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Rubikon pomáhá najít cestu
Už rok pomáhá bývalým
vězňům organizace
Rubikon Centrum mimo
jiné získat práci, firmy
by je posadily i za volant
autobusu.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
EVA HAVELKOVÁ
KLADNO | „Zavřeli mě za to, že jsem
jezdil bez řidičáku. Kdyby nebylo po
propuštění z vězení pomoci organizace
Rubikon a mé rodiny, byl bych dnes někde pod mostem. Mít práci v oboru, ve
kterém jsem vyučený a který mě baví,

Deseti lidem s trestní minulostí pomohla během ročního působení na Kladensku najít práci nezisková organizace Rubikon.
FOTO | EVA HAVELKOVÁ

už měsíc po propuštění je neuvěřitelné,“ říká devětadvacetiletý Václav
z Kladenska (jméno na přání pozměněno, totožnost redakce zná). Je jedním
z deseti lidí s trestní minulostí, kterým
během ročního působení na Kladensku
pomohla najít práci nezisková organizace Rubikon zaměřená na návrat bývalých vězňů do běžného života.
Během roku se pracovníkům Rubikonu podařilo navázat spolupráci
s ostatními neziskovými organizacemi
v regionu i úřady. V srpnu dokonce otevřeli v Kladně na náměstí Sítná samostatnou pobočku, funguje třikrát týdně.
„V současnosti v Kladně spolupracujeme s pěti zaměstnavateli a aktuálně intenzivně pomáháme deseti lidem,“ říká
Anna Šulcová, manažerka kladenské
pobočky Rubikonu.
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„Mzdy v kraji se musí srovnat“
„Ve Středočeském kraji
musíme narovnat mzdy
a urychleně řešit
problémy s dopravou,“
říká lídr středočeské
ČSSD Jan Hamáček.
LÍDŘI
POD LUPOU
PAVEL SVAČINA
MLADÁ BOLESLAV | Ještě před třiceti
lety si bezstarostně hrál na skautském táboře. Tehdy by dnes osmatřicetiletého
příznivce skautingu Jana Hamáčka asi
ani ve snu nenapadlo, že právě bude
končit čtyřleté období na postu předsedy poslanecké sněmovny, což je třetí
nejvyšší ústavní funkce v zemi. A zatímco na skautském táboře si dnešní místopředseda ČSSD a lídr středočeské kandidátky nemusel lámat hlavu s budoucností, teď o ní přemýšlet musí. V nadcházejících říjnových volbách totiž voliči znovu rozdají karty a Hamáček se bude
ucházet o již čtvrté angažmá v dolní komoře parlamentu.
„O tom, co se mnou bude dál, nijak
zásadně neuvažuji,“ říká ale politik.
„Snažím se maximálním způsobem odvést dobrou práci ve volební kampani.
Po celé čtyři roky a nyní o to intenzivněji jezdím po středních Čechách, kde
chci přesvědčit Středočechy, že sociální
demokracie je pro ně nejlepší volbou.
Co bude po volbách, je hlavně na našich
voličích,“ podotýká. Dlouhodobě se věnuje otázkám zahraniční a bezpečnostní
politiky státu. Na začátku své kariéry například dělal předsedu zahraničního výboru a byl stínovým ministrem obrany.
„Pokud bych tedy zůstal ve sněmovně a
měl se rozhodovat, co dál, tak by mojí
volbou určitě byla některá z těchto oblastí,“ uvedl Hamáček, který plynule hovoří několika jazyky.
S kým by ČSSD v případě, že by dostala odpovídající množství hlasů, po
volbách vládla, zatím nechce spekulovat. „Nechci před volbami vylučovat
žádnou možnost, tedy kromě těch, kde
je naprostý programový rozkol. Dokážu
si představit, že bychom i nadále spolupracovali s ANO. Velkým problémem
by však byla účast ve vládě někoho, kdo
je trestně stíhán,“ říká Hamáček.
Proč by Středočeši měli volit právě
jeho a ČSSD, má však jasno. Sociální

Lídrem středočeské kandidátky ČSSD je osmatřicetiletý Jan Hamáček, který
stál čtyři roky v čele poslanecké sněmovny.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
demokraté podle něho splnili většinu slibů, které dali voličům. „Jde například o
nárůst minimální mzdy, slíbili jsme, že
do roku 2018 bude ve výši alespoň
12 200 korun, a to se také stalo. Plníme
i slib valorizovat důchody. Deklarovali
jsme, že zrušíme zdravotnické poplatky, že zastropujeme věk odchodu do důchodu maximálně na 65 let, že poroste
průměrná mzda – vše splněno,“ řekl Hamáček.

„Není kam utíkat. Jsme
součástí Evropské unie“
ČSSD vnímá i otázku migrace, jen místo silných populistických prohlášení
dává přednost jednání s partnery. Snaží
se podle něho přesvědčit spojence v Evropské unii, aby se začaly budovat na
území Libye záchytné tábory a zastavil
se příliv uprchlíků do Evropy. „Problém se musí řešit tam, kde vznikl, a my
musíme chránit naše hranice. O tom ale
hovoříme celou dobu v rámci Visegrádské čtyřky,“ říká Hamáček. Jedním dechem však dodává, že Česká republika
je exportní zemí a pro její další fungová-

