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Zapomenutý poklad je na světě
I po více než čtyřiceti letech od svého zbourání dokázal starý Most příjemně překvapit současné historiky

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

ZUZANA MENDLOVÁ
MOST | Stavební listina podepsaná čelními představiteli Mostu a zástupci stavitele, fotografie starého Mostu a jeho vedení, tržní nebo hřbitovní řád, rozpočet, dokumenty o životě ve městě, mince, papírové peníze, několik výtisků místních
novin, reklamní leták nebo recept na léčbu zápalu plic z roku 1836. To vše se objevilo v cínové schránce, kterou 4. října
roku 1883 uložili do základů budovy teh-

dejšího Krajského a okresního soudu
v Mostě a která se po čtyřiceti letech od
svého objevení dočkala otevření.
„Zaletované víko schránky otevřel už
v předstihu konzervátor, ale nikdo z nás

135

let byly ve schránce
ukryté dokumenty
z tehdejšího Mostu.

se na její obsah zatím nepodíval,“ uvedl
těsně před slavnostním odhalením novodobého pokladu ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup. Podle něj
sice před lety někdo schránku poo-

tevřel, ale zřejmě do ní jen nakoukl
a nic dalšího už nedělal. Ze schránky
pak před týdnem za asistence ředitele
Státního okresního archivu v Mostě Martina Myšičky a mosteckého primátora
Jana Paparegy vyjmuli uschované věci.
Cínová schránka se do muzea dostala
na konci roku 1977 těsně před tím, než
byla budova tehdejšího soudu ve starém
Mostě kvůli těžbě uhlí odstřelena. Samotné muzeum čekalo stěhování hned
vzápětí, protože i jeho budova v tu dobu
stála téměř na hraně těžební jámy.
Všechny muzejní materiály se stěhovaly
celkem třikrát, než se konečně dostaly

do současné budovy mosteckého muzea. „To, že se jedná o sbírkový předmět
a že schránku vlastně nikdo za celou
dobu neotevřel, jsme zjistili až díky mimořádné inventarizaci, která právě
v muzeu probíhá,“ popsal okolnosti znovuobjevení schránky Soukup. „Bylo by
dobré najít někoho, kdo by si ještě vzpomněl, jak schránku z budovy vlastně vyňali. Byla uložená pod závěrným kamenem, takže ten, kdo ji vyndal, o ní mohl
něco vědět, nebo zda šlo o čirou náhodu
při bouracích pracích,“ doufá v rozluštění dalšího tajemství Soukup.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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„Staré knihy si žijí svůj klidný
život i v naší uspěchané době“
Do antikvariátu Luboše
Růžičky se chodí často
jen za vzpomínkou na
minulé časy.
5plus2
■ ROZHOVOR
ZUZANA MENDLOVÁ
MOST | Tisíce knih, stovky gramodesek a desítky starožitných předmětů přenesou klidnou atmosféru starých časů
snad na každého návštěvníka mosteckého antikvariátu a starožitností. Zřejmě
největší obchod s knihami z druhé ruky
v kraji najdete téměř nepatřičně zasazený v panelové zástavbě nedaleko mosteckého vlakového nádraží. „Všechny
knihy a staré věci jsem do těchto
prostor stěhoval v kuse tři měsíce a většinu úplně sám. Nikomu bych to nepřál,“ říká jeho majitel Luboš Růžička,
kterého knihy obklopují po celý život.
Jak se v dnešní uspěchané době žije
majiteli antikvariátu?
Pocházím z knihkupecké rodiny, takže
jsem na knížkách vyrostl a mám je rád.
Pak už jen záleží, kde má člověk nastavené hodnoty. Pokud nejste líný a důvěřujete Bohu, tak se to dá, ale není to
o vydělávání peněz. Je to o tom normálně žít. Jsem rád, že jsem schopen obchod udržet, ale musím do něj investovat víc svého času a provozovat i internetový obchod. I když mě práce velmi
baví, tak je potřeba z něčeho žít.
Co vás vedlo k tomu dát se na prodej použitých knih?
Už v devadesátých letech jsem měl knihkupectví a provozoval k němu i galerijní činnost. Díky tomu jsem mohl pořádat například výstavu Adolfa Borna, Jiřího Suchého, Miroslava Horníčka
nebo Vladimíra Komárka. V roce 2000
jsem na popud mé současné ženy otevřel antikvariát. Začal jsem v panelovém domě v bývalé kočárkárně na
30 metrech čtverečních se třemi tisíci
knih ze své knihovny. Pak jsem se ještě
několikrát stěhoval, až jsem nakonec
skončil v těchto prostorech. I když náklady na provoz nejsou malé.

Luboš Růžička ve svém antikvariátu v Mostě.
Měl jste někdy pocit, že už nemá
cenu se tomuto oboru věnovat?
Před posledním stěhováním, před dvěma lety, jsem hodně přemýšlel, jestli
chci pokračovat. Největší problém jsem
ale asi řešil na konci 90. let, kdy jsem
po rozvodu přišel o knihkupectví. V antikvariátu jsem pak měl najednou desetinový obrat, než na jaký jsem byl zvyklý. Musel jsem zásadně přehodnotit své
priority. Hodně mi pomohla víra v Boha
a od té doby posuzuji věci trochu jinak.
To, že nemám tisíce peněz na účtu, už
mě tak netíží, i když bych si je samozřejmě přál i pro svoji rodinu, abychom si
mohli splnit některé sny. Vše důležité,
co potřebuji, ale mám. Podstatné jsou
pro mě i dobré vztahy v rodině. Pro mě
je největší jistota moje víra. Jestli tedy
nastala někdy nějaká krize, tak jsem ji
asi neprožil nebo si to neuvědomuji.
Mění se v době digitálních čteček zájem lidí o staré knihy?
Plno lidí ani v dnešní moderní době knihy neopustilo. A spousta se k nim opět
od digitálních čteček navrací zpět. Čtečky osobně beru spíš jako alternativu než
jako úplně novou cestu. Pokud máte knihu podepsanou autorem a víte, že ji držel v ruce nebo má krásnou vazbu, tak
už to má zase jinou atmosféru. Každá
stará kniha má svůj vlastní příběh a ten

vám elektronická nikdy nedá.
Vedle knih nabízíte i gramofonové
desky nebo starožitnosti. To vzniklo
na základě čeho?
Občas někdo přišel, že má kromě knih
i nějaké staré věci po příbuzných. Ty se
pak u mě postupně začaly kupit ve skladu. Tři roky nazpátek, po přestěhování
do bývalého mosteckého Šantánu, jsem
se jim mohl začít víc věnovat. A současné prostory, které mají 460 metrů čtverečních a kde jsme od roku 2016, si
o starožitnosti řekly úplně samy.
Do vašeho obchodu není asi nutné
jít hned s cílem něco si koupit...
Lidé k nám občas chodí jen si tak popovídat. Někteří se zastaví, porozhlédnou
se a teprve za čas přijdou pro konkrétní
věc. Často sem chodí lidé jako do muzea, zavzpomínat. Kolikrát se jim vybaví při pohledu na staré věci vzpomínky
z dětství a mládí. Pro všechny jsou dveře otevřené. Vážím si každého zákazníka, i kdyby utratil jen 20 korun. Nepotřebuji nikoho přesvědčovat a lámat do nějakého obchodu. Snažím se s každým
hrát férovou hru. A lidé to často vycítí.
Jaké knihy máte rád vy osobně?
Nemám jenom jeden úzký záběr. Každý
den čtu Bibli. A pak mám vždy rozečte-

FOTO | IVETA LHOTSKÁ

ných několik knih na různých místech.
Teď čtu svého oblíbence Viktora
Fischla a jeho povídky z Páté čtvrti
o pražském židovském městě nebo Čapkovu Válku s mloky. Snažím se číst pestře, mám různé žánry. Naposledy jsem
se nemohl odtrhnout od klasického
Steinbeckova románu Na východ od
ráje. K oblíbeným knihám se i několikrát vracím. Důležité je nečíst víc knih
od jednoho autora hned za sebou. Je to
stejné jako s jídlem. I sebelepší autor,
když ho budete číst pořád dokola, se
vám svým stylem po čase zají.
Sám se věnujete i výtvarnému umění. Je to pro vás odpočinek?
Tvořím moc rád a téměř ze všeho. V hlavě mám stále spoustu nápadů. I kamarádi mi říkají, že mám práci na několik životů. Ale spoustu věcí dělám jen do
šuplíku. Mám stovky pastelek, a když
se potřebuji uklidnit, tak je ořezávám.
Poslední dobou ale nejvíc relaxuji u kulečníku. Protože tam můžu úplně vypnout. Když čtete nebo kreslíte, tak neustále přemýšlíte. U kulečníku se oprostím od všeho. Tam není kam spěchat, je
potřeba se soustředit úplně jinak. Nesnáším sousloví aktivní odpočinek. Aktivně odpočívat přece ani nejde. Odpočinout si znamená pro mě takový luxus
jako nic nedělat. Což moc neumím.
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Zapomenutý poklad je na světě
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Rozsah nálezu muzejníky příjemně
překvapil. Je to pro ně skvěle ucelený
soubor památek na jednu konkrétní slavnostní událost. „V archivu máme k dispozici jen několik desítek fotografií z té
doby,“ okomentoval nález velkého
množství dobře zachovaných popsaných fotografií Martin Myšička. Poklad
tak má pro historiky i neocenitelnou historickou hodnotu.
Budova okresního a krajského soudu
byla v době svého vzniku obrovskou investicí v hodnotě 300 tisíc zlatých, která ale v Mostě kromě nadšení vyvolala
i odpor určité části veřejnosti. Kvůli
tomu, aby mohla být postavená, musela
jít v roce 1880 k zemi budova historicky cenné renesanční radnice.
Všechny nalezené dokumenty jsou
v němčině. Většina uložených věcí poputuje k laboratornímu zpracování. Některé papírové dokumenty bude nutné
kvůli jejich křehkosti zrestaurovat.
„Předpokládáme, že ve druhé polovině
roku bychom mohli nalezené věci vystavit,“ uvedl ředitel muzea, které letos
oslaví 130 let od svého založení.

Ve schránce z roku 1883, která byla uložena pod závěrný kámen tehdejšího soudu (obr. vpravo nahoře), se ukrývaly
desítky dokumentů a fotografií, mimo jiné i fotografie místních ostrostřelců (obr. vpravo dole). FOTO | 3x ONDŘEJ BIČIŠTĚ

INZERCE

PŘIJMEME MUŽE
I ŽENY DO VÝROBNÍCH
PODNIKŮ
OPERÁTOR VÝROBY
SVÁŘEČ
ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK

MZDA: AŽ 185,-/HOD.
ČISTÉHO

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
TÝDENNÍ ZÁLOHY

800
128 128
VOLEJTE ZDARMA
KALIKOVA 1, PLZEŇ

4 23. února 2018

Česká republika

Vysušená rodina i bahenní žena.
V Praze ukazují unikátní mumie
Vypadají strašidelně, ale
pro vědce byly výhrou.
Stav některých světově
proslulých mumií, které
jsou nyní poprvé k vidění
v Evropě, experty
šokoval. Ti dokonce
z jejich žaludků dokázali
zjistit, co dotyční
nebožáci měli
naposledy k jídlu.
5plus2
■ TÉMA
ČR | Kdo se kolem roku 1800 procházel
v centru Prahy, z výlohy obchodu lékárníka
Václava Barky se na něho šklebila seschlá
tvář mumifikované mrtvoly. Viditelně umístěná cedulka s nápisem lákala na prodej
„mumiového prášku“, což byl skutečně
prach z rozemleté mumie. O něm se věřilo,
že je zdraví prospěšný a zároveň působí
jako afrodiziakum. Seschlá tkáň se vždy odřízla, rozemlela na prášek a prodávala. Jenže lékárník zjistil, že než mít mrtvolu ve
skladu, lepší je nebohého nebožtíka vystavit
jako reklamu a prášek mlít postupně od nohou. V Evropě se takto snědly tisíce mumií.
Podivná móda dlouho nevydržela, lékárník přesto stačil mrtvole rozemlít kus nohou
ke kolenům. Teprve pak mumie zamířila do
muzea. Tak se zachovala jedna z nejstarších
českých mumií zvaná Beznohý, která patří
k lákadlům probíhající výstavy Mumie světa na pražském Výstavišti. Kromě českých
mumií se návštěvníci dozvědí i to, jak se zachovaly takzvané „bahenní mumie“. Jedna
z nich, nalezená v holandské bažině, je kompletně vystavena hned na počátku přibližně
hodinového okruhu.

České mumie
Zajímavostí je mumifikovaná hlava (na snímku) ze 17. století,
nalezená u pražské Prašné brány. „Patřila zřejmě církevnímu
hodnostáři dnes už zrušeného kostela u sv. Vojtěcha,“ vysvětluje
kurátorka. Další raritou jsou takzvané klatovské mumie, zřejmě
největší soubor mumií nalezený v Česku. Jsou to těla mnichů
pokládaná na chmel, který měl odpuzovat hmyz. Krypta měla
systém důmyslných vzduchových kanálů v dutých sloupech,
který byl při opravách v roce 1937 porušen, a tak se většina mumií
rozpadla, a proto byla poté pohřbena. Klatovští lékaři jednu
z dochovaných mumií, přes 400 let starou Anežku Kunhutu
Příchovskou z Příchovic, vyšetřili. Přišli na to, že před smrtí trpěla
chronickou rýmou a také plicní a kostní tuberkulózou.

Scvrklé hlavy bojovníků
Bojovník jistého ekvádorského kmene neznámého jména měl smůlu. Nejen, že byl
zabit svými nepřáteli, kmenem Jívarů, ale po smrti mu byla oddělena hlava, která
měla sloužit jako talisman válečníkovi, jenž ho připravil o život. Hlava se na temeni
nařízla, aby bylo možné vyjmout lebeční kosti. Stažená hlava se o polovinu zmenšila
vařením, pak se usušila, oškrábalo se maso a tuk. Nakonec byla zavěšena nad oheň, aby
se proces mumifikace dovedl k dokonalosti. Poté se zašila ústa, neboť bojovníci věřili,
že tak duše poraženého bojovníka z hlavy neunikne a nebude se chtít pomstít.
Do kůže se ještě vtíral uhelný prach, aby duše neviděla ven. Výroba talismanu trvala tři
týdny a krvavý rituál z domorodých kmenů Jižní Ameriky vymýtili v polovině 20. století
až misionáři. Zejména v 18. a 19 . století to byl ale pro bělochy výnosný obchodní artikl.

„Bahenní“ žena ze Zweeloo
Na holandského dělníka, který těžil v roce 1951 rašelinu, čekalo hluboko pod zemí nehezké překvapení –
mrtvola ženy. Ta se díky kyselému prostředí v bažině uchovala v pozoruhodně dobrém stavu, ačkoliv
pocházela z 1. až 3. století. Dnes je známá jako bahenní mumie zvaná „Žena ze Zweeloo“. Mumie se dostala
do rukou vědců, kteří odhalili neskutečné souvislosti. „Díky zachování vnitřních orgánů se v žaludku ženy
našly zbytky jídla. Její poslední pokrm se skládal z prosa, žita a ječmene. A také ostružin, podle nichž lze
odhadovat, že žena zemřela koncem léta či začátkem podzimu, kdy rostou,“ vypráví organizátorka pražské
výstavy Květa Havelková. Vědci ve zbytcích vnitřností našli také vajíčka a části těl parazitů. Ve střevech a na
játrech žil tenkohlavec lidský, dále jeden z dnes nejrozšířenějších parazitů škrkavka dětská a také motolice
kopinatá, která parazituje u přežvýkavců. Ta se do vnitřností člověka dostane po konzumaci infikovaných
kravských jater. Nedaleko „Ženy ze Zweeloo“ (která je vystavená v Praze) byly nalezeny ostatky jiné
obyvatelky tohoto regionu, která žila zřejmě o pár desetiletí později. Označovaná je jako „Princezna
ze Zweeloo“. Vědcům se podařilo zrekonstruovat zejména její ošacení a ozdoby, jak ukazuje tato kresba.

Evropská premiéra
V některých částech výstavy až zamrazí,
a to třeba když se návštěvník dostane před
tři skleněné rakve, kde je vystavena celá mumifikovaná rodina z Maďarska. „Vystavené
exponáty jsou v Evropě poprvé, zapůjčené
jsou ze světových muzeí a univerzit. Díky
nim se dozvíme, jakými neduhy napříč staletími lidé trpěli, jaké vykonávali povolání, poznáme jejich zachovalé ošacení a v případě
některých zjistíme, co měli v době smrti
k obědu,“ zve na výstavu organizátorka Květa Havelková. Výstava s desítkami mumií
otevřena až do 30. června. Vstupné činí
200 korun pro děti a 320 korun pro dospělé,
o víkendu je o 50 korun dražší.
(jos)

Rodina mlynáře z Vácu
Když se Evropou v 18. a 19. století šířila epidemie tuberkulózy, umíraly
miliony lidí. Nákaze se neubránilo ani prosperující maďarské město Vác,
nacházející se jen pár kilometrů od slovenské hranice. Zemřely tisíce jeho
obyvatel a někteří z nich, přes dvě stě lidí, byli pohřbeni v kryptě kostela.
„Dodnes se neví, proč těla nebyla zakopána pod zem, ale uložena
do dubových rakví z čerstvého dřeva, jehož odkapávající smola pomohla
k mumifikaci zemřelých,“ říká kurátorka. Vystavena je celá rodina
mlynáře Michaela Orlovice včetně manželky Veroniky a ročního
syna Johanese. Všichni jsou oblečeni ve věrné kopii tehdejších šatů.
„Tuberkulóza je dodnes problematické onemocnění. Vědci se na mrtvých
z Vácu učili izolovat tehdejší kmeny bakterií tuberkulózy a tak přispívali
k dnešní léčbě nemoci,“ doplňuje průvodkyně.

NA VŠECHNA
BRÝLOVÁ SKLA
Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

FOKUS optik a.s., tř. Budovatelů 3275, 434 02 - Most,
otevírací doba: Po-Pá 9-17:30 hodin, telefon: 476 000 186.

