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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

Zapalte první svíčku!

Dobřívské děti
píšou tiskace
Jediná škola na
Rokycansku učí novým
písmem Comenia Script.

DOBŘÍV | Po třech měsících, ve kterých učitelka první třídy Lenka Hanzlíková už neučí psát své žáčky klasickým
vázaným písmem, ale tak zvaným Comenia Scriptem, konstatuje jen výhody.
Ty nejdůležitější jsou, že se dětem lépe
zafixují tvary jednotlivých písmen, a
proto se snáze a rychleji naučí psát.
„A z dlouhodobějšího hlediska je písmo čitelné. Na výsledcích svých žáků
to zatím neposoudím, ale na semináři
jsem měla možnost vidět písemný projev starších dětí, který šel opravdu velmi dobře přečíst,“ uvedla Lenka Hanzlíková, učitelka z dobřívské základní školy, která se jako jedna z mála pro tuto no-

vou metodu rozhodla. „Chceme jít s dobou, inovací je třeba se nebát. Nejen dospělí, ale také děti velmi brzy přecházejí na klávesnice, proto v čím dál větší
míře všichni časem přecházíme z psacího písma na tiskací. Na druhém stupni
už děti často píšou v jednom textu něco
psace, něco tiskace, někdy to jde přečíst
jen s obtížemi. Navíc je Comenia Script
výbornou metodou, jak snáze naučit
psát leváky. Těch je stále dost, v každé
třídě průměrně dva,“ vysvětluje ředitelka školy Renata Balejová.
Podle učitelky Lenky Hanzlíkové se
písmo dětem líbí. „Nemají z něj takové
obavy, jako když vidí složité kličky a napojování u klasického psacího písma.
To, že se naučí psát snáze, potvrdil i jeden z žáků, který byl dlouhodobě nemocný. Velmi rychle ty tvary odkoukal
a ostatní dohnal během několika málo
dnů.“ Nevýhodou zavádění výuky psaní Comenia Scriptem ve školách jsou finanční náklady.
VÍCE NA STRANĚ 5
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Region zve na koncerty,
jarmarky, výstavy a zdobení

Za pomoc dětem má
zbirožský SDH cenné zlato

Slavnostní rozsvěcení stromků plánuje
řada obcí. Někde vítání adventu zpestří
zpíváním koled nebo vánočním tvořením. Jinde ho oživí kultura, hlavně koncerty či výstavy. Přinášíme přehled
akcí, které obce pořádají.
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Když v létě roku 2013 evakuovali zbirožští dobrovolní hasiči děti z tábora v
Jablečnu, netušili, že jim náročný zásah
přinese letos na podzim tolik radosti. V
anketě Dobrovolní hasiči roku 2014 získali první místo.
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STRAŠICE

EKOLOGIE

Nový betlém vytvořila
malířka z Rokycan

Tůně pomohou přírodě
a poučí dospělé i děti

Letos v Muzeu Středních Brd, další roky
venku před úřadem bude těšit obyvatele Strašic nový betlém, který zobrazuje
vánoční motivy i místní reálie. Strana 3

Obnovit dlouhodobě neudržované území, které v minulosti zasáhla těžba rašeliny, se rozhodli členové radnického svazu ochránců přírody.
Strana 6

LUCIE SICHINGEROVÁ

Mateřské centrum s názvem Zbirožský kvítek nabízí vyžití i pro maminky či babičky bez doprovodu svých dětí a vnoučat. „Někdy je nutné nasbírat síly a popovídat si s dospělými,“ směje se vedoucí centra Helena Tomcová. Dobrou příležitostí k tomu bylo Vánoční tvoření v páteční podvečer. V areálu bývalého
letního kina se sešlo několik zbirožských žen, které se pustily s výbornou náladou do výroby svícnů a především adventních věnců. Neděle 30. listopadu je
totiž tou první adventní, kdy by se měla rozhořet první ze čtyř svíček umístěných na věnci. Na snímku pracují dvě Lenky, používají k tomu spoustu chvojí,
ozdob a dalšího materiálu, který ozdobil stůl a provoněl celou místnost.
FOTO | LUCIE SICHINGEROVÁ

2 28. listopadu 2014

Rokycansko

Trhy? Příležitost se zase potkat
Řemeslné umění, sváteční atmosféru a sousedskou pospolitost nabízí předvánoční akce ve Svojkovicích
SVOJKOVICE | V Malé obci u Rokycan organizují ženy a dívky dvakrát do
roka akci, na niž se sjíždějí účastníci ze
širokého okolí. Vánoční (a také velikonoční) trhy prezentují ruční práci venkovanek a vytvářejí sváteční atmosféru.
„A také umožňují setkání sousedů. To
se v dnešní době bohužel opomíjí,“ říká
Jana Poncarová ze spolku PJP, který má
celou akci na starost. Ta se spolu s dalšími organizátorkami na letošní vánoční
trhy už moc těší.
„Provází je vždy kouzelná atmosféra.
Lidé se sejdou, poklábosí, prohlédnou
si nádhernou ruční práci, nakoupí originální dárečky pro své blízké. Je přitom
zajímavé vidět, jak se rok od roku výrobky vylepšují, prodejkyně si opravdu dávají záležet,“ říká.
Letošní adventní trhy se ve Svojkovi-

vích uskuteční v sobotu 29. 11., tedy
den před první adventní nedělí, v bývalé hospodě Pod Kaštany na návsi. „Je to
pro nás takové symbolické zahájení adventu. Oproti minulému ročníku jsme
přichystali několik novinek. Prvních třicet návštěvníků se může například těšit
na malý dáreček zdarma,“ upřesnila Petra Bohuslavová, další mladá žena, která
se na organizaci trhů podílí.
Návštěvníci trhů se mohou těšit na
vonné svíčky, bylinkové soli, ručně šité
nebo háčkované ozdobičky, adventní
věnce, mýdla, perníčky, výrobky z
fima, keramiku apod. „Kromě toho dáváme prostor i prodejkyním s obnošeným - nejen dětským - oblečením. To je
ovšem pečlivě vybíráno, takže je kvalitní a čisté,“ dodala Petra Ješenková.
(lsi)

Vánoční trhy pořádají kromě Svojkovic také Rokycany, Zbiroh či Kamenný
Újezd.
ILUSTRAČNÍ FOTO | LUCIE SICHINGEROVÁ

