Praha a okolí
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Každý pátek ZDARMA

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

+ TV program na celý týden
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BEZ LEPKU!

• Celiakie?
• Problémy s hubnutím?

Zavolejte nám - rádi Vám poradíme!

Všechny naše
produkty, polévky,
omáčky a koření
jsou bezlepkové!
Pomůžeme Vám!
ZDARMA 800 70 76 76 nebo na www.nikal.cz

Už jste někdy pásli?

„V Radotíně se můžete proměnit v pastevce,“ zve Martina Skohoutilová
BOHUMIL BREJŽEK
PRAHA | „Pojďte si vyzkoušet, jaké to
je, pást v Praze ovce a kozy,“ vyzývá
spolek Pražská pastvina. Ten vám po
krátkém zaškolení půjčí zvířata i na několik hodin a z vás se rázem na svazích
Radotínského údolí stanou pastevci.
Podle předsedkyně spolku Martiny Skohoutilové můžete pást ovce a kozy,
časem by měli přibýt i osli a koně.
Jak vás napadlo nabídnout lidem
pastevectví na zkoušku? A kdy jste
s tím začali?
Péči o lokalitu nad Cikánkou v Radotíně jsme převzali v roce 2016. Chceme
zachránit zdejší louky a stepní společen-

stva. Pastva zde historicky probíhala už
od pravěku. Z různých důvodů ale byla
v posledních desetiletích na mnohých
místech ukončena, přitom se jedná o
ekonomicky a ekologicky nejšetrnější
způsob péče. Řízenou pastvu za účelem
ochrany a údržby chráněných oblastí
provádí v Praze již několik let i magistrát.
Čím se vaše aktivita liší od jejich?
Spolupracujete navzájem?
Zvířata svými kopýtky, žaludky i trusem doslova zachraňují přírodovědně
unikátní stepní lokality před jejich přeměnou na jednu velkou křovinatou
džungli. Zdejší fauna a flóra je na pastvu z velké části přizpůsobena a dlouho-

době bez ní nedokáže prosperovat. Vidíme to třeba na příkladech populace
motýlů, velká část území patří mezi evropsky významné lokality. Odbornou
stránku konzultujeme i s magistrátem,
který pečuje o sousední pozemky. Jejich pastva ale probíhá na základě výběrového řízení, bez zapojení veřejnosti.
My pomocí pastvy také pečujeme o
místní květenu a hmyz, ale to není
všechno. Chceme dostat člověka do krajiny, krajinu do člověka. Nechceme být
místem, kam se lidé chodí jen dívat, ale
kde se mohou sami realizovat, pomáhat
při práci, mít vlastní zvířata, v budoucnu si nadojit vlastní mléko... Budujeme
komunitu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Příští vydání
11. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.
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NA VYBRANÝ NÁBYTEK
Platí od čtvrtka do neděle 27.-30.07.2017. Více na www.xxxlutz.cz

Zde odtrhnout - nabídka platná s tímto poukazem
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79,159,-

Smažená mořská treska
s bramborovým salátem,
tatarská omáčka
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Praha a okolí

Muzeum, které chutná sladce
a voní nešizenou čokoládou
Milujete čokoládu
jakéhokoliv druhu
v jakémkoliv množství?
Pak nezapomeňte při
toulkách Prahou zavítat
do Muzea čokolády
Choco-Story Praha.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Sídlí v Celetné ulici a mimo
jiné nabízí degustaci se slibným názvem: All you can eat – sněz, co můžeš.
„Muzeum je v Praze od roku 2008. Patří
do rodiny muzeí s pobočkami v Belgii,
Francii a Mexiku. Svojí unikátní soukromou sbírkou je naprosto jedinečné a
nemá v České republice obdoby,“ říká
Marek Šustáček z Muzea čokolády Choco-Story Praha. Podle něho exponáty
pocházejí ze soukromé sbírky a naprostá většina z nich je původní a autentická. Expozice se věnuje celému známému období zpracování a užívání kakaa,
které je staré přibližně 4000 let.
„Na počátku se tedy návštěvník ocitne ve starověké pyramidě, následně se
dozví, jakým způsobem se kakao pěstuje a sklízí a přes období středověku se
dostane až k moderním způsobům zpracování kakaa,“ přiblížil Marek Šustáček s tím, že návštěvníci navíc získají informace o tom, jak se v historii měnily
formičky na čokoládu, bonboniéry i obaly, ale také to, že čokoláda nebyla vždy
jen pochoutkou. V historii měla i další
funkce – kakaové boby se používaly
také jako platidlo.
„Naše muzeum je koncipované jako
celek. Nedá se srovnávat mlýnek na drcení kakaa z dob Aztéků s diskem z kakaového prášku, který vypadne z lisu
na kakaové boby jako odpad. Obojí má
v historii zpracování kakaa svou nezaměnitelnou roli,“ vysvětluje Šustáček.
Muzeum je otevřeno již devět let. Poslední velká změna nastala před čtyřmi
lety. Tehdy muzeum prošlo rozsáhlou
rekonstrukcí a přestěhovalo se do větších prostor. Došlo i k rozšíření celé expozice a k doplnění o nové exponáty,
které se do původní výstavy nevešly.

Pravidelně mění jen vitrínu s čokoládovými obaly, které jsou vždy tematicky
zaměřené na konkrétní období. Tematickou vitrínu připravují například na Vánoce, Velikonoce nebo k významným
sportovním událostem.
Prohlídky jsou individuální. Informace návštěvník získává díky filmům a textovým a grafickým panelům. „Jediné,
co probíhá organizovaně, je ukázka výroby pralinek, kdy čokolatér předvádí,
jak tato slavná pochutina vzniká. Tyto
ukázky probíhají vždy v celou a v půl,
takže se nikdo nemusí bát, že by o tuto
ukázku přišel,“ přiblížil Šustáček.

Děti zdobí čokoládové
tabulky
V nabídce je i několik workshopů. Připravili je tak, aby měli co nabídnout návštěvníkům napříč generacemi. Pro děti
je lákavá výroba čokoládové tabulky,
kterou si ozdobí barevnými lentilkami.
Gurmáni si rádi vyrobí vlastní truffle
z hořké čokolády. Pokud by měl někdo
o některý z workshopů zájem, nemusí
se předem objednávat. Stačí se domluvit, až tam zavítá.
Největší novinkou letošního léta je
spuštění kurzu na výrobu čokoládových
pralinek a práce s čokoládou. Nejedná
se o běžný workshop. „Jeden takový
kurz zabere čtyři hodiny. Součástí je komentovaná prohlídka muzea, příprava
náplní pro pralinky, výroba vlastních čo-

koládových tabulek a jejich zdobení,
ukázka a vysvětlení temperování čokolády a nakonec zdobení pralinek. Vše,
co si kurzisté vyrobí, si také odnesou,“
nastínil průběh Šustáček. Celý kurz je
navíc koncipovaný tak, aby si po jeho
absolvování mohl návštěvník vyrábět
čokoládu v domácích podmínkách.
Pro milovníky čokolády mají ještě
jednu dobrou zprávu. Vzniká nové čokoládové centrum Chocolate Experience
Centre v Průhonicích. „Bude přinášet
spousty zábavy a tematicky naváže na
současné muzeum Choco-Story představením současných způsobů výroby
v industriálních podmínkách. Momentálně v tomto prostoru probíhá rekonstrukce a otevřít plánujeme příští rok,“
dodal Šustáček.

Při ukázce výroby pralinek čokolatér předvádí, jak tato slavná pochutina vzniká. Tyto ukázky probíhají
vždy v celou a v půl.
FOTO | 2x ARCHIV MUZEA

Muzeum čokolády
Otevřeno denně 9:30–19 hodin
Vstupné: 270 Kč;
děti do šesti let zdarma,
děti do 15 let, studenti a senioři
65+ 199 Kč
Degustace čokolády ve stylu All
You Can Eat v ceně vstupného
Celetná 10, Praha 1
Tel.: +420 725 975 762

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce
šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Ivana Faryová, ivana.faryova@mafra.cz ■ Editorka: Lenka Brdková, lenka.brdkova@mafra.cz ■ Inzertní
poradce: Filip Navrátil, tel.: 734 517 439, filip.navratil2@mafra.cz ■ Vedoucí distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Redakce Praha – střední
Čechy: Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha-Smíchov, redakce.praha@5plus2.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné,
vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného
svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s., je součástí
koncernu AGROFERT.

Praha a okolí

28. července 2017 3

Už jste někdy pásli?

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Jak velké je vaše stádo?
Od poloviny května letošního roku tu
máme šest koz a dvě ovce, nyní k nim
přibyly další dvě kozy a šest oveček. Pilotní fáze projektu zatím probíhá velmi
dobře a ještě v letošním roce bychom
chtěli stádo rozšířit o další zvířata. Právě jednáme s dalšími majiteli, takže se
tu brzy budou prohánět třeba i oslíci a
koně. Velikost stáda se bude odvíjet především od počtu lidí, kteří budou ochotni zvířatům věnovat kousek svého času
a péče.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Jaký je zájem? Chodí k vám rodiny s
dětmi, nebo jsou to spíše samotní
dospělí?
Dělali jsme různé akce pro veřejnost.
Většinou se jednalo o pracovní akce
kombinované s exkurzí či večerním posezením u ohně. Velký zájem pozorujeme zejména v řadách firemních dobrovolníků, kteří si k nám jezdí protáhnout
svá ztuhlá kancelářská těla a zažít tak
trochu jiný teambuilding. Jsme ale otevřeni všem nadšencům, kteří by rozšířili řady našeho tvrdého jádra.

KRÁTCE
Praha 5 opraví
Dětský ostrov
Radotínské kozy jsou mírné, podle
Martiny Skohoutilové (na foto)
sem můžete stejně jako ona i s dětmi. FOTO | 2x SPOLEK PRAŽSKÁ PASTVINA

Kde se mohou ti, kteří by si chtěli pasení vyzkoušet, přihlásit? A co na ně
čeká?
Kontakt se zvířaty vám zprostředkuje
spoluzakladatel spolku Vojtěch Kostíř,
který o stádo trvale pečuje a má na starosti i případné dobrovolníky a zájemce
o exkurze. Nejrychleji ho můžete kontaktovat na telefonním čísle 603 598
341. Můžete si s ním třeba zahrát hru na
karpatské honáky a vyzkoušet si vodit
stádo po příkrých skalkách.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Rozšíříte stádo i místa, na nichž budete pást?
Nejčerstvějším plánem je celodenní
akce, která se bude konat při příležitosti
Mezinárodní noci pro netopýry. V sobotu 26. srpna zahájíme nad Maškovým
mlýnem od 10 hodin program zahrnující seznámení se stádem, výstavu pod
širým nebem, exkurzi údolím a jeho
úklid, ukázku kroužkování ptáků a večerní posezení s pozorováním nočních

INZERCE

SMÍCHOV | Radnice Prahy 5 připravuje rekonstrukci areálu Dětského ostrova
za 19 milionů korun. Práce mají začít v
září. „Věřím, že budeme hotovi do konce roku,“ uvedl místostarosta Prahy 5
Martin Slabý (ANO).
(ml)

V Europarku to o prázdninách žije
Rodinná dovolená už proběhla, děti mají ještě měsíc prázdnin před sebou,
nudí se doma a dospěláci musí chodit do práce. A po práci musí často nakoupit. Jak zabavit o prázdninách děti? Častá otázka mnoha rodičů dětí ve
městě. Zkuste zajet do Europarku. Mají tam naplánovánu o prázdninách
řadu zajímavých akcí pro děti i jejich rodiče.

motýlů a netopýrů a dalších živočichů.
Momentálně máme k dispozici více než
13 hektarů, a přestože je letošní rok pro
nás rokem zkušebním, naším cílem je
v budoucnu spásat další desítky hektarů
na mnoha nových lokalitách nejen v Praze, ale i v jejím okolí. K tomu samozřejmě budeme potřebovat další zvířata a
další pomocné ruce.

INZERCE

Domov p
pro seniory
y MARTA

� pobytové zařízení pro seniory
� registrace na poskytování sociálních služeb
dle §49 Zák. 108/2006 Sb.
� zajištění sociálních a pečovatelských služeb
kvalifikovaným personálem
� 1 nebo 2-lůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením
� součástí areálu zahrada pro klienty

Černokostelecká 326/25, Říčany
Tel. 777 662 740, 323 604 124 - sociální pracovnice
Po - Pá 8.00 - 16.00

e-mail: senior.dum.marta@seznam.cz, www.seniordummarta.cz

Do konce prázdnin si můžete v Europarku vyzkoušet zdarma svoji zručnost,
bystrost a pohotovost při originálních hrách, umístěných na několika stanovištích. Můžete si zahrát hry Člověče, nezlob se, Drákula, Domino,
Cornhole, Dáma, Garden-rondo, Mikádo a Pexeso – to vše v maxi
provedení.
Zapůjčení herního náčiní je zdarma oproti vratné záloze 500 Kč. Navíc je zde
soutěž Hlasuj pro nejlepší hru. Tři z hlasujících budou na konci léta
vylosováni a obdrží hru pro kterou hlasovali.
Další možností, kterou můžete vyzkoušet je DiscGolfPark
Před Europarkem vzniklo nové devítikošové discgolfové hřiště, které bude
možné zdarma využívat po celý rok.
Discgolf je poměrně nová disciplína, která zaujme všechny věkové
skupiny a rozšíří možnosti pohybového vyžití jak dětí předškolního věku,
celých rodin, tak seniorů.
Přijďte si vyzkoušet discgolf do Europarku i vy, disky jsou k zapůjčení
zdarma oproti vratné záloze 500 Kč.
Nápadů jak zabavit děti i celé rodiny mají v Europarku hodně
po celý rok, tak ho navštivte a užijte si nejen nákupy,
ale i spoustu zábavy.
www.europark.cz

4 28. července 2017

Česká republika

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
Vezměte
5plus2 na výlet,
pošlete snímek
a vyhrajte

Jiří Šantrůček. Četba na Sahaře.

Chcete uspět
v letní čtenářské
soutěži?

Jiří Kopecký.
Na Černé hoře v Janský
ch
zůstával sníh ještě začátk Lázních
em července.

Z dovolených a cest po různých
koutech světa posílají čtenáři své
fotky s týdeníkem 5plus2.
Je jich tolik, že nebude snadné
odměnit nejzajímavější.
Autor vítězného snímku vyhraje
2000Kč, čtenář na druhém místě
1000Kč a „bronzový“ 500Kč.
Jana Dokoupilová. To je dovolená!

Jak na to? Stačí poslat v průběhu
prázdnin, tedy do 31. srpna, svou
fotografii s týdeníkem 5plus2
na e-mail redakce@5plus2.cz
a připojit kontakt na sebe.

Dana Kukulová, Radostov.
p s2 u jezírka.
S 5plu

Fantazii se meze nekladou, snímek
může být legrační, romantický či
dobrodružný. Můžete ho vyfotit
doma, v cizině, u vody či na zahradě. Vyrážíte na koncert, divadelní
představení? I to je dobrá příležitost
pro památeční snímek.

Ivana Rochlová, Krásno.
Hezké počteníčko 5plus2 posílají
ze zájezdu z Dudinců „seňoři“.

Fotografie budeme zveřejňovat
na redakčním Facebooku, některé
i v tištěném týdeníku 5plus2.
Kompletní pravidla najdete
na webové stránce
www.5plus2.cz/letnisoutez. (red)

Jiří Kánský, Liberec. Já a Franz Jose
f
v Mariánských Lázních.

Pařbám se neubráníme, přiznává Pečený
Festivalová sezona je
rozjetá, teď je na řadě
Benátská! s Impulsem.
Vyvrcholí v sobotu v noci.
LIBEREC | Rocker Petr Pečený je jedním z pořadatelů libereckého hudebního
festivalu Benátská! s Impulsem. A představí se i se svou kapelou Doktor P.P.,
už v pátek 28. července.
Jak vypadá noc Petra Pečeného po
koncertě dnes a jak vypadala před
dvaceti lety?
Dnešní Petr Pečený alias Doctor P.P. se
snaží, pokud to jde, dorazit po koncertě

domů do své postele a připravit se na
další vystoupení.
Koncert je totiž
dosti fyzicky náročný, takže absolvovat ho v kocovině vyžaduje vysoké morálně volní
kvality (smích).
Takže čas mejdanů skončil?
Samozřejmě, že pařbám se neubráníme
ani dnes, zvlášť, když velkou část koncertů absolvujeme s kamarády z kapely
Tři sestry. Před pár lety jsem býval divočejší, ale s věkem si namísto večírků užívám daleko více samotných koncertů.

Zvlášť když v poslední době narůstá zájem fanoušků o naši muziku. Nové album sice vyjde v září, ale polovinu písní z něj koncertně hrajeme a první singl
už slaví úspěchy v rádiích.
Je festival Benátská! s Impulsem něčím výjimečný? Přeci jen nese podtitul Festival dobré nálady…
Jsem spolupořadatelem festivalu třetím
rokem, ale je pro mě naprosto srdeční
záležitostí. Se svou kapelou Doctor P.P.
jsem na něm mnohokrát hrál a zažil s kamarády spoustu nádherných příhod, o
čemž ráda vypráví festivalová ochranka
(smích). Druhým rokem spolupracujeme s rádiem Impuls. Letošní ročník je
výjimečný právě v tom, že Impuls je ti-

tulárním partnerem a máme s ředitelem
festivalu Pavlem Mikezem obrovský zájem, aby s ním byla velká spokojenost.
Často vystupujete v barevných oblecích a mnohdy máte i klobouk. Je to
taková variace na image gangstera?
Poslední dvě koncertní show nám připravil kamarád a skvělý skladatel Lešek
Wronka. On také zásadně mluví do kostýmů, i když ten poslední v pastelových
barvách navrhoval Jonáš Ledecký, syn
Janka, který je skvělým výtvarníkem.
Stylizace souvisí s mou mnohaletou láskou ke komiksům, jejichž jsem velkým
sběratelem, a zejména s láskou k záporným komiksovým postavám. Zvláště Joker je mou láskou na celý život. (vrm)
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Escobar. Kokainový Robin Hood
Před 25 lety začala
štvanice na drogového
barona Pabla Escobara.
Takřka po roce a půl
skončila smrtí
kolumbijského mafiána.

neomezeném vlivu, shromažďují bohatství a holdují kokainu, proti kmotrovi
z Kolumbie jde jen o malé ryby.
Když se v Česku schylovalo k sametové revoluci, pro Kolumbii byla příznačná korupce, únosy i vydírání a tamní vláda se Escobara bála. Mafián sice
podporoval malé sportovní kluby, peníze dával chudým lidem a sám se rád prezentoval jako Robin Hood, jenže také
rozpoutal válku v ulicích.