Do naší společnosti FOKUS optik v MOSTĚ
uvítáme nové kolegy na pozici

Optik / Optometrista
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v oboru optometrie, nebo středoškolské v oboru optik
• aktivní přístup, komunikativnost, příjemné vystupování
• ochotu učit se nové věci, které vás budou určitě bavit
• zkušenost s prodejem výhodou, není ale podmínkou, rádi vás zaškolíme.

Nabízíme:

• stabilní práci u jedničky v oboru oční optiky
• přátelský tým kolegů s profesionálním přístupem
• práci na dobu neurčitou
• vzdělávací programy, ﬁnanční příspěvky na kongresy a školení
• zaměstnanecké beneﬁty (stravenky, penzijní připojištění, služební telefon, aj.)
• zajímavé ﬁnanční ohodnocení s nárůstem mzdy po 3měsíční zkušební lhůtě,
odměny za nadstandardní pracovní výkony, roční odměny
• optometristce/optometristovi, který by byl ochotný cestovat,
nabízíme ﬁnanční příspěvek na dopravu a mzdový bonus.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Svůj životopis posílejte na e-mail:
personalni@fokusoptik.cz,
nebo volejte: +420 296 119 111.
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Návrat Kelly Family. „Úspěch nám
V 90. letech hudebníci
z Kelly Family vyprodávali
stadiony po celé Evropě.
Když v roce 1997 rodinná
kapela dlouhovlasých
„kočovníků“ koncertovala
v Praze, šílely po nich tisíce
fanynek. „Tím humbukem
okolo skupiny náš táta
trochu trpěl. Bylo nutné
udělat pauzu, rušili jsme
koncerty za miliony,“
vzpomíná Kathy Kelly.
Vloni skupina ohlásila
comeback a v březnu
se vrátí i do Česka.
5plus2
■ ROZHOVOR
Současná sestava skupiny
Kelly Family čítá sedm členů.
Na snímku vlevo v původní sestavě v 90. letech, kdy se poprvé objevila na plakátu německého časopisu Bravo.

JOSEF HORA
ČR | Jedni je milovali, druzí nenáviděli.
Kelly Family. Rodinná skupina, která zažila fenomenální úspěch v druhé polovině
90. let. Po celém světě prodali dohromady
na 20 milionů desek. Po více než dvou desetiletích se teď vracejí při svém comebackovém turné i do Prahy, 8. března zahrají
v O2 areně.
Kapela mírně prořídla – původně jich
bylo devět, do Česka ale dorazí jen šest
nebo sedm muzikantů. Přijedou z Německa, kde rodina s irskými kořeny pocházející z USA nakonec zakotvila.
Pro 5plus2 se rozhovořili hned tři ze
slavných sourozenců – nejstarší Kathy,
sympatická Patricia a miláček porevolučních náctiletých, někdejší „blonďatý andílek“ Angelo.
V Česku máte hodně fanoušků, zároveň vás ale mnoho vyznavačů jiných
hudebních stylů nikdy nepřijalo. Stali
jste se i inspirací pro parodie. Kapela
Tři sestry třeba zpívá příběh o tom,
jak Angelo mutuje a zničil celou zpívající rodinu. Znáte tu skladbu?
Angelo: Právě teď češtině nerozumím.
(smích) Tu píseň ale každopádně neznám. Legraci máme rádi, umíme si dělat srandu i ze sebe navzájem. Faktem
ovšem zůstává, a to říkám s pokorou, že
jsme dokázali naplnit 50 velkých hal
a mnoho festivalů.
Comeback jste ohlásili vloni. Proč
jste se kapelu rozhodli obnovit?
Kathy: Hlavním důvodem je, že chceme jako Kelly Family udělat zase něco
společně. Všichni máme své vlastní životy, sólové hudební dráhy, jsme roz-

FOTO | ARCHIV KELLY FAMILY,
WIKIPEDIA, PROFIMEDIA

troušení po celém světě a teď bychom
rádi zase byli chvíli pohromadě. Je
mezi námi silné pouto. O návratu na pódia se už dlouho mezi členy rodiny mluvilo. Kromě toho nás mnoho našich fanoušků hecovalo: No tak, udělejte
něco! Jenže jedna věc je něco chtít a druhá to uskutečnit. Objevil se ale ten
správný tým, a tak jsme tu.
Takže když se ozývají hlasy, že jste
se na pódia vrátili kvůli penězům,
tak to není pravda?
Kathy: Jako sóloví zpěváci si vyděláme
myslím víc, takže kvůli penězům to není.

Mluvíte o rodinném poutu rodiny
Kelly. V čem hlavně je silné?
Kathy: Není vše perfektní, to je jasné.
Nežijeme samozřejmě všichni pohromadě, netrávíme spolu každý den. To pouto je jak rodinné, tak profesionální, které v nás vzniklo společnou tvrdou prací.
Obě tyto síly se prolínají.
Vaše rodina si v době největší slávy
koncem 90. let dokonce koupila
v Německu velký zámek Gymnich.
Otec Dan Kelly chtěl mít tehdy
všechny členy pod jednou střechou.
Vydařilo se toto zvláštní soužití?

The Kelly Family

Kapela vznikla už v 70. letech, a to pod názvem
The Kelly Kids.
■ Rodina žila značně alternativně, děti nechodily do školy,
otec je vyučoval doma. Odmala se všichni věnovali hudbě.
■ Po přestěhování z USA do Evropy žili kočovným
způsobem, na hausbótu i v autobuse.
■ V roce 1994 jim vyšlo přelomové album Over The Hump,
které je katapultovalo mezi hvězdy první velikosti.
■ Navzdory milionům fanoušků byli Kelly Family častým
terčem kritiky, hlavně kvůli jednoduchým textům
a celkové stylizaci.
■ Po roce 2000 vrcholily vzájemné neshody, mnozí členové kapely se začali vydávat
na sólovou dráhu a odstěhovali se do různých koutů světa.
■ Vloni The Kelly Family ohlásili comeback spojený s aktuálním turné (na snímku).
■

Patricia: Zámek jsme prodali. Byl velmi velký a jeho údržba stála moc peněz.
Původně se měl stát jakými ústředím
všech aktivit The Kelly Family, ale nestalo se tak. Rodina ho koupila v době,
kdy si jednotliví sourozenci už hledali
partnery a rozutekli se po světě.
Angelo: Otec si myslel, že když bude
zámek dost velký, bude v něm místo pro
každého člena rodiny. To byl jeden
z jeho mála snů, které se nevyplnily. Většina jeho snů se ale vyplnila. Pro mne je
lepší mít po světě několik domů a každý
třeba prodat.
Kathy: Pokud se nám comeback podaří, každý si bude moci koupit zámek.
Patricia: (smích) Ne, žádné další zámky!
Váš otec Dan, který zemřel v roce
2002, vlastně celou zpívající rodinu
dal dohromady a tím stvořil legendu.
Patricia: Myslím, že nejen otec, ale i matka měli sen, abychom všichni někde zpívali. The Kelly Family nebyl nějaký plán.
Bylo to vyústění touhy našich rodičů, kteří milovali hudbu a tanec, abychom všichni společně zpívali, což se dělo už mnohem dřív, než slavná skupina vznikla.
Tato touha o společných vystoupeních
dala rodičům energii a sílu vše uskutečnit.
Základními emocemi v naší rodině byly
štěstí, naděje a vzájemná pomoc.
Otcové často svým dětem dávají do
života různé rady. Obrovský úspěch
zaznamenala Kelly Family v roce
1994 po vydání prvního veleúspěšného alba Over the Hump. Taková sláva
byla začátek konce mnoha umělců.
Otec na to musel nějak reagovat, že?
Kathy: Dobrá otázka. Učil nás třeba to,
že byznys a peníze nejsou to nejdůležitější. Hlavní je držet spolu a následovat svou
touhu. Každý z nás byl jiný a otec nám třeba radil, ať se zaměříme na to, co nás baví.
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přerůstal přes hlavu,“ přiznávají
kdy já si vzal paruku, opravdu příšernou paruku, a během vystoupení jsem
své vlasy ostříhal. Fanynky plakaly.
Když zjistily, že to byl vtip, vše bylo
v pořádku. Když si ale mé jméno zadáte
dnes do internetového vyhledávače,
mezi prvními je fotka právě s tou hroznou parukou.

Patricia Kelly

Angelo Kelly

Angelo: Mě třeba směřoval, ať si sednu
za bubny. Takže já jsem teď v kapele
hlavně bubeníkem.
Patricia: Pamatuji si, že v mém případě, ale asi i u ostatních sourozenců, mě
otec vedl k sebepoznání. Samozřejmě
měl své chyby, ale v jednom byl skvělý,
učil nás objevovat naši vlastní osobnost. Jeho rady silně respektovaly to, co
každý z nás chce dělat. Když chceš tancovat, tancuj, když chceš hrát na bubny,

dělej to. Podporoval nás v našich vlastních rozhodnutích, jakým směrem bychom se chtěli ubírat.
Kathy: Humbukem kolem úspěchu
v 90. letech táta trochu trpěl, neustále se
o nás psalo v souvislosti s nějakými údajnými skandály. Dá se říct, že občas ten
úspěch přerůstal přes hlavu a bylo nutné
udělat pauzu, otec rušil kontrakty za miliony. Přesto měl táta stále pocit, že jsme
pány svého osudu.

Kathy Kelly
Pamatuji si vás z 90. let, kdy jste měli
opravdu dlouhé silné krásné vlasy.
Například z mladého blonďáka Angela, který má dnes pět dětí, fanynky šílely. Byly ty vlasy tehdy pravé?
Angelo: Byly pravé, ale museli jsem si
dělat kudrlinky. Nevím, jestli se nám to
dařilo. Jednou jsme měli před sebou vystoupení následovanější německé televizi, které sledovalo asi 20 milionů diváků. Měli jsme připravený takový vtip,

Před koncerty vás tedy čekala náročná úprava účesů? Proč se smějete?
Patricia: Vy jste nějaký časopis píšící
o vlasech? Ale vážně. Ano, příprava
byla dlouhá a náročná. Nosili jsme natáčky – jak holky, tak kluci, které naše
vlasy formovaly přes noc. Jimmy, jeden
ze sourozenců, se kvůli natáčkám nechal ostříhat. Nedalo se s tím spát, bolela nás hlava. Někteří Kellyové mají vlasy extrémně silné, jiní extrémně slabé.
Žijete v mnoha koutech světa. Kde
jsou The Kelly Family dnes doma?
Angelo: Ano, každý z nás žije v jiné
zemi. Někdo v Německu, další ve Španělsku, v Americe. Je pro nás velice těžké se sejít dohromady. A to je také jeden z důvodů našeho comebacku.

Zámek jako rodinné sídlo. Štěstí ale Kellyovým nepřinesl
Byly to časy jejich největší slávy. Vyprodané stadiony, milionové
zisky. Kapela Kelly Family se tenkrát, v roce 1998, rozhodla
zpečetit rodinné i pracovní pouto koupí vlastního
aristokratického sídla – vodního zámku Gymnich nacházejícího
se nedaleko německého Bonnu. Zde měli společně žít a tvořit
všichni členové rodinné kapely. Byl to ale především splněný sen
otce Dana Kellyho, s nímž se ne všichni zcela ztotožnili.
Dan Kelly však v roce 2002 zemřel, a protože ostatní členové
už měli i řadu svých sólových projektů, společné sídlo ztratilo
smysl. Rodina se ale nedokázala domluvit, co se zámkem
ze 14. století udělat. Hádky skončily tak, že zámek šel do dražby.
Prodán byl hluboko pod odhadní cenou, jen za přibližně
3,1 milionu euro, tehdy tedy za něco okolo 80 milionů korun. „Tato nemovitost byla velkým snem mého otce, který
se ale nenaplnil,“ konstatoval po prodeji Joey Kelly. A mimochodem, zámek hostil i jiná slavná jména – třeba
sovětského vůdce Leonida Brežněva, československého prezidenta Gustáva Husáka nebo amerického prezidenta
Richarda Nixona. Objekt totiž původně patřil spolkové vládě, která v něm ubytovávala některé zahraniční návštěvy.

GARANCE
VÝHODNĚJŠÍ
PŮJČKY

INZERCE

GARANTUJEME
MENŠÍ ÚROK NEBO
SPLÁTKY
Stačí zavolat zdarma na 800 459 460.

Zonky vám garantuje menší úrok nebo splátky, pokud vám vaše banka předschválila
úvěr do 500 000 Kč s dobou splácení maximálně 5 let. Platí do 1. června 2018. My jsme Zonky s.r.o.
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Božská Ema: šereda bez talentu?
Potetovaná celebrita, vyznavačka spiritismu, vášnivá
sběratelka kuriozit, diva se vzrušujícím sopránem.
Před 140 lety se narodila pěvkyně Ema Destinnová.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Když se roku 1897 mladičká Ema
Destinnová pokusila o angažmá v Národním divadle, doporučil jí tehdejší ředitel F. A. Šubert „brát sprchy“, aby
zchladila své rozčilení při zpěvu. Budoucí hvězdu newyorské Metropolitní
opery odmítl s tím, že nemá hlas. Stejně
dopadla při zkoušce v Drážďanech a
konkurzu v berlínském Theatru des
Westens. Tamnímu řediteli Hoffpauerovi se zdála bez talentu a nevzhledná: „Vidím, že jste ošklivá.“ Jenomže u
berlínské Dvorní opery Emu přijali a o
pár let později jí už ležel u nohou Londýn po vystoupeních v Covent Garden s
Enrikem Carusem, jedním z nejlepších
tenorů historie. Amerika tak mohla otevřít svou náruč jejímu krásnému sopránu. Čím božská Ema oslnila operní svět
a proč pěvkyni označovali jako výstřední celebritu se sametovým hlasem?

Zhýčkaná slečinka Emílie
Ema Destinnová se
narodila o půlnoci
mezi 26. a 27. únorem 1878 jako Emílie Pavlína Věnceslava Kittlová. Její otec
byl realitní magnát,
měl rudné doly, pivo-

var i lihovar. Majetek ale podědil, sám
byl spíš pražským mecenášem a bohémem, který se uměl divoce bavit. Štědrý otec temperamentní Emu miloval, dělal pro ni všechno. Ona malovala, od
pěti let hrála na housle, v osmi na ně poprvé koncertovala. Výjimečný pěvecký
talent však v Emě odhalila proslulá vídeňská profesorka Marie von Dreger
Löwelová-Destinnová, podle níž si později sopranistka zvolila pseudonym.

Had se šplhal po stehně
V objetí mužů
Destinnová spočívala s rozkoší.
Kvůli první lásce, šampionovi
v cyklistice Jindřichu Vodílkovi,
prý chtěla skočit
z balkonu. Měl
tomu zabránit přítel rodiny Bedřich
Spurný, když ji popadl za copy. Klavírní virtuos Arthur Rubinstein v pamětech Moje mladá léta zmiňuje, že měla
vytetovaného hada na noze, který mířil
až k intimním partiím. Lidové noviny
v roce 1941 však její „kérku“ popisují jinak: „Destinnová si dala na přední část
stehna barevně vytetovat krásnou lví
hlavu, od níž se vinul had po holenní
kosti až k chodidlu. Musela na tu nohu
oblékat dvě punčochy, aby kresba neprosvítala.“ Po Destinnové toužil oper-

ní skladatel Giacomo Puccini, zamilovaný Enrico Caruso jí marně opakovaně
nabízel sňatek. Asi nebyl její typ.

Film a dvoutisícovka

Spiritismus a kostlivec Ivan
„Její byt je nejvýraznějším obrazem slečnina
uměleckého nitra a jejích intimních zálib,“ líčil časopis Český svět
v roce 1911 obydlí
Destinnové s bizarními loveckými zátišími.
O tři roky později si Ema koupila
zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde spávala na katafalku hlídaná kostlivcem
Ivanem. Šlo o skutečnou lidskou kostru, která jí připomínala pomíjivost života a slávy. Sopranistka jen tak potvrdila
svůj obdiv ke spiritismu a alchymii.

V roce 1916 byla Destinnová zadržena
na hranicích a obviněna ze špionáže.
„Vyfasovala“ domácí vězení pod dohledem policie. Ani manželství s mladičkým nadporučíkem letectva Josefem
Halsbachem nebylo šťastné. Zůstala
sama. Chudá a zatrpklá. Zemřela v pouhých 52 letech na mozkovou příhodu.
V roce 1979 připomenul režisér Jiří
Krejčík její vlastenectví i úžasnou kariéru v životopisném filmu Božská Ema.
Navíc portrét Destinnové na nás shlíží
z dvoutisícové bankovky.
(kor, pk)
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Onemocnět rakovinou může kdokoli
a proto je důležité zvolit takovou léčbu,
která vám umožní bydlet doma, jíst běžnou
stravu, sportovat, zcela minimalizovat
problémy s impotencí a inkontinencí
a zajistit si kvalitní život.

Paprsek, který léčí

rakovinu
k i prostaty
t t

www.ptc.cz
222 999 000

Naši pracovníci jsou stále
připraveni poskytnout
informace o možnostech
vaší léčby.

99 %

úspěšnost léčby
ranného stadia

PROTON
THERAPY
CENTER

DOPORUČENÍ Z LÉKÁRNY

INZERCE

Dejte STOP
rýmě
Zase Vás přepadla rýma? Trápí vás obavy z dlouhodobého užívání běžných nosních sprejů a mořské
vody vám nezabírají? Pak na nic nečekejte, vsaďte
na sílu léčivých rostlin a zastavte rýmu hned teď!
Vyzkoušejte účinný RymaSTOP® Dr. Weiss vyráběný
podle původní švýcarské receptury, obsahující unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů
HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní
sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek
je možnost přípravek využívat dlouhodobě a bez
obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré
přírodní látky jsou navíc
v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické
reakce!

