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Když maloval šachty,
věděl, že brzy zmizí
Mostecká knihovna připomíná neobvyklou výstavou
dílo akademického malíře Karla Bořeckého. Vedle
olejomaleb krajin tvořil i kresby hlubinných dolů.
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Návratem do půlstoletí staré minulosti je nová výstava mostecké
knihovny. Dvě desítky kreseb akademického malíře Karla Bořeckého totiž
ukazují staré hlubinné doly, které už neexistují. Jde o obrázky, z nichž některé
vidělo jen pár lidí a některé jsou k vidění vůbec poprvé, protože pocházejí
z malířovy pozůstalosti.
„Kdo zná jeho tvorbu, třeba olejomalby květin, ten je asi překvapený,“ pochválil originalitu výstavy Mostecké
šachty malířův syn Karel Bořecký. Navíc ocenil termín, protože to bude právě
pět let, co jeho tatínek zemřel.
Přestože malíř Bořecký se jako autor
věnoval jiným tématům, k hornictví
měl vždy blízko. Pocházel z hornické rodiny a sám v 60. letech 20. století přišel

Karel Bořecký, neuvěřitelně podobný svému otci, na výstavě jeho
kreseb v mostecké knihovně.

VÍCE UVNITŘ

na Mostecko, aby pracoval ve zdejším
závodě SHD. „Pracoval v propagaci,
přes den neměl na vlastní tvorbu čas.
Když chtěl malovat, musel po práci
nebo o víkendech. Ale k šachtám měl
díky své práci blízko,“ vzpomínal syn.
Doma se malovalo hodně, jeho maminkou je totiž známá malířka Helena
Ambrosová. Ta se na rozdíl od svého
manžela zaměřovala na malování starého Mostu, a to i po jeho zboření. „Oba
vlastně tvořili s jistou nostalgií, protože
malovali věci, o kterých věděli, že zaniknou. Jak starý Most, tak hlubinné
doly, o nichž táta věděl, že jednou ustoupí povrchové těžbě,“ vyprávěl při vernisáži výstavy Karel Bořecký.
Právě díky jeho otci se tak návštěvníkům knihovny a její galerie Zlatá trojka
ukazuje část mostecké historie, kterou
už nikdo nemůže reálně spatřit.
Mostecké historii se přitom věnovaly
minulý týden i další slavnostní chvíle
v knihovně. Vedle Bořeckého výstavy
začala také fotografická expozice Tomáše Ondráška Sochy svůj kámen vyhřívají.
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Safari vám ukáže i tábor smrti

Atraktivní i tajemná místa Mostecka představuje Martin Bareš, který zkoumá historii regionu v terénu
TOMÁŠ KASSAL
LITVÍNOV | Trestanecký tábor číslo 29
patří k válečným legendám Mostecka.
Za nacistů tam někteří sadističtí dozorci
mučili vězně tak, že jejich křik budil
v noci lidi i kilometr daleko.
Dnes hrůzné místo, kde museli jedni
vězni na příkaz strážců ubíjet jiné vězně, připomíná jen malý bunkr a rozpadlé zídky. Kde tábor byl a co se tam dělo,
ví jen pramálo lidí. „Je jich málo a jsou
to jen pamětníci,“ říká Martin Bareš.
On sám patří k několika lidem, kteří
mohou zájemce do tábora 29 zavést
v rámci výpravy, jež pořádá jeho
Offroadsafari. Místo tábora objevil po
dlouhém pátrání až předloni. „Věděli
jsme o něm, ale pamětníci pořád něco říkali o dole Herkules a cestě do Litvínova. Jenže mysleli starý důl a cestu, která
už dávno neexistuje,“ odůvodňuje obtížnost pátrání.
Pro něj samotného to ale byla zábava.
Miluje Mostecko. Jeho přírodní zajímavosti, válečnou historii i novodobou průmyslovou podobu. Se svým terénním
autem ukazuje lidem místa, kam se
sami nevypraví třeba jen proto, že netuší, že to vůbec jde. Například jízda po
Růžodolské výsypce s unikátním výhledem na chemičku je jako dobrodružná

Martin Bareš ukazuje účastníkům jednoho z výletů snímek protiletadlového
děla, které za války chránilo chemičku v pozadí.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
výprava industriální divočinou - přírodou i okolo potrubí a komínů. „Právě tohle, jízdy takovou krajinou, mě na tom
všem baví nejvíc,“ vysvětluje Martin,
proč výlety Offroadsafari s dalšími nadšenci a jejich auty pořádá.
Účastníkům výpravy nabízí sušenky
i pití, aby se měli co nejlépe. Ale hlavně
jim servíruje stovky zajímavostí. Umí
vyprávět o letecké „bitvě o palivo“,
šachtách, střílení i o výrobě kozího sýru

v Českém středohoří. Nutně se nabízí
otázka, jestli tohle všechno studoval?
„Já jsem jenom průmyslovák. A naposledy jsem pracoval jako dispečer kamionové dopravy. Všechny věci jsem si
sám načetl, doptal se. Protože mě to zajímá,“ říká Martin.
Jako průvodce Offroadsafari se živí
poslední rok, už předtím se ale tomuto
tématu věnoval několik let. Spadá do
toho třeba i příprava budoucího malého

muzea v bývalé textilce na kraji Litvínova. Původní sklepy za války sloužily
jako protiletecké kryty, za socialismu to
byl kryt civilní obrany pro případ jaderného útoku na chemičku.
Pro Martina a jeho kamarády je to
nyní náplň volných hodin a také základna pro další výpravy. Ale i možnost ukázat nečekané historické detaily - třeba
válečné pancéřové okenice i se štítkem
výrobce. A fotografům přitom Martin
ukáže trik, jak nasvícením baterkou pořídí plastický záběr. „Hodně fotíme
v podzemí, tak se člověk naučí různé fígle,“ komentuje své dovednosti Martin,
který kamarády zasvěcuje třeba i do
jízdy offroadem v terénu nebo nocování
v přírodě. To jsou zase zkušenosti ze
služby u brigády rychlého nasazení.
Všechny výpravy do hor, k mosteckému jezeru i do uhelných šachet, si Martin nejprve sám vyzkouší. Pátrá po místech, o kterým mluví pamětníci nebo
knížky, hledá k nim cesty. Nasbírá informace a pak tam vozí klienty.
Tábor číslo 29 není zdaleka jediným
cílem výprav s offroady. Průvodci včetně Martina vozí zájemce kolem mosteckého jezera, ukazují jim krásy Doupovských i Krušných hor a Českého středohoří. Nebo zajímavosti průmyslového
Mostecka včetně uhelných dolů.
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Když maloval
šachty, věděl,
že brzy zmizí
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Fotovýstava ukazuje dvacítku mosteckých soch v ulicích města. „Rozdělil
bych ji na tři části: na sochy ze starého
Mostu, na sochy z dob výstavby nového
Mostu a na sochy, jež vznikly v posledních letech během sympozií. Všechny
ukazují, že i tak mladé město má svou
historii a není jen sídlištěm k bydlení,“
komentoval fotovýstavu mostecký archivář Michal Vavroch.
Kromě vernisáží knihovna zároveň
představila i dvě historické publikace.
První z nich je katalog připomínající
mostecká umělecká díla Jiřího Bradáčka a Václava Kyselky.
Další historickou publikací je připomenutí mosteckých občanů, kteří za druhé světové války bojovali v pozemních
armádách spojenců. Autoři Edvard D.
Beneš a Karel Otto Novák v ní navázali
na knihu o mosteckých letcích v RAF.
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Květa Hlinková se pořád dívá
na hokej a myslí na to pěkné
První manželka Ivana Hlinky žila se slavným hráčem
v Kanadě. Po rozchodu si prožila i trápení, ale dnes jí
v penzionu pomáhají hlavně hezké vzpomínky.
5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ KASSAL
LITVÍNOV | Když žila Květoslava Hlinková se svým slavným manželem Ivanem v Kanadě, měli ve Vancouveru
apartmá v 8. patře bytového domu.
A v přízemí obchody, bazén nebo prádelnu. Dnes žije v malém bytě v penzionu
pro důchodce, který spravuje společnost
Krušnohorská poliklinika, a počítá každou korunu z důchodu. Ale na skromné
bydlení, které si zkrášlila podle svého, si
nestěžuje. „Co pro nás dělají, je prostě
neuvěřitelné. Když se někomu něco rozbije, stačí zavolat a přijdou údržbáři.
Všechno bezplatně opraví. Kdo si nemůže nakoupit sám, tomu nakoupí pečovatelky. Uklízí nám. Mně je tady dobře,“
vypráví Hlinková o současném životě.
Nadšeně vyjmenuje všechny, od jednatelky společnosti až po pečovatelky, které se o penzisty starají.
Říkáte, že jste tady spokojená, ale
s penězi je to asi horší, že?
To ano. Musím si přesně rozpočítat peníze. Měsíční příjem mám 9100 korun, to

Vy jste o životě s Ivanem Hlinkou napsala i knížku Ráj i peklo s božským
Ivanem, kde popisujete i vaše problémy. Potíže vás ale čekaly i po rozvodu.
Hned po něm mě vyhodili z tělocvičny,
kde jsem trénovala. Šla jsem na úřad práce, žádná pro mě ale nebyla. Vzala jsem
třeba práci hlídače v obchodech, pak
jsem vybalovala zboží. Lidé se mi smáli,
ukazovali si prstem: Ty jsi dopadla! Mysleli, že se zfetuju, budu alkoholička. Ale
já jsem nikdy nepila. A i když jsme šli
s partou na večeři, já pak dělala taxikáře.
Protože jsem nepila, tak jsem vozila
ostatní.

je důchod. Stovku dostanu na bydlení
jako příspěvek.
A jaké máte výdaje?
Nájem je tři a půl tisíce. Platím si praní
prádla. Hodně mě stojí léky a mám další
výdaje, třeba mobil, drogerie. Na stravu
mi zbývá 3200 korun. To je suma sumárum stovka na den. Ale vždycky jsem
byla dobrá hospodyně, stačí mi to. Navíc
jsem se naučila, že nemusím jíst maso.
Trápí vás zdravotní potíže?
Nedávno jsem byla půl roku v nemocnici, když jsem tady zkolabovala. Mám
epilepsii, i když nevím, kde jsem k ní přišla, protože u nás v rodině ji nikdo neměl. Přišla jsem o vlasy a musím nosit
paruku.
Ale sluší vám to…
Když někdo ztratí vlasy, neznamená to,
že by o sebe neměl pečovat. To platí
i u jiných nemocí. Já jsem hodně spolupracovala s doktorem Jonášem, který
mě naučil hodně věcí. Když jsem dostala první epileptický záchvat, tak tehdy
ještě působil jako primář v Chomutově.
A říkal mi: Za tu nemoc se nestyď. Mělo
ji hodně lidí - Řekové, Římani, Napoleon.

V souvislosti s Ivanem Hlinkou ale
raději vzpomínáte na hezké věci.
Ano. A hodně často. Pomáhá mi to.
O manželství napsala Květoslava
Hlinková knihu. FOTO | IVETA LHOTSKÁ
Naučil vás srovnat se s tím?
Ano, přesně tak. On věděl o všem,
o všech mých trápeních a radostech s Ivanem.
Jak vzpomínáte na život s ním, třeba právě v Kanadě?
Hlavně na ty příjemné věci. Třeba pro
mě byl ohromný zážitek, když mi Ivan
řekl: Kitty, tak mi všichni říkali, pojď,
uděláme si krásnou dovolenou. A to
bylo, že jsme letěli na Havaj, na Waikiki
do Honolulu.

Co děláte v penzionu během dne?
S kamarádkou Emou sledujeme Prostřeno a hodně hokej. Teď má přijít Jirka Šlégrů, volal, že se tu zastaví.
Budete ho zkoušet a vyptávat se,
proč se hokejistům tak nedaří?
(smích) Já jsem je znala jako malé kluky, chodili k nám na barák, Jirka nebo
Růča. Byli to moji kluci.
A je to výjimka, že přijde, nebo chodí pořád?
Ne, chodí, jak mu to vyjde. Jsme pořád
v kontaktu. On mi pořád vyká, já jemu tykám jako vždycky.
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Kajínkovi v base nedopřejí

Za pár dní to bude 15 let od slavného útěku Jiřího
Kajínka z Mírova. „Bratr je můj jediný příbuzný,
který mi přináší radost a zároveň bolest,“ říká jeho
sestra. Jednou týdně mu může napsat dopis.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BROULÍK
RADEK LATISLAV
ČR | Uprostřed lesů, v klidu přírody
a daleko od lidí. Tak bydlí v chatě nedaleko Prachovic na Chrudimsku Miluše
Kajínková, sestra nejznámějšího českého doživotně odsouzeného vězně Jiřího
Kajínka. V dětství tady spolu na břehu
rybníka v hloubi Železných hor trávili
dva měsíce prázdnin. Vzpomíná, jak
její bratr jako mladík zachránil několik
tonoucích. Miluše je už skeptická, ale
ve skrytu duše ještě pořád maličko věří,
že se třeba zase jednou se svým bráchou
v tomto malebném zákoutí setkají.
Ministerstvo spravedlnosti letos zamítlo žádost o znovuotevření případu Kajínek. Přitom ministryně Válková zprvu dávala najevo, že by
to bylo možné. Co na to říkáte?
Ano, ona by byla pro změnu výše trestu. Ale už tam
není a stejně neměla ze své
pozice pravomoci k otevření nějakého případu. Otevřít případ může soudce.
Ministryně může jen vyjádřit svůj názor. Jiné je to u prezidenta. Ten smí udělit milost
anebo i snížit trest.
Zkoušeli jste požádat prezidenta o milost?
Zkoušíme
to
u každého z prezidentů. Od té
doby, co bratr
utekl z Mírova,
leží na Hradě
žádost o milost. Když byl
prezidentem
Václav Havel,
byla jsem na
Hradě za paní
ředitelkou
Kanceláře prezidenta republiky. Ta byla rozumná a při jednání o obnově řízení dokonce svědčila ve prospěch
bratra. Tehdy ji
soudce Bouček označil za nedůvěryhodného svědka, což

o něčem vypovídá. To není normální.
Tento člověk nikdy neřekne: Já jsem se
zmýlil. Soudci jsou dnes neomylní, jsou
to nadlidi a ti chyby nedělají.
V jakém smyslu?
Když se ty vraždy v Plzni v devadesátém třetím staly, stály tam proti sobě
dva gangy policajtů a justice do toho
mohla být tehdy také zapletená. Ale nevím to. Oni potřebovali nějakého obětního beránka a teď mají strach, co by vyšlo najevo, kdyby se případ znovu otevřel. Je také hodně divné, že když bratr
utekl z Mírova, policie už pátý den věděla, kde je. A stejně měsíc dělala, že pátrá. To přiznal i kriminalista, který věc
šetřil. Bratrův spoluvězeň mu na Mírově řekl, kde bratr po útěku je.
Myslíte si, že váš bratr byl akorát ve
špatný čas na špatném místě a mohl
místo něj sedět kdokoliv jiný?
Já nevím, ale domnívám se,
že když byl při útěku z příbramské věznice, že se
jim hodil. Potřebovali
někoho takového.
Přece by za 100 tisíc korun nezabíjel
tři lidi, když měl
doma pod kobercem 300 tisíc korun.
Co

současný
prezi-

dent? Jak se dívá on na případ Kajínek?
Myslím si, že Miloš Zeman na případ
mého bratra kouká rozumně, ale on se
zasekl, že milosti prostě dávat nebude.

Máte bratra už drahně let ve vězení.
Komunikujete mailem nebo dopisy?
Dávno žádal o počítač, ale nepovolili
mu ho. Dopisujeme si tak, že on mi napíše a já mu obratem odepisuji. Dřív,
když jsem byla zdravá, tak jsme si psali
denně. Ale jsem po meningoencefalitidě, jemná motorika vázne, takže mu
píši tak jednou týdně. Na návštěvu za
ním můžu jednou za měsíc nanejvýš na
dvě hodiny. Víc ne. Vidíme se přes plexisklo a mříže, mluvit spolu můžeme
jen pomocí sluchátka. Jeden bachař stojí za ním, druhý za mnou. O žádné soukromí nejde.
Váš bratr říká, že žije na WC. Co tím
vlastně myslí?
To je proto, že v místnosti cely je záchod a umyvadlo. Cela má asi 2 x 3 metry. Jelikož sedí na doživotí, je tam sám
a je vlastně na samotce. Ale to moc problém pro bratra není. Vezměte si, že byste byli zavření dlouhou dobu v místnosti s člověkem, který vám nesedí, tak je
to ještě horší než být sám. Bratr má denně nárok na hodinu vycházky na dvoře
věznice, který má vysoké betonové zdi,
kam ani sluníčko nejde, jak jsou vysoké. Může se tam trochu pobavit se spoluvězni, pokud se s nimi setká.
Z nařízení soudu Jiří Kajínek „cestuje“ po věznicích, že?
Byl v Karviné, na Mírově, někde u Jablonce, na plzeňských Borech, teď je ve
Valdicích. Takhle koluje po vězeních
jen můj bratr. V noci ho bez varování
vzbudí a odvezou ho. Převoz je horší,
než když vozí zvířata. Posadí ho do zavřeného auta bez oken a ventilace. Sedí
na železném sedadle, celý spoutaný řetězy. To je šílené. Pro bratra je samotný
převoz vždy strašně stresující. Teď ho vezli z Valdic do
Mírova, protože se ve Valdicích opravoval plot.
Váš bratr je nejoblíbenější
vězeň v zemi. Projevují
mu sympatie i bachaři?
Mezi bachaři jsou taky normální lidi. Myslím si ale,
že většina lidí tuhle práci
dělá, protože v normálním
životě nemá šanci projevit
svou nadřazenost. Ale v tom filmu
to bylo ukázáno docela jasně. Takoví jsou i policajti. Někteří, neříkám,
že všichni.