Advent v regionu nabízí hudbu i výstavy
ROKYCANSKO | Zdobení a slavnostní
rozsvěcení vánočních stromků plánuje
o nadcházejícím víkendu řada obcí. Někde vítání adventní doby zpestří zpíváním koled, vypouštěním balonků s přáníčky nebo vánočním tvořením. A nechybí ani kultura, tedy koncerty či výstavy. Týdeník 5plus2 vám přináší přehled
všech akcí, které se v regionu pořádají.
Pokud některá chybí, nenašli jsme ji na
webových stránkách obce.
Rokycany
28., 29. 11. Adventní trhy. Zpívání pod
vánočním stromem 28. 11. od 13.30
hod. V sobotu 29. 11. rozsvěcení vánočního stromu - kulturní program od 14
hodin, strom se rozsvítí kolem 17. hodiny. 29. 12. Den pro dětskou knihu 9-13
hod. spojený s předvánočními výtvarnými dílnami, výstavou betlémů a obrázků, kavárnička s čajem a vánočním punčem v Městské knihovně. 7. 12. 18:00
hod. - Adventní koncert v kostele Panny Marie Sněžné. 13. 12. Koleda, koleda - Sokolovna, od 14:00 a 18:00 hodin,
soubory Rokytka, Sluníčko, Rokytička,
Malé Rokytí a Rokytka. 17. 12. 17:00
Koncert pěveckého sboru Gymnázia
Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné.
Břasy
30. 11. 13:30 - 16:30 Výstava Betlémů galerie K 21. 24. 12. 15:00 Vánoční koncert, kostel sv. Vavřince.
Zbiroh
do 29. 11. Předvánoční výstava - MÚ

30. 11. Adventní trh, od 16:30 vystoupí
žáci a učitelé ze ZUŠ V. Vačkáře. Společným zazvoněním zvonků se rozsvítí
v 17:00 hodin strom a vánoční výzdoba
ve městě. 19. 12. 18:00 Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše. Účinkují
děti a učitelé ZUŠ V. Vačkáře, výstava
betlémů v kostele a prodejní výstava vánočních výrobků žáků ZUŠ.
Litohlavy
30. 11. 14:00 hod. Adventní koncert duchovní hudby v kapli Navštívení Panny
Marie na Vršíčku
Volduchy
5. 12. 17:00 Mikulášská nadílka s Velkou magickou show (KD)
Cheznovice
30. 11. 9-17:00 Tradiční předvánoční
prodejní výstava (přístavba Lidového
domu)
Bujesily
30. 11. 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Mirošov
30. 11. Adventní trhy od 11:00 h., 14:00
a 14:30 - vystoupení dětí ZŠ Mirošov,
15:15 - vystoupení Pěveckého sboru
gymnázia Rokycany, 16:00 adventní
koncert B. Zemanové s kapelou, 17:00 rozsvícení stromu. 30.11. Mikulášský
expres Lucius - jízdy vlaků s pojízdným
peklem vedených parní lokomotivou:
Plzeň-Rokycany a zpět, Rokycany-Mirošov, více na www.imcplzen.cz
Mýto
6. 12. Rozsvícení vánočního stromu:

10:00 prodej zabijačkových produktů,
14-15 h. živý Betlém, 15:30 nadílka pro
nejmenší v kostele sv. Štěpána, 16:00
zahájení prodeje vánočních perníčků a
dekorací, 16:30 lampionový průvod od
kostela sv. Štěpána na Náměstí, 17:00
hlavní program, vystupují KAMÉLIE
Svojkovice
29. 11. 10:00 Vánoční trh a bazárek ve
staré hospodě. 30. 11. 16:00 hodin zdobení vánočního stromku u OÚ - děti mohou přinést vlastní ozdoby. 6. 12. 15:00
Mikulášská nadílka ve staré hospodě
Medový Újezd
30. 11. 16 hodin - zdobení a rozsvícení
vánočního stromečku u kapličky v dolní části obce. Děti si přinesou vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověsí na
stromeček. Za ozdobu dostanou odměnu. Během zdobení bude podáván zdarma čaj, dětský punč a svařák.
Vejvanov
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromku v 17:00, vystoupení místních
dětí, které přednesou vánoční básně a
zazpívají koledy. Pro zahřátí bude připraven svařák a další občerstvení.
Hrádek
30. 11. Vánoční jarmark včetně zdobení
perníčků v sále DK, od 13:00 hodin.
6. 12. Mikulášská seniorů Hrádek - Kulturní dům. 7. 12. Loutkové marionetové
představení plzeňského divadla V Boudě: Mordyjepardyjesaprlot! Od 15:00 v
sále DK. Po pohádce přijde čert, Mikuláš a anděl s dárky. 13. 12. Koledníček -

16:00 v sále DK, v předsálí výstava betlémů.
Ejpovice
7. 12. 13-17 h. Vánoční jarmark
Radnice
30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu 16:00 - nám. K. Šternberka
Němčovice
5. 12. Mikulášská nadílka pro děti od 17
hodin v klubovně Hasičského domu. Po
čertech přijde na řadu loutkové divadlo
s pohádkou O hvězdě dobra. 12. 12. Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi,
sraz je na návsi v 15 hodin. Na místě obdrží děti balonky, které pak vypustí na
povel přesně v 15:15 hodin. 14.12. Rozsvícení vánočního stromu
Kornatice
5. 12. Mikuláš a čerti, chození po vsi.
13. 12. Vánoční trhy (Stodola), 20. 12.
Zpívání koled (KD). 24. 12. O nejkrásnější vánoční ozdobu (soutěž pro děti u
stromku na návsi od 14.00 hod.)
Strašice
28. 11. představení strašického Betlému
v 16 hodin - součást slavnosti rozsvícení stromu. 30. 11. Knihovna a Pionýrská skupina Trojlístek zvou děti na Mikulášskou diskotéku s nadílko ve Velkém sále Společenského domu
Kamenný Újezd
30. 11. Adventní jarmark od 13.0017.00 hodin: 16.00 hodin folklorní soubor Rokytička a Sluníčko.17.00 rozsvícení vánočního stromu, 17.15 ohňostroj. 14. 12. Farmářské trhy

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Martin Polívka 602 618 971, martin.polivka@mafra.cz ■ Editor: Ladislav Vaindl 601 390 394,
ladislav.vaindl@mafra.cz ■ Vedoucí inzerce pro západní Čechy: Milena Seidlerová ■ Inspektor distribuční sítě: Jan Kohout, 725 179 278, jan.kohout@mafra.cz ■ Regionální redakce:
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň ■ Okresní redakce: Lucie Sichingerová, 702 005 323, redakce.rokycany@5plus2.cz, www.facebok.com/5plus2dny.rokycansko ■ Tisk: TISKÁRNY
MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu
týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání duvodu
nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.