ANO spánku,
NE chrápání
Pokud se i z vaší ložnice ozývá každou noc hlasité a nepříjemné chrápání, spolehněte
se na přípravek z vaší lékárny! Má příjemnou chuť, nedráždí a zajistí vám klidnou noc
bez tohoto nepříjemného zvuku.
Vyzkoušejte účinný ústní sprej Pssst!®. Tento
doplněk stravy obsahuje unikátní účinnou
složku VOLUME CONTROL COMPLEXTM,
která je jedinečnou kombinací rostlinných
extraktů světlíku lékařského, ostropestřce

Odrazte se od

DNA

mariánského, chmele otáčivého, panthenolu,
šalvějové a eukalyptové silice a mentolu,
jež působí na měkké části horních dýchacích
cest. Ústní sprej Pssst!® je účinný již od první
noci.

Jedna kapka,
moře pohody

a žijte naplno!
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě
on stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být
nepřirozené vylučování kyseliny močové, která v těle krystalizuje. Poté
se vytvoří jehličkovité krystalky, jež se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk
stravy z lékárny Enzycol DNA*. Jeho
unikátní složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje
její lepší vylučování z těla2. Přípravek
obsahuje komplex přírodních látek
Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace extraktu z 1kyselé višně,
2
celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin.
Díky přidanému *zinku napomáhá
k normální syntéze DNA.

Každý den je váš
zrak vystavován
námaze, kterou si ani
neuvědomujete.
Jestliže jsou vaše oči suché, podrážděné či unavené, dopřejte jim
kvalitní péči zvlhčujících očních kapek OCUTEIN® SENSITIVE
z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky speciálnímu složení zajišťují 100% úlevu a okamžitou pomoc pro unavené a červené oči.
Jejich jedinečnost spočívá v tom, že jako jeden z mála zdravotnických prostředků používají dvojkombinaci lubrikačních a hydratačních látek. Výrazně se tím snižuje dráždivost oka, kapky se pomaleji
vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se jejich účinnost.
Kapky OCUTEIN® SENSITIVE umožňují celodenní nošení kontaktních čoček bez dráždění a vysušování.
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Osmdesátka Jiřího Menzela

Děti vůbec nechtěl, dcery Anička a Evička mu teď ale pomáhají porazit nemoc.
„Jsou to hlavně naše holky, které ho drží a motivují,“ prozradila manželka Olga.
Oscarový režisér Jiří Menzel se narodil před 80 lety, 23. února 1938. Režíroval
desítky ﬁlmů,
ﬁlmů, ještě ve více snímcích ale hrál. Tohle jsou jeho tři zásadní role.
HRA O JABLKO
VĚRY CHYTILOVÉ

VANČUROVO ROZMARNÉ LÉTO
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“
říká herec Rudolf Hrušínský coby majitel říčních
lázní Antonín Důra na začátku i na konci filmu
Rozmarné léto podle knihy Vladislava
Vančury. Menzel, jenž snímek režíroval,
si zároveň střihl roli kouzelníka
Arnoštka, pouťového
komedianta.

Ve filmu Věry Chytilové o věčném sporu mezi mužem a ženou
si Jiří Menzel zahrál sobeckého
porodníka MUDr. Johna, který
svádí potřeštěnou zdravotní sestřičku Annu ztvárněnou Dagmar
Bláhovou. V „nahaté“ scéně si
Anna sundá tričko. „Tehdy panovaly příkazy, že v záběru mohlo
být maximálně jedno ňadro. Já musela dát obě,
protože jsou malá,“ prohlásila Bláhová.

UPÍR Z FERATU JURAJE HERZE
V hororu o krvežíznivém závodním autě režisér
Juraj Herz svěřil Menzelovi postavu doktora Marka,
který odhalí, že Ferat saje krev plynovým pedálem
z řidičova chodidla.

Foto: archiv MAFRA

KOMERČNÍ PREZENTACE

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) řeší otázku uložení
radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky
musí být izolovány od životního
prostředí na dlouhou dobu.
Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je úprava a uložení
tak, aby byla zajištěna izolace od všech složek životního prostředí. SÚRAO je zákonem
garantovanou zárukou bezpečného ukládání
všech radioaktivních odpadů v ČR od roku
1997. Bezpečný provoz tří našich provozovaných úložišť je toho dokladem.
V Česku je aktuálně více než sto původců
radioaktivních odpadů. Ty jsou bezpečně
ukládány do úložišť – Bratrství v Jáchymově,
Richard v Litoměřicích a úložiště v areálu
jaderné elektrárny Dukovany. Tato úložiš-

tě jsou určena ke konečnému uložení nízko
a středněaktivních odpadů pocházejících
z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také
z provozu jaderných elektráren. Nyní je
v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů.
ČR vyrábí asi třetinu elektřiny v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany, kde každoročně vzniká na 100 tun vysokoaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP),
které nelze uložit do již provozovaných
úložišť. V současné době je VJP dočasně
skladováno přímo v areálech elektráren ve
speciálních kontejnerech Castor. Ty zajišťují
dokonalou ochranu okolí před zářením, ale
jejich životnost činí zhruba 50 let. VJP i další
vysokoaktivní odpady nelze na povrchu skladovat dlouhodobě. Musíme je účinně oddělit
od životního prostředí, a to na dobu v řádu
dokonce stovek tisíc let. Tak, aby radioaktivita poklesla na bezpečnou úroveň.

SEŘIZOVAČ - AUTOMOTIVE (TRUTNOV)
Techničtí nadšenci pozor! Trutnovský
Continental rozšiřuje výrobu a hledá nové
seřizovače výrobních linek. Hledáme
automechaniky, strojaře, elektrikáře a další.
Jistý výdělek až 31.000 Kč hrubého/měs.,
přes 25 benefitů, svozové autobusy
zdarma.
Více na www.jobdnes.cz/detail/X0A5WG

Brigáda V likérce - 15.2. odpolední, 16.2. ranní/odpolední
Pomocná pracovnice/dělnice-pouze ranní směna-Veverská…

Continental
Automotive
Cz ec h…

SVÁŘEČ 235 Kč/h d
8000 Kč áb
Více na www.jobdnes.cz

105 Kč / hodinu
ří

ě

k

Digital marketing manager
35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Učitel odborných předmětů se zaměřením na IT…

Více na www.jobdnes.cz

15 000 - 16 500 Kč

Obsluha/Seřizovač CNC strojů - pracoviště Brno
Dělník u lisu, pondělí až pátek (Jakr.)

Marketing, reklama, public relations

Lektor Aj - Chybí Vám naplnění a radost z práce?

Učitel odborných předmětů se zaměřením na…

Úložiště Dukovany

Výroba, průmysl

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Učitel odborných předmětů se zaměřením na…

Za nejbezpečnější cestu ke zneškodnění
těchto látek vědci považují hlubinné úložiště. V něm jsou odpady uloženy ve speciálních kontejnerech do velké hloubky (cca 500
metrů) ve stabilním geologickém prostředí,
kde nehrozí tektonické posuny, vulkanická
činnost, zemětřesení, záplavy apod.
V ČR za projekt hlubinného úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V současné době probíhá
fáze sběru dat v potenciálně vhodných lokalitách, kterých je celkem 9. Finální lokalita by
měla být vybrána v roce 2025. Se zahájením
provozu hlubinného úložiště se pak počítá
v roce 2065. Výstavba hlubinného úložiště
není českou specialitou. Naopak. Všechny
země s atomovými elektrárnami na ukládání
vyhořelého jaderného paliva intenzivně pracují. Zřejmě nejdále je Finsko, kde se s otevřením úložiště počítá v roce 2023. Hlubinné
úložiště radioaktivních odpadů potřebujeme.
Je to otázka 10 milionů lidí v České republice.

35 000 - 50 000 Kč / měsíc
35 000 50 000 Kč /

ě í

Online marketing specialist pro slovenský trh
Specialista marketingové komunikace

30 000 - 30 000 Kč / měsíc

Specialista eventy

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz
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KOLAPS A BOJ O ŽIVOT

BEZ STUDU ZA ČOKOLÁDOVÉ ČMUCHALY?

Po listopadovém kolapsu tráví Jiří
Menzel už déle než tři měsíce v nemocnici. Podle jeho manželky Olgy
se ovšem zdravotní stav v poslední
době výrazně zlepšil. „Už je ze všeho
vyléčen, jen musí nabrat sílu. A on se
skutečně snaží a velmi bojuje,“ svěřila
se v rozhovoru pro Magazín DNES.
Menzel byl po jistou dobu udržován
v umělém spánku. Za vším prý byla
nákaza meningokokem. „Jirka chytil
meningokoka nejspíš z klimatizace někde v letadle, když v Košicích
připravoval operu Falstaff. Lékaři
ho léčili silnými antibiotiky. K tomu
dostal ještě zánět středouší, který mu
operovali,“ vysvětlila Menzelová.

„Byl to kšeft, myslel jsem, že ani nepůjde do Československa,“ omluvně říkal Jiří
Menzel o komedii Čokoládoví čmuchalové. Režíroval ji roku 1985 v tehdejším Západním Německu. Přiznává, že komedii, v níž dvojice poldů hledá vraha s tygřími drápy a důmyslnost si dodávají švýcarskou čokoládou, on sám
dokázal sledovat asi 20 minut, pak film vypnul.
„Měl bych se stydět,“ přiznal.

MÁMA OLGA, TÁTA MENZEL I TÁTA BRABEC
Je to nezvyklá rodinná trojice, vlastně pětice. Menzel dlouho a vytrvale odmítal mít děti.
Jenže jeho manželka Olga po nich toužila, a tak si jedno „pořídila“ s jiným režisérem
– Jaroslavem Brabcem. Nyní devítiletá Anna Karolína ale Menzela přesvědčila, že mít
vlastní potomky není úplně tak špatné, jak si filmař myslel. A tak mu Olga před třemi
roky přivedla na svět dceru Evu Marii. Menzel, Olga i Brabec žijí každý sám, holčičky
bydlí u maminky. Oba otcové se o své potomky pečlivě starají.
INZERCE

SOKOVI
NAŘEZAL
PRUTEM
Ve velkém sále karlovarského hotelu Thermal
to toho léta 1998 bylo
pořádné pozdvižení. Jiří
Menzel se rozhodl řešit
svůj spor s producentem
Jiřím Sirotkem o práva k filmové adaptaci
Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále pořádným
výpraskem. A na veřejnosti. „Poté, co Sirotek
přišel k sedačkám
určeným pro členy poroty a festivalové hosty,
Menzel vstal, vzal prut,
několikrát ho udeřil
a zcela mlčky ho vyhnal
ze sálu,“ popsal divokou
scénu z Thermalu jeden
z dalších hostů. „Jsem
rád, že jsem to udělal,“
suše konstatoval Menzel
s tím, že si prut připravil
předem.
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Aby vaše tělo v zimě nežíznilo
Dehydratace nám nehrozí
jen v létě, ale i při zimním
sportování. Kolik a jakých
tekutin je potřeba vypít,
abyste byli fit?
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Nejen v létě, ale i v zimě můžeme své
tělo poměrně lehce dehydratovat. Ale zatímco v horkých měsících považujeme za
přirozené, že při sportu více doplňujeme tekutiny, v chladných ročních obdobích už
to pro mnohé tak automatické není.
„Při sportu a pohybu obecně vzrůstá potřeba tekutin nejen v teplém, ale i ve studeném počasí. A to o to více, jestliže jsme v
suchém a větrném prostředí,“ dodává. „Ve
všech těchto případech tělo odpařuje vodu
jako možnost ochlazení organizmu a je nutné mu ji doplnit, spolu s minerálními a dalšími prospěšnými látkami,“ vysvětluje Pavel Suchánek, nutriční specialista Fitbee
a výzkumný pracovník IKEM.
INZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

Jak tedy vypadá správný pitný režim
pro konkrétní aktivity?
Méně náročné aktivity jako chůze v lehkém terénu, méně náročné sjezdové lyžování: Při těchto činnostech doplňujte zejména vodu jako „médium pro chladič“,
obsahující nižší množství minerálních látek. Mezi vhodné nápoje patří kojenecké
a slabě mineralizované vody. Pokud se
více potíte, například kvůli okolní teplotě,
je přínosné vypít i sklenici zhruba 0,33 l
středně mineralizované vody (Mattoni,
Korunní, Ondrášovka).
Středně náročné aktivity jako chůze
v těžším terénu, rychlejší běh v lehkém
terénu, lehčí výlet na běžkách: Pokud
tyto aktivity přesahují 40 minut, doplňujte

nejen vodu a minerální látky prostřednictvím slabě a středně mineralizovaných
vod, ale také energii. Možným doplňkem
pitného režimu jsou proto i mírně slazené
minerálky, případně izotonický nebo v teplém období hypotonický nápoj, který připravíte třeba smícháním teplého čaje ze
středně mineralizované vody s trochou
soli, medu a citronu. Pokračuje-li zátěž delší dobu, pravidelně každých 15 minut doplňujte minimálně 2 dcl tekutin. Můžete přidat i malou műsli tyčinku bez polevy. Po
skončení aktivity pak postupně vypijte alespoň půl litru, lépe však litr středně mineralizované vody s vyšším obsahem hořčíku
a draslíku (Magnesia, Mattoni, Korunní),
v případě výraznější námahy i speciální regenerační sportovní nápoj.
Velmi náročné aktivity jako rychlý běh
na běžkách, vysokohorská turistika, velmi intenzivní lyžování na těžkých svazích: Doplňovat vodu, minerální látky
i zdroje energie je v těchto případech velmi důležité. K tomu slouží izotonické
sportovní nápoje s přidanými cukry a také
silně mineralizované vody (Poděbradka,
Hanácká kyselka, Magnesia Extra). Ztráta
vody, minerálních látek a zároveň velká

spotřeba energie po delší dobu klade velké nároky na organizmus a je naprosto nezbytné doplňovat tekutiny i energii před
začátkem, v průběhu i po skončení zátěže.
U intenzivních sportovních činností hrozí
už po jedné až jedné a půl hodině takový
stupeň dehydratace, který může vyvolat
velmi těžkou únavu. Po dvou až třech hodinách může kombinace intenzivní sportovní zátěže a nedostatku tekutin ohrožovat zdraví. Ztráty tekutin se totiž mohou
pohybovat až okolo dvou litrů za hodinu.

Kolik toho vypít před,
během a po sportování?
Před zátěží – 2 hodiny před začátkem
zátěže 400 až 600 ml tekutin.
Během zátěže – doplňování ztrát tekutin
150 až 350 ml každých 15 až 20 minut.
Po zátěži – 450 až 675 ml tekutin na každý
0,5 kg ztráty tělesné váhy během zátěže.
Každodenní potřeba tekutin zdravého
člověka se pohybuje podle tělesné
hmotnosti okolo 2 litrů (30 až 35 ml na
1 kg optimální tělesné hmotnosti a den).
Řídí se optimální tělesnou hmotností,
nikoli aktuální.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE
SPECIÁLNÍ KOMERČNÍ PROJEKT

Blízká budoucnost
podle Vodafone:
internet na parkovišti
Chytrá parkoviště
odlehčí městům
Technologie úzkopásmového internetu
věcí (NB-IoT, z anglického Narrow
Band Internet of Things) propojující
různé stroje, přístroje a objekty slibuje
velkou budoucnost. Vodafone touto speciální sítí určenou pro přenos malých objemů dat na velké vzdálenosti pokrývá
již celou Českou republiku.
Obrovskou výhodou sítě NB-IoT je
dostupnost jejího signálu i na těžko přístupných místech, která se mohou nacházet dokonce i pod zemí a signál
NB-IoT projde i několika zdmi v řadě.

Ušetří čas a sníží
ekologickou zátěž
ve městech

Všechna města se dnes potýkají s nárůstem individuální automobilové dopravy a hledají řešení, jak ve městech
omezit ekologickou zátěž a vyřešit nedostatek parkovacích míst. Tuto situaci mohou znatelně vylepšit tzv. chytrá
parkoviště, která nabídnou online reINZERCE

Chytré parkování

Inteligentní plánování a využití
parkovacích ploch pro
provozovatele parkovišť.
■ Rezervace a platby online
prostřednictvím webového.
portálu nebo mobilní aplikace.
■ Vysoký stupeň zabezpečení sítě
NB-IoT.
■ Uživatelsky přívětivá mobilní
aplikace.
■

Tento koncept byl úspěšně
otestován a předveden odborné
veřejnosti na konferenci IDC IoT
Forum 2017. Vodafone ČR v
současné době buduje další pilotní
projekty chytrých parkovišť.

Vodafone řešení
na síti NB-IoT

Chytrá parkoviště mohou vyřešit nedostatek parkovacích míst a omezit ekologickou zátěž.
FOTO | SHUTTERSTOCK
zervaci přes webový portál či mobilní
aplikaci a zamezí tak zbytečnému provozu, který vzniká právě při hledání
parkovacího místa.

Majitelé, provozovatelé parkovišť
a parkovacích domů, ale i řidiči získají
přehled o volné kapacitě a vytížení
v různých časových obdobích.

Chytré parkoviště v každém okamžiku
přesně ví, kolik parkovacích míst je obsazeno a kolik je volných. Senzory připojené k NB-IoT síti odesílají informace o obsazenosti míst, která mohou
mít řidiči k dispozici v mobilní aplikaci nebo přímo v navigaci.
Společnost Vodafone navrhla koncept chytrého parkoviště s využitím
nové sítě NB-IoT. Základem technického řešení je senzor zabudovaný přímo na konkrétním parkovacím místě,
platforma pro sběr dat o obsazenosti
daných míst a aplikace pro Android či
iOS (případně webový portál). Rezervace konkrétního místa ve vybraném
parkovišti nebo parkovacím domě je
možné udělat v aplikaci ještě před příjezdem. Aplikace slouží také k zaplacení parkovného přesně podle délky
parkování.

