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Nerušit, množíme se!

Ve Vlašimi žije dvacet slovenských syslů. Mají se stát „kolonizátory“ české krajiny
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM

Co koncert, to premiéra.
Začíná proslulý festival ...str. 2

SPOLEČENSKÝ DOPROVOD

„Češi nepochopili, že
nejsme prostitutky“ ...str. 6 a 7

Sysel obecný k nám původně přišel z Balkánu již před třemi tisíci lety.
VIKTOR VOTRUBA
VLAŠIM | Bývalá rozletová plocha pro
dravce ve vlašimské záchranné stanici
má od srpna nové nájemníky – slovenské sysly. Ti sem dorazili z bratislavského letiště M. R. Štefánika, kde se to těmito hlodavci jen hemží. Ve Vlašimi
ale nejsou na žádné rekreaci, čeká je tu
důležitý, ale snad i příjemný úkol. Mají
se tu rozmnožit a pak osídlit české stepi
a pastviny.
Do České republiky bylo těchto „kolonizárorů“ vypraveno celkem 62. Stali
se tak výsadkem tohoto vzácného veverkovitého hlodavce do naší krajiny. Domov zatím našli v Zoo Brno, kam jich

putovalo čtyřicet, zbytek je právě ve vlašimské Záchranné stanici pro živočichy.
„Výsadek“ je součástí záchranného
programu, který pro sysly připravila
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(AOPK). „Program by měl zajistit, aby
z naší přírody úplně nezmizeli. Kromě
potřebné péče o místa, kde sysli doposud žijí, počítá i s vysazováním odchovávaných jedinců na další vhodné lokality,“ uvádí Jitka Větrovcová z AOPK
ČR, koordinátorka záchranného programu. „Vypuštěním syslů ze Slovenska
do přírody oživíme genetickou variabilitu našich stávajících populací,“ doplňuje Větrovcová.

FOTO | PAVEL JAKUBŮV

Ještě před převozem byla všechna zvířata zvážena, očipována a určeno jejich
pohlaví. Pak byla jednotlivě vypouštěna do předvrtaných nor.
„U nás ve Vlašimi jsme jim připravili
perfektní zázemí. Na bývalé rozletové
ploše o velikosti 8 x 36 metrů jsme jim
vybagrovali terén tak, aby jim zemina
vyhovovala. Předvrtali jsme jim i díry,
většinou si ale stejně udělali jinde vlastní,“ vysvětluje vedoucí záchranné stanice Jaroslava Syslová.
Ano, čtete správně, místní vedoucí
shodou okolností opravdu nosí příjmení
svých svěřenců. V o to lepších rukou ve
Vlašimi jsou.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

TALENTOVÉ SOUTĚŽE

Bende, Sámer či Nývltová.
Nevyhráli, přesto září ...str. 8 a 9

BITKY V HLAVNÍM MĚSTĚ

Před 15 lety přijeli finančníci
a z Prahy bylo bojiště ...str. 10
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Co koncert, to premiéra. Začíná
Podblanický hudební podzim
Festival vznikl před
31 lety jako pocta
baroknímu skladateli
Janu Dismasi Zelenkovi.
Organizaci má na
starosti Věra Dudíková.

Každý ročník má nějakou perličku,
která to je letos?
V benešovském divadle Na Poště zazní
28. listopadu ve světové premiéře Violoncellový koncert Jakuba Jana Ryby
v originální nezkrácené verzi. Letos
oslavíme 250. výročí narození tohoto
významného českého skladatele, kterého posluchači znají jako autora České
mše vánoční. Sólového partu se ujme
významná violoncellistka Alžběta Vlčková pod taktovkou dirigenta Národního divadla v Praze Jana Chalupeckého.

5plus2
■ ROZHOVOR
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Podblanický hudební podzim je jedním z nejrozšířenějších festivalů ve středních Čechách. „Úcta ke kulturním tradicím, dávání naděje, otevírání srdcí i vnitřních životů, to vše je posláním hudby i festivalu,“ říká ředitelka
festivalu Věra Dudíková, která za organizaci festivalu získala i ocenění Blanický rytíř.
Festival začíná dnes v Benešově. Kolik má Podblanický hudební podzim
koncertů?
Před třiceti lety jsme pořádali tři čtyři
koncerty. Dnes má Podblanický hudební podzim 22 koncertů a bude probíhat
od 25. září do 4. prosince ve 21 městech
a obcích Středočeského kraje.
Nechystáte se expandovat i do dalších míst?

Alfred Strejček je velkým příznivcem festivalu. Společně s ředitelkou Věrou
Dudíkovou jej například zahajuje.
FOTO | ARCHIV FESTIVALU
Zájem je velký i od měst z Jihočeského
kraje. Festival však nechceme rozšiřovat, je už dost velký a zároveň chceme
soustředit festivalové koncerty na Podblanicko, jelikož byl založen k poctě génia barokní hudby, který se narodil
v Louňovicích pod Blaníkem.
Návštěvnost bývá velká, čím to je,
že je tak oblíbený?
Mám velkou radost, že koncerty mají
plné obecní sály, kostely či kulturní cen-

tra spokojených posluchačů. Na jednotlivá vystoupení se sjíždějí posluchači
z celého širokého okolí. Myslím si, že
zájem zvýšila dramaturgie jednotlivých
koncertů a vůbec celého festivalu. Každý koncert má jinou výpověď, každý
osloví posluchače jinou emocí. Navíc
se jedná většinou o premiéry. Velkou
roli pak hraje organizace jednotlivých
koncertů, kterou dělají města a obce.
To, že se v obcích koná festival, je jejich chloubou a reprezentací.

Festival má své stálice, například Jaroslava Svěceného, ale také Alfreda
Strejčka. Snaží se každý rok něčím
překvapit?
Tito špičkoví umělci jsou velkými přáteli festivalu a každý ročník s nimi připravuji nový originální program s novou
myšlenkou a v novém provedení. V přátelském vztahu se krásně pracuje, je
tam radost a důvěra. Velký příznivec
festivalu pan Alfred Strejček toto přátelství krásně vyjádřil: „Přítel je ten, kdo
zná píseň tvého srdce a dokáže ti ji zazpívat, když ty jsi sám zapomněl slova.“ Přiznávám se, že mnohokrát jsem
zapomněla slova a vždy mi pomohla ta
přátelská píseň.
Co přejete posluchačům?
Věřím, že všechny koncerty přinesou
posluchačům radost, pohodu, harmonii
mezi rozumem a srdcem, určité zastavení v uchvátaném světě.
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PrODEJ

POZEMKY u PrahY
cena od

2.290 Kč/m

2

Zákaznická linka:
Po - Pá 8 - 14 hod.
+420 326 913 251
+420 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz

Program festivalu
25. září, 19:00, Benešov, Kulturní centrum, zahájení festivalu, Praga Camerata,
Collegium pražských trubačů
27. září, 15:00, Vrchotovy Janovice, kostel sv. Martina, Linha Singers
3. října, 19:00, Čerčany, kulturní dům, Česko-italské gala (Jaroslav Svěcený)
4. října, 16:00, Radějovice-Olešky, kostel Narození Panny Marie, J. D. Zelenka,
A. Vivaldi, J. Mysliveček
9. října, 18:00, Zdislavice, kostel sv. Petra a Pavla, Doteky Duše, Chairé Příbram
10. října, 18:00, Vlašim, kostel sv. Jiljí, En Arché, Pražský barokní soubor
16. října, 18:00, Načeradec, kostel sv. Petra a Pavla, K poctě svatého Václava
17. října, 18:30, Louňovice p/Bl., pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
18. října, 17:00, Trhový Štěpánov, kostel sv. Bartoloměje, Zpěv o domově, Alfred
Strejček, Kvarteto Martinů
23. října, 18:00, Sedlec-Prčice, kostel sv. Jeronýma, Koncert pro naději, Janáčkovo
kvarteto
24. října, 18:00, Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie, Thuri Ensemble
Pozn.: Jde o výběr koncertů
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Václava uctí i Sto zvířat
Prodloužený víkend bude patřit patronu českých zemí. Chystají se mše i pouť

„Právě sysel obecný ukazuje, jak může
být osud živočišného druhu vrtkavý.
V padesátých letech se vyskytoval tak
hojně, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým
druhem, který v Česku přežívá na posledních 33 lokalitách. Počet syslů se
odhaduje na 3 800 jedinců,“ dodává Jitka Větrovcová.
Sysli podle informací z AOPK vymizeli především kvůli změnám vkrajině
a ve způsobu zemědělského hospodaření po druhé světové válce. Neprospělo
jim rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch
s nízkým travním porostem a používání
chemických prostředků. Specifickou
hrozbou pro poslední lokality je i volný

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Přehlídka hudeb i soutěž
v chytání ryb

Tradiční průvod ve Voticích letos vyjde v 10 hodin dopoledne.
FOTO | JANA ŠPAČKOVÁ

podotkla organizátorka akce Jana Hejhalová, ředitelka Městského kulturního
centra. Slavnosti jsou každoročně téměř
stejné. Například k nim neodmyslitelně
patří soutěžní výstava drobného zvířectva, jarmark či ohňostroj. „Je to ale
i středověké ležení a řemesla. Snažíme
se každý rok obměňovat ukázky,“ doplnila Hejhalová s tím, že akce je pro celé
rodiny, a tak tu děti mohou vyrazit na
pouť s atrakcemi, na poníky nebo do skákacího hradu.
Tradiční je i velké pódium a skupina
Poprask, která ho „otevírá“. Vznikla
před patnácti lety v Integrovaném cent-

ru sociálních služeb v nedalekých Odlochovicích a vždy slaví úspěch.
Vystoupí také žáci základní umělecké školy nebo votická skupina Charlott.
Mezi hvězdy slavnosti budou patřit kapely Sto zvířat a Děda Mládek Ilegal
Band. „K výročí 25 let trvání slavností
máme tedy dva hlavní vystupující. Třeba Sto zvířat si lidé přáli, ale spíš vždycky zkoušíme, co by se asi lidem mohlo
líbit. Loni si chválili skupinu
Wohnout,“ dodala Hejhalová. V sobotu
se také v sokolovně koná svatováclavská taneční zábava s kapelou Horváth
band, a to od 20 hodin.

Nerušit, právě teď se množíme
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
LOUŇOVICE/VOTICE | Kníže Václav
se v sobotu probudí v hoře Blaník a se
svým vojskem sestoupí dolů do Louňovic. Ne že by bylo českému lidu nejhůř, aby družina vojáků Čechy zachránila, jak praví legenda, ale konají se tu
tradiční svatováclavské slavnosti.
A nejen v Louňovicích si připomínají
sv. Václava. I ve Voticích se chystá
každoroční slavnost, a to přímo v Den
české státnosti.
Na Velkém Blaníku začínají dvacáté
slavnosti bohoslužbou a přesně v poledne vyrazí průvod do městečka, aby tu
Václav pozdravil svůj lid, který se pak
bude bavit na pouti i pod pódiem. V zámecké zahradě vystoupí například
Yvetta Simonová, Josef Zíma nebo
Naďa Urbánková.
„Historický průvod, to je klasika, na
které lpíme každoročně, ale měníme samozřejmě zábavný program s jeho hosty,“ poznamenala starostka Louňovic
pod Blaníkem Růžena Kučerová. Návštěvníky čeká ohňová show či ukázka
veteránů na hřišti.
Ve Voticích budou Svatováclavské
slavnosti v pondělí a návštěvníkům se
otevře snad vše, co město může nabídnout především turistům – vyhlídka
Václavka v kostele sv. Václava, židovský hřbitov či Motýlárium, které buduje
Ochrana fauny ČR. Den otevřených dveří uspořádá podnik Andreas – na svém
dvoře nabídne dopoledne program pro
děti a odpoledne Svatováclavský salon
vín. K ochutnání naservíruje 50 druhů.
Slavnosti začnou mší v kostele a poté
z náměstí vyjde tradiční průvod v kostýmech. „Průvod začne až v deset hodin,
aby se mohlo připojit co nejvíce lidí,“

INZERCE

„

pohyb koček, které jsou velmi zdatnými
lovci těchto hlodavců.
Největší tuzemské kolonie pobývají
na letištích ve Vyškově, v Praze-Letňanech nebo v Brně-Medlánkách.

Se sysly je to
naše první
zkušenost, jedná se
víceméně o experiment.
Ve Středočeském kraji se sysel obecný v současné době vyskytuje pouze
v Přírodní památce Syslí louky u Loděnic, na letištích v Kolíně, Velké Dobré
u Kladna a Mladé Boleslavi – Bezděčíně, dále pak v ochranném pásmu Národ-

ní přírodní památky Radouč v Mladé
Boleslavi a v kempu Loužek u Orlíku.
Ti z Vlašimi by měli obohatit oblast
Českého středohoří, kde jsou již vytipované konkrétní lokality.
Na výskyt sysla obecného jsou vázány některé další druhy, například brouci, jejichž larvy jsou závislé na syslím
trusu či raroh velký, dravec, který se dříve specializoval na lov syslů – u nás již
také velmi vzácný.
„Sysly se snažíme nerušit. Jsou to
dost plachá zvířata, a proto i na rozmnožování potřebují klid. Na jaře pak uvidíme, zda se nám jejich populace zvedla,“
říká Jaroslava Syslová a dodává: „Se
sysly je to naše první zkušenost, jedná
se více méně o experiment, jistotu, že se
jejich rozmnožení podaří, proto nemáme.“

VRANOV | Již 9. přehlídka hudeb se
koná tuto sobotu 26. září ve Vranově.
Pro dětské návštěvníky je od 7:30 do
11 hodin připravena soutěž v chytání
ryb na dolním rybníce, od 14 hodin pak
program pokračuje vystoupením žáků
ZUŠ Benešov a v 15 hodin startuje vystoupení hudebních uskupení. Zahraje
komorní orchestr Musica Academica,
heligonkáři z Ondřejova, Vranovanka
či Týnečanka. Zábava končí okolo
20. hodiny večerní.
(tia)

S odborníky na procházku
po lomech a roklích
NETVOŘICE | Vycházku do nejbližšího okolí Krhanic a Prosečnice pořádá
v sobotu 3. října Spolek rodáků a přátel
muzea v Netvořicích a hasiči z Krhanic.
Průvodci zajímavou krajinou budou pánové Miloslav Padevět z Krhanic a geolog Václav G. Cílek, autor knihy Netvořicko v průběhu věků. Sraz netvořických účastníků je v 8:30 hod. na náměstí. Vstup do areálu krhanického lomu je
v 9:00 hod. u hlavní brány. Po prohlídce
nyní provozovaného lomu se půjde do
opuštěného lomu v Prosečnici a dále po
žluté turistické značce do Vlčí rokle.
Celý výlet končí v restauraci v Krhanicích.
(tia)

Noc vědců ve Vlašimské
hvězdárně
VLAŠIM | Budiž světlo. Tak zní podtitul letošní Noci vědců ve vlašimské
hvězdárně. Akce se uskuteční v pátek
25. září od 16 hodin. Připraveno bude
pozorování Slunce dalekohledem, od
18 hodin pak přednáška českého vědce
Pavla Kotrče s názvem Slunce – co
o něm dnes víme?. Ve 20 hodin začne
pozorování oblohy statickým dalekohledem v kupoli hvězdárny a mobilním dalekohledem na pozemku a plošině
hvězdárny.
(tia)
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Jsem připravená si domů
Ačkoliv má Bára Basiková tři vlastní potomky, ráda
by pomohla dětem uprchlíků mířících do Evropy.
„Vzali bychom si k sobě nějakého chlapečka, který
by potřeboval pomoc, a poskytli mu domov,“ říká
zpěvačka, jež nyní rodičovskou roli prožívá i na
muzikálovém pódiu, a to jako matka slavného Romea.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | S přibývajícím věkem se z Báry Basikové stává liberální rodič. „Některé
věci už dnes neřeším,“ tvrdí v rozhovoru zpěvačka, která před lety předhodila
bulváru šťavnaté sousto tím, že si vzala
o 15 let mladšího muže.
V den, kdy vychází tento rozhovor,
má svou českou premiéru muzikál Romeo a Julie, v němž hrajete. Tentokrát
však vaše postava není ta hlavní. Jak
jste se sžívala s rolí Romeovy matky?
Skutečně to nebylo náročné. Většinou
když mívám v ostatních titulech hlavní
roli, tak je nutné poctivě zkoušet alespoň
tři měsíce. Tady je to úloha maličká, byť se
ukazuje, že má postava je pro příběh dost
zásadní. Je to žena, jejíž velice mladý syn,
téměř dítě, se zamiloval do dívky ze znepřáteleného rodu. A to je velká komplikace. Sama si nedovedu představit, až jednou
bude mému synovi třeba sedmnáct a přivede si domů nějakou slečnu, jejíž rodina mi
bude nesympatická. Ale samozřejmě tehdy doba byla úplně jiná, a to, co Montekové a Kapuleti řešili, nebyla legrace. Byla to
záležitost na život a na smrt. O to hůř pro
matku, která přišla o syna jenom kvůli
tomu, že nebyli schopní se dohodnout.

z trochu jiné strany, protože máte
dvě dnes už dospělé dcery. Jste maminka, která dětem mluví do vztahu?
Pravda je, že Theodorovi zatím mluvím
do všeho. (smích) Dcerám jsem nikdy do
ničeho nezasahovala, ale vždycky jsem
chtěla, aby
slyšely můj názor. Nikdy jsem jim
ho nevnucovala,
ale řekla
jsem

Máte pocit, že shakespearovské
téma má i dnes lidem co nabídnout?
Je to klasika mnohokrát představená jak
na divadle, tak ve filmu. Příběh je ale stále živý a určitě nenechává diváky chladnými. Nejkrásnější na něm je, že dva mladí lidé byli vlastně silnější než jejich rodiče, kteří se mezi sebou nesmyslně nenáviděli. Ti dva to chtěli změnit. Bohužel to
dopadlo tak, jak to dopadlo.

jim, co si tom myslím, co bych v té situaci
já sama udělala a čeho by si měly všimnout. Mladý člověk je nezkušený, nemá
některé věci zažité a ani nemůže. Nevidí
ještě všechny varianty a možnosti. Rozhodnutí jsem ale vždycky nechávala na
nich. Zkušenost je totiž stejně nepřenosná
a člověk si ke spoustě věcí musí dojít
sám, právě i cestou omylů a průšvihů.
Ostatně já jsem to nedělala jinak.
Mezi vašimi dcerami a synem je poměrně velký věkový rozdíl – sedmnáct let. Vnímáte vy sama, nebo vám
to říkají děvčata, že Theodora vychováváte jinak, třeba trochu liberálněji?
Ano, to od holek slyším neustále: „Teda
mami, tohle kdybychom udělaly my! No
jo, Tedíček…“ (smích) Je pravda, že
Theo není mé první dítě a spoustu věcí už
dnes tolik neřeším nebo z nich už jednoduše nejsem tak vystrašená. Ostatně taky
jsem starší a nad lecčím mávnu rukou.
V zásadních věcech si ale nemyslím, že
bych ho vychovávala jinak. A musím
říct, že můj muž Petr ho vede skvěle.
Theo ho má jako svůj velký vzor
a já jsem za to hrozně
ráda, protože
si myslím,
že pro vývoj malého kluka
je moc důležité, aby
táta byl ten pilíř.
Jinak se oba malému vždycky snažíme říct, co udělal
špatně, že by se měl
omluvit a uznat svou
chybu. Úplně totéž jsem
dělala s holkami. Na druhou stranu ano, je to celkově jiné. Je jiná doba.
Holky také například
měly počítače až někdy
v deváté třídě. Těžko se tohle dá měřit, protože je naprosto jiná situace.
Bez ohledu na generační rozdíly je také něco jiného vychovávat chlapce a děvče…
Je to totálně jiný svět. Každý
den se znovu divím, jak moc
jsou chlapečkové jiní. Oni za
to ani nemohou, některé
věci prostě nevědí, protože
jim to hlavičkou ani neproběhne. Vůbec se to

Dojímají vás hodně romantické příběhy? Jste typ, který slzí doma u televize, když přijde silná scéna ve filmu?
Nejen slzím. Pro mě jsou to někdy, řekla
bych, až velké emocionální zátěže. Jsem
hodně empatická a dokážu se do těch situací vžít. Možná to pak prožívám až moc.