FOTO | RADEK LATISLAV

Co dělá? Čte?
Jistě, čte tisk. Za den stihne několik deníků. On je od dětství čtenář. Já nečtu
nic, ale on ano. Když nic jiného, v kaž-

15 let od útěku

Jiří Kajínek uprchl z věznice Mírov
29. října 2000 kolem 18.15 hodin.
Je zřejmě jediným vězněm, jemuž
se podařilo z tohoto kriminálu
utéci. 8. prosince 2000 ho chytili
policisté z Útvaru rychlého
nasazení v bytě pětinásobného
vraha Ludvíka Černého, člena
gangu orlických vrahů, který
si odpykává doživotí.

dém vězení je knihovna. Bratr také rád
hraje počítačové hry. Když na trh přišla
konzole Playstation 3, tak jsme mu ji za
16 tisíc koupili a k tomu i televizi. Povolili, že mu to můžeme koupit a poslat.
Ale páni bachaři playstation rozbalili
a zkoumali, jestli tam není nějaká vysílačka nebo já nevím co. Pak řekli, že mu
ho nedají, protože playstation má připojení na internet. Je to paradox, bratr přípojku na internet nemá. Vrátili nám konzolu poškrábanou, takže nám ji v obchodě nevzali zpět. Vypadala, že ji měsíc
používali k hraní bachaři.
Televize mu zůstala?
Ta ano. Ale jsou na ni ve vězení omezení. Musí mít maximálně 50 centimetrů
úhlopříčku, tahle měla 51. Nelíbilo se
jim to, nakonec ji bratrovi nechali. Má
ji za mřížemi, nesmí na ni sahat. Když
je večerka, vypnou proud. Film nefilm.
Loni mu vydavatelství Fragment vydalo knihu. A podle jeho osudů vznikl film Kajínek. Jak se mu líbil?
Líbil se mu, poslali jsme mu i DVD. Dokonce za ním byli ve vězení herci i režisér Petr Jákl. Bratr předem věděl, jak
bude film vypadat, tvůrci to s ním konzultovali.
Je bratr „boháč“? V Hollywoodu za
autorská práva z filmů dobře platí...
Co se týče filmu, tak tam nějaká dohoda
ohledně peněz byla, ale ještě mu prý za
ten film ani nezaplatili. Takže žádné veliké peníze nemá. Ale já se na to neptám, peníze nejsou důležité.
Pracuje bratr nějak?
To by ho museli pustit ven a museli by
ho hlídat čtyři bachaři se psem. Práce
mu nechybí, protože odepisováním na
dopisy vlastně pořád pracuje. A když
má deprese, tak cvičí.

Česká republika
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ani bábovku od sestry
Fyzičku měl vždycky dobrou, to ukázal i jeho legendární útěk z Mírova.
Je mu ale pětapadesát, nejdou na
něho neduhy středního věku?
Bratr cvičí především proto, že v mládí
měl zlomenou krční páteř. Doktoři řekli, že bude mít pořád bolesti. On na to
konto začal cvičit, aby se udržoval fit.
Cvičení má u něj také kladný vliv na
psychiku. Takže i když mu třeba někdy
nedovolí jít do posilovny, tak cvičí na
cele. A neduhy? Po padesátce chátrá tělesná schránka všem. Přiměřeně věku.
Jakou má bratr životosprávu? Posíláte mu třeba do vězení buchty?
Je nekuřák a abstinent. A nepije ani
kafe. Má rád sladké a maso. Všechno,
co je dobré. Ale balíček mu můžu poslat
jen dvakrát do roka a maximálně do pěti
kil. A tam se toho vejde minimum. Do
balíčku nesmíte dát nic, co doma vyrobíte. Vše musí být v originálních baleních. Na co bych tam dávala kupovanou
bábovku. To je nanic. Někde psal, že by
si strašně rád dal pečenou kachnu.
A myslím, že z vydavatelství Fragment
mu ji přivezli do Valdic. Ve vězení mu
ji samozřejmě nedali.

„

Kdyby Jirku pustili z kriminálu, jedna
starší paní z Prahy by mu zajistila bydlení.
I novinář Josef Klíma mu nabízel byt.
Jaká je ve vězení strava?
Určitě výborná (smích). Může nakoupit
v kantýně. Výběr je ale omezený. Jsou
tam potraviny, které si vězeň nesmí koupit. Ty si tam mohou kupovat jen bachaři. Bratr míval i sto kilo, ale byl obalený
svaly. Teď se mi zdá, že trochu zhubnul.
Může ve vězení studovat?
Rád by vystudoval práva, jenže ve vězení jako trestanec nemá šanci.
Čím pro vás bratr je?
Bratr je můj jediný příbuzný, který mi
přináší radost a zároveň bolest. Tady
jsme trávili dětství, a to bylo něco úžasného (rozhovor se uskutečnil na chatě
Miluše Kajínkové – pozn. red) . O prázdninách jsme celé dva měsíce byli v přírodě. Náš tatínek nebyl rybář, ale pan rybář. Miloval přírodu a hodně toho mě
i bratra naučil. Jirka zachránil na rybní-

ku spoustu lidí, kteří se topili, ani nám
to neřekl. Když jsme chodili na základní školu, onemocněli jsme nastejno a nemoc jsme si užívali (smích). Mám ještě
syna, ale to je spíš bolest. Žije ze dne na
den. Nepřemýšlí, co bude zítra.
V Japonsku po letech vězení pustili
jejich „Kajínka“, když se prokázalo,
že je nevinný. Věříte, že se to jednou obrátí a vyjde na svobodu?
Víte, naděje umírá poslední. Třeba
v Americe je běžné, že po letech propustí vězně a soudci přiznají, že se mýlili.
Ale já jsem spíše skeptik. Moc tomu nevěřím. Ale byla bych ráda, kdyby se to
nějak prolomilo.
Řada lidí v Prachovicích podepsala
petici požadující pro něho milost...
Lidi, co Jirku znají, proti němu nemůžou říct křivý slovo. Jirka v životě niko-

mu neublížil. Nepral se, nebyl agresivní. Když se pral, zastával se slabšího.
Známí, se kterými kamarádil, ho měli
rádi. Moje kamarádky mu říkali bratr,
ne Jirka Kajínků. Empatie mu není cizí
a nikdy nebyla. Je o tři roky mladší než
já, takže měl své kamarády.
Někdo prohlásil, že by měl mít v Prachovicích pomník. Co vy na to?
Je to hloupost a nesmysl. Média se toho
ráda chytají.
Má stále zástupy fanynek, které mu
projevují svoji náklonnost?
Je jich pořád dost. Já ty ženy neznám,
neznám jejich motivaci. Rozhodně jsou
mezi nimi slušní lidé, kteří to myslí vážně. Slyšela jsem, že by mu jedna starší
paní z Prahy v případě, že by ho pustili
z kriminálu, dala byt a zajistila mu bydlení. I Josef Klíma mu nabízel byt.
Chystáte se bratra v nejbližší době
navštívit? Blíží se Vánoce.
Nemáme je rádi, nedržíme je. Ale na narozeniny si s bratrem popřejeme. Svátky slavíme, když my chceme a ne pokud jsou shora nařízené.
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CNG levné, ekologické,
bezpečné a dostupné
palivo.

CNG

(Compressed Natural Gas – stlačený
zemní plyn)

JEZDĚTE ZDRAVĚJI
A ÚSPORNĚJI NA CNG
V rámci Operačního programu Životní prostředí
bylo nakoupeno 303 autobusů na pohon CNG pro
Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Brno. Evropská unie
přispěla na tyto autobusy 1,4 miliardami Kč.

● Úspora provozních nákladů
při využití vozidel na CNG
se pohybuje kolem 30–40 %.
● Roční snížení vypouštěných
emisí z jednoho CNG
autobusu činí cca 1 000 kg
za rok.
● Vozidla jezdící na CNG
neplatí silniční daň.

Více informací najdete na www.opzp.cz

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Spoluinancováno z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.
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Ital u televizní plotny
Televizní vaření je fenomén, který umí nejen poškádlit chuťové
pohárky, ale i rozvířit emoce. Pohlreicha, Babicu nebo
Hrušku Češi buď milují, nebo nenávidí. Jak televizní kuchtíky
hodnotí italský šéfkuchař Emanuel Ridi, který si vaření před
kamerami sám vyzkoušel?
Ridi
hodnotí:
Zkouší
uspokojit lidi
ze zbytků.

JIŘÍ BABICA má
svůj styl, který
připomíná dřívější období.
Zkouší uspozbytk
kojit lidi ze zbytků
doma
věcí, které najdou doma.
nedalo
I z toho, z čeho by se zdánlivě nedal
nic vyrobit, dokázal vymyslet jídlo. JJá
sám se u něj určitě neinspiruji, oslovil
oslovi
ale velkou skupinu lidí, kteří ho mají
rádi, jinak by jeho pořad nevydrže
nevydržel
na obrazovkách tolik let.

LÁĎA HRUŠKA je fenomén, který
je skvělý na vydělávání peněz.
Jen se stačí podívat, jak prodejně
úspěšná byla jeho kniha, přito
přitom
většina těch jídel byly nápady diváků.
S gastronomií to ale nemá vůbec nic
společného. Byl to
zkrátka výborný tah
Ridi
pro televizi i pro
hodnotí:
samotného
Je skvělý
Láďu Hrušku
na vydělávání
z hledisk
hlediska
výdělků
výdělků.
peněz.

Ridi
hodnotí:
Humorné
příhody fu
ngují
i v kuchyn
i.

FOTO: ARCHIV MAFRA

HALINA PAWLOWSKÁ
je velice známá už díky
pořadu Banánové rybičky.
Sází na svůj vtip, humorné
příhody a různá motta a funguje to
i v kuchyni. Je to zase úplně jiný způsob prezentace,
který je v jejím podání určitě zajímavý. Rozhodně
bych ji nesrovnával s Láďou Hruškou. Řekněme,
že to, co předvádí Halina, má určitě hlavu
a patu, alespoň už se to blíží vaření.

Ridi
hodnotí:
Ukazuje,
jak vypadá
pravá
gastronom
ie.

ZDENĚK POHLREICH je restauratér a pan
kuchař. Ten skutečně ukazuje, jak vypadá pravá
gastronomie. Dneska už kombinuje všechno
možné, Amerika, Francie, Itálie, protože se nedá
vařit pouze jedna kuchyně. Za sebe ale můžu říct,
že to, co předvádí, je naprosto v pořádku. Co se týče
jeho slovníku, myslím, že ten je hodně daný formátem
pořadu Ano, šéfe!, který proslavil Gordon Ramsay, a Zdeněk se
nejspíš cítí dobře, když si může občas zanadávat.

Kluci v akci FILIP SAJLER a ONDŘEJ SLANINA. podobně jako
Zdeněk Pohlreich ukazují skutečné vaření. Jsou na trhu už
deset let, což určitě něco svědčí o jejich oblibě. Jsou
Ridi
to navíc lidé z branže. Jeden dělá catering, druhý je
tí:
šéfkuchařem. Ačkoli dnes není nejdůležitější, aby
hodno
o
t
u
ten, kdo je v televizi, byl ten nejlepší kuchař. Důležité
o
s
J
je, aby fungoval dobře před kamerou. Prezentují
lidé
takové české vystupování, ovšem s legrací, a i když
e.
z branž
já sám mám jiný styl, uznávám, že jim to jde.
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Prvního letce sestřelili Maďaři
Jaromír Šotola byl naším
prvním v boji zabitým
letcem největší války
v dějinách. Jeho kolega Ján
Kello útok přežil, ale pět let
poté zahynul při nehodě.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Poklidný průzkumný let nad jihoslovenským Hodžovem znenadání přetne
sprška kulek. Pilot Ján Kello se za kniplem Letova Š-328 zoufale rozhlíží, kdo
a odkud na něj útočí. Za sebou spatří dvě
maďarské stíhačky Fiat CR-32. Aniž si to
stihne plně uvědomit, je už v těch chvílích
druhý člen posádky mrtvý – na místě pozorovatele umírá mladý Jaromír Šotola.
Nečekaný útok ale pokračuje. Druhá
a třetí kulometná dávka stíhače Istvána
Pongrácze udělala z letounu prakticky neovladatelné torzo, které se hořící řítí
k zemi. Kello se ještě instinktivně snaží
zmírnit následky nouzového přistání
a štěstí stojí na jeho straně. Při dopadu
jeho stroje na pole je vymrštěn ze sedačky a zřejmě jen díky tomu uniká smrti
v plamenech. Mrtvé tělo Jaromíra Šotoly
zůstalo v hořících troskách.
K tomuto incidentu došlo 25. října
1938. A ačkoliv měsíc předtím československá vláda přijala diktát mnichovské
dohody, část okleštěné republiky je dějištěm tvrdých vojenských střetů. O svůj podíl na kořisti se totiž hlásí Maďarsko, které na sporná jižní území Slovenska a Podkarpatské Rusi poslalo své armádní jednotky i záškodnické oddíly. Střety jsou krvavé, oběti na obou stranách se počítají
na stovky. Do bojů zasáhly i tanky, dělostřelectvo a linie lehkého opevnění.

Letounu Letov Š-328 bylo ve 30. letech vyrobeno v Československu více než 400 kusů. Využíval se hlavně jako bombardovací a pozorovací stroj. Na snímku vpravo hrob Jaromíra Šotoly v Řestokách.
FOTO | ARCHIV MAFRA A M. BRABEC
Vraťme se ale k příběhu dvou československých letců Jána Kella a Jaromíra Šotoly. Onoho osudného dne pronikla nad naše
území tři maďarská letadla. Šlo o Junkers
Ju-52 střežený dvěma stíhačkami Fiat
CR-32. Junkers byl podle oficiální verze
najatý soukromou společností na snímkování povodí Dunaje pro meliorační práce,
ve skutečnosti ale nesl na palubě letáky
s protičeskoslovenskými texty. Nad obcí
Hodžovo, která se od roku 1950 jmenuje
Lipové, se do hledáčků maďarských stíhačů dostal Kellův a Šotolův Letov…

Válečný kříž od Beneše
Jak tento nerovný boj dopadl, už víme. Po
incidentu byla sestavena vyšetřovací komise. Maďarská strana tvrdila, že stíhači se domnívali, že československý letoun chce
Junkers napadnout. V oficiálně zaslaném
prohlášení ovšem jaksi pozapomněla vzít
v potaz fakt, že k útoku na naše pozorovatele došlo v československém vzdušném prostoru. Ostatky Jaromíra Šotoly byly pohřbe-

ny v rodných Řestokách. Rok po válce
– 9. května 1946 – mu byl v obci postaven
památníček a prezident Edvard Beneš mu
in memoriam udělil válečný kříž. „Pamatuji si, jak jeho rakev vezli celou vesnicí na
konstrukci letadla,“ vzpomínala před
10 lety Miloslava Žemličková z Řestok.
Šotola někdy bývá v literatuře označován za první leteckou oběť druhé světové
války. Jak je to možné, když konflikt začal
až v roce 1939 přepadením Polska? „Určitě je prvním naším padlým letcem. Nezahynul při nějaké nehodě či při cvičení, ale během bojového střetu. A pokud bychom si
trochu hráli s historií, mohli bychom jej
označit i za první leteckou oběť celé války
vůbec,“ říká historik Pavel Šrámek. Jak dodává, toto označení vychází ze skutečnosti,
že po válce byla zneplatněna mnichovská
dohoda a Československo tím bylo podle
jednoho z Benešových argumentů ve válečném stavu s Německem již od září 1938.
A co Šotolův kolega pilot Ján Kello, který střet nad Hodžovem přežil? Ten tragicky zahynul 25. 5. 1943 při letecké nehodě.

Jaromír Šotola
Narodil se
2. března 1918
v Řestokách
na Chrudimsku.
Po absolvování
obchodní
akademie
nastoupil do
letecké školy
v Prostějově, kde se začlenil do
výcviku pozorovatelů. V květnu
1938 byl odtud převelen k 10. letce
3. leteckého pluku v Nitře, která se
posléze v době zářijové mobilizace
přesunula nejprve na polní letiště
u Komjatic a poté ke Zlatým
Moravcům.
Po osudném průzkumném letu
z 25. října 1938 byly ostatky
Jaromíra Šotoly uloženy na
hřbitově v Řestokách.

Zapomenutá válka: Slovensko bránily i tanky
Poté, co se Československo podvolilo mnichovskému diktátu, vzneslo své ultimativní požadavky také Polsko. Vláda na jeho
podmínky kývla a polské jednotky tak obsadily 2. října 1938 Těšínsko. Své zájmy začalo hlasitě vykřikovat i Maďarsko. Tamního Horthyho vláda dokonce prohlašovala,
že konečným cílem Maďarska a Polska jsou
společné hranice. Situace se dramatizovala i v samotném Československu, když Slováci vyhlásili autonomii. Ta byla přiznána
také Podkarpatské Rusi.
Maďaři si nárokovali některé jižní oblasti
Slovenska a Podkarpatské Rusi a do sporných oblastí vyslali nejen početné záškodnické oddíly, ale také jednotky své regulér-

ní armády. Lokální střety přerostly v otevřený válečný konflikt, kdy do bojů promlouvalo letectvo, tanky i dělostřelectvo. Některé
maďarské jednotky si vylámaly zuby na linii
našeho lehkého opevnění. Ztráty na československé straně čítaly desítky mužů, Maďarů padly stovky. Úspěšná obrana našeho
území ale ve výsledku nebyla nic platná.
V listopadu 1938 se uskutečnila takzvaná
První vídeňská arbitráž, ve které „nezávislí“
arbitři v podobě německého a italského ministra zahraničí rozhodli, že Maďarsku ono
sporné území Slovenska a Podkarpatské
Rusi připadne. Výpady Maďarů na naše území však pokračovaly až do definitivního zabrání našeho území německou armádou.