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
KOLUMBIE |
Stříbro, nebo
olovo, tedy buď
se necháš uplatit, nebo tě zabijeme – to bylo
heslo kolumbijského drogového krále
Pabla Escobara (na snímku), asi největšího narkobarona v moderních dějinách.
Svého času sedmý nejbohatší muž
světa vydělával milion dolarů denně,
vlastnil flotilu lodí, letadel i aut a kontroloval 80 procent celosvětového obcho-

Obávaný šéf medellínské narkomafie Pablo Escobar, jeho žena Victoria Eugenia Henau a syn Pablo.
du s kokainem. Štěstí mu ukázalo záda
před 25 lety, 22. července 1992.
Mladý Escobar z rodiny rolníka a učitelky se živil krádežemi aut a náhrobků,
které dál prodával. Později pašoval
z okolních zemí kokovou pastu pro výrobu kokainu. Získal obrovskou moc,
když v rodném městě Medelllín vybudoval drogový kartel. Tehdy, počátkem
80. let, ztratil veškeré zábrany.
Zatímco v Česku jsou někteří lobbisté a úředníci občas přesvědčeni o svém

Vězení La Cathedral
Opojen vlastní mocí, nerozpakoval se
nechat zabít několik kandidátů na kolumbijského prezidenta nebo byl spojován s útokem na kolumbijský nejvyšší
soud v roce 1985, kdy nálož zabila polovinu sboru nejvyšších soudců země.
Později k zemi poslal Boeing, o kterém se domníval, že v něm sedí nepohodlný politik. Ten tam ale nebyl a zemřelo 110 nevinných lidí. Tehdy ztratil náklonnost obyčejných Kolumbijců a na
svou záchranu vymyslel plán.
Tuny kokainu proudící přes Bahamy
do USA provokovaly americké úřady,
které vyzvaly Kolumbii, ať Escobara

vydá. Ten dostal strach a sám předstoupil před výkonnou moc s návrhem, že si
postaví vlastní vězení a zůstane v něm
pět let. Vláda v Kolumbii souhlasila a
nad Medellínem vyrostl luxusní komplex La Cathedral se stadionem, bazénem či vodopádem. „Vězení“ hlavně
chránilo Escobara před skupinou Los
Pepes, jejíž řady tvořili rodinní příslušníci Escobarových obětí a popravili na
300 mafiánových příbuzných a přátel.
Jenže narkobaron svůj „kriminál“
opouštěl a do La Cathedral se vydala
dvojice úředníků s tím, že má nastoupit
do státního vězení – byli zajati a mučeni. O pár dní později, 22. července
1992, k bráně dorazila armáda. Vojáci
vtrhli dovnitř a Escobar utekl.
Přes rok se skrýval, nikde nespal déle
než noc, mohl telefonovat jen tři minuty. USA vyslalo do země speciální jednotky Delta Force a Navy SEAL. Z trůnu padajícímu drogovému králi se stal
osudným telefonát se synem, který se
protáhl, a policie ho lokalizovala.
Mafián byl dostižen na střeše jednoho z medellínských domů a zastřelen.
Jeho rodina později uprchla do Argentiny a nechala si změnit jména.

osobní auta
užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy
stavební stroje
a další....
Vyberte si z více než 30 000 nabídek na
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Vlastimil Brodský si u chaty
na Slunečné vzal život
Radovan Lukavský kosil na Vysočině trávu, Ladislav Pešek popíjel kafíčko u vilky
Pampeliška a Josef Kemr se nastěhoval do bývalého včelína. V pokračování seriálu
5plus2 Chalupáři stříbrného plátna také připomínáme, co psal Vlastimil Brodský
na dveře roubenky, když pravidelně odcházel na hřbitov za svými pochovanými rodiči.
RADOVAN LUKAVSKÝ, Čachnov
V roce 2013 se objevil zvláštní inzerát. Za 2,5 milionu nabízel chalupu v Čachnově na Vysočině, v níž trávil volné chvíle Radovan Lukavský. „V Praze
bydlím, ale zde na chalupě žiji!“ stála v inzerci hercova slova. Z prodeje ale
e
dil
sešlo a na chalupu začala jezdit hercova vnučka. „Pan Lukavský vždy chod
d
tamhle do lesa a nahlas se učil role. Byl slyšet už z dálky,“ vzpomíná soused
V
Václav Kyncl. Herec koupil stavení v 70. letech
n
na radu přátel a práce se nebál. „Často žal
kkosou trávu. Pak zašel k nám domů na besed
du a vypravoval,“ prozradil soused, který byl
za svůj život v Národním divadle jen jednou.
A to právě v roce 2008 v den, kdy měl jeho
slavný soused pohřeb.
T
Tip na výlet v okolí: 12km od Čachnova se
n
nachází skanzen na Veselém Kopci, kde
se točil třeba Cirkus Humberto či pohádky
L
Lotrando
a Zubejda a Sedmero krkavců.

LADISLAV PEŠEK, Stražisko
Když se chudý muzikant z pohádky Obušku, z Pytle ven alias Ladislav Pešek rozhodl odjet na chalupu, sedl do bleděmodrého trabanta a vyrazil do milované vilky
Pampeliška ve Stražisku na Drahanské vrchovině. Z Prahy ho čekala dlouhá cesta,
ttéměř 300 kilometrů. Při srovnání s dnešní rozkopanou D1 byla
jízda jistě poetičtější a trabantem trvala stejně dlouho. Role se
u
učil na zahradě a rád chodil na procházky do lesů. „Byl to velmi
p
příjemný pán. Občas nás pozval na kafíčko. O svých rolích ale
n
nemluvil. Někdy jsme mu nachystali dřevo nebo upravili zahradu,“
zzavzpomínala sousedka s tím, že herec rád odpočíval v houpaccím křesle na terase. Bohužel ho právě na tomto místě postihla
v červenci roku 1985 mozková mrtvice. „Tak pořád, že jsem jura,
vvšechno v pořádku, a ejhle... Ale nezoufám a jsem optimista,“ nap
psal to léto neteři v dopise. Zemřel rok nato 13. července 1986.

FOTO: ARCHIV MAFRA, ARCHIV ČESKÉ TELEVIZE

VLASTIMIL BRODSKÝ, Slunečná
Vlastimil Brodský začal chalupařit těsně po 2. světové válce v se
everočeských Kytlicích, kdy mu bylo 26 let. Prázdné odemčené chalupy po vystěhovaných Němcích se prodávaly po třech tisícovkách. V 60. lete
ech se hevomanželkou
rec po rozvodu přesunul do 13km vzdálené vsi Slunečná. S nov
Janou Brejchovou si vybrali roubenku na kopci a u potůčku. „JJana chtěla
val na místbydlet na kopci a já u vody,“ vysvětlil kdysi. Když se herec vydáv
ní hřbitov, kde jsou pochováni jeho rodiče,
věsil si prý na dveře ceduli: „Jsem na hřbitově, doufám, že přechodně.“ Dnes je tam
Vlastimil Brodský pochován také, 20. dubna
2002 se ve věku 81 let v chalupě zastřelil.
Tip na výlet v okolí: U kostela ve Slunečné
se rozkládá Farská louka s hojným výskytem šafránu. Na zahradě č. p. 71, kde žil
a zemřel Vlastimil Brodský, nahradila už
hercovu roubenku jiná chalupa.

JOSEF KEMR,
KEMR
Planá nad Lužnicí
Josef Kemr a Rudolf Hrušínský si
byli tak blízcí, že si kousek od sebe
postavili chatu, Kemr si vybudoval
malý skromný příbytek z bývalého
včelína. Poté se navštěvovali i o Vánocích a chodili spolu na ryby. Přesněji Hrušínský měl nahozený prut
a Kemr seděl vedle něj. Občas je
navštívili studenti divadla, lákalo je
poznat, jak tráví letní volno ti nejlepší z oboru. Věřící Josef Kemr jezdil
do Plané nad Lužnicí s partnerkou
Marikou Skopalovou a spolu ještě
před rokem 1989 opravovali kapličky. Vápno i srp vozili v trabantu
a „pracovní pikniky“ si zpříjemňovali
trochou vína a cigaretou. Herec
Národníh
ho divadla zemřel v lednu 1995, devět měsíců po Rudolfu
Hrušínskkém.
Tip na vý
ýlet v okolí: 22 kilometrů
od Plané leží lázeňské město Bechyně
ě, kde Vlasta Burian u řeky
Lu
užnice natáčel film Ryba
na suchu.

CHALUPY
SLAVNÝCH
Informace a historky o chalupách slavných hereckých
hvězd vycházejí z knihy
Chalupáři stříbrného plátna,
kterou napsal Radek Laudin,
redaktor MF DNES a týdeníku 5plus2. Publikace je
k dostání na Kosmas.cz.

SLEVA NAVÍC

PO PŘEDLOŽENÍ LETÁČKU
DO 14.08.2017

* NA VEŠKEROU LETNÍ OBUV A KABELKY
V CCC (ZLEVNĚNÉ I NEZLEVNĚNÉ)

8 28. července 2017

Česká republika

Koučka školí i pekaře
a číšníky, nejenom šéfy
„Zapomeňte na polopravdy a milosrdné lži. Buďte
pravdiví a upřímní. A to i vůči svým šéfům,“ radí
nespokojeným Čechům Larisa Francírková.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Převážnou část života, kdy jsme
vzhůru, trávíme v práci. Někteří mají to
štěstí, že je pro ně povolání koníčkem,
ale pro většinu lidí je práce zkrátka povinnost, kterou je nutné si odbýt. Koučka Larisa Francírková se snaží své klienty podpořit, aby chodili do práce každý
den s láskou a dobrou náladou.
Není to ale snadné. „Většina lidí si zatím ještě stále neuvědomuje vlastní odpovědnost. Máme tendenci si stěžovat
a přenášet vinu na vedení společnosti,
kde pracujeme, na systém, na politiky… Nedíváme se na to, co můžeme
udělat my sami,“ říká úspěšná koučka,
která spolupracuje s řadou známých firem, jako je například Rodinný pivovar
Bernard nebo proslulá restaurace a hotel Chateau Mcely.

„

Pokaždé, když nastoupila do nové
práce, byla nadšená a měla pocit, že se
jí splnil sen. Po čase ale nadšení vždy
opadávalo. Vinila z toho kolegy nebo
náplň práce. „Často jsem byla ve stresu,
abych splnila očekávání. Chtěla jsem
být úspěšná a měla jsem strach, že se mi
to nepovede," říká.

Klíč ke spokojenosti
Jednoho dne zjistila, že dál tak pokračovat nechce. „Tehdy mi bylo dvaatřicet
a řekla jsem si, že takhle nechci prožít
zbytek života. Nic hrozného se mi nedělo, ale nemohla jsem říct, že bych byla
v životě spokojená,“ vrací se v čase
Francírková, jež našla klíč ke spokojenosti v hodnotách, které řada lidí v profesním životě vytlačuje stranou – a sice
v upřímnosti, pravdivosti a také napří-

Spoustu věcí, které v práci vadí, můžeme
změnit sami. Není třeba dávat výpověď.

I ona sama dlouhé roky nebyla v zaměstnání šťastná, přestože vedla úspěšnou kariéru. Vystudovala politologii
a mezinárodní vztahy, má za sebou zkušenosti ze státní sféry i neziskového sektoru a mimo jiné se sedm let věnovala lokálnímu a mezinárodnímu obchodu ve
velké společnosti.

klad ve vlídnosti, laskavosti, soucitu
i důvěře. „Uvědomila jsem si, že i úplně
malé polopravdy a lži, které jsou společensky korektní a ke kterým se přikláníme, aby nám usnadnily život, nám jej
v důsledku komplikují,“ vzpomíná Francírková. Začala se tedy nejen v práci
oprošťovat od milosrdných lží, vyhýba-

vých odpovědí, výmluv a zjistila, že se
skutečně něco začalo dít. V mnoha směrech se dočkala pozitivní odezvy. „Pro
obchodníka je to trochu netradiční, ale
díky tomu, že jsem byla pravdivá i v situacích, kdy by bylo jednodušší říct malou lež, jsem si práci začala užívat. A to
se brzy pozitivně odrazilo i na mých výsledcích,“ říká.

Proč je nadřízený kretén?
Ovšem pozor. Být upřímný a pravdivý
neznamená, že přijdete k šéfovi a od
plic mu sdělíte, že je idiot.
„Když mi klient řekne, že má problémy s nadřízeným, protože je to kretén, zeptám se ho, proč je kretén. Položím otázku: Než jste ho takto pojmenoval, co vás
na jeho přístupu trápilo? Pak už se obvykle dozvím něco konkrétního, jako třeba
to, že dotyčný zamlčoval svým podřízeným informace a nedalo se na něj spolehnout. A je to tady! Skvělé! To už jsou
konstruktivní připomínky, s nimiž se dá
pracovat. Můžete přeci svého nadřízeného požádat, aby se k vám potřebné informace dostávaly včas, a stejně tak můžete
vyjádřit, že vám vadí, když nedrží své
slovo,“ vysvětluje Francírková, jak překvapivě krátká cesta vede od nadávek ke
smysluplné debatě. Není snadná, vyžaduje odvahu mluvit otevřeně a zároveň
upřímně. Své poznatky se dnes snaží předávat lidem na všemožných pozicích.
Většina firem investuje do koučů pouze pro představitele top managementu,
už jsou ale i takové, které Francírkovou
nechávají pracovat například se svými
pekaři, číšníky, pokojskými… Pořádá

Koučka Larisa Francírková sází na
pravdu. FOTO | MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ
také kurzy pro širokou veřejnost, kde se
lidem snaží mimo jiné dokázat, že neustálé střídání zaměstnání není řešením.
„Spousta lidí, kteří za mnou původně
přišli s tím, že chtějí změnit práci, protože jsou v ní nešťastní, nakonec výpověď
nedá. Přijdou na to, že spoustu věcí, které jim v zaměstnání vadí, mohou sami
ovlivnit a nemusejí kvůli tomu odcházet,“ říká žena, podle které neexistuje
povolání, na němž by nezáleželo. Právě
to se svým klientům snaží předat.
„Je třeba si uvědomit, že i recepční,
která zdánlivě nemá žádný vliv na vedení firmy, může ovlivnit svým laskavým
přístupem spoustu lidí ve společnosti,“
uzavírá Francírková.

Colours 2018? Fanoušci touží po Coldplay
Na 55 tisíc hudebních
nadšenců zaplnilo areál
festivalu Colours of
Ostrava. Pořadatelům se
osvědčil formát, kdy
program končí v sobotu.
ČR | Ačkoliv pořadatelé Colours of Ostrava oficiální počty návštěvníků nezveřejňují, je jasné, že minulý týden bylo ve velkém industriálním areálu vyprodáno. „Blížíme se k plné kapacitě areálu,“ uvedla ředitelka hudebního festivalu Zlata Holušová. Podle členů ochranky či hasičů se reálný počet diváků blížil 55 tisícům.
V pondělí dopoledne Zlata Holušová
mluví chraplavým hlasem černošského

zpěváka rock‘n‘rollu, každou noc čtyřdenního festivalu spala prý pouhé tři hodiny.
Už teď ale ví, že Colours 2018 začnou ve
středu 18. července 2018 a „pojede se“

opět do soboty 21. července. „Nový koncept od středy do soboty se osvědčil, lidé si
totiž rádi v neděli odpočinou,“ podotýká.
A na co se v příštím roce můžeme těšit?
V anketě mezi fanoušky zatím vítězí anglický bard s irskými kořeny Ed Sheeran,
pak britští Coldplay nebo francouzské duo
Daft Punk. „Nic ale neslibujeme, že...“
píší s úsměvem k hlasování v anketě dramaturgové ostravského festivalu.
Zpět ale k uplynulému ročníku. Fanoušci tentokrát nemohli využít kemp, který
v minulých letech fungoval v bezprostřední blízkosti festivalového areálu. „Měli
jsme problém se stromy, které ještě neprošly potřebnými dendrologickými zásahy,“
vysvětluje ředitelka s tím, že záleží na
městské části Moravská Ostrava a Přívoz,
zda bude příští rok už zase vše v pořádku.
Komplikace byly také hned v první den

akce, kdy se u vstupní brány nedočkavě tísnily tisíce lidí. „První den je třeba chodit
už ve chvíli, kdy se areál otevře, tedy
ve 12 hodin. Když se 30 tisíc lidí navalí těsně před vystoupením první kapely, tak pak
jsou prostě fronty,“ upozorňuje Holušová.

Parádní návrat Midnight Oil
Z letošních hlavních hvězd fanoušky asi
nejvíce potěšili australští rockeři Midnight Oil (na snímku). Tyto rockové legendy měly totiž mnohaletou pauzu a na Colours vystoupily několik měsíců po svém
návratu na koncertní pódia. V Česku navíc byly úplně poprvé. „Hodně lidí také
překvapili paradoxně ti interpreti, kteří nebyli na hlavních scénách. Například Pierce Brothers, na kterých se najednou zjevilo 10 tisíc lidí,“ zmínila ředitelka. (jos)

 Letní hity ve vaší LÉKÁRNĚ

INZERCE

STOP hemoroidům!

KOUZELNĚ
KRÁSNÉ
NOHY bez
křečových žil

Nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, těhotenství
nebo stres jsou časté příčiny vzniku hemoroidů.

Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel na hemoroidy
v kategorii zdravotnických prostředků – Hemostop® Gel Max z prémiové
řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe vera
a dalších devíti bylin působí již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku).
Díky Aloe vera má gel zklidňující účinek při podráždění a svědění v oblasti
konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky
a extrakt dubové kůry se osvědčil svými stahujícími vlastnostmi.
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Přípravek je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.
Žádejte v lékárnách!

Štípe,
pálí,
svědí

??

www.hemostop.cz

Znáte z TV

Toužíte po nohách bez křečových žil, metliček a nepříjemných otoků?
Hledáte úlevu pro nohy unavené po dlouhém stání či sezení? Pak vsaďte
na konopí!
Venosil konopné mazání s chladivým efektem poskytuje okamžitou
úlevu a osvěžení pro nohy bez křečových žil, metliček, otoků nebo pocitů
těžkosti. Venosil obsahuje patentově
chráněnou kombinaci konopného
oleje a extraktu z jehličí jedle sibiřské.
Mezi další účinné látky patří rutin,

kostival, arnika, fenykl, řepík, máta,
měsíček a šalvěj. Dlouhodobá péče
a jemná masáž nohou Venosilem přispívá ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin. Dopřejte
si díky Venosilu radost z krásných
a svěžích nohou.

je k dostání v lékárnách, v prodejnách zdravé
výživy nebo na www.cannaderm.cz
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Z OLTTE RADIKÁLNÍ
ADIK
IK ÁL Í Ř
EN
ZVOLTE
ŘEŠENÍ
Vrátilo se vaše dítě domů a podezřele se škrábe ve vlasech?
JEDNEJTE RYCHLE a zlikvidujte vši okamžitě!

R

evoluční novinka LiQuido RADICAL je zdravotnický
prostředek poskytující maximální účinnost a péči o vlasy
a pokožku hlavy při výskytu vší a hnid. Obsahuje unikátní
komplex přírodních silic a olejů, jejichž kombinace a účinné látky
vytváří nepříznivé podmínky pro existenci, růst a množení vší.
Přípravek LiQuido RADICAL je šetrný a dobře snášený i citlivou
dětskou pokožkou. Není parfémován a nedráždí, proto je vhodný
i pro malé děti a alergiky. České maminky měly možnost otestovat jeho účinnost a všechny se jednoznačně shodují, že Liquido
RADICAL má vysokou účinnost proti vším a hnidám.
Výhodou Liquida RADICAL je navíc snadná a rychlá aplikace.

DOKONALÝ RECEPT PRO ŽIVOT
BEZ STŘEVNÍCH VETŘELCŮ
Máte doma domácího mazlíčka, ale zároveň vás trápí stavy bez nálady a trvalá
únava? Necítíte se dlouhodobě ve své kůži nebo prostě jen patříte k lidem, kteří chtějí
důkladně pročistit svůj organizmus? Právě pro vás byla vyvinuta unikátní novinka
ČERVEX – pro život bez vetřelců.

Navíc hřebínek a čepice ZDARMA.
Žádejte ve vašich lékárnách nebo na www.liquido.cz

Vyzkoušejte doplněk stravy SWISS ČERVEX,
revoluční NOVINKU, speciálně vyvinutou
na široké spektrum střevních agresorů.
Přípravek obsahuje komplex nejsilnějších
účinných látek: papáju, jenž podporuje zánik střevních vetřelců, ořešák královský,
který působí v lidském těle jako antioxidant

a chrání jej v případě těžkých podmínek
a kurkumu dlouhou podporující správnou
činnost jater a imunitního sytému. Kromě
toho SWISS ČERVEX navíc obsahuje česnek
kuchyňský, pelyněk pravý a zázvor lékařský.
K dostání ve vašich lékárnách
nebo na www.cervex.cz.
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Hejkal nestraší,
Šotek je stavař,
Čert trošku děsí
Přináší potíže, když
má člověk příjmení jako
z pohádky? Zeptali jsme
se jejich nositelů.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Česko je zemí hradů, lesů, tajemství a pohádek. Není divu, když občas
potkáme Šotka, zaslechneme Hejkala,
„proletí“ kolem Drak a protančí Víla.
Ve Znojmě dokonce sídlí Fénix, jediný
v republice. Týdeník 5plus2 pátral po
Češích s pohádkovým příjmením.
Třeba po Hejkalech. V Česku jich je
226, nejvíce v „lesích“ na Vysočině.
„To víte, to je jedno z nejprotivnějších
strašidel, co vůbec kdy bývaly. Jde člověk v noci lesem a najednou to za ním zahejká, zařičí, zaúpí, zakvílí, zavyje nebo
se tak hrozně zachechtá. To se rozumí,
člověk se vyděsí na smrt, taková hrůza
na něj padne, a on běží, pádí, utíká, div
duši strachem nevytrousí,“ líčí Karel
Čapek hejkala v Devateru pohádek.
S takovým popisem nemá prý nic společného Václav Hejkal, majitel autoservisu z Okrouhlice na Vysočině. „Moje příjmení není tak úplně pohádkové, můj pradědeček se totiž jmenoval Heykal, psal
se ‚y‘. Teď už se 150 let píšeme s ‚j‘. Původně to mohlo spíš být německé příjmení,“ myslí si Václav Hejkal.

Co na to říkají jazykovědci? Příjmení
Hejkal pochází – stejně jako označení
pro strašidlo – ze slovesa hejkat, tedy ze
zvuků, které vydávají třeba husy nebo
sýčci. „Příjmení tedy nejspíše vzniklo
jako přezdívka podle způsobu řeči a zvuků, které původní nositel jména vydával,
stejně tak máme příjmení jako Hlas,
Řmot
nebo
Hvizd,“ vysvětluje Žaneta Dvořáková z oddělení
onomastiky Ústavu pro jazyk český, která se zabýŽaneta Dvořáková, vá naukou o vlastjazyková expertka ních jménech.

Karkulín: Pletou mi jméno
A co třeba Karkulín a Karkulínová?
Těch je v Česku jen 10. „Podstatné jméno karkule pochází ze středolatinského
carracalla, tedy čepec, čapka. Karkulka
je pak zdrobnělina, kterou byla podle
své nápadné čapky pojmenována známá
pohádková hrdinka,“ říká Dvořáková.
Své ví i pražský prodejce elektroniky
a nositel jména Jiří Karkulín. „Na Karkulku slyším celý život už od školky. Je
to také zdroj častého komolení, říkají
mi Karkulík, Karhulík, asi největší zkomolenina byla pan Kaskulén,“ směje se.
Jak vlastně lidé svá zvláštní příjmení
získali? „Příjmení, která vznikala z označení nadpřirozených bytostí a strašidel,
byla většinou přeneseným pojmenováním podle vlastností duševních či fyzických,“ vysvětluje expertka Dvořáková.

Nastup do Amazonu a získej nástupní
bonus 15 000 Kč! - Světoznámý
internetový obchod nabízí místo v
distribučním centru. Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně. Více

Randstad s.r.o.

Pohádková Karkulka nosí červený čepec, kdežto Jiří Karkulín jako nadšený
biker právě odložil kolo a sundal cyklistickou helmu. FOTO | ARCHIV, ARCHIV J.K.
Jako je zmíněný Hejkal odvozen od vlastnosti fyzické, existují příjmení ukazující
na vlastnosti duševní.

Šotek nebo polsky Szotek?
To je například Šotek. Těch žije v českých luzích a hájích 306 a jsou rozeseti
po celé republice. „Šotek je domácí
duch, který člověku sice pomáhá, ale
rád ho i škádlí, i proto se v polygrafii
označuje jako šotek tisková chyba, která mění původní smysl textu. Toto příjmení nejspíše vzniklo jako označení někoho poťouchlého,“ říká Dvořáková.

Pohádkový drak se kdysi objevil
na pěší zóně v Jičíně. Žádný Drak
ale ve městě nebydlí, nejbližší je z
Mladoboleslavska. FOTO | O. LITTERA

Profesionální řidič s oprávněním C Pro pobočku v Českých Budějovicích
hledáme řidiče na plný úvazek - zavážení
zboží v okolí ČB. Nutností je profesní průkaz
a zkušenost s řízením. Životopis posílejte na
personalni@kili.cz nebo volejte 725 398
961.

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Více na www.jobdnes.cz/detail/NK8X7F

Justice, právo, legislativa

Grafika

Co na to Petr Šotek, stavař z Valašského Meziříčí? „Rozhodně to není nějakou fyzickou podobou. Že je to jakýsi
skřítek, jsem zjistil až ve 20 letech. Spíš
moje dcera se potýká s tím, že je to pohádkové příjmení. Ono to ale prý vzniklo někde z polské strany, kde se psalo
jako Szotek,“ vysvětluje opravdový český Šotek. To připouští i expertka:
„V tom případě by byl možný i výklad
z polského podstatného jména szot, tj.
kramář, podomní obchodník.“

Drak, Fénix, Princ i Král
Řada pohádkových příjmení vznikala
během staletí z domovních znamení či
erbů. „Doklad o příjmení Drak máme
z roku 1703. Existuje například i příjmení Jednorožec,“ uvádí Dvořáková.
Nebo příjmení Fénix, jehož nositel je
v Česku jediný, žije na jižní Moravě ve
Znojmě. „Fénix je bájný pták ohnivák.
Příjmení Fénix by mohlo být inspirováno domovním znamením stejně jako
Drak. Může však jít i o přezdívku někoho, komu vyhořel dům, který si pak dotyčný znovu postavil, jako fénix vstává
z popela,“ dodává překvapivé vysvětlení jazykovědkyně.

Kili, s.r.o.

Ředitel Sekce přímých daní

Junior dermatolog - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek

Právník - různé specializace

Dermatolog / dermatoložka - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek

Právník/právnička - vhodné pro absolventy, rozšiřujeme tým

Zdravotní sestra - moderní zařízení v Praze, 28 - 30…

28 000 - 35 000 Kč

Nový obor podnikání - majitel nové pobočky

Zdravotní sestra - moderní zařízení, 28 - 30 000 Kč

28 000 - 30 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Mezi pohádkové figury nepochybně
řadíme Prince i Krále. „Příjmení Král je
u nás dokonce šestnácté nejčastější,
v současnosti je nosí 20 494 osob. Motivace jeho vzniku byly nejrůznější, mohlo se jednat o ironickou přezdívku vychloubače. Nebo je to pojmenování inspirované podobou s panovníkem či povýšeným chováním. Král býval i titul
označující vítěze v nějaké soutěži. Možností, jak mohl původně pan Král přijít
ke svému jménu, je opravdu velmi mnoho,“ podotýká Dvořáková.

Pohádková příjmení se rodila od středověku. „Již z roku 1488 máme doklad
o Jiříkovi s příjmím Strašidlo,“ dává příklad Dvořáková.

Ze Suchomela je teď Čert
Stará jména se dochovala dodnes, i když
jejich význam nám mnohdy uniká. „Třeba příjmení Zmek mohlo vzniknout ze
staročeského výrazu zmek, tedy čert
nebo drak. Příjmení Zloch můžeme zase
spojit se slovem zloch, které označovalo
zlého ducha nebo čerta,“ vysvětluje badatelka. Je jen čirá náhoda, že na jižní Moravě pracuje hned několik Zlochů jako lékaři. Nehledejte v tom nic nekalého.
Přestože by si obyčejný člověk mohl

Ober čili vrchní. Vlastně Obr
A že je Král v české společnosti opravdu časté příjmení, potvrdil týdeníku
5plus2 i jeden Obr. Tedy Matouš Obr,
který nabízí demoliční práce v Kamenici u Prahy. „Jako kluk jsem chodil do třídy s jedním Králem, kamarádili jsme
se. Příjmení Obr jsem nijak neřešil. Fyzickým vzhledem to ale asi nebude,“
tipuje Obr z Kamenice.
Žaneta Dvořáková však k příjmení
Obr říká: „Vzniklo z podstatného jména
obr jako označení člověka vysokého
a mohutného vzrůstu. Jiný možný výklad by byl z německého podstatného
jména Ober, to je ‚vrchní‘ ve významu
‚vedoucí‘, pak by příjmení Obr patřilo
do kategorie pojmenování podle povolání,“ domnívá se vědkyně.

Mág ani Víla k pohádkovým příjmením nepatří

Manželé Čertovi s dceruškou před
klubem U Čerta (nahoře). Podoba
hlavy rodiny s pekelníky (foto
dole) je patrná na první pohled.

Některá příjmení se na první pohled jeví jako pohádková, ale ve skutečnosti je jejich
původ zcela jiný. Například Víla. „To nejspíše vzniklo z rodného jména Vilém. Shoda
s podstatným jménem víla je tedy čistě náhodná. Příjmení Duch se zase vykládá ze
staročeského apelativa duch ve významu ‚dech‘, nebo jako příjmení odvozené
z rodného jména Duchoslav,“ upřesňuje badatelka Žaneta Dvořáková.
Nebo takový Mág – to je zcela obyčejný smrtelník, žádný čaroděj s výjimečnými
schopnostmi. „Mohlo by to být příjmení Máj zapsané bratrským pravopisem, kdy
se písmeno ‚j‘ psalo jako ‚g‘. Mohlo však vzniknout například i z rodného jména
Magdalena nebo z nějakého německého rodného jména s kmenem Magin, třeba
Maginhart a podobně. Stará čeština podstatné jméno mág ve významu kouzelník
(jos)
nepoužívala,“ doplňuje vědkyně Dvořáková.

INZERCE

CENOVÉ

TORNÁDO
KUPTE POUZE NYNÍ AUTO NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

AŽ

SLEVY

myslet, že čerty potkává na každém
rohu, oficiálně jsou v Česku prý jenom
dva nositelé toho příjmení.
„Já se původně jmenoval Suchomel,
ale po rozvodu jsem se nechal přejmenovat na Čert. Jsem jediný ženatý Čert
v Česku, moje žena po svatbě přijala
jméno Čertová a narodila se nám nedávno dcera, první Čertová v republice,“
tvrdí Petr Čert, majitel klubu U Čerta v
obci Libchavy na Orlickoústecku.
„Čert jsem si dal proto, že jsem mu
podobný, třeba černými vlasy, a nikdo
mi neřekne už roky jinak než čerte,“ vysvětluje s tím, že mu úředníci na matrice sdělili, že první muž s příjmením
Čert žije na druhém konci republiky
a děti nemá doposud žádné.

75 000 Kč
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Kvůli rakovině mi dávali jen rok
Její dva partneři utekli před komunisty do ciziny.
Zpěvačka Eva Pilarová to ani nezvažovala. V Česku
miluje oblohu s mraky i západy slunce. A ráda je fotí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Je potřetí vdaná, má tři Zlaté slavíky a vládne sopránem o rozsahu tří oktáv. Eva Pilarová. Legenda a pojem na
hudební scéně už skoro šest desetiletí.
Osud ji nešetřil. Před časem lékaři sdělili zpěvačce děsivou diagnózu: Rakovina.
Jak
kdysi
řekla,
zlou

nemoc porazila díky moderní medicíně,
léčitelům, ale i modlení. Smrt se jí dotkla už dřív, když při letecké tragédii přišla o celou kapelu.
V roce 1973 jste s kapelou odjela
hrát na Kubu. Tehdy jste zpívala zadarmo, je to tak?
Hráli jsme na Kubě a honorář za to nebyl. Ale mohli jsme zůstat po koncertech týden nebo 14 dní v hotelu přímo
na pláži Varadero.
Letadlo se z Kuby vracelo 19. února
1973 do Prahy, ale na Ruzyni dosedlo na trávu půl kilometru před ranvejí. Nejdřív se utrhl podvozek,
pak křídlo, letoun se převrátil na
záda a začal hořet. Šlo o druhou
největší leteckou havárii na území Česka i Slovenska. A vy jste
v tom letadle měla sedět.
Užívali jsme si dva dny volna, když přišla zpráva z Pragokoncertu – to byla
umělecká agentura,
která posílala

hudebníky a zpěváky do zahraničí – že
se kapela musí urychleně vrátit do Prahy a zkoušet, protože bude doprovázet
zpěváky Intertalentu, což byla obdoba
dnešní Superstar. Zpěvačka Vlaďka Prachařová domů nespěchala, zrovna tak
jako já, a proto jsme na Kubě zůstaly,
ale zbytek kapely odletěl. Tenkrát tam
zemřelo pět hudebníků a zvukař. Žádnému z nich tehdy nebylo ještě ani 30 let.
O té strašné tragédii jsme se dověděly
až po návratu do Prahy.
Co havárii způsobilo?
Pilot společnosti Aeroflot byl údajně
opilý. Ale neviděla jsem to napsáno černé na bílém, navíc se o tom v totalitním
režimu nesmělo mluvit, šlo o letadlo Sovětského svazu a ta přece nepadají! Tehdy se nemohlo nikomu o nějakém odškodnění ani zdát. V životě jsou momenty, na které raději nevzpomínat. V mém
případě to byl rok 1973, kdy se při letecké katastrofě společnosti Aeroflot zabila moje kapela. A pak to byl přelom
80. a 90. let, kdy mi přišli na rakovinu a
dávali mi rok a půl života. Všechno
ostatní jsou proti tomu malicherné věci.
Před tragédií letadla jste získala
řadu ocenění na festivalech, třeba v
Berlíně či Helsinkách. Zpívala jste
už sólo, ale začínala v pražských divadlech coby zpěvačka duetů s Waldemarem Matuškou nebo Karlem
Gottem.
V roce 1960 jsem nastoupila do Semafo-

FOTO | JINDŘICH MYNAŘÍK

ru, tedy rok po tom, kdy divadlo vzniklo. A stále víc a víc si uvědomuji, jaké
jsem měla štěstí. Byl to pro mě základní
kámen, na kterém se dobře staví. A písničky pánů Šlitra a Suchého byly natolik nadčasové, že je můžu zpívat i teď,
po sedmapadesáti letech. A pořád moc
ráda! V letech 1960 až 1964 jsem zpívala duet s Waldemarem Matuškou, později v roce 1965 s Karlem Gottem.
Můžete oba pány porovnat?
Byli rozdílní, jak barvou hlasu, tak vizáží, tak náturou. Waldemar byl bohém,
Karel byl precizní, velmi pracovitý.
Myslím, že to nejlépe vystihuje věta,
kterou kdysi Waldemar řekl: „Karel se
dře a je první, já dělám h***o a jsem
druhej.“ No a já myslím, že další netřeba rozebírat.
Dovedete si představit, že byste
v Suchého Semaforu, který stále
vede, vystoupila s Karlem Gottem
jako v roce 1965?
Proč ne? Zrovna nedávno jsme si s Karlem střihli duet z Klarinetů „Dotýkat se
hvězd“ a bavilo nás to. A co je důležité,
bavilo to i publikum.
Vás ale celý život baví jazz i swing
a dokonce jste zpívala na pódiu
Louise Armstronga, že?
Jako malé dítko jsem těsně po válce viděla americký film Zasněžená romance.
Většinu diváků zaujala z celého filmu
nejvíc tehdy nesmírně populární krasobruslařka Sonja Henie, na mě nejvíc zapůsobil swingový orchestr Glenna
Millera. Tehdy se zaťal ten drápek, který mě už nepustil. Nicméně mám ráda
pop i rock. Jako studentka jsem milovala nádherný chraplák Louise Armstronga, v životě by mě nenapadlo, že se
s ním někdy setkám, ale stalo se. Díky
divadlu Semafor, Jiřímu Šlitrovi a Jiřímu Suchému. Napadlo je totiž, že
by mohli po koncertě v Lucerně pozvat slavného hudebníka do divadla
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SLOVINSKO
www.hungariatour.cz

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

I KARDIACI MOHOU DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ…
Termální lázně RADENCI Hotel Radin A****

1. 9.–9. 9. (7 nocí, polopenze, vstup do lázní, bus) 10 990 Kč / osoba

15. 11.–19. 11. (3 noci, polopenze, vstup do lázní, bus) 6 590 Kč / osoba
Možno i vlastní dopravou celoročně.
V období 1. 7.–20. 8. možno využít akci 4 = 3!
Pitná kúra s minerální vodou Radenska v ceně!