To jste řekla pěkně, že jsou struční.
Napadá mě spousta možností, jak to
vyjádřit jinak, ale žádná není tak diplomatická.
Přeci jen už ze mě mluví jistá zkušenost.
(smích) Ale je to tak. Muži se nesvěřují,
moc problémy nerozebírají, nepitvají
a bohužel také spoustu důležitých věcí neřeší. Je spousta mužů, kteří, když se ocitnou v nějakém maléru, nechtějí ho řešit.
Zažila jsem to. Mockrát. Raději čekají, až
se něco stane, nebo až těžkou situaci rozlouskne žena. Málokterý přijde a řekne:
„Jsem vůl, pokazil jsem to, odcházím,“
nebo: „Uděláme to tak a tak.“ Prostě dělají mrtvého brouka.
Hádám, že asi býváte vy ten člověk,
který ve vztahu věci rozebírá…
Strašně. Jsem řešič. Ale je pravda, že
Petr, jako první muž v mém životě, je
také řešič a skutečně se mnou o věcech
hodně mluví. To i já se někdy zaseknu,
mlčím a on by chtěl stále něco rozebírat.
Musím říct, že je to nejlepší chlap, kterého jsem kdy měla. Snad to tam ani nepište. Mužská ješitnost je něco hrozného.
(smích) Ale samozřejmě se také někdy hádáme. Jak říkal doktor Plzák: Šťastný
může být celý život jen blázen.
Překvapilo mě, jak často vám a vašemu muži novináři připisují manželskou krizi. Alespoň drobná spekulace
padne snad pokaždé, když se někde
objevíte, ať už spolu nebo zvlášť. Nemůže takový negativní zájem médií
někdy doopravdy krizi vyvolat?
Krizi snad ne, ale může lidem opravdu
ublížit. Já už jsem dnes trošku za tím
vším, protože s bulvárem mám své zkušenosti a už jsem si o sobě přečetla ledacos.
Jsem ale šťastná, že Theo ještě neumí číst.
Protože pak by mi to, co se píše, hodně vadilo. Samozřejmě za rok už bude chodit
do školy a bude zapotřebí mu spoustu
věcí vysvětlit. U holek taky chvíli trvalo,
než pochopily, že to nemá cenu řešit. Co
se týče našeho vztahu s Petrem, krizi jsme
prý měli od začátku, protože jsem si brala
neznámého, o patnáct let mladšího kluka.
To přeci nemohlo dopadnout šťastně. Pak
je ale důležité, aby to ti dva ustáli. Protože když jste takovému tlaku denně vystaveni, můžete se kvůli tomu hádat.

Bára Basiková
Narodila se 17. února 1963 v Praze.
Jako zpěvačka začínala s kapelou Precedens a proslavila se
v legendárním seskupení Stromboli s Michalem Pavlíčkem.
■ Od první poloviny 90. let pravidelně účinkuje v muzikálech.
■ Na svém kontě má i řadu sólových desek (např. Bára Basiková,
Lhát se musí, Gregoriana či Belleville).
■

Zmínila jste, že si neumíte představit
situaci, kdyby vám syn přivedl domů
slečnu, která by se vám nelíbila. Malému Theodorovi je zatím šest let, takže času na děvčata má ještě dost, ale
mohla jste už takovou situaci zažít

nedá srovnávat, protože v jeho věku byly
holky úplně někde jinde, uměly jiné věci.
Ale on má zase jiné přednosti. Spoustou
věcí se vůbec nezaobírá, ale to se dá říct
i o dospělých. Chlapi jsou struční.

■

FOTO | LUCIE ROBINSON, MAFRA
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vzít malého uprchlíka

„

Pak si musíte říct, jakým způsobem budete k novinářům přistupovat. S Petrem
jsme o tom také měli vážnou debatu. Pro
mě je kontakt s médii součást práce, on tyhle aktivity od jisté doby úplně odřízl.

i Thea učíme, že když vyřazujeme hračky nebo oblečení, tak je dáváme do dětských domovů. Nebo máme kasičku a do
ní dáváme peníze, které pak posíláme třeba na Fond ohrožených dětí. Musí vědět,

Zaujala i Hrabala

Cítit se jako outsider jen proto, že nemám
značkové věci? To je přeci strašné!

Když se ještě vrátíme k dětem, říkala
jste, že dcery dostaly počítač až v 9. třídě. Dnes už běžně mají i předškoláci
mobil, tablet, počítač, ale i značkové
oblečení a stále více se mluví o jakémsi snobismu u těch nejmenších. Děti
vnímají luxus, značky a řeší je, což dříve takřka neexistovalo. Pozorujete
něco podobného i v okolí Theodora?
Naštěstí zatím ne. Ale to, o čem mluvíte,
je v podstatě kastování, a právě proto
jsem jednoznačně pro, aby se zavedly
školní uniformy. Cítit se jako outsider jen
proto, že nemám značkové věci nebo drahý telefon? To je přeci strašné! Theodorovi se snažíme vštěpovat, že tyhle věci nejsou absolutně důležité. Že podstatné je,
aby pomohl kamarádovi, nebyl lakomý
a podobně. Stejně tak jako u holek, tak

že má obrovské privilegium v tom, že
žije v míru, má střechu nad hlavou a vlastně v blahobytu. Snažím se mu ukazovat
i odvrácenou stranu světa, aby si tohle
všechno uvědomoval. Proto jsme se nedávno bavili například i o uprchlících.
To je teď velmi rezonující téma. V jakém duchu se neslo to povídání?
Samozřejmě se do Evropy snaží dostat
spousta těch, kteří jdou jen za lepším, ale
je tam také mnoho rodin, které utíkají před
válkou a nemají nic než svůj holý život.
Tak jsme si doma říkali, že kdyby byla potřeba, a hlavně možnost, vzali bychom si
k sobě rádi nějakého chlapečka, který by
potřeboval pomoc, a poskytli mu domov.
Už jsme to jednou takhle chtěli udělat kdysi, když bylo zemětřesení na Haiti. Šlo teh-

INZERCE

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.
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Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Bára Basiková má blízko také
k literatuře. Už jako 19letá studentka
napsala román Rozhovory
s útěkem, jehož kvality ocenil
dokonce jeden z největších českých
spisovatelů. „Jen pár lidí vědělo, že
něco sepisuji, a byli zvědaví, co to
bude. Jeden můj kamarád, který se
znal s Bohumilem Hrabalem, mi řekl,
že je kniha skvělá a rád by mu ji dal
přečíst. Později mi od pana Hrabala
přišel krásný dopis s velikou
pochvalou,“ vzpomíná Basiková.
Kniha nakonec vyšla až po revoluci.
Dříve ji nebylo možné vydat kvůli v
té době nepopulárním tématům, jež
obsahovala – například náboženství.

dy o roční miminko, ale nepovedlo se to
kvůli formálním překážkám.
To je hodně vstřícný přístup, zvláště
v kontextu české společnosti, která
se k otázce uprchlíků staví v porovnání se západními zeměmi poměrně odmítavě. Co na to vlastně říkáte?
Nechápu to. Strašné je, že si tolik lidí neuvědomuje, v čem žijeme. Bereme to jako naprostou samozřejmost. Ale podívejte se,
jaký je svět. Čekal někdo, že budeme řešit
takový problém, jako jsou uprchlíci? A to je
teprve začátek. Ti lidé migrují do Evropy,
hledají pomoc a nový život, nicméně i když
se zde usadí, ten problém to neřeší. Měli by
zůstat ve své zemi a Evropa by jim měla pomáhat tam. Vůbec netušíme, co bude zítra,
za rok, za deset let. Není nemožné, že za několik let bude válka i tady, a i to, že tu teď
spolu sedíme v klidu u kávy, už prostě nebude. Co když se dostaneme do stejného průšvihu a nebudeme mít kam jít?
Jste asi dost otevřená duše…
Ano. Ale jen říkám své názory, rozhodně
je nikomu nevnucuji. Chápu, že ne každý
to musí vidět stejně, ale když si něco myslím, tak to řeknu. Jiná už nebudu.
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Doprovod na objednávku?
Úkolem placeného
společníka zdaleka není
jen zpříjemnit klientův
večer. Je nutné zůstat
vždy profesionálem
a nepodlehnout citům.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pátek večer, pod okny už stojí taxík. Ještě rychlý pohled do zrcadla.
Šaty dokonale padnou, make-up nemá
chybu. Když sympatická černovláska
Kateřina s úsměvem vyráží na schůzku,
dává si na svém vzhledu vždy záležet.
Nejen proto, aby svůj protějšek oslnila,
je to pro ni součást práce. Jakmile ale
oficiálně skončí firemní večírek, kam
má se svým protějškem namířeno, společný večer končí. Konverzace, tanec,
společenská zábava. Nic víc, nic míň.
Kateřina je totiž placený doprovod.
Služba, která roky úspěšně funguje
v zahraničí, se ale u nás potýká s jedním
vcelku zásadním problémem. Češi ji příliš nepochopili. Většina potenciálních
zákazníků ji totiž vnímá jako jakousi kamuflovanou formu prostituce.

Není to jako ve filmu:
Bez čepičky za pět set
„Tenhle byznys na uživení není, je to
pro mě spíše příjemné zpestření běžného života. Lidé nám volají a mylně chtě-

Pro černovlásku Kateřinu i podnikatele Jiřího Horčičku je důležitá anonymita. Služba zákazníkům přece jen vyžaduje
velkou dávku diskrétnosti, proto při fotografování zvolili netradiční masky, aby skryli svoji tvář. FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
jí něco víc než jen doprovod,“ říká Jiří
Horčička, který schůzky s placenými
společníky zprostředkovává, a důrazně
vysvětluje: „Není to jako ve filmu Dědictví… ‚Bez čepičky za pět set‘, takhle
to vážně nefunguje!“
Klasický klient agentury je člověk,
který se chystá na určitou společenskou
událost a na poslední chvíli mu vypadl
společník, pro kterého už měl koupenou
vstupenku nebo zamluvené místo. „Lidé

nám nevolají tři dny dopředu tak, jak by
to pro nás bylo optimální, ale ozývají se
nám stylem: Potřebuji někoho na zítra!
Nezřídka se také stává, že nám klient zavolá v pátek ve čtyři odpoledne s tím, že
za tři hodiny přistane na Ruzyni a chce,
aby tam na něj čekala slečna. To bohužel tak narychlo zařídit většinou neumíme,“ přiznává Horčička. V drtivé většině případů jde o jednorázové zakázky.
Důvod je prostý. Klienti-muži na konci

schůzky sice velice často projeví zájem
o dlouhodobější spolupráci, ale když se
utvrdí v tom, že ani podruhé ani potřetí
se nedočkají ničeho jiného než doprovodu, rychle si další investice rozmyslí.
Ženy zase mívají sklon propadat
dojmu, že se na konci večera zamilovaly. „Je to poměrně časté, ale jakmile připomenete částku, kterou si účtujete, plamínek lásky docela rychle zhasne,“ směje se Jiří Horčička.
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Nové termíny pro změnu zdravotní pojišťovny
Přemýšlíte nad změnou své stávající zdravotní pojišťovny a v červnu jste nestihli podat přihlášku k té nové? Pak máte ještě šanci.
K 1. 9. 2015 vešla v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mimo jiné upravuje i termín pro přestup ke zdravotní
pojišťovně. Díky této změně se můžete přihlásit ještě v průběhu celého září. Klientem pojišťovny se tak stanete už v lednu 2016.
A kterou zdravotní pojišťovnu zvolit? Hlavním kritériem,
které by mělo hrát roli ve vašem rozhodování, jsou
smluvní lékaři, se kterými pojišťovna spolupracuje. Je
mezi nimi i ten váš? A jsou mezi nimi ve vašem bydlišti
i specializovaní odborníci, které byste mohli potřebovat?
Seznam lékařů najdete na webových stránkách
pojišťovny nebo se můžete přeptat osobně na kterékoli
pobočce, či zavolat na infolinku. Obecně vzato je lepší
hledat takovou pojišťovnu, která má celorepublikové
pokrytí a která si díky svému dlouhodobému působení
v ČR vytvořila širokou síť smluvních lékařů.

nejmenších až po dospělé. Tato pojišťovna se vám vyplatí
také v případě, že svou vlastní rodinu teprve plánujete.
Těhotné ženy mohou čerpat příspěvek ve výši 800 Kč
na předporodní kurz či těhotenská vyšetření, která se
běžně ze zdravotního pojištění nehradí (např. genetické
a ultrazvukové), ale také třeba na účast otce u porodu
nebo na odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu.
Stejnou částku si mohou vybrat i ženy kojící – například
na poporodní cvičení, pomůcky pro novorozence/
kojence a také na jejich očkování, nehrazená z veřejného
pojištění.

ZP MV ČR myslí na celou rodinu

Ženy, muži a senioři mohou vybírat z široké nabídky
příspěvků na mnohá očkování (např. proti klíšťové
encefalitidě, žloutence, chřipce, černému kašli,
rotavirům, HPV, pásovému oparu…) nebo na
speciální vyšetření (pro muže vyšetření prostaty či

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nabízí pestrou
škálu příspěvků na nadstandardní preventivní prohlídky,
očkování nebo léky a zdravotní pomůcky. Jsou navíc
zajímavé a využitelné pro všechny členy rodiny, od těch

kardiovaskulárních onemocnění, pro ženy např. vyšetření
rizika tromboembolické nemoci při užívání hormonální
antikoncepce). Seniory naopak motivuje k utužování
zdraví možnost přispění na různé sportovní aktivity.

Nový termín pro změnu zdravotní pojišťovny

Pokud tedy změnu své zdravotní pojišťovny zvažujete,
nezapomeňte, že nový zákon ji umožňuje změnit
pouze jednou za rok. Podat přihlášku můžete pouze
v období od 1. ledna do 31. března, pojištěncem nové
zdravotní pojišťovny se tak stáváte od 1. července. Nebo
pokud jste to v daném období nestihli, můžete podat
přihlášku ještě od 1. července do 30. září, pojištěncem
nové zdravotní pojišťovny se tak stanete od 1. ledna
následujícího roku.
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Služba, kterou Češi nepochopili
Celé fungování byznysu s doprovodem stojí na principu externích spolupracovnic a spolupracovníků, kterých
má agentura v databázi zhruba 200. Každého z těchto lidí chce Horčička osobně
vidět, než jej vyšle do terénu. „Zájemce
o spolupráci si prověřujeme i jinými
způsoby. Lidé si například ani neuvědomují, kolik různých informací o sobě
svěří internetu,“ naznačuje svérázný
podnikatel, jaké metody používá.

Základní sazba je osmnáct
stovek za první tři hodiny
Nutno přiznat, že služba doprovodu
není zrovna nic levného. Základní sazba je 1800 korun za první tři hodiny.
Další navýšení ceny se odvíjí podle nároků klienta, například na dopravu nebo
požadovanou délku zakázky. Pokud
chce společníka, který plynně hovoří třemi jazyky, ovládá společenské tance, zásady etikety a orientuje se třeba v některém konkrétním oboru, nebo má přijet
přes celou republiku, musí si připlatit.
Jak ale usměvavý šéf agentury tvrdí,
Češi v tomhle ohledu příliš nároční nejsou. „Platí zde věta Steva Jobse: Lidé
často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete. Takže se spíše vyptáváme my,
abychom mohli vybrat toho správného
společníka. Když je dáma vegetariánka
se zájmem o východní filozofie, nemůžeme jí poslat na schůzku fanouška
Sparty, který je zarytý všežravec,“ nastiňuje běžnou praxi.
Jednou z externistek je už zmiňovaná
Kateřina, sympatická třicátnice, která
se živí jako vizážistka. Jednou za čas
si vyjít do společnosti jako placený doprovod je pro ni příjemné vyklouznutí
INZERCE

„

Platí věta Steva Jobse: Lidé často nevědí,
co chtějí, dokud jim to neukážete. Takže
se spíše vyptáváme my, abychom mohli vybrat
toho správného společníka.
z běžného pracovního stereotypu. „Musím mít v hlavě ale jasně stanovené mantinely. Vždycky je to nová situace, nový
člověk, kterého jsem nikdy předtím neviděla a nevím o něm vůbec nic. Je potřeba se velmi rychle naladit na jeho
notu, což je do velké míry věcí psychologie,“ říká žena, která také často přebírá při schůzce úlohu terapeuta sloužícího coby vrba.

Schůzka předem kvůli
intimním informacím
Nejčastěji po Kateřině muži chtějí, aby
suplovala jejich partnerku před kamarády, což může být někdy oříšek. „Znáte
toho dotyčného pět minut a musíte předstírat, že ho znáte třeba rok, že s ním žijete… Ostatní lidé přitom nesmí mít podezření, že něco nehraje. Jednou jsme si
s klientem kvůli tomu museli dát schůzku předem, abych o něm získala i nějaké informace trochu intimnějšího charakteru. Hodně mu na tom záleželo, protože se chtěl před přáteli tak trochu
pochlubit,“ líčí Kateřina, která podle
svých slov ještě nikdy nebyla na schůzce odhalena coby placená síla.
Zatímco muži, kteří si objednávají doprovod, chtějí většinou udělat dojem
před známými nebo kolegy z práce,
ženy, jež využívají služby týmu Jiřího

Horčičky, mívají poněkud odlišné pohnutky. Buď chtějí naštvat svého bývalého přítele, nebo se zbavit dotěrného ctitele či expartnera. „Většinou, když dotyčný vidí, že dáma má společnost, odejde,“ říká Horčička s tím, že za sedm let
praxe se nikdy nedostal do konfrontace
se zhrzeným milencem. Sám totiž také,
pokud mu to čas dovolí, vyráží do společnosti coby sjednaný doprovod. „Pochopitelně záleží na tom, koho na akci
vyšleme. Jiná je situace, pokud jsem
společníkem já se svou postavou a jiné

je to, když vyšleme do terénu dvoumetrového bodyguarda, který pět let boxoval v ringu,“ směje se podnikatel, který
svou vedlejší práci vnímá jako koníčka,
ačkoli je sám zadaný.