Maďarští vojáci cvičí na obsazeném československém území dobývání lehkého
opevnění. V reálném boji ale linii bunkrů neprorazili.
FOTO | MILITARYPHOTOS.NET
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NEJLEPŠÍ TIPY Z LÉKÁRNY
MULTIBYLINNÝ SIRUP
na vlhký i suchý kašel1
Na oba druhy kašle zároveň působí STOPKAŠEL sirup Dr. Weiss®
s násobným efektem 5 bylin, např. jitrocele a mateřídoušky, jež ulevuje při kašli a škrábání v krku, zklidňuje podrážděný krk, a boswellie, která omezuje tvorbu hlenu.
Speciálně pro děti už od 1 roku byl vyvinut STOPKAŠEL sirup
Dr. Weiss® PRO DĚTI s extrakty z 1jitrocele, šípku, mateřídoušky,
bazalky a slézu, jež rovněž účinně působí při projevech suchého i
vlhkého kašle. Jako jediný sirup obsahuje kromě bylinek také beta-glukany a dále selen pro podporu imunitního systému dětí

VŠI ?
ZLIQUIDUJTE
JE RYCHLE
a NAPOPRVÉ!
Objevili jste ve vlasech svého
dítěte vši? Jednejte okamžitě!
LIQUIDO DUO FORTE je zdravotnický prostředek, který účinně a rychle likviduje a odpuzuje vši
a hnidy. Tento spotřebiteli ověřený
přípravek představuje dvojitý zásah
proti vším, v podobě šamponu a séra
na vlasy zdarma. Díky této silné kombinaci jsou vši likvidovány hned natřikrát! Poprvé při aplikaci séra a podruhé při nanesení šamponu. Třetí
účinek spočívá v kombinaci obou silných přípravků a tak působí nejničivěj

Oba sirupy jsou
doplňky stravy s velmi
příjemnou chutí.

VHODNÝ
OD 1 ROKU

Maximální dávka HLÍVY
pro vaše zdraví
Nejvyšší množství mleté tkáně hlívy ústřičné
v denní dávce na trhu
naleznete v unikátním
doplňku stravy Imunit
Hlíva ústřičná 800 mg
s rakytníkovým olejem
a echinaceou. Krom
vysokého obsahu sušen
plodnice hlívy (800 mg
v něm naleznete také ra
kytníkový olej, echinaceu
nukleotidy a selen, který
komplexně udržuje obra
nyschopnost a přirozenou
imunitní odpověď. Pří
pravek je k dostání ve vaš
nejbližší lékárně. Dopřejt
své imunitě posilu, kterou
teď nutně potřebuje!

Suchá pokožka?
Vsaď te na
Konopku
800 mg
nejvyšší dávka
hlívy ústřičné
na trhu!

100 + 100 tob. NAVÍC

LIQUIDO DUO FORTE
je k dostání ve vašich lékárnách
nebo na www.liquido.cz

L I M I T O V A N Á

i
JACK HLÍVÁK pro imunitu

v období chřipek a nachlazení1
Jestliže si zoufáte, že jsou vaši nejmenší každou chvilku nemocní, vsaďte na cucavé tablety Imunit® Hlíva ústřičná s Rakytníkem
Jack Hlívák. V každé tabletě tohoto doplňku stravy naleznete pravý poklad – vitaminy,

SOUTĚŽ

minerály, beta-glukany z hlívy ústřičné, extrakt rakytníku, jód a 1selen. Selen, vitamin B6
a B12 například přispívají k přirozené imunitě. Dále obsažený vitamin D3 zase udržuje
normální stav kostí. Zakoupíte ve své lékárně.

Vyhrajte 1 tablet denně!

Každý den vyhrává nejoriginálnější kresba či příběh vašeho dítěte jeden
skvělý značkový tablet. Více na www.JackHlivak.cz

E D I C E

Kůže na rukou či nohou vám neustále praská, je suchá a drsná? Spolehněte se na Konopku s vysokým podílem
konopného oleje (50 %) a bambuckým
máslem, šalvějí a yzopem, díky čemuž
mast spolehlivě zvláčňuje, zjemňuje
a zklidňuje suchou a citlivou pokožku. Konopka vytváří na kůži ochranný ilm, jenž chrání proti vysušování
a vzniku prasklin, drsných, zarudlých
nebo svědících míst.
Cannaderm® - zdravotní kosmetika
je k dostání v lékárnách, prodejnách
zdravé výživy a na www.cannaderm.cz
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„Smysl pro humor ztrácím,
když se podívám do zrcadla“
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 100

Karikaturista a kreslíř
Štěpán Mareš připravil
pro týdeník 5plus2 už
100. komiksový strip.
Při oslavě výročí si dělá
legraci i sám ze sebe.

SÉRUM PRAVDY

5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Jeho kresby jsou odezvou na dění
ve společnosti i politice. „Nikdy se nesnažím samoúčelně urazit nebo zesměšnit,“ říká karikaturista Štěpán Mareš.
Přesto čas od času řeší nadávky nespokojenců, co mu hrozí podříznutím.
K jakému humoru máte při tvoření
svých karikatur nejblíže?
Vlastně kreslím rád všechno. Jakákoliv
politická debata v televizi je nevysychající studnice inspirace. Tolik zajímavostí i hloupostí, namyšlenosti, překrucování, ale i legrace „v jednom balení“, to je
pro satirika, karikaturistu doslova požehnání. Když si uvědomíme, kolik často
nevzdělaných a přihlouplých lidí rozhoduje o našich životech, o našich daních,
důchodech a platech, tak je to děsné
a směšné zároveň. Holt jsme si je zvolili. Pro mě osobně to alespoň znamená
hodně dobrého materiálu pro karikaturu.

mentálně „hýbe“ děním ve společnosti
nebo v politice, akorát tomu přidáme
něco navíc. To je to karikování – zvýraznění už tak výrazných rysů dotyčného.
Nakreslíte hlavu nakřivo, cigáro v ústech, pomačkané sako, podbradek, pot
na čele. Nebo když politik často spí,
jako třeba kníže Schwarzenberg, nakreslíte ho třeba v noční košili a noční čepici
na hlavě. Nebo jak spí vsedě, vestoje, ve
vaně – on je spánkem prostě typický.

Kdy ztrácíte smysl pro humor?
Když vidím havárku na silnici, když vidím zraněné, trpící nebo umírající lidi.
Ztrácím ho i ve chvíli, když se podívám
do zrcadla. To bych to zrcadlo nejraději
uškrtil. I když, popravdě, někdy se naopak dost zasměju, hlavně po ránu.

Potvrdil lednový útok na francouzský satirický časopis Charlie Hebdo,
že karikatura má velkou sílu?
Určitě, zvláště ve světě, kde se mísí různé kultury a náboženství, jako je Francie, Německo, Británie, USA. Charlie
Hebdo je ostrá satira, která míří na
všechny a všechno ve společnosti. Na
konzumní styl života, na muslimy, na
papeže. Ostatně, na katolickou církev
míří často daleko ostřeji než na islám.
Takový časopis by se u nás neuživil.
Jsme malý trh a ani 26 let po listopadu
1989 tu nemáme tradici komiksu a kreslené satiry tak, jako právě ve Francii či
Británii, kde karikatury existují už 200
let. Nezapomínejme, že i u nás bývaly
zajímavé karikatury, ve 30. letech, za
první republiky. Pak ale přišla válka
a potom 40 let vlády komunistů, kdy karikatura a satira neexistovala. Utahování si z komunistů nepřicházelo v úvahu.

Co je to vlastně karikatura?
Já vždycky reaguji na to, co se skutečně
stalo, nikdy se nesnažím někoho samoúčelně urazit, provokovat, zesměšnit. Karikaturou komentuji událost, která mo-

Měl jste kvůli kresbám problémy?
Moje karikatury se leckoho dotknou
a rozzuří ho. Paradoxní je, že často ani
ne politiky samotné, jako jejich fanatické příznivce. Zkarikoval jsem Miloše

FOTO | IVETA MARKVARTOVÁ

Zemana a jeho ovečku Ovčáčka, a jeden fanatik mi vyhrožoval mučením a
zabitím. Prý si mě najde a podřízne.
Takže nakonec ani u nás si člověk nemůže být jistý bezpečností. A podobné výhrůžky nemusejí jen znamenat, že „pes,
který štěká, nekouše“. Jako satirik s takovými reakcemi musím počítat. Naštěstí je jich minimum. Na druhou stranu dostávám mnoho velmi hezkých mailů a dopisů a snažím se na ně odpovídat.
Pochvaly přicházejí dokonce i od politiků. Vím, že některým se – tedy alespoň
to tvrdí – jejich karikatury líbí (smích).
Jeden člověk ale po vás prý šel...
Před 7 lety mi někdo pořád psal, došlo
mi 244 mailů. Z počátku jsem se s ním
snažil debatovat a hrozně mě rozčilovalo, že on není debatě přístupný a jen vyhrožuje. Maily chodily přes San Francisco, takže se nedal vystopovat. Když už
mi jen sprostě nadával – ku.., zmr.., kreté.. – tak jsem nastavil automatickou odpověď „Gratuluji k vaší blbosti“, ale
psal mi, že si na mě počká, že to „mám
za pár“. Tenkrát mi právníci radili,
abych to dal na policii, že jde o stalking.
Já to neudělal, nestálo to za to. Asi byl
psychicky nemocný, to ale nevím, nenašli jsme ho. Tehdy jsem už trochu ztrácel smysl pro humor.
Dostáváte pozvánky z ministerstev,
škol, ale i z léčebny v Bohnicích…
Někdy mě pozvou. Bavíme se o karikaturách, svobodě slova, muslimech. Přednášel jsem studentům filozofie, na „ekonomce“ i na ministerstvu zahraničí. Ale
pozvali mě i do Bohnic. Když jsem v do-

pisu četl „Doraž, vole, pokecáme, bude
se ti tu líbit“, mi došlo, že je to tamní pacient. Ale možná se tam jednou opravdu vydám… (smích)
Do koho se teď strefujete nejraději?
Do každého, kdo něco „moudrého“ ze
své hlavy vyplodí – do Kalouska, Okamury, Schwarzenberga, Babiše a spousty dalších. Beru to napříč politickým
spektrem. Obecně „frčí“ uprchlíci, Angela Merkelová, registrační pokladny
nebo tunel Blanka. Do týdeníku 5plus2
ale už nějakou dobu kreslím komiksové
stripy, které jsou nepolitické, a jsem za
to rád. Ona ta politika už člověku, nejen
mně, jako tvůrci, ale i čtenářům, velmi
často leze krkem.
Nepolitická bude i vaše výstava...
Měla být už v říjnu, ale posunuli jsme ji
na únor. Začne v Praze a poputuje po republice – Brno, Zlín, Ostrava, Olomouc
a další města. Budou to velké komiksové
výjevy na plátnech. Žádná politika.

Co je strip?
Strip je velmi krátký, většinou
černobílý vtipný komiks. Skládá
se zpravidla ze 2 až 6 políček
tvořících proužek (anglicky strip).
Bývá zveřejňován ve spodní části
novinové stránky, kde má tento
specifický typ komiksu svůj původ.
Štěpán Mareš kreslí pro týdeník
5plus2 už druhým rokem strip
s názvem Sérum pravdy.
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I česká jablka podléhají módě
Tisíce odrůd, tisíce chutí
a snad nekonečno
možností použití
v kuchyni. Sušené,
kompotované, pečené,
karamelizované…
Zdánlivě obyčejné ovoce
jako jablko je ve
skutečnosti pravý
gastronomický poklad.
5plus2
■ V KUCHYNI
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Věděli jste, že žvýkáním jablečné
dužiny i se slupkou pomáháte svým zubům
a dásním? Jablka jsou zkrátka velmi snadno dostupný zdroj vitamínů a dalších prospěšných látek. A právě tohoto ovoce nyní
má řada z nás doslova plný sklep. Některé
odrůdy v něm vydrží až do jara.
Kromě značného množství vitamínu C
a minerálních látek jsou jablka také bohatým zdrojem antioxidantů a mají na lidský organismus blahodárné detoxikační
účinky, čímž také posilují imunitu.
V současnosti se po celém světě pěstují
tisíce odrůd tohoto ovoce, jež stálo už i na
počátku starozákonního biblického sváru. Liší se od sebe nejen barvou a velikostí, ale především chutí a také trvanlivostí.
„Záleží na jednotlivých odrůdách. Nelze říct, že jedině kvalitní jablko vydrží
ve sklepě od podzimu do jara. Třeba tam
i vydrží, otázkou je, jak potom vypadá

a chutná. Velmi také záleží na způsobu
a podmínkách skladování,“ vysvětluje Tereza Vyšatová ze Sadů Tuchoraz. U nás
jsou oblíbené především odrůdy jako Golden Delicius, Idared, Gala, Jonagored
nebo Red Delicius. Ty tradiční jako Ontario nebo například české Matčino jsou už
roky v sadech spíše vzácné. Rozhodně to
však není tím, že by nechutnaly dobře
nebo nebyly dostatečně kvalitní. I sadařství totiž podléhá módním trendům. „Musíme se řídit tím, co vyžaduje trh, a o české odrůdy aktuálně zájem příliš není, protože jednoduše nejsou moderní. Je to jako
ptát se, proč už se dnes nenosí kalhoty do
zvonu,“ říká Vyšatová.
Nejstarší způsob uchovávání jablek je
sušení. Při správném postupu, který je velice jednoduchý, si ovoce uchová nejen
chuť, ale také vůni. Stačí omytá a jadřinců
zbavená jablka nakrájet na kousky libovolných tvarů a sušit na suchém a teplém
místě buď navlečené na šňůře, nebo pokladené na prodyšné podložce.

Potřebujeme: 1 litr hovězího vývaru,
350 g jablek, 80 g rýže nebo kuskusu,
1/2 lžičky zázvoru, pepř, sůl.
Postup: V části vývaru do měkka uvaříme
jablka (neloupaná, i s jadřinci),
propasírujeme a smícháme se zbytkem
vývaru, ve kterém jsme mezitím uvařili rýži
(či kuskus). Okořeníme a dosolíme.

Dušené brambory s jablky
Potřebujeme: 4 jablka, 500 g brambor, 1 pórek, 1 cibuli, 4 lžíce oleje, 500 ml masového
vývaru, 125 g smetany, sůl, pepř, muškátový oříšek.
Postup: Jablka oloupeme, vyřízneme jadřinec, dužinu rozkrájíme. Brambory oloupeme,
omyjeme, pokrájíme. Pórek očistíme a nakrájíme na silnější kolečka. Oloupeme cibuli
a jemně posekáme. V hrnci rozehřejeme olej, cibuli necháme zesklovatět, přidáme jablka,
brambory a pórek a krátce spolu osmahneme. Přilijeme masový vývar a uvedeme do varu.
Přikryté dusíme asi 15 min. Přidáme smetanu a nepřiklopené necháme přejít varem.
Osolíme, opepříme, ochutíme muškátem. Můžeme obložit několika dílky jablek a podáváme.

Jablečný nákyp s vanilkovou omáčkou
Potřebujeme: 800 g jablek, 80 g moučkového cukru, 1 lžičku mleté skořice, 1 lžičku másla,
400 g kulatých dětských piškotů, 100 g másla. Omáčka: 300 ml mléka, 3 žloutky,
60 g cukru, 150 ml smetany ke šlehání, 1 sáček vanilkového cukru.
Postup: Jablka oloupeme a nakrájíme na plátky do kastrolu. Přilijeme asi 100 ml vody, přidáme
máslo a rozvaříme. Tuto jablkovou kaši osladíme moučkovým cukrem a ochutíme skořicí. Dětské
piškoty na hrubo rozdrtíme. Do nákypové formy vymazané máslem narovnáme ve vrstvách
rozdrcené piškoty a jablečnou kaši, končíme piškoty. Povrch poklademe vločkami másla
a pečeme dozlatova. Na omáčku rozšleháme žloutky s cukrem ve vodní lázni. Přidáme horké
mléko a šleháme do zhoustnutí. Do studené omáčky zamícháme cukr a ušlehanou smetanu.

Celerový salát s jablky
Potřebujeme: 250 g celeru, 200 g jablek, 1 dl kysané smetany, 1 lžičku hořčice, ocet,
bobkový list, celý pepř, nové koření, sůl. Postup: Celer nakrájíme na hrubší nudličky
a uvaříme jej v osolené vodě s bobkovým listem, pepřem a novým kořením. Scedíme,
zakapeme octem a necháme vychladnout. Potom přidáme očištěná jablka nastrouhaná
na hrubo a zalijme kysanou smetanou promíchanou s hořčicí. Zdroj receptů: Labužník.cz
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

Je jim sotva pár let a už
jsou chytřejší než Obama

SVĚT | Maminka čtyřleté Amber a jejího o rok staršího brášky Leona může
být na své děti právem hrdá. Oba malí
sourozenci se totiž dostali navzdory nízkému věku do organizace Mensa sdružující geniální lidi.
Série IQ testů odhalila, že děti mají
vyšší IQ než většina vysoce postavených

Jablečná polévka

státníků. Mladá maminka Catherine Sunshine z britského Chelmsfordu má důvod k radosti. Její děti sice ještě ani nechodí do školy, ale už patří mezi nejchytřejší obyvatele Velké Británie. Teprve
čtyřletá Amber a její o rok starší bratr
Leon se od mala projevovali jako nadprůměrně inteligentní. Amber se už ve dvou
letech učila francouzsky a dokázala vysvětlit, proč je obloha modrá, a Leon
uměl základní matematické operace a vyznal se ve sluneční soustavě. Když nechala matka své potomky vyšetřit odborníky z organizace Mensa, která po celém
světě sdružuje ty nejchytřejší lidi, zjistila, že její syn má IQ 145 a o rok mladší
dcerka dokonce 150. Tím se předškoláci
dostali v žebříčku inteligence například
nad Baracka Obamu nebo britského premiéra Davida Camerona.
(Expres.cz)

Zabiják sepisuje své paměti
SVĚT | John Jairo Velasquez Vasquez
měl v podsvětí přezdívku Popeye – Pepek. Sloužil jako elitní zabiják kolumbijskému drogovému králi Pablu Escobarovi. Za svou kariéru zabil přes 300 lidí,
včetně své přítelkyně, dalších 3000 lidí
nechal popravit. Nyní v úkrytu hluboko
v horách sepisuje paměti, které už teď
děsí všechny pozůstalé.
Pepek žije pod falešnou identitou, protože obava z odplaty rodiny některé
z jeho obětí je velmi reálná. V úkrytu
chystá knihu a zdůrazňuje, že se necítí
jako zabiják.
Byl prý ve válce a všechny, které zabil, považuje za válečné oběti. Ze svého
úkrytu kdesi v kolumbijských horách
také poskytl rozhovor televizní stanici
Caracol, kde dal k lepšímu několik opravdu zajímavých informací. Například prohlásil, že Escobar si za 20 miliard dokázal zcela koupit místní vyšetřovací služ-

bu DAS, srovnatelnou s americkou FBI.
Ale zpět k Pepkovi. Ten měl na svědomí
mimo jiné právě únosy a mučení prezidentských kandidátů, zabil také jednoho
armádního generála, odpálil na
250 bomb a zabil stovky lidí, mezi nimi
i svou přítelkyni. Obviněn byl z jediné
vraždy – prezidentského kandidáta Louise Carlose Galana.
Po Escobarově smrti se sám vydal
soudu. V roce 1992 byl odsouzen na doživotí, propuštěn byl po 22 letech, protože z vězení údajně spolupracoval s policií a pomáhal svými informacemi k dopadení lidí z konkurenčního drogového
kartelu Cali. „Byl jsem Escobarova
oběť, stejně jako všichni ostatní,“ řekl.
Více zajímavostí na webu Expres.cz.