ní je nezbytné, aby zůstala součástí Evropské unie. „Není kam jinam utíkat.
ČSSD je proevropskou stranou a naší
politikou se snažíme v EU prosadit to
nejlepší pro naše občany,“ dodává Hamáček.
Zároveň však připouští, že řada nedodělané práce je ve středočeském regionu, kde kandiduje. K řešení je celá řada
problémů. „Co se týče mezd, na které se
v kampani zaměřujeme, tak třeba v
Mladé Boleslavi jsou díky Škoda Auto
nadprůměrné, ale pak máme regiony,
jako je Rakovnicko, Příbramsko a další,
kde je situace úplně jiná. Stáli bychom
o to, aby se situace postupně narovnávala a i v těchto regionech mzdy stoupaly,“ říká politik.
Řešením je podle něho budování dopravní infrastruktury do těchto lokalit,
která by motivovala zaměstnavatele
více tam investovat a vytvářet lépe placená místa. Stejně tak je potřeba pomáhat lidem s rekvalifikacemi a lépe zaměřovat vzdělání budoucích absolventů
podle potřeb firem. „Prioritou pro nás
bude zákon o duálním vzdělávání, kdy
studenti absolvují výuku částečně pří-

mo ve firmách a budou kvalitněji připraveni na budoucí zaměstnání,“ dodává
Hamáček.
Hlavní problém Středočeského kraje
ovšem vidí v dopravě. Je to prý společný úkol ministerstva dopravy, pražského magistrátu a Středočeského kraje.
„Chybí nám stále klíčové dopravní stavby, ať už je to okruh kolem Prahy, klíčové dálnice D3, D4 a D7. To samé je v železniční dopravě, máme velké projekty,
který by lidem pomohly, a musíme s
nimi pohnout,“ upozorňuje lídr středočeské ČSSD.
Jan Hamáček se narodil v Mladé Boleslavi, kde dodnes žije s manželkou
a dvěma syny. V současné volební kampani ale své nejbližší moc nevidí, potkávají se spíš mezi dveřmi bytu. „Jsem
rád, že to moje rodina bere s pochopením. Včas jsem je varoval, že po letošní
dovolené si budou muset zvyknout, že
mě moc neuvidí. Zatím to zvládají,“
říká. Má školou povinné kluky, které se
alespoň snaží v rámci možností ráno odvézt do školy. „Oba synové jsou velmi
aktivní, hrají například florbal a věnují
se brazilskému bojovému umění capoeira,“ pochvaluje si poslanecký předseda.
Nenápadně se je také snaží postrkovat ke skautingu, kterému se sám v mládí věnoval. Byl členem 8. vodního oddílu v Mladé Boleslavi. „Nedávno si náš
oddíl připomněl 80. výročí od založení,
a když jsem viděl tu spoustu dětí, které
jsou v oddíle, tak věřím, že to má budoucnost. Skauting v člověku zanechá
hodnoty, které by měla česká společnost udržet. Byl bych rád, kdyby v této
tradici moji kluci pokračovali,“ upřesňuje Hamáček. A i když volného času moc
nemá, rád si pročistí hlavu jen sám se sebou a okolní přírodou při jízdě na motorce. „Občas se snažím dostat také na fotbal a na hokej, kde fandím Mladé Boleslavi. Naposledy jsem takto fandil proti
Slavii, což ovšem moc dobře nedopadlo,“ směje se Hamáček.

Lídři pod lupou
V seriálu představujeme
středočeské lídry relevantních
stran a hnutí, kteří kandidují
v podzimních sněmovních volbách.
Dosud jsme představili: Tomio
Okamura (SPD), Ivan Bartoš
(Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr
Štěpánek (Zelení), Miroslav
Kalousek (TOP 09), Jan Skopeček
(ODS), Ivan Gabal (KDU-ČSL),
Stanislav Grospič (KSČM)
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Rubikon pomáhá najít
cestu zpět do života
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Za rok působení v Kladně jsme měli
okolo pěti desítek klientů. Kromě deseti, kterým jsme domluvili práci, prošel
jeden bývalý vězeň rekvalifikací, jeden
získal obnovu řidičského průkazu a další pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná,“ shrnuje úspěchy Anna Šulcová. Právě její aktivní a lidský přístup
Václav, jehož za mříže dovedly drogy
za volantem a následné opětovné řízení
bez řidičského oprávnění a porušení
podmínky, oceňuje. Rubikon kontaktoval ještě z vězení. „Začaly mi chodit různé exekuce. Z vězení se úřední věci špatně vyřizují, nemáte mobil, přístup
k mailu, trvá týden, než vaše pošta odejde zkontrolovaná od vychovatelů. Pracovnice Rubikonu mi to vše pomohla zařídit,“ vzpomíná Václav.
Z vězení ho pustili letos v dubnu a už
začátkem června začal díky pomoci Rubikonu jako vyučený autoklempíř opraINZERCE

vovat autobusy v ČSAD MHD Kladno,
kde byl před třinácti lety jako učeň na
praxi. „Václav má nyní za sebou tříměsíční zkušební lhůtu, zaměstnavatel je
s ním spokojený. Dokázal splatit exekuci, funguje opravdu dobře,“ chválí
úspěch manažerka Rubikonu. Shánět zaměstnavatele, kteří by byli ochotni dát
práci člověku s trestní minulostí, není
podle ní na Kladensku zas tak velký problém. „Nahrává nám situace na trhu práce, kdy chybí lidé. Nám se naopak stává, že se na nás firmy samy obracejí.
Jsou to na Kladensku především zaměstnavatelé z oboru stavebnictví, ať už poptávají zedníky, instalatéry či tesaře,
další zaměstnavatel přijímá řidiče autobusů, hledají automechaniky, autoklempíře a velkou část tvoří firmy najímající
operátory ve výrobě nebo skladníky,“
říká Anna Šulcová.
Obrátit se o pomoc na kladenský Rubikon mohou nejen čerstvě propuštění
lidé z výkonu trestu, ale všichni

