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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

Města už ve vánočním
Zlín i Otrokovice chystají rozsvěcení stromů, ulice zdobí vločky a sněhuláci

ZLÍN

Jižní Svahy budou
vypadat lépe
Centrum nákupů a služeb Panorama prochází rekonstrukcí. Neutěšený vzhled
objektu nebyl zrovna nejlepší vizitkou
největšího zlínského sídliště. To se má
změnit do konce letošního roku. Společnost Cream, která budovu vlastní, investuje do oprav několik milionů a plánuje
zkrášlit i okolí objektu.
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ZLÍN

Divadlo plánuje rozesmát
diváky novou komedií
Už zítra bude mít ve Městském divadle
Zlín premiéru britská situační komedie
Dokonalá svatba. Jednoduchá zápletka
vycházející z předsvatebního večera vyústí v promyšlený kolotoč komických situací. V hlavních rolích se představí Marek Příkazký, Radovan Král či Markéta
Kalužíková.
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VLACHOVICE

Muniční sklad dál děsí
místní
Vánoční strom na zlínské náměstí vozit nemuseli. Jedle normanská tam roste už od roku 2005. Slavnostní rozsvícení
s doprovodným programem je v plánu tuto neděli.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
VIKTOR CHRÁST
ZLÍNSKO | Půjde o pravou vánoční atmosféru. Lidé ve Zlíně a Otrokovicích
se už co nevidět budou procházet ulicemi lemovanými stromky, sněhuláky
a dalšími tradičními motivy. Zdejší radnice vsázejí na klasiku, ve výzdobě ulic
žádné výrazné novinky neplánují.
Na zlínském náměstí Míru se vánoční strom poprvé rozsvítí o první adventní neděli v 16 hodin. Každý, kdo přijde,
se může těšit i na hudební a divadelní
vystoupení, dílničku s výrobou skleněných svícnů nebo malování na obličej.
Ve středu už zaměstnanci technických služeb krajského města rozvěsili
také 160 rámů se svítící vánoční výzdobou. „Jde opět o sněhuláky, svíčky a další oblíbené motivy. Letos jsme pořídili

Advent na náměstí
Míru ve Zlíně
– 30. 11. 16.00 Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
– 4. 12. 17.00 Děti ráje –
vystoupení hvězd populárního
muzikálu
– 5. 12. 16.00 Nebeské náměstí –
setkání všech čertů, Mikulášů
a andělů
– 7. 12. 17.00 Laďa Kerndl –
koncert oblíbeného zpěváka
– 16. 12. 17.00 Vašo Patejdl –
vystoupení člena slovenské
formace Elán
– 17. 12. 17.00 Laura a její tygři –
koncert známé české kapely

i 30 nových sněhových vloček,“ poznamenal mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák. Další vánoční stromy se
pak objeví i v některých místních částech. Náklady na instalaci, údržbu
a elektrickou energii nutnou k napájení
vánočních ozdob odhaduje magistrát na
zhruba půl milionu korun.
Už dnes večer se budou moci poprvé
rozsvícenými vánočními ozdobami pokochat také obyvatelé a návštěvníci Otrokovic. Náměstí 3. května tradičně
zkrášlí vánoční strom, u kterého je dnes
od 16.30 hodin na programu i kulturní
vystoupení žáků otrokovických škol
a koncert kapely Domino. Připraveny
budou i stánky s grilovaným masem,
svařeným vínem a punčem.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Ve strachu a nejistotě žijí lidé v okolí vojenského areálu ve Vlachovicích a okolních obcích. Klid jim nepřinášejí ani vyjádření politiků.
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FRYŠTÁK

Českou vlajku nesl v New
Yorku běžec z Fryštáku
Slavného newyorského maratonu se zúčastnil i amatérský běžec Bohuslav Komín z Fryštáku. Do amerického velkoměsta se podíval díky losování a pochvaloval si, že se dostal na místa, kam
se běžný turista nepodívá.
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Část sídliště bude v novém
Komerční centrum
u 1. segmentu na sídlišti
Jižní Svahy ve Zlíně se
mění. Bude vypadat lépe,
stejně jako okolí.

Panorama vyrostla u 1. segmentu
před téměř čtyřiceti lety a od té doby na
zásadnější stavební zásah čeká. Pro obyvatele sídliště je tam bankovní pobočka,
supermarket, řeznictví, lékárna, obchody i restaurace.

Další úpravy čekají
i baťovský areál

MILAN LIBIGER
ZLÍN | Centrum nákupů a služeb Panorama na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy dostává nový kabát. A místní
obyvatelé to vítají.
„Sice to teď nevypadá dvakrát hezky,
ale pak to bude jistě mnohem kulturnější. Do této části sídliště se delší dobu neinvestovalo, takže je moc dobře, že se
teď mění,“ myslí si například Petr Valášek, který bydlí nedaleko.
Oprav si všimne každý. Komerční
centrum se nachází u hlavní příjezdové
cesty na Jižní Svahy, hned vedle 1. segmentu.
Z Panoramy už zmizelo staré zábradlí z nadzemní terasy, které nahradí
nové. Dělníci také pokládají novou dlažbu na horním nádvoří. Zkrášlení se kromě samotné budovy dočká i vjezd do
podzemí. Kontejnery na odpad se přesunou o několik metrů stranou do nově
ohraničeného prostoru. Na jejich původ-

Změna má být patrná na první pohled. Centrum Panorama i nejbližší okolí
už ostudu Jižním Svahům dělat nebudou.
VIZUALIZACE | CREAM REAL ESTATE
ním místě budou lavičky a vznikne tam
ostrůvek se zelení.
„Panorama je jednou z prvních budov, které lidé vidí při příjezdu na Jižní
Svahy. Cílem rekonstrukce je udělat pohled na tuto budovu reprezentativní,“
nastínil Martin Jarolím, jednatel společnosti Cream, která objekt vlastní.

