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Nejčtenější týdeník v České republice
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Šňůra koncertů
Marie Rotrové
Proč se vrátila na pódia?
Jak prožívala rok 1989?
Co ji udržuje ve formě?
Čtěte rozhovor na str. 8 a 9

+ TV program na celý týden

Každý pátek ZDARMA

Pozor na falešný nožík

Mikov pátrá po obchodníkovi, který na trh dodává plagiát legendární rybičky

ZAUJALO NÁS

„Hřebeny mají duši českých
stromů,“ tvrdí Karel Kříž
Karel Kříž z Varnsdorfu o sobě říká, že
je muž mnoha profesí. Momentálně se
věnuje vyřezávání spon, hřebenů, misek či příborů ze dřev stromů, které rostou na Děčínsku. Na své zahradě má dílnu, hrubé výrobky donese domů a jako
za starých časů je dodělává celá rodina
společně. Kromě výrobků ze dřeva pořádá Karel Kříž i různé prožitkové semináře.
Strana 6
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Děčínský skikrosař
si prodloužil kariéru

Na trhu se objevily plagiáty slavného mikulášovického nožíku ve tvaru rybičky. Falešná rybička je nekvalitní, prodejci ji
nabízejí v neobvyklém látkovém obalu. Mikulášovický Mikov vydal na falešnou rybičku zatykač. Kdo ji objeví a donese
prodejci, dostane dvě pravé za cenu jedné. VÍCE NA STRANĚ 2.
FOTO | JINDŘICH MYNARIK

Český skikrosař, dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný vítěz Světového poháru Tomáš Kraus, si po váhání prodloužil
kariéru. Novou motivaci našel po boku
dvou špičkových závodníků - Švýcarky
Fanny Smithové, která poskytla svého
kouče Guillauma Nantermoda, a Slovince Filipa Flišara.
Strana 23

INZERCE

ÚSTÍ NAD LABEM

VE PROSPĚCH OPRAVY VARHAN V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V ÚSTÍ NAD LABEM
CENA VSTUPENKY 300,- KČ
NAVÍC ZA KAŽDOU ZAKOUPENOU VSTUPENKU ZÍSKÁTE DÁRKOVÝ
POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 100,- KČ V OC FORUM ZDARMA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V OBCHODĚ RAGAZZA V OC FORUM
ÚSTÍ NAD LABEM (VCHOD Z KOSTELNÍHO NÁMĚSTÍ SMĚR BILLA)
MEDIÁLNÍ PARTNER

BÁRA BASIKOVÁ S PODPOROU DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
ZUŠ EVY RANDOVÉ SBOREČEK POD VEDENÍM VRATISLAVA ŘEZÁČE
PÁTEK 12. 12. 2014, 17:0O

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA KOSTELNÍM NÁMĚSTÍ
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FORUMUSTINADLABEM.CZ
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Na rybičku už vydali zatykač
Malý nožík z mikulášovického Mikovu někdo kopíruje a dodává na trh. Napodobenina je ale nekvalitní
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
MIKULÁŠOVICE | Dopadnout falešnou
rybičku chtějí zaměstnanci mikulášovického Mikovu. Dokonce na ni vydali zatykač. Kdo falešnou rybičku objeví a
vrátí prodejci, dostane dvě pravé rybičky za cenu jedné.
„Zcela náhodou jsme zjistili, že se na
trhu objevil plagiát našeho skládacího
nožíku, rybičky. Do jedné prodejny ji
přišel reklamovat zákazník a my při vyřizování reklamace přišli na to, že to vůbec není náš výrobek,“ řekl obchodní ředitel mikulášovického Mikovu Jan Marek.
Kopie rybičky má na čepeli nože
logo výrobce Mikov. Běžný zákazník
proto vůbec nemusí zjistit, že se nejedná o originál. Navíc její cena je zhruba
stejná jako rybička, kterou vyrábí Mikov. Liší se jen o pár korun.
„My rybičku na trh dodáváme v plastovém obalu s naším logem, falešná se
prodává v obalu látkovém, který se navíc trhá a je bez loga. Na našem obalu je
také uvedeno, že na výrobek poskytujeme sedmiletou záruku, falešný nožík
tuto informaci nemá,“ popsal Marek
INZERCE

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

znaky, podle kterých by se zákazníci při
nákupu měli orientovat.
Sám nožík vykazuje zásadní závady.
„Má ostré nýty na střence nože, nekvalitní uchycení čepele, která je špatně vyrobená a kvůli tomu není řez hladký.
Nůž se rychle otupí,“ popsal závady Marek. Dodal, že sice v Mikovu zatím žádnou masivní reklamaci nemají, ale ta
může brzy přijít. Blíží se Vánoce a lidé
mohou rybičky kupovat jako dárky.
Kopie rybičky v látkovém obalu prodává hlavně síť prodejen s domácími potřebami Orion, a to i na internetu.
„Je to pro nás čerstvá záležitost, právě jsme ji začali řešit,“ řekla Magda Kutová z Orionu. Nechtěla ani sdělit, jak
se její firma zachová v případě, že Orionem prodávané rybičky jsou skutečně
plagiátem. „Zatím to nikdo neprokázal,
víc se o tom nechci bavit,“ dodala jen.
Od koho Orion nožíky nakupuje, neprozradila.
Ani v Mikovu netuší, od koho falešné
rybičky pocházejí. „Jednáme s právníky, jaký postup proti plagiátorům bude
nejvhodnější zvolit. Rozhodně nám
kazí dobré jméno a bez našeho souhlasu
by rybičku nikdo kopírovat neměl. Rybička sice ochrannou známku nemá, ale
jestliže je na ní znak naší firmy, jde o
jeho zneužití. A to je nezákonné,“ dodal
Marek.
V Mikovu věří, že obchodníci, kteří
plagiáty prodávají, budou spolupracovat a dodavatele prozradí.
Rybička je nožem se stoletou tradicí.
Je držitelem čestného uznání Neznámější nůž Československa a Mikov pro ni
získal certifikát Regionální výrobek

V mikulášovickém Mikovu vydali na falešnou rybičku zatykač. Všichni, kdo ji
objeví a odevzdají, dostanou dvě za cenu jedné.
FOTO | REPRO MIKOV
Českého Švýcarska. Letos se legendární nožík vydal i na cestu kolem světa.
Na ni ho vzali s sebou Ladislav
Bezděk s Kateřinou Dvořákovou z Krásné Lípy, kteří chtějí projet pět obydlených kontinentů a navštívit šest desítek
zemí. Během cesty chtějí posílit i český
patriotismus a k tomu jim má mimo jiné
pomoci i mikulášovická rybička.
Po generace známý nožík vyjde v běžném provedení na několik desítek ko-

run. Mikov však šel dál a rybičku nabízí
i jako investiční příležitost.
Ve své nabídce ji má v luxusním provedení za téměř sto sedmdesát tisíc korun.
Čepel má z damascenské oceli, střenku z masivního zlata a každý výrobek je
označen číslem. V oku má rybička český granát. Firma nůž prodává v luxusní
dřevěné kazetě ve tvaru České republiky.

Nadace
Vodafone
Česká republika
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Parket trochu drhne

Senioři si stěžují, že se na Střelnici špatně tančí. Původní pastu zakázal Brusel
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
DĚČÍN | Parket v děčínském kulturním
domě Střelnice má nový povrch. Lidé,
kteří si chodí zatančit na odpolední
čaje, si stěžují, parket je zničený a neklouže.
„Nevím, jakým způsobem ho upravili, ale vůbec se na něm nedá tancovat,
drhne to,“ zlobil se jeden z tanečníků.
Podle provozovatele Střelnice Jaroslava Kortuse si na nový povrch stěžovala
celá řada starších tanečníků, kteří chodí
na čaje. Jiní nikoliv.
„Jsou to většinou starší lidé, ti mají
zřejmě těžší krok a po novém povrchu
to skutečně tolik neklouže. Použili jsme
totiž jinou pastu,“ vysvětlil Kortus.
Renovace tanečního parketu, jež se
provádí každým rokem po sezoně, Kortuse vyšla na velkém i malém sále na šedesát tisíc korun.
„Jiný druh pasty jsme nanesli, protože tu, kterou jsme dávali dříve, už neprodávají. Neodpovídala normám Evropské unie. Rád bych lidem vyhověl, ale

Děčínští senioři si stěžují, že se jim na parketu děčínské Střelnice špatně tančí. Na vině je nová pasta a možná i boty tanečníků.
FOTO | MARTIN ADAMEC
bohužel to momentálně není v mé
moci,“ dodal Kortus. Slíbil, že pro příští
renovaci parketu udělá vše pro to, aby i
senioři s ní byli spokojeni.
Na nový povrch parketu si ovšem nestěžují profesionální tanečníci. Manželé
Rottenbornovi vedou v Děčíně na Střelnici taneční školu.
„My jsme dokonce panu Kortusovi

poradili, jak povrch upravit, dělají to
stejně i v Litoměřicích,“ uvedla Martina
Rottenbornová. Vysvětlila, že pokud
mají tanečníci opravdové taneční boty,
parket klouže velmi dobře.
„Jestliže ale senioři přijdou na parket
třeba ve zdravotních botách, které mají
gumové podrážky, klouzat nebudou,“
upozornila.

KRÁTCE
Do rumburské Lorety
zajděte se svíčkou
RUMBURK | Loretánská kaple s ambitem v Rumburku se v zimě otevírá v netradiční dobu. Návštěvníci se do barokního skvostu severních Čech vydají za
svitu svíček a s vůní svařeného vína na
speciální prohlídku jen čtyřikrát. Zimní
večerní prohlídky se uskuteční v Loretě
Rumburk v úterý 2. 12. a 16. 12. 2014
vždy od 18 hodin. Pokračovat budou v
lednu - v úterý 6. 1. a 20. 1. 2015. Hodinová komentovaná prohlídka této kulturní památky z počátku 18. století nabídne zpěv duchovních písní a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny
Marie, křížové chodby a poutní kaple
Svatých schodů. K vidění bude socha
Černé Matky Boží Loretánské, restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské
adventní mariánské písně zvané roráty.
Lednové prohlídky zpestří prohlídka
klášterního betlému a hra na varhany.
Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v zimním čase
pořádá od roku 2012 Římskokatolická
farnost - děkanství Rumburk.
(kl)

INZERCE

Váno
ce
v Centru Pivovar
1.-21.12.
Strom života

www.centrumpivovar.cz

aneb plníme dětská přání

5.-17.12.
Ježíškova pošta
6.12.
Mikulášská nadílka
10.12.
Česko zpívá koledy
12.-14.12.
Živý betlém
Obchodní a společenské Centrum Pivovar
Adresa: Soijská 2, Děčín VI – Letná • Parkování zdarma
Otevírací doba: Po – Ne 9:00 – 20:00

4 28. listopadu 2014

Děčínsko

Modelka to nemá jednoduché,
Je krásnou modelkou,
současně šikovnou
fotografkou a ještě by
vám uměla vytrhnout
zub. Dvacetiletá
Ústečanka Tereza
Tranová způsobila
nedávno poprask
v problémové čtvrti
Předlice, kde se nechala
fotografovat jen spoře
oblečená v lechtivých
pózách.

ÚSTÍ NAD LABEM | Hned na první pohled je jasné, že Tereza Tranová má jednoho z rodičů Asiata. I díky exotickému
vzhledu je z ní zajímavá modelka. „Pocházím z etnicky smíšené rodiny. Můj
otec je z Vietnamu a maminka z Česka,“ vysvětlila Tranová, která v Ústí vystudovala obor zubní technik.
Uměla byste vyvrtat nebo vytrhnout zub?
Když mi dáte kleště, určitě bych ho
zvládla vytrhnout, ale jako zubní technik k tomu opravdu nemám kompetenci.
Momentálně žijete v Praze kvůli větším studijním a pracovním možnostem. Co přesně studujete?
Právě si vybírám vysokou školu, která
by mě naplňovala a pomohla mi určit
směr, kterým se budu do budoucna ubírat.
A nyní tedy pracujete jako modelka?
Modelingu se věnuji už od 13 let, ale
kvůli své výšce poděděné po tatínkovi
se tomu nemohu věnovat na profesionální úrovni, a je to pro mě spíše koníček.
Kolik měříte?
Pouhých 165 centimetrů, ale dorostla
jsem svého tatínka. (smích)
Jak se touto prací uživíte a co to
všechno obnáší?
Podle mě se dá modelingem dobře uživit jen na profesionální úrovni, jinak je

Na horní fotografii je Tereza Tranová v roli modelky. Na své facebookové stránce ji dvacetiletá Ústečanka okomentovala slovy: „A jaké je vaše ráno?“. Snímek dole je naopak její práce, na které lze vidět, jak umí upravovat fotografie
pomocí počítačového programu. „Když nemůžu v noci spát, je čas si hrát,“ říká s úsměvem. Na nejmenším snímku
vpravo je se svým přítelem Šimonem pod vodou.
FOTO | ARCHIV TEREZY TRANOVÉ
spíš v této branži nouze o zakázky. A
práce modelek, jako taková, není žádný
med, jak si mnozí představují. Je to
spousta hodin dřiny, bolestivých póz,
pár hodin spánku a občas jde i o zdraví.
Člověk pak vidí pouze výsledek a má o
tom zkreslené představy. Myslím, že by
si občas modelky zasloužily více uznání.
Jakou nejbolestivější pózu jste při
modelingu musela dělat?
Abych citovala jednoho známého fotografa: ,,Modelka si nesmí při pózování
hovět.“ Ono jde spíše o dobu, kterou
modelka v pozici musí vydržet, a o
druh, protože to musí být póza lahodící
oku. A když jste potom na větším focení, je to náročné.

Nedávno jste fotografovala s vaším
známým Tomášem Nguyenem v nechvalně známé čtvrti Předlice. Na
snímcích jste jen spoře oblečená a
ve vyzývavých pózách. Neměla jste
strach se fotit právě na takovém místě?
Tomáše jsem poznala jako fitness trenéra a už delší dobu jsme se domlouvali
na focení, které jsme realizovali právě v
Předlicích. Nebála jsem se tam, protože
s Tomášem slovo strach ztrácí svůj význam. Kdo ho zná, tak chápe, co tím
myslím. Celé focení probíhalo v přátelské atmosféře a tím, že oba fotíme, jsme
věděli, co od toho očekávat. Účel byl
hlavně si to užít a odměnou jsou nám povedené fotografie. A má nejoblíbenější
fotografie od Toma je ta, na které mám

brýle, zelený top a stojím u červené cihlové zdi (foto na titulní straně, pozn.
red.).
Zúčastnila jste se soutěže Maturantka roku 2014, jak jste dopadla?
Soutěž probíhala v Českých Budějovicích a já se nijak neumístila. Nejdříve
byl casting a potom různé akce a nacvičování na finálový večer. Byla to pro
mě nová zkušenost a poznala jsem několik zajímavých lidí.
Prý také fotíte, je to pravda?
Ano, jsem spíše fotografka než modelka. K focení jsem se dostala skrze přítele a modeling a je to pro mě koníček i
práce. Jednoduše řečeno práce, co mě
baví.
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musí skousnout bolestivé pózy
Slyšel jsem o vás, že jste jedna z nejlepších fotografek v Ústí ohledně
pozdějších úprav snímků ve photoshopu.
S photoshopem pracovat umím, ale
vždy je tu co se učit a v čem se zlepšovat.