s trestní minulostí. Proces začlenění se
zpět do běžného života je velmi náročný. Většina klientů Rubikon Centra
v Kladně má malé nebo téměř žádné pracovní návyky. „Žijí převážně na ubytovnách, pobírají dávky a mají vysoké dluhy. Pracujeme s nimi hodně na motivaci
získat legální zaměstnání, píšeme
s nimi životopisy, motivační dopisy, připravujeme je na přijímací pohovory i na
to, jak mají se zaměstnavateli hovořit
o své trestní minulosti. Řešíme s nimi
sociální témata, snažíme se jim pomoci
hledat ubytování, zajistit dávky na úřadech práce, zvládnout dluhy,” říká
Anna Šulcová.
Kladenská pobočka je už třetí ve
středních Čechách. Další působí také
v Kolíně a v Příbrami. „Upřímně, naše
statistiky hovoří o tom, že tři ze čtyř klientů neprojdou ani naším prověřovacím
procesem. Ale kdybychom pomohli
i jednomu klientovi z deseti, za to úsilí
to stojí,“ věří Anna Šulcová.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Rubikon Centrum
Podporuje bývalé vězně od roku
1994.
Za posledních pět let pomohlo
v republice více než 700 klientům
získat legální zaměstnání.
80 % z nich v zaměstnání setrvalo
po zkušební době.
Organizace spolupracuje s téměř
200 zaměstnavateli.
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Dvě zrzky na
cestách. Grátis
Vítězkami unikátního závodu LowCost Race, jehož
cílem je za co nejméně peněz procestovat Evropu,
je Ginger Duo – Jana Řezníčková a Lenka Rzepková.
JOSEF HORA
ČR | „Divočejší“ otcové či dědové dnešní mladé generace vyráželi za dobrodružstvím na tremp. Spali pod širákem,
toulali se přírodou a cítili se svobodně.
Byl to jejich protest proti měšťákům čili
„mastňákům“, jimž s oblibou říkali „paďouři“. Tedy ti, co se v přírodě neumějí
chovat. To jejich potomci, kteří se narodili krátce před nebo po revoluci, si cestování „okoření“ cizinou. Nejen české
luhy a háje, ale rovnou Evropa nebo
celý svět. Místo vláčku podél Sázavy
volí stopování na dálnici a milují poznávání cizích krajů i lidí „na vlastní pěst“.
Právě takoví nadšenci se před časem zúčastnili bláznivého českého závodu
LowCost Race, v překladu něco jako
túra či klání za minimum peněz.

Vsadit na červenou v ruletě
Pravidla jsou jednoduchá, musíte být v
týmu dva a máte 10 dní na to, abyste
bez vlastních prostředků objeli co nejvíce vyznačených evropských měst, ale
třeba i vrcholky hor, údolí řek a jiná zajímavá místa. Tam plníte různé úkoly.
„Třeba v Monte Carlu musí jít závodník do kasina a všechny peníze vsadit
na červenou v ruletě. V Polsku si dát s
místními lidmi nějakým způsobem zadarmo vodku Zubrovku, ve francouzském Dijonu ochutnat cokoliv s dijonskou hořčicí. Nebo třeba stopnout letadlo,“ popisuje se škodolibým úsměvem
zakladatel závodu Milan Škoda. Každý

úkol je nutné vyfotit či natočit na mobil,
aby ho porota uznala. Důležité je utratit
minimum peněz, nejlépe žádné.

Triumf Zrzavé dvojky
Letošní ročník vyhrály Jana Řezníčková a Lenka Rzepková, dvě zrzavá děvčata, která si na trati říkala Ginger Duo neboli Zrzavá dvojka. Seznámily se těsně
před závodem na internetu.
„Všechna vyznačená města v Evropě
samozřejmě stihnout nejde. Na rozdíl
od většiny týmů, které vyrazily na jih,
my jely na sever,“ říká 22letá Lenka.

„

Když jsme
z Finska do
Švédska hledaly loď,
námořníci nás na palubu
nechtěli ani za úklid.
První kroky z centra Prahy vedly na
výpadovku, kde „chytily stopa“ směr
Varšava. Tam je čekal první úkol – vylézt na střechu tamního paláce kultury.
„Byl večer, takže už bylo zavřeno.
Nejdřív jsme se zeptaly ochranky, která
nás odmítla. Pak jsme obří dům obcházely a nakonec se nějak dostaly dovnitř
a různými výtahy se pokoušely vyjet na
střechu, dostaly jsme se jen do 27. patra, musely jsme to nechat na ráno,“
vzpomíná. Z Polska stopovaly přes Estonsko, Finsko, Švédsko do Dánska a pl-

Ginger Duo. Zrzavé vítězky si pochutnávají na jahodách.
nily úkoly. „Když jsme z Finska do
Švédska hledaly loď, finští námořníci
nás, ani za úklid, na palubu nechtěli.
Zkoušely jsme vydělat na jízdenku pouličním zpěvem, ale dostaly jsme jen dvě
eura. Nakonec jsme u pokladny na trajekt potkaly staršího pána, který nám
lístky za 100 euro koupil. Loď jak z filmu Titanic s vlastní kajutou, nádhera,“
podotýká cestovatelka.
Ze Švédska dojelo Ginger Duo do
Dánska, kde se jim podařil husarský
kousek. Letadlem se přesunuly až do
Turecka, za což dostaly od poroty hodně bodů. „Lidé nám cestou dávali i peníze. Třeba 50 euro, jen tak. Právě za ně
jsme koupily letenky z Dánska do tureckého Izmiru. Odtud jsme se pak stopem
po zemi dostaly postupně do Čech, kde
nás za pár dní vyhlásili jako vítěze závodu,“ dodává Lenka.