HUDEBNÍ IMPULSY

33 (ne)Ztracených let
Nebylo to ztracených
33 let, může si říct
zpěvák Marek Ztracený,
který právě slaví
„Kristova léta“.
JOSEF VLČEK

L

oni v listopadu oslavil písničkář
Marek Ztracený deset let v českém showbyznysu. Do populární
hudby doslova vtrhnul výraznou baladou Ztrácíš v roce 2007 a v následujícím
roce se stal v Českém slavíku objevem
roku. Zůstal za ním i další nový talent,
který se tehdy objevil, Tomáš Klus.
Pianista, kytarista a zpěvák Miroslav
Slodičák, který si říká v souladu se
svým prvním hitem Marek Ztracený, patří spíše k nenápadným, ale ceněným autorským interpretům. Nejspíš bychom
ho mohli zařadit mezi romantiky typu
„láskou zkrocený bouřlivák“. Rozpoložení takového autora výstižně vyjadřují

slova jedné z jeho nejznámějších a nejupřímnějších písní Vlastní svět: „Jediný
důvod, proč se vracím, jsi ty, vracíš mě
zpátky do reality.“
Většina písničkářů a mladých popových hvězd, které se objevily v posledních letech, nepochází z Prahy. Platí to
i o Marku Ztraceném, který vyrazil do
světa showbyznysu ze šumavské Železné Rudy. Tam se narodil a je tam dodnes jeho domovská stanice. Není tedy
divu, že právě tady, konkrétně na sjezdovce na Špičáku, oslaví výjimečným
koncertem už 24. února 33. narozeniny.

Divočil, ale klid mu svědčí
Marek má na svém kontě čtyři alba. První, pojmenované podle jeho největšího
hitu, bylo v roce 2008 na naší scéně událostí roku. Jeho úspěch překvapil autora
i vydavatele, který stál o to, aby Ztracený co nejrychleji zúročil svůj dobrý výsledek dalším albem. Deska Pohledy do
duše se bohužel příliš nevydařila. Na
písničkách bylo znát, že vznikaly pod
tlakem a jsou šité horkou jehlou. Aby

ne. Po letech zpěvák přiznal, že
tehdy měl v repertoáru jen tolik písní, že mu jen tak tak
vystačily na jeho debut. Písničky na druhé album, jak
se říká, tahal až z paty.
V následujících letech se
Marek Ztracený snažil stabilizovat svůj osobní život, až
příliš rozvrácený rychlým úspěchem. Užívá si syna, který
hraje hokej, ale
také poctivě trénuje na bubny
a rád se vrací
i k přítelkyni
Marcele. Nově
získaná koncentrace mu dala
sílu ke třetímu
albu V opilosti,
na němž s jistou
smířlivostí bilancuje své alkoholem
a sexem prosycené období života. Zdá se, že klid-

nější rodinný způsob života mu vyhovuje. Album Pády z roku 2015, které
tuto éru zachycuje, patří k tomu nejlepšímu, co ve své kariéře vytvořil.
V posledních měsících to vypadá,
že rezignoval na dlouhohrající nosiče. Pro rádia i YouTube jen uvolňuje
zhruba každého půl roku jednu píseň
i s klipem. Poslední dvě se mu
výjimečně vydařily - jak
Vlastní svět, tak retro
melodie Léto 95 se
staly velkými rádiovými a internetovými hity. V klipu Léto 95 si zahrálo 14 českých
celebrit v čele
s Jiřím Bartoškou, Lucií Bílou
a Karlem Gottem. Pro toho Marek dokonce napsal
písničku, kterou už brzy
posluchači uslyší. Na
čerstvého třiatřicátníka
rozhodně slušné skóre.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

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

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
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
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

Česká republika
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Hudební kalendář: U Evy Pilarové
to byla s Nekonečným ohnivá show
| Písničku Mexico nahrála Eva Pilarová
sice už v roce 1973, ale pořádně „horko“ jí
s ní bylo i o více než dvě desetiletí později.
Když ji totiž v 90. letech nacvičovala pro
televizní silvestrovský pořad, málem kvůli
tomu u ní doma začalo hořet. Mohl za to
zpěvák Daniel Nekonečný. „Kde byl Dan,
tam byly ohně,“ zavzpomínala s úsměvem
Eva Pilarová na rádiu Český Impuls
AM 981. Písničku Mexico Dan Nekonečný, známý svou zálibou v ohnivých efektech, totiž „piloval“ u Evy Pilarové doma.
„Navíc jsme asi ještě tři neděle poté luxovali zlaté třpytky, které z Dana padaly,“
dodala Pilarová s tím, že třpytky pak ještě dlouho vyčesávali i z jejich kocoura.
„Ten Dana miloval, a tak byl také pozlacený,“ uzavřela.

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2
VyhrajTe
dárkový balíček k filmu Pračlověk!

SOUTĚŽní OTázka

Jak se JmenuJe hlavní hrdina filmu?
a) dug b) shaun c) Gromit
VyhráVají 3 soutěžící
Instrukce k soutěži:

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

Zpívej dál, všechnu tíhu sejmi z ramen
a v moři vyper do běla své šaty tropico,
zpívej dál jak z dálky řeky pramen,
víc než Mississippi zvuč a zpívej Mexico...
(Hudba: lidová, český text: Z. Borovec)
Yvonne Přenosilová přišla k písničce
Roň slzy omylem. Prozradí to příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý
program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

Protažení chrání
klouby i svaly
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Důsledné a správné protažení svalů,
šlach a kloubů ještě před tím, než se vrhnete do sportování, by mělo být pravidlem.
Přesto řada lidí, lyžaře nevyjímaje, právě
tuto přípravnou fázi podceňují. Výsledkem jsou pak minimálně namožené svaly
a klouby, v horším případě i zranění.
„Vykloubení a poškození úponu
a šlach bývá nejčastějším úrazem lyžařů.
Bohužel je to z velké části dáno nedostatečným rozcvičením ztuhlých svalů před
výkonem,“ potvrzuje Adnan Ahmetašević, hlavní fyzioterapeut Lékařského
domu Praha 7. Na zahřátí stačí 10 až
15 minut, které věnujete protažení hlezenních kloubů, kyčlí a bederní a krční páteře. „Ještě než nohy uzavřete do těsných lyžařských bot, prohýbejte je v kotnících.
Před nasazením lyží zakružte bedry na
obě strany a krk protáhněte s hlavou skloněnou k hrudníku,“ radí Ahmetašević.
Správné rozcvičení je samozřejmě pro
vaše klouby důležité nejen před lyžováním, ale v podstatě před jakoukoliv sportovní aktivitou. „Jako první byste se měli
zahřát, tím se všechny tkáně, tedy i kloubní, nastaví na správnou provozní teplotu,“

Capsicolle náplast

KAPSAICINOVÁ HŘEJIVÁ NÁPLAST
Složení kapsaicinové hřejivé náplasti
Hlavní účinnou složku hřejivé náplastí tvoří kapsaicin, přírodní látka
získávaná z vybraných druhů paprik. Kapsaicin patří mezi tradiční součásti indiánského léčitelství i moderní medicíny. Podporuje krevní
oběh, likviduje bakterie, zrychluje metabolismus a prohřívá pokožku.
Okamžitá a 100% přírodní pomoc při ztuhlosti zad, svalů i kloubů.
Jednoduše ji nalepíte na postižené místo a do 20 minut cítíte úlevu
a příjemné teplo, které trvá až 8 hodin.

Kapsaicinová náplast účinně a dlouhodobě pomáhá
při ztuhlosti
osti svalů a kloubů i svalové únavě
FOTO | SHUTTERSTOCK

souhlasí Kateřina Hollerová, trenérka
z Contours, a přidává další rady: „Dále by
měl následovat dynamický strečink a mobilizace kloubů, tedy pohyby ve všech
kloubech všemi jejich možnými směry.
To pomůže rozprostřít uvnitř kloubní tekutinu optimálně a rovnoměrně. Zároveň
se připraví na výkon i okolní tkáně, jako
šlachy, vazy a samozřejmě i svaly,“ popisuje. Ačkoliv je bolesti lepší předcházet,
když už se dostaví, tak mohou pomoci
speciální masti, které přinesou potřebnou
úlevu – ať už bolavým kloubům nebo třeba namoženým a unaveným svalům.
Přesto je potřeba mít na paměti, že
sportovat navzdory intenzivní bolesti se
nevyplácí a problém je potřeba konzultovat s lékařem.
(re)

Najdete nás
v lékárnách
BENU a Dr.Max
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SuperStar nově i s Knechtovou
Pěvecká show SuperStar
se v sobotu večer vrací
na obrazovky. S novou
moderátorkou i porotou,
v níž kromě „kata“
Pavola Habery usedla
také Katarína Knechtová.
ČR | Je to už necelých 15 let, kdy televizní
diváky poprvé upoutala soutěže Česko hledá SuperStar. Později se do pěveckého klání přidalo i Slovensko a další česko-slovenská řada oblíbeného pořadu odstartuje už
za pár hodin. Diváci se mohou těšit na tři
nové tváře v porotě – zpěváka kapely Monkey Bussines Matěje Rupperta, bývalého
soutěžícího SuperStar Bena Cristovaa a půvabnou zpěvačku Katarínu Knechtovou
známou i ze skupiny PEHA.
Zato veterán a „kat“ Pavol Habera zasedne v porotě už poosmé. „Alespoň jeden
v porotě by měl být takový, který přesně
řekne to, co si myslí lidé u obrazovek,“
říká o své role „kata“ mezi porotci. „Někteří lidé mají samozřejmě problém, když jim

říkáte pravdu,
ale já prostě
jen konstatuji
to, co vidím
a slyším, a snažím se nezmýlit,“ dodává.
To nováček
Katarína
Knechtová
chce být na pěvecké bojovníky milejší.
Katarína Knechtová „Budu se snaFOTO | TV NOVA žit být co nejvíce autentická a upřímná. Nechci lidem ubližovat, ale
naopak chci, aby se o sobě něco nového dozvěděli a třeba se podívali na svoje zpívání
z trochu jiného úhlu,“ vysvětluje zpěvačka. I Katarína ale už musela během castingů několik soutěžící „vykopnout“.
Jaké to je někomu říct, že nepostupuje?
„Na začátku je to velmi těžké a člověk to
prožívá velmi osobně. Ale je to show, jež
má určitá kritéria, která musíme dodržet.“
S dalšími členy poroty si Katarína padla
do noty. „Ben je naše sluníčko, je to jiná
generace, takže si všímá jiných záležitostí

a někdy upozorní na věci, které jsou pro
nás úplně nové. Jako celek jsme velmi
dobrá porota,“ dodává slovenská zpěvačka, která má Prahu, kde se klání uskuteční, ráda a navíc si pochvaluje české
pivo. Doprovod jí dělá francouzský
buldoček, fenka Kaja. Možná právě
proto, že je milovnicí psů, se během natáčení nepohodla s jedním
kočičím hercem, se kterým se
měla fotit. Kočka ji prostě pokousala a utekla.

Nová moderátorka
Hvězdou show bude
i nová moderátorka Jasmina Alagič. Sexy brunetka
s bosensko-maďarskými kořeny je populární zejména na Slovensku a má zkušenosti ve světě modelingu, dokonce byla finalistkou Miss
Universe Slovenska roku 2009. Ani ona
to nemá se zvířaty jednoduché. Když se
nedávno fotila na jedné slovenské farmě s kozlem, rohatému zvířeti se moc
nelíbila, což jí dal najevo pořádným
trknutím. Nebohá moderátorka skončila s rozbitou hlavou.
(jos)

Moderátorka
Jasmina
Alagič

INZERCE

Katka 41

3+1

7 223 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Objednávejte
+420 377 825 782

Z DAR M A

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. února 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.00 Lišákoviny 6.10 Oggy a Škodíci VI (12, 13)
6.30 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (16)
6.55 Kačeří příběhy (77, 78) 7.45 Lví hlídka
(12) 8.05 Tři pírka. Rodinný film (N, 2015) 9.20
Popelka v teniskách. Rodinný film (USA, 2016)
11.10 Koření 12.05 Volejte Novu 12.45 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Víkend 15.00 Život
s Helenou. Komedie (USA, 2004). Režie
G. Marshall 17.20 Hledá se Nemo. Animovaný
film (USA, 2003) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.25 Nexo Knights III (2) 6.55 Chlupatá rota
(22) 7.25 Jen počkej, zajíci! 7.55 M.A.S.H (75)
8.25 Autosalon 9.35 Prima Partička 10.45
Pevnost Boyard 12.20 Mordparta II (5) 13.45
Ano, šéfe! 14.50 Vraždy v Midsomeru VIII.
Krimiseriál (VB, 2005) 16.55 Vdaná snoubenka. Romantická komedie (USA/Irs., 2008).
Hrají: U. Thurmanová, C. Firth, J. D. Morgan,
S. Shepard a další. Režie G. Dunne 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.05 Soudní síň 6.50 Poldové v akci

SOUTĚŽ

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Sněhurka 7.45
Gejzír 8.15 Panství Downton VI 9.30 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 Putování
za měsíční nitkou 13.55 Kmotři z blat 14.30
Konec starých časů 16.05 Neobyčejné životy
17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.40 Branky, body, vteřiny

7.50 Soudní síň – cz 8.40 Interaktivní teleshopping
9.40 Jmenuji se Jerry, komedie (USA, 2009) 11.50
Dnes v jednom domě (2/9) 13.45 Vlci (15, 16) 15.45
Soudní síň 16.50 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu (2/6),
krimiseriál (ČR, 1989) 21.45 Česko Slovensko má
talent 2 23.45 Bučkovi – slunce, seno, vesnice

NEDĚLE 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.40 Soudní

síň 7.35 Holka k sežrání 9.40 Interaktivní teleshopping 10.40 Smrtící hora 12.30 Případ pro zvláštní
skupinu (2/6), krimiseriál (ČR, 1989) 13.50 Zralé
víno, komedie (ČR, 1981) 15.55 Nová zahrada 17.00
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Vyjednávačka, akční film (Jap., 2010)

PONDĚLÍ 6.45 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
8.00 Experti 8.55 Rodinné záležitosti 10.00 Ve
jménu zákona 11.00 Panelák 11.50 Nákupní maniačky 13.00 Divocí koně II 14.00 Soudní síň 17.05
Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zralé víno 22.25
Holka k sežrání 0.25 Ve jménu zákona (113/131)
Pes, který zpívá, nekouše

ÚTERÝ 6.30 Noviny 7.05 Soudní síň 8.05

PES RO(C)KU
NEDĚLE |15:05

20.00 Tajemství těla
21.10 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Sluha Jeho Veličenstva
Historické drama (Rus., 2007)
1.10 Banánové rybičky
1.45 Diskodrom 2007
2.30 Žiješ jenom 2x
3.00 Sama doma
4.30 Na forbíně TM
5.10 V kondici

20.20 SuperStar
22.10 Muž z oceli
Akční fantasy film
(USA/Kan./VB, 2013). Hrají
H. Cavill, A. Adamsová, R. Crowe,
D. Laneová. Režie Z. Snyder
0.50 Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg., 2013)
2.25 Námořní vyšetřovací služba VI
3.05 Krok za krokem V (2)
3.35 Áčko
4.15 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

20.15 Polda III (4)
Čeština pro začátečníky.
Krimiseriál (ČR, 2018)
21.30 Kartel smrti
Akční film (USA, 2016). Hrají
S. Seagal, L. Goss, G. St-Pierre
a další. Režie K. Waxman
23.40 Památkáři
Dobrodružný film (USA, 2014)
2.00 Vraždy v Midsomeru VIII
Šestý smysl
4.05 Zásnuby naruby
Romantická komedie (N, 2015)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.00 Kurýr (9) 8.00 Minority Report (2) 8.55 Top
Gear 2009 10.10 Re-play 10.45 Pevnost Boyard II
(5, 6) 12.50 Futurama II (9) 13.20 Simpsonovi VII
(25) 13.50 Simpsonovi VIII (1) 14.15 COOLfeed
14.25 Simpsonovi VIII (2, 3) 15.25 Futurama II (10)
15.50 Loch Ness 17.55 Simpsonovi VIII (4, 5) 18.55
Simpsonovi VIII (6) 19.30 Simpsonovi VIII (7)
20.00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 22.10
Černočerná tma 0.20 Grimm V (19)

6.30 Ničitel 8.25 Mentalista VI (20, 21) 10.05
Sherlock Holmes: Jak prosté (1, 2) 12.25 Stůj, nebo
maminka vystřelí, komedie (USA, 1992) 14.05 Bolt:
Pes pro každý případ, animovaný film (USA, 2008)
15.50 Blesk z čistého nebe, komedie (USA, 2012)
17.35 Lovci pokladů, dobrodružný film (USA, 2004)
20.00 Kód Enigmy, drama (VB/USA, 2014) 22.15
Big Lebowski, komedie (USA, 1998) 0.35
Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

7.10 Nexo Knights III (2) 7.35 Chlupatá rota (22)
8.00 Polední zprávy 8.05 Odpolední zprávy 8.20
Zprávy FTV Prima 9.35 Vítejte doma VI (27) 10.35
Mňam aneb Prima vařečka 11.05 Vítejte doma VI
(28) 12.10 Karate Kid 14.50 Souboj o poklad
z Yankee Zephyru 17.15 Pí a jeho život 20.00
Daleko od hlučícího davu, romantické drama
(VB/USA, 2015) 22.30 Hydra: Krvelačná bestie,
sci-fi film (USA, 2009) 0.30 Černočerná tma

SÉRUM PRAVDY

Poldové v akci 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Ve jménu
zákona 11.00 Panelák 11.50 Nákupní maniačky
12.50 Divocí koně II 14.00 Soudní síň 17.05 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Smrtící hora 22.20 Vlci 23.25
Dr. Stefan Frank 0.25 Ve jménu zákona (114/131)

STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 10.00 Ve jménu zákona 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Divocí koně II 14.00
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 2 22.20 Dr. Ludsky
23.30 Dr. Stefan Frank 0.30 Ve jménu zákona
ČTVRTEK 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –

cz 10.00 Ve jménu zákona 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Divocí koně II 14.00
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Mé
potrhlé já 22.10 Vlci (18) 23.05 Dr. Stefan Frank
(93) 0.10 Ve jménu zákona (116/131)

PÁTEK 7.45 Poldové v akci 8.45 Soudní síň – cz

9.40 Ve jménu zákona 10.45 Panelák 11.35
Nákupní maniačky 12.40 Zoo 15.05 Soudní síň
17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (3/9) 22.10 Bučkovi 3 23.30 Dr. Stefan
Frank (94) 0.30 Ve jménu zákona (117/131)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 25. února 2018
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.30
15.35
17.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.40
19.57
20.00
20.15
21.30
22.24
22.25
23.55
1.40