5+2 DOTAZY
Tereza TRANOVÁ

Uměla byste z tlusté ošklivé modelky udělat hezkou štíhlou?
Musím přiznat, že podle mých kritérií
jsem zatím nefotila nikoho ,,ošklivého“. Každá fotografie musí samozřejmě
projít úpravou, než ji budu vydávat za
svou práci, ale vždy se snažím o minimální změnu člověka a zachování jeho
rysů. Takže, abych odpověděla na otázku: Určitě bych to zvládla, ale do tak
extrémních změn bych nešla.
Co nejvíce pomocí počítačových
programů na fotografiích upravujete?
Základem je odstranění nejvíce viditelných nedostatků na pleti, ale žádné žehlení, jak si někteří laikové myslí, poté
světla, make-up a když je potřeba, tak i
pozadí fotky. Když to vidím takto shrnuté, tak se to zdá docela snadné, ale je za
tím spousta další práce, která někdy zabere i několik hodin.
Co fotografujete nejraději?
K focení jsem přišla přes fotomodeling,
takže se soustředím pouze na lidská
stvoření. Nejraději mám styl fashion,
boudoir, topless a v poslední době jsem
si oblíbila i černobílou tvorbu fotografie.
Jaká je vaše nejpovedenější fotografie?

Tereza Tranová je modelkou i fotografkou. Takto ji vidí karikaturista Radek
Fetters.
KARIKATURA | RADEK FETTERS
Nedokážu si vybrat, která má fotografie
je nejpovedenější. Některé pro mě mají
sentimentální hodnotu, ale také bych si
nedokázala vybrat jen jednu a určitě to
nejsou ani ty nejpovedenější. To se musíte zeptat někoho jiného.
Jak se váš vietnamský otec dostal
do Česka a jak se seznámil s vaší maminkou?
Můj otec se sem dostal přes práci a s
mou maminkou se seznámil v jedné restauraci, kde dříve pracovala.
Už jste byla někdy ve Vietnamu a

umíte mluvit rodnou řečí svého
otce?
Ve Vietnamu jsem zatím nebyla, ale
doufám, že se tam jednou podívám.
Vietnamsky umím jen pár slovíček, která mě naučili moji přátelé, a ta při normální konverzaci použít nemohu, jinak
vietnamsky nehovořím.
Líbí se vám více vietnamští nebo
čeští muži?
Preferuji Čechy. (smích) Ne že by se mi
Vietnamci nelíbili, mám pár pohledných přátel, ale vyrostla jsem v české rodině, tak se to stalo spíše zvykem.

Oblíbené jídlo? Jídla z asijské
kuchyně.
Oblíbená barva? Královská modř.
Oblíbená muzika? Poslouchám od
všeho trochu.
Oblíbené číslo? 13.
Oblíbený den v týdnu?
Samozřejmě pátek.
Chtěla byste být mužem? Jen
abych si mohla zkusit čůrání
vestoje.
V jakém městě byste chtěla žít?
V budoucnu bych chtěla cestovat,
takže nedokážu napsat jen jedno
určité město.

Viděl jsem vás na fotografii s fretkou, vy ji máte doma?
Ano, náš domácí mazlíček je fretka. Už
delší dobu jsem si chtěla pořídit zvířátko a pes nepřipadal v úvahu, tak jsem to
pojala trošku netradičně a pořídila si fretečku od chovatelů. Máme ji už cca rok
a půl a nemůžeme si stěžovat, je to naše
zlatíčko.

INZERCE

VZP JE VAŠE JISTOTA
nejvíce smluvních partnerů
nejvíce peněz na péči o vaše zdraví
garance i té nejnákladnější péče
nejvíce poboček
příspěvky na prevenci
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Děčínsko

Hřeben s duší dřeva vlasy hladí
Karel Kříž z Varnsdorfu nabízí výrobky ze dřeva stromů, které rostou na Děčínsku. Má s nimi úspěch
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
VARNSDORF | Prohrábnout si každý
den vlasy dřevěným, ručně dělaným hřebenem musí být neuvěřitelná slast. Obzvláště pokud si představíte, jak jeho
zuby do hladka brousí pět párů pečlivých rukou rodiny Karla Kříže z Varnsdorfu.
Právě on má totiž ve Varnsdorfu dílničku, v níž vyrábí dřevěné hřebeny,
spony a další výrobky ze dřev stromů,
které rostou v Českém Švýcarsku.
To si opravdu celá rodina sednete
kolem stolu a děláte závěrečnou
úpravu hřebenů?
Ano, přesně tak, jsme jako za starých
časů. Nemáme televizi, sedíme kolem
stolu a brousíme, leštíme všichni, i děti.
Povídáme si, posloucháme třeba rozhlasovou hru nebo pohádku a je nám fakt
dobře.
Ale vždyť bydlíte v paneláku, já
bych si takový život představila v
nějaké chaloupce.
K tomu směřujeme, zatím nám musí stačit panelák. Dílnu mám jinde, na zahradě. Čas, kdy si moji kamarádi stavěli
domy, jsem nějak prošvihl, musím se
snažit teď. Chceme domek, zahradu, žijeme tak trochu jinak než ostatní, jsme
takzvaní alternativci.

„

Moje hřebeny
se moc líbí a
jsme jediní ve střední
Evropě, kdo něco
takového vyrábí. A
přitom k jejich výrobě
jsem se dostal náhodou.
Jak k tomu přijde, že se muž mnoha
profesí vrhne na výrobu takových
skvostů, jakými vaše hřebeny či spony jsou?
Dělal jsem všechno možné, to je pravda, rozhlasového moderátora, dělal
jsem do hudby, byl jsem prodavač, manažer v klubu, ale nikdy moje práce nijak nesouvisela se dřevem. K vyřezávání jsem se dostal vlastně náhodou. Seděl jsem u známých a jen tak z nudy si
vyřezával. V té době jsem byl nezaměstnaný, a tak mě napadlo, že bych mohl
zkusit vyřezávat spony. Jsem po otci
manuálně zručný a učenlivý, tak jsem
se do toho pustil. Začal jsem se sponami. Vyřezávání mi šlo, ale zase jsem nevěděl jak výrobky dostat na trh. Pomohlo mi České Švýcarsko a jejich informační centrum, kde mé výrobky začali
prodávat. Pak už to šlo vlastně samospádem.

Karel Kříž z Varnsdorfu pořádá i tvůrčí dílny pro děti. Na nich se školáci učí poznávat různé druhy dřeva a jejich
vlastnosti.
FOTO | ARCHIV KARLA KŘÍŽE
Se svými výrobky se účastníte i velkých výstav, a to byl další odrazový
můstek pro vaši výrobu.
To je pravda. Moje hřebeny se moc líbí
a jsme jediní ve střední Evropě, kdo
něco takového vyrábí. A přitom k výrobě hřebenů jsem se taky dostal náhodou. Na jedné z výstav mi neznámá
paní přinesla polámaný hřeben, který si
přivezla odněkud z ciziny, abych jí ho
opravil. Tvrdil jsem, že to nepůjde, ale
umluvila mě. Já ji ho nejen opravil, ale
začal jsem vyrábět i vlastní. Nemám
sice stálé odběratele, ale lidé si nás na
internetu najdou a nakupují. Prodávám i
do ciziny.
Tvrdíte, že na většinu svých výrobků používáte dřevo stromů, které
rostou zde na Děčínsku, v Českém
Švýcarsku.
Není to tak, že bych vzal pilu a šel do
lesa řezat materiál. Většina hřebenů
nebo spon vzniká ze dřeva, které v lese
posbíráme při procházce. A pokud potřebuji větší kus, zajedu si na pilu, kde
mi nějaké zbytky vždycky najdou.
A v této práci jste se konečně našel?
Moc mě baví, ale samozřejmě chci směřovat dál. Mám v hlavě spousty nápadů,
týkají se mluveného slova, hudby. Ale
vyřezávání zatím nechci opustit. Ty dal-

Karel Kříž - řezbář

Karel Kříž z Varnsdorfu se zabývá
uměleckým zpracováním dřeva.
Za své výrobky (spony, hřebeny a
další) získal certifikát Regionální
výrobek Českého Švýcarska.
Kromě certifikovaných výrobků
vycházejí z dílny Karla Kříže i
miniaturní knížky s dřevěnou
nebo koženou vazbou, relaxační
dřívka do ruky či stojánky na
přírodní vonné oleje.
Vedle umělecké práce pořádá
prožitkové semináře na téma
Stromy a život, mnohé jsou
vhodné i pro děti.

ší nápady bych mohl realizovat až poté,
kdy si nejstarší syn, kterému je dnes
šestnáct, studuje lesnickou školu, převezme dílnu.
Vraťme se k současným aktivitám.
Pořádáte i dílny pro děti?

Pokud je o ně zájem, tak ano. Nejprve si
s dětmi o dřevě povídáme, ukazujeme
jim různé druhy, jejich vlastnosti či
zvláštnosti. Pak si děti vyrábějí vlastní
výrobek. Dostanou ho předpřipravený a
sami si ho brousí a leští.
Předpokládám, že je o vaše výrobky
zájem. Máte na ně i certifikát regionální výrobek České Švýcarska.
Máte nějakou zpětnou vazbu?
Zpětnou vazbu mám. Stačí se podívat
na naše internetové stránky. Takové
chvály moc těší. Jsem rád, že jsou lidé
spokojeni s dřevěnými hřebeny a sponami a že už se těší na naše dřevěné misky, které skvěle doplní dřevěné příbory.
INZERCE

Ústecký kraj
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Praktický průvodce studenta
Řeklo by se, že do února
je času dost. Student
posledního ročníku
střední školy však musí
zvládnout řadu věcí, aby
se úspěšně přihlásil na
vysokou.
NELA VEJVODOVÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Vybrat si vysokou
školu, zjistit si o ní všechny informace,
prověřit si požadavky k přijímacímu řízení a nakonec se na univerzitu přihlásit. To jsou v kostce základní úkoly, které vás čekají. Jak na to?
Vydejte se na dny otevřených dveří: Většina vysokých škol je pořádá v
lednu a v únoru. Termíny zveřejňují na
webu. Nebojte se zeptat, kromě vyučujících jsou na dnech otevřených dveří
zpravidla přítomni i zástupci studentů,
kteří ochotně zodpovědí vaše dotazy.
Elektronická přihláška je výhodnější: Většina vysokých škol přijímá
přihlášky ke studiu do 28. 2. 2015, některé však až do konce března, soukroINZERCE

ČTĚTE NÁS
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Peníze ještě dnes!

I pro problémové klienty
máme půjčku!

VOLEJTE ZDARMA!
8-20
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800 800 282

TÉMA: KDYŽ MATURITA NESTAČÍ
mé i déle. Téměř vždy je možné vybrat
si mezi papírovou a elektronickou přihláškou. Ta druhá bývá zhruba o stovku
levnější, program vám také ihned zkontroluje správnost a kompletnost údajů.
Ptejte se raději hned, nebo hledejte
sami: Zvláště několik posledních týdnů
před termínem podání přihlášek bývá
studijní oddělení zahlceno e-maily s nejrůznějšími dotazy a trvá, než na všechny odpoví. Potřebujete-li se na něco zeptat, zapátrejte nejprve na webu školy.
Národní srovnávací zkoušky místo
přijímaček: Několik desítek vysokých
škol u nás i na Slovensku spoléhá na Národní srovnávací zkoušky. Obvykle nahrazují první kola přijímacích zkoušek,
do druhého mohou postoupit jen studenti s určitým percentilem.
Jsou to klasické testy obecných studijních předpokladů, některé školy vyžadují absolvování testů Scio ze základů společenských věd či matematiky. První
Národní srovnávací zkoušky se konají v
prosinci, dalších pět od února do května. Můžete se účastnit, kolika termínů
chcete, vysoká škola reflektuje jen nejlepší výsledek. Za účast na jednom tes-

tování zaplatíte od 425 do 710 korun
podle varianty balíčku, který zvolíte.
Navštěvovat můžete i přípravné kurzy.
Seznam škol, které místo vlastních
přijímacích zkoušek využívají NSZ, termíny, místa testování a další informace
naleznete na webu www.scio.cz/nsz.
Všechna lejstra pohromadě: Dejte
si před zahájením přijímací zkoušky větší časovou rezervu. Vezměte si s sebou

veškeré papíry, které jste obdrželi spolu
s pozvánkou k přijímací zkoušce, obvykle dostanete identifikační list, na jehož základě se dozvíte výsledky.
Při neúspěchu nezoufejte: Je třeba
si uvědomit, že téměř na každý obor se
hlásí několikanásobně více lidí, a dostat
se tam tak není vždy jednoduché. Na
žurnalistiku, psychologii či práva se obvykle uchazeči hlásí několik let, než
uspějí. Některé vysoké školy mají nulté
ročníky. Další možností pro neúspěšné
zájemce je pomaturitní studium jazyků.
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Česká republika

Demonstrovat na „Václavák“
Česká lady soul si opět užívá potlesk
na koncertních pódiích. Na vánoční
pohodu si ale nenechá sáhnout. Po
třech letech vyrazila Marie Rottrová
na turné a má před sebou ještě sérii
vánočních koncertů po republice.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Proč si Vánoce neumí představit nikde jinde než v Česku? Proč ve svých
73 letech, které by jí málokdo hádal, nedokázala vydržet bez zpívání a publika?
Jak vzpomíná na listopadové události
25 let po revoluci? O to vše se zpěvačka
Marie Rottrová podělila v rozhovoru
pro týdeník 5plus2.
Máte za sebou šňůru koncertů Október tour 2014 na Slovensku. Jak prožíváte velký návrat se vším všudy?
Je to bezvadné. Turné jsem začala třemi
koncerty za sebou a řekla bych, že na
tom třetím jsem měla nejlepší hlas
a byla jsem ve skvělé kondici. Rozhodně mě to nevyčerpává.
Co vám od chvíle, kdy jste ukončila
kariéru, chybělo nejvíc?
Samotná moje práce - pobyt na jevišti,
kontakt s kapelou, s publikem. Chyběla
mi ta energie, kterou při tom dostávám,
ale i ta, kterou vydám. Já jsem poměrně
uzavřený člověk, rozhodně nejsem žádný velký extrovert. Chybělo mi takové
to vybití emocí ze sebe, což mi jde perfektně na jevišti. Tam ze sebe vydám,
co můžu, co umím a co ve mně je. Po
tom všem se mi stýskalo. Já třeba hrozně ráda vařím, starám se o zahradu,
o dům. Baví mě nakupovat potraviny,
strašně ráda vyhledávám různé speciality. Opravdu se v tom vyžívám a miluji
to. Ale stejně, když to děláte pořád celý
rok a druhý rok a třetí, tak… (smích)

fantasticky přijalo. Nechtěli mě ani pustit z pódia. Tehdy jsem se na tom jevišti
cítila tak šťastná, že jsem si musela přiznat, že přesně tohle potřebuju k životu.
Zatím ještě pořád.
Neměla jste před turné obavu, že už
to nebude takové jako dřív?
Při prvním koncertu v Košicích jsem
měla trošku trému. Lidé byli ale úplně
božští, což na východním Slovensku
platí zvlášť. Pak už ze mě nervozita
opadla, ale musím přiznat, že jsem se
tehdy maličko bála.
Proč jste se rozhodla začít s koncertováním právě na Slovensku, a ne
doma v České republice?
Říkali jsme si, že chceme udělat tady
v Čechách Vánoční koncerty, a připravili jsme si na to také repertoár. A protože
nás bombardovali slovenští pořadatelé,
kteří se přes média dozvěděli, že začínám opět zpívat, tak jsme se rozhodli
uskutečnit v říjnu Október tour pro slovenské publikum.
Vnímáte nějaký rozdíl mezi českým
a slovenským publikem?
Slovenské publikum je určitě emotivnější. Lidé se chodí na koncerty opravdu
bavit. Už při první písničce to vidíte,
když tleskají do předehry. V Ružomberku dokonce už vstávali od poloviny koncertu a tleskali a zpívali se mnou.
Zmínila jste vánoční koncerty. Kdy

začíná dopadat ta pravá sváteční atmosféra na vás? Různé hypermarkety totiž na člověka doslova chrlí Vánoce už v půli října…
Já začínám druhý týden v prosinci zdobit dům. Na zábradlíčko před okny si
dám žárovičky, potom nazdobím japonský javor, který mám na zahradě, takže
to všechno krásně svítí. Domů nakoupím vánoční hvězdy, rozmístím různě
ozdobené svícny. Dříve ale ne.