AKU NŮŽKY HANSON

Li-ION

NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY

BATERIE

Jednoduše vyměnitelné 2 nástavce
- Lišta na trávu 80 mm
- Lišta na živé ploty 120 mm
Nabíjecí Li-ion baterie

Funkce 3v1: sběrný koš,
zadní výhoz, pojezd

Motor: 4-taktní benzínový,
Max. výkon: 3,5 HP/3 600 rpm,
Centrální nastavení výšky: 36-75 mm,
Centrální ovládací panel
Rychlost pojezdu: 4,4 km/h,
Velká XXL kola,
Ocelový podvozek + šasi
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šířka záběru

250 mm

délka
stříhací lišty

20 V
Li-ION

KLOUBOVÉ

BATERIE

1.500 mAh

DRUHÁ

NÁHRADNÍ
BATERIE

+

rychlost proudění
vzduchu

K SETU VARIANT

999 Kč

+

200 l

+

1.999,- 599,
1.999,
599,původně 1.299,-

RyCHLOUPÍNACÍ
SySTÉM ŘETĚZU

OREGON
lišta + řetěz

FUNKCE: ŠTAFLE,
LEŠENÍ, ŽEBŘÍK
CELKOVÁ VÝŠKA

ZDARMA

+

UNIVEZÁLNÍ
VOZÍK METEOR
v hodnotě

999 Kč

4,7 m

150 kg

11.999,999
+ ZDARMA!

VÝBĚR NOSNÍKŮ
ŠEDÁ A ČERNÁ
POLyKARBONÁTOVÉ
PROSKLENÍ

Velikost domku

2,40x1,31 m

Sud na vodu 200 l
v hodnotě 999 Kč

Pultová střecha
Velikost domku

2,05x2,57 m
Výběr barev:
hnědá

999 Kč

ZAHRADNÍ VOZÍK WAGNER 75

SKLÁPĚCÍ KORBA

Velikost domku

2,60x2,57 m
Velikost domku

3,00x2,57 m
Velikost domku

1.999,-

PILA HENRIK
-41% BENZÍNOVÁ
VÝKONNÝ BENZÍNOVÝ MOTOR

NOSNOST: 120 kg

3,015x3,00 m

Ocelový, žárově pozinkovaný plech s práškovým Velikost domku
nástřikem, moderní design, odolný vůči počasí, 3,66x3,00 m
velmi dlouhá životnost, dvoje velké lamelové posuvné dveře a vysoký dveřní otvor, praktické dveřní Velikost domku
úchyty pro snadnou manipulaci a možnost uzam- 4,10x2,60 m
čení dveří, ventilační mřížky, jednoduchá montáž.

Objem motoru: 45 ccm, Výkon: 1,8 kW,
Kvalitní lišta + řetěz OREGON, Automaticcké
mazání řetězu, PRIMER, EASY Start pro
snadné startování motoru

1.999,-

1.299,Velikost:

1400 x 800 mm

1.499,-

ZAHRADNÍ DOMEK NA NÁŘADÍ

zelená

999,-

1200 x 800 mm

IDEÁLNÍ NAD OKNA
NEBO DVEŘE !

v hodnotě

Dvě nápravy se sklápecím mechanismem,
Velmi snadná manipulace! Robusní a pevná
konstrukce, 4 kola
-původn
nafukovací
pneu
ně 1.699,-

Velikost:

AKCE!

NOSNOST

400 W KALOVÉ
ČERPADLO

9999,--

599
11.599,-

MULTIFUNKČNÍ KLOUBOVÝ VCHODOVÉ STŘÍŠKY ALLEGRO
ŽEBŘÍK 4,7m

1.699,--

Ocelová pozinkovaná konstrukce, Trubky o průměru
25 m
mm, Odolná pE fólie s uV
ﬁltreem, 4x ventilační okna
uzavvíratelný vstupní otvor

ZDARMA

599 Kč

AKCE!

VÝKLOPNÉ BOČNICE!

ZDARMA

lišta

BRUSKA ŘETĚZŮ
FISHER

BEZDRÁTOVÉ!

PŘEDSEZÓNNÍ SLEVA!!

délka: 3 m
výška: 2 m
šířka: 2 m

40 cm

v hodnotě

3.999,-

Výška: 80 cm
Barva: zelená

+

Výkonný elektrický motor: 230 V, Výkon: 2 000 W,
Kvalitní lišta + řetěz OREGON 40 cm
Automatické mazání řetězu

1.500 mAh

SUD NA DEŠŤOVOU VODU VELKÝ ZAHRADNÍ
VČETNĚ VÍKA A KOHOUTU FÓLIOVNÍK XXL
Průměr: 73 cm

OBJEM

ŘETĚZOVÁ PILA CLARION

BATERIE

Ideální na nákupy a na přepravu materiálů
Vhodné i na převoz dlouhých předmětů
Velikost korby: 48x65x30 cm
m
16“ nafukovací pneumatikky
Nosnost: 100 kg
Bezpečnostní odrazkky
Pojistné řetízky na bočnicích

VyKLápěcí přEdNí A zAdNí bOčNicE!
idEáLNí NA přEVOz dLOuhéhO NáKLAdu!

původně 3.999,--

2000 W

20 V
Li-ION
Li ION

MULTIFUNKČNÍ VOZÍK-KÁRKA
HAUSER
R
KOVOVÝ REGÁL
v hodnotě

-50%

ŽACÍ NŮŽ/TROJZUBEC

1.999,9

ZDARMA
HERKULES

999 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40 CM

200 km/h

510 mm

+

STRUNOVÁ
SEKAČKA PLANET

v hodnotě

AUTOMAT.
STRUNOVÁ
OV HLAVA

VELKÝ ZAHRADNÍ SET
AKU NÁŘADÍ
NASTAVITELNÉ
VARIANT
MADLO
STRUNOVÁ SEKAČKA
PLOTOSTŘIH
FOUKAČ NA LISTÍ
1x 20 V Li-ion baterie
1.500 mAh
1x Nabíječka

-34%

599,
599 - 33.999,9

NÉ
vÝMĚN E!
C
v
A
NÁST

Výkon motoru: 1,2 kW/1,6 HP
Objem motoru: 43 ccm
Ergonomická Bike řidítka, Pouzdro z oceli,
Popruh na ramena, EASY start, PRIMER,
Pevná hřídel + robustní převodovka

ZDARMA

3v1

Ní
idEÁl
vu
Á
r
NA T
kEřE
o
b
E
N

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ
a výkonný
FABER silný
motor!

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
M
XR-422

45 cm
lišta

původně 3.999,-

5.999,6.999,7.999,8.999,9.999,10.999,11.999,OREGON
lišta + řetěz

ELEKTRoKoLo
dENVER/ShIMANo

SKLÁDACÍ!

ELEKTRoKoLo WATSoN
IDEÁLNÍ PRO SENIORY

SNAdNÉ NASTUPOVÁNí A MANIPULACE

Rám kola z lehkých slitin,
Elektromotor: 250 W,
PAS asistent/asistovaný pohon,
Baterie: 24 V/4,5 Ah,
Čas dobíjení: 3-5 hodin,
Maximalní rychlost do 25 km/h,
Dojezd až 35 km,
Možnost dobíjení baterie
mimo kolo, Zajištění baterie
vestavěným zámkem

Černá

Stříbrná

250 W
SNADNÝ PŘEVOZ
A USKLADNĚNÍ

AKCE!

ZDARMA

zAdNí NOSIČ
STOJAN NA KOLO

UŠETŘÍTE
6.000 Kč

původně 12.999,-

SESTAVA NÁBYTKU ATLANTIC

o
KřESL

6-dÍLNÝ SET NÁBYTKU MoNZA

-67%

Sestava 4 křesel + stůl + slunečník
Velikost stolu: 87x70 cm
Průměr slunečníku: 175 cm

1.699,Barva čalounění
Černá

TENERIFE PRO 3 OSOBY!

-25%

původně 3.999,-

2.999,-

TERASoVÝ pLYNoVÝ
ZÁřIČ hEINZ

Piezzo- elektrické zapalování
Kontejner na plyn. láhev
Průměr klobouku: 82 cm
Celková výška: 2,25 m
Výkon: 13 kW
Bezpečnostní pojistka

Z
NERlEed!
h
vz

původně 2.999,-

999,-

ZAhRAdNÍ pÁRTY STAN
BLAUMART

původně 5.999,-

3 Ům
mĚR !

-46%

PR

SLUNEČNÍK SUNNY
KřÍŽoVÝ SToJAN

Ocelová kontrukce
- šestiúhleník,
Odnímatelné
bočnice s okénky

SoLÁRNÍ SpRChA

původně 2.999,-

PRAKTICKÉ SLOŽENÍ
+ POLOHOVÁNÍ

1.599,.599,

Výběr barev
Tm. zelená

-43%

EXCLUSIVE
se zásobníkem

u
á vOd
Ohřív Rma!
zda
A
SpRCh
NoŽNÍ

TEMpUS

BAZéNoVÁ ČISTÍCÍ SoUpRAVA
A
pRoFI 5v1

Vysavač s bočními kartáči
Velký kartáč na dno a stěnyy
Hladinová síťka, Velký teploměrr
TESTER na kontrolu pH
H
a obsahu chloru ve voděě

399,-

1.299,-

SoLÁRNÍ ohřEV BAZéNU
EKo L3000

u
Panel
délka etRY!
3m
u
á vOd
Ohřív Rma!
zda

2.999,- 2.999,-

ZAhRAdNÍ SToLIČKA + KLEKÁTKo

Světlá béžová

původně 1.999,-

Bazénový deskový
solární kolektor

Páková baterie, Elegantní
stříbrný dekorační panel
Připojení na zahradní hadici
Nožní sprcha s kohoutem
na oplach nohou

ZVÝšENÁ
KApACITA

Možnost nastavení polohy,
Praktická střešní ventilace,
lze ukotvit např.
betonovými dlaždicemi,
ovládání kličkou

-35%

oLNé
Y
TA Z od
pLACh ERoVé LÁTK
T
poLYES

pRo ZAhRAdNÍ
pÁRTY A poSEZENÍ
oChRANA přEd
SLUNCEM

dodání: polovina července

1.999,-

Barva: šedo-stříbrná, Černý výplet
TEXTILEN, tvrzené matné sklo

Výška 2,6 m
Vstupní výška 2 m
průměr stanu 4 m
obvod stanu 12 m

40 l

Skládací provedení,
Nosnost: 100 kg
Plocha z měkké pěny

-66%

pod h

Kovová konstrukce
Černá barva, Ratanový výplet
Tvrzené mléčné temperované sklo

9.999,-

původně 15.999,-

ÁřEK
poLšTLAVU

RELAXAČNÍ hoUpAČKA

ALU/ocelová konstrukce
v šedo-stříbrné barvě
Velikost: 170x110x153 cm

Červená

250 W

UŠETŘÍTE
6.000 Kč

původně 2.499,-

Kovová konstrukce, čalounění - odolný
polyester, Velikost křesla: 90x65x110 cm,
Velikost stolku: 52x52x50 cm, Pro chvíle odpočinku a relaxu, jednoduše polohovatelné

Černá
Stříbrná

zAdNí NOSIČ
STOJAN NA KOLO

Sestava 2 křesel + stůl 60x70 cm

-32%

Výběr barev

ELEKTRO
MOTOR

ZDARMA

BATERIE

SET NÁBYTKU MILANo

Sestava: stůl + 2 polohovatelné křesla

LNé
oVATE
TKo
poLoh
/LEhÁ

Li-ON

6.999,-

Červená

6 rychlostí

SHIMANO - 6 převodů - Tourney XT,
Elektromotor: 250 W,
PAS asistent/asistovaný pohon,
Baterie: 24 V/12 Ah, Čas dobíjení:
3-5 hodin, Maximalní rychlost
do 25 km/h, Dojezd až 45 km,
Možnost dobíjení baterie
mimo kolo, Zajištění baterie
vestavěným zámkem

ELEKTRO
MOTOR

Výběr barev

ShIMANo
výbava

4 499,-

PP solární dutinkový panel
stabilizovaný proti UV záření,
Jednoduché připojení-montáž,
Připojení k bazénové ﬁltraci,
Rozměry: 300x80 cm,Průměr
připojovací trubky 32 mm

původně 2.999,-

1.699,1.69

BAZéNoVÝ VYSAVAČ JUMBo

e
řeBuj
nePOt OvOu
Bazén ci!
filtRa

Bazenový vysavač s vakem
na nečistoty + kartáč 2v1,
Pracuje na principu podtlaku,
Snadné připojení k zahradní hadici,
Vhodné pro nasazení k běžné
bazénové teleskopické tyči

199,-

8 WIESBADEN

8 CASABLANCA

DÍLNÝ VELKÝ ZAHRADNÍ ALU SET

DÍLNÝ VELKÝ ZAHRADNÍ SET

Sestava 6 křesel
Stůl 150x90x70 cm
Slunečník - průměr 220 cm

Ě
VČETN NÍKU!
Č
SLUNE

původně 7.999,-

-50%

BAHAMA

PRO 2 OSOBY

1.999,-

RELAXAČNÍ LEHÁTKO/HOUPAČKA

COLOMBO

-40%

Robustní kovová konstrukce
Velikost: 197x104x200 cm
Nosnost: 100 kg
Sluneční stříška, Odnímatelné
polstrované čalounění
Výběr barev
Šedá

původně 4.999,-

PRO 2 OSOBY

Kovová konstrukce, Voděodolný
výplet, Nosnost: 200 kg,
Barevné provedení:černo-šedá
Velikost: 187x181x193 cm

Ocelová konstrukce,
Velikost: 225x200x207 cm, Ochranná síť proti hmyzu pro nerušený
odpočinek s praktickým zapínáním
na zip, Šedo-černé provedení

2.999,-

SET 2x KŘESLO LEONARDO -50%

původně 3.999,-

2.999,-

ZAHRADNÍ BOX FRONTERA
VHODNÉ PRO USKLADNĚNÍ

Praktická pojezdová
kolečka,
Barevné provedení:
kávově hnědá,
Velikost:
114x52x56 cm
Objem: 227 l

POLSTRŮ A ZAHRADNÍCH POTŘEB

původně 1.999,-

původně 5.999,-

3.999,-

Velikost: 70x56x107 cm
7 nastavitelných poloh
Snadné složení

5 DÍLNÝ RATANOVÝ SET

-60%

AKCE! 7 DÍLNÝ RATANOVÝ SET

VČETNĚ POLSTRŮ
ZDARMA!

GRANDE

1.999,-

Luxusní set 2 křesel, 1 sofa a stolu,
Skleněná deska stolu s antiomakovou
úpravou, Ratanový výplet ve zlato-hnědé barvě, Barva polstrů: béžová

STOJAN NA KUŘE

Í LIS NA
SPECIÁLN RGERY
BU
M
A
H
Í
C
A
DOM

+ Vnitřní nádoba
pro naplnění
např. pivem

CHICKEN

Velikost: 34x28x9 cm

299,-

999,-

AKCE!

VČETNĚ POLSTRŮ
ZDARMA!

původně 4.999,-

LIS NA HAMBURGER

159,-

Béžová

NÍ
IDEÁL ET
NÉ!
S
Ý
VATELACÍ!
V
O
O
H
N
O
L
Ó
PO
BALK
SKLÁD

Funkce houpání
Nastavitelná sluneční stříška

-25%

NNÁ
OCHRA ROTI
P
SÍŤ
U
HMYZ

SKLÁDACÍ RELAXAČNÍ

PORTORICO

Průměr 11,5 cm
Hloubka 2 cm

RELAXAČNÍ LEHÁTKO
PARADISO PRO 1-2 OSOBY

původně 4.999,-

Šedá

Kovová konstrukce, Voděodolný
výplet: Polytex, Velikost:
220x202x151 cm, Nosnost: 200 kg
Nastavitelná sluneční stříška

ANGUS

KOMPLETNÍ SET!