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.35 Konec
časů
8.10
Úsměvy
starých
Svatopluka Beneše 8.50 Polopatě
9.40 Dnes před 70 lety 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (8/13)

6.00 Lišákoviny
6.10 Oggy a Škodíci VI (14)
6.25 Milesova
vesmírná dobrodružství (29)
6.50 Kačeří příběhy (79, 80)
7.40 Lví hlídka (13)
8.00 Král Drozdí brada
Pohádka (N, 2008)
9.15 Robinsonův ostrov II (5)
10.15 Robinsonův ostrov II (6)
11.15 Svatba mého nejlepšího přítele
Romantická komedie (USA, 1997)
13.25 Báječný svět shopaholiků
Komedie (USA, 2009)
15.30 Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
17.20 Baby Máma
Komedie (USA, 2008)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Dáma a Král (11)
Jak ukrást Rembrandta
21.35 Střepiny
22.10 Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
0.25 Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
2.10 Kriminálka Las Vegas IV (17)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O spanilé Jašince
O princi Truhlíkovi
Dvanáct měsíčků
Dnes před 70 lety
Zdivočelá země (1/45)
Dnes před 70 lety
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Masaryk (1/2)
Dnes před 70 lety
Výsledky losování Šťastných 10
105% alibi
Mladý Montalbano II
Manéž Bolka Polívky

Prima
6.25
6.55
7.20
7.55
8.55
9.30
11.00
11.55
12.50
13.30
14.45
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

0.55
2.00
4.05

Nexo Knights III (3)
Chlupatá rota (23)
M.A.S.H (76)
Přírodní vesmír (13)
Prima ZOOM Svět
1890 (8)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VIII
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Křivdy z minulosti
Thriller (USA, 2015). Hrají
J. Bateman, R. Hallová a další.
Režie J. Edgerton
Přírodní vesmír (13)
Vraždy v Midsomeru VIII
Tajemný sklep
Sestra v ohrožení
Thriller (Kan., 2012)

Nova Cinema
6.20 Blesk z čistého nebe 8.05 Bolt: Pes pro každý
případ 10.15 Život s Helenou 12.30 Kód Enigmy,
drama (VB/USA, 2014) 14.45 Pohřešovaní III
(12-14) 17.25 Muž z oceli 20.00 Hancock, akční fantasy film (USA, 2008) 21.45 Swordfish: Operace
Hacker, akční film (USA, 2001) 23.40 Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg., 2013)

Prima cool
9.10 Top Gear 2009 10.25 Těžká dřina 10.55
Pevnost Boyard II (7, 8) 13.10 Futurama II (10) 13.40
Simpsonovi VIII (4, 5) 14.35 COOLfeed 14.45
Simpsonovi VIII (6, 7) 15.45 Futurama II (11) 16.15
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 17.55
Simpsonovi VIII (8-10) 19.30 Simpsonovi VIII (11)
20.00 Liga výjimečných 22.30 Exorcista (7) 23.25
Vikingové (8) 0.20 Grimm V (20)

Prima Max
8.05 Nexo Knights III (3) 8.30 Chlupatá rota (23)
8.55 Zprávy FTV Prima 10.15 Vítejte doma VI (28)
11.05 Mňam aneb Prima vařečka 11.35 Vítejte doma
VI (29) 12.40 Pí a jeho život 15.20 Daleko od hlučícího davu 17.55 Holka z předměstí, romantická
komedie (USA, 2007) 20.00 Dost, thriller (USA,
2002) 22.25 Kartel smrti, akční film (USA, 2016)
0.30 Křivdy z minulosti, thriller (USA, 2015)

pondělí 26. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(8/10) 10.15 Prémie 10.30 Po stopách hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Košile
14.25 105% alibi
Krimidrama (ČR, 1959)
15.55 To je vražda, napsala
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 Případy 1. oddělení (8/22)
21.05 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Ve jménu vlasti VI
0.30 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3410)
Dáma a Král (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (152)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3411)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (32)
Vražda na objednávku
Robinsonův ostrov II (7)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (10)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
1.10
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (4)
Chlupatá rota (24)
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (19)
Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (77)
Jak se staví sen – extra
Proroctví z temnot
Thriller (USA, 2002)
Policie v akci
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)

5.05 Ničitel 6.40 Stůj, nebo maminka vystřelí 8.10
Tři pírka 9.20 Kód Enigmy 12.00 Popelka v teniskách 14.05 Hancock 15.45 Lovci pokladů 18.10
Hledá se Nemo, animovaný film (USA/Austr., 2003)
20.00 3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové,
drama (N, 2013) 22.15 Tichý nepřítel, thriller (USA,
1997) 0.25 Swordfish: Operace Hacker

Prima cool
10.50 Top Gear 2009 12.05 Futurama II 12.35
Simpsonovi VIII 3.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi
VIII 14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama
II 16.05 Americký chopper IV 17.05 Top Gear 2009
18.15 Simpsonovi VIII 20.15 Teorie velkého třesku XI
20.50 Simpsonovi XXIX 21.20 Teorie velkého třesku VIII 22.15 Prima Partička 23.20 Americký chopper IV (16) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.05 Nexo Knights III (4) 9.30 Chlupatá rota (24)
9.55 Zprávy FTV Prima 11.15 Vítejte doma VI (29)
12.15 Mňam aneb Prima vařečka 12.45 Vítejte doma
VI (30) 13.40 Holka z předměstí 15.45 Liga výjimečných 18.10 Falešná snoubenka, romantický film
(USA, 2016) 20.00 Pařmeni, komedie (Austr., 2011)
22.05 Temná zákoutí, horor (USA/VB, 2006) 0.05
Dost, thriller (USA, 2002)

úterý 27. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Profíci 10.20 Žena v trysku století 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 Z Divadélka pod věží
15.00 Doktor Martin
15.50 To je vražda, napsala
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 Díky za každé nové ráno
Komedie (ČR, 1994)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.35 Taggart
0.45 AZ-kvíz
1.10 Prémie
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.35
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3411)
Specialisté (32)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (153)
Mentalista VII (2)
Mentalista VII (3)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3412)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (795)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (11)
Mentalista VII (2)
Mentalista VII (3)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (5)
Chlupatá rota (25)
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (20)
Doktor z hor: Nové příběhy V (11)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (81)
Mordparta II (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián

5.05 Blesk z čistého nebe 6.30 Popelka v teniskách
8.15 Mentalista VI (22) 9.10 Mentalista VII (1) 10.05
Hancock 12.10 Hledá se Nemo 14.25 Síly temna
16.10 Svatba mého nejlepšího přítele 18.10 Baby
Máma 20.00 Pozdravy ze spermabanky, komedie
(USA, 2013) 22.00 Odplata Wyatta Earpa, western
(USA, 2012) 23.50 Česká spojka

Prima cool
11.20 Teorie velkého třesku XI 11.45 Simpsonovi
XXIX 12.15 Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi VIII 14.50 Teorie velkého třesku VIII 15.45 Futurama II 16.05 Americký
chopper IV 17.05 Top Gear 2009 18.15 Simpsonovi
VIII 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří 21.20
Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.20 Partička
23.10 Americký chopper IV (17) 0.10 Partička

Prima Max
9.05 Nexo Knights III (5) 9.35 Chlupatá rota (25)
10.00 Polední zprávy 10.05 Odpolední zprávy
10.20 Zprávy FTV Prima 11.35 Vítejte doma VI (30)
12.30 Mňam aneb Prima vařečka 13.05 Vítejte
doma VI (31) 14.00 Falešná snoubenka 15.55 Holka
z předměstí 18.05 Vdaná snoubenka 20.00 Růžový
panter znovu zasahuje, komedie (VB, 1976) 22.15
Buď v klidu 0.45 Temná zákoutí

středa 28. února 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.30 Vkladní knížka 10.50 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 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
15.55 To je vražda, napsala
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
20.05 Inspektor Max (2/13)
Výlet. Krimiseriál (ČR/SR, 2018)
21.05 Cirkus Bukowsky (8/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Columbo
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
1.00 Hobby naší doby
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
0.35
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3412)
Ordinace v růžové zahradě 2 (795)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (154)
Mentalista VII (4)
Mentalista VII (5)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3413)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Robinsonův ostrov II (8)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (12)
Mentalista VII (4)
Mentalista VII (5)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (6)
Chlupatá rota (26)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Milostná rošáda
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (21)
Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (78)
Show Jana Krause
Polda III (4)
Policie v akci
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Rosamunde Pilcherová:
Milostná rošáda

6.05 Mentalista VII (2, 3) 7.50 Pohřešovaní III
(12-14) 10.30 Král Drozdí brada 12.05 Svatba mého
nejlepšího přítele 14.25 Báječný svět shopaholiků
16.20 Pozdravy ze spermabanky 18.15
Spravedlnost pro Natalee Hollowayovou 20.00
Zápisník jedné lásky 22.25 Volte mě! 0.05 Odplata
Wyatta Earpa, western (USA, 2012)

Prima cool
9.35 Americký chopper IV 10.45 Top Gear speciál:
Když se nedaří 11.50 Futurama II 12.20 Simpsonovi
VIII 13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VIII 14.25
Teorie velkého třesku VIII 15.15 Futurama II 5.45
Americký chopper IV 16.40 Top Gear 2009 18.15
Simpsonovi VIII 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku VIII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper IV 0.05 Partička

Prima Max
8.15 Nexo Knights III (6) 8.45 Chlupatá rota (26)
9.15 Polední zprávy 9.20 Odpolední zprávy 9.35
Zprávy FTV Prima 10.50 Vítejte doma VI (31) 11.40
Mňam aneb Prima vařečka 12.10 Vítejte doma VII
(1) 13.15 Vdaná snoubenka 15.05 Růžový panter
znovu zasahuje 17.20 Kohout na víně 2 20.00
Deset malých černoušků (2/2) 22.05 Muž s cejchem smrti 23.55 Buď v klidu

čtvrtek 1. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.55 F. L. Věk (8/13) 10.45
Neobyčejné životy 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 Z Divadélka pod věží
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala
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 Vyprávěj
Céčka. Seriál (ČR, 2009-2013)
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.00 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
0.55
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3413)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (155)
Mentalista VII (6)
Mentalista VII (7)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3414)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (796)
Prásk!
Společnost hrdinů
Válečný film (USA, 2013)
Mentalista VII (6)
Mentalista VII (7)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (5, 6)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (7)
Mstitel Blade (1)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (22)
Doktor z hor: Nové příběhy V (13)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (82)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Rosamunde Pilcherová: Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996)

5.10 Pohřešovaní III (13, 14) 6.40 Návrat do divočiny 7.25 Mentalista VII (4, 5) 9.05 Spravedlnost pro
Natalee Hollowayovou 11.10 Báječný svět shopaholiků 13.25 Angie 15.25 Zápisník jedné lásky 17.40
Vítězství 20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté (3),
krimiseriál (USA, 2012) 20.55 Sherlock Holmes: Jak
prosté (4) 21.50 Tequila Sunrise 0.05 Volte mě!

Prima cool
11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15
Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.40 COOLfeed
13.50 Simpsonovi VIII 14.50 Teorie velkého třesku
VIII 15.40 Futurama II 16.00 Americký chopper IV
17.00 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VIII 19.15
Simpsonovi IX 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VIII 21.50 Teorie velkého třesku IX 22.20
Přímý zásah 0.20 Americký chopper IV (19)

Prima Max
8.35 Nexo Knights III (7) 9.05 Mstitel Blade (1) 9.30
Polední zprávy 9.35 Odpolední zprávy 9.50 Zprávy
FTV Prima 11.10 Vítejte doma VII (1) 12.00 Mňam
aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte doma VII (2)
13.35 Kohout na víně 2 16.10 Sestra v ohrožení
18.05 Mythica: Hledání hrdinů 20.00 Rozpuštěný
a vypuštěný, komedie (ČR, 1984) 21.40 Válka
Roseových 0.10 Muž s cejchem smrti

pátek 2. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.35 Spáč 10.50
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 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Radovan
Lukavský
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (26/39)
Slavnost. Krimiseriál (ČR, 2003)
21.30 13. komnata Kateřiny Englichové
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X
0.30 AZ-kvíz
0.55 Bolkoviny

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
0.50
1.40
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3414)
Ordinace v růžové zahradě 2 (796)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (156)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3415)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
Nic nás nerozdělí
Drama (USA/Šp., 2012)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (7)

6.10
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7.25
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
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16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
0.45
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Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (8)
Mstitel Blade (2)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Návrat do ráje
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (23)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (9)
Smutná oslava
Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010)
Policie v akci
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)

5.20 Vítězství 7.30 Mentalista VII (6, 7) 9.10 Cesta
za vítězstvím 11.45 Zápisník jedné lásky 14.20
Madisonské mosty 16.45 Sherlock Holmes: Jak
prosté (3, 4) 18.35 College Road Trip 20.00
Lovecká sezona, animovaný film (USA, 2006)
21.30 Pravda o Charliem, mysteriózní thriller
(USA/N, 2002) 23.25 Společnost hrdinů

Prima cool
10.00 Americký chopper IV 11.05 Autosalon 12.15
Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi IX 14.45 Teorie velkého třesku
VIII 15.15 Teorie velkého třesku IX 5.40 Futurama II
16.05 Americký chopper IV 17.00 Top Gear 2010
18.15 Simpsonovi IX 18.45 Simpsonovi IX 20.15 Ve
jménu krále 22.45 Behemot: Bestie z podzemí
0.40 Americký chopper IV (20)

Prima Max
9.15 Nexo Knights III (8) 9.45 Mstitel Blade (2) 10.15
Polední zprávy 10.20 Odpolední zprávy 10.35
Zprávy FTV Prima 11.50 Vítejte doma VII (2) 12.45
Mňam aneb Prima vařečka 13.20 Vítejte doma VII
(3) 14.15 Mythica: Hledání hrdinů 16.15 Láska s vůní
sušenek 18.10 Zaprášená tajemství, krimifilm (USA,
2013) 20.00 Doktor Živago, drama (USA, 1965)
0.10 Přímý zásah, akční film (USA/Kan., 2004)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Michal Poláček (24)

Pracoval jako vedoucí
uzenin a lahůdek, prodavač v elektru a operátor, momentálně je
nezaměstnaný. Michal
je zadaný a má přítelkyni. Bydlí v Mostě.
Kdyby uspěl, za vyhrané peníze by odjel na dovolenou. Mezi jeho oblíbená
jídla patří svíčková. Nesnáší koprovou
omáčku, játra, nemusí sladká jídla.

Úterý: Lukáš Gábor (30)

Pracoval jako zedník a
dělník, nyní je nezaměstnaný. S partnerkou jsou spolu už patnáct let a mají pět dětí.
Žijí v Chomutově. Pokud by zvítězil, tak by
zařídil a dovybavil pokojíčky svým dětem. Jeho koníčkem jsou auta, ze starého prý umí udělat pořádný vůz. Mezi
jeho oblíbená jídla patří domácí slepičí
polévka a pikantní guláš. Nesnáší mořské plody a nikdy by nesnědl brouky.

Středa: Eva Kotěrová (27)

Stará se o PR a marketing ve fotbalovém klubu a je instruktorkou
fitness. Je vdaná, žije
v Ústí nad Labem,
předtím působili ve fotbale v Košicích, manžel je profesionální sportovec. Chce na
vlastní kůži vyzkoušet průběh soutěže a
pokusit se vyhrát. Miluje steak se šťouchanými brambory s cibulkou a slaninou. Nesnáší mozeček a vnitřnosti, moc
nemusí mák a nikdy by nesnědla hmyz.

Čtvrtek: Michaela Horáčková (29)

Je na mateřské dovolené a žije ve šťastné pětičlenné rodinně v
bytě v Mostě. Pokud
vyhraje, bude s rodinou cestovat. Nejvíc
času momentálně věnuje svým dětem. Mezi oblíbená jídla
řadí maso a zeleninu. Nesnáší ledvinky
a mořské plody. Svou účast bere jako
zpestření mateřské dovolené.

Česká republika

Mezi pány se to přiostří
Severní vítr je krutý…
Prostíráme v Ústeckém
kraji, kde život není
úplně jednoduchý.
ČR | Všichni soutěžící pořadu Prostřeno! bydlí v panelácích, tak typických
pro severočeský region. Kdo si odnese
hlavní výhru 60 tisíc korun? A kdo
bude divákům nejsympatičtější a získá
odměnu 10 tisíc korun? Zcela určitě se
ale ze stejné částky bude radovat i jeden
z hlasujících diváků. Sledujte další Prostřeno! a hlasujte každý všední den.
Michal je vyučený kuchař, ale nikdy
se tou profesí neživil. V pondělí připraví chutnou moderní večeři. Vepřová panenka na houbovém ragú se šťouchaným bramborem se mu moc povede.
Lukáš doma prý vaří často, hlavně oblíbený guláš. V úterý ale riskuje s jídly,
s nimiž nemá moc zkušeností. Předkrm
plněný šunkou, sýrem a houbami je navrchu suchý a uvnitř syrový, Lukáš ještě na své chyby soupeře upozorňuje. A
hlavně nestíhá… V kuchyni má velký
skluz, vstává od malého stolu, kam se
už sám skoro nevejde, ještě před tím,
než ostatní dojedí. Je to neslušné, jenže
on má v kuchyni pořád fůru práce. Jak
se Lukášovi výhra vzdaluje a kritika
sílí, vytrácí se hostitelova nálada.