Jak vypadá Štědrý den doma u Marie Rottrové?
Schází se nás velká společnost. Jsme
tam čtyři ženské, takové zásadní, a každá něco připravíme a syn smaží kapry.
On miluje ryby, kdysi byl i rybář, takže
to je jeho práce, včetně rybí polévky.
Mám jednu fantastickou fanynku, dnes
už je to moje výborná kamarádka, která
mi peče úžasné vánoční cukroví. Na to
se vlastně taky moc těším.

Takže si potrpíte na výzdobu…
Mám to hrozně ráda a baví mě zdobit
dům zvenku i zevnitř. Je moc hezké,
když člověk pak přichází a domov je takový slavnostní. Právě proto bych nechtěla
bydlet v bytě, protože zahrada vám dává
spoustu možností udělat si krásnou atmosféru. U nás na vesnici to tak dělá spousta
lidí a jako celek to pak působí krásně.

Vy sama domácí cukroví před Vánoci nepečete?
Ne. Nemám na tu drobnou práci trpělivost. Já na pekáč vyliju těsto na buchtu,
to ano, ale nemám trpělivost na práci
s jemným cukrovím. Jednou jsem dělala vanilkové rohlíčky, bylo to v době,
kdy jsem ještě měla pejska - fenku rhodéského ridgebacka, a ta mi všechno
spořádala ze stolu. (smích)

Jsou pro vás Vánoce spojené se stresem, kvůli nakupování, frontám,
úklidu…?
Nepřipouštíme si žádné hektické dny,
protože to má být doba zklidnění. Nakupuju dárky už během listopadu, nejpozději začátkem prosince a dělám to tak,
že jakmile něco koupím, tak to rovnou
i zabalím. Takže ani to bláznivé balení
těsně před Štědrým dnem se mě netýká.
U vánočního stolu nás bývá dvanáct,
což je hodně lidí. Každý musí dostat dárek a děti samozřejmě i víc, takže je to
celkem hodně dárků, hodně balení, proto se snažím vše dělat s předstihem.

Za jak dlouho jste si uvědomila, že
vám rodinný život na plný úvazek
nestačí?
První dva roky byly úžasné a užívala
jsem si všechno, co jsem si přála. Po
dvou letech jsem si začala říkat, že mi
něco schází. Nějakou dobu jsem tyhle
myšlenky potlačovala, protože jsem
moc dobře věděla, co mi chybí. Časem
jsem si ale přiznala, že to tak dál nejde.
Co byl pro vás ten spouštěč, kdy
jste začala pomýšlet na návrat?
Vyburcoval mě loňský narozeninový
koncert Jaroslava Wykrenta, který je autorem spousty mých písniček. Pozval si
mě jako hosta a publikum v Přerově mě

Marie Rottrová se na jevišti cítí šťastná.

FOTO | NGUYEN PHUONG THAO

Jste vůbec na sladké?
Nejsem, ale sladím si kávu. Zvlášť po
ránu ji mám ráda hodně silnou sladkou. Jinak pak ale celý den nemusím
mít sladkého nic. Mám ráda saláty, zeleninu obecně a pak hlavně maso. Já
jsem masový člověk, sem tam si dám
hrozně ráda i nějakou uzeninku, ale ne
moc. Spíš jen tak pro chuť, protože
moje chuťové buňky to občas přímo vyžadují.
Musíte se, co se týče jídla, hlídat?
O Vánocích se kila nabírají snadno…
Určitě vždycky trochu přiberu, ale snad
nebude problém to shodit. Zvlášť, když
koncertuji, je to úžasné, protože před vystoupením jím hodně málo a po něm už
taky nemám moc hlad, jen něco málo
zobnu. Po prvních třech koncertech na
Slovensku jsem doma na váze zjistila,
že mám o dvě kila míň. To je za tři dny
docela dobré.
Odzpívat dvouhodinový koncert
musí být určitě i fyzicky náročné…
To je pravda, zpívání představuje opravdu velký výdej energie. A vlastně i ten
stres, který na člověka působí, mám na
mysli takový ten pozitivní stres, odbourává kalorie. Tohle mi vlastně také chybělo. Ten adrenalin a napětí. To jdou
pak kila dolů… (smích)

Česká republika
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šla i s celým svým fanklubem
Takže vám vystupování i po tolika
letech svědčí?
Určitě ano. Hlavně po psychické stránce. Víte, mít klid je prima, ale když je
ho hodně, tak to není dobré. Člověk zpohodlní a ono je důležité mít nějaké ty termíny, něco, na co se můžete těšit. Třeba
i focení nebo rozhovor… Zkrátka věci,
které k turné patří, jsou takové koření
a já až teď zjistila, že to miluji.
Nedávno jsme si připomínali výročí
sametové revoluce. Vzpomenete si,
jak jste listopadové dny před pětadvaceti lety prožívala vy?
Žila jsem v té době ve Stuttgartu v Německu a prakticky už celý podzim jsem
poslouchala Svobodnou Evropu. Protože Stuttgart leží na západ od Mnichova,
byl tam signál podstatně slabší než v Čechách. Stejně jsem ale měla stále rádio
u ucha a věděla jsem přesně, co se tady
děje. V době, kdy jsem byla vdaná do
Německa, jsem tam byla na výjezdní doložku. Když jsem v létě podepsala Několik vět, tak jsem měla trochu strach, že
mě tam už nepustí, když se sem vrátím.
Nakonec jste se do Čech vydala…
Ano, před 17. listopadem jsme s mužem
do Prahy stejně přijeli. Můj fanklub totiž
tehdy pořádal sraz a chtěl, abych se na
něm objevila. Bylo to domluvené kousek
od Národní třídy, na Můstku, v den, kdy
se na Václavském náměstí konala velká
demonstrace. Když jsem ale viděla, co se
tam děje, řekla jsem, že tam musím jít.
A tak jsme šli na Václavák všichni.
Šla jste demonstrovat s celým svým
fanklubem?
Přesně tak. (smích) Pak jsme tady samozřejmě s mužem zůstali a chodili jsme
do divadla Semafor, zúčastňovali jsme
se různých akcí a s Michalem Kocábem, Bolkem Polívkou a Milošem Zapletalem jsme se scházeli, abychom vedli dlouhé politické debaty. Společně
jsme také chodili na Václavské náměstí.
Byla to krásná doba. Před tím nikdo nečekal, že se to může stát, že se něco takového zvrtne a budeme svobodní.
Co nejdůležitějšího, pozitivního či
negativního revoluce přinesla?
Já si nejvíc vážím právě svobody. Myslím si, že je to to nejdůležitější, co nás
mohlo potkat. To, že můžeme podnikat,
dostat se na druhý konec světa jen tak,
že si koupíte letenku a letíte. To dřív
bez devizového příslibu a výjezdní doložky, kterou navíc skoro nikdo nedostal, nebylo možné.
Když se ohlédnete za posledními
pětadvaceti lety, jste hrdá na to,
v jaké zemi žijete?
Nevím, zda jsem hrdá, ale jsem spokojená, že tady žiju. Víte, lidé se od toho
17. listopadu nevyměnili. Zůstali tady
takoví, jací byli dřív - různě formovaní

„Stojím pevnýma nohama na zemi a sklízím plody toho, co se mi podařilo,“ je přesvědčená zpěvačka Marie Rottrová. Se začátkem prosince zahajuje turné sedmi vánočních koncertů.
FOTO | 2 x TOMÁŠ KRIST

„

a poznamenaní tím režimem. To se za
pětadvacet let nemohlo od základů změnit. Já sázím na mladou generaci, na
lidi, kteří mají kontakty v zahraničí
nebo tam studují. Věřím tomu, že to
tady jednou bude lepší.

Rok 1989 byla
krásná doba.
S Kocábem, Polívkou
a Zapletalem jsme vedli
debaty. Předtím nikdo
nečekal, že se to zvrtne
a budeme svobodní.
V zahraničí, konkrétně v Kanadě,
žije jeden z vašich synů, vídáte se
často?
Snažím se, pokud to jde, jezdit za ním.
Stejně tak se i on vrací sem do Čech. Naštěstí dnes existuje Skype, takže spolu
mluvíme a vidíme se hodně často,
i s vnuky. Letos už se navštívit nestihneme, ale příští rok se určitě uvidíme. Naplánujeme nějaké velké setkání celé rodiny, třeba v Itálii.
Nelákalo vás vydat se na svátky za
ním do zasněžené Kanady?
Před dvěma lety byl on o Vánocích s celou rodinou tady. Ale abych odcestovala na svátky já… To je těžké. Děcka by
mě odtud nepustila (smích). Máme to
tady zkrátka takové zavedené a na Vánoce chceme být s mužem doma. Něco ji-

ného je silvestr, to už se nebráním odcestovat. Konec roku jsme trávili například
v jižních Tyrolech u mé kamarádky.
Během roku cestujete po světě?
Loni jste prý dokonce podnikla cestu do rovníkové Afriky na safari?
To byl dětský sen mého partnera a přesvědčoval mě několik roků. Stále jsem
mu říkala, že do Afriky rozhodně nepojedu. Nakonec mě ale přesvědčil a jeli
jsme přes jednu výbornou cestovní kancelář na safari po ose Keňa-Tanzanie-Zanzibar a bylo to nádherné. Byla
to nejkrásnější dovolená, jakou jsem zažila. Až na ta antimalarika, která jsme
brali. Po těch nám nebylo moc dobře.
Safari je přeci jen docela dobrodružství. Zažili jste nějaký adrenalin?
Nastala jedna situace, kdy nás vytrvale
pronásledoval mladý samec nosorožce.
Naštěstí jsme mu ujeli. Zvířata byla
úžasná, až na levharty, kteří loví v noci
a jinak jsou v korunách stromů, jsme viděli úplně všechny, včetně šelem.
Utkvěl vám v paměti nějaký obzvlášť silný moment?
Viděli jsme úžasné věci, na které nikdy
nezapomenu a mám je uložené hluboko
v srdci. Třeba šest mladých lvů, jak loví
buvola. Nejsilnější zážitek ale byl, když
jsme viděli krokodýla, který ulovil čerstvě narozené hroší mládě. Hrošice ho porodila do vody, kde už na něj predátor
číhal. Vůbec se mi to ale neprotivilo,
protože to je zkrátka čistá příroda. Jatka
jsou daleko horší.

Když vás to tolik nadchlo, budete se
chtít do Afriky ještě vrátit?
Rozhodně ano. Je tam spousta nádherných zemí a míst, kde je toho tolik k vidění, takže příště to bude nejspíš opět
Afrika. Už chápu, že se do ní člověk
může zamilovat.
Máte vůbec při tolika zážitcích ještě
nějaký nesplněný sen?
Užívám si to, co právě je, a myslím, že
se mi vyplnilo všechno, po čem jsem
kdy toužila. Nemám teď žádný sen, za
kterým bych se hnala. Stojím pevnýma nohama na zemi a dá se říct, že sklízím plody toho, co se mi dosud podařilo.

Vánoční koncerty
Marie Rottrové
1. 12. Havlíčkův Brod
(KD Ostrov)
■ 11. 12. Ústí nad Labem
(Dům kultury)
■ 14. 12. Zlín
(Kongresové centrum)
■ 16. 12. Hradec Králové
(Kulturní dům Aldis)
■ 18. 12. Praha (Palác Lucerna)
■ 21. 12. Plzeň (Měšťanská beseda)
■

■

+ 10. 12. Praha (Palác Akropolis)
koncert s názvem
Andělská Zuzana
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V PÁTEK VAŘÍ
Vlasta Bambušková (26 let)

Vystudovala zemědělku, pracuje jako účetní
u tchýně ve Frýdku-Místku. Je vdaná,
děti nemají, ale plánují. Miluje lyžování,
jízdu na kole, bruslení
a dračí lodě. Nejraději má pečenou krkovičku s knedlíkem a zelím. Nemusí moc
ryby, neví o ničem, co by neochutnala.

Česká republika

Vulgarity jak z Hradu

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Silvie Würfelová (29 let)

Brigádničí jako bezpečnostní pracovnice.
Studovala školu technicko-dopravní, zdravotnickou a teď provozní techniku. Je zasnoubená. Ráda by
měla v televizi svůj pořad o vaření. Jezdí na kole nebo chodí po horách. Nejraději má smažený sýr, hranolky a tatarku. Nesnáší tučné maso a nikdy by nesnědla dršťkovou polévku.
Lukáš Vaněček (25 let)

Vyučený tesař a truhlář pracuje jako realitní makléř. Přivydělává
si jako hodinový manžel. Je svobodný. Chodí do fitness, jezdí na
kole a běhá, hraje fotbal i tenis. Často připravuje kuřecí
maso, různé omáčky, a dokonce rád
peče. Nejraději má svíčkovou, bramborový salát a řízek, lívance s marmeládou. Nesnáší chobotnice a kraby. Nikdy
by nesnědl živého brouka, hada, žábu,
želvu nebo krysu.
Středa: Michaela Tomanová (27 let)

Pracuje jako lékařka
na porodnicko-gynekologické klinice. Je vdaná, s mužem se odstěhovali za prací do Ostravy. Moc rádi cestují,
vaří, jezdí na lyžích
a v létě na kolečkových bruslích. Miluje
italskou kuchyni, maso a těstoviny. Nejraději má maso nakyselo od své maminky. Nejí ryby a mořské plody, protože
je na ně alergická.

Moravskoslezský kraj | Pořad Prostřeno! na Primě představil hned v pondělí
studentku a brigádnici Silvii, která touží
mít vlastní televizní kulinářskou show.
Mezi soutěžícími padají horší vulgarity
než z Hradu. Silvie komentovala mixování masa na domácí paštiku: „To je
pěknej sranec.“ Pokračovala: „A tím je
recept hotov a klidně si to sežerte!“
Úterní soutěžící Lukáš je hodinový
manžel. „Chci zvítězit, ať baby vědí, že
chlap není jen h*vno v zadku!“ šokoval

lu její jednovaječné dvojče Lucka. Nejvíc pochybovala o vzhledu Míša. Nakonec Lucku donutila přiznat, že Vlastička musela být hospitalizovaná.
Páteční vaření bude zajímavé. Vlastu
z nemocnice pustí, takže se předvede
opravdu ona. Jenže se otevřeně do sebe
pustí Vlasta s Lukášem, který její menu
ochutná, ale jíst nebude. Zazní další velmi nevybíravá slova. Sledujte vždy od
18 hodin na televizi Prima, ať víte, kdo
si odnese výhru 50 tisíc korun. (vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Kaki-hruškové caprese (předkrm)
Ingredience: 5 ks kaki, 5 ks hrušky, rukola, ořechy pekanové, olivový olej, balzamikový krém, pepř, sýr mozzarella,
citronová šťáva. Postup: Opražíme si
ořechy, hrušky nakrájíme na tenké plátky a pokapeme citronovou šťávou, kaki
rovněž nakrájíme a prokládáme společně se sýrem, vše posypeme rukolou a nakonec pokapeme balzamikem a olivovým olejem a posypeme pepřem.