S uprchlíkem na oběd
Jana s Lenkou urazily za celý závod
okolo osmi tisíc kilometrů, ze „svého“
utratily jen pár stokorun. Janu podobná
klání baví. Nedávno se účastnila i mistrovství Česka v autostopu, které také
vyhrála. „Z Česka jsme se museli dostat
s kamarádem do Athén, tam si dát 24 hodin pauzu a pak se vrátit zpátky, trvalo
nám to 5 dní,“ vzpomíná. Jedna z cest ji
zavála i do Frankfurtu, kde měla za úkol

nechat se pozvat na ulici od cizích lidí
na oběd. „Oslovili jsme dva kluky, až
u jídla z nich vypadlo, že jsou uprchlíci
z Afghánistánu, kteří mají minimum peněz,“ vzpomíná na nevšední zážitek.
A co na její zálibu ve stopování říkají
rodiče? „Když jsem byla malá, tak jsem
občas stopovala s babičkou, která mě nabádala, ať to mámě neříkám. A pak jsem
také stopovala s mámou, to jsem zase
nesměla říct babičce. No a dnes to vědí
obě a snad je klid,“ uzavírá 26letá dívka, která se živí výukou angličtiny.

LowCost Race
• Závod vznikl v roce 2013 pro pár
kamarádů. Po Evropě tehdy
vyrazily 3 týmy, letos už bylo
týmů 90, tedy 180 závodníků.
• Každý účastník dostane na startu
2500 korun, za útraty každé
koruny je mu stržen 1 bod.
• Jeden tým ujede dle údajů z GPS
průměrně 5 tisíc kilometrů.
• Na začátku závodu pořadatelé
vyberou 10 týmů, které bedlivě
sledují. Zbylých 80 týmů klání
absolvuje ve volnějším režimu.
• Filozofií akce je získat
co nejvíce zážitků a přitom
neutratit ani korunu.

Jana Řezníčková a Lenka Rzepková v kokpitu letadla, které dvě zrzky přepravilo z Dánska do tureckého Izmiru. Dívky nemusely ze své peněženky dát na
úhradu letenek ani korunu. Celkově při svém bláznivém výletu Evropou procestovaly asi osm tisíc kilometrů.
FOTO 4 x | ARCHIV LENKA RZEPKOVÁ
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Experimentovala jsem, abych
Za svou láskou létala do USA, pracovala s manažery
z New Yorku i Tokia. Nyní se zpěvačce Monice Bagárové
zkrátilo cestování alespoň v soukromí. Za současným
přítelem totiž jezdí jen z Brna do Bratislavy. V USA ale natáčí
i nadále. „Usadit se v Americe? To mě nenapadlo ani tehdy,
natož teď, když mám doma rodinu, hudbu i lásku,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv je Monice Bagárové teprve
23 let, název nové desky Flashback naznačuje, jako by se mladá zpěvačka už
vracela ke svým hudebním začátkům.
„Spíše je to ohlédnutí za inspiracemi, které mě v hudbě formovaly. Vždyť třeba už
v devíti letech jsem vystupovala s jazzovými skladbami,“ říká současná představitelka moderní hudby ve stylu RnB.
Jste hostem sobotního Vodafone
YOU Festu v Praze. Na festivalech býváte vidět stále častěji, že?
Ano, s festivaly se to u mě začíná celkem
rozjíždět, takže se na nich objevuji stále
častěji. Doufám, že příští léto už se uvidíme všude! Na zmiňované akci 30. září
v pražských Holešovicích zapívám s rapperem Egem svůj song Neriešme, což je taková letní parádička, takže ke konci léta ideální věc. I já sama na festivaly ráda zajdu
jako divák. Před nedávnem jsem byla na
Stingovi, který vystupoval v Praze, nebo
na festivalu Hip Hop Žije.
V posledních letech jste trávila hodně
INZERCE

času ve Spojených státech, kde jste
pracovala na své kariéře. Co si pod
tím přesně představit?
Dostala jsem možnost zkusit natočit
v Americe písničky s tamějšími producenty a jedna z nich – Little Piece Of
Heaven – na konci srpna dokonce vyšla
i s videoklipem. Teď v listopadu se
chystám opět letět do Los Angeles
kvůli natáčení. Takže čistě hudební záležitost.
Proč jste se vůbec rozhodla pracovat na písních v Americe a s cizími producenty? Měla
jste špatnou zkušenost
s prací v Česku?
Byla to strašná náhoda, tak
jak to občas v životě bývá.
V restauraci v New Yorku,
kde jsem byla s mým přítelem, jsme náhodou seděli
vedle agentky, se kterou se můj
partner dal do řeči kvůli banálnímu podání kabátu. Za pár dnů
jsem byla ve studiu, kde si mě
chtěli naživo vyslechnout. Řekli
mi, že se jim strašně líbí barva
mého hlasu a to, že dělám právě
styl RnB. To je moje srdcová záležitost a je pravda, že v té době

tenhle styl tady v Česku právě moc nefrčel
a nebylo moc hudebních producentů, kteří
by se tomu věnovali. Po mém návratu do
Prahy přiletěli manažeři z New Yorku
i z Tokia a došlo k jednání s mou manažerkou tady o podmínkách spolupráce.
Jaké měli představy?
Chtěli oslovit japonský trh. Agentka, kterou jsme na začátku potkali a s níž spolupracuji dodnes, má totiž japonské kořeny
a pracovní vazby na Tokio. Za ty dva roky
se naše spolupráce hodně vyvíjela, experimentovali jsme se zvukem, stylem i mým
hlasem. Prostě obrovská zkušenost.
V listopadu vám vychází nová deska,
která témata se na ni dostala?
Album je produkováno a nahráváno tady
v Česku s mou kapelou, podíleli se na něm
skvělí hudebníci, které kolem sebe tady
mám. Nazvala jsem ho Flashback a je to
mé ohlédnutí k inspiracím, které mě v hudbě formovaly. Začínala jsem veřejně vystupovat v devíti letech s jazzovými záležitostmi a to se na mě hodně podepsalo.