Prostředek týdne patří Evě, která spojila svůj život s fotbalem. V Ústí nad Labem nežijí s manželem dlouho, její byt
je proto trochu strohý. Ale přesto je to
po včerejšku u Evy oáza pohody. Tu ale
naruší podmračený a zamlklý Lukáš,
který dorazí jako poslední. Vypije si to
hostitelka za ostatní? Docela dobře dopadne tomatová polévka s parmazánem, i když Lukáš se diví, že chutná
jako rajská. To rozesměje Michala a je
zase oheň na střeše.
Brunetka Míša by ráda vyhrála. Co
pro to ve čtvrtek udělá? Začne kuřecím
koktejlem s opečeným toustem, předkrm podává v mističkách. Úspěch bude
mít marinovaná krkovička se smetanovými brambory, kterým dodá říz jarní ci-

bulka. U stolu se opět chytnou Michal s
Lukášem, kterému vadí, že se mu mladík vysmívá, ale hostitelka si svůj večer
zkazit nenechá.
Blondýnka Míša už ví, že hosté mají
mlsné jazýčky, a Lukáš, který si myslí,
že ostatní taktizují, taktizuje nejvíc
sám. Míša v pátek naservíruje domácí
paštiku se salátem s brusinkovým přelivem i vepřovou panenku v kabátku.
Hlavní chod je ale sušší. Při zábavě se
rozhoří diskuze hlavně mezi pány.
Bude se hrát na pravdu a debata se docela přiostří.
Vyhraje ten nejlepší? A co tomu řeknou ostatní soutěžící? Dívejte se na Prostřeno! každý všední den od 17.50 hodin a bodujte.
(duc)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Předkrm: Kapsa z listového těsta
Ingredience: 500 g listového těsta, plátky šunky, plátky sýra, červená paprika,
cherry rajčata, koření podle libosti, 1 vejce (na potření). Postup: Listové těsto
rozválíme, položíme na něj plátky šunky, sýra, přidáme pokrájenou papriku a
cherry rajčata, okořeníme a zabalíme
jako štrúdl. Potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme 20 minut při 150 °C.
Hlavní chod: Marinovaná krkovička,
smetanové brambory

Pátek: Michaela Akuninová (30)

Vyučila se jako krejčová. Pak si udělala kurz
na nehtovou modeláž
a této profesi se věnovala deset let. Také
pracovala ve firmě na
výrobu elektromotorů.
Nyní je na mateřské dovolené. Je rozvedená a z manželství má sedmiletá dvojčata – holčičky, se současným přítelem
má sedmiměsíčního chlapečka. Až na
pár výjimek má ráda vše, moc jí chutná
svíčková. Nesnáší kopr a rozinky. Doufá, že se naučí něco nového, těší se na
zajímavé lidi a zkušenosti, které jí celý
týden přinese.

Brunetka Míša (vzadu uprostřed) se v kuchyni pohybuje s jistotou a grácií,
přesto se ale bojí ukřivděného a vztahovačného Lukáše.
FOTO | FTV PRIMA

Aby mělo maso dobrou chuť a bylo měkké, si hostitelka pojistila tím, že vepřové naložila do kořeněné marinády. A vyšlo to, podařila se i příloha s jarní cibulkou… Ingredience: 1 kg krkovice,
1 kg brambor, 250 ml smetany (33 %),
svazek jarní cibule. Marináda: 8 lžic
oleje, 4 lžíce kečupu, grilovací koření,
1 lžíce sójové omáčky, 4 stroužky česne-

ku, 1 lžíce hořčice, pepř, špetka soli. Postup: Maso nakrájíme na plátky a naložíme je do připravené marinády. Krkovičku necháme alespoň dvě hodiny odležet v chladu, nejlépe přes noc. Maso
dáme na grilovací pánev a z každé strany opékáme tři minuty. Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky a osolíme. Naskládáme je do máslem vymazaného pekáče, posypeme nakrájenou jarní cibulkou, zalijeme smetanou a přikryjeme. Dáme do trouby vyhřáté na
200 °C a pečeme aspoň 50 minut. Můžeme podávat s lehkým salátkem.
Dezert: Čokoládové cupcakes
Se sladkou tečkou si hostitelka vyhrála.
Vršek ozdobila jedlým papírem s logem
Prostřeno!. Ingredience: 80 g rozpuštěného másla, 250 g hladké mouky, vanilkový cukr, 100 g cukru, 3 lžíce kakaa,
200 ml vlažného mléka, půl prášku do
pečiva, 1 lžička jedlé sody, 2 vejce, nutella, fondán, čokoládová pomazánka z
lískových oříšků, fixátor z cukru na jedlý papír, ozdoby z jedlého papíru. Vanilková omáčka: 250 ml smetany, 3 žloutky, 1,5 lžíce cukru, 1 vanilkový lusk.
Postup: Mouku smícháme s práškem
do pečiva, jedlou sodou, kakaem, přidáme oba cukry a promícháme, přidáme
obě celá vejce, mléko, máslo a vypracu-

jeme těsto. Košíčky na muffiny naplníme do třetiny těstem, přidáme vrchovatou lžíci čokoládové pomazánky z lískových oříšků a zase přidáme lžíci těsta
tak, aby byly košíčky plné do dvou třetin. Pečeme dvacet minut na 180 °C.

Fondán rozválíme a vykrájíme kolečka
ve velikosti ozdob z jedlého papíru. Kolečko potřeme fixátorem z cukru, přilepíme ozdobu z jedlého papíru a papír
znovu potřeme fixátorem. Vychladlé
muffiny potřeme čokoládovou pomazánkou z lískových oříšků a na ni přilepíme ozdoby z fondánu a papíru. Smetanu dáme do rendlíku společně s cukrem
a zrníčky vyškrábnutými z vanilkového
lusku. Jakmile začne smetana probublávat, sundáme z plotny a opatrně zašleháme žloutky. Pak vrátíme na plotnu a mícháme do zhoustnutí. Cupcakes servírujeme s omáčkou a ozdobené ovocem.

INZERCE

Zemědělci mohou
využívat dotaci
v rámci vedlejší činnosti i na stavební stroje

I

letos se mohou zemědělci ucházet
o čerpání dotací. V rámci Programu
rozvoje venkova investuje Státní zemědělský investiční fond i do podnikatelských vedlejších, nezemědělských
činností. Programem jsou podporovány ekonomické aktivity, díky kterým
dochází k diverziﬁkaci příjmů zemědělských podnikatelů, k vytváření nových
pracovních pozic a k posilování ekonomického potenciálu venkovských
oblastí. Jedná se například o oblasti
stavebního průmyslu, zpracovatelského průmyslu nebo maloobchodu. Dotaci mohou podnikatelé využít například i na nákup stavebních strojů.
Stavební stroj pro vedlejší činnost si
pořídil i zemědělský podnikatel pan
Vladislav Voldřich, a to v kombinaci s harvesterovou hlavicí pro těžbu
dřeva. „Jde o kombinaci klasického
pásového rypadla CASE Construction
CX80C využívaného ve stavebnictví
a harvesterové hlavice. Začal jsem kromě farmářství podnikat také v lesnictví
a soukromníci mě oslovovali, zda bych

mohl zařídit probírkové zásahy v jejich
lese. Stroj jsem se tedy rozhodl pořídit,
abych pročištění lesních ploch mohl
nabízet,“ vysvětluje Voldřich. Kromě
této služby využívá rypadlo s hlavicí
i na svých 25 hektarech lesa. Přesto pro
něj probírky v okolí Stach znamenají
pouze doplňkovou činnost. Jeho hlavní aktivita je spojena s rodinnou zemědělskou farmou zaměřující se na chov
masného skotu.
Zákazníky pana Voldřicha jsou vlastníci lesů, kteří se musí řídit lesními
hospodářskými osnovami. Ty jim napovídají, jaké zásahy mají na lesní ploše provést. Její majitel po konzultaci
s odborným lesním hospodářem zadá
Voldřichovi práci. „Obvykle dřevo vytěžíme, vyvezeme ho a zařídíme jeho
prodej,“ přibližuje celý proces Voldřich, který ve farmářství podniká od
roku 1992.
Podobný stroj, který v okolí nikdo
jiný nevlastní, si však mohl opatřit jen
díky individuálnímu zákaznickému
přístupu ﬁrmy UNIAGRA CZ, od které

vyžadoval záruku funkčnosti. „Oslovili
jsme i jiné ﬁrmy, avšak tento stroj nejlépe vyhověl kombinaci s harvesterovou hlavicí, do čehož se ostatním příliš nechtělo. Společně s dodavatelem
hlavice se poté tato ﬁrma zavázala
k tomu, že bude stroj plně funkční. Ze
začátku bylo potřeba funkčnost ještě
technicky doladit, ale po spolupráci
obou ﬁrem nyní všechno funguje, jak
má, tudíž jsem spokojený,“ pokračuje
farmář.
Speciálně upravený stroj byl pro zákazníka Voldřicha cenově přijatelnější
než klasický kolový harvestor, který je
využíván k obdobným účelům. „Neměl jsem možnost si před pořízením
stroje ten stejný jinde prohlédnout.
Proto byl risk investovat do něj namísto harvestoru, u kterého byla funkčnost jistá. I díky příznivější ceně jsem
se však rozhodl pro pásové rypadlo
s hlavicí, které se nyní výrazně přibližuje výkonnosti kolového harvestoru,“
uzavírá Vladislav Voldřich.
www.agrotecservis.cz
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Pečení s domácím karamelem

5plus2
■ V KUCHYNI
Domácí výroba
slaného karamelu
Na 250 g karamelu potřebujeme:
90 g másla, 200 g bílého cukru, 125 ml
smetany (alespoň 33%), asi lžičku soli.
Postup: Smetanu a máslo zavčasu
vyndáme z lednice, aby zteplaly, jinak
bude karamel zbytečně moc bublat.
Do hrnce nasypeme bílý cukr a za
pomalého míchání necháme pozvolna
rozpouštět. Do rozpuštěného cukru
přimícháváme kousky másla. Je potřeba
hodně míchat, jinak se hmoty nespojí.
V momentě, kdy nám v hrnci vznikla
jednolitá hmota, začneme pomalu
přilévat smetanu. Jakmile nám vznikne
spojená karamelová hmota, odstavíme
hrnec ze sporáku a přidáme lžičku soli.
Karamel po vychladnutí skladujeme
v lednici v uzavřené nádobě.
(re)

Mrkvový dort s karamelem a ovocem
Potřebujeme: na korpus – 100 g vlašských ořechů, 330 až 350 g
najemno nastrouhané mrkve, 260 g hladké mouky, 1 lžičku jedlé
sody, 1,5 lžičky kypřicího prášku, 0,5 lžičky soli, 1 až 2 lžičky
skořice, 4 velká vejce, 310 g světlého cukru, 240 ml
rozpuštěného másla, 1 lžíci přírodní vanilkové esence.
Na krém – 400 g másla, 300 g mascarpone, pudrový cukr, lžičku
přírodní vanilkové esence. Mléčný karamel – 245 ml smetany,
220 g cukru krupice, 6 lžic vody,
1 lžičku přírodní vanilkové esence.
Postup: Troubu předehřejeme na
180 stupňů. Dvě menší dortové
formy si vymažeme máslem a vyložíme pečicím papírem. V míse
smícháme mouku, sodu, kypřicí prášek, sůl, skořici a odložíme zatím
stranou. Ve druhé míse si pomocí plochého šlehače vyšleháme vejce, poté
asi natřikrát zašleháme cukr a společně vyšleháme do pěny. Vejce
s cukrem musí být našlehaná tak, že nestékají z vařečky a barva bude
světlounce hnědá. Trvá to asi sedm minut. Poté pomalu přiléváme rozehřáté
máslo, vanilku a opatrně vmícháme také připravenou mouku. Nakonec
přidáme ořechy a mrkev a ještě jemně promícháme. Hotové těsto nalijeme
do forem a dáme péct do vyhřáté trouby na 25 až 30 minut. Zda je
korpus hotový, poznáme tak, že do středu zapíchneme špejli, která
je po vytažení čistá. Korpus necháme zchladnout a poté opatrně
vyndáme na mřížku. Nejlepší je nechat jej odpočinout do
druhého dne a poté zdobit krémem.
Mléčný karamel – V kastrůlku si na nízkém plameni
ohřejeme smetanu s vanilkovou esencí a dáme stranou.
Do dalšího kastrůlku si nasypeme cukr, zalijeme vodou
a na vysokém plameni přivedeme k varu (směsí ani
trochu nehýbeme). Necháme vařit, dokud nedosáhneme
jantarového karamelu. Poté přiléváme ohřátou smetanu
a mícháme metlou. Krém – Máslo pokojové teploty
šleháme samotné asi 7 minut. Následně po lžících
přidáváme mascarpone a do krému kápneme vanilkovou
esenci. Nakonec prosejeme pudrový cukr a promícháme.
Kompletace – Korpusy podélně rozřízneme
a promažeme postupně krémem. Každý korpus můžeme
pomazat i karamelem, ale není to nutné. Nakonec dort
zahladíme kolem dokola a dáme ztuhnout do lednice. Po
30 minutách jej přelijeme karamelem a ozdobíme ovocem.
Zdroj: lidovky.cz (Ivana Jindřichová – Cat&Cook)

Karamelové řezy
s čoko polevou
Potřebujeme: 200 g másla, 150 g
cukru, 3 lžičky kakaa, 5 vajec,
120 g mletých lískových oříšků,
5 lžic hladké mouky, 1/2 kypřicího
prášku. Karamel – 1 plechovka
salka, máslo, čokoládová poleva.
Postup: Máslo, cukr, kakao a
žloutky utřeme do pěny. Postupně
přidáme mleté oříšky, mouku
smíchanou s kypřicím práškem
a tuhý sníh z bílků. Těsto nalijeme
na vymazaný a moukou vysypaný
plech. Pečeme ve vyhřáté troubě
na 200 °C. Příprava karamelu:
plechovku salka vaříme celou
ponořenou do vody 2 hodiny.
Po vychladnutí nalijeme karamel
do mísy, přidáme máslo a třeme
tak dlouho, až je hmota hladká.
Vychladlé těsto rozkrájíme na
trojúhelníčky nožem namočeným
v teplé vodě. Polijeme
karamelem a po
ztuhnutí
čokoládovou
polevou.
Zdroj: iDNES.cz
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Volkswagen Transporter T5 2.0...

Fiat Ducato 130 MJET MAXI KLIMA
TOP

BMW Řada 3 318...

Tachometr 279 000 km

Vyrobeno

Tachometr 158 000 km

Palivo

diesel

Tachometr 82 000 km

Palivo

benzín

Cena

295 000 Kč

Palivo

diesel

Cena

115 000 Kč

Cena

398 090 Kč

Vyrobeno

2012

AF CARS
312 680 456
www.afcars.cz

2015

Dodávky Brno s.r.o.
773 775 770 | www.dodavkybrno.cz

Vyrobeno

2003

AUTO JUKA
608 081 843
www.autojuka.cz

FOTO | SHUTTERSTOCK

Karamel si sice můžete
koupit už hotový nebo
v prášku, na ten domácí
ale nemá žádný z nich.
Jeho příprava přitom
není nákladná ani
složitá, jen musíte
počítat s tím, že se
budete muset trochu
víc ohánět vařečkou.

PRÁCE V REGIONU
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Děčín je nejlepším městem
pro byznys v Ústeckém kraji

Městem pro byznys 2017 Ústeckého kraje se stal Děčín. Prvenství si vybojoval díky webovým stránkám, rychlé a přesné elektronické komunikaci i nejnižšímu
koeficientu daně z nemovitosti.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Podle výzkumu nabízí
kvalitní podmínky pro
podnikání a přívětivý
přístup úředníků.

ní místo v hodnocení průzkumu Město pro byznys 2017. Vyhrál díky největšímu počtu podnikatelů ze všech měst
v kraji, nejnižšímu indexu stáří obyvatel, díky přístupu veřejné správy, nej-

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ANDREA ANGERMANNOVÁ
DĚČÍN | Nejlépe se podnikatelům ze
všech měst v kraji daří podle průzkumu v Děčíně, který letos získal prvINZERCE

nižšímu koeficientu daně z nemovitosti v kraji, nízkým cenám pozemků,
webovým stránkám města i testu elektronické komunikace.

V hodnocení všech šestnácti krajských měst s rozšířenou působností druhá příčka patří Teplicím a bronz Lovosicím. Loni první Ústí nad Labem spadlo
na sedmou příčku.
„Hodnocením neříkáme, že kdo nezvítězil, dělá něco špatně, chceme ukázat, kde to dělají nejlépe. A za těch pár
hodnocení to na všech radnicích funguje mnohem lépe než dřív. Přístup živnostenských úřadů a odborů už je pro podnikatele takový, že nezní taková kritika
jako dřív. Klacky pod nohy podnikate-

lům se dnes hází na celostátní úrovni,
ale na místní úrovni je to o životě v tom
městě a radnice ví, co chtějí a potřebují,
a podnikatelům vychází vstříc,“ zhodnotil ředitel projektu Petr Lutonský.
Letos poprvé se kritéria po konzultaci s městy i podnikateli trošku změnila,
větší váhu proti předchozím osmi ročníkům má například dálniční dostupnost,
kterou sice město nemůže příliš ovlivnit, ale pro podnikatele je důležitá.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 24
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Děčín je nejlepším městem
pro byznys v Ústeckém kraji
DOKONČENÍ ZE STRANY 23

„Děčín sice nemá blízko českou dálnici, ale německou ano. I to sledujeme.
Dalším důležitým kritériem byla například komunikace se živnostenským odborem, kdy jsme testovali elektronickou
komunikaci, rychlost, odbornost informací i počet úředních hodin. Některé
dnes dokonce mají úřední hodiny celý týden, ne den či dva v týdnu, jako to bylo
běžné dříve,“ řekl Lutonský.
Proti minulým ročníkům ovšem z hodnocení žádná kritéria nebyla odstraněna,
jen mají menší vliv. „Hodnotili jsme například poplatky za předzahrádky
u restaurací, což se dotýká jen části oborů podnikání. Nám jde o to, aby výsledky byly použitelné pro celé toto spektrum. Dnes podnikatel chce vše najít pohodlně na webových stránkách, chce
mít možnost si zavolat. Nechce ale nikam jezdit, protože mu to komplikuje život,“ přiblížil ředitel projektu.
Děčín první příčka potěšila. „Všechny obce a města se snaží o plynulý roz-

voj a čas od času dostanou zpětnou vazbu, jestli jdou správnou cestou. A právě
tato ocenění jsou milníky, kterých si velmi vážíme. Když jsme se dívali v Děčíně na kritéria, nešlo jen o veřejnou správu, ale i hodnocení od podnikatelů, mezi
kterými proběhla velká anketa. Uspěli
jsme všichni,“ sdělila první náměstkyně
primátorky Hana Cermonová.“

V Teplicích je nejvíce
středních firem
Teplice podle hodnocení, které zpracovává analytická agentura Datank, vynikají nejvyšším podílem malých a středních firem, třetí nejnižší nezaměstnaností i také velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Vůbec nejlepší jsou Teplice z hlediska likvidity.
Třetí místo berou Lovosice, které těží
z výborné dopravní dostupnosti a celkově výborného podnikatelského prostředí. Mají v rámci kraje nízkou nezaměstnanost a naopak vysoký přírůstek obyvatel.