„Manželka si to zkusila.
Nežárlí a říká: Klidně choď“
A co na netradiční zálibu říká jeho polovička? „Už na začátku našeho vztahu věděla, co dělám, a když mi řekla, že by
mohla žárlit, nabídl jsem jí, ať si to
sama vyzkouší. Aby věděla, co to obnáší být profesionální doprovod. Souhlasila, a když se potom vrátila, řekla jen:
Klidně si choď, kam chceš,“ vzpomíná
dnes s úsměvem šťastně ženatý muž.
Úloha placeného společníka totiž zdaleka nevězí jen v tom dobře se bavit a zpříjemnit klientův večer, ale především by
měl zachovat dekorum a profesionalitu.

Modelky s rozšířenou působností
Řada agentur, které zastupují modelky a hostesky, svou nabídku služeb rozšiřuje
rovněž o doprovod. Věk společnic, ale i společníků, se pohybuje od 18 do 25 let
a jedním z určujících kritérií je pochopitelně vzhled.
„Z děvčat, která máme k dispozici v databázi jako modelky a hostesky, zhruba
sedmdesát procent nadšeně souhlasí s tím, že by fungovala i jako společnice,“ říká
spoluzakladatelka agentury D-models Denisa Ulehlová.
O sličná mladá děvčata v roli doprovodu stojí především cizinci, kteří do hlavního
města míří pracovně, nejčastěji na různé veletrhy. Dívka se pak pro ně stává de facto
průvodkyní.
K nedorozuměním ohledně toho, co je skutečnou úlohou společnic, dochází i zde.
„Zhruba třicet procent potenciálních klientů ve skutečnosti hledá sexuální služby. Co
je pro nás snad ještě větší problém, je fakt, že úlohu doprovodu si špatně vykládá
i řada samotných dívek,“ říká Ulehlová s tím, že podobné chování penězchtivých
děvčat poškozuje celý byznys. Proto pokud se zjistí, že si dívka sjednala s klientem
cokoli bokem, následuje tučná pokuta, která je dána smluvně.
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Z poražených jsou hvězdy
Talentové soutěže jsou nevyzpytatelné. V Česku
dokázaly stvořit jen jednu skutečnou hvězdu – Anetu
Langerovou. Mnozí vítězové pěveckých klání naopak
zapadli a nahradit je dokázali ti, kteří přitom v soutěžích
jako SuperStar či X Faktor skončili v poli poražených.
BEN CRISTOVAO, nad jeho
jehož
zpěvem mnozí ohrnovali nos, je
nejpopulárnější český hiphopový
hiphopov
interpret. Jen klip k jeho písn
písni
Bomby má na YouTube více
než deset milionů zhlédnutí.
řadov
Vydal už tři řadová
alba a zahrál si také
v Ordinaci v růžové
zahradě.
Foto: archiv Mafra, Herminapress, Facebook

MONIKA BAGÁROVÁ dělí čas mez
mezi
USA a Česko. „Trávím v Americ
Americe
měsíc kvůli práci a partnerovi,
pak zase měsíc v Čechách,“ říká
kráska, která vydala sólovo
sólovou
desku necelé dva roky
po SupersStar a stala se tak
také
„Skokanem roku“. Přesto
zůstává nohama na zemi. „Co
se týče celosvětové kariéry, je
to spíš o štěstí, vše se ještě
uvidí.“

KAMILA NÝVLTOVÁ se dostala do finálových kol
klání X Factor, vítězem se však stal zpívající kamioňák
Jiří Zonyga. Mladá zpěvačka se ale uchytila
v muzikálech. Zazářila v titulech Kleopatra, Drákula,
Aida, Angelika a dalších. „Nedokážu říct, která role je
mi nejbližší, všechny role jsou krásné,“ říká.

Jestli měl někdo z první
SuperStar kromě vítězky
Anety Langerové našlápnuto
k hvězdné kariéře, byl to
SÁMER ISSA. Už léta ale
spíše plní stránky bulváru.
Expřítel Agáty Hanychové si to
však vykládá po svém. „Je to
opravdová sláva, která občas
bolí a není příjemná,“ říká.
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Nová Kia cee`d

Překvapivě strhující
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Nechte se unést překvapivým výkonem motoru 1.0 T-GDI
Nová Kia cee`d GT Line vás dostane hned dvakrát: napoprvé svým dokonale dynamickým designem
a napodruhé dravou sílou turbomotoru T-GDI.

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | Lidická 123, 690 00 Břeclav, tel.: 519 402 480 nebo 602 392 684
email: kia@agrotec.cz, web: http://agrotec.kia.cz
Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

AKČNÍ NABÍDKA! Výprodej skladových vozů KIA Ceed MY15 od 299 980 Kč při financování KIA Select. Objednejte KIA vůz v aktuální
nabídce a k novému vozu dostanete ještě něco navíc. Pro informace volejte prodejcům KIA v AGROTEC a. s.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

.

Česká republika
V roce 2011 skončil
MARTIN HARICH až
na čtvrtém místě,
ale ještě ten rok
vydal sólovou desku
a po dvou letech další.
„Je to pro mě výzva
a možnost vyzkoušet si
něco nového,“ neskrýval
před třemi lety nadšení,
když navíc začal
moderovat na TV Óčko.
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Finalista druhé řady
Superstar FILIP
JANKOVIČ pověsil před
lety zpěv na hřebík,
odešel do Londýna
a vrhl se na dráhu
tanečníka. Za sebo
sebou
má spolupráci
s hvězdami jako je
Kylie Minougue
nebo Justin
Bieber. Nyní je
z něj průkopník
v tanci na podpatcích
podpatcích,
jímž oslňuje v další
talentové soutěži.

Sice jej ve druhé
řadě porazil Vlasta
Horváth, ale PETR
BENDE se neztratil.
O rok později skončil
pátý ve Slavíkovi.
Vydal už tři
autorské desky
a zahrál si Hamleta
ve stejnojmenném
muzikálu Janka
Ledeckého.
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Další finalistce CELESTE
BUCKINGHAM se jako jediné
povedlo dostat se na obrazovky
v roli porotkyně
show X Factor.
Dnes pracuje
a studuje v USA,
kde prorazila
s hitem Run Run
Run. Objevila
se také jako
princezna
v koprodukční
pohádce Láska
na vlásku.
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

Svaly, vtip a exotika aneb
Zaujali nejen zpěváci
* První ročník show
Česko Slovensko má
talent ovládlo duo
silových akrobatů
Dae Men. Po
skončení soutěže
se neztratili a stále
společně vystupují.
Například na divadelních prknech nebo
také v rámci festivalu Letní Letná. Svůj um
a svaly předvádí také na firemních
a soukromých akcích.
* Absolutním vítězem
prvního ročníku se
sice nestal, přesto se
charizmatický
trapnomág Richard
Nedvěd stal
miláčkem fanoušků.
Po soutěži se stal tváří kampaně mobilního
operátora a živí se jako stand-up komik
veřejnými vystoupeními, i těmi na
soukromých akcích.
* Jako zjevení z
jiného světa působil
na obrazovkách v
roce 2011 Kyrgyz
Atai Omurzakov,
který uchvátil Čechy
i Slováky svým
tanečním uměním. Pohádkovou výhru
dva a půl milionu korun, kterou mu
přisoudili, stačil utratit za necelé dva roky
po soutěži. Část věnoval své rodině, ze
zbylé části financoval svou taneční školu.

10 990 Kč
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PODNIKOVÉ PRODEJNY: Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Praha 5-Velká Chuchle, BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Liberec - Rochlice, BG Technik, Dr. Milady Horákové
1093/116a, T 485 113 070 • Ostrava-Vítkovice, BG Technik, Místecká x Rudná, T 596 781 718
ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Blatná, BP-SERVICE s.r.o., Vrbenská 1362, T 383 420 444 • Brno - Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • Brno,
GARDEN STUDIO s.r.o., U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO, s.r.o., Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • České Budějovice,
AGROZET Č.B., a.s., U Sirkárny 30, T 778 705 337 • Děčín, LUDĚK BERAN - BOBR SERVIS, Dělnická 1893/34, T 412 532 413 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo.nám.133, T 601 382 804 • Havlíčkův
Brod, MAT - MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Jaroměřice nad Rokytnou, ALENA SVOBODOVÁ, Nám. Míru 24, T 568 441 232 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 493 525 565 • Jihlava, MARREKO, Romana
Havelky 2, T 567 220 595 • Karlovy Vary, JANA SLOUKOVÁ-MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 •
Klatovy, FRANČÍK, 5.Května 329, T 376 323 787 • Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Litvínov-Loučná, RAWA,s.r.o., Podkrušnohorská 153, T 603 110 976 • Mohelnice, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA,
Třebovská 18, T 725 253 523 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Nové Město na Moravě, ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY a.s., Soškova 1550, T 566 618 026 • Olomouc - Holice,
AGROCENTRUM DFG s.r.o., Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Opava, SILEX - MICHAL PLAŠIL, Ratibořská 127, T 553 732 554 • Plzeň, AGROWEST, Hřbitovní 29, T 377 462 108 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská 86, T
241 771 424 • Prachatice, HOBBYTECH spol, s.r.o., Staré Prachatice 43, T 734 252 830 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Příbram II., HOBBYCENTRUM.CZ, Sevastopolské nám. 330, T 775 558
500 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Sušice,
PRŮCHA - MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022 • Terezín, Pavel Krejza - SVK, Náměstí ČSA 86, T 416 782 589, 416 782 161 • Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti rest.Napoleon, T 558
272 006, 737 363 306 • Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklik 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov,
Mikra Zahradní a lesní technika, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173, T 739 670 712, 465 422 524 •
Znojmo, IVAN KREJČÍ, Pražská 88, T 515 221 833 • Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075 další, které najdete

na www.vari.cz.

ČTĚTE NÁS NA WEBU WWW.5PLUS2.CZ
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Praha jako bojiště
Před 15 lety se do metropole sjeli nejdůležitější ﬁnančníci a politici
světa na zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
Zatímco jejich jednání žádný zásadní zlom, například
v oddlužování nejchudších zemí, nepřineslo, Praha
se od 26. do 28. září 2000 změnila v bitevní pole
s desítkami raněnými.
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LET PŮSOBENÍ BORISE TICHANOVSKÉHO V ČESKÉ REPUBLICE
PUBLICE

Významný host pořadu VŠECHNOPÁRTY
Karla Šípa, nejznámější léčitel v České republice
Ing. Boris Tichanovský je předním odborníkem na léčení
páteře, vyhřezlých plotének, kloubů, gynekologických orgánů,
zraku, trávicího traktu a vnitřních orgánů. Informace
o léčebných sezeních a působení Borise Tichanovského vám podá
Eva Cermanová, na tel. 602 141 628, navštivte také www.epam.eu.
u.
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Ze starého bytu
moderní hnízdo
Nevyhovuje vám
současná dispozice
vašeho bytu a chcete se
pustit do přestavby?
Z kuchyně klidně můžete
udělat koupelnu. Stačí
jen vědět, jak na to.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Představte si tříčlennou rodinu. Žije
v klasickém starším bytě 3+1, syn už ale
odchází na vysokou školu, bydlet bude
na koleji a poté si najde vlastní hnízdo.
Co vše se dá udělat s jeho volným pokojem v bytě, kde jsou tři místnosti, kuchyň a bytové jádro, ve kterém je schovaná malá koupelna a toaleta? Dílčí úpravy
většinou nesplní očekávání, nutná je výrazná změna dispozice celého bytu.
„Dnešním trendem je spojení obývacího pokoje s kuchyní, takže v případě takové varianty bych navrhoval změnu dispozic na 3+kk nebo 2+kk,“ promýšlí
ukázkovou změnu architekt Tomáš
Zima z Ateliéru Dispozic.
Provedení nemusí být tak složité, jak
se může na první dojem zdát. Hlavní je,
aby realizaci představ nestála v cestě nosná stěna, to podobné rekonstrukce komplikuje. „Pokud obývací pokoj sousedí
s pokojem syna, je možné tyto místnosti
propojit. Vznikne tak obrovský obývák,
v němž se část synova pokoje promění na
kuchyňský kout. Bývalou kuchyň přesta-

víme na koupelnu. Ložnice a toaleta zůstanou,“ popisuje Zima. To je ale samozřejmě pouze jedno z možných řešení a při
tak zásadním zásahu do podoby bytu se
vyplatí vše konzultovat s architekty.
Takto radikální změna dispozice bývá
obvykle spojená i s kompletní rekonstrukcí bytu. Proto je nutné počítat nejen se
zmíněným bouráním či posunem příček,
ale také s novými rozvody instalací elektřiny, vody či odpadu. Potřeba budou
také nové podlahy, interiérové dveře a peníze musí zbýt i na štukování stěn a výmalbu. Měnit okna naopak nutné nebývá.
Je možné na těchto jednotlivých stavebních úkonech ušetřit? „Pokud se dispozice vymyslí chytře a citlivě ke stávajícímu stavu, nemusí to být až tak drahé.
Na druhou stranu u kompletní rekonstrukce moc prostoru na šetření není,“ podotýká Tomáš Zima s tím, že výše popsanou rekonstrukci odhaduje na 650 tisíc
korun, záleží samozřejmě na standardu
zvoleného vybavení.
„Při změně dispozice je vždy potřeba
dbát také na funkčnost nové varianty. Pokud přesunete ložnici na místo původní
koupelny, může dojít k tomu, že sousedé
pod vámi a nad vámi budou mít v tomto
prostoru místnost s jiným, původním,
účelem a budete se tak navzájem rušit,“
uzavírá Tomáš Zima.
(jos)
Tomáš Zima
architekt
Ateliér Dispozic

Na co nesmíte zapomenout:
Pokud se pustíme do rekonstrukce a zasahujeme
do nosných stěn bytu nebo domu, je nutné získat
stavební povolení. Když jde o menší zásahy, ale
mění se funkce místností (například z kuchyně
uděláme koupelnu apod.), je nutné provést
takzvané ohlášení stavby. Oboje získáte
na stavebním úřadě. Jestliže zasahujete do nosných
stěn bytu nebo domu, musíte také získat souhlas
společenství vlastníků či povolení bytového družstva.

Orientační ceny:
Vybourání příčky (papírové, sádrové nebo
i cihlové) – cca 2 500 Kč
■ Vyzdění koupelnového jádra, nová vana
a umyvadlo – cca 80 000 Kč
■ Vybetonování podlahy – cca 290 až 340 Kč/m2
■

(dlažba či plovoucí podlaha se musí dokoupit zvlášť)
Kompletní oprava stěny, tedy štukování a malování – cca 150 až 200 Kč/m2
■ Nové rozvody elektřiny v bytě 3+1 – maximálně cca 35 000 Kč
■ Objednání a odvoz kontejneru na odpad – cca 5 000 Kč
■
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Šípek ke zvěřině i jako polévka
Se šípkovou, nebo se
zelím? Šéfkuchař Zdeněk
Pohlreich preferuje první
variantu a prozradil recept.
A to se hodí, protože
sezona chutných šípků
plných vitamínů je tady.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ideální pro sběr šípků je období od
konce září do zhruba poloviny října, kdy
jsou jasně oranžovo červené a tvrdé.
Změklé a zahnědlé plody nejsou pro užití
v kuchyni vhodné. Je také důležité, aby
neprošly tuhým nebo opakovaným mrazem, neboť ten jim ubírá vitamíny. Na
druhou stranu ale mírný mrazík může šípku přidat na chuti.
Pokud z šípků nehodláme vařit okamžitě, můžeme je sušit. Ovšem pozor, při příliš pomalém sušení ztrácí hodně vitamínů
INZERCE

a často také plesniví. Ideální je tedy využít troubu nastavenou na 60 stupňů Celsia a nechat pootevřená dvířka. Plody, které při sušení zčernají, je třeba okamžitě
vyhodit. Cenné vitamíny se také ztrácí,
pokud usušené plody skladujeme příliš
dlouho. Proto se nedoporučuje dělat si zásoby na déle než na jeden rok.
Šípek představuje bohatý zdroj vitamínů, především vitamínu C. Je v něm
i množství vitamínů B1 a B2, jež se podílí na metabolismu tuků, bílkovin a cukrů.
Obsahuje také fosfor a draslík.
A jak si připravit ke zvěřině velmi oblíbenou šípkovou omáčku? Svůj recept
ukázal v pořadu televize Prima Teď vaří
šéf! Zdeněk Pohlreich: Na omáčku si hodně najemno nakrájejte mrkev, řapíkatý celer a šalotku a na másle orestujte. Až chytí barvu, přidejte trochu cukru a pár kuliček jalovce, aby směs trochu zkaramelizovala. Pak stačí zalít vývarem a přidat
šípkový džem. Poté je potřeba vzniklou
směs vařit a redukovat.
Aby to šlo Zdeňku Pohlreichovi lépe,
přelil směs z rendlíku do pánve, kde je
větší odpar. Nakonec omáčku scedil
a bylo hotovo.
(vrm, iDNES.cz)

Šípkový likér
Potřebujeme: 2 litry 20% výčepní lihoviny
nebo calvadosu, 750 g šípku, 350 g cukru,
skořici, 3 dl vody, pomerančovou kůru.
Postup: Šípky očistíme a přidáme k nim
pomerančovou kůru se skořicí. Zalijeme
lihovinou a necháme asi dva týdny na
teplém místě. Jakmile likér dostane zlatavou
barvu, scedíme jej a dosladíme sirupem,
který jsme získali svařením cukru s vodou.

Polévka ze šípků

O prospěšném vlivu šípku na zdraví se zmiňují herbáře už z 11. století.

Potřebujeme: 1 kg čerstvých šípků, nebo
0,8 kg sušených, asi 1 litr vody, 1-2 lžíce
cukru, 1 lžíci bramborové moučky, 50 g
na hrubo posekaných opražených mandlí.
Postup: Omyté šípky vaříme v litru vody
do měkka a poté přepasírujeme. Poté
znovu vaříme přepasírovanou hmotu
a následně přidáme cukr. Dále přidáme
bramborovou moučku rozmíchanou
v trošce studené vody a za stálého míchání
polévku zahustíme. Necháme ji dobře
vychladit v chladničce a pak nalijeme
do sklenic a posypeme mandlemi.

Šípkový džem
Na dvě sklenice po 500 ml potřebujeme: 800 g šípků, 500 g jablek, kůru a šťávu
z jednoho chemicky neošetřeného pomeranče, 500 g želírovacího cukru.
Postup: Šípky nejprve odstopkujeme a pečlivě zbavíme všech bubáků, omyjeme, necháme
okapat a následně překrájíme na půlky. Poté vydlabeme veškerá semínka a dužinu spolu
s 250 ml vody vaříme po dobu asi 20 minut, dokud nezměkne. Hmotu protřeme sítem
a odvážíme potřebných 500 g šípkového pyré. Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince
a rozkrájíme je na malé kostičky. V hrnci smícháme jablka se šípkovým pyré, cukrem,
pomerančovou šťávou i kůrou a vše uvedeme do varu. Vaříme zvolna, stačit by měly pouhé
tři minuty. Horkou hmotu plníme následně do připravených sklenic a ihned uzavřeme.