Monika Bagárová

Narodila se 5. července 1994 v Brně.
Poprvé na sebe upozornila v roce
2009 v talentové soutěži
SuperStar, ve které postoupila
do finále. Tam skončila na 5. místě.
■ V roce 2011 se v anketě Český
slavík stala Skokanem roku, kdy jí
vyšlo debutové album Shining.
■ Po rozchodu s bohatým
Američanem je nyní jejím
partnerem slovenský bubeník
Dávid Hodek.

■

■

FOTO | PROFIMEDIA
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se mohla prosadit i v Japonsku
Na desce je pět mých srdcových coverů
a pět nových autorských věcí. To vše citlivě hudebně zaranžováno a spojeno do jednoho celku tak, aby si lidé, kteří mají rádi
RnB, soul, jazz a ještě můj projev, našli při
poslechu radost. Tedy v to já doufám.

Bagárová a Cristovao: Hvězdný pár ze SuperStar
Účast ve vůbec první česko-slovenské SuperStar
dala Monice Bagárové nejen pěveckou příležitost,
ale poznala zde i svou někdejší lásku – kolegu
z finálových kol Bena Cristovaa. Společně patřili
k nejsledovanějším a zároveň nejfotogeničtějším
párům v českém šoubyznysu. V roce 2011
společně dokonce nazpívali zamilovaný duet Chci.
Jejich vztah ale neměl příliš dlouhého trvání
a už pět let je minulostí. Oba se pak soustředili
především na své kariéry. Později udržovala
Bagárová delší dobu vztah s americkým přítelem,
kvůli kterému trávila za mořem téměř více času
než v Česku. Lásku na dálku se ale páru nepodařilo
udržet a loni přišel rozchod.
Krásná zpěvačka ovšem dlouho sama nezůstala.
V současné době tvoří pár se slovenským
bubeníkem Dávidem Hodekem.

A zpíváte na desce víc v angličtině,
nebo v češtině?
Tentokrát bude ještě převažovat angličtina. Šla jsem prostě pár let tou cestou ve
svých skladbách a také muzika, na které
jsem vyrůstala, byla převážně od světových hudebníků. Ale je tam i jedna skladba autorsky i textem ryze česká, nechte se
překvapit.
Nenapadlo vás také zkusit přímo prorazit za mořem, když už tam vaše písně stejně vznikají?
Náš první song už jsme do světa reálně pustili, takže se tam hraje. Uvidíme, jak se mu
bude dařit a kdy bude na cestě další skladba. Také jsem si zkusila zazpívat v jednom

„

RnB je moje
srdeční hudba.
Ve Spojených státech se
producentům líbil můj hlas.
hudebním klubu, bylo to v Greenwich Village v legendárním The Groove a zase to
byla úplná náhoda, fantastický zážitek.
Žádná veřejná pracovní vystoupení jsem
tam ale jinak neměla. Tohle byla souhra náhod, že jsem mohla vystoupit s kapelou.
Spojila jste svůj pobyt tam rovnou i se
studiem jazyka, jako to čeští mladí
umělci v Americe často dělají?
Můj bývalý přítel byl Američan, a to mi
strašně moc pomohlo ve zlepšení se v jazyce. Tak nějak přirozeně si to všechno sedlo
a myslím, že určitě mělo svůj smysl, že
jsem tam tak dlouho létala. Moje angličtina
zní dneska už úplně jinak než na začátku.

Neuvažovala jste někdy nad tím, že
byste do Ameriky přesídlila natrvalo?
Ne, nikdy. Vždycky jsem byla měsíc tam,
pak zase měsíc tady. Takhle jsem žila skoro tři roky. V New Yorku jsem strávila
opravdu hodně času. Teď jsem ale ráda, že
jsem zase hlavně doma, protože se tady
všechno krásně rozjelo. Mám tady lásku,
hudbu, rodinu, prostě všechno.
S láskou to ale ani tentokrát nemáte
tak jednoduché. Tedy alespoň pokud
jde o vzdálenosti. Váš přítel totiž žije
na Slovensku, takže teď pro změnu
pendlujete mezi našimi sousedy a Brnem, kde žije vaše rodina. Nemáte
toho věčného dojíždění už dost?
Zatím jsme úplně v pohodě. My jsme si na
sebe čas udělali, a i když je to někdy náročné, tak děláme maximum proto, abychom
mohli být spolu. Navíc já už jsem tak zvyklá neustále cestovat, že už mi to vůbec nepřipadá jako překážka.