Rokycansko

28. listopadu 2014 3

Strašice ozdobí nový betlém
Vánoční výjev rámuje místní kostel svatého Vavřince s kostelíkem, jinde se klanějí brdští myslivci

2X FOTO | LUCIE SICHINGEROVÁ

LUCIE SICHINGEROVÁ
STRAŠICE | Muzeum Středních Brd i
celé Strašice si k letošním Vánocům nadělily dárek. Nový betlém bude pýchou
prostranství před místním obecním úřadem, letos zatím jen muzea. Vznik betlému inicioval jeho vedoucí Martin Lang,
kterého inspiroval malovaný betlém v
Kamenném Újezdu. „Říkal jsem si, že
by bylo hezké mít tady betlém, který by
byl ale specificky strašický. Ani jsem nijak dlouho nepřemýšlel o případném autorovi, paní Jindřiška Hánová mě napadla velmi rychle. Mám rád její obrazy
s vánoční tématikou,“ vysvětluje Lang.
Strašický Betlém je nevšední a rozměrově neobvyklé malířské dílo. Výjevy
jsou na pěti velkoplošných dřevěných
panelech namalovány olejem. Největší

z nich má rozměry 4,5 x 2,5 metru, právě ten je oním strašickým specifikem.
Vánoční výjev na něm rámuje zdejší
kostelík svatého Vavřince na návrší nad
obcí a hřbitůvek. Další panely představují Svatou rodinu v chlévě betlémském, pouť Tří králů za Betlémskou
hvězdou, venkovany nesoucí dary a klanění brdských myslivců. Na Betlému je
celkem 51 tvorů včetně zvířátek. „A
kdybychom počítali i sněhuláka, pak
52,“ usmívá se Lang.
Letos si Strašičtí netroufnou vystavit
své nové jesličky venku, protože by nebyly dostatečně zabezpečené. „Také
loňské poničení rokycanského betlému
vandaly nás přimělo k rozhodnutí, že
ten náš bude mít pro tento rok ochranu
muzea. Za rok už bude hotové oplocení,
světla a dohled kamer na prostranství u

Jeden z pěti velkoplošných panelů, které betlém tvoří. Na tomhle putují tři
králové za Betlémskou hvězdou.
úřadu ve Strašicích,“ říká Martin Lang.
Jindřiška Hánová, která sice není akademickou malířkou, ale malování je její
celoživotní vášní, byla z Langovy nabídky nadšená. „Během léta jsem si dělala
různé náčrty, říkám jim situační plánky.
Pak jsem je ukázala Martinu Langovi,
kterému se moc líbily. Samotné malování mi zabralo září a říjen,“ upřesnila malířka, kterou učil zesnulý rokycanský výtvarník Miroslav Kozlík nebo sochař Jaroslav Šindelář. Ve Strašicích své obrazy už několikrát vystavovala, expozici
jejího díla uspořádali rovněž například
v Mirošově. „Za vrchol svého životního
tvoření ovšem považuji právě tento strašický Betlém,“ konstatuje Hánová.
Betlém se veřejnosti představí 28.
11. v 16:00 hodin na slavnostní vernisáži obrazů Jindřišky Hánové, zhotovený-

mi různými technikami (olej, akvarel,
rudka aj). Betlému požehná jáhen Plzeňského biskupství Jindřich Fencl. Vernisáž je koncipována jako součást slavnosti rozsvícení Vánočního stromu ve Strašicích. Muzeum bude tento den otevřeno až do 19 hodin. Výstava obrazů Jindřišky Hánové potrvá do 1. února 2015.

Zprostředkovatel půjček, úvěrů pro více investorů

Jindřiška Hánová z Rokycan je autorkou nového betlému ve Strašicích.
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Za pomoc dětem cenné zlato
V anketě Dobrovolní
hasiči roku je SDH ze
Zbirohu na prvním místě.
LUCIE SICHINGEROVÁ
ZBIROH | Když v létě roku 2013 evakuovali zbirožští dobrovolní hasiči děti z
letního tábora v Jablečnu, netušili, že
jim náročný zásah přinese letos na podzim tolik radosti. Ve čtvrtém ročníku ankety s názvem Dobrovolní hasiči roku
2014 letos jednotka ze Zbirohu získala
první místo, tedy zlato, a to právě za pomoc malým táborníkům. Na druhém
místě v kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce za jih a západ
Čech se umístily Kraslice, ale bronz putoval opět do rokycanského regionu, do
Zvíkovce.
Velitel SDH Zbiroh Ludvík Svoboda
se s některými kolegy účastnil vyhlášení vítězů v Brně a přiznává, že byli
všichni nervózní. „Do vyhlášení jsme
nevěděli, na jakém konečném místě budeme. Porota vybrala z několika desítek
přihlášených sborů prvních pět, už to
jsme považovali za velký úspěch. Pak
už záleželo na veřejnosti - lidé mohli
hlasovat pomocí sms či mailů. DěkujeINZERCE

Vítězní zbirožští hasiči dostali šek na sedmdesát tisíc, trofej v podobě skleněné hasičské přilby s věnováním, vysílačku a tablet pro využití při zásazích.
FOTO | LUCIE SICHINGEROVÁ
me všem, kteří nám dali hlas,“ říká velitel. Na událost, která ohrozila tábor nedaleko Zbiroha, si Svoboda pamatuje
dobře. „Po silné bouřce nám dělaly obavy především stromy, riziko jejich pádu
na děti bylo velké. Proto jsme táborníky
evakuovali k nám na stanici. Pro nás to

sice byly starosti, ale pro děti velké dobrodružství, jely hasičským vozem a nocovaly na stanici,“ usmívá se velitel
SDH. „Na podobné zásahy s dobrým
koncem se vzpomíná dobře. Nejhorší
jsou výjezdy k nehodám, zvláště, když
při nich figurují děti,“ dodává Svoboda.

A k jakým akcím vyjíždějí hasiči bez
velkých obav? „Když někdo hlásí výskyt včel, spadlé větve či strom přes cesty, zamčený byt nebo kočku na stromě.
Jinak ale vyjíždíme pokaždé s obavami,
na některé věci si ani hasič nezvykne,“
konstatuje velitel Svoboda.

Rokycansko
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Dobřívské děti píšou tiskace
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Museli jsme koupit licenci a pomůcky. Na financování se podílí škola, obec
Dobřív a také samotní rodiče,“ sdělila
ředitelka Balejová. Licence, proškolení
a certifikace pedagogů a názorné pomůcky stály školu 4000 korun, rodiče
na každého žáka přispěli na písanky dvěma stovkami korun. Kromě nákladů se
v některých školách napříč Českou republikou obávali, co na novou metodu
řeknou právě rodiče prvňáků. Jejich souhlas je k zavedení Comenia Script přitom nezbytný. Pokud se škola písmo
rozhodne zařadit do výuky, musí to
uvést ve školním vzdělávacím programu. Ministerstvo školství zatím neví,
na kolika školách se písmo uchytilo. Dosud to zjišťovala Česká školní inspekce.
„Výstupy právě zpracováváme a příští
týden představíme panu ministrovi,“ potvrdil mluvčí inspekce Ondřej Andrys.
„Zavedení nespojitého písma jsme s
rodiči samozřejmě konzultovali. Měli
obavy například z toho, aby se uměli podepsat, aby si podpisy nebyly podobné,
třeba kvůli vzoru v bankách a podobně.
Ale i při Comenia Scriptu si každý vypěstuje svůj charakteristický rukopis.
Rodiče nakonec po vysvětlení všech výhod souhlasili. Příjemně nás to překvapiINZERCE

Comenia Script
Písmo Comenia Script je podobné
tiskacímu, má jednodušší tvary, je
nespojité. Autorkou je Radana
Lencová. Podle ministerstva
vyhovuje dysgrafikům, levákům,
bilingvním žákům. Písmo bylo
ověřeno Ministerstvem školství v
projektu dvouletého ověřování a
schváleno jako alternativní pro
použití v základních školách.