„Chceme být zodpovědnými správci
budov, které vlastníme,“ doplnil Jarolím.
Oprava Panoramy za několik milionů
korun má trvat do konce letošního roku.
Úpravy jsou zaměřené také na zpříjemnění okolí, tedy na zeleň, chodníky
a parkovací plochy.

Společnost Cream v současné době
upravuje i náměstíčko před hasičskou
zbrojnicí v ulici Jana Antonína Bati
v baťovském areálu ve Zlíně. Dělníci postupně mění dlažbu, sázejí zeleň, instalují lavičky a připravují zastávku hromadné dopravy.
Na upraveném prostranství chce firma pořádat farmářské trhy, které by se
časem mohly rozrůst na nedaleké parkoviště. Radní takovou variantu sice už
dříve odmítli, vedení společnosti ale
chystá další žádost a věří, že s ní tentokrát uspěje.
„Když úpravy dokončíme, požádáme
město znovu. Rádi bychom tady umístili několik stolků, kde by prodejci nabízeli místní potraviny. Prostor by to oživilo,“ přiblížil Jarolím.
Cream také zvažuje, že by se trhy
daly pořádat i na nedalekém parkovišti
u Domu kultury, vedle něhož je stávající tržiště Pod Kaštany.

INZERCE

ROZŠIŘUJEME
TÝM
Přidejte se k největšímu výrobci oken a dveří v ČR
REGIONÁLNÍ MANAŽER
INTERNÍ OBCHODNÍ SÍTĚ
> Zlínský a Olomoucký kraj

•
•
•
•
•

SŠ / VŠ vzdělání technického směru
Řidičský průkaz sk. B
Obchodní praxe
Zkušenost s vedením týmu
Koncepční myšlení, klientský přístup

Nabízíme:
• Zaměstnání ve stabilní
rostoucí společnosti
• Motivující inanční ohodnocení
• Kancelář ve vašem regionu
Svůj životopis zašlete na adresu: dana.sekerakova@windowholding.cz

Zprostředkovatel půjček, úvěrů pro více investorů

Požadujeme:

RYCHLÁ
PŮJČKA

Stačí
OP

Peníze ještě dnes!

I pro problémové klienty
máme půjčku!

VOLEJTE ZDARMA!
8-20
hod.

800 800 282

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz
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Městské divadlo
ukáže, jak vypadá
Dokonalá svatba
Komedii Dokonalá svatba nasadilo na repertoár Městské divadlo Zlín. Premiéra je
naplánována na sobotu 29. listopadu v 19 hodin. Do hlavních rolí obsadili režiséři
Marka Příkazkého, Markétu Kalužíkovou či Radovana Krále.
MARTINA MALÁ
ZLÍN | Ženich Bill tak divoce zapíjí
svobodu, že se ráno probudí nejen v jiném hotelovém apartmá, ale i vedle
jiné dívky. Situace se komplikuje,
když do pokoje vchází ženichův svědek Tom a zakrátko už na dveře klepe
nevěsta Ráchel.
To je v kostce děj situační komedie
Dokonalá svatba, kterou v sobotu 29.
listopadu uvidí diváci Městského divadla v premiéře. Začátek je v 19 hodin.
Jednoduchá zápletka roztočí spirálu
komických situací, o něž v Dokonalé
svatbě není nouze.
Režie se ujala Michaela Doleželová
a Roman Vencl, kteří o hře současného
britského dramatika Robina Hawdona
tvrdí, že patří k nejlepším situačním komediím vůbec. Hru autor napsal před
20 lety a od té doby si získala pevné
místo v repertoáru divadel po celé Evropě.
„Dokonalá svatba je komedií, kterou
lze přirovnat k brilantně promyšlenému hodinovému strojku, a my doufáme, že se nám ho, společně s herci, podaří složit tak, aby do sebe vše hladce
zapadalo a běželo, jak má,“ uvedli oba
režiséři.
Jejich jména nejsou zlínským divákům neznámá. Režisérské duo Doleže-

KRÁTCE
Janek Ledecký přiveze
do Zlína album plné andělů
ZLÍN | Skladby z nového alba v podání
Janka Ledeckého, na které čekali dlouhých devět let, si budou moci vychutnat
fanoušci 10. prosince v Kongresovém
centru ve Zlíně. Kolekci dvanácti písní
nazvanou Všichni dobří andělé Ledecký doplní tradičními hity jako Sliby se
maj plnit o Vánocích, Pěkná, pěkná
a další. Ve Zlíně se představí i někteří
z hostů, kteří populárnímu zpěvákovi
pomáhali s posledním albem. „Konkrétně půjde o Marka Ztraceného a Ivana
Hlase. Mám radost, že to jsou zrovna
oni, protože mají na Moravě velkou fanouškovskou základnu, včetně těch, kteří znají i moje písně. Věřím, že si zlínský koncert všichni užijeme,“ říká Janek
Ledecký. Vystoupení v rámci vánočního turné začne v 19 hodin. Vstupenky
jsou k dostání od 350 korun.
(oh)

Města už jsou
ve vánočním
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V hlavních rolích diváci uvidí Markétu Kalužíkovou, Marka Příkazkého a Vendulu Novákovou (zprava).
FOTO | MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
lová–Vencl je v Městském divadle už
podepsáno pod inscenací Hrabě Monte
Carlo, která měla před rokem premiéru.
„S nápadem na Dokonalou svatbu jsme
přišli my, a to hlavně proto, že oba
máme tento text velmi rádi,“ vysvětlili
vznik inscenace režiséři.
Diváci se mohou těšit na své oblíbe-

né herce. Hlavní postavu, ženicha Billa, ztvární Marek Příkazký, jeho svědka Toma svěřili režiséři Radovanu Královi a v roli nevěsty Ráchel se objeví
Markéta Kalužíková.
Tvůrci inscenace na pátek 28. listopadu připravili od 10 hodin veřejnou generálku.