Klokan™

– platit více
je zbytečné!

Užívání na
3 měsíce.
Balení na
1 měsíc zdarma.
Přípravků na klouby s kolagenem je v lékárnách
celá řada, ale co když vám řekneme, že Klokan™
je úplně nejlepší ze všech? Je to náš názor, ale
máme k němu dobré důvody, a to nejenom proto, že výrobce Klokana, Partners Canada, odvedl
svoji práci stoprocentně.
Klokan™ obsahuje 3 druhy kolagenů na místo jednoho nebo dvou
Proč trojí síla kolagenů? To proto, že každý z nich
má svoje poslání a svojí funkci. Jsme přesvědčeni, že
jeden nebo dva kolageny ve složení prostě nestačí
k tomu, aby přípravek na klouby byl opravdu efektivní.
Klokan™ - kvalita na prvním místě
Ano, souhlasíme. O kvalitě dnes mluví každý. Jiné
ale je kvalitu opravdu prokázat. Neriskovali jsme
tedy a místo bezejmenného zdroje kolagenu, který
konkurence nazývá „stoprocentně čistý“, i když jeho
zdrojem je jateční dobytek, jsme do složení Klokana
aplikovali značkový kolagen Collyss® (kolagen typu I),

jehož zdrojem jsou mořské ryby. Druhý kolagen obsažený v Klokanovi je značkový Cartidyss® (kolagen typu
II) a je vyráběn z paryb, konkrétně z rejnoka. Třetí typ
kolagenu je speciální kuřecí nativní kolagen.
Tato kombinace kolagenů je pak zdrojem dalších důležitých látek pro klouby, jako je kyselina hyaluronová,
glukosamin sulfát, chondroitin sulfát. Dále je v přípravku obsažen vitamin C pro podporu normální tvorby
kolagenu – pro normální funkci chrupavek a kostí.
Jediný v České republice
KlokanTM je jediný kolagenový přípravek na klouby
v České republice, který obsahuje toto unikátní složení
a trojí sílu kolagenů z bezpečného přírodního zdroje.
Klokan™ hodně muziky za málo peněz
KlokanTM je efektivní přípravek na klouby a jedno balení obsahuje užívání na 3 měsíce. Jsme toho názoru,
že je asi zbytečné utrácet peníze za jiné, často i dražší
přípravky.

Potvrďte nám vy,
že toto je nejlepší
kolagen na klouby.
A že jste byli
spokojeni.
Doplněk stravy

Žádejte v lékárnách.

Půjčka s bonusem

www.ptc.cz

až

RAKOVINA

25.000 Kč

za řádné splácení

Volejte ZDARMA

800 555 250
více na www.proicredit.cz

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.

PROTONOVÁ LÉČBA

KLÍČEM K ŠETRNÉ AMBULANTNÍ LÉČBĚ JE PROTON
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NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU
ZA AKČNÍ CENY SEŽENETE
VŠECHNO PRO VAŠE DĚTI!

Kniha za

29 Kč

Dokonale přesný paprsek je šetrný ke zdravé tkáni.
Zachová kvalitu zraku. Před nežádoucím ozářením chrání i míchu.
Chrání slinné žlázy. Šetří kvalitu řeči a polykání.

Vychází každý měsíc!

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

www.
www.emimino.cz/bazar

29 Kč
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ČT1
8.45

StarDance VII... kolem dokola 8.50
Náhrdelník (4/12) 9.40 Gejzír 10.10
Všechnopárty 11.05 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Darmošlap z Nemanic a princezna
Terezka
Putování po Blažených ostrovech
Ideál septimy
Příběhy slavných - Lída Baarová
To je vražda, napsala II
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

14.00
15.15
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.20
6.45
7.15
7.40
8.05
8.35
8.55
9.30
10.30
11.05
13.40
15.00
17.05
17.25
18.15
19.30

Senzační Spider-Man (17)
Král džungle II (4)
Návrat do budoucnosti (13)
Show Toma a Jerryho (11)
Jak vycvičit draky (19)
Kutil Tim II (3)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek III
Záložní plán
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

15

Prima
6.25
7.40
8.10
8.45
9.50
10.15
10.50
12.45
14.50
17.05
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (3)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (67)
Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978)
Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR, 2014)
Vraždy v Midsomeru XII
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

5.20 Gilmorova děvčata V (1) 6.05 Malí obři 8.05
Můj přítel Monk II (2) 9.00 Odložené případy IV (6)
9.55 Noční směna (8), seriál (USA, 2014) 11.10
Gilmorova děvčata V (2), seriál (USA, 2004) 12.05
S vyznamenáním, komedie (USA, 1994) 14.00 Kouzelníci, komedie (USA, 2013) 16.00 Lovci pokladů:
Kniha tajemství, dobr. film (USA, 2007) 18.20 Bláznivá střela 33 1/3: Poslední trapas, komedie (USA,
1994) 20.00 Transformers, akční film (USA, 2007)
22.50 Kokain, krimifilm (USA, 2001)

Prima cool
7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (17, 18) 9.55
Stav ohrožení (8) 10.50 Kravaťáci IV (16) 11.50 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4) 12.55 Pevnost Boyard
(3) 15.15 Simpsonovi IX (15) 15.45 Simpsonovi IX
(16) 16.15 Simpsonovi IX (17) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi IX
(18) 18.55 Simpsonovi IX (19) 19.30 Simpsonovi IX
(20) 20.00 X-Men Origins: Wolverine, sci-fi thriller
(USA, 2009) 22.20 Magnetické tornádo, sci-fi film
(Kan., 2010) 0.20 Hrajeme s Alim 0.50 Re-play 1.25
Applikace 2.00 Magnetické tornádo 3.25 Pevnost
Boyard (3) 5.05 Ninja faktor po americku IV (19)

Prima love

774 335 503

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
22.05 Světlo pro Světlušku
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Tvoje, moje a naše
Rodinná komedie (USA, 2005).
Hrají D. Quaid, R. Russová a další
0.55 Kriminálka Paříž
Noční taxi. Krimiseriál (Fr., 2012).
Hrají M. Voita, J.-L. Joseph a další
2.05 Manéž Bolka Polívky
2.20 Bydlení je hra
2.40 Žiješ jenom 2x
3.10 Sama doma
4.40 Zahrada je hra

Nova Cinema

20.20 Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010). Hrají L. Vlasáková, E. Balzerová, V. Kubařová,
J. Macháček, R. Zach a další
22.45 Strašáci
Thriller (USA, 2011). Hrají J. Marsden, K. Bosworthová, A. Skarsgard,
R. Coiro, J. Woods. Režie R. Lurie
1.00 Hranice zoufalství
Akční drama (USA, 1998). Hrají
M. Keaton, A. Garcia, B. Cox,
M. G. Hardenová, E. King
2.40 Novashopping
3.00 Kriminálka Las Vegas II (12)

20.15 Česko Slovensko má talent
21.35 Rallye smrti
Sci-fi thriller (USA, 2008). Hrají
J. Statham, J. Allenová, I. McShane
a další. Režie P. W. S. Anderson
23.50 Poslední dům nalevo
Horor (USA, 2009). Hrají S. Paxton, M. Potterová, G. Dillahunt
a další. Režie D. Iliadis
2.10 Psycho IV: Začátek
Horor (USA, 1990). Hrají A. Perkins,
H. Thomas, O. Husseyová a další.
Režie M. Garris
3.40 Rallye smrti

8.05 Jak se staví sen 9.10 Ošklivka Betty III (4, 5)
10.55 Chirurgové VIII (13) 11.55 Deník zasloužilé
matky IV (20, 21) 12.55 Jak jsem poznal vaši matku
IX (23, 24) 13.55 Chůva k pohledání III (6) 14.25 Já
už budu hodný, dědečku! 16.25 Closer VI (7) 17.15
New Look 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym
USA III (9) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku (1, 2)
19.50 Chůva k pohledání III (7) 20.15 Příliš pozdě na
loučení, thriller (Kan., 2009) 22.20 Na doživotí II
(13) 23.15 Nejšílenější úchylky IV (7) 23.45 Closer VI
(7) 0.40 Volejte Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky IV
(7) 3.10 Paničky z Beverly Hills II (22)

Fanda
8.00 Element 8.15 Arrow I (1-7), krimiseriál (USA,
2012) 13.25 Teleshopping 13.35 Arrow I (8-9),
krimiseriál (USA, 2012) 15.10 Teleshopping 15.30
Arrow I (10-12), krimiseriál (USA, 2012) 17.55 Vzdálený most (1/2), válečný film (USA/VB, 1977) 19.35
Hvězdná brána: Atlantida III (6), sci-fi seriál
(Kan./USA, 2006) 20.20 Coach Carter, drama
(USA/N, 2005) 22.45 Devět životů, akční film
(USA, 2004) 0.30 K.O. Night (677) 1.20 European
Poker Tour 2015 (38)

INZERCE

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

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

neděle 25. října 2015
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Příběhy
slavných - Lída Baarová 7.25 Ideál
septimy. Veselohra (ČR, 1938) 8.50
StarDance VII... kolem dokola 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Šípková Růženka (8/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Začarovaná láska
Pohádka (ČR, 2007)
14.00 Doktorská pohádka
Pohádka (1982)
14.50 Sardinky aneb Život jedné rodinky
Komedie (ČR, 1986)
16.05 Bylo nás pět (2/6)
Andělíček policajt. Seriál (ČR, 1994)
17.10 Zlá krev (2/7)
Histor. seriál (ČR, 1986)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.55 StarDance VII... kolem dokola
20.00 Losování Sportky a Šance
20.05 Četnické humoresky (12/39)
Černá ruka. Krimiseriál (ČR, 1997).
Hrají T. Töpfer, I. Trojan, P. Kostka,
L. Lakomý, K. Janský a další
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Můj vysvlečenej deník
Komedie (ČR, 2012). Hrají
V. Kubařová, P. Špalková, I. Bareš,
B. Kohoutová a další
23.35 Nicolas Le Floch
Histor. seriál (Fr., 2010)
1.10
Profil zločinu IV
Krimiseriál (Fr., 2013)
2.00 Manéž Bolka Polívky
3.05 Hobby naší doby
3.35 13. komnata Pavlíny Saudkové

6.05
6.15
6.40
7.05
7.35
8.00
8.25
8.55
10.15
11.20

12.45

14.50
16.30

18.15
18.45
19.30
20.20
23.00
23.40

1.45
2.15
2.45
3.20

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (18)
Král džungle II (5)
Návrat do budoucnosti II (1)
Show Toma a Jerryho (12)
Jak vycvičit draky (20)
Kutil Tim II (4)
Seriál (USA, 1992)
O statečném krejčíkovi
Pohádka (N, 2008)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(47)
Splněná přání. Komediální seriál
(ČR, 2013)
Návrat do budoucnosti 2
Sci-fi film (USA, 1989). Hrají
M. J. Fox, Ch. Lloyd, E. Shueová,
L. Thompsonová, T. F. Wilson a další
Neohlížej se, jde za námi kůň
Komedie (ČR, 1979). Hrají J. Potměšil, K. Roedl, M. Dvorská a další
Ať žijí duchové!
Rodinná komedie (ČR, 1977). Hrají
V. Brodský, L. Lipský, J. Sovák,
D. Vávrová a další. Režie O. Lipský
Comeback
Zlatá rybka. Sitcom (ČR, 2008)
Comeback
Sliby chyby. Sitcom (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Tichý nepřítel
Thriller (USA, 1997). Hrají B. Pitt,
H. Ford, M. Colinová, R. Blades,
N. McElhoneová. Režie A. J. Pakula
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Winx Club II (4)
8.10 Tajemství války (10)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (2)
Nájemná vražedkyně. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají J. Shüttauf,
D. Boeer, N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.45 Jak se staví sen
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.45 Big Ben II (7)
Smrt o Valpuržině noci. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, R. Drexelová, K. Lindnerová,
J. Schuler a další. Režie W. Benner
15.50 Vraždy v Midsomeru XII
Náměsíčná. Krimiseriál (VB, 2009).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Vinaři II (9)
Expedice Říp. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie M. Kopp
21.40 Kdo je kdo?
22.50 Varovná znamení
Thriller (USA, 2012). Hrají C. Murphy,
S. Weaverová, R. De Niro a další.
Režie R. Cortés
1.15
Vegas (10)
Estinto. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají D. Quaid, M. Chiklis a další
2.15 Tajemství války (10)
3.15 Láska ze sousedství

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Jak vycvičit draky (19)
6.35 Záložní plán 8.35 Bláznivá střela 33 1/3:
Poslední trapas, komedie (USA, 1994) 10.35 Koření
11.30 Superstar, komedie (USA, 1999) 13.05 Transformers, akční film (USA, 2007) 15.50 Ženy v pokušení, komedie (ČR, 2010) 18.10 Vzpomínky III (5, 6),
krimiseriál (USA, 2013) 20.00 Záblesky chladné
neděle, thriller (ČR, 2012) 22.00 Skrytá identita,
krimidrama (USA/HG, 2006) 1.00 Nebezpečná
identita (19), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
5.05 Ninja faktor po americku IV (19) 7.00 Ninja
faktor po americku IV (20) 7.50 Pyrotechnická hlídka:
Afghánistán (7) 8.50 Applikace 9.25 Stav ohrožení
(9) 10.20 V utajení V (1) 11.20 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (5) 12.25 Pevnost Boyard (4) 14.40
Simpsonovi IX (18) 15.10 Simpsonovi IX (19) 15.40
Simpsonovi IX (20) 16.10 X-Men Origins: Wolverine
18.30 Simpsonovi IX (21) 18.55 Simpsonovi IX (22)
19.30 Simpsonovi IX (23) 20.00 Avatar, dobrodružný velkofilm (USA/VB, 2009) 23.20 Živí mrtví
V (6) 0.20 American Horror Story: Coven (9) 1.15
Avatar 4.30 Živí mrtví V (6) 5.10 American Horror
Story: Coven (9)

Prima love
7.55 Božské dorty IV (9) 8.25 New Look 9.10
Ošklivka Betty III (6) 10.05 Ošklivka Betty III (7)
10.55 Chirurgové VIII (14) 11.55 Deník zasloužilé
matky IV (22) 12.25 Deník zasloužilé matky VI (1)
12.55 Jak jsem poznal vaši matku (1, 2) 13.55 Chůva
k pohledání III (7) 14.25 Rozmarné jaro: Nové
začátky 16.25 Closer VI (8) 17.20 Ricardovy recepty
X (73) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA
III (10) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku (3, 4)
19.50 Chůva k pohledání III (8) 20.15 Policajt ze
školky, akční komedie (USA, 1990) 22.45 Chirurgové
IX (6) 23.45 Nejšílenější úchylky IV (8) 0.15 Closer
VI (8) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Nejšílenější úchylky
IV (8) 3.40 Paničky z Beverly Hills II (23)

pondělí 26. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00 Na
cestě po Walesu 10.30 Ring volný
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Mistr netrefil. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Jako tenkrát
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Místo zločinu Plzeň (2/6)
Smrt v rybníku. Krimiseriál (ČR,
2015). Hrají J. Zadražil, M. Stránský, L. Vaculík, J. Čvančarová,
V. Kratina. Režie J. Hřebejk
21.05 Rudyho má každý rád (9/12)
Hra na pravdu. Sitcom (ČR, 2015)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium
1.10
Kde bydlely princezny
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

22.50

23.50
0.45
1.35
1.50
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2900)
Doktoři z Počátků (124)
Kutil Tim II (5)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (3)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Jednou za život. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Hon na čarodějnice. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (388)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (13)
Krize identity. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2901)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Atentát (3)
Mezi nácky. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Kraus, H. Vagnerová,
R. Jašków, A. Opavská a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (3)
Americká tragédie. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, K. Giddishová a další
Černá listina (15)
Kriminálka Las Vegas II (13)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV
Střepiny
Kolotoč