Zima vám nebude, plynu je dost
ČR | Zásobníky v České republice, které
zajišťují bezpečnost a plynulost dodávek
plynu pro domácnosti i firmy, jsou už
téměř plné. Energetici hlásí, že jsou připraveni i na případnou tuhou zimu. V zásobnících, které patří společnostem RWE
Gas Storage a MND Gas Storage, jsou
momentálně připraveny téměř 3 miliardy
metrů kubických zemního plynu.
Mezi energetické firmy, které zde skladují své nakoupené zásoby, patří i jeden
z největších dodavatelů energií Centropol
Energy. „Tento týden doplňujeme poslední metry kubické a zásobníky pro naše zákazníky budeme mít plné. Jde o plyn, který zajistí bezproblémové pokrytí spotřeby
našich zákazníků,“ říká technický ředitel
Centropolu Petr Landovský. Plynárenské
zásobníky jsou strategickou součástí plynárenské infrastruktury. Jejich prostřednictvím se vyrovnávají sezonní rozdíly ve
spotřebě plynu a samozřejmě se tak zajišťuje i bezpečnost dodávek. „Díky zásobníkům bez problému zajistíme dodávky
nejen při extrémních zimách, ale i v případě výpadků dodávek ze zahraničí,“ říká

Petr Landovský a připomíná takzvanou
ukrajinskou krizi v zimě roku 2009, která
dodávky do Evropy silně omezila. Jeho
slova potvrzuje Jan Valenta, předseda
Rady Českého plynárenského svazu:
„Jsme dnes připraveni na případné problémy s dodávkami zemního plynu centrálním koridorem z Ukrajiny do Evropy.“
Zemní plyn se v České republice skladuje v osmi podzemních zásobnících. Najdeme je například v Lobodicích u Přerova, Dolních Dunajovicích u Mikulova,
Štramberku u Nového Jičína či Třanovicích u Českého Těšína. Zásoby v podzemních nádržích vystačí na pokrytí až třetiny
běžné roční spotřeby celé republiky, která
činí zhruba 8 miliard metrů kubických.
Česko patří v bezpečnosti dodávek ke
světové špičce. Zatímco ČR má v tuto chvíli zásobníky naplněné už na 90 % celkové
kapacity, třeba Maďarsko ještě nemá ani polovinu. Bezpečnost dodávek je u nás ukotvena zákonem. „Naši zákazníci tedy nemusí
mít před nastávající zimou žádné obavy.
Plynu je dost a jeho cena je příznivá,“ ujišťuje Petr Landovský z Centropolu.
(ks)

HNĚDÉ UHLÍ JE A BUDE NEJLEVNĚJŠÍM

EKOLOGICKY VHODNÝM PALIVEM

EKOLOGIE
Ochrana životního
prostředí je jednou
z hlavních priorit
společnosti Severočeské
doly. Moderní technologie
spalování kvalitního
Bílinského nízkosirnatého
hnědého uhlí splňuje
emisní (ekologické) limity
stanovené vyhláškou
MŽP. Dopady na životní
prostředí jsou v normě.
Důvodem je nízká
popelnatost našeho
tříděného uhlí.

DOMÁCNOST
Náklady na vytápění
domu hnědým uhlím
jsou nejnižší. Uhlí je
a bude vždy nejlevnější
a také nejspolehlivější
palivo pro vytápění,
protože zásobu máte
u sebe doma. Efektivním
spalováním Bílinského
nízkosirnatého uhlí
v moderním kotli emisní
třídy 4 dosáhnete vysoké
účinnosti zařízení.

UHELNÝ SKLAD
V rámci zkvalitnění
prodeje tříděného
uhlí jsme vytvořili
tzv. kategorizaci uhelných
skladů. Prověření
a spolehliví prodejci
Bílinského nízkosirnatého
uhlí jsou oceněni
zlatou, příp. stříbrnou
a bílou známkou
kvality. Doporučujeme
nakupovat Bílinské
nízkosirnaté uhlí u takto
označených prodejců.

BÍLINSKÉ NÍZKOSIRNATÉ UHLÍ

Nejkvalitnějším produktem společnosti Severočeské doly je tříděné Bílinské nízkosirnaté uhlí.
Vyznačuje se vysokou výhřevností. Mezi další typické znaky bílinského uhlí patří nízký obsah síry.

www.sd-bilinskeuhli.cz
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ČT1
6.25

Banánové rybičky 7.05 Polopatě 7.55
Alexandr Dumas starší (3/3) 9.00
Úsměvy Jana Skopečka 9.40 Gejzír
10.10 Všechnopárty 11.05 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Nepovedený kouzelník
Modrý kosatec
Zlaté dno
Příběhy slavných... Jiřina Šejbalová
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.35
8.00
8.25
9.00
9.25
10.25
11.00
13.25
14.50
17.05
18.15
19.30

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (9)
Král džungle (22)
Návrat do budoucnosti (4)
Show Toma a Jerryho (3)
Jak vycvičit draky (11)
Rodinka (4)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek II
Tančím, abych žil
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

6.05
7.20
7.50
8.20
9.40
11.40
14.50
16.55
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (1)
Autosalon
Absolventka
Romantická komedie (USA, 2009)
Skyfall
Akční film (VB, 2012)
Vraždy v Midsomeru XI
Čarodějův synovec. Krimiseriál
(VB, 2008)
Karolína, domácí kuchařka
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.40 Svět Nova Cinema 6.30 Doktorka z Dixie IV
(4) 7.15 Čarodějnice 9.00 Odložené případy III (8)
9.50 Franklin a Bash IV (2) 11.00 Gilmorova děvčata IV (4) 11.55 Star Trek, sci-fi film (N/USA, 2009)
14.15 Táta: Matka pluku, komedie (USA, 2009)
16.00 Můj přítel delfín, rodinné drama (USA, 2011)
18.00 Happy Feet, anim. film (USA/Austr., 2006)
20.00 Thor, akční film (USA, 2011) 22.20 Špatnej
polda, krimifilm (USA, 2009) 0.45 Láska nic nestojí,
romant. komedie (USA, 2003)

ZÁBAVA

Prima cool
7.00 Ninja faktor po americku IV (11) 7.50 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (9) 8.45 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (10) 9.45 V utajení IV
(16) 10.40 Kravaťáci IV (8) 11.40 Top Gear XVIII
(3) 12.45 Pevnost Boyard (2) 15.15 Simpsonovi VI
(6) 15.45 Simpsonovi VI (7) 16.15 Simpsonovi VI
(8) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55
Applikace 18.30 Simpsonovi VI (9) 18.55 Simpsonovi VI (10) 19.30 Simpsonovi VI (11) 20.00 Rychlí
a zběsilí, akční (USA, 2009) 22.15 Přizdis*áči,
komedie (VB, 2011) 0.15 Hrajeme s Alim 0.50
Re-play 1.20 Applikace 1.55 Rychlí a zběsilí 3.40
Dexter VI (9) 4.30 V utajení IV (16)

Prima love

20.00 Zázraky přírody
21.15 Pomáhej s humorem - Konto
Bariéry
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Co kdybychom žili společně?
Hořká komedie (Fr./N, 2011). Hrají
J. Fondová, P. Richard, C. Rich,
G. Chalinová, D. Brühl. Režie
S. Robelin
0.20 Schimanski
Touha. Kriminální cyklus (N, 1999).
Hrají G. George, S. von Borsodyová,
J. Weigend a další. Režie H. Gies
1.50 Bolkoviny
3.10 Sama doma
4.40 Chalupa je hra
5.05 Vyzkoušejte si...

SÉRUM PRAVDY

20.20 Zkus mě rozesmát
Romantická komedie (USA, 2011).
Hrají A. Sandler, B. Deckerová,
J. Anistonová, N. Swardson,
N. Kidmanová. Režie D. Dugan
22.35 Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013). Hrají
J. Statham, J. Franco, W. Ryder,
K. Bosworth, R. Lefevre. Režie
G. Fleder
0.35 Anakonda: Honba za krvavou
orchidejí
Dobrodružný film (USA, 2004)
2.10 Novashopping
2.45 Kutil Tim (12)
3.35 Kolotoč
4.00 DO-RE-MI

20.15 Česko Slovensko má talent
21.35 Wanted
Akční thriller (USA/N, 2008). Hrají
J. McAvoy, A. Jolie, M. Freeman,
T. Kretschmann a další. Režie
T. Bekmambetov
23.55 Věc: Počátek
Horor (USA, 2011). Hrají
M. E. Winsteadová, J. Edgerton,
U. Thomsen a další. Režie M. van
Heijningen
1.55 Vraždy v Midsomeru XI
Čarodějův synovec. Krimiseriál
(VB, 2008). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
3.30 Wanted
Akční thriller (USA/N, 2008)

9.10 Ošklivka Betty II (6, 7) 10.55 Chirurgové VIII
(5) 11.55 Deník zasloužilé matky III (20, 21) 12.55
Jak jsem poznal vaši matku VII (15, 16) 13.55 Chůva
k pohledání II (4) 14.25 Což takhle dát si špenát
16.25 Closer V (14) 17.15 New Look 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA III (1) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (17, 18) 19.50 Chůva k pohledání II (5) 20.15 Pozvánka od vraha, thriller
(N, 2012) 22.25 Na doživotí II (9) 23.25 Nejšílenější
úchylky III (7) 23.55 Closer V (14) 0.50 Volejte
Věštce 2.55 Nejšílenější úchylky III (7) 3.20 Paničky
z Beverly Hills I (12) 4.05 Ve službách CIA (8) 4.45
Vraždy v Kitzbühelu X (5)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida (17) 8.45 World of
Freesports 9.15 Legendy Jakuba Rejlka (9) 9.25
Chelsea TV 11.20 Tottenham Hotspur - Arsenal FC
13.40 Element 13.55 Arrow II (16) 15.00 Kobra 11
XIII (10) 15.55 Hvězdná brána: Atlantida (17) 16.45
Eco Challenge Nový Zéland (2) 17.35 Hatfieldovi
a McCoyovi (1/3) 19.30 Hvězdná brána: Atlantida
(18), sci-fi seriál (Kan./USA, 2004) 20.20 Americká
krása, drama (USA, 1999) 22.35 RocknRolla, akční
film (VB, 2008) 0.40 UFC Ultimate Insider (29)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.35 Bolkoviny
7.25 Zlaté dno. Komedie (ČR, 1942)
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (4/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Zlatá princezna
Pohádka (ČR, 2001)
14.05 Česká muzika
Pohádka (ČR, 1993)
14.55 Láska jako trám
Komedie (ČR, 1967). Hrají J. Pivec,
J. Šejbalová, B. Záhorský a další
16.25 Po stopách hvězd
16.55 Sňatky z rozumu (4/5)
Seriál (ČR, 1968)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (8/39)
Ferda Mravenec. Krimiseriál
(ČR, 1997). Hrají T. Töpfer, I. Trojan,
P. Kostka, A. Jarý a další
21.15 168 hodin
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Bathory
Histor. drama (SR/ČR, 2008). Hrají
A. Frielová, V. Regan, H. Matheson,
K. Roden, F. Nero. Režie J. Jakubisko
0.05 Nicolas Le Floch
Záhada ulice Žebravých mnichů.
Histor. seriál (Fr., 2008)
1.55 Profil zločinu IV
Krimiseriál (Fr., 2012)
2.45 Čtyři v tom 3
3.35 Hobby naší doby
4.00 13. komnata Pavla Soukupa
4.25 Sváteční slovo přerovského
děkana Pavla Hofírka

6.00
6.25
6.50
7.15
7.40
8.10

10.15
11.15
12.40

14.25
16.40

18.15
18.45
19.30
20.20
22.35
23.15
1.10
1.55
2.30
3.00
4.05
4.55
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NOVA

Prima

Nova Cinema

Senzační Spider-Man (10)
Král džungle (23)
Návrat do budoucnosti (6)
Show Toma a Jerryho (4)
Jak vycvičit draky (12)
Zathura: Vesmírné dobrodružství
Dobrodružný rodinný film (USA,
2005). Hrají J. Bobo, J. Hutcherson,
D. Shepard, K. Stewartová a další
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným (43)
Olympijský borec. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Addamsova rodina 2
Černá komedie (USA, 1993). Hrají
A. Hustonová, R. Julia, Ch. Lloyd,
J. Cusacková, Ch. Ricciová a další
Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Krimikomedie (ČR, 1970). Hrají
L. Lipský, J. Bohdalová a další
Za trnkovým keřem
Dobrodružný rodinný film (ČR,
1980). Hrají T. Holý, G. Valach,
J. Brejchová, L. Frej, J. Kemr
Comeback
Sitcom (ČR, 2009)
Comeback
Sitcom (ČR, 2009)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Zodiak
Krimifilm (USA, 2005). Hrají
J. Chambers, R. Tunneyová a další
Kriminálka Miami II (13)
Krimiseriál (USA, 2003)
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Winx Club (2)
8.10 Tajemství války (6)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.50 Vraždy mezi muškáty II (10)
Mise v utajení. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají C. Petersová, B. Mädel,
M. Bucher a další
11.00 Partie
11.55 Jak se staví sen
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Big Ben II (4)
Vražda vidlemi. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, R. Drexelová, G. Anthoff,
A. Duda a další. Režie W. Bannert
15.50 Vraždy v Midsomeru XI
Dny bezvládí. Krimiseriál
(VB, 2008). 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 (5)
Strdínský batman. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají V. Postránecký, M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová, L. Noha. Režie P. Nikolaev
21.30 Prci, prci, prcičky 3: Svatba
Komedie (USA, 2003). Hrají
J. Biggs, S. W. Scott, A. Hanniganová a další. Režie J. Dylan
23.45 Gondíci, s. r. o.
0.55 Vegas (6)
Falešné žetony. Krimiseriál
(USA, 2012)
1.45 Vraždy v Midsomeru XI
Dny bezvládí. Krimiseriál (VB, 2008)
3.20 Prci, prci, prcičky 3: Svatba

5.35 Gilmorova děvčata IV (3) 6.15 Jak vycvičit
draky (11) 6.40 Táta: Matka pluku, komedie (USA,
2009) 8.20 Happy Feet, anim. film (USA/Austr.,
2006) 10.35 Koření 11.25 Tančím, abych žil, drama
(USA, 2006) 13.40 Thor, akční film (USA, 2011)
15.55 Zkus mě rozesmát, romant. komedie (USA,
2011) 18.10 Vzpomínky II (10, 11), krimiseriál (USA,
2012) 20.00 Poslední pevnost, thriller (USA, 2001)
22.35 Krvavá sklizeň, horor (USA, 2007) 0.35
Nebezpečná identita (15), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.15 Ninja faktor po americku IV (12) 8.05 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (3) 9.05 Applikace
9.40 Stav ohrožení (1) 10.35 Kravaťáci IV (9) 11.30
Top Gear XVIII (4) 12.40 Pevnost Boyard (3) 15.05
Simpsonovi VI (9-11) 16.35 Burani z Beverly Hills
18.30 Simpsonovi VI (12) 18.55 Simpsonovi VI (13)
19.30 Simpsonovi VI (14) 20.00 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, rodinná komedie (USA, 1992)
22.35 Živí mrtví V (2) 23.35 American Horror Story:
Coven (5) 0.30 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku,
rodinná komedie (USA, 1992) 2.50 Živí mrtví V
(2) 3.35 American Horror Story: Coven (5) 4.15
Dexter VI (10) 5.05 Stav ohrožení I (1)

Prima love
8.15 Božské dorty IV (1) 8.40 New Look 9.20
Ošklivka Betty II (8, 9) 11.15 Chirurgové VIII (6) 12.10
Deník zasloužilé matky III (22, 23) 13.10 Jak jsem
poznal vaši matku VII (17, 18) 14.05 Chůva k pohledání II (5) 14.35 McBride: Jako buldok 16.25 Closer
V (15) 17.20 Ricardovy recepty X (49) 17.55 Ano,
šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (2) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VII (19, 20) 19.50 Chůva
k pohledání II (6) 20.15 Ženy, komedie (USA, 2008)
22.50 Chirurgové IX (2) 23.45 Nejšílenější úchylky
III (8) 0.20 Closer V (15) 1.15 Volejte Věštce 3.20
Nejšílenější úchylky III (8) 3.45 Paničky z Beverly
Hills I (13) 4.30 Ve službách CIA (9) 5.10 Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (7)

pondělí 28. září 2015
ČT1
6.00

12.15
13.05
14.25
16.00
17.30
18.55
19.00
19.45
20.00

21.00
21.24
21.25
22.50
23.50
0.45
1.30
1.55
2.10
2.15
3.10
4.00

Princ Chocholouš. Pohádka (ČR, 1974)
7.15 Pohádka o mokrosuchém štěstí.
Pohádka (ČR, 1981) 8.40 O princi, který
měl o kolečko víc. Pohádka (ČR, 1992)
9.50 Babí léto. Komed. drama (ČR,
2001) 11.30 Cyprián a bezhlavý prapradědeček. Pohádka (ČR, 1997)

Vojtík a duchové
Pohádka (ČR, 1997)
Boháč a chudák
Pohádka (ČR, 2005)
Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966). Hrají
J. Vala, G. Vránová, J. Sovák a další
O zatoulané princezně
Pohádka (ČR, 1988)
Království potoků
Pohádka (ČR, 2005)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Labyrint (5/7)
Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají
J. Langmajer, Z. Kanóczová,
S. Majer, M. Donutil, Z. Kajnarová.
Režie J. Strach
Rudyho má každý rád (5/12)
Výsledky losování Šťastných 10
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1979)
Bolkoviny
Z metropole, Týden v regionech
Kalendárium
Sváteční slovo přerovského
děkana Pavla Hofírka
Všechnopárty
Dobrovolný dárce hlasu
Žiješ jenom 2x

NOVA
5.55
7.05

8.50
10.25
12.30

14.20

16.20

18.25
19.30
20.20

22.20

23.10
0.10
1.55
2.25

Tom a Jerry: Robin Hood a jeho
veselá myš
Táta z billboardu
Rodinná komedie (USA, 1998).
Hrají M.-K. Olsenová, A. Olsenová,
T. Amandes, J. Tucková a další
Starci na chmelu
Muzikál (ČR, 1964). Hrají
V. Pucholt, I. Pavlová a další
Navždy mladý
Romantický film (USA, 1992). Hrají
M. Gibson, J. L. Curtisová a další
Páni kluci
Dobrodružný rodinný film (ČR,
1975). Hrají M. Dymek, P. Voříšek,
I. Janžurová, Z. Hadrbolcová a další
Zakletá Ella
Fantasy komedie (Irs./USA/VB,
2004). Hrají A. Hathawayová,
H. Dancy, C. Elwes, V. A. Foxová,
J. Lumleyová. Režie T. O’Haver
Morganovi
Komedie (USA, 2009). Hrají
S. J. Parkerová, H. Grant, N. Klimasová, V. Amato, E. Mossová a další
Ulice (2881)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004). Hrají
V. Vydra, J. Paulová, V. Kuchtová,
M. Vašut, H. Růžičková a další
Stalker (20)
Láska a smrt. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají D. McDermott, Maggie
Q, V. Rasuk, M. Klaveno a další
Černá listina (7)
Krimiseriál (USA, 2013)
Morganovi
Komedie (USA, 2009)
Novashopping
Střepiny