Další vyzdobené stromy se objeví
i před Společenským domem na
Baťově a na návsi ve Kvítkovicích.
Na desítkách sloupů veřejného osvětlení v centru města, na Bahňáku,
Trávníkách a ve Kvítkovicích už
jsou navíc připevněny ozdoby v podobě vloček nebo jehličnatých větví.
„Dalším prvkem je zimní světelný
motiv na Otrokovické Besedě. Zobrazuje sněhuláka, stromky a hvězdičky,“ přiblížila mluvčí otrokovické
radnice Romana Stehlíková. Zároveň doplnila, že letošní výzdoba je
ve stejném rozsahu jako loni.
Náklady na instalaci, demontáž,
provoz a opravy ozdob odhadují v Otrokovicích na 100 tisíc korun. V centrech obou měst vydrží sváteční ozdoby do Tří králů.

INZERCE

Nadace
Vodafone
Česká republika
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Vlachovice: strach a nejistota
V okolí muničních skladů u Vlachovic žije už druhá generace. Výbuch ale vyvolává řadu otázek
JANA FUKSOVÁ
VLACHOVICE-VRBĚTICE | Nedaleko
vojenského areálu se probouzí už desítky let. Většina z nich ví, jak vypadá munice, trhaviny, výbušniny a vojenské
zbraně, protože podniků, které je vyrábějí, je v okolí dost.
A řada z nich v minulosti pracovala i v
bývalém vojenském areálu ve Vlachovicích, ze kterého se před více než měsícem ozval výbuch.
Pro obyvatele Vlachovic i okolních
obcí je muniční sklad pořád velkým tématem. S množstvím nepříjemných a nezodpovězených otázek. „Pamatuju si, že
se tam rozebíraly nášlapné miny. Byly
tam i podzemní sklady a všechno se to
tam prý zase vrátilo,“ vysvětluje znepokojeně starší muž ve Vlachovicích-Vrběticích. Nechce ale říct jméno.
A není sám. Vojenský materiál je totiž
podle místních zajímavý artikl, a když se
v obci mluví o munici, která je v areálu
skladovaná, padají i slova o „obchodování se smrtí“ a zastrašování.
Nejistota je pořád velká. A paradoxně
nejvíc narůstá ve chvíli, kdy do obce přijede ministr nebo předseda vlády a vydá
prohlášení.

Návštěvu ministra obrany Martina Stropnického Vlachovic doprovázely na konci října protesty. Místní lidé totiž uklidňujícím vyjádřením politiků nedůvěřují. Žijí stále v nejistotě, stěžují si na neinformovanost a mnozí si přejí úplný odvoz
munice z vojenského areálu.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
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KMOTR – Masna Kroměříž a.s.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Pojízdná prodejna

likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.

Kde nás najdete:

každý pátek
před hlavní vrátnicí
společnosi FATRA, a.s., Napajedla

Vystavení dokladu o ekologické

Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Mimořádná mikulášská nabídka:

Klobásy:
Anděl, Mikuláš, Lucifer 140 g 21 Kč/ks
Vídeňské párky
69 Kč/kg
*ceny jsou včetně DPH 15 %

Ve stálé nabídce najdete široký soriment
trvanlivých salámů, klobás,
uzených mas, slanin, pašik
Nakupuj
a dalších masných výrobků. výhodně!
Přijďte si koupit kvalitní masné výrobky
za výhodné ceny.
www.kmotr.cz

Čtěte nás

na webu
www.5plus2.cz
www.5plus2.cz

„Všechno se zametá pod koberec, nebezpečí se bagatelizuje. Je to výsměch,“
zhodnotil Petr Šobáň.
Se svou ženou bydlí v Tichově vzdáleném asi deset kilometrů od Vlachovic. I
tam dorazila v polovině října mohutná
tlaková vlna. Slyšeli tam i další neřízené
výbuchy, které se ještě kolem 20. listopadu z muničního skladu ve dne i v noci
ozývaly. „Děti jsou vyplašené, podvědomě se bojí a lekají se hluku, který by dřív
ani nevnímaly,“ zdůraznila Markéta Šobáňová, která pracuje jako psycholožka.
I obavy z toho, že může vybuchnout
další sklad, trvají. A to přesto, že odborníci o takové možnosti vůbec neuvažují a
že se už několik dní nekontrolované detonace neozvaly.
„Pořád špatně spím, při výbuchu mě
to odhodilo s autem do příkopu. Nevěřím, že už to teď mají pod kontrolou,“
svěřila se mladá žena ze Smoliny.
Pro řadu lidí jsou podstatné informace. Stěžují si ale na to, že je jich málo
a jsou zkreslené.
„Třeba ohledně množství uskladněné
munice. Nejdřív jí bylo tisíc tun, pak patnáct tisíc a teď sedm tisíc,“ upozorňuje
starosta Vlachovic Zbyněk Hověžák.
„Přijde mi to zvláštní, už jen proto, že říkají, že to byl bezpečně střežený areál. V
tom případě by ale přesné údaje měli vědět během několika hodin,“ dodává.
Obcemi koluje petice za úplný odvoz
veškeré munice z vojenského areálu, která má kolem dvou stovek podpisů. Jestli
se to do zimy podaří, ale dnes nikdo slíbit nechce.
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Slivovici z Vizovic pijí v Rusku
i Nigérii. Likérka se dál rozvíjí
Významná vizovická
likérka Rudolf Jelínek
slaví 120. narozeniny. Při
té příležitosti vypálila
speciální slivovici. A opět
vydává knihu o své
zajímavé historii.
MILAN LIBIGER
VIZOVICE | Slivovici, která dvacet let
zrála v dubových sudech, stočila vizovická likérka Rudolf Jelínek. Speciální
série vznikla u příležitosti výročí 120
let její existence. Destilát byl založen
při stém výročí.
„Doposud jsme neměli slivovici, které bychom před stáčením věnovali takovou péči,“ přiblížil obchodní a marketingový ředitel firmy Miroslav Motyčka.
Slivovice měla zlatou barvu a vznikla
kombinací několika odrůd.
„Smíchali jsme slivovicové destiláty,
aby chuť byla vyvážená. Postupně vyzrála na 44,5 procenta alkoholu. Slivovice
již není ředěná, dala se do sudu v nějaké
síle a postupně dozrála,“ přiblížil Motyčka.
A není se čemu divit, že si vedení firmy dalo s přípravou takovou práci.
Vždyť populární likérka slaví.
Hlavní postavou, která se o její dlouhý život postarala, byl muž, podle něhož dostala jméno. Rudolf Jelínek. Právě on rozvinul podnikání svého otce do
takových rozměrů, že jeho příjmení znali i v Americe. Ve 30. letech minulého
století tam totiž začal dodávat košer slivovici. Využil období po konci prohibice i poptávky amerických Židů. Firma