RELAXAČNÍ
LEHÁTKO-HOUPAČKA

LKÉ
+2 VE KY
ÁŘ
POLŠT ÁSTÍ
U
SO Č
Výběr barev

5.999,-

-60%

RELAXAČNÍ LEHÁTKO

Luxusní set 2 křesel a stolku,
Skleněná deska stolu s antiomakovou úpravou, Ratanový
výplet ve zlato-hnědé barvě,
Barva polstrů: béžová

A
KŘESL

původně 10.999,-

3.999,-

RIMINI

OVAT
POLOH
!

odolné proti korozi
šedo-stříbrná barva
odolný BlackTex
matné temperované sklo

kovová konstrukce
šedo-stříbrná barva,
černý výplet BLACKTEX
tvrzené matné sklo
s antiomakovou úpravou

Béžová

-45%

Ě
VČETN NÍKU!
Č
E
N
U
SL
ELNÁ

Sestava 6 polohovatelných + skládacích ALU křesel
Lehká ALU konstrukce
Stůl 152x96x71 cm
Slunečník - průměr 270 cm

999,-

4 DÍLNÝ ZAHRADNÍ SET

2x křeslo 61x52x74 cm
Lavice 125x52x74 cm
Stůl 115x56x59 cm

-50% HAMILTON

3.999,-

GRILOVACÍ JEHLY-ŠPÍZY

NEREZ! KEBAB

6x jehla 37 cm
+ stojánek

-40%
Litinová konstrukce
Lakované dřevo a plastové doplňky

původně 4.999,-

2.999,-

LITINOVÝ GRILOVACÍ TÁL

NEREZ! TACOS

VHODNÉ I PRO:
SKLOKERAMICKÝ,
INDUKČNÍ, PLYNOVÝ
SPORÁK

299,-

899,-

O

NÝ

RAN

ST
BOU

Rozměry: 50,5x26x2,5 cm

5 LANZAROTE

KLOUBOVÁ MARKÝZA CELESTE

DÍLNÝ VELKÝ RATANOVÝ SET

-50%

Výběr barev
Šedo-stříbrná
Béžová

původně 7.999,-

Zelená

Velikost: 3 x 2,5 metru

původně 4.999,-

Ovládání - výsuv klikou - roletový
mechanismus, Nastavení polohy,
kloubový mechanismus, Ideální na
terasu, balkón, zahradu nebo pergolu
Jednoduchá a snadná montáž

2.999,-

MULTIFUNKČNÍ GRIL S UDÍRNOU

barva ratanu:
černá/black

Luxusní set 4 křesel a stolu,
skleněná deska s antiomakovou úpravou,
Velikost křesla 55x63x95 cm,
Velikost stolu 150x90x75 cm,
sestava je bez vyobrazené dekorace

WURSTMANN

GRIL S UDÍRNOU
DIABLO
VÝSUVNÝ POPELNÍK!

Funkce 3v1:
gril+krb+udírrna,
Ideální na zahhradu
nebo terasu, Průměr
P
40 cm, Výška 80 cm,
Třídílná konstrrukce,
OHNIŠTĚ, VYŠŠŠÍ
GRIL A UDÍRNAA,
Možnost vodníí lázně,
Vestavěný teplloměr

Ocelový gril
typu LOKOMOTIVA,
Možnost grilování i uzení,
2 grilovací mřížky,
Vestavěný teploměr,
sklopné police,
pojezdová kola,
Velikost: 125x70x118 cm

původně 1.5
599,-

původně 3.999,-

999,-

dodání: polovina července

ZAHRADNÍ PÁRTY STAN
DALLAS 6x3 metry

-50%

11.999,VELKÝ ZAHRADNÍ GRIL

-50%
%

GRIGIO

Kotlový ocelový gril s dvojitým
smaltem, Vestavěný teploměr,
Průměr grilovacího roštu 57 cm,
Pojezdová kola, Velikost: 70x58x100 cm
ZDARMA LITINOVÁ WOK PÁNEV

+

původně 3.999,-

1.999,+ BOČNÍ HOřÁK

5.999,-

VELIKOST: 198x59x112 cm

původně 19.999,původně 7.999,-

Výběr barev
Bílá

původně 299,-

169,-

1.999,-

VELKÁ ZAHRADNÍ KU
KUCHYNĚ
PLYNOVÝ GRIL
Výkon: 17,2 kW,
4 hlavní + boční hořák,
Robustní nerezové
víko s vestavěným
teploměrem, Nerez dřez s
baterií, Řeznické prkénko,
Úložný + závěsný systém,
Pojezdová kola s brzdou,
PIEZZO elektrické zapalování

MAGNETICKÁ SÍŤ DO DVEřÍ
PROTI HMYZU FLORA
Na terasy, balkóny, Lehce průchozí,
automatické zavírání magnety,
Vhodné pro domácí mazlíčky, psy, kočky..
Velikost: 210x100 cm

původně 3.999,-

TEXAS

Výkon: 14,5 kW,
4 hlavní + boční hořák,
Robustní nerezové víko
s vestavěným teploměrem,
Praktická odkládací
skříň + boční plochy,
Pojezdová kola,
PIEZZO elektrické zapalování

v hodnotě 899 Kč

CULLINARIA průměr 36 cm

Výška 2,5 m, Délka: 6 m, Šířka: 3 m
Ideální pro zahradní párty nebo posezeení
s přáteli, Ochrana před sluncem nebo ppřed
dešťovými přeháňkami, Ocelová kontruukce,
4 odnímatelné PE bočnice s okénky

MEMPHIS BBQ PLYNOVÝ GRIL

Černá

KOMPLETNÍ SET!

-50%

3.999,-

VOLCANO MULTIFUNKČNÍ
GRIL S UDÍRNOU
Výškově nastavitelné
ohniště pomocí kliky
Praktická přední
dvířka na přikládání
Robusní provedení
Velikost: 120x48x108 cm
2 grilovací plochy
Vestavěný teploměr
56x41 cm, 53x24 cm

původně 3.999,-

2.999,-

BBQ GRIL S UDÍRNOU
MASTER

model grilu typu
-33% LOKOMOTIVA,Nejvyšší
Robustní ocelová kon-

strukce, Vertikální udírna, Ideální pro
grilování, rožnění, pečení pizzy, uzení,
2 topeniště, 6 grilovacích ploten,
2 x vestavěný teploměr, Možnost
zavěšení pokrmů pro uzení,
Systém regulace proudění
vzduchu, Odkládací plochy,
Velikost: 185x68x142 cm

původně 8.999,-

5.999,4 HOřÁKY + BOČNÍ HOřÁK,
NEREZOVÝ DřEZ + VODOVODNÍ
BATERIE, řEZNICKÉ PRKÉNKO,
POjEZDOVÁ KOLA

9.999,-

objednávejte: internetový obchod

www.avenberg.cz
tel.: 495 855 555

Objednávejte: PO-PÁ 8:00-19:00, SO-NE-9:00-18:00

Za tiskové chyby neručíme, platnost od 19.7. do 15.8. nebo do vyprodání zásob. Použita ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH a neobsahují expediční náklady. CATINI EUROPE s.r.o., IČ 28116542. Akce „DÁREK ZDARMA” platí pouze na vybrané označené zboží.
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a půl života. Raději nevzpomínat
na malou párty. Pan Armstrong pozvání
přijal, přišel i s manželkou a svými muzikanty, bylo to něco úžasného, nezapomenutelný večer.

Guláš Evy Pilarové
Populární zpěvačka
je i vyhlášenou
kuchařkou.
Čtenářům 5plus2
nabízí recept na
guláš z hovězího
krku, který ráda vaří
s manželem Janem
Kolomazníkem.
„Moc nám chutná a nebereme ohled na
mistry kuchaře, kteří proklínají Podravku.
My jsme přesvědčeni, že právě ona
‚vytáhne‘ tu správnou chuť pokrmu,“ říká.

Nakonec jste se s černošskou legendou na pódiu setkali?
Nejprve jsme hráli a zpívali my jim,
pak oni nám a končilo to jam sessionem. Spolu s Jirkou Jelínkem – trumpetistou a zpěvákem – jsem zpívala skladbu z filmu Kdyby tisíc klarinetů Hallo,
Satchmo, ve které jsem použila
„chraplák“. Louis Armstrong se smál,
tleskal a dal mi fotku s věnováním „To
Eva Pilarová a big singer from Louis
‚Satch‘ Armstrong“. Schovávám ji
jako zlatý poklad.
Prý jste do svých padesáti kouřila
krabičku denně. Četl jsem, že kvůli
zhoršení hlasu z cigaret vás počátkem 70. let zastínily jiné zpěvačky.
Je to pravda?
Už jsem o sobě slyšela ledacos, ale vůbec poprvé slyším, že se mi zhoršil hlas.
Pokud mě zastínily jiné zpěvačky, nezavinily to cigarety, ale to, že se publiku
víc líbily než já.

3

měsíce byly synovi Evy
Pilarové, když emigroval
její první manžel Milan Pilar.

Tehdy také váš první i druhý manžel emigrovali. Jistě jste přemýšlela, zda utečete za hranice. Ale nakonec jste neodešla. Máte tak ráda
Česko?
Můj první muž, hudebník Milan Pilar,
emigroval, když našemu synovi byly
tři měsíce. Zpěvák Jaromír Mayer už

Obři speciálně pro čtenáře 5plus2. Eva Pilarová si před vernisáží výstavy
svých fotografií v Hostinném vyfotila slavné obry na radnici a poslala je
všem čtenářům. „Před chvílí jsem fotku speciálně pro 5plus2 upravila,“ připsala zpěvačka.
FOTO | EVA PILAROVÁ
několik let nebyl mým manželem,
když se rozhodl opustit Československo. To víte, že jsem si přála poznávat
cizí kraje, ale ne za cenu, že bych se nemohla vrátit. Měla jsem tady rodiče,
syna a také publikum. Navíc mám svoji vlast opravdu ráda. Po roce 1989
jsem projela kus světa, kromě Evropy
Ameriku, Afriku, Asii, Austrálii a po
pár týdnech se mně vždy zasteskne a já
si říkám: Domov, Břevnov!
Dnes jste stále nejpopulárnější coby
zpěvačka, ale váš velký koníček je
fotografie. Jde o celoživotní lásku,
nebo jste začala později?

Už jako dítě jsem si půjčovala tatínkův
fotoaparát a snažila se o záběry. Vzpomínám na svoji první fotografii. Chtěla
jsem vyfotit tatínka, ale na snímku
byly pouze jeho nohy. Časem se to trošku zlepšilo.
Kde hledáte inspiraci pro své fotografie?
Mám ráda západy slunce, oblohu s neopakovatelnými mraky, ráda fotím soumrak v městských zákoutích, náš venkov a v podstatě všechno, co neuteče.
Mám i celou řadu fotografií svých kolegů, herců, sportovců, ale ty jsou pouze
pro můj soukromý archiv.

Suroviny: 1,5 kg hovězího krku, 1 lžíce
sádla, 3 velké cibule, 2 stroužky česneku,
2 lžičky sladké papriky, půl lžičky papriky
pálivé, 2 bobkové listy, 4 zrníčka jalovce,
1 lžička sušené majoránky, nebo 4 snítky
majoránky čerstvé, půl lžičky tymiánu,
3 lžičky koření Kotányi na zvěřinu,
Podravka na osolení, pár kapek Maggi,
nebo 4 lístečky čerstvého libečku, 1 lžíce
kompotovaných brusinek, 3 lžíce
šlehačky, hotová jíška na zahuštění.
Postup: Maso nakrájíme na guláš. Drobně
pokrájenou cibuli a česnek na tenké
plátky necháme zesklovatět, maso na tom
prudce orestujeme. Přidáme koření,
osolíme Podravkou, trochu podlijeme
(maso nesmí být ponořené) a vmícháme
brusinky. Dusíme pod pokličkou, občas
promícháme a podlijeme vlažnou vodou
(lze i troškou červeného vína). Když je
maso měkké, zahustíme jíškou a na závěr
přidáme šlehačku a znovu promícháme.
Příloha chléb, knedlík či krokety. Nejlepší
je nechat guláš jeden den odležet.

INZERCE
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Hotel**** a rodinné apartmány
restaurant mezinárodní a lokální speciality
wellness bazén bowling bar
dětské hřiště elektrokola
v ceně snídaně, wellness, bazén, wi-fi, parking

www.amenity.cz
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Nové linky FlixBusu do jižního Chorvatska
Společnost FlixBus zavedla nové noční spoje z Prahy a Brna do chorvatských letovisek Split, Trogir, Šibenik
a Zadar. FlixBus reaguje na oblibu
nočních linek a přidává další, dnes
přes noc jezdí do více než 400 evropských destinací.
FlixBus, poskytovatel mobility s největší autobusovou meziměstskou sítí v Evropě rozšiřuje své noční spoje. „Od 7. června nabízíme nové přímé spojení z Prahy na pobřeží
jižního Chorvatska. Čeští zákazníci mohou
cestovat přes noc do turistických destinací,
jako jsou Split, Trogir a Šibenik,“ říká Nina
Göbbels, tisková mluvčí společnosti FlixBus.
Kromě nových linek do pobřežních destinací v jižním Chorvatsku mohou cestující jet
do mnoha dalších letních destinací, jako jsou
Benátky v Itálii nebo Ostende v Belgii.
Již na jaře zavedl FlixBus vůbec poprvé přímá autobusová spojení do oblíbených lokalit
ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku z Brna.
Denní i noční spoje jezdí do evropských turistických míst, jakými jsou Budapešť, Záhřeb,
Maribor, Štýrský Hradec, Maastricht nebo
Gent. „Během letních měsíců dojde také
k rozšíření spojů na Slovensko,“ doplňuje
Nina Göbbels. Z Brna lze také častěji vyrazit

i do Polska, až 2x denně jezdí zelené autobusy do Krakova nebo Katovic.
Jízdenky je možné zakoupit na adrese
www.FlixBus.cz nebo přes aplikaci FlixBus
App a ve více než 24 000 spolupracujících
partnerských organizacích v Evropě nebo
v prodejním místě na autobusovém nádraží
v Praze na Florenci (ÚAN Florenc). Autobusy FlixBusu jsou vybaveny připojením Wi-Fi
a elektrickými zásuvkami. Aplikace FlixBus
je k dispozici také v češtině a nabízí mnoho funkcí. Cestující třeba získají aktuální

informace o případném zpoždění, mohou
si snadno rezervovat jízdenky a zjišťovat
dostupnost linek, případně využít navigaci
k vyhledání odjezdového místa. Odbavení
může proběhnout bez nutnosti vytištění
jízdenky prostřednictvím aplikace umožňující načtení QR kódu přímo u autobusu.
Změna rezervace a storno jízdenky je možné
uskutečnit do 15 minut před odjezdem, a to
bezplatně. Největším partnerem FlixBusu je
v tuzemsku společnost UMBRELLA Coach
& Buses.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. července 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Banánové perličky 6.25 Pytel 6.40 Po
stopách hvězd 7.10 Královna Černá růže 8.05
Úsměvy Karla Lamače 8.45 Toulavá kamera na
venkově 9.10 Otec Brown IV 10.00 Slovácko sa
nesúdí 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby –
letní speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Až kohout snese vejce 14.05 Paní
Liška 14.40 Klícka 15.55 Komici na jedničku
16.50 Columbo 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

6.15 Senzační Spiderman (26) 6.40 Milesova
vesmírná dobrodružství (12) 7.00 Kráska
a zvíře. Pohádka (N/Rak., 2012) 8.55 Turner
a Hooch. Komedie (USA, 1989) 10.50 Jsem
agent. Komedie (USA, 2002) 12.40 Ženich na
útěku. Romantická komedie (USA, 1999). Hrají
Ch. O'Donnell, R. Zellwegerová, A. Lange,
E. Asner a další 14.45 Lepší pozdě nežli později.
Romantická komedie (USA, 2003) 17.25 Velká
šestka. Animovaný film (USA, 2014) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ferda Mravenec (40) 6.45 Tlapková
patrola (8) 7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M.A.S.H
(12) 8.15 Autosalon 9.25 Prázdniny (5) 10.20
Vinaři II (6) 11.45 Pevnost Boyard 13.20 Česko
Slovensko má talent 14.55 Pumpaři od Zlaté
podkovy. Komedie (ČR, 1978). Hrají J. Vinklář,
J. Bartoška, M. Moravec, J. Krampol, J. Pohlová, A. Pohlová, V. Lohniský, K. Slunéčková
a další 16.50 Vraždy v Midsomeru XVIII 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.55 Noviny 7.40 Krimi 8.10 Noviny

ZÁBAVA

INZERCE

FANTASY

SCI-FI

ˇ nemovitostí
Výmeny

HUDEBNĚ-ZÁBAVNÁ SHOW
SE ŠTEFANEM SKRÚCANÝM, SKUPINOU
KANDRÁČOVCI A JEJICH VESELÝMI HOSTY

Všechno co mám rád
KAŽDOU STŘEDU | 20:20

20.00 Zázraky přírody
21.10 Bídníci (3/4)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Wallander IV
0.25 Jak se vede, sousede?
1.05 Banánové perličky
1.35 Bolkoviny
2.30 Magie v ulicích
2.50 Velký dětský flám
3.15 Hodinový manžel
3.40 Borůvkobraní
4.05 Pod pokličkou

774 335 509

síň 9.40 Medicopter 117 (47/82) 10.35 Klenot TV 11.35
Aféry 12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (10)
14.30 Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (48/82) 18.00 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tři chlapi na cestách
22.20 Měsíc v ohrožení 0.05 Rodinné záležitosti

ÚTERÝ 8.00 Soudní síň 9.00 Soudní síň 9.55

20.15 Muži v černém 3
Sci-fi komedie (USA, 2012). Hrají
T. L. Jones, W. Smith, J. Brolin
a další. Režie B. Sonnenfeld
22.25 Wanted
Akční thriller (USA/N, 2008).
Hrají J. McAvoy, A. Jolie,
M. Freeman, T. Kretschmann
a další. Režie T. Bekmambetov
0.35 Carrie
Horor (USA, 2013)
2.15 Vraždy v Midsomeru XVIII
Detektivní seriál (VB, 2015)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.40 Firefly (6) 8.30 V utajení V (2) 9.30 Top Gear
VIII 10.40 Re-play 11.15 FREEzone 11.45 Pevnost
Boyard (6) 14.15 Simpsonovi XXIV (19) 14.45
Simpsonovi XXIV (20) 15.15 Simpsonovi XXIV (21)
15.40 Simpsonovi XXIV (22) 16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (9, 10) 17.55 Simpsonovi XXV
(1) 18.30 Simpsonovi XXV (2) 18.55 Simpsonovi
XXV (3) 19.30 Simpsonovi XXV (4) 20.00 Smrtící
bouře 22.05 Pláž 0.25 Re-play 0.55 FREEzone