Čtvrtek: Martina Nedojedlá (36 let)

Vystudovaná vysokoškolačka nyní pracuje
jako asistentka správy
pohledávek v bance.
Je rozvedená, žije se
svými dvěma dětmi.
Ráda čte a luští sudoku. Volný čas tráví s dětmi na hřišti,
doma nebo na výletech. Má ráda jednoduchá jídla, těstoviny, brambory a husté
polévky. Miluje vepřo knedlo zelo. Nejí
fazole a nesnáší celer.

v úvodu vaření. Dlouhé čekání na bramboráky mu dámy nevybíravě vrátily:
„Řekněte mu, aby pohnul p*delí!“
Lékařka Míša, původem ze Slovenska, se ve středu představila jako vyrovnaná a milá hostitelka. V rámci zábavy
dokonce naučila své hosty resuscitaci.
Ve čtvrtek Martina použila netradiční
suroviny. Kaki na předkrm, holoubata
na polévku a maso naložila do kávové
marinády. Večer překvapil i tím, že místo páteční soutěžící Vlasty usedlo ke sto-

Mrkvový krém s krutonky
Ingredience: 1 cibule, 1 kg mrkve, máslo 150 až 250 g, sůl, pepř, zakysaná smetana na ozdobu, voda nebo vývar na podlití, bujon, housky (na krutonky). Postup: Mrkev si očistíme a nastrouháme.
Cibulku si nakrájíme nadrobno. V hrnci
rozehřejeme máslo, přidáme cibuli,
poté mrkev. Chvíli restujeme, pak přile-

jeme vodu nebo vývar a dochutíme solí,
pepřem, bujonem. Vše rozmixujeme
a přepasírujeme. Housku na krutony nakrájíme na kostky a nasucho opražíme.

Krůtí špalíčky ve slaninovém kabátku se sýrovo-smetanovou omáčkou,
fazolkami a pečenými bramborami
Ingredience: 800 g krůtího masa, 300 g
slaniny na plátky, sůl, pepř, hořčice, bylinky podle chuti, 1 kg brambor, olej,
250 g mražených fazolek, 2 lžíce pesta.
Ingredience (omáčka): 1 smetana ke
šlehání 33%, 2 tavené sýry ve střívku,
sůl, pepř, špetka kari. Postup: Maso si
nakrájíme na špalíčky, osolíme, opepříme, přidáme bylinky dle chuti, 1 lžíci
hořčice a necháme chvilku odležet. Každý kousek masa obalíme ve slanině
a dáme do pekáče. Pečeme 20 až 30 minut dozlatova. Omáčka: Ve smetaně

rozpustíme 2 střívka taveného sýru, osolíme, opepříme, přidáme špetku kari
a necháme na malém plamenu zhoustnout. Brambory nakrájíme na čtvrtky,
osolíme, rozložíme na plech vystlaný
pečicím papírem, zakápneme olivovým
olejem a dáme na 170 °C péct do trouby
dozlatova. Fazolky necháme zapařit na
bylinkovém másle, aby byly na skus,
osolíme podle chuti a těsně před podáváním do nich zamícháme 2 lžičky pesta.

Vdolky
Ingredience: 500 g hladké mouky, 50 g
másla, 5 žloutků, 50 g cukru, polévková
lžíce rumu, 30 g droždí, sůl, tuk na smažení, 250 ml vlažného mléka. Ingredience (ozdoba): tvaroh (s vanilkovým
cukrem, popřípadě troškou smetany
na rozředění) marmeláda, povidla. Dozdobíme šlehačkou nebo i ovocem.
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TELEVIZNÍ
program

Známý britský seriál
Kancl se dočkal nového
zpracování. Česká televize natočila jeho remake,
odehrávající se ve fiktivní
brněnské pobočce firmy
obchodující s papírem.
■ Petr Jiříček
Její vedoucí Marek Chvála (ztvárnil ho
Václav Kopta) je sebestředný šéf, který si
o sobě myslí, jak je skvělý. A pod záminkou péče o podřízené se snaží na svém
místě vydržet co nejdéle. Když se dostane
do úzkých, umí hodit odpovědnost na
druhé... „Kancl přináší naprosto unikátní
humor, který vychází z trapných, většině
lidí však důvěrně známých situací,“ představil seriál kreativní producent David
Ziegelbauer. „Ke scénářům jsme přistupovali s velkým respektem. Přepracovali
jsme je tak, aby neztratily genialitu originálu, a přitom je ušili na míru českému
divákovi. Pevně věřím, že přineseme na
české obrazovky zábavný formát, který
v domácí televizní produkci nemá obdoby.“ The Office vysílala BBC poprvé
v roce 2001. Setkal se se značným diváckých úspěchem nejen ve Velké Británii,
ale i v řadě dalších zemí. „Jsem velmi
polichocen a nadšen tím, že vznikne nová
verze The Office,“ řekl Ricky Gervais,
herec a spolutvůrce britské série. „Praha
byla prvním místem na světě, kde vznikla
pódiová verze, a já jsem rád, že došlo i na
televizní adaptaci.“
Kdy a kde: ČT 1, 1.+3. 12., 20.55

sérum pravdy

kresby | štěpán mareš

číslo 58

sobota 29. listopadu 2014
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ČT1
6.00

O komtesce a zbojníkovi. Pohádka (ČR,
1988) 6.45 Bláznivé lásky (50/52) 7.40
Na cestě po Pays de la Loire 8.10
Gejzír 8.40 Vzpomínka na Adventní
koncerty 2013 9.00 Dlouhá míle (6/6)
10.15 Všechnopárty 11.15 Případy
detektiva Murdocha VII (3/18)

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Vohnice a Kiliján
Pohádka (ČR, 2001)
O bílé laňce
Pohádka (ČR, 1987)
Ranč U Zelené sedmy
Jak jsme se vzbouřili
Ranč U Zelené sedmy
Jak jsme se léčili ze závislosti
Král komiků
Střihový film (ČR, 1963)
Otec neznámý aneb cesta do
hlubin duše výstrojního náčelníka
Komedie (ČR, 2001)
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony
Zázraky přírody
Manželé z roku II
Koprodukční film (Fr., 1971). Hrají
J.-P. Belmondo, M. Jobertová,
L. Antonelliová, M. Auclair a další
Zrádce
Thriller (USA, 2008)
MI5 VI (7/10)
Bydlení je hra
Pod pokličkou
Chalupa je hra
Žiješ jenom 2x

14.10
14.40
15.05
15.35
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15

22.50
0.45
1.35
2.00
2.25
2.45

NOVA
5.55
6.25
6.50
7.15
7.45
8.15

8.45

10.40
11.30
11.45

13.15
14.35
16.55
17.15
18.05
18.45
19.30
20.20
22.35
0.30

2.10
2.40
3.40
4.20
5.10

Želvy Ninja VIII (5)
Král džungle (2)
Legendy Chima (35)
Tom a Jerry III (12)
Tučňáci z Madagaskaru II (15)
Dva a půl chlapa IV (8)
Komediální seriál (USA, 2006).
Hrají Ch. Sheen, J. Cryer,
A. T. Jones, H. Taylorová a další
Milionové Vánoce
Komedie (Kan./USA, 2007). Hrají
P. Swayze, M. Knight, Ch. Kattan,
C. Bright, P. Lacy. Režie J. Orr
Koření
Rychlovky Ládi Hrušky
Padělek
Detektivka (ČR, 1957). Hrají
V. Matulová, V. Vejražka, F. Hanus,
S. Neumann, B. Švarc a další
Výměna manželek IV
Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006). Hrají A. Banderas, Y. DaCostaová a další
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Volejte Novu
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Český slavík Mattoni 2014
Safe
Akční film (USA, 2012). Hrají
J. Staham, C. Chanová a další
Benjamins
Akční komedie (USA/N, 2002).
Hrají I. Cube, M. Epps, T. Flanagan,
C. Chaplinová a další. Režie K. Bray
Novashopping
Prásk!
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

6.05
7.05
7.35
8.05
8.35
9.50
10.20

12.20

14.05

16.10

18.10
18.55
20.15

23.20

1.55

3.30
5.00

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Gormiti III - Invaze temných sil (12)
Dokonalý Spider-Man (20)
Jake a piráti ze Země Nezemě (13)
Autosalon
M.A.S.H (230)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Rodinná sešlost
Romantický film (USA, 2010).
Hrají D. Zunigaová, D. Payne,
G. Holdenová a další
Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959). Hrají
R. Lukavský, J. Vala, J. Švorcová,
J. Marvan, S. Remunda a další
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984). Hrají
K. Heřmánek, P. Kostka, P. Zedníček,
P. Nový, J. Somr. Režie I. Novák
Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Robin Hood
Dobrodružný film (USA/VB,
2010). Hrají R. Crowe, C. Blanchettová, M. von Sydow, W. Hurt,
M. Strong a další. Režie R. Scott
Zakázané ovoce
Krimikomedie (USA, 1998). Hrají
G. Clooney, J. Lopezová, D. Farina,
M. Keaton a další
Vrána: Město andělů
Akční film (USA, 1996). Hrají
V. Perez, M. Kirshnerová, I. Pop
a další. Režie T. Pope
Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011)
Nikdo není dokonalý

5.30 Svět Nova Cinema 6.00 Susedia (13, 14) 7.05
Ten, kdo tě chrání III (8) 8.00 Dallas II (6) 8.50 Vražedná čísla VI (4) 9.40 Odložené případy III (20)
10.35 Gilmorova děvčata (16) 11.45 Škola života
13.40 John Q, drama (USA, 2002) 15.50 Věk nevinnosti, romant. drama (USA, 1993) 18.30 Poslední
propadne peklu, histor. film (ČR, 1982) 20.00 Karlík
a továrna na čokoládu, dobr. film (USA/VB, 2005)
22.20 Terminátor, akční film (USA, 1984) 0.25 Hledá
se Amanda, komed. drama (USA, 2008)

ČT sport
11.55 Fotbal: ME v malé kopané 2014/Černá Hora
12.55 Panorama 13.10 Cyklotoulky 13.25 Cyklokros:
Světový pohár 2014/15 Velká Británie 14.25 Sportovní lezení: MČR v průmyslovém lezení 2014 14.55
Cyklokros: Světový pohár 2014/2015 Velká Británie
16.20 Akrobatický rokenrol: MS 2014/Polsko 17.20
Čtyřka Sport 17.35 Deník NHL 18.10 Fotbal: Magazín Ligy mistrů UEFA 18.35 Fotbal: Magazín Evropské ligy UEFA 19.30 Fotbal: Bohemians Praha 1905 1. FC Slovácko 22.30 Sportovní zprávy 22.45
Fotbal: ME v malé kopané 2014/Černá Hora 23.45
Deník NHL 0.15 Motorismus: Setkání automobilových mistrů 2014 Sosnová 0.55 BBV

Prima zoom
8.45 Monstra z hlubin (1) 9.10 Kosmos: Časoprostorová odysea (8) 10.50 Věda pro budoucí vládce
světa: EMP bomba 11.55 Detektivové bitevního
pole (2) 12.50 Poslední nacisté (1) 13.45 Zloději aut
(5) 14.45 S kým to, sakra, žiju? (1, 2) 15.45 Soukromý život evropských savců: Rys, srnče a jehně
16.50 Přírodní kuriozity Davida Attenborougha
(1, 2) 17.50 Starověké objevy III (3) 18.55 Záhadné
postavy dějin II (4, 5) 20.00 Krásy divokých
Pyrenejí (2) 21.05 Darwinův ztracený ráj (1/2) 22.10
Dan Snow: Dějiny britské železnice (2) 23.15 Svět
smyslů (1) 0.10 Váleční kšeftaři: Druhá světová
z druhé ruky (2) 1.00 Na jižní pól s princem Harrym
(1/2) 1.50 Arktida s Brucem Parrym (1)

neděle 30. listopadu 2014
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Podzámecká
zahrada v Kroměříži 6.45 Okouzlení III
(29/52) 7.35 Král komiků. Střihový film
(ČR, 1963) 9.00 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.25
Objektiv 10.55 Bylo nás pět (4/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O kumburské Meluzíně
Pohádka (ČR, 1995)
14.00 Příště budeme chytřejší, staroušku!
Satirická komedie (ČR, 1982). Hrají
K. Augusta, F. Peterka a další
15.30 Znamení koně
Důvěra. Rodinný seriál (ČR, 2009)
16.25 Pošta pro tebe
17.25 Adventní koncert 2014
18.15 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 České století
Poslední hurá (1989). Drama (ČR).
Hrají M. Daniel, J. Lábus, O. Kaiser,
R. Luknár, J. Plesl a další
21.25 168 hodin
22.00 Cirkus Bukowsky (5, 6/6)
Krimiseriál (ČR). Hrají P. Řezníček,
H. Čermák, J. Hanzlík a další
23.45 Komisař Moulin
Zbojník. Krimifilm (Fr., 2003). Hrají
Y. Rénier, C. Michu, N. Amalová,
A. Béatová, B. Rosselli a další
1.15
13. komnata Juraje Jakubiska
1.45 Sváteční slovo šéfredaktora Radia
Proglas Pavla Mikšů
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.10 Designtrend
3.20 Zahrada je hra
3.45 Chalupa je hra
4.10 Bydlení je hra

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.20
7.45
8.15
8.40
9.35

11.40
13.20
15.05
16.50
18.50
19.30
20.20

21.30
22.05
22.45

0.40
1.30
2.00
2.30

Oggy a Škodíci
Želvy Ninja VIII (6)
Král džungle (3)
Legendy Chima (36)
Tom a Jerry III (13)
Jak vycvičit draky II (13)
Víkend
Město duchů
Komedie (USA, 2008). Hrají
R. Gervais, T. Leoniová, G. Kinnear,
B. Campbell, K. Wiigová a další
Rozpaky kuchaře Svatopluka (8)
Kočka. Seriál (ČR, 1984). Hrají
J. Dvořák, J. Somr, J. Bláha a další
Znamení Raka
Krimifilm (ČR, 1966). Hrají Z. Božinová, Z. Štěpánek, I. Prachař a další
Jára Cimrman ležící, spící
Komedie (ČR, 1983). Hrají Z. Svěrák, V. Kaplanová, P. Čepek a další
Agent v sukni
Komedie (USA/N, 2000). Hrají
M. Lawrence, N. Longová a další
Hospoda (51)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl IV (14)
Slečna Smrt. Krimiseriál (ČR,
2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík,
J. Pidrmanová, H. Dvořáková,
M. Novotný. Režie J. Chlumský
Comeback
Lexa a porno. Sitcom (ČR, 2008)
Střepiny
Charlieho andílci: Na plný pecky
Akční film (USA, 2003). Hrají
D. Barrymoreová, C. Diazová,
L. Liuová, B. Mac, C. Glover
Kriminálka New York III (4)
Novashopping
Volejte Novu
Kolotoč