6.20
6.50
7.20

9.20

11.25

13.25

15.25

17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
0.05
1.05

3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (3)
O princezně na hrášku
Pohádka (USA, 2005). Hrají
C. Burnettová, T. Ullmanová,
D. O’Hara, Z. Deschanelová a další
Trable prcka Binka
Rodinná komedie (USA, 1994).
Hrají J. Mantegna, L. F. Boyleová,
J. Pantoliano, B. Haley a další
Rumburak
Rodinný film (ČR, 1984). Hrají
J. Lábus, J. Bohdalová, O. Kaiser,
V. Hašek a další. Režie V. Vorlíček
Johnny English
Akční komedie (VB, 2003). Hrají
R. Atkinson, N. Imbrugliaová,
J. Malkovich, B. Miller a další.
Režie P. Howitt
Kokosy v pralese
Komedie (USA, 1994). Hrají
K. Bacon, Y. Vazquezová,
D. Patrick a další
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (9)
Dokonalá vražda. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar, J. Schneiderová a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Vražedné vztahy
Thriller (Kan., 2013). Hrají N. Henstridgeová, J. Gibsonová, S. P. Flanery a další. Režie S. Wilson
Takoví normální Američané (12)
Přísaha. Seriál (USA, 2013)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Jak vycvičit draky (12)
6.10 Zathura: Vesmírné dobrodružství 8.00 Vzpomínky II (10, 11) 9.40 Semtex Blues 11.45 Addamsova rodina 2 13.25 Čtyři vraždy stačí, drahoušku,
krimikomedie (ČR, 1970) 15.50 Za trnkovým keřem,
dobr. rodinný film (ČR, 1980) 17.20 Zloději času,
dobr. film (USA, 2002) 19.00 Gilmorova děvčata IV
(5), seriál (USA, 2003) 20.00 Švindlíři, krimikomedie (USA, 2003) 22.20 Znovu a jinak, komedie
(USA, 2011) 0.10 Zachraň mě IV (9)

Prima cool
7.00 Teleshopping 7.20 Firefly (14) 8.35 Akta X VII
(10) 9.35 Bořiči mýtů V (5) 10.45 Futurama III (9)
11.15 Jmenuju se Earl II (9) 11.45 Moto cestou
necestou 12.40 Top Gear XVIII (3) 13.45 Jmenuju
se Earl II (10) 14.15 Simpsonovi VI (12-14) 15.45
Applikace 16.15 Futurama III (10) 16.45 Bořiči mýtů
V (6) 17.50 Firefly (15) 18.50 Simpsonovi VI (15-17)
20.15 Simpsonovi XXVI (18-22) 22.40 Teorie velkého třesku II (12) 23.10 Da Vinciho démoni (2) 0.20
Supernova (2/2), katastrofický film (USA, 2004)
2.10 Da Vinciho démoni (2) 3.10 Pomsta šprtů IV Zamilovaní šprti, komedie (USA, 1994) 4.35 Misfits:
Zmetci V (5)

Prima love
8.10 Vinaři II (5) 9.25 Loď snů (13) 11.25 Paničky
z Orange County (3) 12.25 Ukliďte si! (3) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (1, 2) 13.55 Jak jsem poznal vaši
matku VII (19, 20) 14.55 Chůva k pohledání II (6)
15.25 Chirurgové IX (2) 16.25 Diagnóza vražda VIII
(9) 17.20 Ricardovy recepty X (50) 17.55 Vítejte
v novém těle (66) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
VII (21, 22) 19.50 Chůva k pohledání II (7) 20.15
Myšlenky zločince VIII (10) 21.15 Sběratelé kostí (15)
22.15 TOP STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí (15)
0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda VIII (9)
3.10 Paničky z Beverly Hills I (14) 3.55 Ve službách
CIA (10) 4.35 Vraždy v Kitzbühelu X (6) 5.20 Neuvěřitelné životy: Abby a Brittany (8)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 10.00 168
hodin 10.35 Slavnosti sněženek.
Komedie (ČR, 1983)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Dům pro celou rodinu
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
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 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (9/13)
Start. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková,
E. Balzerová, T. Töpfer a další
21.00 Tajemství rodu Aleny Zárybnické
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Hercule Poirot
Seriál (VB, 1993)
22.50 Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966). Hrají
J. Vala, G. Vránová, J. Sovák a další
0.25 Otec Brown
Detekt. seriál (VB, 2013)
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 AZ-kvíz
2.10 Olomouc, město květin

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.10
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.45

23.30
0.30
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2880)
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (5)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (9)
Perfektní den. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (9)
Blažená nevědomost. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (369)
Hostina pro královnu. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (17)
Matčiny oči. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2882)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (597)
Sestra Katastrofa. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (20)
Zneuctěná. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají M. Hargitayová, D. Pino a další
Černá listina (8)
Generál Ludd č. 109. Krimiseriál
(USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas (17)
Dr. House VI (9)
Novashopping

6.25
6.55
7.25
9.20
10.20

12.25

13.25

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.20
23.35
0.35
1.35
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (4)
M.A.S.H (33, 34)
To je vražda, napsala VIII (7)
Poslední hovor. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (9)
Prokletí. Krimiseriál (N, 2008).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (13)
Výpomoc. Krimiseriál (USA, 2014).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Komisař Rex VIII (13)
Muž bez paměti. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
M. Weinek, G. Zemann a další
Policejní bažanti V (3)
Noční zápas. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (14)
Samoa. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (347)
Návrat. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (14)
Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi III (19)
Takoví normální Američané (13)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Show Toma a Jerryho
(3) 6.25 Senzační Spider-Man (9) 6.50 Starci na
chmelu 8.25 Gilmorova děvčata IV (4) 9.15 Semtex
Blues 11.15 Zloději času 13.00 90210: Nová generace
(3) 13.45 Gilmorova děvčata IV (5) 15.05 Švindlíři
17.15 Království II (17) 18.10 Franklin a Bash IV (3)
19.00 Gilmorova děvčata IV (6), seriál (USA, 2003)
20.00 Jaguár, dobr. film (Fr., 1996) 22.00 Nejhorší
obavy, akční film (USA/N, 2002) 0.15 Zachraň mě
IV (10), seriál (USA, 2007)

Prima cool
6.30 Akta X VII (11) 7.45 Bořiči mýtů V (6) 9.15
Futurama III (10) 9.45 Jmenuju se Earl II (10) 10.10
Top Gear XVIII (4) 11.20 Jmenuju se Earl II (11)
11.50 Simpsonovi VI (15-17) 13.20 Simpsonovi
XXVI (18-22) 15.45 Teorie velkého třesku II (12)
16.15 Futurama III (11) 16.45 Bořiči mýtů V (7)
17.50 Grimm II (1) 18.50 Simpsonovi VI (18) 19.20
Simpsonovi VI (19) 19.50 Simpsonovi VI (20)
20.15 Top Gear XXI (7) 21.45 Teorie velkého třesku II (13) 22.15 Partička 23.05 Shorts 23.40 Dostaň
ho tam, komedie (USA, 2010) 1.45 Partička 2.40
Telefonní budka, thriller (USA, 2002) 3.50 Misfits:
Zmetci V (6) 4.40 Autosalon

Prima love
8.10 Přístav (9) 9.25 Rumburak 11.25 Paničky
z Orange County (4) 12.25 Ukliďte si! (4) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (3, 4) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VII (21, 22) 14.55 Chůva k pohledání II (7) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (5) 16.25
Diagnóza vražda VIII (10) 17.20 Ricardovy recepty
X (51) 17.55 Vítejte v novém těle (67) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VII (23, 24) 19.50 Chůva
k pohledání II (8) 20.15 Castle na zabití VII (13) 21.15
Sběratelé kostí (16) 22.15 Podvádíš mě! X (7) 23.15
Sběratelé kostí (16) 0.10 Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda VIII (10) 3.00 Paničky z Beverly Hills
I (15) 3.45 Ve službách CIA (11) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu X (7)

středa 30. září 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Užovka. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1975)
10.10 Tajemství rodu Aleny Zárybnické
11.05 Doktor Martin (5)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Psí dny. Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Pleš
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1980)
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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 První republika (5)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek, R. Urban,
M. Plánková. Režie B. Arichtev
21.40 Čtyři v tom 3
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profil zločinu IV
Pohřešovaní. Krimiseriál (Fr., 2012)
23.25 Kriminálka Paříž
Krimiseriál (Fr., 2011)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Dobré ráno
4.10 13. komnata Pavla Soukupa
4.40 Sváteční slovo přerovského
děkana Pavla Hofírka
4.45 Romantická Lednice a Valtice

NOVA
5.55
8.40
9.00
10.45
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

22.55

1.05
1.50
2.20
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2881, 2882)
Ordinace v růžové zahradě 2 (597)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (6)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (10)
Frankovy lahůdky. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (10)
Wilson. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (370)
Komu se ruka netřese. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (18)
Vítěz bere vše. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2883)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Doktoři z Počátků (121)
Hlupák váhá. Chytrák taky. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Vražda v Bílém domě
Akční thriller (USA, 1997). Hrají
W. Snipes, D. Laneová, D. Benzali,
D. Miller, A. Alda a další
Kriminálka Las Vegas (18)
Vítěz bere vše. Krimiseriál
(USA, 2000)
Novashopping
Dr. House VI (10)
Wilson. Seriál (USA, 2009)
Kolotoč

6.25
6.55
7.30
9.20
10.25

12.25

13.25

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (5)
M.A.S.H (35, 36)
To je vražda, napsala VIII (8)
Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (10)
Mrtvá na smetišti. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají K. J. Behrendt,
D. Bär, G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (14)
Otcovy hříchy. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Komisař Rex VIII (14)
Bestie je konečně mrtvá. Krimiseriál (N/Rak., 2003). Hrají
A. Pschill, M. Weinek a další
Policejní bažanti V (4)
Zbabělec. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (15)
Omán. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (10)
Vzkaz. Komediální seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar, J. Schneiderová
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Zrozeni k zabíjení? II (3)
Slunečno, místy vraždy IV (1)

5.20 Show Toma a Jerryho (4) 5.45 Senzační Spider-Man (10) 6.10 Páni kluci 7.55 90210: Nová
generace (3) 8.40 Gilmorova děvčata IV (5) 9.35
Doktorka z Dixie IV (5) 10.25 Odložené případy III
(9) 11.15 Franklin a Bash IV (3) 12.25 90210: Nová
generace (4) 13.15 Království II (17) 14.00 Gilmorova děvčata IV (6) 15.20 Jaguár 17.15 Království II
(18) 18.10 Franklin a Bash IV (4) 19.00 Gilmorova
děvčata IV (7) 20.00 Velký skok 22.20 Kouzlo
přítomného okamžiku 0.15 Zachraň mě IV (11)

Prima cool
8.05 Akta X VII (12) 9.20 Bořiči mýtů V (7) 10.25
Futurama III (11) 10.55 Jmenuju se Earl II (11) 11.25
Moto cestou necestou 12.20 Top Gear XXI (7)
13.45 Jmenuju se Earl II (12) 14.15 Simpsonovi VI
(18-20) 15.45 Teorie velkého třesku II (13) 16.15
Futurama III (12) 16.45 Bořiči mýtů V (8) 17.50
Grimm II (2) 18.50 Simpsonovi VI (21-23) 20.15
Moto cestou necestou 21.25 Teorie velkého třesku
II (14) 21.55 Partička 22.45 Cinema Tipy 23.15 Univerzální voják 4: Odplata, akční film (USA, 2012)
1.35 Partička 2.20 Univerzální voják 4: Odplata,
akční film (USA, 2012) 4.05 Misfits: Zmetci V (7)
4.50 Grimm II (2)

Prima love
8.10 Cesty domů III (347) 9.25 Loď snů (14) 11.25
Paničky z Orange County (5) 12.25 Ukliďte si! (5)
12.55 Deník zasloužilé matky IV (5, 6) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku VII (23, 24) 14.55 Chůva
k pohledání II (8) 15.25 Castle na zabití VII (13)
16.25 Diagnóza vražda VIII (11) 17.20 Ricardovy
recepty X (52) 17.55 Vítejte doma VI (1) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (1, 2) 19.50 Chůva
k pohledání II (9) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (14) 21.15 Sběratelé kostí (17) 22.15 Křižovatky
života 23.20 Sběratelé kostí (17) 0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda VIII (11) 3.10 Paničky
z Beverly Hills I (16) 3.55 Ve službách CIA (12) 4.35
Vraždy v Kitzbühelu X (8)

Dluhopisy
eFi Palace

Dluhopisy
e-Finance

Investice na 2 roky

Investice na 5 nebo 10 let

• Investice od 30 000 Kč

• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

• Úrok 6 % je vyplácen
na konci investičního období

• Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

• Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

čtvrtek 1. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Pyžamo. Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1980) 10.15 Hobby naší doby
10.45 Čtyři v tom 3 11.30 Rudyho má
každý rád (5/12)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Lůžko
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Pod vlivem
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 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (10/13)
Synové. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková a další
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski
Kriminální cyklus (N, 2000)
0.00 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
1.00 AZ-kvíz
1.25 Toulavá kamera
1.55 Objektiv
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.35
12.40
13.40
14.40
15.40
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.20

0.40
1.30
2.15
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2883)
Výměna manželek
Kutil Tim (13)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (7)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (11)
Osm let. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (11)
Hluboko skryté tajemství. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (371)
Vím, že mi nerozumíš. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (19)
Jemně, jemně. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2884)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (598)
Hra na lásku. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Výplata
Thriller (USA, 2003). Hrají B. Affleck, U. Thurmanová, A. Eckhart,
P. Giamatti, C. Feore a další
Kriminálka Las Vegas (19)
Krimiseriál (USA, 2000)
Dr. House VI (11)
Novashopping
Kutil Tim (13)

6.25
6.55
7.30
9.20
10.20

12.20

13.20
14.30

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.55
0.05
1.05

2.05
3.05

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (6)
M.A.S.H (37, 38)
To je vražda, napsala VIII (9)
Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (11)
Žhářka. Krimiseriál (N, 2008).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (15)
Skrytá tajemství. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Komisař Rex VIII (15)
Doping. Krimiseriál (N/Rak., 2003).
Hrají A. Pschill, M. Weinek a další
Policejní bažanti V (5)
V přestrojení. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (16)
Vancouver. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kdo je kdo?
Show Leoše Mareše
Právo a pořádek XVII (18)
Přiznání k vraždě. Krimiseriál
(USA, 2007). Hrají J. Sisto,
A. Anderson, S. E. Merkersonová
a další
Zrozeni k zabíjení? II (4)
Spravedlnost v krvi III (3)

5.15 Svět Nova Cinema 6.05 Zakletá Ella 7.45
90210: Nová generace (4) 8.30 Gilmorova děvčata
IV (6) 9.25 Doktorka z Dixie IV (6) 10.10 Odložené
případy III (10) 11.00 Franklin a Bash IV (4) 12.10
90210: Nová generace (5) 12.55 Království II (18)
13.45 Gilmorova děvčata IV (7) 15.05 Velký skok
17.15 Království II (19) 18.10 Franklin a Bash IV (5)
19.00 Gilmorova děvčata IV (8) 20.00 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně II (1, 2) 21.50 Bestiář 0.05
Zachraň mě IV (12)

Prima cool
7.25 Autosalon 8.50 Akta X VII (13) 9.45 Vítejte
doma VI (1) 10.45 Futurama III (12) 11.15 Jmenuju se
Earl II (12) 11.45 Bořiči mýtů V (8) 12.50 Moto cestou necestou 13.45 Jmenuju se Earl II (13) 14.15
Simpsonovi VI (21-23) 15.45 Teorie velkého třesku
II (14) 16.15 Futurama III (13) 16.45 Bořiči mýtů V (9)
17.50 Grimm II (3) 18.50 Simpsonovi VI (24, 25)
19.50 Simpsonovi VII (1) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku II (15) 22.00 Mstitel 23.50
Wilfred II (11) 0.20 Mstitel 2.05 Vychovávat Hope II
(13) 2.25 Vychovávat Hope II (14) 2.50 Wilfred II
(11) 3.10 Misfits: Zmetci V (8) 4.00 Butch Cassidy
a Sundance Kid, western (USA, 1969)

Prima love
8.10 Přístav (10) 9.25 Loď snů (15) 11.25 Paničky
z Orange County (6) 12.25 Ukliďte si! (6) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (7, 8) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (1, 2) 14.55 Chůva k pohledání II (9) 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (14)
16.25 Diagnóza vražda VIII (12) 17.20 Ricardovy
recepty X (53) 17.55 Vítejte doma VI (2) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (3, 4) 19.50 Chůva
k pohledání II (10) 20.15 Zločiny nad Seinou (6)
21.15 Sběratelé kostí (18) 22.15 Po krk v odpadcích
III (12) 23.15 Sběratelé kostí (18) 0.10 Volejte Věštce
2.20 Diagnóza vražda VIII (12) 3.05 Paničky
z Beverly Hills I (17) 3.50 Ve službách CIA (13) 4.30
Vraždy v Kitzbühelu X (9)

pátek 2. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55
Carmen. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR,
1981) 10.05 Po stopách hvězd 10.35
Kluci v akci 11.05 Příběhy slavných...
Jiřina Šejbalová

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 Obrázek
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
14.55 První republika (5)
Seriál (ČR, 2014)
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 Doktor Martin (6)
Hemofóbie. TV seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Donutil, J. Čvančarová,
N. Lichý, G. Marcinková, E. Nosálková. Režie P. Zahrádka
21.00 13. komnata Veroniky Kašákové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Mrtvý svědek. Krimiseriál (VB, 1979)
0.10 Kriminálka Paříž
Mistrovo plátno. Krimiseriál (Fr.,
2011). Hrají M. Voita, J.-L. Joseph,
S. Metzger, C. Zahonerová a další
0.55 AZ-kvíz
1.20 Manéž Bolka Polívky
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
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

23.15

0.50

1.40
2.25
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2884)
Ordinace v růžové zahradě 2 (598)
Kutil Tim (14)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (8)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (12)
Po škole. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (12)
Výčitky svědomí. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (372)
Orkán Zuzana. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (20)
Slyšet ticho. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2885)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šifra mistra Leonarda
Thriller (USA, 2006). Hrají
T. Hanks, A. Tatouová, J. Reno,
I. McKellen, A. Molina. Režie
R. Howard
Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg., 2013).
Hrají R. De Niro, J. Travolta,
M. Ventimiglia, E. Olinová a další
Kriminálka Las Vegas (20)
Slyšet ticho. Krimiseriál
(USA, 2000). Hrají P. Guilfoyle,
W. L. Petersen, M. Helgenbergerová, G. Dourdan, J. Foxová a další
Dr. House VI (12)
Novashopping
Kutil Tim (14)