„Ten je velmi vysoký například
i v Bílině a vůbec v celém kraji, kde je
toto hodnocení trošku specifické. Je to
ale kritérium pro celou zemi. Dříve jsme
také hodnotili, že čím levnější pozemky
a byty, tím lépe. Dnes je kritérium odchylka od mediánu. Hodně vysoké ceny
nejsou dobré, ale i velmi nízké ceny pozemků a bytů o dané lokalitě vypovídají,“ sdělil Lutonský.

Kdo získá ocenění
Investičně atraktivní
region?

Samostatnou soutěžní kategorií, kterou
vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Sem se může přihlásit jakékoli město, obec či sdružení obcí
s každým projektem, který se snaží přilákat podnikatele a investory. „Hodnoceny budou právě tyto projekty,“ vysvětlil
Lutonský. Přihlášky zájemci mohou posílat
na
adresu
mestoprobyznys@czechinvest.org do

Celkové pořadí
1. Děčín
2. Teplice
3. Lovosice
4. Litoměřice
5. Roudnice nad Labem
6. Louny
7. Ústí nad Labem
8. Varnsdorf
9. Rumburk
10. Podbořany
11. Bílina
12. Litvínov
13. Chomutov
14. Most
15. Žatec
16. Kadaň

31. března.
Prvních šest nominovaných bude
představeno v Praze na vyhlášení celostátních výsledků výzkumu Město pro
byznys v dubnu 2018.
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Retrostipendia pomáhají žákům
Během podpory se
sleduje docházka
a prospěch žáka.

ze však nevyplatí každému, kdo se do
programu přihlásí. Do podmínek patří
i to, aby alespoň jeden z rodičů měl pouze základní vzdělání.
„Děti, které do programu zařadíme,
si musí zvolit čtyři klíčové předměty
a ty musí zvládnout na lepší známku
než trojku. Nesmí propadat, mít zhoršenou známku z chování. Absence ve škole nesmí být vyšší než 20 procent a nesmí mít neomluvené hodiny,“ vyjmenovala šéfová Kostky Hana Volfová.

ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
JAN VESELÝ
ÚSTECKÝ KRAJ | K tomu, jak udržet
chytré žáky a budoucí kvalitní pracovníky v kraji, se úřady a školy snaží využívat řadu nástrojů. Jedním z nich jsou nejrůznější stipendia.
Velkou výzvou je pak práce s dětmi
z takzvaných vyloučených lokalit, tedy
s dětmi chudých rodičů, tedy z rodin,
kde tradičně vzdělání nezaujímá prioritní postavení v žebříčku hodnot. Pro tyto
rodiny je ušito poměrně nové stipendium, takzvané retrostipendium. Na sociálně slabém Šluknovsku ho využívá už
pět desítek žáků.
Retrostipendium jsou peníze „navíc“, které mohou získat zpětně za studijní výsledky. Kromě prázdnin dostávají tisícovku měsíčně, ti nejlepší i bonus dva tisíce korun navíc. Peníze jsou
motivací pro děti z vyloučených rodin,

Peníze dostanou zpětně

Lidé s nedokončenou základní školou mají v budoucnu problémy s dalším
vzděláváním i hledáním práce.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA
které by bez cizí pomoci vzdělání jen
těžko získaly.
Program běží už druhý školní rok, na-

bízí ho organizace Člověk v tísni a na
Šluknovsku jej má na starost Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě. Pení-

Peníze Kostka vyplatí až poté, kdy žák
přinese první vysvědčení po nástupu na
školu, tedy pololetní. „Proplatíme doklad, který děti přinesou. Můžeme zaplatit pomůcky, obědy, dopravu, ale
i třeba elektřinu nebo nájem v domácnosti, rozhodně neplatíme dluhy,“ upřesnila Volfová.
Čerpání peněz může Kostka pozastavit i odebrat. Měsíčně musí studenti své
úspěchy či neúspěchy konzultovat se sociální pracovnicí a musí dokládat, že nechodí za školu. Kostka pozastavila výplatu zatím jen třem studentům.

INZERCE

dO práCe u náS i v zahraničí
Zajistíme Ti
až roční placenou
praxi s možností
si práci předem
vyzkoušet.

Chybí ti praxe?

Pomůžeme Ti
doplnit jazykové
dovednosti
a najít práci
v zahraničí.

Chceš pracovat
v zahraničí?

Máš nedokončené
vzdělání?

Pomůžeme Ti
ho dokončit.

OdbOrná praxe umožňuje mladým lidem získat dotované zaměstnání s příspěvkem až 216 000,-Kč
po dobu 12 měsíců. Zájemce je umístěn na pracovní pozici, která odpovídá jeho vzdělání, zájmům, popřípadě menším pracovním zkušenostem. Pokud si účastník není zcela jistý, jaká pracovní pozice by mu vyhovovala, má možnost nastoupit na Práci na zkoušku, která umožňuje vyzkoušet si spolupráci se zaměstnavatelem po dobu až 3 měsíců, a pak může plynule navázat na Odbornou praxi. Tuto formu zapojení se
do projektu již využilo téměř 1 800 účastníků.
Stáže dO zahraničí pomáhají mladým získat zajímavé pracovní zkušenosti v cizině i prohloubit dnes
tolik žádané jazykové schopnosti. Během stáže mohou účastníci čerpat finanční pomoc ve formě příspěvku na dopravu nebo ubytování ve výši až 300 EUR měsíčně. Od počátku realizace projektu je v pracovním
poměru u zahraničního zaměstnavatele již více než 50 osob.
pOdpOra návratu dO vzdělávání má za cíl pomoci mladým lidem zvýšit svoje vzdělání. Pomoc
spočívá nejen v motivaci účastníků, ale je i finanční ve formě příspěvku na školní pomůcky, dojíždění,
stravné či ubytování. V rámci projektu je poskytována podpora již více než 50 mladým lidem, kteří si chtějí
zvýšit svoji kvalifikaci.

Kontakt:
děčín

zuzana horáčková
tel.: 950 111 622
e-mail: zuzana.horackova@uradprace.cz
ChOMutOv
ing. Soňa Kopecká
tel.: 950 118 410
e-mail: sona.kopecka@uradprace.cz
litOMěřiCe
bc. andrea tvrzníková
tel.: 950 133 428
e-mail: andrea.tvrznikova@uradprace.cz
lOuny
bc. Klára Svobodová
tel.: 950 134 321
e-mail: klara.svobodova1@uradprace.cz
MOSt
bc. Kateřina voleníková
tel.: 950 137 382
e-mail: katerina.volenikova@uradprace.cz
ruMburK
bc. vendula Jasanská, diS. tel.: 770 143 022
e-mail: vendula.jasanska@uradprace.cz
tepliCe
Šárka haklová nétková
tel.: 950 167 515
e-mail: sarka.haklovanetkova@uradprace.cz
ÚStí nad labeM bc. Jana pecháčková
tel.: 950 171 618
e-mail: jana.pechackova@uradprace.cz
žateC
ing. Monika Kovářová
tel.: 950 134 280
e-mail: monika.kovarova1@uradprace.cz

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže
pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji
Reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf
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Expert na energetiku Pfisterer:
Ve světě je skupina
Pfisterer expertem
v oblasti energetiky.
Před dvěma lety otevřela
závod v Kadani.
5plus2
■ ROZHOVOR
MILOSLAVA HÁLOVÁ
KADAŇ | Ve světě je skupina Pfisterer
expertem v oblasti energetiky, konkrétně v přenosu a distribuci elektrické energie se specializací na příslušenství pro
energetické přenosové soustavy. Pro
svou kompletní nabídku produktů, včetně poradenství, montáže a školení je
Pfisterer partnerem pro podniky v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, investiční výstavby a pro podniky
v oblasti elektrifikovaného železničního provozu.
Firma vznikla před téměř sto lety
jako nezávislá rodinná německo-švýcarská společnost se sídlem ve Stuttgartu.
Název nese podle svého zakladatele
Karla Pfisterera od roku 1921. Po celém světě zaměstnává okolo 2700 pracovníků.
Oblast energetiky je velmi specifická, v současné době je to strategické odvětví, kdy nároky na přenos elektrické
energie jsou v žebříčku důležitosti pro
státy na prvním místě, což souvisí s elektrifikací a automatizací výroby.
V lednu roku 2016 otevřela skupina
Pfisterer v Kadani centrální závod pro

Závod v Kadani se rozkládá zhruba na 18 000 metrech čtverečních.
zpracování silikonu.
V rámci nutné modernizace výrobních procesů a technologií ve Švýcarsku a Německu byla výroba přesunuta
do moderního závodu v Kadani, který
je v současné době největším centrem
pro zpracování silikonu v rámci skupiny Pfisterer.
Závod se rozkládá zhruba na 18 000
metrech čtverečních. Samotné výrobní
prostory jsou na cca 10 000 metrech
čtverečních.
„Jsme jediným výrobcem silikonových izolátorů v České republice
a i když jsme v Česku poměrně krátkou

dobu, myslím, že máme co nabídnout,“
říká personální ředitel firmy Daniel
Müller.
„V současné době máme kolem
130 zaměstnanců, do konce roku bychom chtěli přijmout další, aby se konečný stav přiblížil číslu 200. Nejcennější pro firmu jsou její zaměstnanci,
proto k nim přistupujeme s respektem
a podporujeme je v jejich iniciativě
a růstu. Nabízíme partnerství stabilní firmy, věrnostní odměny, dotované stravenky, příspěvky na dopravu, pět dní dovolené navíc, 13. plat a hlavně dlouhodobou perspektivu,“ upozornil Müller.

INZERCE

Hledáme SKLADNÍKY
na hlavní pracovní poměr a dobu neurčitou

Vaší pracovní náplní bude:
Co očekáváme:
• Příjem a výdej zboží ze skladu
• Čistý trestní rejstřík
• Práce na VZV
• Zodpovědnost, pracovitost
• Kompletace výrobků k expedici
• Oprávnění k řízení VZV vítáno, popřípadě zaškolíme
• Udržování pořádku ve skladu
• Účast na inventurách
Nabízíme:
• Finanční ohodnocení od 20.000,- Kč dle zkušeností a praxe
• Příspěvek zaměstnavatele na stravenky v hodnotě cca 7.000,-Kč/rok nebo obědy (výběr ze 4 druhů jídel)
• Penzijní / životní pojištění v hodnotě 30.000,- Kč/rok
• Extra příspěvek pro dojíždějící více než 20km - 2.000,- Kč/měsíc formou Flexipassů
• 5 týdnů dovolené
• Jednorázová odměna 5.000,- Kč po úspěšném odpracování 6 měsíců a získání smlouvy na dobu neurčitou
• Flexipassy v hodnotě 2.400,- Kč/rok (vydávají se čtvrtletně)
V případě zájmu prosím pište na hrcz@nch.com nebo volejte na 737 269 442

FOTO | 2x PFISTERER
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„

z Kadaně do celého světa
Co je podle vás, pane Müllere, Pfisterer?
Pfisterer je celosvětovým expertem
v oblasti energetiky, konkrétně v přenosu a distribuci elektrické energie se specializací na příslušenství pro energetické přenosové soustavy. Firma vznikla
před téměř sto lety jako nezávislá rodinná německo-švýcarská společnost se
sídlem ve Stuttgartu. Název nese
podle zakladatele Karla Pfisterera.
V kolika zemích máte v současné
době zastoupení?
Působíme v 17 zemích Evropy, Asie,
Afriky, Jižní Ameriky a USA, v současnosti zaměstnáváme okolo 2700
pracovníků, z toho v Kadani asi 130.
Do konce letoš-

byly přesunuty výroby ze
Švýcarska a Německa a začít
výrobu s novými technologiemi, modernizovanými
stroji
a hlavně soustředit celou výrobu
silikonového
programu na
jedno místo.
Co si mám
představit
pod pojmem
silikonová výroba?
Naše výrobky vidíte kaž-

Naše výrobky najdete všude na trase od
výrobce elektrické energie ke koncovému uživateli. Může se jednat o velký
průmyslový komplex, nebo malou vesnici kdekoliv ve světě. Naším odběratelem jsou i železniční společnosti, např.
ve Švýcarsku nebo Velké Británii.
Jsou nějaké speciální požadavky na
výrobní prostředí?
Nejdůležitějším požadavkem je kvalita
výrobků. Samotná výroba musí být velmi čistá, protože každý sebemenší defekt může mít vliv na elektrické vlastnosti výrobku a na jeho funkčnost. Protože vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme
řešení pro úrovně napětí od 110 V do
850 kV, máme vlastní elektrickou zkušebnu, kterou musí projít každý výrobek.
Proč pracovat právě v Pfistereru?
Pro nás všechny je to jistota
práce ve stabilní společnosti,
která si uvědomuje, že jenom
motivovaní a spokojení zaměstnanci mohou přispět k úspěchu celé firmy. Proto k nim přistupujeme s respektem a podporujeme

ního roku bychom se chtěli dostat na konečné číslo dvou stovek zaměstnanců.
Proč jste si vybrali pro působení
u nás Kadaň?
Na podzim roku 2015 začala firma hledat vhodné prostory a v lednu 2016
jsme otevřeli v Kadani centrální závod
pro zpracování silikonu. V současné
době je závod v Kadani největším centrem zpracování silikonu v rámci skupiny Pfisterer, v rámci České republiky
jsme jediným výrobcem. A stále platí
rčení o „zlatých českých ručičkách“.
Jedním z důvodů, proč koncentrovat výrobu do Kadaně, byla tradiční manuální
zručnost a kvalifikace pracovníků
v tomto regionu. Podařilo se nám tady
vybudovat moderní závod, do kterého

dý den, hlavně ty, které se používají pro
nadzemní přenos. Typickým příkladem
pro přenos elektrické energie nadzemním způsobem jsou silikonové izolátory
na sloupech elektrického vedení, které
se vyrábí v různých formách a rozměrech. Další použití je například v transformátorech, kde slouží k dalšímu rozvodu v lokální síti. Podzemní vedení
elektrické energie je velmi podobné, jenom portfolio výrobků je jiné. Jde o kabelové systémy, které se používají
v místech, kde nelze použít venkovní
vedení. Hlavním prvkem jsou kabelové
spojky, které mají různé rozměry, závislé na napětí, které převádějí.
Výrobní program je tedy dost specifický, kdo jsou vaši odběratelé?

INZERCE

www.lenatrans.cz

Hledáme
zaměstnance

v oboru elektronika
pro automobilový průmysl
v děčíně

Nabízíme práci ve velmi příjemném a čistém prostředí.
V roce 2019 bude v Děčíně otevřena nová výrobní hala,
a proto chceme zaškolit nové zaměstnance
a dát pracovní příležitost těm, kteří jí ještě nemají.
Kontaktuje nás na telefonním čísle 739 037 994
nebo e-mailem lenka.Heinze@lenatrans.cz.

V Kadani se
nám podařilo
vybudovat moderní
závod, do kterého byly
přesunuty výroby ze
Švýcarska a Německa,
a hlavně tam soustředit
celou výrobu na jedno
místo.
je v jejich iniciativě a růstu. Nabízíme
práci v čistém pracovním prostředí, dotované stravenky, příspěvky na dopravu, pět dní dovolené navíc, 13. plat
a hlavně dlouhodobou perspektivu.
Co musí uchazeč o práci mít?
Chuť pracovat je hlavním a nejdůležitějším kritériem. Každý krok ve výrobním
procesu je důležitý a člověk se to prostě
musí naučit. A proto se přijďte přesvědčit sami.

Rozšiřujeme výrobu
a hledáme nové kolegy
na pozice:

Operátor
Technik kvality
Elektrikář
PLC Specialista
Více na

www.pracevaisanu.cz
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Práce v regionu

V kraji nezaměstnanost
mírně stoupla na 5,5 procenta
Bez zaměstnání je 32
tisíc lidí. Dlouhodobě
stoupá také počet
exekucí. V Ústeckém
kraji je v exekuci
18 procent lidí nad 15 let.
JAN VESELÝ
ÚSTECKÝ KRAJ | Byť ekonomika šlape a na každém rohu visí inzeráty s volnými místy, na severu Čech míra nezaměstnanosti v lednu mírně vystoupala
na 5,5 procenta, byla o 0,1 procenta vyšší než v prosinci. Pravděpodobně se do
evidence zaregistrovali lidé, kterým
končily smlouvy na dobu určitou k prosinci 2017.
I v lednu pak platilo, že v regionu je
po Moravskoslezském kraji druhá nej-

vyšší nezaměstnanost v zemi.
Místa hledalo v kraji přes 32 400 lidí.
O situaci na trhu práce ale svědčí hlavně to, že loni bylo takových lidí o skoro
13 tisíc víc. Podle ČTK podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7769 tisíc lidí, což
je zhruba čtvrtina lidí v evidenci.
Podobně jako vzrostl počet lidí bez
místa, v evidenci úřadů práce přibylo
více nabízených pracovních pozic. Podniky poptávaly 10 952 zaměstnanců.
Jsou však rozdíly v tom, kolik kde připadá lidí na jedno volné místo. Krajský
průměr je 3 uchazeči na jednu poptávanou pozici, na Teplicku je to ale 1,7 člověka, na Ústecku pak už v průměru 6,1.
Vůbec nejvyšší nezaměstnanost byla
- jako obvykle - v lednu na Mostecku 7,3 procenta. Ovšem i tady, podobně
jako ve všech okresech, řada firem shání marně zaměstnance.
Podle odborníků na trh práce jsou
tedy v evidenci hlavně ti, kteří se tu ocitli krátkodobě, než si něco najdou, jinak

INZERCE

JTH Group a.s. Krupská 33/20, 415 01 Teplice

Developerská společnost se sídlem v Teplicích
zabývající se nákupem, prodejem a pronájmem movitého
i nemovitého majetku, přípravou i vlastní realizací staveb
přijme

Obchodní zástupce / realitní makléř
Požadujeme:
 Střední všeobecné vzdělání s maturitou
 ŘP
 samostatnost
 flexibilita
 znalost cizího jazyka výhodou
Nabízíme:
 výhodné platové podmínky
 dobrý pracovní kolektiv
 plný úvazek
Datum nástupu:
dle dohody
Kraj: Ústecký kraj
Město: Teplice
Pozice je vhodná i pro absolventy středních škol.
Své životopisy zasílejte prosím na adresu:
zuzana.hofmanova@jth.cz

Téměř desetina lidí nad 15 let má nějakou exekuci.
většina lidí z evidencí pracovat nechce.