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25

13.25

14.35

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.50
0.50
1.50
2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (5)
M.A.S.H (68-70)
To je vražda, napsala IX (4)
Vítr ve věži. Krimiseriál (USA, 1992)
Místo činu: Hamburk (2)
Ohnivý ďábel. Krimiseriál (N, 2013)
Policie Hamburk (10)
Podzimní bouře. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (9)
Barvy ticha. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (22)
Svatba. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Rosamunde Pilcherová: Na
křídlech lásky
Romantický film (N, 2010). Hrají
F. Lahmeová, M. Grüsser, M. Peitschová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (17)
Šary vary. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek,
V. Hybnerová, M. Zounar a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Spravedlnost v krvi III (7)
Noční můry. Seriál (USA, 2012)
Slunečno, místy vraždy IV (10)
Hawaii 5-0 V (15)
Policie Hamburk (10)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Jak vycvičit draky
(20) 6.10 Potíže růstu 7.50 Vzpomínky III (5, 6)
9.40 Superstar 11.45 Neohlížej se, jde za námi kůň
13.20 Ať žijí duchové!, rodinná komedie (ČR, 1977)
15.20 Záblesky chladné neděle, thriller (ČR, 2012)
17.20 Přísně tajné prázdniny, akční komedie (USA,
1991) 19.00 Gilmorova děvčata V (3), seriál (USA,
2004) 20.00 Můj soused zabiják 2, komedie (USA,
2004) 22.00 Případ Stone, drama (USA, 2010)
0.05 Zachraň mě V (16), seriál (USA, 2010)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.00 Teleshopping 8.25 Akta X VIII
(8) 9.45 Vítejte doma VI (18) 10.40 Futurama V (2)
11.10 Jmenuju se Earl III (6) 11.40 Bořiči mýtů V (25)
12.45 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4) 13.50
Jmenuju se Earl III (7) 14.20 Simpsonovi IX (21-23)
15.50 Applikace 16.20 Futurama V (3) 16.50 Bořiči
mýtů V (26) 17.55 Grimm II (20) 18.50 Simpsonovi
IX (24, 25) 19.50 Simpsonovi XXVI (1) 20.15 Ospalá
díra II (16) 21.25 Teorie velkého třesku III (5) 22.00
Da Vinciho démoni (6) 23.10 Piráti na vlnách,
komedie (VB, 2009) 1.55 Ospalá díra II (16) 2.45
Da Vinciho démoni (6) 3.40 Notorious B.I.G.,
životopisný film (USA, 2009)

Prima love
9.30 Rosamunde Pilcherová: Pírka ve větru,
romantický film (N,, 2003) 11.25 Paničky z Orange
County III (5) 12.25 Máte doma uklizeno? V (3)
12.55 Deník zasloužilé matky VI (2, 3) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku (3, 4) 14.55 Chůva k pohledání III (8) 15.25 Chirurgové IX (6) 16.25 Diagnóza
vražda (7) 17.20 Ricardovy recepty X (74) 17.55
Vítejte doma VI (19) 18.55 Jak jsem poznal vaši
matku (5, 6) 19.50 Chůva k pohledání III (9) 20.15
Myšlenky zločince VIII (14) 21.15 Sběratelé kostí II
(9) 22.15 TOP STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí
II (9) 0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda (7)
3.10 Paničky z Beverly Hills II (24) 3.55 Famílie V (5)
4.40 Vraždy v Kitzbühelu XI (13)

úterý 27. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00
Hobby naší doby 10.25 168 hodin 11.00
Doktor Martin (9) 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Co odhalil prst. Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Podnájem
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Zimní obutí
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (4/13)
Noční telefonát. Seriál (ČR, 2008).
Hrají E. Balzerová, J. Abrhám,
S. Rašilov, O. Brousek a další
21.05 Tajemství rodu Matěje Rupperta
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
23.35 Na stopě
0.00 Otec Brown
0.50 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.50 Objektiv
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.40
22.45

23.35
0.30
1.20
1.35
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2901)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (6)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (4)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Světlušky. Krimiseriál (USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Výbuch v písku. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (14)
Prst. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2902)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (605)
Modelka. Seriál (ČR, 2015). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský,
D. Morávková, P. Kikinčuk a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (4)
Vnitřní záležitost. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, K. Giddishová a další
Černá listina (16)
Mako Tanida č. 83. Krimiseriál
(USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas II (14)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV
Atentát (2)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25

12.25

13.25

14.35

15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40
1.40
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (6)
M.A.S.H (70-72)
To je vražda, napsala IX (5)
Tajný archiv. Krimiseriál (USA, 1992)
Místo činu: Hamburk (3)
Vražda na ostrově. Krimiseriál
(N, 2013). Hrají W. W. Möhring,
P. Schmidtová-Schallerová a další
Policie Hamburk (11)
Otcové a synové. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Návrat komisaře Rexe X (10)
Vykradač hrobů. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Castle na zabití (1)
Květiny na tvůj hrob. Krimiseriál
(USA, 2009). Hrají N. Fillion,
S. Katicová, J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Zeptej se
srdce
Romantický film (N, 2010). Hrají
F. K. Weitzenböcková, M. Roll,
K. Dorová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (351)
Policajt a svědkyně. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (18)
Spravedlnost v krvi III (8)
Slunečno, místy vraždy IV (11)

5.20 Show Toma a Jerryho (11, 12) 6.05 Senzační
Spider-Man (17) 6.35 Hotel snů: Maledivy 8.20
Gilmorova děvčata V (2) 9.10 Můj přítel Monk II (3)
10.05 Odložené případy IV (7) 11.20 Přísně tajné
prázdniny 13.05 90210: Nová generace (15) 13.50
Gilmorova děvčata V (3) 15.10 Můj soused zabiják 2
17.05 Doktorka z Dixie II (7) 18.05 Neuvěřitelné příběhy 18.35 Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova
děvčata V (4) 20.00 Kmotr III 23.25 Noční můra
v Elm Street, horor (USA, 2010)

Prima cool
9.45 Vítejte doma VI (19) 10.40 Futurama V (3)
11.10 Jmenuju se Earl III (7) 11.40 Bořiči mýtů V (26)
12.45 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (5) 13.50
Jmenuju se Earl III (8) 14.20 Simpsonovi IX (24, 25)
15.20 Simpsonovi XXVI (1) 15.50 Teorie velkého
třesku III (5) 16.20 Futurama V (4) 16.50 Bořiči
mýtů V (27) 17.55 Grimm II (21) 18.50 Simpsonovi
XXVI (2-4) 20.15 Top Gear XXII (4) 21.25 Teorie
velkého třesku III (6) 21.55 Partička 22.40 Cesty
k úspěchu 22.50 Shorts 23.25 Jeníček a Mařenka:
Soumrak čarodějnic, horor (USA, 2013) 1.10 Partička
1.55 Jeníček a Mařenka: Soumrak čarodějnic 3.10
Ospalá díra II (4, 5) 4.35 Grimm II (21)

Prima love
8.20 Přístav (17) 9.30 Rosamunde Pilcherová: Na
křídlech lásky, romantický film (N, 2010) 11.25
Paničky z Orange County III (6) 12.25 Máte doma
uklizeno? V (4) 12.55 Deník zasloužilé matky VI
(4, 5) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku (5, 6) 14.55
Chůva k pohledání III (9) 15.25 Slunečno, místy
vraždy IV (9) 16.25 Diagnóza vražda (8) 17.20
Ricardovy recepty X (75) 17.55 Vítejte doma VI
(20) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku (7, 8) 19.50
Chůva k pohledání III (10) 20.15 Castle na zabití VII
(17) 21.15 Sběratelé kostí II (10) 22.15 Podvádíš mě!
X (11) 23.10 Sběratelé kostí II (10) 0.10 Volejte Věštce
2.15 Diagnóza vražda (8) 3.05 Paničky z Orange
County III (6) 3.50 Famílie V (6)

středa 28. října 2015
ČT1
6.00

Lesní panna. TV film (ČR, 1973) 7.15
O Honzovi a Barušce. Pohádka (ČR,
1977) 7.55 Parohy. Veselohra (ČR,
1947) 9.15 O chudém královstvíčku.
Pohádka (ČR, 1979) 10.20 O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli. Pohádka
(ČR, 1996) 11.40 O podezíravém králi.
Pohádka (ČR, 1989)

13.05 Poklad na Sovím hrádku
Pohádka (ČR, 2004)
14.20 Micimutr
Pohádka (ČR, 2011)
15.50 Smrt krásných srnců
Komed. drama (ČR, 1986)
17.25 Anička s lískovými oříšky
Pohádka (ČR, 1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.54 Losování Sportky a Šance
20.00 Předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky
21.00 První republika (9)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek, R. Urban,
M. Plánková. Režie B. Arichtev
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Fešák Hubert
Komedie (ČR, 1984). Hrají K. Heřmánek, P. Kostka, P. Zedníček,
P. Nový, J. Somr. Režie I. Novák
0.05 Žárlivec
Malá televizní komedie (ČR, 1983).
Hrají M. Myslíková, K. Vochoč,
B. Čáp, P. Matoušek a další
0.35 Po stopách hvězd
1.05 Kuks, krajina jako park
1.20 Zajímavosti z regionů
1.50 Máte slovo s M. Jílkovou
3.05 Žiješ jenom 2x
3.30 Bydlení je hra
3.55 Reportéři ČT

NOVA
6.55
8.50
10.20

12.00

14.40
16.20

18.25
19.30
20.20
21.35

23.00

1.00
2.35
2.50
3.50
4.50

Trable, trable, tuplem trable
Dobrodružný film (USA, 1993)
Cesta do pravěku
Dobrodružný film (ČR, 1955)
Strašidla z vikýře
Rodinná komedie (ČR, 1987). Hrají
R. Hrušínský, J. Štěpánková,
K. Šulajová, J. Somr, M. Dočolomanský a další. Režie R. Cvrček
Španglicky snadno a rychle
Komedie (USA, 2004). Hrají
P. Vegaová, A. Sandler, T. Leoniová,
C. Leachmanová, S. Bruceová
a další. Režie J. L. Brooks
Madagaskar 2: Útěk do Afriky
Animovaný film (USA, 2008).
Režie E. Darnell, T. McGrath
Ledové ostří
Komediální drama (USA, 1992).
Hrají D. B. Sweeney, M. Kellyová,
R. Dotrice, T. O’Quinn, D. Brown
a další. Režie P. M. Glaser
Ulice (2903)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (125)
Stará vojna. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková,
N. Boudová. Režie J. Rezková
Od kolébky do hrobu
Akční film (USA, 2003). Hrají
A. Anderson, J. Li, DMX, K. Huová
a další. Režie A. Bartkowiak
Bez předsudků
TV adaptace. Hrají J. Paulová,
P. Zedníček. Režie Z. Troška
Novashopping
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (605)
Novashopping

6.10
6.40
7.10
8.45

10.35

12.05

14.05

15.55

17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (7)
Kačeří příběhy: Poklad ze
ztracené lampy
Animovaný film (USA, 1990)
Marley a já: Štěněcí léta
Rodinná komedie (USA, 2011).
Hrají T. Turner, D. Rhodes,
Ch. Horsdalová a další. Režie
M. Damian
Nezlobte dědečka
Komedie (ČR, 1934). Hrají
V. Burian, A. Mandlová, H. Vítová,
Č. Šlégl, T. Pištěk a další
Za humny je drak
Pohádka (ČR, 1982). Hrají J. Císler,
J. Kemr, Š. Kvietik, I. Andrlová,
J. Šťastný. Režie R. Cvrček
Tchán
Komedie (ČR, 1979). Hrají J. Bláha,
L. Havelková, V. Brodský, V. Kaplanová, D. Veškrnová. Režie Z. Míka
Stůj, nebo maminka vystřelí!
Akční komedie (USA, 1992). Hrají
S. Stallone, J. B. Williamsová,
E. Gettyová, R. Rees a další
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (18)
Třicet milionů. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar,
J. Schneiderová a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (14)
Zrozeni k zabíjení? III (5)
Slunečno, místy vraždy IV (12)

5.50 Senzační Spider-Man (18) 6.20 O statečném
krejčíkovi 7.35 90210: Nová generace (15) 8.25
Gilmorova děvčata V (3) 9.20 Můj přítel Monk II (4)
10.15 Odložené případy IV (8) 11.05 Neuvěřitelné příběhy 11.35 Neuvěřitelné příběhy 12.25 90210: Nová
generace (16) 13.10 Doktorka z Dixie II (7) 14.05
Gilmorova děvčata V (4) 15.25 Slib věčné lásky 17.05
Doktorka z Dixie II (8) 18.05 Neuvěřitelné příběhy
19.00 Gilmorova děvčata V (5) 20.00 Samotář
v Seattlu 22.15 Pluto Nash 0.05 Zachraň mě V (18)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.25 Akta X VIII (10) 9.45 Vítejte
doma VI (20) 10.40 Futurama V (4) 11.10 Jmenuju
se Earl III (8) 11.40 Bořiči mýtů V (27) 12.45 Top
Gear XXII (4) 13.50 Jmenuju se Earl III (9) 14.20
Simpsonovi XXVI (2-4) 15.50 Teorie velkého třesku
III (6) 16.20 Futurama V (5) 16.50 Bořiči mýtů V
(28) 17.55 Grimm II (22) 18.50 Simpsonovi XXVI
(5-7) 20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie velkého třesku III (7) 21.50 Partička 22.45 Cinema
Tipy 23.15 Don’t Stop, drama (ČR, 2012) 1.20 Partička 2.00 Herkules a ohnivý kruh, dobrodružný
film (USA/N. Zél., 1994) 3.30 Ospalá díra II (6) 4.10
Grimm II (22) 4.55 Ospalá díra II (6)

Prima love
9.30 Rosamunde Pilcherová: Zeptej se srdce,
romantický film (N, 2010) 11.25 Paničky z Orange
County III (7) 12.25 Máte doma uklizeno? V (5)
12.55 Deník zasloužilé matky VI (6, 7) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku (7, 8) 14.55 Chůva k pohledání III (10) 15.25 Castle na zabití VII (17) 16.25
Diagnóza vražda (9) 17.20 Ricardovy recepty X
(76) 17.55 Vítejte doma VI (21) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku (9, 10) 19.50 Chůva k pohledání
III (11) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (18) 21.15
Sběratelé kostí II (11) 22.15 Křižovatky života 23.20
Sběratelé kostí II (11) 0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda (9) 3.10 Tchán, komedie (ČR, 1979)
4.35 Famílie V (7)

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Pozor na bacily. Posilte imunitu
Trávit dny zachumlaný
pod peřinou není špatné.
Když zrovna nemáte
teplotu a ucpaný nos.

ná a kalorická jídla a na řadu by měly
přijít lehké pokrmy, v nichž by neměla
chybět zelenina a obilniny. Důležité je
také nezapomínat na pitný režim. Je třeba pít po celý den, a to především neperlivou vodu.
Stejně nezbytnou zásadou je nepodléhat stresu, který jde ruku v ruce s nedostatkem spánku. Kvalitní spánek je přitom nezbytnou podmínkou důkladné regenerace organismu. Důležitou roli hraje také tělesná aktivita, která organizmus pročišťuje od škodlivých látek.
Není nutné trávit celé hodiny v posilovně, efektivní jsou jednoduché cviky, které protáhnou tělo, nebo procházka na
čerstvém vzduchu.

ČR | Především teď na podzim a s blížící se zimou je důležité, aby váš imunitní
systém fungoval co možná nejlépe a navíc se vyhnuli nachlazením a chřipkám,
které na vás číhají doslova na každém
rohu. Oslabená imunita je totiž příčinou
častých nemocí.
Mívají ji především děti, jejichž imunitní systém není ještě plně rozvinutý, a
starší lidé, u kterých je imunita do jisté
míry již opotřebována. Ohrožují ji i přílišná fyzická námaha a vyčerpání,
ovšem také psychické napětí a stres.

Správná strava, vydatný
spánek a dostatek pohybu
Z vašeho jídelníčku by měla zmizet tuč-

Vitamíny, probiotika
a enzymy
Imunitu je potřeba podpořit. Stravou, spánkem, vitamíny i enzymy.

V podpoře imunitního systému hrají velkou roli vitamíny, probiotika a enzymy.
Probiotika jsou živé mikroorganismy,
které se dostávají do těla v potravě a pří-

INZERCE

Podpořte imunitu

proti chřipce a nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou
imunitu, proto by ho měli lidé, které chřipka, angína
nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít
užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže
jsme chřipku nebo jiné onemocnění dýchacích cest
už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá
rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc
pomáhá zabránit opakování nemoci.

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Konzultace na tel.: 267 750 003, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

znivě ovlivňují střevní mikroflóru. Pro
posílení imunity je rovněž nezbytný
zvýšený příjem vitamínů – ať už v podobě konzumace ovoce a zeleniny, nebo
formou potravinových doplňků. Vitamíny, které tělo nevyrábí, se nejčastěji
účastní látkové výměny jako součást enzymů, bez nichž by nemohly probíhat
žádné biochemické procesy – bez enzymů by neexistoval život.
Některé enzymy v našem těle řídí
správné fungování imunity. Je-li organizmus oslaben a nedokáže sám zvládnout například silný zánět, je důležité
podpořit tyto tělu vlastní enzymy dodáním obdobných enzymů zvenčí. Enzymové léky, z nichž nejznámější je Wobenzym, posilují oslabenou imunitu, působí proti zánětům a otokům a brání častému opakování nemoci.
Nepodceňovat prevenci a ochranu
imunitního systému se skutečně vyplatí.
Dokonce i finančně, protože nemusíte
být odkázáni na výplatu nemocenských
dávek. Zdraví má každý jen jedno a je
na každém, jak o ně bude pečovat.