6.25
6.55
7.30
9.20
10.20

12.25

13.25

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.50
1.30
3.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (7)
M.A.S.H (39, 40)
To je vražda, napsala VIII (10)
Seznam Jurije Lermentova. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (12)
Krkavčí srdce. Krimiseriál (N, 2009).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (16)
Oheň z nebe. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Setkání. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (6)
Dvě pravdy a jedna lež. Krimiseriál
(Kan., 2013). Hrají M. Peregrymová, G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (17)
Botswana. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009).
Hrají K. Magálová, J. Bartoška,
E. Holubová, O. Kaiser a další
Na odstřel
Thriller (USA/VB/Fr., 2009). Hrají
R. Crow, B. Affleck a další
Úsvit mrtvých
Horor (USA, 2004)
To je vražda, napsala VIII (10)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Velký skok 8.00
90210: Nová generace (5) 8.45 Gilmorova děvčata
IV (7) 9.40 Doktorka z Dixie IV (7) 10.30 Odložené
případy III (11) 11.20 Franklin a Bash IV (5) 12.25
Království II (19) 13.15 Gilmorova děvčata IV (8)
14.35 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (1) 15.25
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (2) 16.20 Poldové a zloději 18.10 Franklin a Bash IV (6) 19.00
Gilmorova děvčata IV (9) 20.00 Green Lantern
22.20 Tikot hodin 0.15 Zachraň mě IV (13)

Prima cool
6.05 Akta X VII (13) 7.10 Autosalon 8.30 Akta X VII
(14) 9.30 Vítejte doma VI (2) 10.25 Futurama III (13)
10.55 Jmenuju se Earl II (13) 11.25 Bořiči mýtů V (9)
12.30 Autosalon 13.45 Jmenuju se Earl II (14) 14.15
Simpsonovi VI (24, 25) 15.15 Simpsonovi VII (1)
15.45 Teorie velkého třesku II (15) 16.15 Futurama III
(14) 16.45 Bořiči mýtů V (10) 17.50 Grimm II (4)
18.50 Simpsonovi VII (2-4) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11) 21.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (12) 22.15 Kyklop, fantasy film
(USA, 2008) 0.15 Smrtící včely, thriller (N, 2008)
2.15 Dexter VII (12) 3.10 Kyklop, fantasy film
(USA, 2008) 4.40 Ospalá díra (1)

Prima love
8.10 Křižovatky života 9.20 Loď snů (16) 11.25
Paničky z Orange County (7) 12.25 Ukliďte si! (7)
12.55 Deník zasloužilé matky IV (9, 10) 13.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (3, 4) 14.55 Chůva
k pohledání II (10) 15.25 Zločiny nad Seinou (6)
16.25 Diagnóza vražda VIII (13) 17.20 Ricardovy
recepty X (54) 17.55 Vítejte doma VI (3) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (5) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (6) 19.50 Chůva k pohledání II (11) 20.15 Život naplno, drama (Kan., 2008)
22.20 Rush (5) 23.15 Dobrá manželka IV (9) 0.10
Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (13) 3.05
Paničky z Beverly Hills II (1) 3.50 Famílie IV (1) 4.30
Vraždy v Kitzbühelu X (10)
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Česká republika

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Marta Kubišová:
Modlitba měla
vše uklidnit

Marta Kubišová v roce 1968 vyhrála
Bratislavskou lyru. „Nějaký kritik
z tehdejší NDR mě napadl, že vítězná Cesta je buřičská píseň,“ zavzpomínala Kubišová na rádiu Český Impuls AM 981. Po sovětské okupaci
a kvůli této kritice přestala Cestu zpívat. Místo ní si vyžádala písničku,
která měla vše upokojit. Tou byla
Modlitba pro Martu. „Holt se z ní stalo něco jiného,“ dodala Kubišová
o písničce, která se stala symbolem
odporu k sovětské okupaci.
„Modlitbu jsem příliš nezpívala.
Krátce po nahrání přišla normalizace
a cenzura mi ukončila kariéru,“ vysvětlila Kubišová. Po Listopadu 89 naopak nechyběla na jediném koncertě.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou...
(Hudba: Jindřich Brabec,
text: Petr Rada)
Jak vznikla písnička Hany Zagorové a Petra Rezka Dotazník? Dozvíte se v Hudebním kalendáři rádia
Český Impuls dnes v 11:30.
Nová stanice Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz.
Tomáš Kabát

INZERCE

V autě nevím, na co je
která páčka, tvrdí Uhlíř
Čerstvý sedmdesátník
Jaroslav Uhlíř přiznal, že
nikdy neřídil auto,
a zavzpomínal na dobu,
kdy na jevišti jen
souhlasně kýval hlavou.
Být sám sebou ho prý
naučili až Svěrák se Šípem.
ČR | Skladatel populární a filmové hudby
Jaroslav Uhlíř cestuje kvůli vystoupením
po celé republice. Ve studiu Rádia Impuls
ale překvapil, když přiznal, že nikdy neřídil vůz. „Ani jsem nikdy nezkoušel dělat řidičák. Kdyby po mně někdo chtěl, abych
jen popojel o metr, tak by to nešlo, protože
dokonce nevím, na co je která páčka,“ odzbrojil moderátory svou upřímností Uhlíř,
který minulý týden oslavil sedmdesátiny.
Zároveň ale nešetřil sebekritikou. „Zaplať
pánbůh, že to tak je. Byl bych špatný řidič,
protože bych zmatkoval,“ dodal s tím, že
šoféra mu dělá zvukař.
V pořadu Haló, tady Impulsovi se také
zamyslel nad tím, zda se lépe cítí jako skladatel, moderátor, pianista či zpěvák.
„Když jezdíme po vystoupeních, tak hraji
na piano, zpívám a spíkruji. Musím říct, za
spíkrování vděčím Karlu Šípovi. Protože
jsem byl hrozný drmola,“ přiznal rodilý
Pražák. „Vzpomínám si také, že jsme se
Zdeňkem Svěrákem dělali v divadle Albatros jedno dětské představení a on mi
přímo napsal asi desetiminutový dialog.
Stoupl si a říká: Pan Uhlíř tady hraje na
piano a zpívá, ale neumí mluvit. Já se ho
na něco zeptám, a schválně, jestli budete
rozumět,“ vyprávěl.

Jaroslav Uhlíř napsal se Zdeňkem Svěrákem desítky písniček.
A právě Zdeněk Svěrák byl tím, kdo mu
dával cenné rady, pokud šlo o herecký projev. „Jejich herectví v Divadle Járy Cimrmana je kulantní v tom, že to není herectví. A Zdeněk mi řekl, že největší frajeřina
je být sám sebou. To mi dalo nejdřív hroznou práci. Ze začátku jsem v televizi skoro
pořád jen na všechno pokyvoval,“ vysvětlil Uhlíř, který společně s Karlem Šípem
dlouhá léta uváděl pořad Hitšaráda.
Jako skladatel a interpret se proslavil
hlavně tvorbou pro děti, přitom sám si jako
posluchač potrpí na něco zcela jiného.
„Když už si jdu někam poslechnout muziku, tak chodíme s manželkou na vážnou
hudbu,“ překvapil muž, který léta tvoří autorskou dvojici se Zdeňkem Svěrákem. Popěvky pro děti prý ale nepíší cíleně. „Neříkáme si dopředu, jestli píšeme a skládáme
pro děti, nebo pro dospělé. Děláme zkrátka
písničky sobě pro radost a Zdeněk říká, že
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taky trochu pro peníze,“ vtipkoval Uhlíř.
„Stalo se nám také, že jsme jednu písničku
z repertoáru pro děti museli přeřadit mezi
písně pro dospělé. Jmenuje se Neopouštěj
staré známé. Děti přeci žádné staré známé
nemají. Zaplať pánbůh,“ smál se ve studiu
skladatel.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady
Impulsovi
bude zpěvák
Miro Žbirka. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.
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V PÁTEK VAŘÍ
Lenka Hrivňáková (33)

Je z Frýdku-Místku
a pracovala jako stavařka mostů. S manželem vychovávají tříletá jednovaječná dvojčata-holčičky. Zvládli
postavit dům a dvakrát
se přestěhovat. Napsali knihu a vylezli
na Piz Buin. Lenku baví skialpinismus,
lyžování, jízda na kole, cvičení dětí
v Sokole, cestování a její práce. Má
ráda zdravá jídla a pochutná si na dobrém chlebu. Nesnáší levné uzeniny,
žužu, marcipán a brambory v polévce.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Alena Nováková (37)

Je operátorkou call
centra. Je 17 let vdaná
a má šestnáctiletou
dceru Lucii. Nejvíc
času tráví doma a na
zahradě rodinného
domu v Petřvaldu. Miluje asijskou kuchyni. Má alergii na jód
a některé ořechy.

Česká republika

Ženské si vjely do vlasů
U plotny v kuchyních
Moravskoslezského kraje
jsou samé ženy. Která
z nich si jako vítězka
soutěže Prostřeno!
odnese 50 tisíc?
ČR | Severomoravské kuchařky neskrývají zklamání: Žádný chlap! Přesto Alena v pondělí jako přípitek nalila silnou
domácí slivovici. Soutěžící Simone odsoudila její jídlo: „Maso bylo vysušené,
brambory studené, zelenina byla hnusná.“ Mladá maminka Simone se pak
předvedla hned v úterý. „Chtěla bych
být slavná aspoň na chviličku,“ představovala si. Na radu své tchyně se u vaření povzbudila alkoholem. „Už naše prababičky dost chlastaly,“ tvrdila Simone.
A přes svoje kiksy chce vyhrát.
Dobrácká Stanislava přichystala ve
středu vcelku harmonický večer. Její dezert všem chutná a o recept si dokonce
řekne i Simone. Omáčku na houbách
a míchanou rýži ale soupeřka Zuzana
hodnotí spíš jako „školní kuchyni“.

Simone (vzadu) si nebere servítky. A moc chce vyhrát.
Málomluvná Zuzka je perfekcionistka a má ráda Pohlreicha. Jenže její protivnice tápou, nevědí, co je consommé
(silný a průzračný vývar - pozn. red.),
neznají ani cibulové chutney. A alkohol
opět rozvázal jazyk Simone. Zuzana se
tak dozví, „že není až taková svině, jak
si o ní Simone od pondělka myslela“.
Pátek pocuchá nervy dosud klidné sta-
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vařce Lence. Proč je její vepřové maso
tak suché a špecle sladké? „Na blbou
otázku blbá odpověď. Do těch špeclí
jsem nasypala cukr a to maso jsem sušila tři hodiny v troubě, aby vám to nechutnalo,“ ironicky se brání Lenka. Má
ještě šanci na výhru? Komu spadne do
klína 50 000 korun? Sledujte Prostřeno!
na Primě od 17.50 hodin.
(vlas)

Úterý: Simone Pecinovská (20)

Žije ve Frýdku-Místku s přítelem, který
pracuje v Německu,
a pětiměsíčním synem. Rekonstruují rozlehlý dům. Nyní je na
mateřské dovolené.
Ráda jezdí na koni, miluje hip hop. S vařením teprve začíná, někdy vaří z polotovarů a z pytlíku. Nejradši si dá špagety. Nesnáší ryby, lososa ale může.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Křupavé chlebíčky s cibulovou
marmeládou a kachním masem

Středa: Stanislava Szmeková (46)

Je v částečném invalidním důchodu a žije na
venkově v domě, kde
se teprve s manželem
zabydlují. Vzali se
před měsícem po šestnáctileté známosti. Stanislava má dvě dospělé dcery a dvě
vnučky. Baví ji příroda, zvířata a country hudba. Má ráda kuře, tatarák a pečené maso. Nesnáší fazolové lusky, koprovku a dušenou mrkev. Nikdy by nesnědla hmyz.

Čtvrtek: Zuzana Němcová (31)

Je vedoucí ostravského sekretariátu. S manželem mají pětiletou
dcerku a přemýšlejí
o dalším dítěti. Bydlí
v moderním bytě. Miluje výlety do přírody,
jízdu na kole, vaření a fitness. Má ráda
maso, zeleninové saláty, sýry, těstoviny
a rýži. Pochutná si na hovězím steaku
ze svíčkové, tataráku, kukuřici a hrášku. Nesnáší mořské plody. Nesnědla by
vnitřnosti, ale v paštice jí nevadí.

Lenka udělala lahůdkový předkrm. Předem upekla domácí chleba v pekárně
a kachnu. Opečené krajíčky obložila
kachním masem, které namočila ve výpeku, a marmeládou z cibule.
Ingredience: 3 červené cibule, olivový
olej, sůl, pepř, 3 lžíce třtinového cukru,
1 pomeranč, 100 ml balsamica, 150 g
pečeného kachního masa, 3 lžíce kachního výpeku, čerstvá petrželka, veka nebo
bageta, 1 stroužek česneku. Postup: Nakrájíme cibuli a orestujeme ji do zlatohněda, osolíme, opepříme. Přidáme
cukr a necháme zkaramelizovat, přilejeme šťávu z půlky pomeranče a ocet balsamico. Promícháme a asi dvacet minut
dusíme a redukujeme na hustou marmeládu. Pečivo nakrájíme a opečeme, z jedné strany potřeme česnekem, pak namažeme marmeládou a nahoru dáme kachní maso namočené ve výpeku. Na závěr
dozdobíme petrželkou a pokapeme pomerančovou šťávou.

Baby kuřátko s bylinkovou nádivkou
Každá z účastnic dostala své vlastní kuřátko s nádivkou. Soupeřky se shodly
na tom, že i tak malému kuřátku by pomohlo, kdyby se chvíli peklo zakryté.
Ingredience: 5x baby kuřátko (asi
500 g), sladká červená paprika dle libosti, sůl, 800 g brambor. Bylinková nádivka: 5 rohlíků, 1 vejce, špetka soli, špetka pepře, zelená petržel, 1 větší bílá cibule, máslo. Dip k bramborám: zakysaná smetana, kapka citronové šťávy,
sůl, pepř, 1 lžička medu, čerstvé bylinky – zelená petržel, máta apod.

Postup: Kuřátko omyjeme, očistíme,
pořádně nasolíme vně i vevnitř a posypeme červenou paprikou, kterou dobře
promažeme celé kuře. Z nakrájených
rohlíků, bylinek, vejce, cibulky orestované na másle, soli a pepře umícháme
houskovo-bylinkovou nádivku, kterou
naplníme kuřata. Kuřata upečeme asi za
hodinu v troubě vyhřáté na 170 stupňů.
Všechny ingredience na dip smícháme
dohromady a podáváme vychlazené
k příloze, což jsou vařené brambory.

Tvarohový moučník

Byla to bomba. Soutěžící si Stanislavě
řekly o hrníčkový recept.
Ingredience – těsto: 2 vejce, 1 hrnek
cukru krupice, půl hrnku oleje, 2 hrnky
hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, kakao, 1 hrnek mléka.
Krém: 450 ml mléka (necelý půllitr),
2 vanilkové pudinky, cukr dle chuti,
2 tvarohy – kostky, 1 máslo. Poleva:
2 zakysané smetany, 1 čokoláda na vaření. Postup: Na těsto vše smícháme dohromady, plech vymažeme a vysypeme
moukou, na plech vylijeme polovinu těsta, do druhé půlky dáme kakao a nalijeme na světlé těsto. Pečeme při 180 až
200 stupních 15 až 20 minut.
Krém: Uvaříme pudink a hned do horkého zašleháme máslo, přidáme tvaroh
a vyšleháme. Naneseme na vychladlé
těsto a uhladíme. Rozpustíme čokoládu
a do ní vmícháme zakysané smetany
a naneseme na krém. Moučník dáme vychladit do ledničky.

Česká republika

Odborníci tvrdí, že pokud
Češi omezí příjem soli na
polovinu, výrazně sníží
riziko mrtvice a infarktu.
ČR | Sníte na posezení balíček chipsů
nebo tři rohlíky s paštikou a zapijete to
sladkou limonádou?
Cukr, sůl a bílou mouku milujeme,
ale někteří odborníci o nich mluví jako
o zabijácích 21. století. V novém čísle
týdeníku Téma se dozvíte, co za zdravotní potíže mohou způsobit.

Sůl ve zlech jasně vede
Cukr, mouka a sůl. Samy o sobě samozřejmě jedovaté nejsou, ale jejich živelná spotřeba je příčinou nárůstu civilizačních chorob. „Sůl v těch zlech jednoznačně vede,“ tvrdí internistka Kateřina
Cajthamlová, známá z televizního pořadu Jste to, co jíte. Průměrně spotřebujeme 15 až 20 gramů soli denně. Tedy trojnásobek až čtyřnásobek maximální doporučené dávky. Proč jí jíme tolik? Protože nám chutná. A výrobci potravin
tak do nich cpou soli stále víc a víc…
„Sýry jsou u nás tak strašně slané, že
na přešvihnutí denního limitu ho stačí
sníst čtvrt kila,“ varuje Cajthamlová.
„Když dostanu v hospodě slanou polív-
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Zabijáci v jídle

„

ku, žádám horkou vodu a ředím si ji.
Fastfoody jsou v tomto ohledu ještě horší, tam mě nikdo nedostane.“

Když dítě
překrmujeme
cukrem, nedosáhne
úrovně, které by mohlo.

ležitou roli i v případě vzniku rakoviny,
zejména v kombinaci s jemně mletou bílou moukou, která je podobně jako cukr
označována za zdroj prázdných kalorií.

Božský Karel Gott
v sajdkáře. Točil
videoklip a duet

Čím tedy solit? Je lepší mořská sůl
než ta běžná kuchyňská? A proč si
dát pozor na trvanlivé pečivo? Více
se dozvíte v pátečním vydání týdeníku Téma.
Milan Eisenhammer
ČR | Před pár dny se na silnici vedoucí
k vápencovému lomu Velká Amerika
tvořila zvláštní kolona vozidel. Na historickém motocyklu, který řídil zpěvák Petr Kolář, si to s ním hasil božský
Karel Gott v sajdkáře. „Točíme klip.
Sajdkára je anglická výroba z roku
1929. V Anglii se jezdí nalevo, takže
když jedeme napravo, jsem vystaven
do silnice. Mám všemožné pocity,
když proti mě jezdí náklaďáky a já si
tam sedím v tak chatrné sajdkáře,“ přiznal Karel Gott. Videoklip a duet s Petrem Kolářem vyjde na pětidiskovém
kompletu, který přináší celkem 98 Gottových duetů s 72 kolegyněmi a kolegy v devíti jazycích.
(fik, iDNES.cz)

Odborníci tvrdí, že pokud by Češi
omezili příjem soli aspoň na polovinu,
snížilo by se riziko mrtvice o 23 % a infarktu o 17 %. To vysoké dávky cukru
škodí hlavně mladému organismu.