6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.45
12.20
13.25
13.50

15.55

18.00
18.55
20.15

21.30
22.45

1.30
2.20
3.15
4.45

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (13)
Dokonalý Spider-Man (21)
Jake a piráti ze Země Nezemě (14)
Kvítek nekvítek; Hvězdná hvězdice.
Animovaný seriál (USA, 2011)
Tajemství války (5)
Prima ZOOM Svět
Vteřiny před vraždou III (1)
Smrt advokáta. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají S. Ströbel,
Ch. Schorasová, O. Stritzel a další
Partie
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben III (2)
Hon. Krimiseriál (N, 1999). Hrají
O. Fischer, R. Drexelová, K. Merkatz,
D. Schretzmayerová a další. Režie
W. Bannert
Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu. Krimiseriál (VB,
2011). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další. Režie R. Rye
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Vinaři (14)
Lovecká sezona. Komediální seriál
(ČR, 2014). Hrají V. Postránecký,
J. Smutná, T. Kostková, J. Paulová,
M. Táborský. Režie V. Moravec
TGM: Talk show Geni a Míši
Ten nejlepší
Životopisné drama (USA, 2000).
Hrají R. De Niro, C. Gooding ml.,
H. Holbrook a další
Okrsek 22 (13)
Až překročí Rubikon. Krimiseriál
(USA, 2012)
Tajemství války (5)
Vraždy v Midsomeru XIII
Nikdo není dokonalý

5.45 Svět Nova Cinema 6.15 Tom a Jerry III (12)
6.40 Křídla odvahy 7.40 Milionové Vánoce 9.25
Padělek 11.10 Koření 12.15 Poslední propadne peklu
13.50 Karlík a továrna na čokoládu, dobr. film
(USA/VB, 2005) 16.05 Záměna, komedie (USA,
1983) 18.10 Lovci zločinců (4), krimiseriál (USA,
2011) 19.05 Lovci zločinců (5), krimiseriál (USA,
2011) 20.00 Čertova nevěsta, pohádka (ČR, 2011)
22.05 Labyrint lží, akční film (USA, 2008) 0.35
Charlieho andílci (5), akční seriál (USA, 2011)

ČT sport
8.00 Panorama 8.30 Fotbal: ME v malé kopané
2014/Černá Hora 9.30 Golf: Xiamen International
Ladies Open 10.30 Čtyřka Sport 10.50 Házená:
Česko-Litva 12.30 Panorama 12.45 Olympijský
magazín 13.20 Šipky: Czech Open 2014 14.50
Deník NHL 15.25 Biatlon: SP 2014/2015/Švédsko
17.00 Fotbal: FK Baumit Jablonec - FC Viktoria
Plzeň 19.15 Hokej: Bílí Tygři Liberec - BK Mladá
Boleslav 21.40 Studio fotbal - Dohráno 22.25 Fotbal: ME v malé kopané 2014/Černá Hora 0.25 Deník
NHL 0.55 Branky, body, vteřiny 1.05 Házená:
Česko-Litva 2.45 Rallye magazín 2.45 Cyklotoulky
3.25 Golf: Xiamen International Ladies Open

Prima zoom
8.55 Vlčí hory 9.55 A. C. Clarke: Další záhady světa
(5) 10.30 A. C. Clarke: Další záhady světa (6) 11.05
Odhalení: Mimozemské spisy II (5) 11.30 Odhalení:
Mimozemské spisy II (6) 11.55 Nejdivočejší ostrovy
II (1) 12.50 Monstra z hlubin (2) 13.45 Kosmos:
Časoprostorová odysea (9) 14.45 Věda pro budoucí vládce světa: Jaderná hrozba 15.45 Detektivové
bitevního pole (3) 16.50 Poslední nacisté (2) 17.50
Dan Snow: Dějiny britské železnice (3) 18.55 Svět
smyslů (2) 20.00 Váleční kšeftaři: Druhá světová
z druhé ruky (3) 21.05 Na jižní pól s princem
Harrym (2/2) 22.10 Arktida s Brucem Parrym (2)
23.15 Neobyčejný svět hmyzu (1) 0.10 Letecké
nehody: Přísně tajné II (10) 1.00 Zuřící Země (11)

INZERCE

Ještě zbývá

VÁNOCE S OLMÍKY
ZAČALY JIŽ 20. ŘÍJNA!

VÝHERCE PLYŠÁKŮ FANDA
NAJDETE NA WWW.OLMICI.CZ
Hledej kódy pod obaly Olmíků,
jdi na www.olmici.cz a vyhraj!
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ČERSTVÉ NEBO BALENÉ?

• Výrobky v našich prodejnách pocházejí hlavně od menších českých • Proč je zboží zabaleno v ochranné atmosféře? Aby mohlo déle
výrobců, kteří i dnes při výrobě dodržují tradiční receptury.
ležet u výrobce. Aby vydrželo dlouhou cestu do skladu, tam aby
• My za čerstvé výrobky považujeme pouze ty, které se přímo od výse rozdělilo, opět naložilo a jelo na jednotlivé obchody.
robce dostanou tou nejrychlejší cestou na váš stůl, a to bez potřeby • Je podle vás takovéto zboží, se záruční dobou 3 týdny
jakéhokoliv balení do ochranné atmosféry při přepravě.
stále ještě ČERSTVÉ?
• Výrobky, které u nás nakupujete, ještě včera visely v udírně.
• Opravdu stojíte o méně kvalitní zboží zabalené v ochranné
atmosféře někde v EU? Pokud ne,

zveme vás k nákupu do našich 130 řeznictví.

POJDTE
PRACOVAT
K NOVÁKOVI
Budujte kariéru
s NOVÁK maso - uzeniny.
Chcete pracovat ve stabilní společnosti s celorepublikovou působností?
Chcete budovat úspěšnou kariéru?
Chcete se rozvíjet? Pak hledáme právě
Vás! Pošlete nám svůj životopis na
e-mail: prace@zimbo.cz ,
volejte 725 263 694.
Hledáme prodavačky, řezníky, zástupce
vedoucích, vedoucí, oblastní manažery.
Renomovaný
zaměstnavatel

Motivační
odměňování

Perspektivní
zaměstnavatel

Týmová
práce

Atraktivní
odvětví

Celorepubliková
působnost
Oblastní vedoucí

JSME VAŠÍM ŘEZNÍKEM, KE KTERÉMU SE S DŮVĚROU VRACÍTE.

adresy našich prodejen najdete na adrese www.novakmasouzeniny.cz

Vedoucí ﬁliálky
Zástupce
vedoucího ﬁliálky
Prodavač

pondělí 1. prosince 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.15 Zázraky
přírody 10.30 168 hodin 11.00 Neviditelní (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Říčansku
15.10 Pan Selfridge (5/10)
Seriál (VB, 2012). Režie A. Byrne
16.00 Tahle jízda nekončí
17.05 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Cirkus Bukowsky II (1/6)
Detekt. seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Řezníček, H. Čermák a další
20.55 Kancl (1/6)
Redukce. Sitcom (ČR, 2014). Hrají
V. Kopta, R. Novák, M. Dalecký,
P. Vitázková a další
21.30 Reportéři ČT
22.10 Profesionálové (47/57)
23.05 Hercule Poirot XII
Viděla jsem vraždu. Detekt. film
(VB, 2010). Režie Ch. Palmer
0.35 Kalendárium
0.45 Sváteční slovo šéfredaktora Radia
Proglas Pavla Mikšů
0.55 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.00
11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.30
23.20
0.10
1.25
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2715)
Kriminálka Anděl IV (14)
Slečna Smrt. Krimiseriál (ČR, 2014)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (5)
Hydra. Krimiseriál (USA, 2009)
Odložené případy III (21)
Kurník. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista (6)
Špinavé ruce. Krimiseriál (USA,
2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (166)
Dva a půl chlapa IV (9)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (20)
Nepovedená léčba. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ulice (2716)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (84)
Smilnění vs. smilování. Seriál (ČR,
2014). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
Kriminálka Las Vegas XIV (10)
Dámská jízda. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají T. Danson, J. Foxová,
G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda
Lovci zločinců III (14)
Nebezpečná identita (20)
Kriminálka Miami V (20)
Nepovedená léčba. Krimiseriál
(USA, 2006)
Novashopping
Novashopping

6.45
7.15
7.45
8.25
10.10
11.05
12.55
13.50
14.45
15.40
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.25

1.45
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (7)
Gormiti I - Vládci přírody (1)
Winx Club VI (12)
M.A.S.H (231, 233)
Diagnóza vražda (4)
Dědictví smrti. Detektivní seriál
(USA, 1995)
Místo činu: Mnichov (31)
Včera nebyl den. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Walker, Texas Ranger V (25)
Thunderovi synové 2/2. Akční
seriál (USA, 1996)
Wolffův revír VI (9)
Násilník v uniformě. Krimiseriál
(N, 2002). Režie M. Zeuschner
Doktor z hor: Nové příběhy VI (1)
Těžké rozhodnutí 1/2. Seriál
(N, 2012-2013)
Castle na zabití V (3)
Tajemství neprozradím. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex IV (12)
Poslední zápas. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (308)
Co s námi bude? Rodinný seriál
(ČR, 2014). Režie J. Polišenský
TOP STAR magazín
Partička
Já, mé druhé já a Irena
Komedie (USA, 2000). Hrají
J. Carrey, R. Zellwegerová,
Ch. Cooper, A. Anderson a další
Vraždy v Kitzbühelu VII (16)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (1)

5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Tom a Jerry III (13)
6.00 Jára Cimrman ležící, spící 7.35 Lovci zločinců
(4) 8.15 Lovci zločinců (5) 9.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (8) 11.00 Agent v sukni 12.45 Charlieho
andílci: Na plný pecky 14.55 Čertova nevěsta 16.50
Doktorka z Dixie III (1) 17.50 Susedia (15, 16) 19.05
Gilmorova děvčata (17) 20.00 Počátek, myster. film
(USA/VB, 2010) 22.45 Americká krása, drama
(USA, 1999) 1.00 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XII (17), krimiseriál (USA, 2010)

ČT sport
11.00 Fotbal: ME v malé kopané 2014/Černá Hora
12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50
Olympijský magazín 13.25 Fotbal: FK Baumit Jablonec - FC Viktoria Plzeň 15.15 Studio fotbal Dohráno 16.00 Fotbal ve světě 16.25 Sportovní
zprávy 16.45 Volejbalový magazín 17.00 Deník
NHL 17.15 Hokej den poté 18.00 Basketbal: BK
Děčín - BK Opava 20.00 Volejbal: VK Ostrava - SK
Volejbal Ústí nad Labem 22.00 Sportovní zprávy
22.15 Sport ve světě 23.05 Hokej den poté 23.45
Deník NHL 23.55 BBV 0.05 Basketbal: EWE Baskets Oldeburg - ČEZ Basketbal Nymburk 1.45
Volejbal: VK Ostrava - SK Volejbal Ústí nad Labem

Prima zoom
8.45 Veterinář z Bondi Beach I (13, 14) 9.45 Starověké objevy III (2) 10.40 Záhadné postavy dějin II
(2, 3) 11.40 Krásy divokých Pyrenejí (1) 12.35
Apalačské pohoří: Nekonečné lesy 13.45 A. C. Clarke:
Další záhady světa (7, 8) 14.50 Odhalení: Mimozemské spisy II (7, 8) 15.45 Nejdivočejší ostrovy II
(2) 16.50 Po stopách keporkaků 17.50 Arktida
s Brucem Parrym (3) 18.55 Neobyčejný svět hmyzu
(2) 20.00 Letecké nehody: Přísně tajné II (11) 21.05
Zuřící Země (13) 21.35 Zuřící Země II (1) 22.10 Mizející kmeny s Brucem Parrym II (2) 23.15 Lonely
Planet: Nejkrásnější národní parky (9, 10) 0.05
Tajemství světových muzeí III (2) 0.55 Ztracené
poklady Ameriky (9) 1.45 Zloději aut (4)

úterý 2. prosince 2014
ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05
13. komnata Juraje Jakubiska 9.30
Reportéři ČT 10.10 Veselé příhody
z natáčení 10.40 Dlouhá míle (6/6)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Pardubicku
15.10 Pan Selfridge (6/10)
Seriál (VB, 2012). Režie A. Byrne
15.55 Už dávno nejsem dítě
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony
20.00 Vyprávěj
Favorit. Seriál (ČR)
21.00 Příběhy slavných... Július Satinský
21.53 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.55 Detektiv Martin Tomsa
Osamělá. Seriál (ČR, 1998). Hrají
M. Vašut, M. Stehlíková a další
23.15 Kingová II (5/13)
0.00 Případy detektiva Murdocha VII
(3/18)
0.45 Na stopě
1.05 Designtrend
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Dobré ráno
4.20 AZ-kvíz
4.45 Postřehy odjinud
4.55 Hobby naší doby

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.40
22.30
23.20
0.10
0.55
1.40
2.10
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2716)
Doktoři z Počátků (84)
Dva a půl chlapa IV (9)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (6)
Říše snů. Krimiseriál (USA, 2009)
Odložené případy III (22)
Řeka. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista (7)
Vidět rudě. Krimiseriál (USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (167)
Dva a půl chlapa IV (10)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (21)
Manželská vražda. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ulice (2717)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (535)
Kazisvět. Seriál (ČR, 2014). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
Víkend
Lovci zločinců III (15)
Volání o pomoc. Krimiseriál (USA,
2013)
Nebezpečná identita (21)
Krimiseriál (USA, 2011)
Kriminálka Miami V (21)
Manželská vražda. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista (7)
Novashopping
Lovci zločinců III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (166)

6.45
7.15
7.45
8.25
10.10
11.05
12.55
13.50
14.45
15.40
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.50
0.45
1.35
2.20

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (8)
Gormiti I - Vládci přírody (2)
Winx Club VI (13)
M.A.S.H (233, 235)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Diagnóza vražda (5)
Muž za 13 milionů. Detektivní
seriál (USA, 1995)
Místo činu: Mnichov (32)
Vražda v synagoze. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Walker, Texas Ranger V (26)
Texas versus Cahillová. Akční
seriál (USA, 1996)
Wolffův revír VI (10)
Vražedný sport. Krimiseriál
(N, 2002). Režie A. Agthe
Doktor z hor: Nové příběhy VI (2)
Těžké rozhodnutí 2/2. Seriál
(N, 2012-2013)
Castle na zabití V (4)
To je vražda, napsal. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex IV (13)
Nebezpečný úkol. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Řeka života: Návrat ztracené lásky
Romantický film (Rak., 2013). Hrají
F. Klare, L. Gerschkeová a další
Očima Josefa Klímy
Myšlenky zločince VII (17)
Spravedlnost v krvi III (23)
Vraždy v Kitzbühelu VII (17)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (2)
Wolffův revír VI (10)

5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Show Médi Bédi
(24, 25) 6.10 Susedia (15, 16) 7.25 Nebezpečná
identita (20) 8.10 Vražedná čísla VI (5) 9.00 Odložené případy III (21) 9.50 Dallas II (7) 10.55 Ten, kdo
tě chrání III (9, 10) 12.45 Doktorka z Dixie III (1)
13.35 Gilmorova děvčata (17) 14.50 Protokol 16.40
Doktorka z Dixie III (2) 17.40 Susedia (17, 18) 19.05
Gilmorova děvčata (18) 20.00 Jesse Stone: Bez
výčitek 21.40 Pevné pouto 0.20 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti XII (18)