Při nácviku psaní dětem z první třídy dobřívské zákadní školy pomáhá interaktivní tabule.
FOTO | LUCIE SICHINGEROVÁ
lo, zvláště v naší malé obci,“ konstatuje
Lenka Hanzlíková, která se školila v
Plzni, kde nikoho z kolegů z rokycanského regionu nepotkala. „Podle všeho
jsme jedinou školou v okrese a jednou z
mála v Plzeňském kraji. My tedy nemáme žádné informace o tom, že by novým písmem učili někde jinde v rámci
kraje,“ říká Balejová. Školením a certifi-

kací prošly však všechny učitelky školy, a to kvůli další práci se žáky, kteří
budou postupovat do dalších ročníků.
Při výuce psaní jsou dobřívské děti
velmi soustředěné. Pomáhá jim program v interaktivní tabuli, hry s písmeny, karty, pexeso a další pomůcky. Lenka Hanzlíková s nimi tvary písmen maluje i tužkou do mouky. „Žáčci si velmi

brzy zapamatují, v čem se liší malé tvary od velkých. Dobře se jim nejen píše,
ale také čte. Když jsem učila psát děti
vázaným písmem, šlo jim to obtížněji,
pomaleji. Takže je to lehčí práce i pro
mě,“ usmívá se Lenka.
V Plzeňském kraji se přede dvěma
lety písmo Comenia Script testovalo na
ZŠ praktické a speciální ve Zbůchu, kterou navštěvují žáci s různým typem postižení. Tehdy byli v první třídě pouze
dva žáci. „Bohužel jeden chlapec se v
prvním pololetí odstěhoval a holčička, s
níž jsme písmo testovali, se od těchto
cviků dál neposunula. V podstatě tedy
nemáme žádné výstupy,“ sdělila Naďa
Kadlecová ze ZŠ Zbůch.

23.-29.11.
-VPHSURIHVLRQ¿ORYÇYRERUXYËFHQHæOHWQDWUKX
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PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU
DO SLAVNÉHO OBÝVÁKU

« 29.11. od 15 HOD. - HRY, SOUTĚŽE

A DOPROVODNÝ PROGRAM S HOSTY

« SOUTĚŽE PRO CELOU RODINU
« ŠŤASTNÉ KOLO VÝHER
« FOTOSOUTĚŽ V OBÝVACÍM POKOJI SIMPSONOVÝCH

www.oc-plzen.cz
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Tůně pomohou přírodě i lidem
Radničtí ochránci se
postarají o lokatitu, již
zničila těžba rašeliny.
LUCIE SICHINGEROVÁ
RADNICE, KAMENEC | Obnovit dlouhodobě neudržované území, které v minulosti zasáhla těžba rašeliny, chtějí členové radnického svazu ochránců přírody. Místní organizace totiž vlastní pozemky nedaleko obce Kamenec, jejichž
povrch byl podle jednoho z členů Josefa
Paška po ukončení těžby rašeliny pokryt plochami obnažené rašeliny a minerálního podílu a sítí odvodňovacích kanálů. „V 70. letech 20. století zde byly
vyhloubeny dva vrty, které měly být
zdrojem vody pro okolní obce. Z jednoho vrtu vytéká silný pramen vody. Ze záměru sice sešlo, ale uvedené zásahy biotop na dlouhá léta poznamenaly,“ uvedl Pašek.
Pozemky jsou podle něj kvůli síti otevřených povrchových kanálů částečně
odvodněné, přestaly být udržované a po-

stupně zarůstaly rákosem a náletovými
dřevinami. Drobné tůňky byly úplně zazemněny. „Původní stabilní přírodní biotop zanikl lidským zásahem a dlouhou
nečinností. Proto chceme postupně upravovat podmínky pro jeho obnovu,“ řekl
Pašek.
Aby se odtékání vody omezilo, vytvoří radničtí ochránci dvě větší mělké tůně
doplněné dvěma menšími tůňkami.
„Vznikne tak vhodný biotop pro podporu obojživelníků a jiných mokřadních živočichů, včetně rostlin vázaných na mělké vody. Tedy komplex tůní, z nichž některé bude možné podle potřeby upravovat,“ vysvětluje Pašek.
Tůně s přirozeným nepravidelným
tvarem bez technických prvků zadrží
vodu zejména v jarním období pro rozmnožování obojživelníků. Nebudou napojeny na vodoteč a ochránci je nechají
přirozenému vývoji, což znamená, že tu
nevysadí rostliny ani nedodají živočichy. „Ale pokosíme okolní plochy rákosin a některé z náletových dřevin, které
zastiňují nově vytvořené tůně,“ doplňuje Josef Pašek, podle kterého byl zatím
největší problém s vytyčením hranice

INZERCE

Vánoční trhy
na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Škroupova 18, Plzeň

4.12.2014 od 14:00 do 17:00 hod.

Blatouch bahenní. Už z názvu je patrné, že má rád vlhké a mokré stanoviště,
které je v místech budování tůní.
2x FOTO | JOSEF PAŠEK
pozemků. „Nesměli jsme s tůněmi vlézt
do cizího. Hranice nejsou v terénu patrné a s pomocí GPS jsme se nějak nemohli spolehlivě strefit. Objednali jsme proto geodety a museli čekat, až opadne listí ze stromů. Museli jsme také pokosit
hustý porost rákosu. Udržitelnost projektu bude založena právě na dlouhodobém kosení rákosu okolo vybudovaných tůní. Ty se již hloubí, největší část
práce nám zabraly minulé týdny, pokračuje se, než začne mrznout, a pak zase
na jaře.“
Hospodaření s vodou není dobré jen
v této lokalitě, podle radnického ČSOP
se stává problémem celého regionu.
„Nevhodně osetá pole bez mezí způsobují bleskové povodně v obcích, špatná
kanalizace a odpady znečišťují potoky,
plýtvá se pitnou vodou, dešťová voda se

nechává odtéct bez dalšího využití. V letošním roce se v Radnicích začala stavět nová kanalizace a čistírna odpadních vod, která zajistí čistější vodu v potoce. Mnozí obyvatelé ale s kanalizací
nesouhlasí, kvůli finančním nákladům.
Současný stav jim nevadí, dokonce jim
snad i vyhovuje. Proto chceme alespoň
trochu ovlivnit mínění veřejnosti informováním a ekologickou výchovou, která je další aktivitou v rámci našeho projektu,“ vysvětluje Pašek.
V plánu proto ochránci mají i výukový program VODA pro žáky základních a mateřských škol zaměřený na
funkci vody v krajině a na šetření pitnou vodou, naučné vycházky k tůním s
ukázkami živočichů, informační panel
umístěný na okraji lokality, výstavy,
přednášky a další akce.

