří
by vyztužili sílu týmu. Zajímavý příběh

se odehrál okolo bývalého reprezentanta Radka Šírla. Ten nejprve opustil
Zbuzany a stal se cennou posilou Nespek, jenže poté se ze svých soukromých důvodů rozhodl pro návrat zpět
do Zbuzan. „Odchod Radka Šírla mě
mrzí, ale plně jej respektuji. Z ČFL
k nám přišel benešovský Marek Večeřa,
který by měl být kvalitní posilou. Díky
postupu se k nám začali sjíždět lidé
z okolí, změnilo se i složení diváků. Začali chodit ti, co mají větší fotbalový
přehled,“ líčil Králíček.
Cílem Nespek je pohybovat se okolo
desátého místa a hlavně se vyhnout záchranářským problémům, což trápí
leckterého nováčka. Svěřenci trenéra
Tesaře zatím hodně doplácejí na nezkušenost v osobních soubojích s důraznějšími soupeři.
„Musíme si zvyknout, že hrajeme
tvrdší soutěž než loni. Zatím máme problém se střílením branek, osm gólů za
šest zápasů není žádná sláva. Hodně propadáme v hlavičkových soubojích ve
středu hřiště, ale to se snad zlepší. Na
tréninkovém hřišti máme osvětlení, takže můžeme trénovat i za tmy,“ řekl předseda Nespek.

OSTROV

MAURICIUS

13cenadní
na osobu 24990,- Kč

23 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4* HOTELY • POLOPENZE NEBO ALL INCLUSIVE • 2 VÝLETY V CENĚ

dní
OKRUŽNÍCESTA FRANCIE&ANDORRA 8 cena
na osobu 12990,- Kč

ŠPANĚLSKO

9 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4* HOTELY • SNÍDANĚ-BUFET • 4 VÝLETY V CENĚ

dní
OKRUŽNÍ ZÁJEZD - AUTOBUS 8 cena
na osobu 9990,- Kč

SCHWARZWALD

8 990,Kč

od
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

VČETNĚ DOPRAVY AUTOBUSEM • SNÍDANĚ • 3 VÝLETY V CENĚ POLOPENZE • NÁDHERNÉ VÝLETY

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800101606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 PL 231

Za každých 200 Kč utracených v řetězci prodejen BILLA získáte u pokladny 1 nálepku.
Za nasbírané nálepky a doplatek si můžete vybrat libovolného plyšového Nebeského hrdinu.
Kartičku, na kterou nálepky nalepíte, si vyžádejte u pokladny.
Akce probíhá od 13. 9. do 19. 12. 2017. Nálepky je možné získat do 12. 12. 2017.

www.billa.cz