Historie firmy
Rudolf Jelínek
– na konci 19. století využili
Zikmund Jelínek a Karel Singer
zkušenosti s provozem palírny
a založili vlastní závod
– v roce 1934 začal Rudolf Jelínek
(syn Zikmunda) vyrábět košer
destiláty a vyvážet je do USA
– po válce úspěšně obnovil výrobu
Zdeněk Jelínek a stal se
významným exportérem
– v roce 1948 byl podnik
znárodněn, rodiny odjely do exilu
– v roce 1998 oficiálně vznikla
firma Rudolf Jelínek
– v roce 2003 společnost
na Vizovicku osázela vlastní sady

Export byl vždy pro rozvoj likérky velmi důležitý. Pálenku začali z Vizovic
vyvážet do Spojených států už ve třicátých letech.
FOTO | ARCHIV R. JELÍNEK
se v té době dokonce stala druhým největším dovozem destilátů do USA.
Jelínkova slivovice byla velice kvalitní, i to byl jeden z důvodů jeho úspěchu.
Pomohlo mu také, že byl sám židovského původu.
O pár let později se mu to ale vymstilo, když i s rodinou zahynul v koncentračním táboře. Likérka s jeho jménem
ale fungovala dál. Po znárodnění v roce

1948 byla státním podnikem. A po privatizaci po roce 1989 se opět dostala do
soukromých rukou.
Dnes zažívá navzdory předloňské prohibici, kterou vyvolala tragická metanolová aféra, nejlepší časy ve své více než
stoleté historii.
„Neexistují už obchodní bariéry, můžeme se rozvíjet více směry,“ přiblížil
ředitel likérky Pavel Dvořáček. „Inves-

tujeme do našeho areálu ve Vizovicích,
do turistického ruchu i do pohostinství.
Rozvíjíme sesterské společnosti,“ doplnil.
Výrobky Rudolf Jelínek jsou k dostání v mnoha zemích několika kontinentů. Od Spojených států přes Nigérii až
po Rusko či Gruzii. Současně si likérka
zakládá vlastní ovocné sady, kterých
má dnes zhruba 160 hektarů.
Velkým zásahem do jejího hospodaření byla už zmíněná prohibice. Tržby
i zisky likérky šly náhle strmě dolů.
Dnes už ale zase postupně stoupají nahoru.
Loni likérka hospodařila se ziskem
10,3 milionu korun a s tržbami 426 milionů korun. V polovině letošního roku
se dostaly její tržby na 200 milionů korun, což bylo o sedm procent více proti
stejnému období předchozího roku.
„Díky tomu, že se nám daří vyvážet,
vyrábíme dokonce více slivovice než
před prohibicí,“ upozornil Dvořáček.
Po metanolové aféře, při níž v České
republice zemřelo přes padesát lidí, kteří se otrávili vadným alkoholem, se ale
změnilo chování zákazníků. Více si kupují dražší a kvalitnější výrobky. Levnějším už tolik nevěří.
Kvůli metanolové aféře musela likérka v areálu instalovat kamery, kterými
celníci dohlížejí na průběh výroby alkoholu.
„Zmodernizovali jsme původní kamerový systém, teď máme pětadvacet kamer. Stálo nás to zhruba milion korun,“
popsal Dvořáček.
U příležitosti 120. výročí založení vydala likérka Rudolf Jelínek ve druhém
doplněném vydání knihu Království slivovice aneb Osudy palírníků ve Vizovicích, kterou sepsal zlínský historik Marcel Sladkowski.

INZERCE

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobroice 776 719 631

chceTe býT
i vy v nAšem

Týdeníku?
Anna Thurnerová

+420 702 008 962
anna.thurnerova@agfmedia.cz

Firma TNS SERVIS s.r.o. přijme nové pracovnice na pozici

OPERÁTOR VÝROBY
Pracovní náplň:
Montáž dílů pro elektronický a automobilový průmysl
- práce vhodná především pro ženy
Předpoklady: Manuální zručnost, spolehlivost, odpovědnost
Typ pracovního vztahu: Plný úvazek – 3 směnný provoz
Místo výkonu práce:
Výrobní areál společnosti TNS SERVIS ve Slušovicích
Nástup:

Možný ihned, popř. dle dohody

Kontakt:

jindrova@tnsservis.cz
577 981 039
www.tnsservis.cz
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Amatérský běžec ukázal
v New Yorku fryštácký kroj
Mezi 51 tisíci účastníky
newyorského maratonu
nechyběl ani fryštácký
běžec Bohuslav Komín.
Při slavnostním
ceremoniálu si oblékl
fryštácký kroj a nesl
českou vlajku.
TOMÁŠ ŽELEZNÍK
FRYŠTÁK | První maraton uběhl před
třemi roky v Drážďanech, nyní má za sebou ten nejslavnější. Amatérský běžec
Bohuslav Komín se zúčastnil závodu
v New Yorku, kde pravidelně startuje
40 tisíc atletů.
„Závod vedl místy, kam se běžný turista nepodívá. Byl to zážitek,“ lebedí si
Komín.
Dostat se na start newyorského maratonu přitom není zrovna snadné. Pořadatelé pravidelně registrují třikrát víc zájemců, než jsou schopni pojmout. Pro
běžce to znamená, že se musí přihlásit,
zaplatit nevratné startovné 350 dolarů
(cca 8 tisíc korun) a pak doufat, že je vylosují.
Komín do až tak velké nejistoty jít nemusel. Jeho výhodou bylo, že doma pravidelně běhá sérii RunCzech. Její pořadatelé se dohodli s organizátory newyorského závodu, že od nich dostanou dvacet startovních čísel. Pravidelným účastníkům tuzemské série pak nabídli účast
v českém losování. Fryštácký běžec se
přihlásil a měl štěstí.
„Výhoda byla v tom, že jsem nemusel nic platit předem,“ upozornil. „Ale
štěstí při losu byl jen základ. Veškeré peníze na startovné, pobyt i cestu jsem si
musel sehnat sám.“
Vzhledem k tomu, že byl tak blízko
ke splnění svého snu, nic jej nemohlo zastavit.
„Utratil jsem za to poslední rodinné
úspory, ale pomohl mi také Zlínský
kraj,“ podotkl.
Závodu předcházel slavnostní ceremoniál, který je podobný jako na olymINZERCE

Bohuslav Komín byl vlajkonošem české výpravy na světoznámém newyorském maratonu. Při slavnostním ceremoniálu si oblékl fryštácký kroj.
FOTO | RUNCZECH.CZ
pijských hrách. Živě ho přenášely dvě
celonárodní televize. Všichni běžci ze
109 zúčastněných zemí promenovali na
stadionu a v čele padesátičlenné české
výpravy šel Komín. Nesl vlajku a na
sobě měl fryštácký kroj.
„Domluvili jsme se ještě v Česku, že
budu vlajkonosič. Proto jsem si vzal
kroj,“ vysvětlil. „Ale měl jsem ho jen
na ceremoniálu. Běžet v něm by bylo nesmyslné, zničil bych ho.“
Jaký byl samotný závod? Předcházela mu ohromná bezpečnostní opatření.
Každý běžec dostal manuál o mnoha desítkách stran, jak se má chovat. Startovalo se ve čtyřech vlnách, Komín přišel na
řadu v 10.30. Přesto musel být na místě,
stejně jako všichni účastníci už v šest
ráno. „Čekání nebylo příjemné, protože
byly jen čtyři stupně a vál ohromný
vítr,“ popsal český účastník.
Ale čekání stálo za to. Trať maratonu
zvládl za 4 hodiny a 10 minut, v konečném pořadí mu patřilo 18 125. místo.
„V cíli jsem nevěděl, jak jsem dopadl.
Nebylo to důležité. Ale po návratu se
mě na to každý ptal, tak jsem si to musel

Svůj hlavní úkol Komín splnil,
závod úspěšně zvládl.
FOTO | MARATHONFOTO.COM

zjistit na internetu,“ pousmál se. „Dalo
by se běžet i rychleji, ale držel jsem si
své tempo a navíc jsem celou trasu natáčel.“
Prostředí maratonu Komína nadchlo.
Celá trasa vedla ohromným špalírem
lidí, kteří fandili úplně všem. Účastníci
proběhli všemi pěti částmi slavné megapole.
„Zajímavý byl například úsek v typické židovské čtvrti, kde žijí ortodoxní
židé. Závod je vůbec nezajímal, byl jim
lhostejný,“ popsal český běžec.
Startem v New Yorku nemíní svou
maratonskou kariéru ukončit. Na jaře
hodlá běžet ve Vídni a za rok na podzim
chce zkusit závod na Azurovém pobřeží
z Nice do Cannes. A taky se těší na pořádný závod ve Zlíně. Komín totiž se
skupinou kolegů začíná organizovat půlmaraton.
„Všechno už je naplánované, mělo
by to vyjít,“ nepochybuje. „Inspirujeme
se newyorským vzorem, takže chceme
účastníkům představit co nejvíc ze Zlína. Částečně budeme kopírovat trasu
městské erzety z Barum rally.“

Zlínský kraj
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Vystudovat a rovnou do práce

Studium vyšších odborných škol má výhody. Díky dobré praxi absolventi nemívají problémy s uplatněním
PETRA PROCHÁZKOVÁ
ZLÍNSKÝ KRAJ | Titul diplomovaný
specialista skrývá mnoho různých oborů. Ve Zlínském kraji jej mohou zájemci získat na jedenácti vyšších odborných školách, od zdravotnické po potravinářskou.
„Zájem o takové studium roste a jistě
má budoucnost. Začíná se řešit i možnost, že by nějakou jeho část uznávaly
školy vysoké,“ uvedl krajský radní pro
školství Petr Navrátil.

11

nejrůzněji zaměřených
vyšších odborných škol
nabízí vzdělání v kraji.

Absolventi vyšší odborné školy, kteří
by chtěli pokračovat ve studiu, by díky
tomu nemuseli začínat znovu od začátku. Některé školy to umožňují už dnes,
ale jen na základě dohody mezi sebou.
„Zkoušky z některých předmětů jsou
přenositelné, takže pak pokračují studenti od druhého nebo i třetího ročníku,“ vysvětlil ředitel Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Aleš Kubíček.
Jeho škola nabízí obor Informatika
v podnikové praxi. Absolventi mohou
pracovat například jako správci sítí
nebo podnikových databází. Ovládají
ale i základy z práva či ekonomiky.
Vyšší odborná škola zdaleka není jen
náhradní řešení pro ty, kteří se nedostali
na vysokou. Volí ji především maturanti, kteří se chystají do zaměstnání.