Mapa exekucí
To, že tisíce lidí pracovat nechtějí
nebo se tito lidé dlouhodobě v žádné firmě neosvědčili, je pak problém i v souvislosti s čísly, která předminulý týden
zveřejnila nezisková organizace Otevřená společnost. Ta prezentovala mapu
exekucí a hlavně podrobnosti o nich.
Celkem je v zemi podle této mapy 863
tisíc lidí, kterým je z nějakého příjmu
strháván dluh. Za poslední rok jich o
zhruba 31 tisíc přibylo. Situace se pak
zhoršila ve 12 ze 14 krajů.
„Počet osob v exekuci narostl za rok
o 3,4 procenta, přestože máme rekordně
nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy.
Ani vyšší platy a to, že mají lidé zaměstnání, jim nepomůže se z dluhové pasti
dostat. Neustále platí jen úroky a sankce,“ uvedl pro ČTK autor mapy Radek
Hábl.
Tři a více exekucí má téměř půl milio-

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV

nu lidí a 151 tisíc lidí starších 15 let má
dokonce přes deset exekucí. Podle Hábla je 90 procent exekucí nevymahatelných.
V Ústeckém kraji je v exekuci 18 procent lidí nad 15 let. Naopak například
na Vysočině a ve Zlínském kraji (nejlepší situace v tabulce) je to pouhých šest
procent. Pokud jde o nárůst, tak v Ústeckém kraji zaznamenali autoři mapy nárůst zhruba o devět procent.
Podle organizací, které se problematice věnují, je nutná novela insolvenčního zákona. Jednak by podle odborníků
pomohlo, kdyby existovala takzvaná
místní příslušnost exekutorů, kdy by
lidé s finančními problémy nemuseli
řešit svou situaci s řadou exekutorských
úřadů po celé zemi, ale přímo v místě
bydliště. Také srážky by měly být úměrné tomu, kolik dlužník vydělá. Částka
strhávaná ze mzdy by neměla od práce
odrazovat. Nyní totiž čím víc člověk vydělá, o to víc se mu strhne. Posílit by se
mělo i dluhové poradenství.

Česká republika
JIŘÍ BÁRTA
ČR | Ještě před pár dny měl Žďár nad Sázavou pouze tři hokejové mistry světa.
Tímto titulem se může po Tomáši Rolinkovi, Petru Koukalovi a Petru Vampolovi pyšnit také šestice hráčů týmu s názvem Starý pušky. Výběr, v jehož barvách bojovali převážně bývalí hráči druholigového Žďáru, bez jediného zaváhání ovládl turnaj 110 týmů v kanadském
městečku Plaster Rock na světovém
šampionátu v rybníkovém hokeji.
Cesta za Pohárem dobré vůle, dřevěnou obdobou slavného Stanley Cupu,
však nebyla vůbec jednoduchá. „Byl to
hodně náročný turnaj. Měli jsme těžký
los ve skupině, hned na úvod jsme narazili na loňské finalisty. Snad jediný z
pěti zápasů byl na pohodu,“ líčí novopečený mistr světa Jiří Plachý, kterého si
nejen žďárští fanoušci pamatují jako
obávaného kanonýra.
Tým kromě něj tvořili ještě Petr Janda, Miroslav Bukáček, Pavel Pelán,
Aleš Stoček a Ondřej Mařata.
Hrálo se na jezeře Roulston na vyhrnutých pláccích zhruba o rozměrech
40 krát 20 metrů, na dvakrát 15 minut
se čtyřmi hráči na každé straně a bez klasického brankáře na nízké branky. V
tomto sportu jsou zakázány střely příklepem nebo hra do těla. Za porušení pravidel se přičítá gól soupeři.
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Mistři světa z rybníka

Titul mistrů světa v hokeji na
rybníku vybojoval v Kanadě
tým Starý pušky ve složení (zleva) Pavel Pelán, Jiří Plachý,
Aleš Stoček, Miroslav Bukáček,
Petr Janda a Ondřej Mařata.
„Ale ve srovnání s kvalifikačním turnajem v Praze se v Kanadě hrálo mnohem víc do těla. To jsme nečekali a museli jsme se s tím popasovat. O našem
triumfu rozhodl týmový výkon, dobrá
taktika a naše hokejová chytrost a vyčůranost,“ říká s úsměvem Plachý.

INZERCE

osobní auta užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy stavební stroje
a další....

Vyberte si z více než
30 000 nabídek na

V play-off pro nejlepších 32 týmů musely Starý pušky během neděle zvládnout dalších pět utkání. „Ve finále už
jsme tahali nohy. Američané nás mačkali, ale naštěstí jsme dávali góly,“ připomíná výhru 7:5 nad výběrem Diamondback Tavern z Baltimoru.

Domů dorazili novopečení mistři světa po náročné cestě proložené patřičnými oslavami. Dřevěný pohár za nimi dorazí později, hráči zatím mají jen jeho
malé repliky. Od organizátorů by se
měli dočkat i speciálních prstenů pro
světové šampiony.
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www.5plus2.cz
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volejte
zdarma

nabídka

únor / březen 2017
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mattoni
1,5l neperlivá pet
bebe dobré ráno
naměkko - čokoláda 50 g

hellmann‘s
tattarská omáčka
225 ml
mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pett

do
omestos
24h plus
pine Fresh
750 ml

hellmann‘s
majonéza
225 ml
birell světlý
nealkoholické
pivo 0,5 l

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí
1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení
užení platnosti
plattnosti kreditu o 7 dní

hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
citronu
1,5 l pet

pil
lsn
ner
urq
quell
ležáák 0,5 l
bebe dobré ráno
naměkko - cereální 50 g

rama
Classiic 400g
hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

hera
250g

velko
popov
vick
ký
kozel 11 0,,5 l

mattoni
s příchutí
citronu
1,5 l pet

milka
celé oříšky 10
00 g

mattoni
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

velko
popovick
ký
kozel 0,5 l
Florian
mattoni
s příchutí
bílých hroznů
1,5 l pet

oo
ic

p mobil a na

ku

zdarma

le vně ji

přenos
čísla

jte

účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.2.2017 do 31.3.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

zlaté polomáčené
é
mléčné 100g

pu

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01022017 12345)
Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

zlaté polomáčené
hořké 100g

S

milka
oříšková 100 g

velko
popovick
ký
kozel 0,5 l
světlý

poři ď
te

matton
ni
1,5 l perlivá pet

Ústecký kraj
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Byznys s chudobou už nesype
Podnikatelé, kteří
pronajímají byty
chudým, pociťují
dopady omezení
doplatku na bydlení.

dou odkázaní jen na pomoc státu.
V Děčíně zatím velký úspěch s opatřením nezaznamenali. „Vzhledem
k tomu, že se týká pouze nově příchozích a platí pouze v jednom panelovém
domě v Zelené ulici, tak o nějakém zásadním zklidnění se zatím nedá hovořit.
Na hodnocení je ještě brzy,“ uvedla
mluvčí radnice Markéta Lakomá.

ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
ZUZANA MENDLOVÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Opatření na omezení
doplatku na bydlení pro nově přistěhované platí ve městech Ústeckého kraje
několik měsíců. Je to jeden z nástrojů,
kterým mohou zamezit migraci problémových nájemníků do konkrétních lokalit.
Prognózy, že se tito lidé přestěhují do
míst, kterých se opatření netýká, se nenaplnily. A pokud by k tomu přeci jen
došlo, jsou města připravená „bezdoplatkové“ zóny rozšířit.
„Žádnou velkou migraci obyvatel
nově neevidujeme. Během vánočních
svátků ale proběhla dražba dvou panelových domů v ulici Hrnčířská. Je tedy
možné, že se opatření vedle Kovářské
a Žitavské ulice rozšíří o další oblast,“
připouští mluvčí varnsdorfské radnice
Tomáš Secký.
Právě tady má opatření konkrétní výsledky. Svých 120 bytů v problémové
lokalitě Kovářská podnikatelé Jan Pražák a Pavel Němec prodávají. Jsou tak
prvními, kteří přiznávají, že po zásahu
státu a radnice přestal být pro ně obchod s chudobou lukrativní. Za jeden
prodávaný byt (převážně o velikosti
1+1 nebo garsonky) majitelé chtěli
200 000 až 300 000 korun. S cenou ale
museli dolů a prvních 23 bytů nabídli

Krok správným směrem

„

Sídliště Kovářská, které obývají převážně sociálně slabí.

Jsme
obchodníci
a toto podnikání už není
pro nás výhodné.
k prodeji formou aukce. Vyvolávací
cena všech je 1,7 milionu korun. „Rádi
bychom ale získali víc. Vždyť jsme do
domů investovali miliony korun. Mají
plastová okna, opravené střechy, nové
stoupačky,“ vyjmenoval Pražák.

Kam se lidé přestěhují,
vlastníci neřeší
Zda je prodají s nájemníky nebo bez
nich, není jasné. „Nájemníci mají ve
smlouvách podmínku, že jim můžeme
v případě prodeje vypovědět smlouvu

V ústecké zoo se
vylíhla papouščí
mláďata

s okamžitou platností. S tím do bydlení
u nás šli, takže vyprázdnit byty by nebyl problém,“ poznamenal Pražák.
Kam by se několik stovek lidí i s dětmi
stěhovalo, Pražák neví. Nemá povinnost jim náhradní bydlení poskytnout.
Byty by rádo získalo do vlastnictví
město. „To, zda se zúčastníme dražby,
je na zastupitelích,“ uvedl místostarosta
Josef Hambálek s tím, že v minulosti odkoupilo město od jiných vlastníků
16 obdobných bytů za nízké ceny.
Zatím jsou všechny zakonzervované
a letos se dočkají opravy. „Sloužit by
měly jako startovací byty především
pro mladé rodiny,“ dodal Hambálek.
Kupovat byty ve vyloučených lokalitách doporučila městu i Agentura pro sociální začleňování jako jeden ze způsobů jak taková problémová místa zlikvidovat. Do uvolněných bytů by pak
mělo město nastěhovat lidi, kteří nebu-

efektivní příprava od

12. 3.

přijímačky
na

ÚSTÍ NAD LABEM | Tři mláďata papoušků žaků šedých se vylíhla v ústecké zoo. „Chovný pár snesl vejce v prosinci, ale mláďata se začala klubat až
letos, zhruba po 28 dní dlouhé inkubaci, a oba rodiče snůšku urputně bránili,“ řekla chovatelka Andrea Gruntová. Na vejcích sedí pouze samice, která mláďata po vylíhnutí krmí, zhruba
po pěti dnech se připojuje i samec. Domovem žaků jsou tropické pralesy Af(ula)
riky okolo rovníku.

FOTO | ARCHIV MAFRA

V ostatních městech na severu Čech
si opatření pochvalují, i když jen nesměle. V Jirkově a Mostě vedení měst naznačuje, že to byl krok správným směrem. Na důkladnou analýzu je ale brzy
a její případné zpracování nebude jednoduché. Většina informací od úřadu práce, který má příspěvky na starosti, je totiž důvěrná.
„Já mám pouze informace, že několik žádostí o doplatek bylo, ale žadatelé
ho nedostali. Celé opatření bereme jako
určitou prevenci před zhoršováním současné situace ve vybraných lokalitách.
Rozhodně tam teď není trend, že by to
bylo horší než dříve,“ řekl starosta Jirkova Radek Štejnar.
Radnice dostaly nástroj na omezení
přílivu nekontrolovatelného množství
nových nájemníků v polovině loňského
roku. Města doufají, že o něj nepřijdou,
někteří senátoři totiž chtějí městům praxi zarazit s odůvodněním, že na doplatek na bydlení mají nárok všichni. „Doufáme, že nám tato možnost zůstane. Jak
se ukazuje, tak je to první skutečně účinný nástroj, který máme v boji s problémovými nájemníky k dispozici,“ poukázala náměstkyně mosteckého primátora
Markéta Stará.

předplatné
na 4 týdny jen za

330 kč

sš

▸ komplexní příprava z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5., 7., a 9. tříd
▸ cvičení a testy
▸ chytáky z loňského roku

Objednávejte na 225 555 522 nebo na
www.mfdnes.cz/prijimacky. Nabídka platí do 8. 3. 2018.
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Mostecko

Autodrom už má na letošek
schválený rozvrh velkých akcí
Vedle motoristických
akcí se na okruhu
chystají i cyklozávody.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ZUZANA MENDLOVÁ
MOST | Mostečtí radní schválili Autodromu Most devět výjimek z protihlukové vyhlášky, která už od loňského roku
omezuje v určitých hodinách pořádání
příliš hlasitých akcí v místní městské
části Souš, kde je i areál autodromu.
Díky těmto výjimkám se tak letos fanoušci motorismu dočkají na autodromu několika tradičních velkých akcí.
První, která tak může bez následků
překročit hlukový limit, bude v úvodu
sezony The Most Autoshow #7, akce určená hlavně široké veřejnosti.

Tradičně největší sportovní akcí na autodromu bude i letos evropský závod
tahačů Czech Truck Prix.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
V dubnu pak proběhnou mezinárodní
závody amatérů v osobních a formulových vozech na okruzích Carbonia Cup
a závody automobilů sériové produkce

The Most Show featuring ADAC GT
MASTERS, na kterých předvede své letecké umění akrobatický pilot Petr Kopfstein, účastník světového šampionátu

Red Bull Air Race. Druhé představení
leteckého esa si užijí diváci nejnavštěvovanějšího podniku závodního kalendáře
autodromu, což je evropský šampionát
okruhových tahačů Czech Truck Prix
na konci letních prázdnin.
Mezitím se ještě v květnu chystá sraz
legendárních vozů značky Trabant nebo
motocyklové závody Inter Cup. V červnu se na okruhu sjedou závodní historické vozy a v srpnu je vystřídají závodní
historické silniční motocykly. Poslední
letošní akcí, která dostala od radních výjimku z protihlukové vyhlášky, je Porsche Germany Cup v polovině září.
O dost tišší akci naopak autodrom přichystal pro milovníky cyklistiky na Velikonoční pondělí, kdy se chystá premiéra cykloštafetového závodu. Pětičlenné
cyklistické týmy musí na okruhu ujet
celkem 21 kilometrů. Za štafetový kolík
poslouží tradiční velikonoční pomlázka. Počet týmů je omezen na 34, zájemci se tak mohou registrovat už předem.
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Včetně snídaní v dobrých 3* + 4* hotelech!

03.04. – 12.04.18

ZLATÝ TROJÚHELNÍK • DILLÍ • JAIPUR • AMBER FORT • AGRA

2. den: přílet do Dillí – okružní cesta městem
Po příletu do Dillí následuje transfer do Vašeho hotelu, kde
se ubytujete a odpočinete si. Poté Vás čeká okružní jízda
Starým Dillí.
3. den: Návštěva Nového Dillí – Agra
Po snídani opustíte hotel a vydáte se na prohlídku Nového Dillí
a jeho nejdůležitějších pamětihodností. Poté se vydáte do Agry.
4. den: Agra – Tádž Mahal – Červená pevnost
Dnes brzy ráno navštívíte Tádž Mahal. Poté se vrátíte do hotelu a vychutnáte si snídani. Nakonec se pojede k pevnosti
Agra, taktéž zvaná Červená pevnost (fakultativní). V pozdním
odpoledni Vás pozveme na „Agra Food Trail“ (fakultativní).

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!
Termíny
Běžná cena
se slevou SUPER
zájezdu
za osobu
Last-Minute!

V CENĚ!

1. den: Přílet do Dillí (Při objednaném balíčku transportů)
Renomovaná letecká společnost Emirates Vás vezme z Prahy
nebo Vídně do Dillí, kde přistanete druhý den ráno na
mezinárodním letišti.

19 490 Kč

5. den: Fatehpur Sikri – Jaipur
Snídaně. Jízda směrem Jaipur. Po cestě navštívíme město
Fatehpur Sikri. Pokračujeme dále do Jaipuru, kde se ubytujeme.
6. den: Amber Fort
Snídaně. Ráno navštívíme pevnost Amber. Poté následuje
okružní jízda Jaipurem.
7. den: Volný čas – Výlet Jeep Safari nebo
výlet „Den se slony“(fakultativní)
8. den: Jaipur – Dillí
Snídaně. Návrat do Dillí. Večer máte možnost navšívit show
Kingdom of Dreams (fakultativní).
9. den: Dillí – Zpáteční cesta (Při objednaném balíčku transportů)
Snídaně. Volný čas podle Vaší libosti. Transfer na letiště, kde
nastopíte do letadla domů.
10. den: Návrat do Prahy nebo Vídně
Kolem poledne dorazíte na letiště.

Další zájezdy a podobnější informace naleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz nebo nám zavolejte!

19 490 Kč

7 490 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 7x ubytování v dobrých 3 a 4* hotelech
ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
NOVÉ: 6 výletů V CENĚ!
• Okružní jízda městem Staré Dillí
• Návštěva Tádž Mahalu v Agře
• Prohlídka města Nové Dillí, Fatehpur Sikri,
Jaipur a Amber Fort
Váš balíček transportů:
17 990 Kč za osobu
• Let z Prahy nebo z Vídně do Dillí a zpět
• Transfer letiště ➞ hotel ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ 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 18 5PL 022