Přijďte si vybrat

vánoční cukroví, perníky, punč, dekorace a spoustu
jiných vánočně laděných výrobků ...
Po celé odpoledne budou znít vánoční koledy.

Od 16:30 vystoupí pěvecký sbor Andílci.
Všechny výrobky připravili studenti škol
zřizovaných Plzeňským krajem.

www.plzensky-kraj.cz

Babočka síťkovaná, které se bude na pozemcích nedaleko Radnic také dařit.

Plzeňský kraj
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Mluvit německy se vyplatí

V Plzeňském kraji je znalost němčiny užitečnější než perfektní angličtina. Zaměstnavatelé ji vyžadují
B. NĚMCOVÁ, L. SICHINGEROVÁ
PLZEŇSKO | Němčina je těžká. Tento
názor má většina žáků základních a
středních škol, často potvrzovaný i jejich rodiči. Podle učitelky Hany Kubálkové je to však předsudek. „Setkala
jsem se i s tím, že student přišel ze základní školy, kde se němčinu několik
let učil, na střední chtěl však začít s jiným jazykem,“ říká Kubálková, která
učí němčinu a ruštinu na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a
designu v Plzni.
„Němčina ale není těžší. Na začátku
je jen třeba naučit se základní pravidla
gramatiky,“ říká Kubálková. Pokud si

člověk tyto základy osvojí, může komunikovat bez jakýchkoli problémů. Největší zájem mezi studenty o němčinu pozorovala Kubálková hned po roce 1989,
pak se od ní začali odvracet. Místo toho
volili spíše módní španělštinu a francouzštinu. „Teď už se to zase zlepšuje.
Měli jsme i rok, kdy jsme v prvním ročníku nemohli mít skupinu pokročilých,
všichni ze základních škol přicházeli s
angličtinou,“ vzpomíná pedagožka školy, kde je na čtyři stovky studentů, které
se němčinu učí. A to jako první jazyk,
druhý, ale i třetí.
Němčina je prý jednoznačně perspektivní. „A to z hlediska zaměstnavatelů i
stipendijních programů. Německo i Ra-

Na pracovním trhu stále
chybějí techničtí odborníci

kousko jsou bohaté státy, nabízí poměrně hodně stipendijních míst,“ upozorňuje Kubálková. „Navíc jsou to naši nejvýznamnější sousedé. Řada studentů si neuvědomuje, že těch, kteří se domluví německy, bude potřeba výrazně víc než
těch, kteří se domluví jinými jazyky.“
To, že je němčina v Plzeňském kraji
obvykle druhým cizím jazykem za angličtinou, neschvaluje ani pedagožka
rokycanského gymnázia Olga Fritscherová. „V našem kraji to považuji za nešťastné rozhodnutí ministerstva školství. Pokud se podíváte na západě Čech
na zaměstnavatele, všichni si vybírají
především v technických oborech ty,
kteří umí německy,“ konstatuje Frit-

scherová, jež se kromě výuky soustředí
na česko-německé výměnné školní projekty. Účastnila se i kontaktních seminářů Tandemu Plzeň-Regensburg, kde hledá německé školy, které by měly chuť
spoluorganizovat výměny žáků na hostitelském principu, kdy jsou žáci z jedné
země při návštěvě druhé země ubytováni v rodinách svých školních partnerů.
„Hlavní je motivace žáků i jejich rodičů
k tomu, aby si uvědomili, že jakýkoli
kontakt s německým prostředím, jakékoli vzdělání v oblasti němčiny je jednou posune mnohem více dopředu na
startovní čáře zvané kariéra, konkurenceschopnost, zaměstnatelnost,“ zdůrazňuje rokycanská pedagožka.

INZERCE

Studujte u nás!

Štěnovická firma předvedla hostům své výrobní prostory a představila činnost.
FOTO | J. MELKOVÁ
ŠTĚNOVICE | Jak to chodí v moderním strojírenském podniku, viděli žáci
8. a 9. tříd z Plzně i okolí. Své brány
jim otevřela štěnovická firma Streicher.
Zaměstnavatelé se shodují, že přivést
žáky k technickému vzdělání je v současné době čím dál tím těžší. Odborně
schopní absolventi na trhu chybí. „Poptávku firem a investorů po kvalifikované pracovní síle registrujeme v našem
regionu dlouhodobě, a proto se snažíme
zvýšit zájem žáků o technické obory.
Rodiče přitom mají na rozhodování
svých dětí o výběru budoucího studia
významný vliv,“ vysvětluje ředitelka plzeňské kanceláře agentury CzechInvest
Martina Malíková, která návštěvu stu-

dentů a právě i jejich rodičů spoluorganizovala. Většina z nich projevila o technické vzdělání vážný zájem. Někteří si
dokonce pod dozorem vyzkoušeli obsluhu jednotlivých strojních zařízení. Rodiče zkoumali možnosti budoucího uplatnění svých dětí. „Aktuální situaci na pracovním trhu vnímáme jako velmi alarmující. Potřebujeme odborníky,“ říká
personalistka Jaroslava Melková. „Je
jich málo. Mladí se dnes snaží vystudovat hlavně maturitní obory a doufají, že
s maturitou najdou práci v kanceláři.
Snažíme se proto spolupracovat se středními školami, především učilišti. S výchovou učňů máme již skoro dvacetiletou zkušenost,“ doplňuje Melková. (lsi)

FROV JU je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě
s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,
zaměřeným na oblast rybářství a ochranu vod.

Bakalářský studijní obor:
Rybářství 3/p/k
Ochrana vod 3/p

Navazující magisterský studijní obor:
Rybářství a ochrana vod 2/p/k
Fishery and Protection of Waters 2/p/k

Doktorský studijní obor:
Rybářství 4/p/k
Fishery 4/p/k

2015
2016

Den
otevřených
dveří: 16.1.2015

číslice = počet let studia / p = prezenční
p/k = prezenční/kombinovaný

www.studiumrybarstvi.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

sobota 29. listopadu 2014
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ČT1
6.00

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

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

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

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

22.50
0.45
1.35
2.00
2.25
2.45

NOVA
5.55
6.25
6.50
7.15
7.45
8.15

8.45

10.40
11.30
11.45

13.15
14.35
16.55
17.15
18.05
18.45
19.30
20.20
22.35
0.30

2.10
2.40
3.40
4.20
5.10

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

6.05
7.05
7.35
8.05
8.35
9.50
10.20

12.20

14.05

16.10

18.10
18.55
20.15

23.20

1.55

3.30
5.00

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

neděle 30. listopadu 2014
ČT1
6.00

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

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

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.20
7.45
8.15
8.40
9.35

11.40
13.20
15.05
16.50
18.50
19.30
20.20

21.30
22.05
22.45

0.40
1.30
2.00
2.30

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

6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.45
12.20
13.25
13.50

15.55

18.00
18.55
20.15

21.30
22.45

1.30
2.20
3.15
4.45

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

INZERCE

Ještě zbývá

VÁNOCE S OLMÍKY
ZAČALY JIŽ 20. ŘÍJNA!