čtvrtek 29. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Podnájem. Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1978) 10.15 První republika (9)
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Fešák Hubert
Komedie (ČR, 1984)
13.55 Zakletý vrch
Pohádka (ČR, 1999)
14.55 Není houba jako houba
Pohádka (ČR, 1996)
16.15 Tak neváhej a toč - ještě jednou speciál!
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (5/13)
Rána zezadu. Seriál (ČR, 2008).
Hrají E. Balzerová, J. Abrhám,
S. Rašilov, O. Brousek a další
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Schimanski
Tajemství golema. Kriminální
cyklus (N, 2004). Hrají G. George,
N. Kunzendorfová, M. Feifel a další
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.35 Na stopě
2.00 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno
4.55 Sváteční slovo olomouckého
děkana Ladislava Šviráka

NOVA
5.55
8.35
8.55
10.45
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.40
22.20

0.15
1.05
1.50
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2902, 2903)
MasterChef Česko
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (5)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Osamělá srdce. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Hrdina. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (390)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (15)
Důkazní břemeno. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2904)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (606)
Talisman pro štěstí. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková,
P. Kikinčuk. Režie J. Rezková
Prásk!
Glimmer Man
Thriller (USA, 1996). Hrají S. Seagal, K. I. Wayans, B. Cox, B. Gunton, J. M. Jackson. Režie J. Gray
Kriminálka Las Vegas II (15)
Důkazní břemeno. Seriál
(USA, 2001)
Námořní vyšetřovací služba IV
Hrdina. Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)

6.15
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15.35
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17.50
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20.15
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22.45
23.50
0.05
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3.05
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (8)
M.A.S.H (73-75)
Místo činu: Stuttgart (1)
Na hranici zákona. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají R. Müller, F. Klare,
F. Peeters a další
Policie Hamburk (12)
Boje v podezření. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další
Návrat komisaře Rexe X (11)
Smrtící zápas. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Castle na zabití (2)
Mrtvá chůva. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají N. Fillion, S. Katicová,
J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Presumpce
lásky
Romantický film (N, 2010). Hrají
H. Richter-Röhlová, J. Sosniok,
G. Gillian a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, trenére!
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Show Leoše Mareše
Právo a pořádek XVII (22)
Rodinná chvilka. Krimiseriál (USA,
2007). Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Zrozeni k zabíjení? III (6)
Spravedlnost v krvi III (9)

5.35 Cesta do pravěku 7.00 90210: Nová generace
(16) 7.50 Gilmorova děvčata V (4) 8.45 Ledové ostří
10.45 Neuvěřitelné příběhy 12.00 90210: Nová
generace (17) 12.50 Doktorka z Dixie II (8) 13.45
Gilmorova děvčata V (5) 15.05 Samotář v Seattlu
17.05 Doktorka z Dixie II (9) 18.05 Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova děvčata V (6) 20.00 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně II (9) 20.55 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně II (10) 21.55 Halloweenská
noc 23.35 Zachraň mě V (19) 0.35 Glimmer Man

Prima cool
8.30 Akta X VIII (11) 9.50 Vítejte doma VI (21) 10.50
Futurama V (5) 11.20 Jmenuju se Earl III (9) 11.45
Bořiči mýtů V (28) 12.50 Moto cestou necestou
13.50 Jmenuju se Earl III (10) 14.20 Simpsonovi
XXVI (5-7) 15.50 Teorie velkého třesku III (7) 16.20
Futurama V (6) 16.50 Bořiči mýtů V (29) 17.55
Grimm III (1) 18.50 Simpsonovi XXVI (8-10) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III (8) 22.00
Černočerná tma, sci-fi horor (USA, 1999) 0.20
Poslední chlap na Zemi (2) 0.50 Černočerná tma,
sci-fi horor (USA, 1999) 3.00 Vychovávat Hope II
(21, 22) 3.45 Poslední chlap na Zemi (2) 4.10 Ospalá
díra II (7) 4.50 Grimm III (1)

Prima love
8.15 Přístav (18) 9.30 Za humny je drak, pohádka
(ČR, 1982) 11.25 Paničky z Orange County III (8)
12.25 Máte doma uklizeno? V (6) 12.55 Deník
zasloužilé matky VI (8, 9) 13.55 Jak jsem poznal
vaši matku (9, 10) 14.55 Chůva k pohledání III (11)
15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (18) 16.25
Diagnóza vražda (10) 17.20 Ricardovy recepty X
(77) 17.55 Vítejte doma VI (22) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku (11, 12) 19.50 Chůva k pohledání
III (12) 20.15 Bez hranic (2) 21.15 Sběratelé kostí II
(12) 22.20 Po krk v odpadcích III (16) 23.20 Sběratelé kostí II (12) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza
vražda (10) 3.10 Nezlobte dědečka, komedie
(ČR, 1934) 4.20 Paničky z Orange County III (8)

pátek 30. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00 Kluci
v akci 10.25 Carmen. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1981) 10.40 Zlá krev (2/7)
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Smrt krásných srnců
Komed. drama (ČR, 1986)
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
16.05 Jaké vlasy má Zlatovláska
Pohádka (ČR, 1992)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (10)
Aromaterapie. TV seriál (2015).
Hrají M. Donutil, J. Čvančarová,
P. Polnišová, R. Mikluš a další
21.00 13. komnata Romana Kreuzigera
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Zběh. Krimiseriál (VB, 1979). Hrají
M. Shaw, L. Collins, G. Jackson
a další. Režie M. Campbell
0.10 AZ-kvíz
0.35 Parohy
Veselohra (ČR, 1947). Hrají
O. Nový, S. Langová, N. Gaierová,
S. Neumann, Z. Baldová. Režie
F. Sádek, A. Radok
1.55 Banánové rybičky
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

23.00

1.35
2.45
3.00
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2904)
Ordinace v růžové zahradě 2 (606)
Kutil Tim II (7)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (6)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Navěky modrá. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Zlobivá sestra. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (391)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (16)
Zakázané uvolňování. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2905)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013). Hrají
Ch. Hunnam, I. Elba, R. Kikuchiová,
Ch. Day, M. Martini
Let
Drama (USA, 2012). Hrají D. Washington, K. Reillyová, J. Goodman,
D. Cheadle, N. Velazquezová.
Režie R. Zemeckis
Atentát (3)
Mezi nácky. Krimiseriál (ČR, 2015)
Novashopping
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (391)
Novashopping
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11.35
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14.35
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17.30
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3.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (9)
M.A.S.H (75-77)
Místo činu: Stuttgart (2)
Soukromá pomsta. Krimiseriál
(N, 2009). Hrají R. Müller, F. Klare,
S. Kamwirth a další
Policie Hamburk (13)
Hořící svatební šaty. Krimiseriál
(N, 2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová a další
Komisař Rex (1)
Konečná stanice Vídeň. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Castle na zabití (3)
Ruská ruleta. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají N. Fillion, S. Katicová,
J. Huertas a další
Rosamunde Pilcherová: Láska na
obzoru
Romantický film (N, 2010). Hrají
S. Gärtnerová, J. Horst, S. Bachová
a další. Režie K. Müllerová
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Hrají M. Taclík, K. Boková-Lišková,
J. Budař, Z. Stivínová, T. Hanák
a další. Režie J. Chlumský
Polibek smrti
Akční thriller (USA, 1995). Hrají
D. Caruso, N. Cage, S. L. Jackson,
H. Huntová a další
Thunderbolt a Lightfoot
Komedie (USA, 1974)
Hawaii 5-0 V (19)

5.35 Strašidla z vikýře 7.05 90210: Nová generace
(17) 7.55 Gilmorova děvčata V (5) 8.45 Můj přítel
Monk II (5) 9.40 Odložené případy IV (9) 10.40 Neuvěřitelné příběhy 11.50 Doktorka z Dixie II (9) 12.45
Gilmorova děvčata V (6) 14.10 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (9) 15.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (10) 15.55 Vysloužilí lvi 18.05 Neuvěřitelné
příběhy 18.35 Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova
děvčata V (7) 20.00 Lov lososů v Jemenu 22.15
Pomsta mrtvého muže 0.35 Zachraň mě V (20)

Prima cool
8.15 Akta X VIII (12) 9.30 Vítejte doma VI (22) 10.30
Futurama V (7) 10.55 Jmenuju se Earl III (10) 11.25
Bořiči mýtů V (29) 12.35 Autosalon 13.50 Jmenuju
se Earl III (11) 14.20 Simpsonovi XXVI (8-10) 15.50
Teorie velkého třesku III (8) 16.20 Futurama VI (1)
16.50 Bořiči mýtů V (30) 17.55 Grimm III (2) 18.50
Simpsonovi XXVI (11, 12) 19.50 Simpsonovi XXVI (13)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (19) 21.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (20) 22.10
Mutantní krokodlaci z bažin, horor (USA, 2013) 0.05
Duel Frost-Nixon, drama (USA, 2008) 2.35 Ospalá
díra II (8) 3.15 Mutantní krokodlaci z bažin, horor
(USA, 2013) 4.40 Ospalá díra II (8)

Prima love
9.30 Rosamunde Pilcherová: Presumpce lásky,
romantický film (N, 2010) 11.25 Paničky z Orange
County III (9) 12.25 Máte doma uklizeno? V (7)
12.55 Deník zasloužilé matky VI (10, 11) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku (11, 12) 14.55 Chůva
k pohledání III (12) 15.25 Bez hranic (2) 16.25 Diagnóza vražda (11) 17.20 Ricardovy recepty X (78)
17.55 Vítejte doma VI (23) 18.55 Jak jsem poznal
vaši matku (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
(14) 19.50 Chůva k pohledání III (13) 20.15 Probuzené srdce, drama (USA, 2007) 22.15 Rush (9)
23.10 Dobrá manželka IV (13) 0.10 Volejte Věštce
2.15 Diagnóza vražda (11) 3.00 Paničky z Orange
County III (9) 3.50 Famílie V (9)
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Nabídka zboží platí od 26. 10. 2015 do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.
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V PÁTEK VAŘÍ
Petra Plášková (26)

Je provozní čerpací stanice ve Starém Městě.
S přítelem bydlí v Napajedlech. Kdyby vyhrála, odjeli by na dovolenou do Tunisu.
Miluje společné procházky se psem, jezdí na kole i na kolečkových bruslích. Nejraději má rajskou
omáčku s paprikovým luskem a tatarák.
Nesnáší vnitřnosti a mořské plody.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Pavlína Koplíková (38)

Pracuje jako prodavačka v obchůdku se šperky. Je rozvedená a má
patnáctiletou dceru.
Bydlí spolu v bytě
v Přerově. Má ráda
zdravou kuchyni, zeleninu a bílé maso, ryby. Miluje pečeného
lososa. Nikdy by nesnědla býčí žlázy
a ledvinky. Těší se na nové lidi, vaření
před kamerou a doufá, že vyhraje.
Úterý: Jiří Šebák (31)

Jiří je také z Přerova,
kam se vrátil z Anglie,
kde žil skoro 9 let. Vrátil se za přítelkyní, se
kterou si buduje bydlení v rodinném domě.
Pracuje jako jeřábník
a skladník, ve volném čase se rád věnuje pokeru. Rád připravuje asijskou kuchyni a všechna jídla, do nichž může přidat chilli. Nesnáší ústřice, nikdy by nepozřel brouky.
Středa: Ludmila Malinová (62)

Pracovala v drůbežárně a pak jako pečovatelka. Nyní je v důchodu. Žije v rodinném
domku ve Starém Městě. Ona s přítelem obývají přízemí a v bytě
nad ní žije nejmladší syn se snachou
a vnukem. Když vyhraje, za peníze nechá vykopat studnu na zahradě. Ráda
připravuje sekanou, rolády, řízky na
všechny způsoby, svíčkovou a klasická
česká jídla. Nesnáší tlusté maso. Nikdy
by nesnědla mořské plody a syrové
maso jako tatarák nebo krvavé steaky.
Čtvrtek: Karel Vodák (38)

Pracoval v přerovské
chemičce, pak v zastavárně jako prodavač.
Nyní je však nezaměstnaný a doma s dětmi,
zatímco žena pracuje.
Je ženatý, mají syna
a dceru. Doma vaří rád a často – hlavně
špagety na různé způsoby. Je to velký
jedlík, není vybíravý, sní vše. Nejraději
má špagety, kuřecí a hovězí maso.

Česká republika

K večeři si dáme Ferdíka
Pětice amatérských
kuchařů ze dvou krajů
chce vyhrát Prostřeno!
na střední Moravě.
ČR | Dva muži a tři ženy z Olomouckého a Zlínského kraje soupeří o 50 tisíc
korun v pořadu Prostřeno! na Primě. Kamarádi spolu asi nebudou, i když soutěžící z Prostějova se dokonce znají od vidění. „Nemáme si moc co povykládat,“
stěžují si věkově rozdílné ženy.
V pondělí vařila rozvedená maminka
Pavlína. Do pořadu ji přihlásila dcera,
která má dlouhý seznam věcí, co by
chtěla za výhru pořídit. Štíhlá hostitelka
má ráda sport a lehkou kuchyni, hlavně
ryby. Plněná lososová vejce i dýňová
polévka měly docela úspěch. Losos s holandskou omáčkou už tolik ne. Důchodkyně Lída prohlásila, že jídlo bylo studené a moc ji neoslovilo. „Hlavní chod mě
zklamal nejvíc,“ potvrdil její slova Jiří.
„Hostitelka se nám málo věnovala, připadalo mi, že tam jsme stále sami, nenasadila moc vysokou laťku,“ přisadila si
kriticky Lída.

Wellington byla šťavnatá a hostitel se
rozhodně umí pochválit.
Důchodkyně Ludmila v úterý večer
po dvou pozřených lžičkách odmítla Jiřího cibulačku, ale ve středu byla skoro
syrová cibule součástí jejího předkrmu,
což ostatní překvapilo. Vaření v pořadu
Prostřeno! jsou nervy: „Jsem zmatená
jak saně v létě,“ přiznala uhoněná Lída.
Spoléhala na svoji svíčkovou s domácím knedlíkem. Bohužel, maso bylo tvrdé, přestože ho pekla tři hodiny.

U Karla o jídlo ani nešlo
I když si Pavlína myslí, že se Karel přišel do Prostřeno! hlavně najíst, není to
pravda. Nezaměstnaný otec dvou dětí
by také rád vyhrál, peníze by se mu hodily. „Všechno, co budu vařit, dělám
úplně poprvé,“ přiznal otevřeně. Jeho

vepřové kotlety ve smetanové omáčce
byly exemplární ukázkou toho, jak se
omáčka dělat nemá. Celý čtvrteční večer byl zábavná a dost zmatená jízda.
V pátek na Slovácku podává Petra ke
každému jídlu jiné víno, sama se při vaření posilňuje slivovičkou. Lídu pohorší, že hostitelka nalévá víno dokonce
k hříbkové polévce! Hlavní chod je králík. „Tady máte Ferdíka, jak jsem mu
ještě říkala včera,“ servíruje Petra. Jedna z dam králíka nejí z útlocitných důvodů, druhá ho prý už ani nemůže vidět.
Zato pánové si na křupavém dozlatova
upečeném Ferdíkovi pochutnají. Snad
hosty potěší zábavné focení, což je Petřin koníček. Budou mít aspoň památku,
protože tahle parta se už asi nesejde.
Kdo si odnese výhru 50 tisíc? Dívejte
se na Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
(vlas)

Pohlreich by prý záviděl
„Mám šanci na výhru,“ říkal přesvědčivě Jiří v úterý. Hlavním trumfem měl
být kus argentinské svíčkové. „Pohlreich by mi záviděl,“ chlubil se zlatým
hřebem svého menu. Jeho svíčková

Páteční večer u Petry odtajní vítězku nebo vítěze pořadu.

FOTO | FTV PRIMA

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZLÍNSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE
Plněný gratinovaný brambor

Na tento pokrm jsou ideální velké moučné brambory a také se u nich nemusí loupat slupka, stačí dobře omýt povrch.
Ingredience: 5 větších brambor nebo
10 menších, 200 g anglické slaniny,
100 g goudy, sůl, pepř, 2 zakysané smetany, česnek, kečup, francouzská hořčice. Postup: Z brambor odstraníme slupku, umyjeme a jemně vykrojíme. Důlek
naplníme slaninou a sýrem, okořeníme
a dáme zapéct asi na 20 minut do trouby. Také můžeme brambory předvařit
a teprve potom naplnit a gratinovat. Pečené brambory podáváme s dresinkem.
Dip připravíme ze zakysané smetany,
česneku, hořčice a kečupu. Můžeme
také přidat bylinky.

Dýňová polévka Hokaido
Základní surovinu nemusíme loupat.
Sójovou smetanu lze nahradit klasickou.
Ingredience: 700 g dýně Hokaido, půl
celeru, 200 ml sójové smetany, 2 lžíce
másla, 1 cibule, 2 stroužky česneku,
zázvor (asi velikosti palce), trošku kurkumy, dýňová semínka na ozdobu, sůl,
pepř. Postup: Na rozpuštěném osoleném másle orestujeme cibuli a najemno
nastrouhaný zázvor a česnek, poté přidáme na menší kousky dýni a celer, vše
okořeníme a promícháme. Přilijeme půl
litru vody a vaříme doměkka. Nakonec

rozmixujeme dohladka, zjemníme smetanou a podáváme. Můžeme ozdobit
také opraženými dýňovými semínky, zelenou natí apod.

Králičí stehýnko na bůčkovém lůžku,
šťouchaný brambor s cibulkou

Ingredience: 5 králičích stehen, 5 kousků bůčku, špek na špikování, 1 mrkev,
1 petržel, kus celeru, 2 lžíce sádla, 1 kg
brambor, 1 cibule, sůl a pepř. Postup:
Králíka den před pečením prošpikujeme a uložíme do lednice. Pekáč si vymažeme sádlem a na dno nastrouháme kořenovou zeleninu. Na zeleninu vložíme
králičí stehna a kusy bůčku, vše osolíme a opepříme. Pečeme zakryté (alobalem, druhým plechem či pekáčem), dvacet minut před koncem pečení odkryjeme a pečeme bez víka. Podléváme a upečeme dozlatova. Brambory očistíme
a dáme vařit. Po uvaření scedíme, přidáme máslo a cibulku a rozšťoucháme.
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Deset let po mně nikdo
novou desku nechtěl
Po téměř celé dekádě
vydává Janek Ledecký
novou desku. A skládání
mu jde stále od ruky.
„Základ hudby musím
mít složený do pěti
minut, jinak jdu od toho,“
říká zpěvák.
ČR | V posledních letech se Janek Ledecký věnoval spíše psaní muzikálů než sólové kariéře. Sám se k novému albu nedokázal donutit. „Nikdo po mně doteď nové
album nechtěl. Když pak přišla nabídka
z vydavatelství, tak jsem řekl: Super, já to
rád udělám,“ řekl v ranním vysílání Haló,
tady Impulsovi.
Část písní z nové desky s názvem Na
konci duhy vznikla v anglickém Tetbury.
Stojí za ní totiž zahraniční producent
Greg Haver, jehož práci české publikum
už zná. Produkoval například poslední album skupiny Chinaski. „Když jsem měl
napsané čtyři písničky, přistála mi na stole letenka do Anglie, kde už bylo zamluvené studio,“ líčil Ledecký. Haver se na
jeho desce navíc nepodepsal pouze jako
producent, ale také jako bubeník. A to
hned na čtyřech skladbách.
Písně si Ledecký skládá zásadně sám.
A jak přiznal, nejjistější inspirací mu je,
když má nad sebou bič. „Nejlepší je vytvořit časový pres. Tím, že dělám jen to,
co mě baví, a jsem sám sobě šéfem, musím si vždy nějak nastavit limity. Proto je
dobré, když přijde například vydavatelství s tím, že deska vychází v půli října,“
vysvětlil, jak to má s pracovní morálkou.
Když už se ale do skládání pustí, roz-

Janek Ledecký může být na svou dceru Ester pyšný. Letos se stala mistryní
světa v jízdě na snowboardu.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
hodně to v jeho podání není zdlouhavý
tvůrčí proces. Alespoň pokud jde o hudbu. „Muziku musím mít hotovou do pěti
minut, myslím základ – sloku a refrén.
Když mi to nejde, tak na to netlačím a jdu
od toho,“ překvapil Ledecký. S texty je to
ovšem složitější. Někdy mu jeden jediný
zabere i celý týden.
Největší radost dělají zpěvákovi jeho
děti Ester a Jonáš. Od mladší Ester, která
je českou reprezentantkou ve snowboardingu, dokonce před časem dostal luxusní dárek – kabriolet Mustang. Oba své potomky vedli s manželkou cestou individuálního vzdělávání. „Zkusili jsme to a musím říct, že výsledky předčily očekávání.
Děti o nic nepřišly. Všichni nám říkali, že
budou sociálně vykořeněné, a to tedy roz-

hodně nejsou,“ pochvaloval si Ledecký
ve studiu Rádia Impuls. Vyzdvihl zejména to, že díky domácí výuce měly jeho ratolesti dostatek času věnovat se i jiným
věcem než je škola, zejména sportu.