ČT sport
12.25 Sportovní zprávy 12.50 Volejbalový magazín
13.05 Volejbal: VK Ostrava - SK Volejbal Ústí nad
Labem 15.10 BBV po 25 letech 15.25 Golf: Český
amatérský golf 2014 15.55 Basketbal: Magazín
Euroligy 16.25 Sportovní zprávy 16.45 Motorismus:
Tahače 2014 - mistrovství Evropy 17.05 Téma pro
hosty ČT sport 17.30 Deník NHL 17.50 Florbal: TJ
JM FAT PIPE Chodov - Herbadent Praha 11 SJM
20.10 Archiv Z: MS v letech na lyžích 1994 21.50
Letectví: Red Bull Air Race 2014 22.10 Sportovní
správy 22.25 Svět motorů 23.15 Deník NHL 23.30
Basketbal: Magazín Euroligy 0.00 Česká pokerová
tour 0.40 Branky, body, vteřiny 0.50 Florbal

Prima zoom
7.55 Letecké nehody: Přísně tajné II (9) 8.50 Zuřící
Země I (9, 10) 9.45 Dan Snow: Dějiny britské železnice (2) 10.40 Svět smyslů (1) 11.40 Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (2) 12.35 Na jižní pól
s princem Harrym (1/2) 13.45 Starověké objevy III
(3) 14.50 Záhadné postavy dějin II (4, 5) 15.50
Krásy divokých Pyrenejí (2) 16.50 Darwinův ztracený ráj (1/2) 17.50 Mizející kmeny s Brucem Parrym
II (3) 18.55 Vodní cesty: Královský kanál (1, 2) 20.00
Tajemství světových muzeí III (3) 21.05 Ztracené
poklady Ameriky (10) 22.10 Zloději aut (5) 23.15
S kým to, sakra, žiju? (1, 2) 0.15 Soukromý život
evropských savců: Rys, srnče a jehně 1.10 Přírodní
kuriozity Davida Attenborougha (1, 2)

až
Za poctivé splácení Vás

každý rok odměníme!

splátek
zpět

Čím více splátek splatíte, tím víc Vám jich vrátíme.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 321 821
Počet vrácených splátek je závislý na délce splácení úvěru. Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu měsíčních splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 10. 2021 je úrok 14,36 % p. a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč.
Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 10. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci počínaje 15. 11. 2014. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně
a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do 15. 11. 2014. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru
klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz.
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Polopatě 9.45 Paterčata 10.35 Herbář 11.05
Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Orlických horách
15.10 Kingová II (5/13)
Sunil Sharma. Detekt. seriál (Kan.,
2012). Režie D. McBrearty
15.55 Když jdou na mužskýho léta...
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Cirkus Bukowsky II (2/6)
Detekt. seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Řezníček, H. Čermák a další
20.55 Kancl (2/6)
Připouštění. Sitcom (ČR, 2014).
Hrají V. Kopta, R. Novák a další
21.30 Paterčata
22.15 Zastřený hlas
Krimidrama (ČR, 2006). Hrají
V. Cibulková, M. Etzler a další
23.45 Kriminálka Paříž (47/92)
Nové důkazy 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie E. Le Roux
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou
1.35 AZ-kvíz
2.05 Dobré ráno
4.35 Žiješ jenom 2x

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.30
0.45
1.35
2.05
3.15
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2717)
Ordinace v růžové zahradě 2 (535)
Dva a půl chlapa IV (10)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (7)
Černý trh. Krimiseriál (USA, 2009)
Odložené případy III (23)
Joseph. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista (8)
Tenká červená linie. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (168)
Dva a půl chlapa IV (11)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (22)
Spáleniště. Krimiseriál (USA, 2006)
Ulice (2718)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (85)
Tajemství kozího chlívku. Seriál
(ČR, 2014). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, V. Jílek a další
Námořní vyšetřovací služba X (15)
Poté. Krimiseriál (USA, 2012). Hrají
M. Harmon, M. Weatherly a další
V elektrizující mlze
Mysteriózní drama (USA/Fr., 2007).
Hrají T. L. Jones, J. Goodman a další
Kriminálka Miami V (22)
Spáleniště. Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Mentalista (8)
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (168)

6.45
7.15
7.45
8.25
10.15
11.10
12.55
13.50
14.45
15.40
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.40

0.35
1.25
2.15
3.00
3.50

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (9)
Gormiti I - Vládci přírody (3)
Winx Club VI (14)
M.A.S.H (235, 237)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Diagnóza vražda (6)
Zmizení 1/2. Detektivní seriál
(USA, 1995). Režie J. Burdittová
Místo činu: Mnichov (33)
Smutný král. Krimiseriál (N)
Walker, Texas Ranger V (27)
Nováček. Akční seriál (USA, 1996)
Wolffův revír VI (11)
Anděl strážný. Krimiseriál (N, 2002)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
Smutek 1/2. Seriál (N, 2012-2013)
Castle na zabití V (5)
Podezření. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (14)
Kněz v ohrožení. Krimiseriál
(N/Rak., 1998). Režie H. Werner
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (309)
Vrátíš se domů? Rodinný seriál
(ČR, 2014). Režie J. Polišenský
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 II (14)
Balíček. Akční seriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Sběratelé kostí VII (10)
Vraždy v Kitzbühelu VII (18)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
Wolffův revír VI (11)
Autosalon

7.05 Ten, kdo tě chrání III (9, 10) 7.50 Nebezpečná
identita (21) 8.40 Dallas II (7) 9.25 Vražedná čísla
VI (6) 10.15 Odložené případy III (22) 11.05 Dallas II
(8) 12.15 Ten, kdo tě chrání III (11) 13.10 Doktorka
z Dixie III (2) 14.05 Gilmorova děvčata (18) 15.20
Jesse Stone: Bez výčitek 16.55 Doktorka z Dixie III
(3) 17.50 Susedia (19, 20) 19.05 Gilmorova děvčata
(19) 20.00 Taková rodinná romance 21.55 Děsnej
biják 23.40 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti XII (19) 0.40 Nezvratný osud 2

ČT sport
12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50
Cyklokros: Světový pohár 2014/15/Velká Británie
13.50 Téma pro hosty ČT sport 14.15 Letectví: MS
v bezmotorovém létání neklapkových tříd 2014
14.40 BBV po 25 letech 14.55 Magazín SP v alpském lyžování 15.25 Olympijský magazín 15.55
Deník NHL 16.25 Sportovní zprávy 16.45 Motorismus: Tipcars Pražský rallysprint 17.10 Biatlon:
Světový pohár 2014/2015/Švédsko 19.15 Hokej:
Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 22.15 Sportovní zprávy 22.30 Biatlon: Světový pohár
2014/2015/Švédsko 0.30 Basketbal: ČEZ Basketbal
Nymburk - Proximus Spirou Charleroi

Prima zoom
7.50 Tajemství světových muzeí III (1) 8.45 Ztracené poklady Ameriky (8) 9.40 Arktida s Brucem
Parrym (2) 10.45 Neobyčejný svět hmyzu (1) 11.40
Letecké nehody: Přísně tajné II (10) 12.40 Zuřící
Země (11, 12) 13.45 Dan Snow: Dějiny britské železnice (3) 14.50 Svět smyslů (2) 15.50 Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky (3) 16.50 Na jižní
pól s princem Harrym (2/2) 17.50 Zloději aut (6)
18.55 S kým to, sakra, žiju? (3, 4) 20.00 Soukromý
život evropských savců: Příběh vlka 21.05 Přírodní
kuriozity Davida Attenborougha (3, 4) 22.10 Kosmos: Časoprostorová odysea (9) 23.15 Věda pro
budoucí vládce světa: Jaderná hrozba 0.20 Detektivové bitevního pole (3) 1.15 Poslední nacisté (2)

čtvrtek 4. prosince 2014
ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Kluci
v akci 9.30 Pošta pro tebe 10.30 Postřehy odjinud 10.35 Objektiv 11.05
Tentokrát se budu smát já

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Zbirožsku
15.20 Kriminálka Paříž (47/92)
Nové důkazy 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie E. Le Roux
16.05 Přijď a nechoď sám
17.00 Besipky: Vyhýbací manévr
17.05 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Tondův tatínek. Seriál (ČR). Hrají
O. Vlach, D. Syslová, R. Šopík a další
20.55 Máte slovo s M. Jílkovou
21.50 Třída 8. A
22.40 Na stopě
23.05 MI5 VI (8/10)
Seriál (VB, 2007). Hrají R. Penry-Jones, P. Firth, H. Norrisová a další
0.00 Paterčata
0.40 AZ-kvíz
1.25 Dobré ráno
4.00 Pod pokličkou
4.20 Chalupa je hra
4.45 Bydlení je hra
5.05 Zahrada je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.15

23.50
0.35
1.20
1.50
2.35
3.25
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2718)
Doktoři z Počátků (85)
Dva a půl chlapa IV (11)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (8)
Ultimátum. Krimiseriál (USA, 2009)
Odložené případy IV
Válka doma. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista (9)
Rudá záře. Krimiseriál (USA, 2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (169)
Dva a půl chlapa IV (12)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (23)
Záchranná pojistka. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ulice (2719)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (536)
Peklo až na věky. Seriál (ČR, 2014)
Prásk!
První rána
Akční film (USA, 1996). Hrají
J. Chan, A. Wuová, J. Liu, B. Tung
a další. Režie S. Tong
Kriminálka Miami V (23)
Záchranná pojistka. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista (9)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (169)

6.45
7.15
7.45
8.25
10.15
11.10
12.55
13.50
14.45
15.40
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.10
23.25
0.20
1.10
2.00
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (10)
Gormiti I - Vládci přírody (4)
Winx Club VI (15)
M.A.S.H (237, 239)
Válečný seriál (USA, 1972-1982).
Hrají A. Alda, J. Farr a další
Diagnóza vražda (7)
Zmizení 2/2. Detektivní seriál
(USA, 1995). Režie J. Burdittová
Místo činu: Mnichov (34)
Nový život. Krimiseriál (N, 2005-2013)
Walker, Texas Ranger VI (1)
Bojovníci McLainové. Akční seriál
(USA, 1997)
Wolffův revír VI (12)
Extáze. Krimiseriál (N, 2002)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
Smutek 2/2. Seriál (N, 2012-2013)
Castle na zabití V (6)
Nechť vás provází štěstí. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (15)
Strašlivá pravda. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Řeka života: Shledání na Dunaji
Romantický film (Rak., 2014). Hrají
S. Borgmannová, H. Krassnitzer,
T. Sarbacher a další
Ano, šéfe!
Slunečno, místy vraždy IV (12)
Sběratelé kostí VII (11)
Šestej smysl (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
Wolffův revír VI (12)
Receptář prima nápadů

6.00 Show Médi Bédi (26, 27) 6.25 Susedia (19, 20)
7.30 Ten, kdo tě chrání III (11) 8.25 Dallas II (8) 9.15
Vražedná čísla VI (7) 10.00 Odložené případy III
(23) 10.50 Dallas II (9) 11.55 Ten, kdo tě chrání III
(12) 12.55 Doktorka z Dixie III (3) 13.45 Gilmorova
děvčata (19) 15.00 Žena ve vodě 16.55 Doktorka
z Dixie III (4) 17.50 Susedia (21, 22) 19.05 Gilmorova
děvčata (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IV
(16, 17) 21.55 Post Coitum 0.00 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti XII (20)

ČT sport
11.45 Paralympijský magazín 12.05 Panorama
12.25 Sportovní zprávy 12.50 Basketbal: ČEZ Basketbal Nymburk - Proximus Spirou Charleroi 14.30
Svět motorů 15.25 Magazín SP v alpském lyžování
15.50 Sport v regionech 16.25 Sportovní zprávy
16.45 Cyklotoulky 16.55 Deník NHL 17.10 Biatlon:
Světový pohár 2014/2015/Švédsko 19.10 Gymnastika: Sokol Grand Prix de Gymnastique 2014 19.40
Armádní sportovec roku 2014 19.55 Motorismus:
MS rally 2014 20.55 Basketbal: Fenerbahce Ülker
Istanbul - Panathinaikos Atény 22.55 Sportovní
zprávy
23.10
Biatlon:
Světový
pohár
2014/2015/Švédsko 1.10 Deník NHL 1.20 BBV

Prima zoom
7.55 Soukromý život evropských savců: Jezevec
lesní 8.55 Do nitra obrů přírody (4) 9.55 Mizející
kmeny s Brucem Parrym II (2) 11.50 Lonely Planet:
Nejkrásnější národní parky (9, 10) 11.45 Tajemství
světových muzeí III (2) 12.40 Ztracené poklady
Ameriky (9) 13.45 Arktida s Brucem Parrym (3)
14.50 Neobyčejný svět hmyzu (2) 15.50 Letecké
nehody: Přísně tajné II (11) 16.50 Zuřící Země (13)
17.25 Zuřící Země II (1) 17.50 Kosmos: Časoprostorová odysea (10) 18.55 Záhady Slunce 20.00
Detektivové bitevního pole (4) 21.05 Poslední
nacisté (3) 22.10 A. C. Clarke: Další záhady světa
(7, 8) 23.15 Odhalení: Mimozemské spisy II (7, 8)
0.10 Nejdivočejší ostrovy II (2)

INZERCE

ˇ
Limitovaná edice trvanlivých salámu
Koupíte ve vybraných obchodech
a na e-shopu www.kmotr. cz

CELÝ TENTO TÝDEN
více na www.alza.cz

Hledáme lidi s dobrým srdcem
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Lhostejnost? To je cizí slovo
Seriál o lidech, kteří
nezištně pomáhají
ostatním, má letos
na podzim za sebou řadu
pokračování. Týdeník
5plus2 představil jejich
nevšední osudy a Rádio
Impuls je ocenilo Řádem
dobrého srdce.

osm set metrů nad mořem, v Praze by
něco podobného nefungovalo,“ přiznává Zdeněk Joukl.
Mimo to se v Desné stará o lesní arboretum, na nádraží v Kořenově pořádá
výstavy fotografií, píše romantické básničky a epigramy. Lhostejnost a nezájem jsou pro Zdeňka Joukla cizí slova.
Chce přijít na kloub všem potížím světa
a tam, kam dosáhne, pomáhá.

ků. „Senioři a děti mají něco společného. Jsou bezprostřední a vděční, že se
jim někdo věnuje,“ dodává Zítková.

Pošťačka zahnala samotu

Babičky, dědečci i děti

ZPRAVODAJOVÉ 5PLUS2
ČR | Sami sebou se většinou nezabývají. Nemají na to čas. Je pro ně důležitější
pomoci tomu, kdo to opravdu potřebuje. Lidi s dobrým srdcem. Znáte je?
Možná bydlí ve vaší ulici a denně se
s nimi potkáváte. Stačí si jen všímat.