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

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

zveme vás k nákupu do našich 130 řeznictví.

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

Motivační
odměňování

Perspektivní
zaměstnavatel

Týmová
práce

Atraktivní
odvětví

Celorepubliková
působnost
Oblastní vedoucí

JSME VAŠÍM ŘEZNÍKEM, KE KTERÉMU SE S DŮVĚROU VRACÍTE.

adresy našich prodejen najdete na adrese www.novakmasouzeniny.cz

Vedoucí ﬁliálky
Zástupce
vedoucího ﬁliálky
Prodavač

pondělí 1. prosince 2014

14

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

CELÝ TENTO TÝDEN
více na www.alza.cz

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

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

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

Pošťačka zahnala samotu

Babičky, dědečci i děti

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

Podnikatel, ekolog a básník

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

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

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

Šéf pražského big bandu

Kriminalista ve sportovním

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

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

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

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

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

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

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

POHÁDKA

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

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

12.40
13.30
13.45
14.10
14.30
15.15
16.00
16.55
17.20

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

18.10

18.45
18.55
19.50

DOKUMENT

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

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

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

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

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

KOMEDIE

POHÁDKA

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

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

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

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

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

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

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

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

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

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

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

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

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

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

8.40 Očima policie II (2) 9.10 Reklamožrouti 9.30
VfL Wolsburg - Everton FC 11.25 ŠK Slovan Bratislava - BSC Young Boys 13.20 Toronto Maple Leafs New Jersey Devils 15.35 Kobra 11 VIII (3) 16.25 Star
Trek: Nová generace (16) 17.20 Očima policie II (3)
17.50 Hranice nemožného IV (17) 18.40 Kobra 11 VIII
(4) 19.30 Star Trek: Nová generace (17) 20.20
Kriminálka Las Vegas III (10, 11) 22.00 Arrow (12)
22.50 24 hodin VIII (8) 23.35 Městečko South Park
XVI (4) 0.05 Fight Club News (40)
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Události do kulturního servisu posíljete minimálně se 14denním předstihem
na adresu redakce.rokycany@5plus2.cz. Děkujeme!

VÝSTAVY
Rokycany

Němčovice
do 28.11. výstava obrazů k životnímu jubileu,
Městská knihovna Dr. J. Palivce

Výstava kalichů

Radnice

do 3. 12. výstava fotografií, obrazů a objektů k
600. výročí přijímání podobojí, otevřeno: středa
15 - 17 hod. nebo po domluvě: 739 244 626
(Evangelický sbor, Jiráskova 481)

do 31. 12. - výstava z díla akademického malíře
a sochaře, Múzická kavárna a Restaurace La
Boema

Petr Beran - Obrazy

Poklady radnického muzea

do 31. 12.
výstava k životnímu jubileu malíře
(Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany)

od 30.11., Muzeum Josefa Hyláka, výstava
vybraných klenotů ze sbírek nejstaršího muzea
v okrese Rokycany

Anna Vančátová - Ratatouille
do 2. ledna - výstava obrazů (Galerie Fouyer
společnosti S+H Rokycany, Plzeňská 981)

Zbiroh

Předvánoční výstava
do 29. 11. - vánoční dekorace, ruční práce žen a
dětí ZŠ Zbiroh, v nové zasedací místnosti MÚ ve
Zbiroze, v úterý až pátek 9-17 hod, v sobotu
9-12:30 hod., v neděli 14-16:00 hod.

Jiří Winter - Neprakta
Vernisáž s překvapením - úterý 2. prosince v
17.00 v Městském muzeu, hudební vystoupení
žáků ZUŠ Václava Vačkáře, otevřeno: po - pá
9.00 -12.00 a 12.30 -16.30, sobota 10 -12 a 13 -16
hodin, neděle 10 -12 a 13 -15 hodin. Výstava
potrvá do 4. ledna 2015.

Hana Svobodová - Krajina

OSTATNÍ

Jiří Vydra - Vesmírný poutník

Mikulášská nadílka v pátek 5. prosince od
17 hodin v klubovně Hasičského domu. Po
čertech přijde na řadu loutkové divadlo s
pohádkou O hvězdě dobra. Přihlášky
přijíma obecní úřad a hospoda.

Břasy

Půjdem spolu do Betléma
Výstava betlémů Jany Holubové
K21 Stupno

Radnice

Prohlídky historického podzemí
Muzeum Josefa Hyláka. I na podzim vás

Adventní a vánoční program v muzeu

pracovníci radnického muzea rádi zavedou do
prostor ležáckých sklepů bývalého městského
pivovaru. Součástí prohlídky je rovněž výstava
Paleo Life mapující unikátní paleontologické
nálezy v Lokalitě Ovčín u Radnic a stylová
ochutnávka radnického piva.

Rokycany

PelMel - travesti revue
8. 12. 19:00 Sokolovna Rokycany

Hrady, kam se podíváš
11. 12. 17:00 přednáška Mgr. Romana Vaňka
(Muzeum Dr. Bohuslava Horáka)

Strašice
Místní knihovna Strašice a
Pionýrská skupina Trojlístek
Strašice zvou všechny děti na

Mikulášskou diskotéku s nadílkou,

která se uskuteční v neděli 30.
listopadu 2014 ve Velkém sále
Společenského domu ve
Strašicích.

30. 11. - 31. 12. - Muzeum Josefa Hyláka:
Adventní tradice, zvyky, vánoční dekorace,
pečené cukroví a další artefakty spojené s
dobou nejkrásnějších svátků budou po celý
advent k vidění v radnickém muzeu.

HUDBA

Alfons Mucha: Théâtredéco
do 31. 12. Kulturní dům U Růže: Výstava děl
slavného secesního malíře, kterou při příležitosti
konání Radnické divadelní přehlídky 2014
pořádá Muzeum Josefa Hyláka. K vidění budou
výtvarná díla, prvorepublikové bankovky a
poštovní známky a secesní skleněné výrobky.

Rokycany

Mini COUNTRY festival
28. 11. 19:00 Sokolovna Rokycany

Zbiroh

Stupno

Slavnostní koncert ZUŠ Václava
Vačkáře

do 30.11.- výstava fotografií (Galerie K21)

28. 11. 18:00 hod. + křest prvního CD školy
(Kino Zbiroh)