Cukrem ničíme chutě
„Když dítě odmala překrmujeme cukrem, psychicky ani inteligenčně nedosáhne té úrovně, které by mohlo. Do
pěti let se totiž v lidském mozku tvoří
a vyvíjejí neurony a cukr tomu zabraňuje. Navíc dítěti zničíme chutě, takže mu
pak třeba jablko přijde kyselé a ovoce
bude odmítat,“ tvrdí lékař Josef Jonáš,
podle kterého hrají rafinované cukry dů-
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Z Vídně do Prahy: Císařská
silnice slouží dlouhých 255 let
Cestovní tepna mezi
Vídní, Znojmem
a Prahou měla být
první „umělou“ silnicí
v habsburské říši.
Jezdíme po ní dodnes.
TOMÁŠ BLAŽEK
ČR | Právě letos slaví 255 let nejstarší babička mezi tuzemskými silnicemi: císařská silnice mezi Vídní, Znojmem a Prahou. Je až neuvěřitelné, jak málo se za tu
dobu odchýlila od trasy, kterou do map
zakreslili zemští měřiči. Byť byly její zákruty někdy sebekrkolomnější.
A to se netýká jenom této trasy. Velkorysé tři kilometry dlouhé obkroužení Příseky u Brtnice, které zpříjemní cestování mezi Jihlavou a Třebíčí, zprovoznili
silničáři před několika dny. Přísekou přitom podle historiků vedla klikatá Haberská stezka od římské Vindobony už ve
starověku. A stoprocentně nevedla trasou obchvatu, který byl nyní otevřen.
Císařská silnice je trvanlivá a nic se na
tom v dohledné době nezmění. A to
přesto, že silničáři zatím na papíře připravují obchvat (přesněji přeložku) Želetavy a obce Horky, pracuje se i na obkroužení Znojma. To jsou ale svým způsobem jen kosmetické změny na silnici usazené v krajině už po třetí století.

Dekret Marie Terezie
V roce 1750 si však mohli ve vídeňské
císařské kanceláři říšští cestáři ještě přečíst tabulku s přesnými čísly a jasnými
úkoly. Po jedenácti letech od zahájení
stavby silnice z Vídně do Prahy bylo
v moravské části od Horní brány ve Znojmě až po jihlavskou Špitálskou bránu
(tehdy česko-moravskou hranici) z celko-

Cyklista obhlíží novou silnici kolem Příseky.
FOTO | PETR LEMBERK

Na archivní fotografii z roku 1921 je vůz před poštou a zájezdním hostincem v Želetavě. Cestování bylo v té době už
podstatně rychlejší, než když se do Vídně vypravil František Palacký. REPRO | VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK MORAVSKOBUDĚJOVICKA
vých 86 kilometrů hotovo jenom 43. Hotová stavba pak bude v tomto úseku celkem stát necelých 294 tisíc zlatých. A to
ještě mohlo být všechno jinak, kdyby
svým dekretem Marie Terezie v roce
1746 nerozhodla změnit původní plány,
podle kterých měla první silniční tepna
říše vést ku Praze přes rakouské Pulkau,
Vratěnín a Slavonice.
V roce 1760 bylo hotovo. Silnice byla
v celém úseku Vídeň-Praha dokončena
dříve než druhá barokní „dálnice“ z Vídně na Brno a Olomouc, která přitom byla
rozestavěna dříve – už v roce 1727.

Zpráskaný milenec
Také na stavbě císařské silnice docházelo při rozvažování trasy k něčemu, co
lze nazvat obchvatem. Jindy ale spíše
i zlomyslností. Možná vůbec nemusela
vzniknout ostrá zatáčka na návrší nad
Svojkovicemi mezi Želetavou a křižovatkou Kasárna. Podle dochované místní legendy se totiž silničnímu inženýrovi zalíbila žena hospodského ze Svojkovic,
přes které měla silnice vést. Románek
však nepokračoval happy endem. Hostinský se o schůzkách milenců dozvěděl
a silničního inženýra zpráskal. Ten se
rozhodl hospodskému pomstít po svém:
Vyměřil budoucí silnici od vrcholu kopce v ostré zákrutě přímo na nynější kasárenskou křižovatku tak, aby cesta Svojkovice minula a hostinský přišel o hosty.

To se pak skutečně stalo. „Hostinskému nezbylo než postavit novou hospodu přímo na císařské silnici. Podle jména jeho dcery se tam říkalo U Anděly,“
zachytil vyprávění Antonín Brychta
z Markvartic.
Silnice měla 4 sáhy na šířku (přes
7 metrů), budovali ji na urovnaném terénu na kamenném štětovaném podkladu
pomocí štěrku a s pískovým povrchem.

Palacký jel 34 hodin
Podle dobových pramenů si lze udělat
představu, jaké bylo na této silnici tempo jízdy. Svou cestu z roku 1826 z Prahy do tři sta kilometrů vzdálené Vídně
zaznamenal František Palacký.
Před šestou ráno nasedl v Praze do
rychlého poštovního dostavníku. Na
oběd byli v Čáslavi, Jihlavou projížděli
v noci. Snídaně čekala před čtvrtou

ráno v Moravských Budějovicích.
Ve Vídni vysedli druhý den o půl čtvrté
odpoledne.
Po dvou měsících bádání v archivech
za účelem sepsání Dějin národa českého
se pak Palacký vracel zase zpět. Za čtyřiatřicet hodin trvající cestu do Prahy zaplatil 42 zlatých. Dostavník jel průměrnou rychlostí osm kilometrů v hodině.
Před vybudováním silnice to byla jiná.
V červnu 1723 jel podobnou trasou
z Vídně do Prahy na korunovaci císař
Karel VI. „Tisíc vozů a přes tisíc jezdců
bylo na cestě dvanáct dní,“ napsal badatel František Vlk.
Korunovace byla prý největší světskou slavností českého baroka. Možná
že hraniční byl i zážitek císaře z cestování, protože už o čtyři roky později vydal
jasný příkaz: „Postavte novou silnici!“
Jezdíme po ní dodnes. Mezi Prahou
a Vídní za pár hodin.

Spojení Vídně s Prahou
Do roku 1750 byla jedinou stabilní poštovní trasa z Vídně do Prahy po linii Vídeň,
Slavonice, Jindřichův Hradec, Tábor, Košice, Samosoly a Dnespeky. Jelikož se tato
trasa stala nevýdělečná, nařídil císař Karel VI. zřídit nové poštovní spojení.
Nová silnice byla na českém území vybudována na trase Znojmo, Moravské
Budějovice, Želetava, Stonařov, Jihlava, Štoky, Německý Brod (dnes Havlíčkův),
Golčův Jeníkov, Čáslav, Praha. Byla vybudována v letech 1739 až 1760. V Jihlavě
navazovala na takzvanou Haberskou stezku.
Dnes nese silnice od Kolína po hranice s Rakouskem označení I/38.
(iDNES.cz)
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V Olešce je fantastický život,
říká známý americký kytarista
Už přes třicet let žije Tony Ackerman v České
republice. Nyní si americký kytarista, který odehrál
přes tisíc koncertů po celé Evropě, ke svému životu
vyhlédl malou vísku na Děčínsku.
VLADIMÍR MAYER
ČR | Co vedlo Američana, který se narodil v Římě, studoval na Harvardu a bydlel na krásném kalifornském pobřeží
v Santa Barbaře, aby posledních třicet
let žil v Česku? Známý jazzový kytarista Tony Ackerman by jistě musel říci
žena. Svou manželku Helenu poprvé
tento pětašedesátiletý muzikant a učitel
potkal v roce 1970 při studiích v Americe, kam ona emigrovala. Od té doby
jsou spolu. Dnes žijí v malé vísce Nová
Oleška na Děčínsku.
„Máme nejen krásný výhled na České Švýcarsko, ale také vyrovnaný život.
Děláme, co nás opravdu inspiruje,“ říká
ve svém nahrávacím studiu, které odděluje jen závěs od meditační místnosti.
Prý chtěl vždycky bydlet na venkově.
Jeho manželka Helena stále vzpomínala, že v Olešce měla babičku a v 50.
a 60. letech sem jezdila na celé léto na
prázdniny. Má na tu dobu nejlepší vzpomínky. Kvůli nim sem často jezdili,
a když našli pozemek na prodej, tak si
zde postavili dům svých snů.

Lidé z Olešky nevědí
o problémech v Kalifornii
Lidé z Olešky by se asi divili, kdyby věděli, že se sem přistěhovali manželé, kteří předtím žili roky v Římě nebo na pobřeží Kalifornie, kde je příjemné klima
a hory tam zasahují až k plážím.
„Já myslím, že nedivili. Oni vědí, co
tady mají za kouzelnou přírodu. Oni nebyli v Kalifornii a netuší, jaký tam
může být život komplikovaný. Zapustil
jsem v Česku kořeny a přineslo mi to
dobré ovoce,“ říká spokojeně otec dvou
synů. Oba umí lépe česky než on, ale
v současnosti bydlí v New Yorku, kde
mají dobrou práci. On sám si už užívá
důchod. I když tomu tak neříká. Dvakrát až třikrát do měsíce má koncert, jeden den v týdnu učí na New York University v Praze. A ještě učí meditace
spojené s uvolněním stresu.
„Manželka v Olešce zase učí jógu
a společně se ještě staráme o dva pokoje, které pronajímáme jako penzion. Je
to fantastický život,“ pochvaluje si.
Ackerman společně s pianistou Martinem Kratochvílem hraje od roku 1985,
odehráli spolu přes tisíc koncertů, nahráli devět elpíček a také založili hudební
vydavatelství Bonton.

když měl Kryl nenaladěnou kytaru,“
shazuje svůj podíl na méně známé desce českého písničkáře. „Kryl se nedal
produkovat, on byl sám sebou. Měl charisma, nádherné texty, i když jeho hra
na kytaru byla trochu primitivní. Ale
ani Bob Dylan nebyl nějaký extra kytarista – pro známé písničkáře je skoro
nutností hrát špatně na kytaru,“ vzpomenul jméno americké hvězdy, která ho hudebně ovlivnila už v deseti letech. Tehdy žil v univerzitním městě Cambridge
a chodil na Dylana do kavárny Club 47.

„Říkali jsme, že hrajeme lidovou hudbu 80. let, dnes jsme to upravili na lidovou hudbu 21. století. Díky improvizaci
máme blízko k jazzu, ale termín jazz
pro naši hudbu nepoužíváme, protože to
je příliš zprofanované slovo. Lidé ho berou jako takový hudební průjem, vyhraje ten, kdo zahraje nejvíce not. Doufám,
že to není náš případ,“ vysvětluje milovník kytar. První dostal k Vánocům
v roce 1958, dnes jich na své koncerty
bere rovnou pět a nejvíce vzpomíná na
svého učitele z Říma, který mu v 17 letech úplně předělal techniku hry.

Stipendium v Praze?
Tři tisíce měsíčně

Muzika je velká láska,
ale ne zdroj financí
S Kratochvílem měli koncerty po celé
Evropě, vystupovali v Berlíně, ve Vídni, na Kypru, v Maďarsku, Londýně,
Bruselu a také dvakrát i v USA.
„Mohli jsme hrát mnohem více, ale
pro nás je sice muzika velká láska, ale
není to náš hlavní zdroj financí. Já jsem
byl hlavně učitel, Martin zase vedl Bonton a nahrávací studio. Lituji toho, že
jsme před revolucí nehráli v Sovětském
svazu. Tam to bývalo zajímavé, možná
trochu surrealisticky,“ zamyslí se.

„

Nedávno jsem
se setkal se
ženou, která musela
emigrovat odsud do
Německa v pozdějších
osmdesátých letech
a vzala si na cestu do
nové země dvě desky –
z toho jedna byla naše.
Když má říci, co považuje za svůj největší úspěch v hudební branži, vzpomene si na jednu historku. „Nedávno jsem
potkal ženu, která musela emigrovat odsud do Německa v pozdějších 80. letech a vzala si na cestu do nové země
dvě desky – z toho jedna byla naše.“
Ve vydavatelství Bonton, které spoluzakládal, zažil také zajímavé příběhy.
Moderoval v rádiu a například produkoval desku Karla Kryla Tekuté písky.
„Seděl jsem v režii a ozval jsem se jen,

Tony Ackerman poprvé navštívil
Československo v roce 1965. „Bylo
mi 15 let a jel jsem s naší rodinou.
Otec byl totiž v Praze již v roce
1932 a měl na ni krásné vzpomínky
a fotografie, tak nás tam vzal, abychom se podívali za železnou oponu,“ vzpomínal.
FOTO | V. MAYER

Na Harvardu v roce 1970 také poznal
budoucí manželku Helenu. „Přestože
byla emigrantka z Československa,
měla unikátní možnost cestovat. Díky
svatbě s Američanem vlastnila vystěhovalecký pas.“ Toho spolu využili hned
v roce 1971, když navštívili Prahu. Následujících šest let žili ale v Římě a další čtyři roky v kalifornské Santa Barbaře. Nakonec se v roce 1983 rozhodli pro
tehdy totalitní Československo. Původně jen na rok. „Zažádali jsme o roční stipendium do Prahy – bylo to v rámci výměny výzkumného programu. Věnoval
jsem se moderním českým skladatelům
vážné muziky. Už jsme měli dvě děti,
bydleli jsme skromně, stipendium bylo
3000 korun měsíčně, ale ten rok byl
plný fantastických zážitků,“ přibližuje
své dojmy z pobytu za železnou oponou. Nakonec tu zůstali nadobro. „Při
americké ambasádě já učil hudebku
všechny děti západních diplomatů, manželka tanec a měla na starosti školku.“
Dnes by Tony Ackerman rád ještě vytvořil takzvaný iBook, neboli elektronickou knihu k výuce kytary. Už má prý
pár lekcí hotovo a během roku by to
chtěl dokončit.

Jak vidím Čechy: Má teorie buchet a peřiny
„Když jsem v roce 1983 přijel do Československa, studoval jsem soudobou českou
hudbu. Doufal jsem, že tu naleznu šokující, odvážné tóny. Nic z toho jsem nenašel,
ale moje zklamání netrvalo dlouho. Uvědomil jsem si, že k tomu, aby se člověk
dostal k něžné, mystické a cituplné duši vašeho umění, musí se propracovat tlustou
a fádní vnější vrstvou. Tenkrát jsem poprvé ochutnal buchty a zjistil, že pokud chci
okusit sladkou a chutnou náplň z povidel, tvarohu nebo máku, musím se prokousat
tlustou vrstvou bezvýrazného těsta – a tak se zrodila moje ‚buchtová teorie‘. Došlo
mi, že vaše umění, jakož i vy sami, si nelibuje v orgiích sebevyjádření, obrací se raději
do sebe a čeká, až k němu nalezneme cestu. Taky vím, co pro vás znamená pohodlí.
Nazvěme to ‚peřinovým syndromem‘. Milujete peřiny nade všechno. V 80. letech
jste všichni pojídali stejné omáčky a knedlíky, Vánoce slavili stejným kaprem
a bramborovým salátem. Bylo to pohodlné, totalitní režim z vás sejmul břímě
svobodné volby. Pohodlí s sebou však přináší stagnaci. Nechci kritizovat vás, kteří
jste mě tolik let krmili buchtami a balili do peřin. Chci jen říci, že za ta buchtová léta
jste si vybudovali velký potenciál pro sebereflexi a nijak ho nevyužíváte.“
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Našli jsme kostry i dětský bazén
Skoro týden provozu má za sebou tunelový komplex Blanka. U jeho výstavby stál také Franti;šek Polák
5plus2
■ ROZHOVOR
ANNA TICHÁČKOVÁ
ČR | Díky otevření pražského tunelu
Blanka prořídla doprava na Letné, ale
po ránu houstne situace v Dejvicích.
U plánování trasy Blanky byl František Polák už jako náměstek primátora.
Nejdelšího městského tunelového komplexu v Evropě se však „nezbavil“ ani
pak. Coby mluvčí Metrostavu s Blankou
chodil spát i vstával posledních osm let.

„

Blance hrozně
ublížilo, že si
primátor Bém vzal
projekt za svůj. Novináři
říkali, že přeci nebudou
psát o jeho dítěti.
Historie Blanky sahá až do dob komunismu…
Koncem 80. let se sice nemohlo veřejně
nadávat na bolševika, ale šlo mu trochu
kopat do kotníků, takže jsme manifestovali třeba proti plánované silnici na Letné. Na začátku 90. let mi pak starostové
těch městských částí, kterých se stavba
měla týkat, říkali: Franto, my tu přeci
nemůžeme stavět silnici, proti které
jsme demonstrovali. Takže se ustanovila komise těchto starostů, která měla vymyslet nějaké dobré řešení vedení městského okruhu v severozápadní části Prahy. Dovolím si říct, že žádná silnice
v Česku nebyla tak demokraticky projednávaná jako Blanka. Začínalo se asi
na 60 variantách, bylo to děsivé, strašná
práce. Asi po dvou letech práce se dospělo ke třem variantám.

že Blance hrozně ublížilo, že on to vzal
za své, protože novináři často říkali, že
přeci nebudou psát o Bémově dítěti…
Už od začátku stavby proti ní protestovali nejen ekologové, ale i místní
lidé třeba z okolí Stromovky nebo
z Letné. Těm vadil hluk, otřesy, kácení zeleně…
Moment! My jsme měli na Letné informační centrum, kam lidé skutečně chodili, a těch stížností tam bylo málo. To,
co říkáte, je klišé. V informačním centtu jsme jim vysvětlovali, co přesně se
u nich děje či jak dlouho to bude trvat.
Takže ten odpor rozhodně nebyl masivní. Nejvíc řvali nějací tři majitelé domů
na Letné. Vzal jsem je sfárat dolů, aby
stavbu viděli, a nakonec se stali ohromnými fandy Blanky.
Takže těch lidí nebyly stovky?
Rozhodně ne, to byly desítky. Občas se
teda objevil někdo „extra“. Třeba paní
Marvanová (právnička a bývalá politička Hana Marvanová – pozn. red.), ta si
z toho chtěla udělat živnost. Začala tam
sbírat lidi, že nás budou žalovat. V jednom z těch domů, a bydlela v něm právě paní Marvanová, totiž spadla římsa.
Jenže ten dům stál asi 300 metrů od
Blanky, úplně mimo sledovanou oblast.
My jsme tam tedy přišli a zjistili, že
nejen, že je ta římsa nějak podivně opravovaná, ale oni pak hlavně udělali obrovskou chybu, když nás pustili na
půdu. A tam jsme přišli na to, oč jde.
Ucpal se jim kolmý okap, a tak provrtali
díru do toho příčného a voda stékala do
té římsy. Oni na té půdě navíc měli takové „vodohospodářské dílo“ – dětský nafukovací bazének, do něhož byly svedené kusy rour, kterými se snažili přivést
vodu z toho okapu. My to vyfotili a paní
Marvanová pak řekla, že se s molochem
Metrostavem nemá cenu soudit.

bývalý
náměstek
primátora,
nyní
mluvčí
firmy Metrostav

František Polák
Tunel se několikrát propadnul, což
byl opravdu problém… Poprvé
v roce 2008 ve Stromovce. Jak to
tehdy bylo?
My jsme věděli, že je to na hraně, a kdyby byly nahoře domy, tak samozřejmě
zvolíme jiný postup. Tam bylo takové
nadloží, že to padalo takřka samo. V části Stromovky jsme měli stavbu zajištěnou injektáží seshora i zezdola. Asi by
bylo rozumnější použít ji ještě dalších
třeba 300 metrů, ale po dohodách například se zelenými jsme kývli na to, že to
riziko podstoupíme. Ale technologie
byla udělaná tak, abychom vždycky stihli utéct a nikomu se nic nestalo. Nezůstala nám tam ani lopata.
Když to spadlo u Brusnice, tak tam
ale zůstal zavalený bagrista...
Tam to bylo jiné. Tam jsou jíly, ty když
jsou suché, tak jsou jako šutr. Jeli jsme
tam docela rychle, technologie byla stejná asi měsíc, a pak to, zřejmě vlivem nějaké vody, najednou ujelo. Doteď přesně nevíme proč.
Jak to bylo se zpožděním výstavby
Blanky? Nejdříve mělo jít o pár měsíců, pak z toho najednou byly roky…
My jsme počítali s rokem 2011. Pak ale
investorovi chyběla nějaká stavební po-