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady
Impulsovi je
houslista
Pavel Šporcl. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Dostala jsem
svolení přímo
od skupiny ABBA,
říká Vondráčková

Helena Vondráčková nazpívala písničku slavné skupiny ABBA The
Winner Takes It All s českým textem
A ty se ptáš co já. Písničku si vybrala, protože švédskou kapelu sama
ráda poslouchá. Doma má od ABBY
hned několik desek. Česká verze písničky vznikla 16. října 1980.
„Skupina ABBA byla velice skoupá na licence ke svým písničkám pro
zahraniční interprety. Byla jsem jednou z mála, která jejich songy zpívala v jiném jazyce,“ prozradila Helena
Vondráčková rádiu Český Impuls
AM 981. Před rokem 1989 česká vydavatelství často nahrávala načerno.
A ty se ptáš co já.
A jak mi mělo být,
když ten, kdo zůstat má,
ráčil odejít...
(Hudba: Benny Goran Andersson
a Björn Ulvaeus, text: Zdeněk Borovec)
Co ještě nevíte o písničce Nenapovídej od Michala Davida? To odhalí
Hudební kalendář rádia Český Impuls dnes v 11:30. Bonusová stanice
Ráááádia Impuls vysílá na středních
vlnách, AM 981 kilohertzů. Nebo poslouchejte na www.ceskyimpuls.cz.
Tomáš Kabát

Mnichovská zrada, papoušek a Myšička
ČR | Od včerejška je v kinech absurdní
komedie režiséra Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. Spojuje zábavu s polemickým pohledem na mnichovskou zradu v roce 1938. Hlavní roli zkrachovalého reportéra, jenž objeví politickou senzaci roku, vytváří Martin Myšička.
Hraje novináře, který ukradne devadesátiletého papouška citujícího prohitlerovské a protičeské výroky svého někdejšího pána, francouzského zástupce
u podpisu mnichovské dohody Édouarda Daladiera. Vedle smíchu však film
nabízí i nový možný výklad Mnichova
jako Benešovy diplomatické geniality.
„Sám jsem teď rozpolcený,“ přiznává

Herec Martin Myšička s mluvícím
papouškem.
FOTO | iDNES.cz

Myšička. Spíše se totiž držíme jen školní verze o zradě spojenců a českém odhodlání. „Říkám si, jestli to v dnešní
době už není jen jakási tradice, způsob
národní úmluvy. Navíc když se podíváte do ciziny, zjistíte, že téma Mnichova
je opravdu mnohem důležitější pro nás
než pro jiné země a že cizinci hodnotí
tehdejší události z dost odlišného úhlu
pohledu, než je zvykem u nás,“ zamýšlí
se představitel hlavní role.
„Případ Mnichov“ ve výkladu, který
navrhuje Zelenkova komedie, si herec
Martin Myšička dokáže představit
i jako vážně míněný historický film.
„Ovšem jedno nebezpečí by hrozilo.

Vážně pojaté historické filmy se totiž
vyznačují tím, že doložená fakta leckdy
překroutí,“ říká Myšička. Nebývá to
z ideových, ale z čistě profesionálních,
vypravěčských důvodů, aby byl příběh
na plátně dramatičtější. „A k tomu, aby
působil vypjatě, si zase tvůrci zpravidla
musí vybrat naprosto jednoznačně, jestli se postaví buď na jednu, nebo na druhou stranu. Nic mezi tím neexistuje,“
dodává Myšička. Jenomže to film Ztraceni v Mnichově nedělá. „Komedie naštěstí může zachovat relativitu pohledu.
Každý divák si nakonec sám rozhodne,
kterému výkladu chce věřit,“ vysvětluje
Myšička.
(spa, iDNES.cz)
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Hrdé boubelky a móda:
i plné tvary mohou být hezké
Tři ženy z Karviné se
snaží naučit silnější lidi,
aby se lépe oblékali.
Není důvod se podle
nich dále schovávat
za neforemné pytle.
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Boubelky, takové oslovení trojici dam z Karviné vyhovuje. S baculkou by prý každého poslaly někam.
„A když jsem v dětství pořád slýchávala, že jsem krev a mlíko, tak mi to
taky lezlo na nervy,“ říká jedna z nich
– Danny Hauková.
Gabriela Natale, Danny Hauková
a Mili Šímová. Tato trojice boubelek si
je dobře vědoma toho, že mají nějaká ta
kila navíc. Nicméně se snaží těm ostatním ukázat, že i člověk plných tvarů
může vypadat dobře.
„My nepodporujeme obezitu, to rozhodně ne. Není trendy být tlustá. Ale
snažíme se ukázat, že i člověk s takovou postavou může vypadat k světu,“
říká jednatřicetiletá Danny Hauková.
Když se procházejí městem, občas
zůstávají v šoku, co na sebe dokážou silnější lidé obléci. „Je nám záhadou, proč
nosí trička, halenky a další neforemné
pytle o několik čísel větší, které jim ve
výsledku přidají dalších třicet kilo,“ potvrzuje Mili Šímová.
Snaží se tak jít všem příkladem.
V dubnu minulého roku vytvořily tyto

tři energií oplývající dámy facebookové stránky „Ne-Obyčejné ženy“. Do
nich pravidelně vkládají fotografie
v moderním a slušivém oblečení.
„Chceme dokázat, že i za pár korun se
může člověk našich rozměrů hezky obléci. A věříme, že v těch fotkách najdou
ostatní inspiraci. Vždy se vyfotíme, napíšeme, kde jsme ty věci zakoupily
a kolik nás stály,“ podotýká třetí z dam
Gabriela Natale. Jejich stránky postupně rostou na oblibě, v současnosti mají
zhruba šest tisíc fanoušků.

„

Není trendy
být tlustá.
Ale snažíme se prostě
ukázat, že i člověk
s takovou postavou
může vypadat k světu.
Ostatním ženám plných tvarů se tyto
Karviňanky snaží dodávat potřebné sebevědomí právě tím, že ukazují různé
módní styly.
„Na stránkách jsou k vidění fotografie v tematickém oblečení. Kupříkladu
rock, elegance, svatební šaty, podzimní
móda, Valentýn a tak dále,“ dodává
Gabriela Natale.
Hezky se obléci, dobře se nalíčit, to
vše boubelkám v konfrontaci s mnohdy
kritickou společností velmi pomáhá.
„Někdy si připadám, že i kdybych si
na ulici nesla mrkev v sáčku, tak mi
lidé začnou nadávat, že nemám jíst,“ po-

Danny Hauková, Gabriela Natale a Mili Šímová (zleva). Trojice dam chce ukázat, že pěkně oblečené mohou vypadat k světu.
FOTO | LIBOR PAWLAS
pisuje zkušenosti s některými kolemjdoucími Mili Šímová.

Lidé jsou tvrdí. Narážky
se objevují pravidelně

Fotografie se snaží karvinské boubelky pravidelně vkládat na facebookové
stránky. Chtějí inspirovat ostatní.
FOTO | LIBOR PAWLAS A JIŘÍ FIGALA

Dát si třeba někde zmrzlinu nebo si jednou za rok zajít do „mekáče“, to už pak
prý podle nich s takovou postavou vyžaduje osobní odvahu.
„Lidé vás okamžitě začnou soudit,
a to nejen že by na vás hodili špatný pohled, ale jsou schopni vám přitom klidně i nahlas vynadat. Přitom my jsme
sportovně aktivní a nesníme mnoho.
Naše padesátikilová kamarádka sní
dvojnásobek toho co my. Je to nespravedlnost a mě, která s kily bojuje od desíti let, to štve, ale co se dá dělat,“ říká
Danny Hauková.
Vysvětlovat to každému na počkání
prý nemá smysl. „Proto už člověk proti
takovým narážkám musí být imunní.
Často jsou vaši kritici lidé, kteří mají
nějaký vlastní problém,“ doplňuje kamarádku Mili Šímová.
Své zážitky si boubelky vyměňují
v rámci organizovaných srazů. Jeden ta-

kový uspořádala v Ostravě i karvinská
trojice žen. „Měly jsme tam bohatý aktivní program, chtěly jsme ostatním
ukázat, že můžou dělat vše. Dorazilo
kolem stovky lidí, bylo to povedené, nakonec jsme naskákaly oblečené do bazénu,“ vzpomíná Gabriela Natale.
Překvapující je, že i na takových srazech potkáte hubené dívky. Nehrozí, že
by je někdo ve dveřích vyhodil.
„V Ostravě jich byla spousta, nemáme s tím problém. Jsou to naše kamarádky. Krom nich mají dveře otevřené i milovníci boubelek,“ směje se Danny Hauková. Právě zde, mezi svými, je totiž
slušná šance najít partnera svých snů.
Danny se to povedlo na jednom z podobných srazů, který se konal v Praze.
Ne-Obyčejné jsou plné nápadů. Chtějí zorganizovat další sraz, jedna z nich
– Danny Hauková – sní o vytvoření
vlastní módní značky.
Nechtějí sedět v koutě a plakat nad
nespravedlností života. Chtějí jít příkladem. „I kdyby jedna žena vylezla z ulity a cítila se díky nám lépe, bude to pro
nás zadostiučinění,“ dodaly jednohlasně Karviňanky.
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V lomu Bílina se bude uhlí těžit dál

Vláda se na výjezdním zasedání
v Ústeckém kraji dne 19. října zabývala
zejména problémy, které se regionu
nejvíce dotýkají. Hlavními tématy byla
problematika sociálně vyloučených
lokalit, podpora zaměstnanosti,
územní limity těžby uhlí a zalesňování
Krušných hor.
Premiéra Bohuslava Sobotku a členy
vlády přivítal v budově krajského úřadu
hejtman Oldřich Bubeníček. Vláda
zasedala společně s Radou Ústeckého
kraje, hejtmany Karlovarského
a Moravskoslezského kraje Martinem
Havlem a Miroslavem Novákem
a v ládním zm o cněncem Jiřím
Cieńciałou.
Vláda se jednomyslně shodla na
prolomení těžebních limitů hnědého
uhlí v lomu Bílina. Hranice těžby bude
500 metrů od obydlených domů.
Limity pro lom ČSA nadále platí.
„Vedení kraje podporuje pokračování
těžby uhlí v Ústeckém kraji
a rozhodnutí vlády o prolomení limitů
v Bí lině je alespoň částečným
výsledkem našich snah. Sám jsem
navrhoval širší varantu. Obávám se
však o osud lomu ČSA a zdejších
horníků, kteří by podle rozhodnutí

vlády měli přijít o práci,“ komentoval
vládní usnesení Oldřich Bubeníček.
Vláda se zabývala sociální
situací v regionu. Rozhodla
o zpracování koncepce hospodářské
restrukturalizace dotčených krajů
s cílem zlepšit ekonomickou a sociální

Nemocnicím chybí odborní lékaři

K rajská zdravotní, a. s. přijme
do pracovního poměru
lékaře se sp ecializ ací v ob oru
Otorinolar yngologie (ORL). Od
uchazečů požaduje: VŠ vzdělání
– l é k ař sk á f a k u l t a , o d b o r n o u
způsobilost k v ýkonu povolání
v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.,
specializovanou způsobilost v oboru
Otorinolar yngologie, zdravotní
způsobilost a bezúhonnost,
schopnost týmové práce a zájem
o obor.
Krajská zdravotní nabízí odpovídající
f inanční ohodnocení, možnost

dalšího vzdělávání a profesního
růstu, perspektivní práci
v moderních provozech, příspěvek
na penzijní spoření, příspěvek na
dovolenou, závodní stravování
a další zaměstnanecké v ýhody
a beneity.
Přihlášky s životopisem, přehledem
dosavadní praxe, kopií dokladů
o vzdělání, v ýpisem z rejstříku
trestů, zasílejte na adresu: Krajská
zdravotní, a.s., Úsek personalistiky
a vzdělávání, Sociální péče 3316/12A,
400 11 Ústí nad Labem nebo na
email personalni@kzcr.eu.

Kraj investoval do rozsáhlé rekonstrukce
kojeneckého ústavu v Mostě
Slavnostního ukončení investiční
akce v Kojeneckém ústavu v Mostě,
které navázalo na předchozí rozsáhlé
rekonstrukce objektu, se zúčastnil
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, 1. náměstek hejtmana
Stanislav Rybák, poslankyně Hana
Aulická Jírovcová a mostecký primátor
Jan Paparega. Zateplení fasády vyšlo
na téměř 8 milionů korun a bylo
financováno v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Kojeneck ý ústav v Mostě je
příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje. Jsou sem umístěny děti ve věku
od narození do 3 let, o které se jejich
rodina nechce nebo nemůže starat.
„Bohužel děti bez rodiny jsou a do
budoucna budou, proto si zaslouží
pro svůj start do života kvalitní
prostředí. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.
V neposlední řadě pak pracovníkům
ústavu za jejich péči. Přál bych si, aby
dětí, o které rodiče nemají zájem, bylo
co nejméně,“ řekl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Součástí projektu zateplení objektu

situaci v krajích. Schválený program
na podporu rozvoje pracovních
příležitostí reaguje na vysokou
nezaměstnanost v kraji. Zpráva
o sociálně vyloučených lokalitách
konstatovala, že v Ústeckém kraji
v chudinsk ých domech, ulicích

a čtvrtích bydlí až 38 tisíc lidí. V regionu
je celkem 89 takzvaných vyloučených
lokalit, což je o 26 více než v roce 2006.
Současně vláda přijala návrhy ke
zlepšení.
Vláda projednala materiál o revitalizaci
porostů Krušných hor, náklady na
zalesnění se odhadují na 3,5 - 5,5
miliardy korun. V rámci projednávání
d o p r av ní inf r as tr uk tur y k r aj e
poděkoval hejtman ministerstvu, že
myslí na dostavbu všech důležitých
dopravních tahů i řešení splavnosti
Labe. „Oceňuji úzkou spolupráci
a korektní a konstruktivní jednání
s ministerstvem dopravy. Vedení
kraje očekává, že přijatá usnesení
při dnešním výjezdním zasedání
pomohou zlepšit život v kraji,“ uvedl
po zasedání hejtman.
Odpoledne navštívil premiér společně
s ministr yní školst ví Kateřinou
Valachovou Univerzitu J. E. Purkyně,
kde s vedením školy diskutovali
o rozvoji technického
a přírodovědného vzdělávání.
Podrobnosti o jednání vlády v kraji
naleznete v reportážích webové
televize na www.u-tv.cz.

Na Větruši se sešly kapacity z oboru ORL
V pátek 9. října se na v ýletním
z á m e č k u Vě t r u š e n a p o z v á n í
M U D R . K a r l a S l á m y, p r i m á ř e
Otorinolaryngologického
oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí and Labem, o. z., uskutečnila
22. odborná nadregionální
konference s mezinárodní účastí
„Slámův den ORL - Novinky ve FES“.
Tradiční akce se konala pod záštitou
1. náměstka hejtmana Ústeckého
kraje Stanislava R ybáka, k ter ý
měl i krátký proslov. Poté předal
dar zahraničnímu hostu Oliveru
Kaschkemu z berlínské nemocnice
Skt. Getrauden Krankenhaus. Ten
měl v pr vním bloku přednášek
zajímavou prezentaci o novince,
moderní navigaci pro doktory na
ORL.
V průběhu dne se za přednáškovým
pultem vystřídalo mnoho kapacit
z oboru, například Jan Betka

Webová televize Ústeckého kraje: www.U-TV.cz

komerČnÍ PŘÍLoha

Stanislav R ybák , 1. Náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
předal věcný dar doktoru Oliveru
Kaschkemu z berlínské nemocnice
Skt. Getrauden Krankenhaus.
z K linik y otorino lar y ngo lo gie
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol v Praze či Viktor Chrobok
z Klinik y ORL a chirurgie hlav y
a krku, FN Hradec Králové.

Ústecký Mariánský most se dostal na mince

Pracovníci se snaží v y t vořit
prostředí co nejvíce podobné tomu
rodinnému.
byla výměna střešního pláště nad
vstupem a vešker ých roz vodů
hromosvodů, dále opravy dlažeb
teras a úpravy suterénu. Tato finální
rekonstrukce byla započata v březnu
tohoto roku. Zařízení prošlo již
v minulosti rozsáhlou přestavbou
a řadí se jak péčí o opuštěné děti, tak
vybaveností k ústavům na vysoké
úrovni.