Tajemné megality a kruhy v obilí

Vytrvalostní plavci mají další dva rekordy
PLZEŇ, ROKYCANY | Skupina juniorských plavců z Výběrové plavecké školy Jiřího Řezáče, kde trénují plavci z
Rokycan i Plzně, vytvořila ve druhé půlce listopadu další dva české rekordy v
extrémně vytrvalostním plavání. České
rekordy vytvořili v disciplínách 100 kilometrová a 24 hodinová plavecká kraulová štafeta. Na pokoření stokilometrové vzdálenosti potřebovali účastníci
akce 35 hodin a 53 minut. Při druhém rekordu dokázali zdolat za 24 hodin 68 kilometrů a 75 metrů. Oba tyto rekordy se
zapsaly do České knihy rekordů.
Akce se uskutečnila v plaveckém bazénu SK Radbuza Plzeň. „Před touto
stokilometrovou plaveckou kraulovou
štafetou proběhl nejprve vytrvalostní
test plavců, na základě kterého byla vytvořena nominace plavců do této štafety. Tohoto nominačního testu se zúčastnili zájemci, kteří se chtěli štafety zúčastnit, nebo si alespoň chtěli vyzkoušet, jak na tom jsou se svojí vytrvalostí
a fyzickou kondicí,“ uvedl Jiří Řezáč.
Při této akci překvapil a nejvíce potěšil

výkon teprve šestileté talentované Barbory Majerové, která dokázala téměř
dvě hodiny nepřetržitě plavat plaveckým způsobem kraul.
Závodníci z této školy mají už kompletní sadu všech šesti českých rekordů,
které se dají ve 24 hodinovém štafetovém plavání získat. Tohoto úspěchu dosáhla historicky nejmladší skupina Českých plavců v kategorii žactva. „V příštím roce chtějí závodníci přidat do své

sbírky i kompletní sadu všech šesti rekordů na stokilometrových tratích v kategorii juniorů. K tomuto úspěchu je potřeba uspět již pouze v jedné stokilometrové štafetě,“ upřesňuje Jiří Řezáč.
V příštím roce kromě poslední akce
juniorské skupiny plavců bude o české
rekordy bojovat rovněž štafeta seniorských plavců bez věkového omezení. V
plavání jednotlivců se o několik rekordů rovněž pokusí i vedoucí vytrvalost-

ních plavců a organizátor extrémně vytrvalostních akcí Jiří Řezáč.
Za sedm let, co se skupina vybraných jedinců věnuje extrémně vytrvalostnímu plavání, vytvořili tito plavci
již čtyřicátý český rekord v tomto plaveckém odvětví. Pokud budou v příštím
roce maximálně úspěšní, mohou přidat
až deset rekordů a zaokrouhlit tak počet
získaných rekordů na rovných padesát.
(lsi)

INZERCE

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

Štafety se zúčastnili: Hronová Lucie, Hron David, Frühauf Jakub, Rollinger Adam, Planetová Alexandra, Perk Tomáš,
Bláhová Andrea, Potůček Jakub, Vítovcová Petra, Komárková Diana, Tkáč Tomáš, Andrlíková Dora, Pospíšilová Karolína a Řezáč Jiří.
FOTO | ARCHIV PLAVECKÉ ŠKOLY
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Rada se chystá na další závody
Čtyřicet let trvalo, než se
někdo z Fitness clubu
Staňkov zúčastnil
mistrovství světa. Letos
se to povedlo hned
dvěma silákům. Ostudu
rozhodně neudělali.
KRISTÝNA BUBLOVÁ
STAŇKOV | Tomáš Tauer a Karel
Rada z Fitness clubu Staňkov se letos
na podzim zúčastnili Mistrovství světa
Masters v silovém trojboji, které se konalo v Plzni.
V historii clubu se to těmto dvěma
soutěžícím povedlo úplně poprvé, a to
právě v roce 40. výročí jeho existence.
Oba závodili v kategorii veteránů nad
40 let.
Tauer začal soutěž osobními rekordy
v dřepu s činkou 240 kg a tlakem na lavici 190 kg. V mrtvém tahu dal 240 kg a
tím si vytvořil nové osobní maximum
670 kg, které v soutěži znamenalo 7.
místo.
Karel Rada měl ambice na medaili ve
dřepu, což se mu nakonec nepodařilo. V
tlaku na lavici si ale výkonem 190 kg
zlepšil své maximu.
V mrtvém tahu dal druhým pokusem
280 kg a v souboji o malu bronzovou
medailu, kterou už má z letošníhi Mistrovství Evropy, se pokusil o zvednutí
295 kg.
Pokus byl nadějný, ale bohužel neuznán. Přesto tímto závodem zakončili siloví trojboři se Staňkova jednu z nejúspěšnějších sezonu v historii klubu.
„Na mistrovství Evropy i světa vzpomínám velmi rád i když jsem nepředvedl ani na jednom závodu výkon dle
mých představ,“ hodnotí kriticky účast
na dvou závodech Karel Rada. „Na ME
jsem dřepl 310 kg, v bench pressu 185
kg a v mrtvém tahu 285 kg, což stačilo
na třetí místo v mrtvém tahu a celkově v

„

Dalším
významným
závodem bylo
Mistrovství ČR Masters,
kde se mi podařilo
zvítězit v kategorii 105
kilogramů.“
trojboji jsem obsadil páté místo. Na MS
nebyl ani jeden pokus zapsán, bohužel,“ pokračuje Rada, který začal cvičit
už před dvaceti lety.
„Nejdřív jsem se věnoval kulturistice
a později jsem přešel k silovému trojboji. Závodů se zúčastnuji s přestávkou již

Karel Rada (vpravo) na ME, kdy dřepl 310 kg, v benchpressu 185 kg a v mrtvém tahu 285 kg, což stačilo na 3. místo v
mrtvém tahu a celkově v trojboji obsadil 5. místo.
FOTO | ARCHIV KAREL RADA
zhruba deset let,“ uvádí čtyřicetiletý
sportovec ze Staňkova.
Kromě mistrovství Evropy a světa se
Karel Rada v letošním roce zúčastnil
spousty dalších závodů.
„U nás beru jako úspěch druhé místo
na Mistrovství Čech mužů RAW, což
jsou závody bez podpůrných dresů a
bandáží. Zde si velmi vážím držení národního rekordu ve dřepu, který jsem letos vylepšil na 272,5 kilogramu. Dalším
významným závodem bylo Mistrovství
České republiky Masters, kde se mi podařilo zvítězit v kategorii 105 kilogramů,“ popisuje uplynulou úspěšnou sezonu Rada, který se ve Fitness clubu Staňkov již pilně připravuje na své další závody.
„Zhruba po měsíčním odpočinku se
začínám připravovat na novou sezonu.
Prvních závodů se zúčastním v lednu,
což bude Mistrovství České republiky
Masters RAW, kde bych se chtěl dobrým výsledkem pokusit kvalifikovat na
mistroství světa, které se letos bude konat ve Finsku. Další závody budou v
únoru a podle výsledků budu zvažovat
účast na dalších závodech jako je mis-

trovství Evropy nebo světa,“ uvedl
Rada a dodal, že vše záleží také na financích, protože v závodních kategoriích
Masters si veškeré výdaje se závody hra-

Karel Rada při dřepu.

dí soutěžící sami.
„Uvítám proto jakoukoliv finanční
pomoc od sponzorů,“ uzavírá s úsměvem silový trojbojař.