jestli a kdy s tím přijde. Já bych rozhodně
neodmítla. Miluju ho, jsem rodinný typ,
mám ráda děti a za takové tři roky už bych
chtěla mít svou rodinu.
Vaši kariéru nastartovala jako první
SuperStar. Většina mladých talentů,
kteří soutěží projdou, po skončení
show tvrdě narazí, protože zájem
o ně ze dne na den upadne. Prošla jste
si i vy takovým obdobím, ze kterého
jste se musela dostávat?
Naštěstí vůbec ne. Hned po soutěži jsme
měla velké štěstí na dobrý management
a lidi kolem sebe, hned jsem začala točit
videoklipy a vše se rychle rozjelo. Musím
děkovat pánubohu, že stále funguju, protože si uvědomuju, že se to poštěstí málokomu. Určitě hrálo svou roli i to, že náš ročník SuperStar byl jako vůbec první česko–slovenský. Věřím ale, že každý,
kdo má v showbyz-

nysu být, se v něm prosadí a že je to boží
vůle shora.
Jednou jste o sobě prohlásila, že jste
moderní Romka. Co jste tím myslela?
Pro mě to znamená v první řadě vzdělání
a čestný život. Samozřejmě také žiju internetem, sociálními sítěmi a novými trendy,
co se týče módy i hudby. Ale to je až ten
druhotný význam. Zažila jsem v New Yorku, že lidi různých ras a národností můžou
fungovat vedle sebe, pokud se jejich mentalita řídí vzájemným respektem, čestností
a základní lidskou morálkou.
Vnímáte, že pro řadu mladých Romů
můžete být už teď – ve svých 23 letech, velkým vzorem, jak dosáhnout
úspěchu?
Určitě jsem strašně ráda, že někomu můžu
jít příkladem. Pokud bych třeba i jedinému
člověku pomohla najít motivaci, tak to, co
dělám, má rozhodně smysl.
Napadlo vás vyrazit například do
škol, podobně jako to dělá zpěvák Radek Banga, a motivovat děti prostřednictvím setkání s vámi?
Nějaké nabídky se už objevily, ale přiznám se, že jsme je ještě reálně a hlavně
zodpovědně nemohli řešit, protože práce
kolem hudby máme opravdu hodně a je to
teď to, co mě naplňuje pracovně nejvíc.
Moc času na ostatní aktivity mi nyní nezbývá. Ale všechno má svůj čas a do budoucna se tomu rozhodně nebráním, ale až
to ve mně uzraje. Mám celý život před sebou a myslím, že toho musím ještě hodně
zažít a hodně na sobě pracovat, abych mohla cokoli zodpovědně předávat dál.

Co vaše rodinné plány do budoucna?
Přemýšlíte o svatbě?
Určitě bych se chtěla vdávat. Myslím ale,
že je to hlavně na chlapovi, takže uvidíme,

INZERCE

CHCETE ZLEVNIT SVOJE PŮJČKY?
Půjčku na refinancování drahých úvěrů získáte levněji než ve vaší bance.
Peníze máte do dvou dnů od schválení a nemusíte nikam chodit, stačí vám internet.
Vyplňte nezávaznou poptávku na www.zonky.cz a zjistěte, kolik ušetříte.

www.zonky.cz

800 459 460

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.

Poskytovatelem úvěru je Zonky s. r. o.

8 29. září 2017

Česká republika
INZERCE

Naše země je Náš
sPolečNý domov

Co je hlavním úkolem státu? Chránit své
občany, zajišťovat jim bezpečí, spravedlnost a svobodu. Instituce demokratického
státu mají být jako střecha, pod kterou
lidé najdou jisté útočiště.
KDU-ČSL si coby zodpovědná strana velmi dobře uvědomuje, že bezpečí je úplně základní podmínkou pro slušný život
a ekonomickou prosperitu.
Podporujeme naše policisty, hasiče, vojáky a další složky, které slouží k ochraně
občanů. Stejně jako pevné zakotvení
české republiky v NATO a Evropské unii.
Populisté, kteří tyto organizace napadají, ohrožují bezpečí našich lidí. Z historie
víme, že samotná se naše země neubrání.
Na bezpečnosti nelze šetřit. Bezpečí našich občanů, našich rodin, našich dětí, je
na prvním místě. Platí to i pro zvládání
migrace. KDU-ČSL jako první strana prosazovala, že tento problém je třeba primárně řešit mimo hranice Evropy. A tento
náš názor nakonec převážil i na úrovni EU.
Rovněž chráníme životní prostředí.
V zemi otrávené jedy, sužované suchem,
či naopak povodněmi a nešetrným zacházením s půdou se nedá žít bezpečně. Péče
o krajinu, lesy a správné hospodaření zvyšuje kvalitu života.
Když dostaneme důvěru, budeme se
o naši zemi a její bezpečí zodpovědně
starat – je to náš společný domov.
Pavel Bělobrádek,
předseda KDU-ČSL

Jessii chtěli Američané,
pak prchali před Rusy
Před 15 lety zemřel jeden
z nejlepších scenáristů
komediálních a fantasy
filmů Miloš Macourek.
O jeho služby kdysi stáli
i hollywoodští producenti.
O slávu jej ale připravila
okupace v srpnu 1968.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Macourek–Vorlíček, jedna z nejznámějších dvojic české kinematografie. Jejich bláznivé filmy Jak
utopit doktora Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách
či seriály Arabela nebo
Mach a Šebestová stále patří ke zlatému fondu svých
žánrů, přitom od úmrtí scenáristy Miloše Macourka
uplyne 30. září už 15 let.
S osudovým „parťákem“, režisérem Václavem Vorlíčkem (na snímku
v kolečku), se Macourek poprvé setkal ve
vlaku při cestě na první ročník dětského
filmového festivalu ve Zlíně v roce 1961.
„Československo bylo ve výrobě filmů