Víc hodin praxe
než na univerzitách
„Hlavní výhoda vyšších odborných
škol je v tom, že studenti mají nesrovnatelně víc hodin odborné praxe než vysokoškoláci na bakalářském studiu,“ uvedl zástupce ředitele Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové
školy mlékárenské v Kroměříži Michal
Pospíšil.
Škola vyučuje analýzu potravin, technologii a hygienu nebo zpracování mléka. Kromě potravinářství najdou studenti uplatnění také v oblasti životního prostředí nebo třeba vodárenství. Neztratí
se prakticky v žádné laboratoři.
„Máme ověřeno, že absolventům
VOŠ dávají zaměstnavatelé často přednost,“ dodal Pospíšil.
To potvrzují i ředitelé dalších škol.

Ve Zlínském kraji fungují soukromé i státní vyšší odborné školy. Mohou tvořit dobrý základ pro vysokoškolské studium nebo rovnou kvalitní průpravu do zaměstnání.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA
„Naděje, že studenti vyšší odborné školy získají zaměstnání, je veliká. Mohou
totiž nastoupit hned druhý den po absolutoriu,“ ujistil ředitel zdravotnické školy ve Zlíně Hynek Steska. A často je zaměstnají právě tam, kde mají studentskou praxi.
Studium na vyšší odborné škole je obvykle rozděleno do semestrů a studenti
skládají zápočty a zkoušky stejně jako

vysokoškoláci. Závěrečnou zkoušku,
takzvané absolutorium, dělají po třech
letech.

Studium je zpoplatněné
Zlínský kraj má sedm vyšších odborných škol, další tři jsou soukromé a funguje tady i škola pro budoucí policisty,
kterou zřizuje Ministerstvo vnitra. Obo-

ry, které nabízejí, se překrývají jen minimálně. Kromě denního studia je možné
studovat také dálkově. Čerství maturanti sice zatím převažují, počty lidí, kteří
studují při zaměstnání, ale rostou každým rokem.
Studium je zpoplatněné, a to nejen na
soukromých, ale i státních školách.
Tam se poplatek liší podle oborů, obvykle ale vyjde na 3 tisíce korun za rok.
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Jazkyková škola ATHENA
otvírá ve školním roce 2015/2016

STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
MLÉKÁRENSKÁ

VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
POTRAVINÁŘSKÁ

JEDNOLETÉ DENNÍ

Nabízí pro absolventy
ZŠ studijní obory
zakončené maturitou

Nabízí studijní programy
vyššího odborného studia, denní
a kombinovanou formou studia

JAZYKOVÉ STUDIUM
ANGLICKÝ JAZYK
Informace a přihlášky v kanceláři školy:
 Tovačovského 337, Kroměříž
 774 408 416
e-mail: athena@athena.cz
www.athena.cz

ČTĚTE NÁS NA WEBU

www.5plus2.cz

• ANALÝZA POTRAVIN
• TECHNOLOGIE POTRAVIN
uchazeči budou přijati dle výsledků
studia na ZŠ a testů z Českého jazyka
a Matematiky

Prohlídka školy, laboratoří
a poloprovozu kdykoliv
po telefonické dohodě

• ANALÝZA POTRAVIN
• TECHNOLOGIE A HYGIENA
POTRAVIN
• ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
bakalářský studijní program
akreditovaný společně s FT UTB

• CHEMIE A TECHNOLOGIE
POTRAVIN
kombinované studium

Smluvní partner

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ: 5. a 6. 12. 2014; 16. a 17. 1. 2015, 13. a 14. 2. 2015

Kontakt: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž, tel./fax: 573 334 936
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz, http://www.vospaspsm.cz
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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
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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
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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.

středa 3. prosince 2014
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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
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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)
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Skanzen láká na jarmark,
živý betlém i Mikuláše s čerty
Rožnovské muzeum
v přírodě přichystalo
na adventní i vánoční
období řadu oblíbených
pořadů.
VIKTOR CHRÁST
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Pestrý
program připravil na adventní a vánoční
čas rožnovský skanzen. Jeho návštěvníci se v nadcházejících dnech mohou těšit na Mikuláše a čerty, živý betlém i oblíbený sváteční jarmark. Na Štěpána se
pak budou zpívat koledy.
V předvečer svého svátku, tedy 5. prosince, zavítá do Valašského muzea v přírodě Mikuláš se svou nadílkou. Doprovod mu budou dělat nejen čerti, ale také
Matička a další tajemné postavy, které
k předvánočnímu období plnému očekávání patří. „Co všechno letos mohou návštěvníci vidět, slyšet a ochutnat, bude
ale tak trochu překvapením,“ říká mluvčí skanzenu Petra Valíčková.
Jistotu představují osvětlené chalupy,
ve kterých děti a dospělé přivítají kromě
jejich dočasných obyvatel i vůně perníčků a svátečně upravené stoly. Ty mají
připomenout mimořádnou pozornost, jakou dříve hospodyně věnovaly přípravě
na nejradostnější svátky roku.
Na sobotu 13. prosince pak letos připadne oblíbený Vánoční jarmark v Dřevěném městečku. Jeho nedílnou součástí opět budou dílny lidových výrobců,
koledování, obchůzky Lucek a čertů,
draní peří a nabídka vánočních pokrmů.
„Oživené budou i objekty Valašské
dědiny na stráni a nabídnou tak kouzelnou vánoční atmosféru valašského venkova,“ zve k návštěvě muzea Valíčková.
O kulturní doprovod se postarají Ľudová hudba Juraja Pecníka, Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, dětský
folklorní soubor Hajovček, pěvecká skupina Zvonica a historická hudba Flatus
vocis ze Strečna, Komorní žestě, mikulášská družina z Valašských Klobouk,
Lucky ze souboru Radhošť a tetičky
z Hutiska.
Advent ve skanzenu doplní také živý
betlém. Ten potěší všechny příchozí
v sobotu 20. a neděli 21. prosince. „Již
tradičně se bude hrát lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia svatého Matouše,“ osvětlila mluvčí.
Vánoční cyklus pořadů v pátek 26.
prosince odpoledne zakončí Štěpánská
koleda v kostele svaté Anny v podání
folklorního souboru Mezříčan. O tři dny
později pak bude v kostele vánoční mše
svatá.