Hana, Dana a Blanka…
Ano. Ty varianty měly do té doby čistě
technické názvy. Ovšem když se něco
personifikuje, hned to dostane konkrétnější obrys. Jména zároveň sloužila
jako mnemotechnická pomůcka, symbolizovala čtvrti, kudy měl tunelový komplex vést. Hana jako Holešovice, Dana
Dejvice a Blanka Bubeneč. Nic víc za
tím nebylo, byla to první jména, která
nás napadla a která se nám líbila.
Stavět se začalo v roce 2007. S projektem se hodně „kasal“ primátor
Pavel Bém, tomu ale vlastně spadl
do klína.
Mám pocit, že tehdy měl Bém naprosto
neotřesitelné postavení. A navíc štěstí,
že měl připravený projekt a dostatek peněz. Ze začátku sice byl miláčkem médií, ale to se postupně změnilo. Tak-

V tunelovém komplexu Blanka už je povolena jízda sedmdesátikilometrovou rychlostí.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

volení, takže se termín posunul na rok
2012. Potom přišel primátor Svoboda,
řekl, že je krize a nemá peníze. Dohodli
jsme se tedy na duben 2014. To radnice
vždycky přišla se změnou termínu a my
jsme to pouze podepsali, my jsme s žádným z termínů problém neměli. Magistrát nám pak v roce 2012 přestal platit,
takže jsme nakonec museli stavbu na
čas zastavit a dát k rozhodčímu soudu.
A ono „skokové zdražení“?
Svobodův náměstek Březina byl pragmatik a jako první a poslední politik si
nechal udělat inventuru, ze které vyšlo
těch 36 miliard. Primátor Svoboda začal křičet, že jde o předraženou stavbu.
Podle mě na něj platí tvrzení, že politik
tráví 80 % času napravováním toho, co
sám způsobil. Když se totiž do té problematiky pak ponořil, tak zjistil, že je to
trochu jinak, ale onen „vlak s kauzou
předražené stavby“ už byl rozjetý. Ano,
Blanka je drahá stavba, ale nepoužil
bych termín předražená. Když děláte veřejnou stavbu, tak každý, kdo do toho
může mluvit, tak si tam naporoučí to nejlepší. Tam neexistuje kompromis. Třeba na Praze 6 a 7 se vystřídala za dobu
výstavby řada starostů a každý tam
něco chtěl. Typicky třeba Letenské náměstí. To, když se pak otevíralo, tak ti
starostové přišli a prsili se před televizí,
co dokázali. Ale když jsme jim vystavili fakturu, tak řekli, že to nezaplatí, protože je to změna v projektu.
Když se vrátím ještě k samotné výstavbě Blanky, tak v jejím průběhu
se našlo několik archeologických nálezů, některé opravdu unikátní. Jak
vypadala spolupráce s archeology?
Oni většinou vědí, co se kde najde, ale
nález u Prašného mostu nikdo nečekal.
Archeologické nálezy jsou vždy tak
metr dva pod povrchem, ale toto se našlo pět metrů pod zemí, takže v tu chvíli, kdy jsme tam pracovali, už tam žádný archeolog dávno nebyl. Jeden náš
bagrista si všimnul, že jsou v půdě nějaké čtverce jiné barvy. Archeologové se
vrátili a našli tam pohřebiště z 9. století,
o kterém nikdo nevěděl. A navíc ještě
pohřebiště nepříliš bohatých lidí, takže
to úplně změnilo pohled na osídlení
Pražského hradu. To byla archeologická bomba. Při tom odkryvu naši bagristé archeologům ušetřili dost práce, protože umí vzít tou lžící třeba vrstvu dvou
centimetrů, takže to archeologové nemuseli kopat ručně.
Když jsme u těch centimetrů, tak
s jakou přesností se tunel razí? Na
centimetry či milimetry?
Pod Letnou jsme šli ze dvou stran a tam
jsme se strefili s přesností vodorovně
asi na 12 milimetrů a výškově asi na
9 milimetrů. To je poměrně dobré.
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Tajenka: zkazit dobrý vztah.
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Badmintonista Petr Koukal
se poměří s elitou světa
PRAHA | Víte, který raketový sport je
nejrychlejší? Že ne? Jistě jste si ho sami
v životě mnohokrát vyzkoušeli.
Je to badminton!
Míčky nejlepších světových hráčů dosahují rychlosti až 350 km/h. Přesvědčit
se o tom můžete na nejprestižnějším českém turnaji Prague Badminton Open
2015, který se do soboty hraje v hale
Královka na Letné jako kvalifikace o postup na olympijské hry v Riu.

Výtěžek na STK
„Nenechte si ujít příležitost vidět ten
nejlepší badminton, který se kdy v naší
zemi hrál,“ nabádá nejlepší český badmintonista Petr Koukal. „Letos se v Praze sejde naprostá evropská špička. Turnaj se ve své kategorii stane vůbec nejsilněji obsazeným podnikem olympijské kvalifikace.“
Pod záštitou Českého olympijského
výboru a hlavního města Prahy se můžete těšit nejen na jedinečný sportovní zážitek, ale také na doprovodný program,
v jehož rámci můžete navštívit vernisáž
Jakuba Ludvíka, otestovat své znalosti
v IQ landu, prohlédnout si sportovní miniveletrh či si například vyzkoušet vyplétání raket. „Přípravy na akci trvají

Vyvrcholením turnaje, jehož se
účastní i Petr Koukal, bude sobotní finále.
FOTO | ARCHIV MAFRA
zhruba půl roku. Je to nultý ročník, a tak
je pro nás všechno nové. Chceme mladým sportovcům ukázat, že je to sport,
se kterým se mohou dostat i na olympiádu. Vždyť už jsme na ní měli čtyři české
badmintonisty,“ uvedl ředitel turnaje
Jan Mikulka.
Vstupné je zcela dobrovolné a výtěžek z něj bude připsán na konto nadace
„STK pro chlapy“.
(pep)
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Z brigády může být stálé místo
Absolventi, kteří nemohou sehnat zaměstnání, by neměli spoléhat na úřad práce. Nabízet by se měli sami
STŘEDNÍ ČECHY | Od maturity či státní zkoušky už uběhlo pár měsíců, vy
však stále nemůžete narazit na práci.
V takovém případě se nelze spoléhat na
úřad práce. Musíte být mnohem aktivnější a nabízet se sami, ať už kontaktováním
známých třeba prostřednictvím sociálních sítí nebo tím, že přímo oslovíte firmy, o nichž si myslíte, že by o vás mohly mít zájem.
Na druhou stranu nemá příliš smysl
podávat inzeráty ve smyslu, že jste čerstvý absolvent a hledáte si práci, protože
na takové prakticky žádný solidní zaměstnavatel nezareaguje. Spíše se vám
stane, že vás začnou oslovovat podvodníci nabízející za vstupní poplatek různé
formy práce na doma.
Pokud jste měli během studií brigádu,
která souvisela se studovaným oborem
a zatím jinou práci nemáte, zkuste si ji
udržet. Kontakty se mohou hodit a třeba
z toho nakonec bude i stálé místo. I když
zpočátku třeba jen na částečný úvazek.

Můžete nadále pracovat na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní
činnosti. Jen musíte počítat s tím, že je
s těmito smlouvami spojené omezení týkající se množství odpracovaných hodin
a ve druhém případě si ještě musíte sami
platit zdravotní i sociální pojištění.
I coby absolvent vysoké školy se můžete dále zlepšovat v jazycích, a to jak
v Česku, tak v zahraničí, je však třeba počítat s tím, že zvláště v cizině to bude drahé a že nemáte nárok na statut studenta.
Tudíž si budete muset sami platit minimálně zdravotní pojištění.
Hledat práci můžete i v zahraničí. Pokud nemáte odvahu vyjet jen tak „na
blind“, což se ostatně ani nedá doporučit, můžete využít služeb agentur, které
vám práci zprostředkují, případně hledat
informace na portále ministerstva práce
a sociálních věcí. Tam naleznete přehled
volných pracovních míst v Evropě včetně sezonních míst či tipů na to, jak dát
dohromady evropský životopis. Při po-

Absolventi se mohou také dále
zlepšovat ve znalostech cizích jazyků.
ILUSTR. FOTO | ARCHIV MAFRA

bytu v zahraničí, který je kratší než šest
měsíců, musíte ale nadále platit zdravotní pojištění v Česku. Vyvázat se z něj
můžete až při pobytu delším než půl
roku, musíte však ještě před odjezdem
odevzdat ve své zdravotní pojišťovně formulář s prohlášením, že v cizině budete
pobývat dlouhodobě, a doložit, že si budete pojištění platit tam.
Můžete také samozřejmě začít podnikat, podle oboru buď s živnostenským
listem, či bez něj. V každém případě
však budete muset platit minimálně zálohy na zdravotní a sociální pojištění, což
vás měsíčně vyjde celkem téměř na čtyři
tisíce korun. Zálohy na daně první rok
podnikání platit nemusíte.
Začínat s firmou bez vstupního kapitálu však skoro nemá smysl. Výjimku tvoří různé textové či marketingové služby,
které připadají v úvahu právě pro absolventy humanitních škol, kteří mívají
s hledáním práce největší problém.
Anna Příhodová, iDNES.cz

INZERCE

Job-shadowing v české škole???
Vzdělávání o prázdninách – pod tímto pojmem si
spousta českých učitelů představuje oblíbené jazykové kurzy ve Velké Británii, Německu či Francii. Čas
strávený v zahraničí je věnován nejen samotné výuce
jazyka, učitelé mají také možnost setkat se se svými
kolegy z jiných zemí a jako bonus si často přivážejí
nové nápady jak udělat výuku svého předmětu pro
žáky živější, nápaditější a atraktivnější.
Vzdělávání učitele ovšem nemusí končit prázdninovým kurzem. Program Erasmus+, administrovaný Domem zahraniční spolupráce, nabízí v oblasti školního
vzdělávání také možnost stínovat práci kolegy přímo
na zahraniční škole (job-shadowing), či dokonce si
na zahraniční partnerské škole krátkodobě vyzkoušet
výuku svého předmětu.
Mezi učiteli z Evropské unie jsou tyto dvě možnosti
dalšího profesního rozvoje velmi populární. Někteří
z nich míří i do České republiky. To byl případ paní
Liny Stanceliené z Litvy. Prostřednictvím své národní agentury programu Erasmus+ se obrátila na Dům
zahraniční spolupráce s žádostí o zprostředkování
job-shadowingu v české škole. Na její nabídku zareagovala ZŠ a MŠ Město Touškov. Paní učitelka
Lina strávila s českými dětmi a pedagogy celý měsíc. Garantem jejího pobytu v České republice byla
Mgr. Martina Kupilíková, učitelka ZŠ a MŠ Město
Touškov. A co očekávala od návštěvy z Litvy?
„Určitě výměnu zkušeností, vzájemné obohacení
v rámci výuky i chodu školy, trochu vymanění z běžného stereotypu a zlepšení jazykových schopností.
Samozřejmě mne před jejím příjezdem provázely
obavy. Nejčastější pochybnost se týkala jazyka, zda
si paní kolegyně odnese z výuky alespoň nějaké

informace a zda s ní žáci budou schopni komunikovat.
Obavy se rozplynuly takřka okamžitě. Společně jsme
zahraniční návštěvu přivítali na třídnické hodině,
kdy se paní učitelka i každý člen našeho kolektivu
představil. Všechny mé děti navštěvují výuku
anglického jazyka a některé z nich i jazyk ruský.
Komunikace tedy probíhala v těchto dvou jazycích.
Hned v prvních minutách jsem věděla, že se nemusím
ničeho obávat. Žáci byli naprosto přirození, okamžitě
Linu začlenili do naší třídy, přivítali ji nápisem Vítáme
Vás, který napsali na tabuli v její rodné řeči. Okamžitě
se zajímali, jak se v litevštině řekne dobrý den, ahoj
a spoustu dalšího. A zase naopak paní učitelku učili
některé pozdravy v našem jazyce.“
Lina Stanceliené navštěvovala hodiny i ostatních
pedagogů, a to i ve speciálních třídách. Sledovala
průběh hodiny, činnost učitele, reakce žáků, obsah
výuky. Zajímala se také o využití ICT ve výuce, o jazykové dovednosti učitelů a žáků, způsob hodnocení, klasiikaci, vybavenost školy, učebnice, školní
vzdělávací plán, studijní výsledky žáků, speciální
vzdělávání a o práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože měla být „pouhým stínem”,
žáci ji automaticky vtáhli do výuky, také pro ni připravili oběd ve školní kuchyňce. Paní učitelka s nimi
na oplátku zkoušela fyzikální pokusy a byla aktivním
členem při výuce ruského jazyka. Děti byly motivovány dozvědět se o Litvě něco víc díky rozhovorům
s ní a díky prezentaci, kterou si pro ně připravila o své

zemi, městě a škole. „Každému učiteli bych doporučila absolvování podobné aktivity, ať už z hlediska
zlepšení jazykových schopností, nebo výměny zkušeností v oblasti školství. A největší přínos pro mě? Hostit kolegu z cizí země na dobu několika týdnů je velký
závazek pro jednoho učitele. Já jsem si v tomto čase
znovu uvědomila, jak úžasný kolektiv mám ve své třídě. Je to skupina žáků, kteří drží pohromadě, pomáhají si navzájem, pomáhají mně a já se na ně mohu
naprosto spolehnout,“ říká Mgr. Martina Kupilíková.
A jak hodnotili přítomnost zahraniční učitelky samotní žáci? Nejlépe to vystihují slova Marka, žáka ZŠ
a MŠ Město Touškov: „Na návštěvu paní učitelky Liny
vzpomínám rád, protože jsem se mohl s paní učitelkou bavit jak anglicky, tak i rusky a díky tomu jsem
si procvičil oba jazyky. Zjistil jsem jejich zvyky a tím
jsem se vlastně učil, ale v tu chvíli jsem to netušil.“

Více informací o programu Erasmus+ a možnostech jeho využití pro školy najdete na:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
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Vlašim nestřílí góly, letos
zatím ve druhé lize nevyhrála
Sobotní utkání proti
Hradci Králové je
nesmírně důležité. Ve
Vlašimi se po špatném
startu spekuluje o konci
trenéra Petržely.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Takový začátek sezony ve
Vlašimi dlouho nepamatují. Druholigový tým odstartoval nový ročník soutěže
velmi špatně a po sedmi kolech stále
čeká na první výhru. S bilancí tří remíz
a čtyř porážek je Vlašim v tabulce třetí
od konce.
Poslední nezdar potkal Vlašim v Třinci, kde prohrála 0:2.
„Sráží neproměňování šancí. Vypracujeme si situace před brankou soupeře,
ale nedokážeme je proměnit,“ postěžoval si zkušený vlašimský trenér Vlastimil Petržela.
I proto klub získal na hostování z prvoligového Jablonce mladého útočníka
Ondřeje Mihálika. Hráč ročníku 1997 je
stabilním hráčem reprezentace do devatenácti let a dokonce je jejím kapitánem.
„Máme sice málo bodů, ale jinak je
situace normální. Panice rozhodně nepropadáme, protože vím, že náš tým rozhodně není na sestup,“ uklidňuje Vlastimil Petržela. „Potřebujeme jedno vítěz-

Zatímco se hráči soupeře radují, vlašimský Petr Breda si skrývá tvář v dlaních po dalším inkasovaném gólu. Vlašimskému týmu se v letošní sezoně zatím vůbec nedaří.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA
ství, aby se tým zvedl. Věděl jsem, že
počátek soutěže nebude dobrý vzhledem k losu. Moc nám nepřidala ani častá a velmi přísná vyloučení, ale zápasy
na Vyšehradě a v Opavě jsme měli
zvládnout výsledkově lépe,“ míní uznávaný expert.
I když má Petržela ve fotbalovém prostředí stále výborné jméno, spekuluje se

už po sérii nezdarů o jeho možném odchodu. „To slyším poprvé a určitě mne
nikdo nechce odvolat. Nebojím se toho,
že by se situace nezlepšila,“ řekl kouč
Petržela.
V příštím kole hraje Vlašim doma s
dalším těžkým soupeřem, jímž je Hradec Králové, který usiluje o návrat do
nejvyšší soutěže, odkud sestoupil.

Ani Hradci se však v úvodu druholigové soutěže příliš nedaří, oproti všeobecnému očekávání je po sedmi kolech
s pouhými osmi body až na sedmém
místě. Pravdou ale také je, že mužstvo
postihla zdravotní kalamita, kvůli níž
nemá odehrány všechny zápasy. Po pauze naskočí až ve Vlašimi, hraje se v sobotu od 16.30 hodin.
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Ještě před rokem byla technologie 4K neboli UHD rozlišení něco výjimečného. Takto kvalitní obraz byl k vidění pouze u těch nejdražších televizí. Stejně jako Full HD televize vytlačily z trhu zastaralé
HD, tak nyní s daleko větší razancí nastupují špičkové 4K televize
– s rozlišením čtyřikrát vyšším. Důvod je prostý, cena UHD televizí
Samsung klesla na polovinu, na cenovku „běžné televize“.

Samsung UE48JU6072

Full HD televize se loučí,
nastupuje 4K rozlišení

Pokud nyní zvažujete koupi televize, vaši pozornost si jistě zaslouží například Samsung UE48JU6072 s úhlopříčkou 48“, tedy více než 120 centimetrů.
Chytrou televizi s 4K rozlišením a unikátní technologií PurColour, díky které poskytuje mimořádně syté barvy a větší barevný rozsah než běžný televizor, nyní
pořídíte v DATARTu za cenu 19 989 Kč. A pokud se vám 48“ zdá mnoho, je zde
i menší model, který se s úhlopříčkou čtyřiceti palců hodí do typických panelákových obýváků. Ten najdete v nabídce dokonce za necelých 14 tisíc korun.
Takové televize stály na jaře téměř dvojnásobek!
Oba televizory Samsung jsou vybaveny oblíbenými Smart TV funkcemi,
díky kterým se z televize stává skutečné domácí multimediální centrum.

Předinstalované aplikace umožní vyhledávat na internetu, sledovat YouTube
nebo komunikovat s přáteli na Facebooku a Skype. Samozřejmě není problém
stáhnout i hry nebo výukové programy. Stačí se jen připojit k internetu - bezdrátově pomocí vestavěné Wi-Fi, případně přes LAN. V obchodech DATART po
celé ČR nyní může každý posoudit kvalitu obrazu na běžném televizním vysílání. S výběrem zde poradí proškolení prodavači a zajistí i všechny náležitosti
spojené s dopravou, zapojením a instalací TV na zeď.

Nakupujte online na www.DATART.cz