Krajské město Ústí nad Labem se může
pyšnit zlatou pamětní mincí vydanou
Českou národní bankou (ČNB) na
počest ukončení cyklu „Mosty
2011-2015“. Na slavnostní
prezentaci v ústeckém
hotelu Vladimír vystoupil
kromě guvernéra ČNB
Miroslava Singera také
samotný autor podoby
zlaté mince Vojtěch Dostál a
autorka cyklu mincí „Mosty“
Eva Dvořáková z Národního
památkového ústavu.
Zlatou mincí byl odměněn Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje a Věra Nechybová, primátorka
města Ústí nad Labem. Mariánský
most - chlouba města a technická
památka, navržený architektem
Milanem Komínkem, se dostal do elitní
společnosti vybraných mostů jako

vůbec poslední. Nominální hodnota
mince je 5 tisíc korun.
Banka dá v těchto dnech do oběhu
ce lke m 970 0 p ů lu n cov ých
mincí vyražených do zlata
o ryzosti 999,9. Celkem 7800
mincí bude ve špičkové
kvalitě s leštěným polem
a matovým reliéfem, zbytek
v kvalitě běžné. Minci lze
koupit u smluvních partnerů
ČNB, ale její cena bude vyšší
než nominálních pět tisíc korun.
Mince vyrazila Česká mincovna,
a. s. Jablonec nad Nisou. A právě
z tohoto města je autor
návrhu mostu Vojtěch
Dostál. „Tento most
je architektonickým
skvostem a bylo mi ctí,
že můj návrh nakonec
zvítězil,“ uvedl Dostál.

www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj
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„Zažila jsem divadlo světa“

Na 21 let musela Kamila Moučková zmizet z televizních obrazovek. Přesto ji čekal velkolepý návrat
PETR KOZOHORSKÝ
JÁCHYMOV | Televizní moderátorka
Kamila Moučková patřila v srpnu 1968
k nejvýraznějším tvářím tehdejších událostí. Z televizního studia ji s namířenými samopaly odvedli sovětší vojáci.
„Já už o tom moc ráda nemluvím. Daleko později jsem dostala Cenu Arnošta
Lustiga za statečnost. Ale já v tu chvíli
vůbec nebyla statečná! Já jsem měla tak
nesmírný vztek, pocit ponížení nejen za
sebe, ale za celý národ. Co si to ti hajzlíci dovolují překročit hranice suverénního státu. Takže se mnou mlátil vztek. A
s těmi samopaly v zádech mi to v té
chvíli bylo nějak fuk. Druhý den, když
se mě šéfredaktor ptal, jestli nechci odejít do ilegality a že z toho asi bude pořádný průšvih, jsem už vědomě řekla ano,
jdu do toho. Když je člověk v postavení, v jakém jsem byla tehdy já, má vůči
národu povinnosti. Zní to jako veliká
slova, ale je to pravda a já to tak cítila,“
zavzpomínala na události roku 1968.
Pro ni to ale tehdy znamenalo úplný
odchod z veřejného života.
INZERCE

„V nějakém německém magazínu vyšla moje fotka, jak v rukavicích myju
schody. A to byl další poprask. Ani ty
schody mě pak mýt nenechali. Byl to
sešup doslova z hodiny na hodinu. Na
21 let. To byl pořádný kus života v
háji,“ svěřila se moderátorka.
Přesto se ale nevzdala. Stala se signatářkou Charty 77. Patřila k prvním lidem, kteří ji podepsali. Chartu rozmno-

„

Jsem
spokojená
stará ženská.

žovala i roznášela dál. Byla pod stálým
policejním dohledem. Problémy měl i
její partner Jiří Zahajský, který nemohl
filmovat.
Zlom přišel až v listopadu 1989. Tehdy stála na balkonu Melantrichu s
Havlem, Kubišovou a dalšími.
„Nikdy jsem nezažila nic podobného,
jako právě tehdy v Melantrichu na balkoně. To bylo divadlo světa. To už ni-

kdy nezažiju. Bála jsem se na ten malý
balkon vkročit, když jsem viděla ty lány
lidí, kteří začali skandovat mé jméno. Já
začala brečet a brečet se mi chce i při
vzpomínce na to,“ popsala Moučková
listopadové dny roku 1989.
Později se znovu vrátila na výsluní.
Byla mimosoudně rehabilitovaná. Začala číst s Richardem Honzovičem reportáže mimo obraz. A vrátila se k moderování v rádiu. Oslovili ji ze Svobodné Evropy, aby četla zprávy. „Potila jsem se,
kapalo mi z nosu, uší (smích). Ale přečetla jsem je bez jediné chyby. Zůstala
jsem u toho deset let,“ popsala své zkušenosti z polistopadových let. Vrátila se
i na televizní obrazovku, kde sedm let
psala a uváděla pořad pro seniory. Ani
dnes, dva a půl roku před devadesátými
narozeninami, nezahálí.
„Já hlavně nerada nedělám nic. Teď
jsem dělala s Richardem Pachmanem takový pořad mých fejetonů Samota není
osamění. A pak velice ráda, i když ne
často, dělám s Alfredem Strejčkem a s
panem profesorem Rakem Shakespearovy sonety,“ svěřila se.

Známá moderátorka Kamila Moučková si léčila v Jáchymově svou nemocnou páteř.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

Motor 1.0 EcoBoost je čtyřnásobným vítězem kategorie „nejlepší motor do 1,0 l“ ankety Mezinárodní motor roku (2012, 2013, 2014 a 2015) a navíc se již třikrát stal absolutním vítězem této ankety (2012, 2013, 2014).
Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy. Akce je platná do 31. 12. 2015. Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.0 EcoBoost (125 k): 4,8 l/100 km, emise CO2: 110 g/km. Příklad ﬁnancování pro
spotřebitele: Nový Ford Focus s bonusem za 366 990 Kč na úvěr s měsíční splátkou 4 903 Kč, dobou 60 měsíců, zálohou 146 796 Kč a poplatkem 3 303 Kč. Výše úvěru je 220 194 Kč, úroková sazba 2,99 %,
RPSN 10,36 % a celková splatná částka 297 483 Kč. Nabídka není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.

Vysoký výkon nebo nízká spotřeba?
Ford Focus vám nabízí obojí.

NOVÝ FORD FOCUS
• Již čtvrtým rokem nejlepší benzinový motor na světě
EcoBoost nyní s bonusem 10 000 Kč
• Nový osobitý design a prostornější interiér
• Zvýhodněná nabídka příslušenství Ford
Přijďte se k nám přesvědčit na nezávaznou testovací jízdu.

Auto-Arena, s.r.o.

Podzimní 10
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965
www.auto-arena.cz

Rudolf Homolka

Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 130
www.fordhomolka.cz

AUTO IN s.r.o.

Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 250
www.ford-autoin.cz

iAuto a.s.

Masarykova 4
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 416 781 157
www.iautocentrum.cz

Rudolf Homolka

Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921
www.fordhomolka.cz

Urban Auto s.r.o.

Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118
www.urbanauto.cz

Výhodný akční úvěr

2,99 % od FORD CREDIT
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Muzeum klenotů mezi autíčky
Tvůrci Muzea autíček
v Přísece u Brtnice jsou
přesvědčeni, že jeho
kolekce deseti tisíc
exponátů v tuzemsku
nemá obdoby.

Máte v muzeu i prototypy?
Ano, to byla autíčka z vývojových kanceláří, vyrobená a poté posuzovaná tehdejším managementem, který z nějakého důvodu ty projekty pohřbil. Máme tady například Tatru 613 černé barvy. Pak bylo
ale rozhodnuto, že se autíčka černé barvy pro děti nesmí vyrábět. Nebo autíčko
Ites Liaz, které se pak sice nevyrábělo,
nicméně prototyp se nám dochoval.

5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ BLAŽEK
PŘÍSEKA | V opraveném zámku v Přísece na Jihlavsku vzniklo jedinečné muzeum. Pod jednou střechou se tu nachází
největší sbírka modelů autíček v republice. „Chceme sem dostat 70 tisíc návštěvníků ročně,“ říká majitel muzea Radek
Bukovský.
Co je v muzeu nejcennější?
Největšími unikáty jsou předválečná autíčka od firem Husch, Šerý či Zbrojovka Vsetín, ale i prototypy například od
společnosti Ites, Směr či Koh-i-noor.
INZERCE

Radek Bukovský prochází kolem jedné z vitrín s nepřeberným množstvím
autíček.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
Máme tady i vzácné exponáty ze zahraničí, například předválečný německý
elektrický tank s ovládáním jako hračku
nebo předválečnou plechovou francouzskou autodráhu s autíčky.
Co zde jako návštěvník mohu vidět?
Je zde soustředěno devadesát procent

předválečné a poválečné výroby převážně české a slovenské produkce do roku
1991. A k tomu současná produkce modelů aut od firmy Abrex. Soubor starších autíček není zcela kompletní, někdy chybí některá barva, chybí krabička... Taková krabička totiž bývá mnohonásobně dražší než autíčko.

Všiml jsem si větší série nákladních
aut s velkými světlomety na korbách. Ta reálně jezdila po silnicích?
Ano, používali je silničáři, ale především vojsko. Máme zde například kolekci od sběratele Václava Bednáře z Plzně, kterého jsme přesvědčili, aby nám
prodal svou sbírku včetně nákladního
automobilu Stella. To je jeden z mnoha
exponátů, o kterém jsem přesvědčen, že
už bych ho neměl možnost jinde sehnat.
Jaké jsou nejstarší exponáty?
Nejstarší modely v muzeu jsou ty takzvaně bezejmenné, kde jsme nezjistili
název výrobce. Jsou vyrobené ze dřeva
a plechu, pochází zhruba z let 1905 až
1910.

INZERCE
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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 platnosti kreditu o 7 dní
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.10.2015 do 30.11.2015
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
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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 02102015 12345)
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Nebaví vás stále
dobíjet kredit?
Pořiďte si nový tarif
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www.5plus2.cz

Je dobré ... napsal ilosof Seneca ve svých
Listech Luciliovi.

(Dokončení najdete v tajence křížovky.)

Tajenka: ... nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.
INZERCE

Pračka LG: Čistě odvedená práce ve špičkové kvalitě

Bezkonkurenční model LG F84U1TBS2 zkrátka nemá
chybu. Buben této pračky pojme až osm kilogramů
prádla, o které se postará motor DirectDrive s desetiletou zárukou, který se dokáže pohybovat šesti různými
pohyby. Na přehledném, dotykovém displeji si uživatel
může zvolit jeden ze čtrnácti programů a patnácti přídavných funkcí pro optimální praní každého materiálu.
K tomu slouží chytrá technologie FuzzyLogic, která za
vás určí délku pracího cyklu.
Specialitou produktu značky LG je i mimořádně efektivní parní praní, při němž prací prostředek proniká
přímo do textilních vláken a umožňuje odstranění extrémně odolných skvrn. K dispozici je i unikátní program

TurboWash™. Ten zkracuje dobu praní na minimum
(59 minut – program Bavlna 40°C, ½ náplň) a je navíc
obohacen o funkci JetSpray, díky níž bude vyprané
prádlo dokonale propláchnuté a svěží.
Absolutním hitem je technologie NFC Tag On, s níž
můžete stahovat nové prací programy. Stálou výbavou
moderních praček LG je i SmartDiagnosis™, která
sama pohotově odhalí příčinu poruchy nebo problémů
s praním.
Pračku LG F84U1TBS2 lze pořídit v prodejnách
DATART za příjemných 20 989 Kč nebo v e-shopu
www.datart.cz za stejnou cenu. Využít můžete i exkluzivní nabídku dopravy ZDARMA až k vám domů.

LG F84U1TBS2

Pračky prověřené značky LG se na trhu dlouhodobě řadí k těm nejvyhledávanějším.
Prvotřídně vybavený model LG F84U1TBS2 je spojením toho nejlepšího: technologie
TurboWash™ šetří čas i energii, motor DirectDrive™ zaručuje extra prací výkon a intuitivní
ovládání dotykovým displejem usnadňuje každodenní práci.

Nakupujte online na www.DATART.cz

Mostecko
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Mostecká liga má přímý přenos
Mostecká liga malého
fotbalu má špičkové
hráče. Finále se přímo
vysílalo na internetu.
5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Mostecká liga
malé kopané se hraje
od roku 2002, nyní ale
prochází velkými změnami. Z jejích hráčů se
vybírá mostecká reprezentace, která v nové
celostátní lize patří mezi absolutní špičku. A finále mostecké ligy se minulý týden vysílalo přímým přenosem. „Pro
nás je zajímavé, že naše finále se přenášelo i na sportovní televizi Avantgard
TV. Zajistili komentovaný přenos na tři
kamery,“ pochvaloval si současný organizátor mostecké ligy Aleš Janeček (na
snímku).
Proč v posledních letech hrajete zápasy na jiném hřišti?
Zkusili jsme ligu víc propagovat a zároveň jsme přešli na nové hřiště. Předtím
se to hrálo na 4. ZŠ v Mostě, teď se hraje na 11. ZŠ. Zásadní rozdíl je v povrchu. Na jedenáctce už je hřiště třetí generace, kdy má koberec delší chlup a je
sypaný takovou černou gumou.
Jak došlo k tomu, že jste jedním
z účastníků celostátní ligy?
V roce 2013, kdy jsme to převzali, jsem
se zároveň poohlížel dál a zjistil, že existuje asociace malého fotbalu. Zároveň
jsme chytili období, kdy se asociace rozhodovala, jak se víc zviditelnit. Vymysleli projekt Ligy malého fotbalu, nyní

Černí andělé šanci
Italkám nedali
MOST | Podle předpokladů skončil první zápas Černých andělů v házenkářském evropském poháru EHF. Hráčky
Mostu porazily v domácí hale italský
tým Cassano Magnano vysoko 30:17.
Odveta se hraje zítra v Itálii a mostecké házenkářky by neměly mít problémy
s postupem, i když trenér Luboš Hudák
měl k jejich výkonu v prvním zápase navzdory výhře vážné výhrady.
Další soupeř házenkářek Mostu už
bude v případě, že Černí andělé v Itálii
neztratí náskok z prvního zápasu, o hodně těžší. Stane se jím totiž tým z Volgogradu, který má z pohárů i z Ligy mistrů
ještě bohatší zkušenosti než hráčky
Mostu.
(tka)

mostecké ligy. Z logiky věci, když
máme mistry republiky, tak jedna pětice je stavěná z Gamblers Most. Ale druhou pětici se snažíme sestavit ze zbytku
ligy. Navíc se celostátní liga dostala do
České televize, byl tam i Most, když
hrál v Milovicích.

FINÁLE MLMK
FINÁLE
Gamblers Most : Inseminátors FC 5:2
O 3. MÍSTO
Hospoda ULITA : Old Bridge 2:2
(na penalty 5:4)

O víkendu se ale sešlo finále mostecké i další kolo celostátní ligy, že?
Trochu se to tlouklo. V sobotu bylo finále a zápas o třetí místo, v neděli se hrálo
další kolo celostátní ligy v Jihlavě. Pro
nás je zajímavé, že naše finále se přenášelo i na Avantgard TV. Zajistili komentovaný přenos na tři kamery.

Gamblers Most (na snímku v zeleném)
udrželi sérii vítězství - vyhráli čtvrtý
titul v řadě.
Nejlepším střelcem play-off se stal
Miroslav Braum (8 - Inseminátors).
Nejlepším nahrávačem byl Petr
Hlaváček (5 - Gamblers).

probíhá první ročník. Předtím probíhalo
mistrovství republiky, ale toho se účastnily týmy. Za nás byli Gamblers Most.
V čem to je jiné?
Nový model se rozjel od podzimu, v konečném důsledku je to asi lepší. Ostatní

hráči se tak neidentifikovali s úspěchem
toho týmu. Gamblers se letos v lednu
stali posledními mistry republiky, ale
ostatní s tím nemají moc společného.
Jak se dělává nominace?
Snažíme se vyzobat to nejlepší z celé

Čím to, že ze 14 ročníků máte letos
v mostecké lize nejméně účastníků?
Opravdu nevím. Možná je to kvůli
tomu, že jak je ta soutěž zajímavá, natáhli se do týmů aktivní fotbalisté. Hrají
tady kluci z třetí ligy, divize. Nám ale
chybí skupina čtyřicátníků, padesátníků, co si jdou jen tak zahrát. Zkusíme
oslovit další týmy, nebo se poohlédnout
v Lounech, Teplicích a podobně.

INZERCE

NEJSCHVALOVANĚJŠÍ NEBANKOVNÍ ÚVĚRY V ČR!!!

www.seznam-pujcky.cz

• Hotovost od 5.000 do 300.000 Kč •
• Minimální dokladovost • Vyřízení po telefonu •
• Záznamy v registrech u nás nevadí!!! •

VOLEJTE 773 302 784

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

Luštíte rádi?

MAGAZÍN

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

Spojte svoji budoucnost s námi !
Kdo jsme?
Proč?
Spolehlivý partner.
Tvoříme skvělý tým.
RAI MOST s.r.o. HAVRAŇ
Mezinárodní společnost.
Máme dlouhodobou perspektivu.
Vyrábíme vnitřní díly automobilů a
Neustále rozšiřujeme svůj program.
jednoúčelová zařízení pro zpracování polyuretanu.
Posilujeme své týmy v průmyslové zóně Havraň.

hledáme pro svůj provoz v Havrani:

OPERÁTORY VÝROBNÍCH LINEK
Požadujeme:
výuční list nebo maturitu v technickém oboru
praxe v automobilním průmyslu výhodou

Nabízíme:
týden dovolené navíc, výkonnostní prémie, měsíční příplatek za plnou docházku, příspěvek na dopravu,
zajištění svozů z Chomutova a Jirkova, stravenky, příspěvek na letní dovolenou, velikonoční a vánoční
poukázky, 13. plat/podíly na výsledcích.
Nástupní hrubá mzda 18.000,- Kč, po zaškolení až 21.000,- Kč pro ty nejlepší z Vás.
Své životopisy zasílejte na e-mail: chudackova.renata@recticel.com
nebo nás kontaktujte na tel. č. 415 400 152, 415 400 106, kde vám rádi zodpovíme i Vaše případné dotazy

www.recticel.com

Těšíme se na Vás !

www.recticel.cz

FILMY • HUDBA
DOPRAVA

ZDARMA
více na www.alza.cz/vanoce

VŠEC