Živý betlém nabízí tradičně krásnou podívanou. Letos si jej lidé budou moci prohlédnout v sobotu a neděli 20. a 21.
prosince. Již tradičně se bude hrát lidová hra o narození Ježíše.
2x FOTO | ARCHIV VMVP

Advent a Vánoce
v muzeu v přírodě

Součástí vánočního jarmarku v rožnovském skanzenu bývají maskované postavy čertů, Mikulášů či Lucií.

5. 12. Mikulášský podvečer –
podvečerní prohlídka areálu
s mikulášskou nadílkou (od 14
hodin, Dřevěné městečko)
13. 12. Vánoční jarmark – vánoční
dárky z dílen lidových výrobců,
koledování, obchůzky Lucek
a čertů, draní peří, nabídka
vánočních pokrmů (od 9 hodin,
Dřevěné městečko, Valašská
dědina)
20. a 21. 12. Živý betlém – lidová
hra o narození Ježíše podle
Evangelia sv. Matouše (od 17
hodin, Dřevěné městečko)
26. 12. Štěpánská koleda (od 14
a 16 hodin, kostel sv. Anny
v Dřevěném městečku)
29. 12. Vánoční mše svatá (od 16
hodin, kostel sv. Anny v Dřevěném
městečku)

Zlínsko
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Zlínský tým poznal sílu
ruského volejbalu, teď
ho čekají Nizozemci
Volejbalisté Zlína se po třinácti letech vrátili do Evropy. Drsné přivítání jim
připravilo Dynamo Moskva, po vyřazení z Poháru CEV ale pokračují ve
Vyzývacím poháru, kde se střetnou s nizozemským Groningenem.

Přemysl Obdržálek má ze zlínského týmu nejvíce zkušeností s evropskými poháry.

PETR FOJTÍK
ZLÍN | Když se dozvěděli, že jejich soupeřem v Poháru CEV bude Dynamo
Moskva, tušili volejbalisté Fatry Zlín,
že dál neprojdou.
„V ruské lize není slabý mančaft.
Každý set bude dobrý,“ věštil před dvojbojem s ruským kolosem libero Přemysl Obdržálek, na soupisce Zlína poslední aktivní pamětník evropských pohárů,
které si Fatra zahrála po dlouhých 13 letech.
V obnovené premiéře vytoužený set
ale nezískala. Doma i venku prohrála
shodně 0:3 a teď se přesune do méně
hodnotného Vyzývacího poháru.
„Mrzí mě, že jsme jeden set neurvali,“ prohodil trenér Zlína Roman Macek.
Konfrontace mezi třetím celkem české extraligy volejbalistů a čtvrtým týmem ruské superligy ukázala, že mezi
soutěžemi je propastný rozdíl.
„Nejsou sice tak techničtí jako Brazilci, na které se nádherně dívá, ale jdou
do toho po hlavě, buď, a nebo. Bohužel
pro nás mají všichni přes dva metry
a všichni skáčou přes tři padesát. A to
u nás skáčou dva lidi,“ srovnává Obdržálek dvě různé váhové kategorie.
Nejblíže dílčího úspěchu byl Zlín ve
druhém setu domácího utkání, ve kterém vedl 23:22. Soupeř jim ale třemi
body v řadě šanci sebral.
„Když bylo potřeba, zapnuli na ještě
vyšší úroveň,“ podotkl smečař Matěj
Uchytil.
S tak vysokou obranou nad sítí se přitom setkal vůbec poprvé v kariéře, stejně jako většina spoluhráčů.
„Jsou to fakt gorily, ale dá se projít,“
prohodil blokař Vojtěch Navláčil.
„Nedělalo mi problém se vyhnout bloku, ale neměl jsem dostatečnou razanci.
A oni jsou šikovní v poli a pak to vyčapali,“ přidal další postřeh Uchytil.
Velký rozdíl byl také v sebevědomí.
„Začali jsme zbytečně ustrašeně. V prvním setu jsme zjišťovali, jestli se s nimi
dá vůbec hrát. Dá. Ale chvíli nám trvalo, než jsme to zjistili,“ uvedl Uchytil.
Byť neměli na Dynamo se třemi olympijskými vítězi v kádru nárok, střetnutí
s ruským gigantem považují ve Zlíně za

„

Volejbalisté Zlína okusili v zápasech s Dynamem Moskva volejbal nejvyšší světové úrovně.
užitečné. „Hráči aspoň poznali na vlastní kůži, kolik jim toho chybí k úrovni
světového volejbalu,“ pronesl kouč Macek.
Mnohem více než vyřazení ho štvalo
chování soupeře ve Zlíně. „Hráči byli
v pohodě, ale ostatní kolem týmu neuměli pozdravit. Byli povýšení, na technický mítink poslali místo trenéra nějakého pomocníka, což je proti reglementu evropské federace,“ vypočítal Macek. „U nich už to bylo něco jiného.
Byli profesionálnější a vstřícnější.“
Kvůli nedostatečné komunikaci Dynama se však Zlínu prodražila cesta do
Moskvy k druhému utkání.
„Ve formuláři pro evropskou federaci vyplnili datum odvety na středu, den
před možnou změnou ho ale posunuli
na úterý. Jenže v té době už jsme měli

Dvojzápas s
Dynamem nás
stál asi 350 tisíc korun,
teď to bude výrazně
levnější. Do Nizozemí
pojedeme s přespáním
na hranici autobusem.
koupené letenky. Museli jsme přebukovat letenky, což nás stálo navíc 50 tisíc
korun,“ povzdech si Macek. I proto je
rád, že už má klub ruskou anabázi za sebou.
Teď čeká jeho tým další cesta, tentokrát ale západním směrem. Ve Vyzýva-