5.30 O rybáři a jeho ženě 6.25 Looney Tunes:
Králíkův útěk 7.35 Město v ohrožení 9.15 Dr. House
II (8, 9) 10.55 Mám tě rád, brácho 13.10 Námořní
vyšetřovací služba VI (12, 13) 14.55 Divočina 16.20
Trable, trable, tuplem trable, dobrodružný film
(USA, 1993) 18.05 Žába k zulíbání, komedie (USA,
2002) 20.00 Cesta naděje, válečné drama
(Austr./USA, 2014) 22.10 Vražedné alibi, thriller
(USA, 1995) 0.05 Křižovatka smrti 2

7.35 Ferda Mravenec (40) 8.05 Tlapková patrola
(8) 8.30 Zpravodajství FTV Prima 10.10 S Italem
v kuchyni 10.55 Chirurgové X (3) 11.50 Doktor
z hor: Nové příběhy X (16) 12.50 Utta Danellová:
Pod hvězdným nebem 14.50 Kapsy plné dynamitu,
western (It., 1971) 18.10 Zásnuby naruby, romantická komedie (N, 2015) 20.00 Útok na Bílý dům,
thriller (USA, 2013) 22.50 Bílí zabijáci, horor
(USA/Bulh., 2003) 0.35 Pláž, dobrodružné drama

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 6.35 Krimi 7.05 Noviny 7.50 Soudní
síň 8.50 Soudní síň 9.45 Klenot TV 10.45 Kutil,
s. r. o. 11.40 Žena za pultem (4/12) 12.50 Tři chlapi
na cestách, komedie (ČR, 1973) 14.40 Soudní síň
15.40 Česko Slovensko má talent 17.05 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Tajemství Červeného domu
(1/2) 0.35 Kutil, s. r. o., komediální seriál (SR, 2008)
PONDĚLÍ 7.35 Rodinné záležitosti 8.50 Soudní

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.20 Jack a obři
Fantasy film (USA, 2013). Hrají
N. Hoult, E. Tomlinsonová,
E. McGregor, S. Tucci, I. McShane
22.30 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007).
Hrají N. Cage, E. Mendesová,
W. Bentley, P. Fonda, M. Long
0.40 Netvoři z Beringova moře
Akční film (USA, 2013)
2.10 Jsem agent
Komedie (USA, 2002)
3.40 Dva a půl chlapa V (2)

9.00 Soudní síň 9.55 Soudní síň 10.55 Klenot TV
11.55 Plechová kavalérie (6/7) 12.50 Hotel Herbich
(13) 13.50 Extrémní případy 14.45 Soudní síň 15.45
Soudní síň 16.40 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Měsíc v ohrožení, sci-fi thriller
(Kan./USA, 2006) 22.05 Dědictví (27, 28/34),
seriál (SR, 2013) 0.05 Soudní síň 1.00 Krimi

Medicopter 117 (48) 10.40 Klenot TV 11.45 Aféry
12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (11) 14.30
Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (49) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent
21.45 Na plný plyn (14, 15/25) 23.35 Divocí koně (11)

STŘEDA 7.15 Noviny 8.00 Soudní síň 8.55 Soudní
síň 9.50 Medicopter 117 (49) 10.40 Klenot TV 11.45
Aféry 12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (12)
14.30 Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (50) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Plechová kavalérie (7)
21.25 Dr. Stefan Frank (15, 16) 23.20 Extrémní případy
ČTVRTEK 8.00 Soudní síň 8.55 Soudní síň 9.45

Medicopter 117 (50) 10.35 Klenot TV 11.40 Aféry
12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (13) 14.30
Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (51) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem (5/12) 21.15
Dlouhá míle (1/6) 22.45 Střepiny 23.55 Divocí koně

PÁTEK 9.05 Soudní síň 9.55 Medicopter 117 (51)
10.45 Klenot TV 11.50 Aféry 12.30 Nákupní maniačky
13.25 Divocí koně (14) 14.30 Aféry 15.10 Soudní síň
16.10 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (52) 18.00
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Tajemství Červeného domu (2/2) 22.05 Česko
Slovensko má talent 23.30 Divocí koně (14)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

13.00
13.05
14.05
14.30
15.25
16.15
17.15
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.10
22.49
22.50
23.55
1.30

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.50 Klícka. Komedie
(ČR, 1971) 8.05 Záchranáři: Vidět
kamzíky 9.00 Úsměvy Aleny Vránové
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.25 Objektiv 10.55 Život na
zámku 11.50 Tohle jsme nečekali

Zprávy
Poslední kouzlo
Pasáček a císařova dcera
Neobyčejné životy: L. Trojan
Bohoušův syn
Přízrak
Krimithriller (ČR, 1987)
Columbo
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Chalupáři
Černí baroni
Komedie (ČR, 1992)
Výsledky losování Šťastných 10
Čtverec mizení
Krimifilm (ČR, 1982)
Schimanski
Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.10
7.30
7.55
8.15
9.30
11.40
13.50
15.35
17.45
19.30
20.20
22.50
23.30
1.50
3.15
3.40

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Avengers: Sjednocení II (1)
Milesova vesmírná dobrodružství
Show Toma a Jerryho (5)
Tučňáci z Madagaskaru II (24)
Krok za krokem VII (11)
Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
Neobyčejný život Timothyho
Greena
Fantasy film (USA, 2012)
Dynastie Nováků (11, 12)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Román pro muže
Komediální drama (ČR, 2010)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (1, 2)
Letní interview
Útěk z Absolomu
Akční sci-fi film (USA, 1994)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Dva a půl chlapa V (3)
Chcete být milionářem?

Prima
6.05
6.35
7.00
7.50
8.25
8.55
9.55
10.50
12.05
12.50
13.30
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.45
1.15
2.20
3.10

Ferda Mravenec (41)
Tlapková patrola (9)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (13)
M.A.S.H (14)
Největší tankové bitvy II (5)
Hooten a lady: Lovci pokladů (4)
Ano, šéfe!
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Muži v černém 3
Sci-fi komedie (USA, 2012)
Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál
(VB, 1998)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Indiana Jones a Království
křišťálové lebky
Dobrodružný film (USA, 2008)
Červený drak
Thriller (USA, 2002)
Komplikace (1)
Největší tankové bitvy II (5)
Vraždy v Midsomeru

Nova Cinema
5.10 Mám tě rád, brácho 6.40 Dave 8.35 Co je malý,
to je hezký 10.15 Divočina 12.00 Ženich na útěku
13.50 Lepší pozdě nežli později 16.20 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně (9, 10) 18.00 Ghost Rider,
akční film (USA, 2007) 20.00 Invaze, sci-fi film
(USA/Austr., 2007) 21.50 Obřad, horor
(It./USA/Maď., 2011) 0.00 Vražedné alibi

Prima cool
7.10 Firefly (7) 8.00 V utajení V (3) 8.55 Top Gear
VIII 10.10 Applikace 10.45 V kokpitu 11.50 Pevnost
Boyard (7) 14.20 Simpsonovi XXV (1-4) 16.10
Smrtící bouře 17.55 Simpsonovi XXV (5) 18.30
Simpsonovi XXV (6) 18.55 Simpsonovi XXV (7)
19.30 Simpsonovi XXV (8) 20.00 Nezastavitelný,
akční thriller (USA, 2010) 22.05 Živí mrtví VII (15)
23.05 Autosalon 0.05 Applikace 0.35 V kokpitu

Prima Max
7.35 Ferda Mravenec (41) 8.05 Tlapková patrola (9)
8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.50 S Italem
v kuchyni 10.40 Střihoruký Edward 12.50 Zásnuby
naruby 14.50 Pravdivé lži, akční komedie (USA,
1994) 17.50 Střihoruký Edward, romantický film
(USA, 1990) 20.00 Penelope, romantický film
(VB/USA, 2006) 22.15 Wanted, akční thriller
(USA/N, 2008) 0.25 Carrie, horor (USA, 2013)

pondělí 31. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.25 Slovácko sa nesúdí: Hlt za tři krejcary 6.59 Studio 6
9.00 Kojak V 9.50 Paní Liška. Pohádka
(ČR, 1987) 10.25 Po stopách hvězd
10.55 Přízrak. Krimithriller (ČR, 1987)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (3/12)
13.50 13. komnata Kateřiny Kornové
14.20 Zajíc v pytli
15.15 Kojak V
16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města
21.00 Hříšní lidé města pražského
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.35 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.30
1.15
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (10)
Kriminálka Anděl II (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (10)
Dr. House II (10)
Dr. House II (11)
Případy pro Lauru II (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (24)
Hospoda (26)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (3)
Kriminálka Anděl III (4)
Kriminálka Las Vegas XV (14)
Vražedná čísla III (1)
Dr. House II (10)
Dr. House II (11)
Technická přestávka
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
23.20
23.50
0.25
2.05

Ferda Mravenec (42)
Tlapková patrola (10)
M.A.S.H (13)
M.A.S.H (14)
Siska III (2)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (3)
Návrat komisaře Rexe XI (3, 4)
Policie Hamburk V (8)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (10)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Petrolejový princ
Western (N, 1965)
Ano, šéfe!
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
Návrat komisaře Rexe XI (3, 4)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce

Nova Cinema
5.30 Looney Tunes: Králíkův útěk 6.40 Co je malý,
to je hezký 8.20 Kráska a zvíře 10.00 Trable, trable
12.05 Turner a Hooch 14.15 Žába k zulíbání 16.05
Velká šestka 17.55 Jack a obři, fantasy film (USA,
2013) 20.00 Vyvolený, thriller (USA, 2000) 22.00
Válka gangů, thriller (USA, 1999) 0.05 Obřad, horor
(It./USA/Maď., 2011)

Prima cool
7.20 Hawaii 5-0 V (15, 16) 9.50 Top Gear VIII 10.55
Futurama (10) 11.25 Hvězdná brána VIII (20) 12.25
Top Gear VIII 13.25 Simpsonovi XXV (5-8) 15.20 Re-play 15.50 Futurama (11) 16.15 Hvězdná brána IX (1)
17.10 Top Gear VIII 18.25 Simpsonovi XXV (9-12)
20.15 Grimm VI (13) 21.20 Teorie velkého třesku IX
(4) 21.40 Grimm IV (5) 22.35 Killjoys: Vesmírní lovci
II (2) 23.35 Grimm VI (13) 0.20 Satan přichází (3)

Prima Max
8.10 Ferda Mravenec (42) 8.40 Tlapková patrola
(10) 9.10 Zpravodajství FTV Prima 10.30
Chirurgové X (3) 11.25 S Italem v kuchyni 12.10
Chirurgové X (4) 13.05 Nezastavitelný 15.20
Indiana Jones a království křišťálové lebky 17.55
Probuzení tmy 20.00 Burani z Beverly Hills, komedie (USA, 1993) 22.00 Sbal prachy a jeď, akční
komedie (Austr., 2014) 0.05 Penelope

úterý 1. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.25 Slovácko sa nesúdí 6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.50
Spáč 10.00 Komici na jedničku 10.55
Malý pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (4/12)
13.50 Eso
14.10 Ring volný
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Kriminalista
22.50 Otec Brown IV
23.40 Motiv IV
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.10
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (11)
Kriminálka Anděl II (13/16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2
Dr. House II (12, 13)
Případy pro Lauru II (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (25)
Hospoda (27)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (5)
Námořní vyšetřovací služba XIII
Kriminálka Las Vegas XV (15)
Vražedná čísla III (2)
Dr. House II (12, 13)
Tělo jako důkaz II (10)
Dva a půl chlapa V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (10)
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
23.35
0.15
0.45
2.45

Ferda Mravenec (43)
Tlapková patrola (11)
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
Siska III (3)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Siska III (4)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Policie Hamburk V (9)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (11)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XIX (5)
Za sklem (5)
M.A.S.H (17)
M.A.S.H (18)
Návrat komisaře Rexe XI (5, 6)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky

Nova Cinema
6.10 Turner a Hooch 7.55 Dr. House II (10, 11) 9.35
Ženich na útěku 11.50 Lepší pozdě nežli později
14.35 Jack a obři 16.35 Jsem agent, komedie (USA,
2002) 18.25 Vítr v kapse, komedie (ČR, 1982)
20.00 První rána, akční film (USA, 1996) 21.40 Na
doraz, komedie (USA, 2010) 23.25 Invaze, sci-fi film
(USA/Austr., 2007)

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (16, 17) 9.35 Top Gear VIII 10.55
Futurama (11) 11.25 Hvězdná brána IX (1) 12.20 Top
Gear VIII 13.25 Simpsonovi XXV (9-12) 15.20 Teorie
velkého třesku IX (4) 15.50 Futurama (12) 16.10
Hvězdná brána IX (2) 17.10 Top Gear VIII 18.25
Simpsonovi XXV (13-16) 20.15 To nejlepší z Top
Gearu (1) 21.20 Teorie velkého třesku IX (5) 21.50
Partička 22.30 Dexter VIII (12) 23.50 Partička

Prima Max
8.35 Ferda Mravenec (43) 9.05 Tlapková patrola
(11) 9.30 Zpravodajství FTV Prima 11.15 Chirurgové
X (4) 12.10 S Italem v kuchyni 12.55 Chirurgové
X (5) 13.50 Probuzení tmy, akční dobrodružný film
(USA, 2007) 16.05 Burani z Beverly Hills, komedie
(USA, 1993) 18.05 Temná přísaha, thriller (USA,
2016) 20.00 Pyramida hrůzy, dobrodružný film
(USA, 1985) 22.20 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

středa 2. srpna 2017
ČT1
6.00

Záchranáři: Vidět kamzíky 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.50 Eso 10.10
Nemocnice na kraji města 11.05
Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (5/12)
13.50 Záhada u půdy
14.05 Nejlepší Večerníček
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
21.00 Hříšní lidé města pražského
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Columbo
23.20 Profil zločinu IV
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera na venkově

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
20.50
21.20
22.15
23.50
0.40
2.10
3.00
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (12)
Kriminálka Anděl II (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (12)
Dr. House II (14, 15)
Případy pro Lauru II (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (26)
Hospoda (28)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XIII
Chcete být milionářem?
Vražedná čísla III (3)
Dr. House II (14, 15)
Dva a půl chlapa V (5, 6)
Drazí sousedé (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (12)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.25
23.40
0.35
1.35
2.35

Ferda Mravenec (44)
Tlapková patrola (12)
M.A.S.H (17, 18)
Siska III (4)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (5)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Policie Hamburk V (10)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (12)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Prázdniny (6)
Show Jana Krause
Telebazar
M.A.S.H (19, 20)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce

Nova Cinema
5.30 Nová cestománie 5.55 Malá mořská víla 7.00
Dr. House II (12, 13) 8.45 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně (9, 10) 10.25 Kráska a zvíře 12.35 Velká
šestka 14.45 Neobyčejný život Timothyho Greena
16.45 První rána 18.25 Kde je Albert? 20.00 Koktejl
22.05 Noční můra v Elm Street, horor (USA, 2010)
23.50 Vyvolený, thriller (USA, 2000)

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (17, 18) 9.35 Top Gear VIII 10.50
Futurama (12) 11.20 Hvězdná brána IX (2) 12.20 To
nejlepší z Top Gearu (1) 13.25 Simpsonovi XXV (13-16)
15.20 Teorie velkého třesku IX (5) 15.50 Futurama
(13) 16.15 Hvězdná brána IX (3) 17.10 Top Gear IX
18.25 Simpsonovi XXV (17-20) 20.15 Extant II (8)
21.20 Teorie velkého třesku IX (6) 21.50 Partička
22.30 Tyran (1) 23.45 Partička 0.35 Satan přichází (5)

Prima Max
8.20 Ferda Mravenec (44) 8.50 Tlapková patrola
(12) 9.20 Zpravodajství FTV Prima 11.00
Chirurgové X (5) 11.55 S Italem v kuchyni 12.40
Chirurgové X (6) 13.45 Temná přísaha 15.45
Pyramida hrůzy 18.10 Mrazivé peklo, sci-fi thriller
(USA, 2011) 20.00 Hra osudu, romantický film
(N, 2011) 22.25 Dům podezřelých (1/2), krimifilm
(VB, 2013) 0.35 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

čtvrtek 3. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.20 Banánové rybičky 6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.50
Záhada u půdy 10.00 Neobyčejné
životy: Ladislav Trojan 10.55 Malý
pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (6/12)
13.50 13. komnata Karla Vágnera
14.20 Karel Vlach – 100 let
15.20 To je vražda, napsala IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Taggart
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
20.50
21.20
23.10
0.05
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (13)
Kriminálka Anděl II (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (13)
Dr. House II (16, 17)
Případy pro Lauru II (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (1)
Hospoda (29, 30)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Šéfové na zabití
Komedie (USA, 2011)
Vražedná čísla III (4)
Dr. House II (16, 17)
Tělo jako důkaz II (11)
Helena (1)
Drazí sousedé (25)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.05
0.05
2.05

Ferda Mravenec (45)
Tlapková patrola (13)
M.A.S.H (19, 20)
Siska III (5)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (6)
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Policie Hamburk V (11)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (13)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hooten a lady: Lovci pokladů (5)
Lžíce královny ze Sáby.
Dobrodružný seriál (VB, 2016)
Pevnost Boyard
M.A.S.H (21, 22)
Návrat komisaře Rexe XI (9, 10)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska

Nova Cinema
5.30 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (9, 10)
6.50 Neobyčejný život Timothyho Greena 8.40 Dr.
House II (14, 15) 10.20 Kde je Albert? 12.15 První
rána 14.05 Sahara 16.00 Návrat sedmi statečných
17.50 Vzpomínka na Titány 20.00 Námořní vyšetřovací služba VI (14, 5) 21.50 Porotce, drama (USA,
1996) 0.10 Cesta naděje, válečné drama