FOTO | ARCHIV KAREL RADA
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Karatisté z klatovského klubu
obhájili zlaté medaile
Bojovníkům z krajské
ligy dominují ti z Klatov.
V Plzni vybojovali
čtrnáct nejcennějších
kovů.
KLATOVY | Čtyři soutěže během roku,
dvě disciplíny - v kata a kumite, čtyři věkové kategorie, sedmnáct klubů včetně
jednoho zahraničního, stovky závodníků, desítky rozhodčích, trenérů a vždy
stejný vítěz.
I tak by se dal charakterizovat uplynulý ročník Krajské ligy mládeže v karate,
který skončil na konci podzimu závody
v Plzni. Už podruhé za sebou tuto soutěž vyhrál klatovský klub 3K - Karate
klub Klatovy.
Klatovský klub na závodech ve Kdyni, dvakrát v Plzni a v Hrádku u Rokycan nasbíral celkově 260 bodů za svá
medailová umístění. To je o devatenáct
více než-li druhý tým z Horažďovic a o
třicet více než klub z Rokycan.
Klatovský klub byl úspěšný i v celkovém součtu umístění jednotlivců. Mezi
mladšími žáky jasně zvítězil Kryštof
Ruža, druhá ve starších žačkách skončila Radka Höflerová a mezi staršími
žáky Tomáš Choc, poslední celkové bodované místo v jednotlivcích získala Karolína Mikynová.
Co k tomu všemu dodává trenérka
Petra Levá Strnadová? „Jsem na své závodníky, což je moc strohé slovo na to,
jak bych chtěla vyjádřit obdiv k nim,
tedy na své ovečky, velmi pyšná. Především na to, s jakou chutí závodili, připravovali se na jednotlivé závody, žili vzájemnými úspěchy, povzbuzovali se. To
je pro mne i důležitější než-li velké vavříny. Ale samozřejmě jsem velmi ráda,
že jsme toto vítězství v takové konkurenci obhájili.“

Pyšná trenérka Karate klubu Klatovy Petra Levá Strnadová (na snímku vpravo vzadu) se svými některými úspěšnými
bojovníky, kteří obhájili prvenství v Krajské lize karate.
FOTO | ZASLAL TOMÁŠ LEVÝ

Z Plzně putovalo do Klatov
čtrnáct medailí
Karate klub Klatovy v posledním kole
krajské ligy karate opět stál na pomyslném stupni vítězů. Třináct závodníků
přivezlo do našeho města 14 medailí,
což je v konkurenci 93 závodníků z 15
klubů obdivuhodný počin.
Celkové třetí místo zapadlo do celkové účasti klatovského klubu v této dlouhodobé soutěži a pomohlo získat nakonec nejvyšší post po součtu všech umístění v této lize.
Umístění bojovníků klubu 3K: Kata:
1. místa - Peter Wiliam Searles, Kryštof
Ruža; 2. místa - Dominik Jakl, Tomáš
Choc, Radka Höflerová; 3. místa - Radka Höflerová, Karolína Mikynová. Kumite: 1. místa - Tomáš Choc, Jakub

Kunc; 2. místa - Tomáš Forst, Karolína
Mikynová; 3. místa - Kryštof Ruža, Anika Draheimová.

Karate klub Klatovy
úřadoval i ve Kdyni
Jednoznačné první místo mezi patnácti
oddíly z celého Plzeňského kraje, mnoho medailových umístění, návrat bývalého člena Dung Minh Nguyena a hlavně zajímavé závody ve kdyňské sportovní hale, to byl první listopad pro klub
3K z Klatov.
Patnáct karatistů z Klatov již klasicky rozvířilo svoje karatistické umění a
jasně ukázalo, kdo je v kraji nejlepší.
Trenérka Petra Levá Strnadová byla
pyšná na svoje svěřence: „Dokázali
jsme, že naše první místo v Krajské lize

mládeže nebylo náhodné. Naše děti
mají již veliké množství zkušeností,
chuť do závodění a to se pak na výsledku vždy projeví.“
Mezi úspěšné klatovské závodníky se
tentokrát zařadili Pavel Volf, Peter Wiliam Searles, Kryštof Ruža, Pavel Havlovič, Anika Draheimová, Matěj Hošek, Karolína Mikynová, Radka Höflerová, Jakub Kunc, Dominik Blažek a
Minh Dung Nguyen.
Právě k posledně jmenovanému bojovníkovi trenérka Karate klubu Klatovy Petra Levá Strnadová ještě dodává:
„Jsem moc ráda, že se k nám Mirek, jak
Minh Dungovi říkáme, vrátil z Naramy.
Trénovala jsem jej od jeho osmi let ještě v Naramě a nyní jsem jej zase mohla
přivítat ve svém klubu. Za to jsem moc
ráda.“
(lev)

Viktorka je fotbalovým půlmistrem
ZDENĚK SOUKUP
PLZEŇ | Jejich domácí zápasy mají
vždy stejného vítěze. V Doosan Areně
v této sezoně Synot ligy neztratili fotbalisté Viktorie Plzeň ani bod. Na tom už
se v tomto roce nic nezmění. V 15. kole
si poradili s Bohemians 1905, byť se na
vítězství 2:1 hodně nadřeli.
A co víc, v polovině soutěže jsou první. O bod před druhou Spartou, další
bod ztrácí třetí Jablonec, s nímž viktoriáni zakončí podzim.

„Vytvořila se nesmírně silná trojka,
která mašíruje. Budou to dostihy, ale
ligu to dělá zajímavou. My jsme z posledních osmi zápasů sedm vyhráli, a
přesto jsme jenom o bod první,“ upozornil na ligovou vyrovnanost i plzeňský
trenér Miroslav Koubek a dodal: „Jsme
pyšní na naši domácí bilanci.“
Za třemi body nasměroval viktoriány
proti Bohemians proměněnou penaltou
ve 31. minutě Hořava. Předtím fauloval
unikajícího Pilaře obránce Pauschek. A
když krátce po přestávce poslal hlavou

po souboji dvou kapitánů míč do vlastní
sítě hostující Jindřišek, zdálo se být rozhodnuto.
Jenže s tím se Bohemians 1905 nehodlali smířit. Utkání ještě pořádně
zdramatizovali a hlavní roli v tom hrál
opět Jindřišek. V 68. minutě zahrával
zpoza vápna trestný kop a chytře podstřelil plzeňskou zeď, i když mu pomohla i teč Petržely.
„Cíleně jsem to pálil po zemi, zeď většinou nadskakuje. Dneska nám ten gól
nepomohl ani k jednomu bodu, takže

zase tolik netěší,“ říkal Josef Jindřišek.
„Jinak si myslím, že jsme byli Plzni rovnocenným soupeřem,“ doplnil.
A měl pravdu. Favorizovaní domácí
se až do závěrečného hvizdu strachovali o vítězství. „Ve druhé půli jsme měli
dva sólové nájezdy, které jsme mohli
vyřešit lépe. Nemuselo dojít k hektickému závěru,“ litoval trenér Koubek zahozených šancí Tecla a Petržely. A vysekl
poklonu i soupeři. „Bohemka podala
opravdu dobrý výkon a zaslouží si uznání,“ dodal kouč Viktorie.