pro děti a mládež velmocí. Dokonce existovaly pevně stanovené kvóty, kolik filmových titulů ročně má být určeno malým divákům,“ řekl nedávno Václav Vorlíček
pro portál iDNES.cz. Právě práce pro děti
a později i dospělé spojila oba filmaře na
celý život. Už tehdy ve vlaku se Vorlíček
Macourkovi svěřil, že by chtěl natočit
něco jako komiks, žánr, který i ve volnějších 60. letech nebyl v Československu
běžný. Další dva roky se scházeli po kavárnách a „pilovali“ konečnou podobu filmu.
Výsledkem byla v roce 1966 mimořádně
úspěšná komedie Kdo chce zabít Jessii?.
Film získal cenu na mezinárodním festivalu v italském Terstu a „Jessie“ oba autory později dostala do Ameriky. Film se totiž zalíbil americkým producentům a ti přijeli do Prahy, aby domluvili spolupráci.
Macourek s Vorlíčkem se poté vydali do
New Yorku, kde začali psát nový
scénář pro barevný film. „Macourek vždycky psal ve
slovinském Piranu, jezdil tam za
teplem, nesnášel déšť. Za našeho pobytu
v New Yorku
začalo pršet a on
začal hystericky křičet,
že tam dělat nebude, že jede
domů. Ale na ulici tehdy podnikavě vytáhli koše s vystřelovacími deštníky, kus za pět dolarů,
my je viděli poprvé, tak jsme si je

koupili. A použili je
i k pašování,“ vzpomíná Vorlíček s tím,
že v nich při cestě
zpět do ČSSR schovávali dolary. „Za
scénář nás vyplatili
v hotovosti. Jenže to byl rok 1967, dolary
by nám doma nenechali, a když jsem v hotelu v koupelně našel náplast, napadlo mě,
že bankovky nastrkáme do paraplat pod
dráty a zalepíme. Tak prošly celnicí a my
je podali manželkám skrze mříže u odbavení,“ vzpomíná režisér. V létě pak Američané přijeli do Prahy s tím, že se může začít točit. „Mělo to jediný háček: Bylo to
v srpnu 1968. Ten producent prchal prvním vlakem, který mu jel. Ale zaplatil
nám, všechna čest,“ vzpomíná na konec
velké slávy československého filmu Vorlíček. „Ale ta verze pořád ještě někde je,“ uzavřel tajemně režisér.

Nejznámější filmy dvojice M+V
Kdo chce zabít Jessii? (1966); Pane, vy jste vdova; Čtyři vraždy stačí,
drahoušku (oba 1970), Šest medvědů s Cibulkou (1972), Jak utopit
doktora Mráčka (1974), Zítra vstanu a opařím se čajem, Což takhle
dát si špenát (oba 1977), Rumburak (1984), Jezerní královna (1998).
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Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL
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Lékárník/lékárnice, farmaceutická
asistentka Soukromá lékárna v centru
Benešova přijmeme lékárnici na
plný/částečný úvazek. Dobré platové
podmínky, zaměstnanecké bonusy, měsíční
a čtvrtletní odměny. Příjemný pracovní
kolektiv. Požadováno VŠ vzdělání. T:
607107770, ulrichova@vinform.cz

Lékořic e a.s.

Nastupte do Amazonu a získejte mzdu
od 135 Kč za hodinu Světoznámý
internetový obchod nabízí místo se
smlouvou na dobu neurčitou. Mzda 125
Kč/hod + 10% bonus, týden dovolené navíc
+ další výhody. Pohovory denně v Praze na
Zličíně. Více info na tel.: 800 856 856

Více na www.jobdnes.cz/detail/U6USLJ

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Státní, veřejná správa

Ošetřovatelé do Německa - domovy seniorů -…

Ošetřovatelé do Německa - domovy seniorů -…

50 000 - 55 000 Kč / měsíc

Klinický psycholog/-žka (nebo psycholog/-žka ve zdravotnictví)

Randstad s.r.o.

50 000 - 55 000 Kč / měsíc

Inspektor v oddělení kontroly, Praha

Lékař/lékařka - Nefrolog

Konzultant do kanceláře - Brno

Lékař/lékařka - Nefrolog

Referent zdrojů financování a odměňování, odborný rada, Praha

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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středočeský kraj opravuje silnice za miliardy.
doprava je pro nás prioritou, prohlašuje vedení kraje
když se současná krajská koalice ujala vlády ve středních čechách, vyhlásila dopravu jako svou prioritu.
katastrofální stav silnic ii. a iii. třídy ve středočeském
kraji po tom doslova úpěnlivě volal.

s realizací dálnice D3 na území středních Čech.Vláda po jednání
se Středočeským krajem v květnu rozhodla o financování čtyř
staveb prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI). Celkem se jedná o 3,136 miliardy korun včetně DPH.

Středočeským krajem projede denně zhruba 14 milionů aut,
z toho velké množství právě po krajských silnicích. Je pak
celkem logické, že takový provoz na vozovce zanechá značný
vliv. O letních prázdninách tak například kraj nechal kompletně opravovat desítky úseků silnic a mostů. Celkem v roce
2017 půjdou z rozpočtu kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury, Integrovaného regionálního operačního programu
a dalších zdrojů na rekonstrukce silnic II. a III. třídy a krajských
mostů zhruba 2 miliardy korun.„Prosím všechny řidiče o trpělivost a pochopení. Protože rekonstrukce silnic a doprava je
prioritou naší krajské vlády, chceme toho opravit co největší
množství,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava
Pokorná Jermanová.