Prima cool
7.20 Hawaii 5-0 V (18, 19) 9.55 Top Gear IX 10.55
Futurama (13) 11.25 Hvězdná brána IX (3) 12.25
Extant II (8) 13.25 Simpsonovi XXV (17-20) 15.25
Teorie velkého třesku IX (6) 15.50 Futurama II (1) 16.10
Hvězdná brána IX (4) 17.10 Top Gear IX 18.25
Simpsonovi XXV (21, 22) 19.20 Simpsonovi XXVI (1, 2)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IX (7)
21.50 Odstřelovač 23.50 Helix (1) 0.45 Satan přichází

Prima Max
8.45 Ferda Mravenec (45) 9.15 Tlapková patrola
(13) 9.45 Zpravodajství FTV Prima 11.25 Chirurgové
X (6) 12.20 S Italem v kuchyni 13.05 Chirurgové X
(7) 14.10 Mrazivé peklo 16.10 Petrolejový princ,
western (N, 1965) 18.05 Kurz pro nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Jedlíci aneb Sto kilo
lásky, komedie (ČR, 2013) 22.20 Krvavá čest, thriller (USA, 2011) 0.15 Dům podezřelých (1/2)

pátek 4. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 Křeček 10.10 Nemocnice na
kraji města 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (7/12)
13.50 13. komnata Martiny Navrátilové
14.20 Výhra
14.35 Život je kabaret
15.30 To je vražda, napsala IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera na venkově
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství Lesní země
21.15 Všechnopárty
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Odkud já vás znám
22.55 Pánský večírek
23.35 Motiv IV
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.15
19.30
20.20
22.25
0.05
1.35
2.20
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (14)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (14)
Dr. House II (18, 19)
Případy pro Lauru II (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (2)
Hospoda (31, 32)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008)
Křižovatka smrti 3: Tentokráte
v Paříži
Komedie (N/USA, 2007)
Dr. House II (18, 19)
Tělo jako důkaz II (12)
Helena (2)
Dva a půl chlapa V (7)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.15
1.15
2.20
3.20
4.20

Ferda Mravenec (46)
Tlapková patrola (14)
M.A.S.H (21)
M.A.S.H (22)
Siska III (6)
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (7)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Policie Hamburk V (12)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (14)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (7)
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
M.A.S.H (23, 24)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Policie Hamburk V (12)

Nova Cinema
5.20 Nová cestománie 5.50 Malá mořská víla 6.45
Vzpomínka na Titány 8.45 Dr. House II (16, 17)
10.30 Něžní zmatkáři 1 12.40 Návrat sedmi statečných 14.50 Štěstí jménem Lucky 16.30 Námořní
vyšetřovací služba VI (14, 15) 18.20 Starý páky
20.00 Mstitelé, akční film (USA, 1998) 21.45 Žoldák: Legie zkázy 23.30 Šéfové na zabití

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (19) 8.25 Hawaii 5-0 V (20) 9.35
Top Gear IX 10.55 Futurama II (1) 11.25 Hvězdná brána
IX (4) 12.20 Autosalon 13.30 Simpsonovi XXV (21, 22)
14.25 Simpsonovi XXVI (1, 2) 15.25 Teorie velkého
třesku IX (7) 15.50 Futurama II (2) 16.15 Hvězdná
brána IX (5) 17.10 Top Gear IX 18.25 Simpsonovi XXVI
(3-6) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (11, 12)
22.10 Den po zítřku 0.10 Helix (2)

Prima Max
8.25 Ferda Mravenec (46) 8.55 Tlapková patrola
(14) 9.25 Zpravodajství FTV Prima 11.10 Chirurgové
X (7) 12.05 S Italem v kuchyni 12.50 Chirurgové
X (8) 13.45 Kurz pro nevěsty 15.45 Utta Danellová:
Boj za lásku 17.45 Velké putování Bolka a Lolka, animovaný film (Pol., 1977) 20.00 Seber si svých pět
švestek, komedie (Fr., 1983) 22.05 Odstřelovač,
akční film (USA, 1998) 0.10 Krvavá čest, thriller
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Lehké letní mlsání pro horké dny
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Nemusíte být zrovna mistři cukráři, abyste si mohli i doma a z dostupných surovin připravit lahodné a přitom
zdravé dezerty. Stačí jen zcela nebo alespoň částečně vynechat cukr a nahradit
ho medem či třeba přírodním sirupem.
Přirozeně sladkou chuť dodá vašemu výtvoru hlavně ovoce. Pokud chcete podpořit svou štíhlou linii ještě výrazněji,
určité množství mouky v receptech lze
nahradit ovesnými vločkami. Vyzkoušet můžete také variantu se špaldovou
nebo celozrnnou moukou. (re, iDNES.cz)

Banánové lívance s medem a ovocem

Jogurtový krém s třešňovou omáčkou

Potřebujeme: 2 zralé banány,
1 vejce, 1/2 hrnku mléka, 1 hrnek
hladké mouky, 1 lžičku prášku
do pečiva, špetku soli, olej na
smažení, ovoce na zdobení, med.
Postup: Banány rozmačkáme
vidličkou a smícháme
s rozšlehanými vejci a mlékem.
Nakonec vmícháme mouku
s práškem do pečiva a špetkou
FOTO | PROFIMEDIA
soli. Pokud je těsto moc řídké,
přidáme trochu mouky, pokud naopak husté, naředíme mlékem.
Na rozpálenou pánev potřenou troškou oleje děláme lžící nebo malou
naběračkou malé lívance a opečeme je z obou stran dozlatova.
Na talíři je přelijeme medem a zdobíme ovocem.
Zdroj: iDNES.cz

Potřebujeme: plátek bílé želatiny, 100 g netučného jogurtu,
75 g margarínu se sníženým obsahem cholesterolu, 1 lžíci citronové
šťávy, 20 g cukru, 1/2 zarovnané lžičky mleté skořice, 150 g třešní,
1 lžičku škrobu, meduňku ke zdobení.
Postup: Želatinu ponořenou do studené vody máčíme asi 5 minut.
Jogurt s margarínem ušleháme do krému. Želatinu vymačkáme,
vmícháme citronovou šťávu a rozpouštíme za stálého míchání
v kastrolku. Trochu vychladlou ji s cukrem a skořicí zamícháme
do jogurtového krému. Hmotu naplníme do dvou pudinkových
formiček vypláchnutých studenou vodou a postavíme asi na
2 hodiny do chladu. Třešně s trochou šťávy ohřejeme. Škrob
rozmícháme v 1 lžíci studené třešňové šťávy a zahustíme jím
kompot. Jogurtový krém překlopíme na dezertní talířky.
Podáváme se studenou nebo teplou třešňovou omáčkou.
Zdroj: labužník.cz

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz
HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Wabiho Daňka inspiroval McCartney,
pak ho překvapila pravdivost textu
Když Wabi Daněk skládal písničku Outsider Waltz, bylo mu 35 let. Obsah svého
lehce zasmušilého textu tehdy vlastně jen
předvídal. Na rádiu Český Impuls AM 981
po letech uznal, že se trefil. „Nemohl jsem
tušit, jak se budu každé ráno dneska cítit.
Postupem času začalo platit, že se při pohledu do zrcadla nepoznávám,“ doplnil
s úsměvem. U melodie se Daněk nechal inspirovat písničkou Mull of Kintyre Paula
McCartneyho. „Postupně jsem to překopával a překopával, až už se to té původní písničce vůbec nepodobá,“ odkryl Wabi
Daněk. Nahrávka písničky Outsider Waltz vznikla 31. července 1983.
Máš svůj svět a ten se ti hroutí,
to dávno znám, já prožil to sám,
kráčíš dál a cesta se kroutí,
až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám...
(Hudba a text: Wabi Daněk)
Jak se rodila písnička Dariny Rolincové Čo o mne vieš? To prozradí Hudební
kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia
Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz. (tom)

Ivan Mládek: I staré songy
chceme hrát pokaždé jinak
ČR | Letní měsíce nejsou pro muzikanta
Ivana Mládka časem odpočinku, víkend
co víkend totiž i v 75 letech tráví spolu
s kapelou po nejrůznějších hudebních
festivalech. „Vystupujeme jak na country festivalech, tak na těch rockových
nebo na městských slavnostech. Máme
to tak perné, že už nyní jsou obsazené termíny i na příští léto,“ vysvětloval populární muzikant ve vysílání Rádia Impuls.
Právě tento pátek večer vystoupí Ivan
Mládek na festivalu Benátská! 2017
s Impulsem. „Co vím, tak už jsme tak
dvakrát na Benátské noci hráli a bývá to
tam vždycky dost rozjařené. Hlavně,
když hrajeme později,“ vzpomíná pobaveně. Ačkoliv Ivan Mládek přiznává, že
publikum si při koncertech žádá stále
stejné písničky, jeho kapela Banjo Band
chce i do starých šlágrů dostat nějaký
ten nový nápad. „Snažíme se je hrát pokaždé jinak. I slova jsou trochu jiná
a my se tím bavíme,“ přibližuje. Zatímco festivalové publikum má možnost

Ivana Mládka potkávat poměrně často,
televizní diváci jej na televizní obrazovce už příliš nevídají. „Před pěti lety
jsem se rozhodl odejít do televizní penze, bylo mi 70 let. Mám tak nyní trochu
víc času dělat opravdu jen to, co mě
baví,“ říká s tím, že kromě hraní s Banjo
Bandem je jeho koníčkem také malování. „Mám to tak nějak v rodině. Táta byl
také malíř, čili jsem se vrátil k něčemu,
z čeho jsem v sedmnácti letech utekl,“
líčí svou novou vášeň.
(re)

HUDEBNÍ IMPULSY

Tragédie Knoflíků lásky
Než stačil ukázat, co umí,
skončil se škodovkou
pod rozjetým vlakem.
Nadějný Petr Sepéši se
stával hvězdou popu.
JOSEF VLČEK

S

talo se to před dvaatřiceti roky,
29. července 1985. Pětadvacetiletý zpěvák Petr Sepéši se právě
vrátil z turné po Sovětském svazu a při
cestě domů v ojeté Škodě 100 vjel na železničním přejezdu u Františkových
Lázní přímo pod vlak. Česká scéna přišla o nadějného představitele přicházející popové vlny, která měla u mladší generace nahradit ostřílené pop hvězdy
Gotta, Vondráčkovou nebo Neckáře.
Petr Sepéši zemřel dřív, než mohl naplno ukázat sám, co umí. Vždyť sedmnáct nahrávek, které po něm zůstaly, natočil většinou jako duety s Ivetou Bartošovou. Podle nich z něj mohl být nejspíš

Petr Sepéši a Iveta Bartošová se
stali partnery nejenom na pódiu.
druhý Petr Kotvald. Přes svou nezralost
měl ale nezkušený interpret ve své době
velký úspěch. Víc než písničky za to
mohla jeho osobnost, která přitahovala
ženské publikum všeho věku. Vždyť na
jeho pohřeb přijelo přes tři tisíce obdivovatelek z celé republiky.
Sepéši prožil většinu života se svou
matkou v Aši. Vyučil se mechanikem
textilních strojů a do výrobního procesu, jak se tehdy říkalo, se dostal v místní
textilce Tosta. Zpívání ho lákalo odjakživa, prorazit se mu povedlo v roce
1983 na soutěžním festivalu Mladá pí-

seň Jihlava, jakémsi komorním předchůdci dnešních televizních Superstar.
V témže ročníku Mladé písně zkoušela své štěstí i sedmnáctiletá Iveta Bartošová. Ani jeden z nich nevyhrál, ale jak
Sepéši, tak Bartošová se ještě v Jihlavě
dostali do hledáčku tehdejších šéfů hudebních klanů. Všichni cítili, že ti dva
patří dohromady, něco jako Simonová
s Chladilem pro mladší generaci. Nevypsanou soutěž, do čí stáje se atraktivně
vypadající dvojice dostane, vyhrál skladatel Pavel Vaculík, autor jejich prvního a největšího úspěchu Knoflíky lásky.
Petr Sepéši s Bartošovou se stali partnery nejen na pódiu, ale i v soukromí.
V prvních měsících přespávali po známých, a když se alespoň trochu zmohli,
pořídili si za 4700 korun škodovku.
I když si hezoun Sepéši s věrností
moc starostí nedělal, pro Ivetu to byla
pravděpodobně největší láska jejího života. Její životopisci to dokládají i faktem, že když se rozhodla pro sebevraždu, zvolila jako nástroj také vlak a rovněž datum devětadvacátého.
Písničku Knoflíky lásky se jim poda-

řilo dostat do televizního pořadu Heleny Vondráčkové Na výsluní, který sledovala větší část republiky. Song pak začalo hrát rádio tak zhusta jako málokterý hit. Dvojice získala pevné místo na
domácí scéně. Dalšímu vzestupu zabránila tragédie na přejezdu. Jejich společné album, pojmenované podle největšího hitu, vyšlo až po Sepéšiho smrti. Prodalo se ho prý 200 tisíc výlisků.

Další oslavenci týdne
Michael Kocáb (*28. 7. 1954)
Muzikant a politik kromě oboru
skladba absolvoval na
konzervatoři i obor hry na
varhany. Založil skupinu Pražský
výběr, píše hudbu k filmům.
Jan Budař (*31. 7. 1977)
Je známý díky rolím ve filmech
Nuda v Brně, Horem pádem nebo
Vratné lahve. Hraje na několik
hudebních nástrojů a v kapele
Eliščin band zpívá vlastní písničky.

Surfujte zdarma,
volejte levně

www.mobil.cz

Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji
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Obklopila se pannami,
stačily k tomu tři roky
Mezi nejstarší kousky sběratelky Lýdie Galočíkové
patří panenka světoznámého výrobce Armanda
Marseille z roku 1895 s porcelánovou hlavou.
ŽANETA MOTLOVÁ
ČR | Chodí, jsou zabalené v zavinovačce a leží v kočárku, mají vzácnou a starožitnou patinu, ale jsou i moderní a novodobé. Opavanka Lýdie Galočíková
sbírá panenky všeho druhu: keramické,
celuloidové, dřevěné i z papírmaše.
Úctyhodnou sbírku tří stovek panenek dala dohromady za pouhé tři roky.
Své království navíc letos zpřístupnila
veřejnosti v domácím muzeu.
Pro panenky se Lýdie Galočíková
nadchla, když onemocněla a byla rok
doma. „Člověk se nudí, brouzdá po internetu, na Facebooku. A na mě tam vykoukla stránka sběratelek panenek.
Chtěla jsem se dozvědět víc, našla si dal-

ší stránky, přihlásila se do všech skupin
a najednou zjistila, že to chci mít taky,“
popisuje sběratelka své začátky.
Panenky nakupuje, některé jí lidé darují, ve sbírce má i hračky po sobě, své
mamince i babičce. Mezi nejstarší kousky patří panenka světoznámého výrobce Armanda Marseille z roku 1895 s porcelánovou hlavou a dřevěným kloubovým tělem. „Holčička, která panenku
vlastnila, si jí asi nesmírně vážila a s láskou opečovávala. Tělo je hodně ohmatané a ohrané, ale hlavička neskutečně zachovalá,“ říká. Panenky nezobrazují
pouze miminka, v opavské sbírce jsou
bábinky a dědouškové, jeptiška či kominíčci. Exponáty jsou k vidění po telefonické domluvě.

Domácí soukromá muzea se stala
trendem poslední doby, tvoří dokonce
mezinárodní síť. Cílem je dokumentovat, vědecky zpracovávat a popularizovat soukromé sbírky jako specifickou
formu kulturního dědictví. „Pro zájemce bychom rádi zmapovali veškerá domácí muzea v regionu, nejen ta, která
mají historickou hodnotu. Pro řadu lidí
mohou být všechna zajímavá,“ vysvětlila vedoucí opavského Turistického informačního centra Eva Týlová.

Do časů babiček
Muzeum funguje v Opavě
na Nádražním okruhu 13 a zájemci
o prohlídku se domluví na mobilu
604 408 198. Jde o sbírku
panenek převážně z porcelánu,
doplněnou věcmi po předcích,
jako je nábytek, brože, kabelky.

Lýdie Galočíková nakupuje panenky většinou v aukcích, nejstarší jsou ze začátku minulého století.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
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Zažijte komfort Emirates A380: Vychutnejte si vícechodové
menu, prozkoumejte až 2 500 zábavních programů a užijte si
naši palubní Wi-Fi. Rezervujte si speciální tarify do některé
z deseti destinací do 6. srpna a objevujte svět za méně.

Rezervujte do 6. srpna
Dillí
Bangkok
Kolombo
Nairobi
Hongkong
Phnompenh
Singapur
Johannesburg
Bali
Brisbane

Economy Class od*
12 690 Kč
14 490 Kč
14 690 Kč
14 690 Kč
14 890 Kč
15 690 Kč
15 690 Kč
16 790 Kč
18 590 Kč
26 790 Kč

JEN NÁVŠTĚVA NESTAČÍ. PROŽIJTE TO.
*Tarify podléhají zvláštním podmínkám. Úplné znění naleznete na emirates.cz

Dopřejte si letos na podzim

VÝJIMEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Hello Tomorrow

21

Nový domov pro
koně Převalského

www.FLEX-TEX.cz
LÉTO HRAJE VŠEMI BARVAMI

A MY S NÍM DRŽÍME TEMPO

Nabídka platí pouze pro kamennou prodejnu a do vyprodání zásob.

Azurový vánek

– praktická nylonová podšívka, v příjemném svěžím odstínu modré. Nejlepší využití najde v případě jednoduchého a lehkého podšití
letních šatů a sukénky. Tenká a přitom pevná. Další možnosti využití jsou například
zdobné průsvitné prvky na oděvech pro lehce odhalující efekt. Jedná se o 100% nylon.
V prodeji dnes od 09.00 hodin.
Šíře 150 cm. Skladem 129 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 69,Flex-tex cena

Ty jsi má, mentolová – podlehněte nádhernému úpletu

PRAHA | Divocí koně Převalského
z trojské zoo budou mít nové přístřeší
s výběhem na dvaceti hektarech pozemku v pražských Dívčích hradech. Ve
stepní oblasti nedaleko Prokopského
údolí by mohli žít už za dva roky.
Lokalita Dívčích hradů je pro chov
koně Převalského ideální. „Městská
část Praha 5 chce oblast kompletně revitalizovat, což je i jeden z důvodů, proč
chceme divoké koně umístit právě sem.
Divocí koně oblast vypasou, což výrazně přispěje k revitalizaci krajiny. Navíc
je tamní stepnatá krajina velmi podobná
oblasti ve volné přírodě v Mongolsku,“
vysvětlil ředitel pražské zoo Miroslav
Bobek.