FOTO | ZDENĚK NĚMEC

cím poháru se střetne s nizozemským
celkem Abiant Lycurgus Groningen.
„Dvojzápas s Dynamem nás stál asi
350 tisíc korun, teď to bude výrazně levnější. Do Nizozemí pojedeme s přespáním na hranici autobusem,“ prozradil
Macek.
Byť nizozemská Eredivisie kvalit ruské soutěže nedosahuje, Zlín se musí nachystat na silného soka, který se vyhřívá na čele tabulky.
„Také mají tým nabitý dobrými hráči,“ upozornil Macek. A na rozdíl od
jeho mužstva rovněž i pravidelnou zkušenost z evropských pohárů.
Jestli se Zlínu povede postoupit, se
ukáže 18. prosince, kdy je na programu
v Groningenu odveta. První zápas je naplánovaný do haly Euronics na čtvrtek
4. prosince od 17 hodin.
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Šampionům pomáhá gólman
z druhé ligy. Hromada si plní sen

Petr Hromada kombinuje hokej se studiem technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Petr Hromada zažívá perné dny. Brankář hokejistů
Vsetína stíhá chytat dvě soutěže, únavu vstřebává
snáze díky euforii z extraligové šance ve Zlíně.
PETR FOJTÍK
ZLÍN | Na jaře bude skládat státnice na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, zrovna teď ale maturuje z předmětu jménem
hokej. A už teď se dá říci, že Petr Hromada prospívá na výbornou.
Brankář z druholigového Vsetína se
stal nečekanou oporou mistrů ze Zlína,
kterým pomáhá z extraligového suterénu.
„Když vidíte v televizi profesionály
a teď máte možnost se mezi ně dostat ze
druhé ligy, tak je to takový sen. Jsem
INZERCE

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

nadšený. Strašně si téhle příležitosti vážím a snažím se, aby mě to nějak nesemlelo,“ říká 23letý student technologické fakulty.
Jeho příběh zní tak trochu jako pohádka, ve které není nouze o náhody, jež hrdinu postrkují dopředu.
Smůla dvojice brankářů Štůrala–Horčička, kteří se zranili v rychlém sledu
v říjnu, byla pro Hromadu štěstím.
Kouč zlínských brankářů Richard
Hrazdíra měl hned jasno – krýt záda Kašíkovi bude chlapík z Lapače.
„Před šesti lety jsem ve Vsetíně trénoval gólmany a Petra dobře znám. Tehdy
chytal výborně v extralize juniorů. Byl
v užších výběrech mládežnických reprezentací,“ vzpomíná Hrazdíra na svého
svěřence.
O jeho aktuální výkonosti měl perfektní přehled. Jeho syn David hostuje
ve Vsetíně a Hrazdíra senior viděl Hromadu několikrát v akci. A zaujal ho natolik, že šel za hlavním trenérem Zlína
Rostislavem Vlachem a o nadějném

brankáři se mu zmínil ještě v době, kdy
byli všichni tři gólmani mistrů zdraví.
„Svitla mi myšlenka v hlavě, že by nebylo od věci ho někdy v budoucnu zkusit,“ líčí Hrazdíra. Potíže s brankáři Hromadův příchod na Zimní stadion Luďka
Čajky urychlily, na extraligovou premiéru si však musel počkat až těsně před
vypršením měsíčního hostování.
Proti Litvínovu střídal v půlce zápasu
a pomohl Zlínu k famóznímu obratu
z 1:4 na 6:5 v prodloužení. Za dva dny
pak na ledě Sparty slavil další vítězství
v nastaveném čase. Tréma z velkých
jmen ho přitom nesvazovala.
„Bylo to tak rychlé, že jsem ani nestačil být nervózní. Prostě řekli: běž do brány, tak jsem šel. Na Spartě jsem si to
užil více,“ líčí Hromada, který si v dalších dvou utkáních vyzkoušel samostatné nájezdy – doma s Plzní neúspěšné,
v Karlových Varech vítězné.
Přechod o dvě soutěže nahoru zvládl
s bravurou. „Je tady samozřejmě rozdíl
v rychlosti, tvrdosti střelby a chytrosti
hráčů,“ srovnává Hromada soutěže.
„Ale i ve druhé lize je velice těžké chytat. Nemyslím si, že by to byla špatná
soutěž. Jsou tam staří chlapi, kteří si extraligou prošli a mají v ní za sebou iks
sezon. A pak jsou tam naopak mladí klu-

FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

ci, kteří ještě čekají na objevení, a těch
je ve druhé lize rok od roku více. Pracují na sobě a zasloužili by si šanci tak
jako já.“
Podobný názor zastává také Hrazdíra: „Jsem přesvědčený, že čím nižší soutěž, tím to má gólman těžší. Méně se
tam brání, každou třetinu čelí více vyloženým šancím,“ upozorňuje Hrazdíra.
Hromada je momentálně nejvytíženějším tuzemským brankářem. Uprostřed listopadu zvládl pět střetnutí v šesti dnech, minulý víkend tři duely za 48
hodin.
„Myslel jsem si, že to na sobě budu
fyzicky cítit, ale dalo se to zvládat,“ tvrdí Hromada, který je důkazem, že když
se daří, únava se vstřebává snáze. „Možná je to tím, že jsem osobně trochu v euforii a nadšený z toho, že tady můžu být
s kluky ve Zlíně. I proto regeneruji lépe.
A navíc si myslím, že jsem pořád ještě
mladý kluk a tělo se podle toho chová.“
Jak dlouho vydrží ve Zlíně, se nedá
odhadovat, mistr si ale jeho služby pojistil střídavými starty. „Je na něm ještě
hodně práce, ale potenciál ukázal. Jeho
velkou výhodou je, že chytá v obráceném gardu,“ podotýká Hrazdíra.
Ať už jeho zlínská mise dopadne jakkoliv, udělal si za krátký čas jméno.