Podnikatel, ekolog a básník

Třiasedmdesátiletý Zdeněk Joukl z Desné v Jizerských horách sedí každou noc
u počítače. Pracuje do dvou hodin ráno
a řeší záležitosti, které ho znepokojují.
Zjišťoval, jak lze Česko nejúčinněji
ochránit před ebolou, ale i co v konečném důsledky přinášejí volby.
Svými podněty burcuje úředníky, politiky i lidi ve svém okolí. „Jsem nezávislý a mohu si říkat a dělat, co chci, to
je velká výhoda,“ připomíná Joukl.
Nejvíce ho proslavil jeho kiosek
Na Promenádě v Jizerských horách, kde
lidé zaplatí za občerstvení pouze tolik
peněz, kolik sami uznají za vhodné.
„Volnou ekonomiku lze provozovat jen

Milada Zítková má energie na rozdávání. Usměvavá pětašedesátnice z Kuřívod na Českolipsku se stará o babičky
a dědečky z domova důchodců i o místní děti. Do projektu Hledáme lidi s dobrým srdcem ji navrhla její dcera. „Moje
Maceška, jak jí říkám, je zlatý člověk.
Kéž by byl každý aspoň z poloviny takový,“ přeje si dcera Jitka Rabasová.
To už Milada Zítková vytahuje svůj
mobil. „To jsou moji dědečci a babičky
z domova důchodců v Mimoni. Jezdím
za nimi dva roky. Jak to jde, zvu je
k sobě na zahrádku na piknik. Vozí mi
je sem dodávkou na dvakrát. Pečeme
buřty, dáváme si kávu a buchtu. Když
chtějí, mohou si načesat maliny nebo rybíz. Hlavně vypadnou na pár hodin někam jinam,“ popisuje pravidelné návštěvy Zítková. Jsou to lidé přes osmdesát a mnohdy se jim nechce už nic dělat,
jako by pro ně všechno skončilo. „Začala jsem si s nimi povídat a předčítat jim,
pak jsme přešli na výrobu dárečků a já
byla překvapená, jak byli rádi a jak se
umí bavit,“ vypravuje. Milada Zítková
se ale nestará jen o své stařečky. Vede
také výtvarný kroužek místních školá-

Jindřiška Marunová z Tábora věnuje
každou volnou chvíli 83letému Františku Beránkovi. Už před lety začala pomáhat lidem, kteří se buď kvůli svému pokročilému věku, nebo kvůli nemoci, nemohou sami o sebe dobře postarat. Citát
Matky Terezy „Dělejte malé věci s velkou láskou“, je 43leté poštovní doručovatelce Jindřišce více než vlastní.
Po pracovní době, což bývá kolem
čtvrté odpoledne, tráví s Františkem Beránkem téměř všechen svůj volný čas.
„Musíme se přizpůsobit jeho zdravotnímu stavu. Chodíme na procházky. On
sám už se bojí. Je po infarktu a má Alzheimera v lehčím stádiu. Pomáhám mu
také doma, prostě se vším, co potřebuje,“ vysvětluje Jindřiška Marunová. Samozřejmostí bývá třeba nákup. „Jindřišce se podařilo vrátit mne do života, který má nějaký smysl. Jsem rád, že ji
mám,“ říká František Beránek.

Šéf pražského big bandu

Kriminalista ve sportovním

Jednačtyřicetiletý Jan Hřích z Loun obléká tepláky a sportovní obuv každý
den. Zkušený kriminalista totiž vede At-

RÁDIO IMPULS HLEDÁ LIDI S DOBRÝM SRDCEM
Projekt dobrých skutků Pošli to dál
vstoupil již do třetího roku své existence. Rádio Impuls, které jej organizuje,
se rozhodlo, že v rámci něj bude hledat
lidi s dobrým srdcem.
Lidi dlouhodobě, trvale a nezištně ve
svém volném čase pomáhající ostatním.
Takové, kteří si zaslouží naši pozornost
a jsou dobrým příkladem pro své okolí.
Ty ve svém vysílání představuje a podporuje v jejich činnosti.

letický klub při Základní škole Prokopa
Holého. „Před pěti lety jsme začínali
se sedmi dětmi, nyní jich máme 57,“
usmívá se Jan Hřích.
„Atletika s dětmi je celý jeho svět.
Každý den s nimi trénuje na hřišti, v tělocvičně i v bazénu. O sobotách se zúčastňují závodů, jezdí na kolech, kolečkových bruslích. Trénink na ledě mívají
většinou o nedělích. Děti mají svého trenéra velice rády. Je hodný, spravedlivý
a také obětavý, “ myslí si Jiří Vanko, rodič jednoho z malých sportovců.
Sport provází Jana Hřícha životem
odjakživa, dětem se začal věnovat před
sedmi lety. Dva roky působil v jiném atletickém klubu, ten svůj založil před
pěti lety. Navštěvují ho děti od předškolního věku do deváté třídy základní školy. Trénink není jednostranný. „Nevěnujeme se jen základům atletiky, ale
i ostatním sportům. Děti jsou hravé
a tak, jako je baví hrát si u počítače, je
může zaujmout i sport. Stále vymýšlíme nové hry,“ vysvětluje Jan Hřích.
Klub má celkem čtyři trenéry, každý
z nich se stará o menší skupinku dětí
a může se tak všem důkladně věnovat.

Znáte někoho, kdo si rád najde čas na
ostatní?
Kdo je připraven naslouchat a podat
pomocnou ruku?
Někoho, komu ostatní nejsou lhostejní?
Přihlaste ho na webových
stránkách www.impuls.cz.

Trombónista z Hudby Hradní stráže
a učitel v umělecké škole Milan Tolkner se před čtyřmi lety nechal přesvědčit, aby dal dohromady mládežnický orchestr. Tehdy nebyl moc nadšený. Dnes
na svých 32 svěřenců nedá dopustit.
Děti díky němu mají šanci zažít atmosféru profesionálních vystoupení. S big
bandem už koncertovali muzikáloví zpěváci jako Tomáš Savka nebo Michaela
Nosková. „Pro děti je to obrovský zážitek, když se například v Žofíně postaví
před nasvícený sál a zahrají si s takovou
swingovou legendou, jakou je Ondřej
Ruml,“ líčí nadšeně 52letý Milan Tolkner, zakladatel pražského Big Bandu
Biskupská. Dostat se do sestavy tohoto
hudebního tělesa není úplně snadné.
Dokonce paralelně existuje ještě jeden orchestr, který funguje jako přípravka, z níž se ti nejlepší přesouvají do big
bandu. Nejvíc času Milanu Tolknerovi
spolyká příprava, konkrétně psaní not.
Hodiny a hodiny aranžování, úprav skladeb. Notové osnovy mu dělají společnost při každé volné chvíli. Přepsaní jedné skladby zabere i několik dní.
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 Hobby
naší doby 9.30 Příběhy slavných... Július
Satinský 10.35 Toulavá kamera 11.05
Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
Zábavná talk show H. Pawlowské
14.40 Na cestě po Boskovicku
15.05 Profesionálové (47/57)
Krimiseriál (VB, 1982). Hrají
M. Shaw, L. Collins, G. Jackson
a další. Režie W. Brayne
15.55 Na stopě
16.20 Třída 8. A
17.10 Polopatě
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
INZERCE

POHÁDKA

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Království divočiny: Chameleon 9.30
Ďáblova past. Drama (ČR, 1961) 10.55
Objevování pravdy: Svatý grál 11.45
Poslední lovci v Ekvádoru

12.40
13.30
13.45
14.10
14.30
15.15
16.00
16.55
17.20

Madagaskar: Ztracené světy
Bojovníci s klimatem
Chcete mě?
Bonbonky světa
Pyramidy? (5/5)
Dobrodružství vědy a techniky
Věda na vlastní kůži
Zapomenuté výpravy
Okamžik smrti
Dokument (USA, 2008). Víme,
co se děje uvnitř těla v momentě
setkání se smrtí?
Moje rodina
Srdce Vánoc. Sitcom (VB, 2006).
Hrají R. Lindsay, Z. Wanamakerová,
S. Hayesová, G. Thompson a další.
Režie D. Humphreys
Večerníček
Fenomén Underground
Zprávy v českém znakovém
jazyce

18.10

18.45
18.55
19.50

DOKUMENT

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

Nova
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2719)
Ordinace v růžové zahradě 2 (536)
Dva a půl chlapa IV (12)
Komediální seriál (USA, 2006)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla VI (9)
Podvod. Krimiseriál (USA, 2009)
Odložené případy IV
Barabové. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista (10)
Prestiž nade vše. Krimiseriál (USA,
2008)
Ordinace v růžové zahradě 2 (170)
Dva a půl chlapa IV (13)
Komediální seriál (USA, 2006)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (24)
Rozený zabiják. Krimiseriál (USA)
Ulice (2720)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
8.25
10.15
11.10
12.55
13.50
14.45
15.40
16.30
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti III - Invaze temných sil (11)
Gormiti I - Vládci přírody (5)
Winx Club VI (16)
M.A.S.H (239, 241)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Diagnóza vražda (8)
Záměna. Detektivní seriál (USA)
Místo činu: Mnichov (35)
Hluboký spánek. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Walker, Texas Ranger VI (2)
Kliďas. Akční seriál (USA, 1997)
Wolffův revír VI (13)
Nešťastný rozchod. Krimiseriál
(N, 2000). Režie M. Mackenroth
Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
Bez budoucnosti 1/2. Seriál (N)
Castle na zabití V (7)
Poslední píseň. Krimiseriál (USA)
Komisař Rex IV (16)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KOMEDIE

POHÁDKA

20.20 Machři
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. Hayeková, K. James, Ch. Rock,
A. Sandler, D. Spade a další
22.20 Čtyři bratři
Akční film (USA, 2005). Hrají
M. Wahlberg, T. Gibson, A. Benjamin, G. Hedlund a další
0.20 Kriminálka Miami V (24)
Rozený zabiják. Krimiseriál (USA,
2006). Hrají D. Caruso, K. Alexanderová, S. Milos a další
1.10
Mentalista (10)
1.50 Novashopping
2.20 Prásk!
3.30 DO-RE-MI
4.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (170)

20.15 Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977). Hrají J. Sovák,
M. Dvorská, M. Horáková, J. Hrušínský, J. Kraus. Režie V. Vorlíček
22.10 Hurá do basy
Krimikomedie (USA, 2006). Hrají
D. Shepard, W. Arnett, Ch. McBride
a další. Režie B. Odenkirk
0.05 Soudce Bartoli
Krimiseriál (Fr., 2010). Hrají S. Freiss,
A. Barlierová, S. Le Tellierová a další
1.55 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
Bez budoucnosti 1/2. Seriál (N,
2012-2013)
2.40 Wolffův revír VI (13)
Nešťastný rozchod. Krimiseriál (N)
3.30 Hurá do basy

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz
20.00 Sen o krásné panně
Pohádka (ČR, 1994). Hrají J. Čenský, M. Podhradská, Z. Kocúriková,
J. Vinklář, M. Huba. Režie L. Ráža
21.20 13. komnata Ivana Hlase
21.48 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.50 Všechnopárty
22.45 Hitparáda televizní zábavy
23.40 Arne Dahl
Evropské blues. Krimiseriál (Švéd.,
2012). Režie M. Ohlsson, N. Ohlson
1.40 AZ-kvíz
2.05 Postřehy odjinud
2.15 Dobré ráno
4.45 Podzámecká zahrada v Kroměříži
5.05 Bydlení je hra

20.00 Zázračná planeta: Medvědí rodina
a já
21.00 Pan Selfridge (7/10)
Seriál (VB, 2012). Hrají J. Piven,
F. O’Connorová, R. Cook a další
21.45 Pan Selfridge (8/10)
Seriál (VB, 2012). Režie M. Keillor
22.35 Všemocný
Myster. film (USA, 2011). Hrají
B. Cooper, R. De Niro a další
0.15 Merantau
Akční film (Indonésie, 2009)
2.05 Babylon
2.30 Z očí do očí
3.00 Jan Nepomucký a Zelená hora
3.15 Klub přátel dechovky
3.50 Co je to krása

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.15 Svět Nova Cinema 5.45 Susedia (21, 22) 7.00
Ten, kdo tě chrání III (12) 7.50 Dallas II (9) 8.40
Vražedná čísla VI (8) 9.25 Odložené případy IV (2)
10.15 Dallas II (10) 11.00 Ten, kdo tě chrání III (13)
12.15 Doktorka z Dixie III (4) 13.10 Gilmorova
děvčata (20) 14.25 Námořní vyšetřovací služba IV
(16) 15.15 Námořní vyšetřovací služba IV (17) 16.10
Vánoční pohlednice 17.50 Susedia (23, 24) 19.05
Gilmorova děvčata (21) 20.00 Nahlas a naplno
22.20 Policajt v Beverly Hills 2 0.20 Karanténa

8.10 Ztraceni VI (5) 9.20 Futurama VII (10) 9.50
Scrubs: Doktůrci IV (1) 10.15 Scrubs: Doktůrci IV (2)
10.45 Kdo přežije: Nikaragua (5) 11.40 Faktor
strachu XI (5) 12.40 Akta X VI (2) 13.40 Jmenuju se
Earl IV (19) 14.05 Simpsonovi XIX (11, 12) 15.05
Bořiči mýtů IV (27) 16.10 Ztraceni VI (6) 17.10
Jmenuju se Earl IV (20) 17.40 Hvězdná brána (18)
18.30 Simpsonovi XIX (13, 14) 19.20 Kdo přežije:
Nikaragua (6) 20.15 Profesionál II (1, 2) 22.45
Jurský masakr 0.30 Von Ryanův expres

11.25 Prolhané krásky III (11) 12.20 Nouzové přistání
II (20) 12.45 Roseanne V (1) 13.15 Chůva k pohledání V (16) 13.45 Jak jsem poznal vaši matku IX (2, 3)
14.40 Komisař Rex IV (15) 15.40 Policie Hamburk IV
(3) 16.35 Můj přítel Monk VIII (3) 17.20 Ricardovy
recepty III (11) 17.55 Malé královny krásy II (8) 18.50
Jak jsem poznal vaši matku IX (4, 5) 19.45 Chůva
k pohledání V (17) 20.15 Mrtví svědci (1) 22.25 Sex
ve městě IV (12) 23.05 Láska je Láska VI (5) 0.15 Sex
ve městě IV (12) 0.50 Volejte Věštce

12.35 Přírodní kuriozity Davida Attenborougha
(1, 2) 13.45 Mizející kmeny s Brucem Parrym II (3)
14.50 Vodní cesty: Královský kanál (1, 2) 15.50
Tajemství světových muzeí III (3) 16.50 Ztracené
poklady Ameriky (10) 17.50 A. C. Clarke: Další záhady světa (9, 10) 18.55 Odhalení: Mimozemské spisy
II (9, 10) 20.00 Nejdivočejší ostrovy II (3) 21.05
Záhadný život chobotnic 22.10 Starověké objevy III
(3) 23.15 Záhadné postavy dějin II (4, 5) 0.15 Krásy
divokých Pyrenejí (2)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

11.00 Cyklistika: MS v sálové cyklistice 2014 12.05
Panorama 12.25 Sport. zprávy 12.50 Tenis: Prague
Cup Czech Indoor 2014 13.05 Spurt 13.35 Motorismus: Tahače 2014 - Mistrovství Evropy 13.55 Fotbal:
Mag. Ligy mistrů UEFA 14.20 Biatlon: Světový pohár
2014/2015 16.25 Sport. zprávy 16.45 Rudolf Kučera
16.55 V šachu 17.25 Deník NHL 18.00 Hokej: HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Oceláři Třinec 21.40
Basketbal: PGE Turow Zhořelec - FC Barcelona 23.20
Deník NHL 23.50 Fotbal: FC Basilej 1893 - Real Madrid

6.00 Ranní fresh 6.30 G2 Talenti 6.35 Ranní fresh
7.30 G2 Talenti 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 12.05 Óčko hity 13.30 Roxtime 13.35
Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00
Roxtime 15.05 Óčko hity 16.00 Óčko news 16.05
ShowREC 17.00 Óčko news 17.05 Novinky 18.00
Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka
20.00 CZ & SK 21.10 Ve Vatě 21.30 Party ride
23.00 Roxtime 23.05 Party ride

5.05 Pauline a Leonard (99) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.15 Červené růže (180) 9.25 Stefanie
(27) 10.50 Navarro (9) 13.05 Oddělení vražd (54)
14.05 Pauline a Leonard (169) 15.15 Příběhy o lásce:
Návrat domů 17.15 Vtip za stovku! 18.30 Naše
zprávy 19.00 Velkolepé století III (61) 20.10 Stopy
života (7) 21.05 Tajemství Jiřího Kodeta 21.55 Intim
s Heidi Janků 22.30 Noční zprávy 22.45 Prodloužený čas 0.35 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti VII (12), krimiseriál (USA, 2005-2006)

8.40 Očima policie II (2) 9.10 Reklamožrouti 9.30
VfL Wolsburg - Everton FC 11.25 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys 13.20 Toronto Maple Leafs New Jersey Devils 15.35 Kobra 11 VIII (3) 16.25 Star
Trek: Nová generace (16) 17.20 Očima policie II (3)
17.50 Hranice nemožného IV (17) 18.40 Kobra 11 VIII
(4) 19.30 Star Trek: Nová generace (17) 20.20
Kriminálka Las Vegas III (10, 11) 22.00 Arrow (12)
22.50 24 hodin VIII (8) 23.35 Městečko South Park
XVI (4) 0.05 Fight Club News (40)

3

5

4

6

1

8

9

3

6

7

2

1

7

4

8

9

5

2

6
3
1
8
5
4
2
7
9

8
5
6
4
3
7
9
2
1

7
4
3
9
1
2
6
5
8

9
1
2
6
8
5
4
3
7

1
7
9
3
2
6
5
8
4

3
2
8
5
4
1
7
9
6

4

4
6
5
7
9
8
3
1
2

5
2

6
5

9

8

9

1

6

2

4

9

1
4

7

2
4

6
9
6
2

6

3
8

2

6

1

4

6

21

www.5plus2.cz

22 28. listopadu 2014

Vánoce v Lázních
Poděbrady, přijeďte
oslavit svátky!