Nejdřív klisny, pak hřebec
a následně stádo
Zázemí s koňmi se bude nacházet v oblasti mezi Radlickou na severu a Prokopským údolím na jihu. Nová lokalita přispěje k rozšíření už tak velkého pražského chovu, z něhož vzešlo do dneška
234 hříbat, přičemž letos by měla přibýt
další dvě. „První ‚převaláky‘ lidé uvidí
na Dívčích hradech už za dva roky. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by tam
být tři až pět klisen,“ řekl náměstek zoo
Jaroslav Šimek.
Do budoucna chovatelé chtějí ke klisnám umístit hřebce, aby vzniklo stádo
s hříbaty. „Stádo bychom rádi reprodukovali, maximální počet zvířat je asi deset, ale to je velmi vzdálená budoucnost. Uvidíme, jak se bude koním dařit,“ dodal Šimek.
Na projekt uvolnil magistrát šest a půl
milionu korun. „Kromě přístřešku pro
koně a zázemí s dvorky budou postaveny
bezbariérové vyhlídky a rozhledna,“ popsal architekt Radim Karásek ze společnosti ARW pb, která projekt připravuje.
Ve výběhu budou také vysazeny remízky. „Inspirovali jsme se při projektování výjimečným příběhem, kdy se
koně Převalského navracejí zpět do volné přírody,“ dodal architekt.
Koně Převalského pocházejí z Mongolska, v přírodě byli spatřeni naposledy roku 1969. Jsou jediným žijícím předkem zdomácnělého koně a můžeme se
s nimi setkat už jen v zoo. Pražská zoo
od roku 1959 spravuje mezinárodní plemennou knihu koně Převalského. Kniha
obsahuje údaje od všech institucí z celého světa, které se chovem „převaláků“
zabývají. Až tři čtvrtiny koní Převalského žijící v chovatelských institucích
mají předka právě z trojské zoo. (turc)

ve specifické mentolové, jež Vás učaruje. Na léto i jaro tato elegantní barva naprosto
ideální a neskutečně v ní prokouknete, ať už jste bruneta, zrzka či blondýnka. Úplet Vám
zalichotí zejména v podobě nátělníku, trička a úpletové sukně. Jedná se o 100% polyesV prodeji dnes od 10.00 hodin.
ter. Šíře 150 cm. Skladem 109 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 159,Flex-tex cena

Námořníci a námořnice

– na vědomost se dává, že dnes je
u nás k dostání další báječný úplet v námořnicky modrém provedení. Pohodlný, lehce chladivý materiál Vás ohromí, a to především při nošení. Výborně pružný a unosíte jej jako triko,
tílko, halenku, letní šaty, zkrátka oděvy pro Váš volný čas. Takže námořníci a námořnice
- dolaďte úplet s bílou a červenou a máte model k moři jako vyšitý! Složení: 96% viskóza,
V prodeji dnes od 11.00 hodin.
4% elastan. Šíře 150 cm. Skladem 38,8 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 179,Flex-tex cena

Šedomodrá lehkost

– druhou nylonovou podšívku, u nás najdete v provedení šedomodrý nádech. Využijete ji podobně, jako v případě první podšívky,
tedy na letní šaty a sukénky, které si vyžadují spíše lehounké podšití. Další možnosti
využití jsou například zdobné průsvitné prvky na oděvech pro lehce odhalující efekt. Jedná
V prodeji dnes od 12.00 hodin.
se o 100% nylon. Šíře 140cm. Skladem 167m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 69,Flex-tex cena

Noční petrolej – dalším úpletem je neuvěřitelně pohodlný a viskó-

zový materiál, v petrolejově modrém provedení, v němž se budete cítit skvěle jako
královna. Dokonale pruží, a tak nalezne využití nejen na tričkách a tílkách, ale také
pokud se rozhodnete ušít si komfortní ležérní kalhoty, pro Váš volný čas. Nákrčník
a slušivá čepice stojí také za to! Složení: 96% viskóza, 4% elastan. Šíře 160 cm.
V prodeji dnes od 13.00 hodin.
Skladem 50 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 179,Flex-tex cena

V levandulovém opojení

– kdyby látka mohla představovat květinu, pak následující 100% nylonová podšívka představuje omamnou levanduli. Něžný a okouzlující tón podšívky a její lehké provedení, Vás nenechá chladnými
a vnukne Vám ihned myšlenku, jak ji co nejlépe využít. Doporučujeme pro podšití
letních oděvů, nebo jako poloprůsvitnou vsadku na oděvy pro efekt. Šíře 150 cm.
V prodeji dnes od 14.00 hodin.
Skladem 158 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 69,Flex-tex cena

Bělostné proužky – poloprůsvitný, zářivě bílý úplet, v němž budete

nepřehlédnutelná. Odhalte i kus Vaší bronzově opálené pokožky. Na skvěle pružné látce,
se v mini proužcích prolínají průsvitné části, a tak vytváří i celkový sexy dojem. Upřednostněte na efektní topy a trika, extravagantní šaty či upnutější sukni. Složení: 96% polyamid,
V prodeji dnes od 15.00 hodin.
4% elastan. Šíře 145 cm. Skladem 64 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 139,Flex-tex cena

Třpytivý prach

– myslíme si, že decentně třpytivý úplet, by neměl
ve Vaší šatní skříni chybět. Vzhledný svetříkový materiál, doplněný o lurexovou nitku,
jenž mu dodává nádech exkluzivity. Stříbrné nitky se volně prolínají po celé ploše.
Per fektní na originální dámské svetříky upnutého střihu i maxi ležérního stylu, hodící
se na každodenní nošení i na slavnostnější události. Zhotovte si i delší lehký přehoz
přes sebe, šálu a tenkou elegantní čepku. Složení: 70% polyester, 28% viskóza, 2%
V prodeji dnes od 16.00 hodin.
elastan. Šíře 145 cm. Skladem 40,4 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 169,Flex-tex cena

Růžová gerbera

– úpletem nabídku zakončíme. Pestrý, sytě růžový úplet s jednoduchým dezénem proužků, s nímž rozhodně nic nezkazíte. Šmrncovní
odstín náramně vynikne například nejen na klasickém nátělníku a triku, ale vyzkoušejte
i stylové body, zajímavé šaty, čepku jako módní doplněk oživující outfit a další. Jedná se
V prodeji dnes od 17.00 hodin.
o 100% polyester. Šíře 140 cm. Skladem 47 m.
Max. 3 m/zák.
Běžná cena: 139,Flex-tex cena

9

,-

9

,-

9
9
9
9

,,-

,,-

19

,-

19

,-

19

,-

NA PRODEJNĚ NAJDETE I STÁLOU NABÍDKU
FLEECE
119,- PATCHWORK OD 59,-

SAMET
SATÉN

39,79,- ORGANZY
39,79,- TYL
FLEX-TEX
Jateční 31, Praha 7
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Pouze na látky – hotovostní Platba

OD

0717
mobil: 721 443 662, tel.: 283 870 783
Sleva se vztahuje na veškeré látky i zlevněné!
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Tajenka: je lidský smích.
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Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
na
tel. číslo

SMS
ve tvaru

MFD16

jen za

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

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

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

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

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

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

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

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

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

9

771210 116058

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

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

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

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

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

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

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

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

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Nejen za tvrzemi kolem Kolína
Přes nepřízeň osudu stojí
na Kolínsku několik
krásných a většinou
neznámých tvrzí. Tak
vezměte kolo a vyrazte
za těmi nejzachovalejšími.
BOHUMIL BREJŽEK
KOLÍNSKO | Začněte třeba v Pašince.
Tamní tvrz stojí na vyvýšeném místě,
zahlédnete ji tedy ještě dříve, než do Pašinky přijedete. Třípatrovou hranolovou věž, jejíž jedna strana měří devět
metrů, dal kolem roku 1400 postavit
Václav Humr. V roce 1693 ji koupil
pražský měšťan Vilém Arnošt Nigroni
z Riesenbachu a nechal k ní přistavět patrovou obdélníkovou budovu zámečku.
Zámeček sloužil k různým účelům,
v současné době je v soukromém vlastnictví a je nepřístupný.
Pokračujte dál na Ratboř, kde uvidíte

dva zámky, starý a nový. Starý vznikl
přestavbou tvrze v 18. století, nový
zámek, vlastně vila, je architektonickou
lahůdkou postavenou podle plánů architekta Jana Kotěry pro rodinu Mandelíkových. Jde o symetrickou a prostorově
detailně propracovanou rezidenci, odkazující na tradici šlechtických sídel.
Dnes je z ní hotel, ale lze si ji prohlédnout denně od devíti do osmnácti hodin.

ne má půdorys 9,6 x 11,5 metru a patrně
ji dal na konci 14. století postavit kutnohorský patricij Mikuláš Písek. Je ukázkou venkovského zemanského sídla a
jedním z nejlépe dochovaných středověkých sídel drobné šlechty v českých zemích vůbec. Od roku 2012 je ve správě
Regionálního muzea v Kolíně, jež připravuje její zpřístupnění.

Nejhezčí tvrz

Černá hranolová věž
Z Ratboře to není daleko do Lošan, kde
přímo na návsi stojí další věžová tvrz,
jež byla ale již od roku 1513 používána
jen jako sýpka. Do dnešní doby se dochovala 16,5 metru vysoká čtyřpatrová
věž z lomového zdiva, v nároží zesíleného pískovcovými kvádry. Díky použitému kameni, rule, je téměř černá. Tvrz
byla vodní, její příkopy se napouštěly
z blízkého rybníka.
Vaše cesta by měla dále směřovat do
Libodřic, kde stojí unikátní kubistická
Bauerova vila. Pro majitele místního

velkostatku Adolfa Bauera ji vystavěl
těsně před první světovou válkou architekt Josef Gočár. Kubismus, tehdy nový
moderní styl, je ve venkovském prostředí velice neobvyklý. V domě je dnes
Muzeum kubismu.

Středověká perla
Mohutná hranolová tvrz v Hradeníně je
vskutku unikátem. Čtyřiadvacet metrů
vysoká třípatrová věž z lomového kame-

Za nejhezčí z kolínských tvrzí vás čeká
poněkud delší cesta. V obci Tuchoraz ji
na skále nad říčkou Šemberou postavil
v roce 1409 Petr z Klučova. Tvrz (na fotografii) se jako svatební dar dostala do
držení nejvýznamnějšího královského
hodnostáře té doby Mikuláše Dačického z Landštejna. Ten ji v roce 1468 nechal přestavět na nevelký, ale honosný
hrad. Během třicetileté války ji značně
poničili Švédové a do dnešních časů zůstala jen obranná věž – skvěle dochovaná pevnostní fortifikace pozdního středověku.

INZERCE

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Zveme vás na prohlídku nově zrekonstruovaného
domu, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand
Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce vozu
Volkswagen. Na autentickém místě jsou představeny
zásadní momenty vývoje inženýrskéhoa
konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo
Ferdinanda Porscheho.
Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00
Využijte kombinovaného vstupného do Rodného
domu i ŠKODA Muzea v ceně 100 Kč/50 Kč

Zakoupíte v trafikách nebo na internetu.
Více informací na www.mobil.cz

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, T: +420 326 832 028,
+420 326 832 038 E: vratislavice@skoda-auto.cz, rodnydumporsche.cz
muzeum.skoda-auto.cz
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Praha a okolí

Zbuzany se chystají
na premiéru v divizi

Nohejbalisté
Vsetína zvítězili
v Posázaví

Z týmu sice odešel
Radek Šírl, ale dál září
Mario Lička a další
fotbalisté s výraznými
zkušenostmi z nejvyšší
soutěže.
PETR PROCHÁZKA ML.
ZBUZANY | Na premiérovou sezonu
v divizi se chystají fotbalisté Zbuzan.
V soutěži rozhodně budou oživením, jejich sestava je plná známých jmen, na
která se těší i fanoušci soupeřů.
„Víme, co nás čeká. Samozřejmě to
proti loňské sezoně bude pro nás jako
pro nováčka změna. Ale teď je brzy na
hodnocení síly soupeřů, to ukáže až čas.
I když se říká, že skupina C je silná. Někteří protivníci jsou poměrně blízko, ale
určitě se několikrát projedeme dál. To
však k tomu patří,“ říká před vstupem
do sezony šéf klubu Josef Huňáček.
Z týmu během letní přestávky odešel
bývalý reprezentant Radek Šírl a také
Marek Pospíšil. Kádr však byl vhodně
doplněn.
„Čekají nás hodně těžká utkání. Teprve prvních pár kol ukáže, jak na tom
doopravdy jsme. Zatím by asi bylo předčasné určovat si nějaké cíle, ale samozřejmě nechceme spadnout,“ podotkl
Huňáček. „Příprava probíhá přesně tak,

Zkušený Mario Lička má parádní formu, před čtrnácti dny nasázel v dresu
Zbuzan šest gólů za zápas.
FOTO | ADOLF HORSINKA, MAFRA

Divize C
1 – TJ Dvůr Králové nad Labem,
2 – FK Jiskra Mšeno-Jablonec
nad Nisou, 3 – TJ Spartak
Chrastava, 4 – FK Turnov,
5 – FK Admira Praha, 6 – MFK
Trutnov, 7 – FK Brandýs nad
Labem, 8 – FK Čáslav, 9 – FK
Pardubice B, 10 – FK Kratonohy,
11 – TJ Sokol Živanice, 12 – FK
Čechie Vykáň, 13 – SK Vysoké
Mýto, 14 – FK Letohrad, 15 – FK
Zbuzany 1953, 16 – FK Kolín.

jak jsme si představovali. Odehráli jsme
nějaká přátelská utkání, prohra 2:3 s třetiligovým Pískem v prvním kole poháru
ukázala, že s našimi soupeři budeme
schopni hrát.“
V týmu i po odchodu Šírla zůstávají
hvězdy. Kamil Čontofalský, Radek Dosoudil, Mario Lička či Marek Kincl.
„Tým má kvalitu. I fotbalisté, co nehráli
první ligu, mají své zkušenosti. Nikdo
si tu na nic nehraje, v kabině je dobrá
parta,“ prozradil Huňáček. „Kluci z ligy
jdou ostatním příkladem. Chovají se
jako profíci, jejich morálka je skvělá.“
Parádní formu má hlavně Mario Lička, který před čtrnácti dny nasázel šest
gólů za zápas.

INZERCE

100% kvalita náhradních dílů ŠKODA
pro vozy starší 4 let.
Nespoléhejte se na neoriginální díly a využijte cenově
dostupnou řadu ŠKODA Economy dílů se standardní
2letou zárukou. Zvýhodnění až 35 % oproti ŠKODA
Originálním dílům. Snížení ceny bylo dosaženo snížením
počtu variant daných dílů. Tyto díly podléhají během
vývoje náročným zkouškám koncernu Volkswagen,
které zaručují jejich kvalitu. Tu dokládají i odborné
nezávislé testy, ve kterých se pravidelně umísťují
na prvních příčkách.
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
Obraťte se na Auto Podbabská.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1
Praha 6
Tel.: 234 700 200
www.autopodbaba.cz

ŠKODA
ECONOMY DÍLY,
KVALITNÍ DRAHÉ

BENEŠOV | Ani set neztratila trojice
Climaxu Vsetín, která se stala vítězem
56. ročníku mezinárodního nohejbalového turnaje Šacung Cup v Kališti-Lensedlech. Nejstarší mezinárodní turnaj
tradičně přinesl souboje nejlepších českých a slovenských hráčů, kteří se utkali v pověstné „posázavské kleci“. Nechyběli mezi nimi mistři světa.
„Je to paráda,“ sršel spokojeností i sebevědomím smečař a blokař vítězné sestavy Jan Chalupa. „Jak se říká, tady vyhrávají jenom hráči, kteří něco znamenají. Konečně se to povedlo i mně.“
Ve čtvrtfinále turnaje Vsetín zdolal
domácí áčko. „Proti dvojnásobným obhájcům jsme nastoupili s respektem,
Doubrava umí otáčet zápasy. Ale udržel
jsem ho na bloku, zatímco on mě nezablokoval ani jednou,“ řekl Chalupa.

Karlovy Vary podlehly Čakovicím,
Modřice skolily Čelákovice a vítězný
souboj juniorských reprezentantů s Košicemi rozhodl až poslední možný míč.
První semifinále přineslo souboj
o každý míč mezi Čakovicemi a juniorskou reprezentací, v koncovkách obou
setů byli lepší hráči pražského celku. Ve
druhém semifinále se ani Modřicím nepodařilo zastavit ofenzivní explozi lídra
extraligy ze Vsetína. „Pospíšila jsem
předtím neporazil v lize ani na turnaji.
Dnes se mi to podařilo,“ zářil Chalupa.
Zápas o bronz byl poměrně bezstarostný – a to mu prospělo. Junioři urvali
první set, ale zkušenější Modřice
ovládly další dva. Ve finále „černý
kůň“ turnaje z Čakovic měnil obranné
vzorce, ale ani on nevymyslel nic, co by
vsetínskou jízdu mohlo vykolejit.
„Byli jsme po předchozích výhrách
rozjetí. Už jsme si řekli, že nás nic nezastaví,“ shrnul Chalupa.
„Finále je velký úspěch,“ myslí si čakovický smečař Milan Kučera. „Nevytvářeli jsme na sebe žádný tlak, říkali
jsme si, že postup do semifinále by byl
super. Ve finále jsme nepřišli na žádný
recept, jak zastavit Chalupu. Za celý
zápas jsme chytili jen dva útoky a s tím
se vyhrát nedá.“
(pet)