Děčínsko

Své tipy na kulturní, sportovní, společenské a jiné akce nám posílejte vždy
dva týdny před jejím konáním na e-mail: redakce.decin@mafra.cz.

RUMBURK

KINA

KINO DOMU KULTURY

DĚČÍN

KINO SNĚŽNÍK

PODĚBRADY | Vánoce jsou dobou pohody a klidu, dobrého jídla a pití.
Máme pro vás připravený Klasický vánoční pobyt a Prodloužený vánoční pobyt s plnou penzí, štědrovečerní večeří
a vánoční nadílkou. Nabízíme komfortní ubytování, vynikající lázeňské procedury, které osvěží tělo i ducha.
Nevíte kam na Silvestra? I s tímto rozhodováním vám můžeme pomoci. Nabízíme vám týdenní Silvestrovský pobyt s
plnou penzí, lázeňskými procedurami a
silvestrovským programem. O zábavu
nebude nouze. Zajistíme vám kvalitní
odpočinek a celkovou regeneraci, po
které můžete směle vykročit do roku
2015.
Prosincové svátky u nás pro vás budou příjemně strávený čas. Vhodné i
jako dárek.
Více informací na www.lazne-podebrady.cz.
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

28. 11. Tučňáci z Madagaskaru 3D - USA, rodinný, animovaný, od 17.30
Šéfové na zabití 2- USA, komedie, od 20.00
29. 11. Tučňáci z Madagaskaru 3D - USA, rodinný, animovaný, od 15.00
Sex v Pažíži - Francie, komedie, od 17.30
Šéfové na zabití 2 - USA, komedie, od 20.00
30. 11. Tučňáci z Madagaskaru 3D - USA, rodinný, animovaný, od 15.00
Sex v Pažíži - Francie, komedie, od 20.00
Šéfové na zabití 2 - USA, komedie, od 17.30

VARNSDORF

KINO CENTRUM PANORAMA
28. 11. Sex v Paříži - USA, komedie, od 18.30
Šéfové na zabití 2 - USA, komedie, od 16.30
a 20.30
29. 11. Tučňáci z Madagaskaru - rodinný, animovaný, od 14.00
Ouija - USA, horor, od 16.30 a 20.30
Šéfové na zabití2 - USA, komedie, od 18.30
30. 11. Tučňáci z Madagaskaru - rodinný, animovaný, od 14.00
Ouija - USA, horor, od 16.30 a 20.30
Šéfové na zabití2 - USA, komedie, od 18.30
hodin.

29. 11. Tučňáci z Madagaskaru - rodinný, animovaný, od 17.00
Ouija - USA, horor, od 19.00
4. 12. Pohádkář - Česko, komedie, drama,
od 19.00
5. 12. Pohádkář - Česko, komedie, drama, od
19.00

KRÁSNÁ LíPA

KINO DOMU KULTURY

obdržela Cenu Alfréda Radoka 2013 jako nejlepší inscenace roku. Deníkové zápisy Pavla
Juráčka, klíčové osobnosti českého filmu 60.
let.
3. 12. od 19. 00 - Kolega Mel Gibsona - Divadelní spolek Frída. Komediální one man
show o druhořadém herci provinčního divadla, který po zatčení za loupežné přepadení
banky vypráví ve vězení příběh svého pohnutého hereckého i osobního života, který byl
osudově poznamenán setkáním s Melem Gibsonem v letadle z Kanady do Frankfurtu.
4. 12. od 19.00 - Jak jsem se ztratil - Divadlo v Dlouhé. Autor úpravy a režisér Jan Borna dal příběhu formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval naživo hranými hity let šedesátých.

3. 12. Křídla Vánoc - ČR, romantický, 19.00

HUDBA

DOLNÍ PODLUŽÍ
BIO LUŽ

30. 11. 7 trpaslíků - Německo, animovaný, rodinný, od 18.00
Interstellar - USA, vědeckofantastický, od
19.00
1. 12. 30. 11. 7 trpaslíků - Německo, animovaný, rodinný, od 18.00
Interstellar - USA, vědeckofantastický, od
19.00

DIVADLA
DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
28. 11. od 19. 00 - Zlatá šedesátá - aneb deník Pavla J. - hraje Divadlo Na zábradlí. Hra

DĚČÍN

GARAGE NOIR
28. 11. od 22.00 - Boris Carloff Morphosis
tour - Producent, zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Boris Carloff 17. října vydal
svou novou a velmi očekávanou desku s názvem Morphosis. Po velkém úspěchu prvního alba, které získalo většinu významných
českých ocenění (včetně několika cen Anděl), jsou očekávání velmi vysoká.
29. 11. od 22.00 Eggnoise play Simon and
Garfunkel - Legendární formace Eggnoise
Proto se rozhodli vzít své oblíbené písně z jejich tvorby a uspořádat jeden výjimečný koncert pro své fanoušky. Koncert měl úspěch,
proto je i v jiných městěch.

INZERCE

DĚTSKÝ POKOJ HOBBY
2

Komoda: 3.620,-

3

Rohová skříň:

DĚTSKém
Ke KažDému
eK
POKOJi Dár

6

6.050,-

Police: 700,-

u
3

6

2

DĚčín

Teplická 153/85
(pod divadlem)

5

PO-Pá: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00

tel.: 775 772 209
e-mail: decin@jamall.cz

7

4

1
1

Postel: 3.960,-

5

Kontejner:

7

Regál: 2.862,-

4

Psací stůl: 1.830,-

23 let na trhu

1.179,-

BARVY:

dub
divoký

tyrkysová

vanilka

bronz

ialová

www.jamall.cz

Děčínsko
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Kraus se spojil
s „vrahem“
Legenda světového
skikrosu Tomáš Kraus
z Děčína se chystá na
další sezonu.
JIŘÍ JAKOUBEK
DĚČÍN | Padala ostrá slova. Nejen u televizních obrazovek, neboť každý viděl,
že Slovinec Flišar v osmifinálové jízdě
na olympiádě v Soči do českého favorita Krause žďuchl, a pomohl mu tak k bolestivému pádu, ale i mezi samotnými
aktéry. „Teď jsme v jednom týmu a pomáháme si. Je to prospěšná spolupráce,“ pochvaluje si Tomáš Kraus.
Český skikrosař, dvojnásobný mistr
světa a čtyřnásobný vítěz Světového poháru, si po určitém váhání prodloužil kariéru. Novou motivaci našel po boku
dvou špičkových závodníků - Švýcarky
Fanny Smithové, která poskytla svého
kouče Guillauma Nantermoda, a právě
Slovince Filipa Flišara.
Fyzický střet i následující slovní konflikt už jsou minulostí, byť Kraus cestoval ze Soči s bolístkami na těle i na duši.
„Dva týdny po hrách jsme si to vyříkali. V Soči padla silná slova, možná
jsem řekl něco neuváženě, ale je to pryč
a atmosféra v nově složeném týmu je velice příjemná,“ má jasno čtyřicetiletý závodník, který je považovaný za legendu světového skikrosu.
Další Krausova posila je rovněž velmi zvučná - zahájil spolupráci s lyžař-

ským trenérem Pavlem Landou, který v
minulosti připravoval akrobatického
skokana na lyžích Aleše Valentu a dovedl jej k triumfu na olympiádě v Salt
Lake City 2002.
„K technickému trenérovi jsme potřebovali někoho, kdo má zkušenosti se
Světovým pohárem a se světovým lyžováním, a přitom by dokázal oživit náš
tým. To Pavel splňuje,“ vysvětluje.
A že Valenta uzavřel kariéru před sedmi lety, a Landa tak naskakuje do závodního lyžování po delší pauze? To prý na
závadu není. „On je pořád v lyžařském
dění, leckteré věci s ním probírám už
asi tři roky, takže jsme se dohodli.“

„

Já a veterán?
Ve čtyřiceti
už se tomu označení
nebráním, ale víc se
mi líbí slovo legenda.
Krausovy plány pro další sezonu jsou
také jasné. „První dva závody Světového poháru v prosinci v Kanadě vypouštím, do konce roku absolvuju dva závody ve Francii a dva v Itálii. V lednu se
pojede mistrovství světa v rakouském
Kreichsbergu,“ přibližuje.
Skutečnost, že se o něm píše a bude
psát jako o veteránovi, Krausovi nevadí. „Ve třiceti bych se proti takovému
označení asi ohrazoval, ale ve čtyřiceti
už nemůžu. Pravda, víc se mi líbí slovo
legenda, zní to lichotivěji,“ usmívá se.

Skikrosař Tomáš Kraus svým soupeřům často ukazuje záda, což by chtěl potvrdit i v nadcházející sezoně.
FOTO | VÁCLAV PANCER
INZERCE
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Ústecký kraj

Biskup požehnal Tlouštíkovi
Štěstí bude na Dakaru
potřebovat roudnický
speciál Tatra Buggyra
zvaný Fat Boy.
ROUDNICE N. L. | Devítitunový speciál týmu Tatra Buggyra Racing vyrazil
na Dakar z Václavského náměstí. Kamionu a posádce ve složení Martin Kolomý a bratři Kiliánovi požehnal světící
biskup Karel Herbs. Štěstí jim popřál
také Jiří Šlégr, Richard Genzer nebo držitelka 16 slavíků Lucie Bílá.
Sedmatřicátý ročník rallye Dakar odstartuje 3. ledna slavnostním startem v
Buenos Aires. Závodní a doprovodná
technika z Roudnice se už nalodila ve
francouzském přístavu Le Havre a vyrazila vstříc Jižní Americe.
Manažer roudnického týmu Jan Kalivoda chce letos Kolomého vidět vpředu
výsledkové listiny. „Jedeme do Jižní
Ameriky psát příběh, protože Dakar je
velká událost,“ uvedl Kalivoda.
Speciál Fat Boy, který má 900 koní,
se od konce letošního Dakaru držel přes-

Rallye Dakar
37. ročník rallye Dakar
odstartuje 3. ledna slavnostním
startem v Buenos Aires a cíl ve
stejném městě proběhne
17. ledna. Organizátoři připravili
pro 665 závodníků z 53 zemí
trať dlouhou až 9295 km. Pro
kamiony to bude „jen“ 8159 km.
■ Fat Boy váží 9 tun, má sílu 900
koní, jeho maximální rychlost je
150 km/hod. a spotřeba až 160
litrů na 100 km.
■

ně daného testovacího programu, při
kterém najel tisíce kilometrů. „V podstatě se dá říci, že jsme vše vylepšili.
Máme výkonnější motor, rychlejší řazení, auto se lépe ovládá a mimo posunu
výkonnosti je také spolehlivější. Kvůli
vývoji jsme sice obětovali některé závody, které jeli naši soupeři, ale věříme, že
je naše volba správná,“ řekl technický
ředitel týmu Buggyra Robin Dolejš.
Jezdec Tatry 815 Buggyra Martin Ko-

INZERCE

Lázeňské Vánoce v Poděbradech 2014
Prožijte klidné Vánoce, nechte se hýčkat
lázeňskými procedurami, bohatým kulturním
a společenským programem a gurmánskou
nabídkou.

ˇ pobyt
Klasický vánocní
6 dní / 5 nocí od 22. 12. 2014 - 27. 12. 2014
Ce
at
7.200,Cena na osobu kat.**** 8.350,-Kč

ˇ
Prodloužený
vánocní
pobyt
8 dní / 7 nocí od 20. 12. 2014 - 27. 12. 2014
Cena na osobu kat.*** 8.960,- Kč
Cena na osobu kat.**** 11.380,-Kč

Stravování: plná penze a štědrovečerní večeře, vánoční cukroví
Lázeňské procedury jsou součástí programu:
- 2x vstup do solné jeskyně, 1x uhličitá koupel, 1x přísadová koupel
“jablečný závin“ a 1x klasická částečná masáž, poukaz
do lázeňské kavárny.
Bohatý vánoční program se slavnostním
přípitkem, společenskými večery,
koncerty a vánoční nadílkou.

Informace a rezervace
od
na www
www.lazne-podebrady.cz
ck@lazne-podebrady.cz nebo na tel. č. 325 606 500

lomý bude mít startovní číslo 506, tedy
to stejné, se kterým dojel předloni pátý.
„Válku kamazům vyhlašujeme každý
rok,“ smál se Kolomý a pokračoval:
„Mimo spolehlivého a výkonného vozu
potřebujeme také profesionální tým a
partu dobrých lidí, kterou v Buggyře
máme,“ dodal Kolomý, který na Václavském náměstí s tatrou driftoval a symbolicky odjel rovnou do přístavu.
V rámci uskupení Buggyra Dakar

Forces, které je pro všechny fanoušky
Dakaru a českého týmu, se uskuteční 8.
prosince exhibiční hokejový zápas v
Roudnici nad Labem, kde se představí
mimo jiné Martin Kolomý, bratři Kiliánovi, členové týmu a známé osobnosti.

Hokejová exhibice
„Věděli jste, že Martin a Kildové hrají
hokej? Já ne a jsem na ně hodně zvědavý,“ usmál se Kalivoda.
„Když už zmiňujeme Buggyra Dakar
Forces, tak to je v podstatě společenství
pro všechny fanoušky a příznivce Dakaru a Buggyry, které probíhá každým
dnem nejen na sociálních sítích, ale třeba i poplácáním po zádech, popřáním
hodně štěstí, které budeme všichni na
Dakaru potřebovat. To samé může udělat každý s vlastní videonahrávkou, kterou nám pošle. Na vybrané vzkazy Martin odpoví a vše zveřejníme na našich sítích. Někteří už tak učinili, a to bylo
naše překvapení na závěr tiskovky,“ komentoval Kalivoda vzkazy známých
osobností včetně Lucie Bílé, která Kolomému poslala pusu na dálku.
(may)