„Je to pro nás obrovský úspěch, neboť tímto rozhodnutím
vlády dostáváme příležitost investorsky zajistit dopravně významné stavby, které napomohou urychlit přípravu a realizaci
dálnice D3 ve Středočeském kraji a zároveň odlehčit extrémně
zatížené silnici I/3 a komunikacím navazujícím na pražskou
aglomeraci,“ sdělila tehdy k rozhodnutí vlády hejtmanka
Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.„Doprava je
a bude pro naši vládu prioritou. Za naše volební období chceme
opravit co největší množství silnic a mostů, co nám krajské prostředky dovolí,“ uzavírá Středočeská hejtmanka.
vedení kraje ale hledá i jiné cesty, jak dopravě ulevit.
chce vybudovat páteřní síť záchytných p+R parkovišť,
aby lidé mohli za zaměstnáním či zábavou pohodlně
dojíždět integrovanou dopravou.

zafinancovat, nebo dokonce projekčně připravit. Musíme se
zamyslet nad tím, jak může kraj pomoci. Dokážu si představit
výzvu z Infrastrukturního fondu, která by pomohla s přípravou
projektové dokumentace. Našim cílem je, aby města a obce
získaly na záchytná parkoviště co nejvíce prostředků,“ podotkl
Věslav Michalik, radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova.
Další problém, který obcím brání v realizaci projektů, jsou problémy s odkupem pozemků u vlakových nádraží a zastávek.
Ve většině případů jsou tyto pozemky ve vlastnictví dopravce
České dráhy (ČD). U několika málo lokalit se jedná o pozemky
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo o soukromé pozemky.„Zahájili jsme jednání s ČD a SŽDC ohledně urychleného
prodeje dotčených pozemků obcím. Problém u pozemků SŽDC
je ten, že jejich prodej musí schválit Vláda ČR a takový proces
může podle předchozích zkušeností trvat až několik let. Oba
dva drážní subjekty však přislíbily, že proces prodeje pozemků
obcím co nejvíce urychlí a obcím vyjdou vstříc,“ doplnil radní
František Petrtýl. V některých městech společně se záchytnými parkovišti (Park & Ride) vzniknou také parkovací místa pro
kola (Bike & Ride). Pokud by se podařilo zrealizovat všechny
projekty, přibylo by u středočeských nádraží skoro tisíc nových
míst na odstavení kol.

kraj vyzývá řidiče:
zapojte se do opravy i vy!
Jedním ze způsobů, jak chce Středočeský kraj dojít k efektiv- Do konce srpna letošního roku krajský Odbor dopravy, který
nímu opravování silnic, je i přímá komunikace s řidiči. Kraj koordinuje projektové záměry jednotlivých měst a obcí, prona svých webových a facebookových stránkách pravidelně věřil 107 míst, kde by bylo možné zřídit záchytné parkoviště.
informuje o blížících se opravách a uzavírkách. Na webu htt- Samotná města a obce mají zájem o vybudování parkovišť přehled 5 zásadních oprav na silnicích
ps://musimetoopravit.cz mají Středočeši možnost hlásit, co P+R v 77 lokalitách.
za rok 2017 ve středočeském kraji
je na jaké silnici špatně. Úředníci
Celkem by takto mohlo vzniknout
Vybraná města a obce, které mají projekty
podařilo se dokoNčit RekoNstRukci mostu
z odboru dopravy jim přitom
zhruba 7,5 tisíce parkovacích
už připraVené nebo dokonce už záchytná
parkoViště budují
přes vodNí NádRž švihov (želivku)
poskytují zpětnou vazbu, aby se
míst. Téměř připravených už je
počet míst
počet míst b+R
řidiči ujistili, zda je jejich problém
16
projektů,
z
toho
deset
jich
je
město / obec
Název:
II/150 BRZOTICE, REKONSTRUKCE MOSTU, EV.Č. 150-012
p+R
(bike & Ride)
zaznamenán a řešen. Od začátku
v Pražské metropolitní oblasti,
teRmíN:
4/2016 – 10/2017, REKONSTRUKCE ROZDělENa
Nový kNíN
23
35
DO 2 ETaP Na DVě STaVEBNí SEZóNy
září je také spuštěn nový Dopravtedy v těsné blízkosti Prahy. NejpříbRam
187
–
Náklady: NáKlaDy 80MIl KČ (90% DOTaCE)
ní portál Středočeského kraje (dodřív by se mohlo stavět například
dobřichovice
111
–
prava.kr-stredocesky.cz), kde jsou
v Úvalech, Říčanech, Roztokách
soumostí spojující město sedlec pRčice
představeny získané informace
u Prahy, Benešově nebo v PečřevNice
120
108
Název:
II/120, MOSTy EV.Č. 120-004,005,006
SEDlEC-PRČICE PŘES SEDlECKý POTOK
z monitorování silniční dopravy
kách, Příbrami, Rakovníku
kolíN
104
–
teRmíN:
4/2017 – 11/2017
prostřednictvím prvků aktivního
a Hořovicích. „Evidujeme také
sázava
38
12
Náklady: 58,182MIl KČ (90% DOTaCE)
monitoringu - inteligentních ukažádosti několika obcí, které by
sedlčaNy
–
–
zatelů rychlosti, úsekových detekuvítaly od Středočeského kraje
Nové přemostěNí řeky jizeRy v sojovicích
mšeNo
20
–
torů a dynamických vah. Jedná se
finanční pomoc s přípravou a reNázev:
SOJOVICE, MOST EV.Č. 331-008
Náklady: 172,135 MIl KČ (90% DOTaCE)
o velmi účinný informační nástroj
alizací projektu. Jedná se zejména
RakovNík
120
–
v oblasti dopravy, využitelný pro mNichovo hRadiště
o menší obce, které z hlediska
25
–
stavba obchvatu městysu plaňaNy
obce a města, policii, školy, orgasvého rozpočtu nemají dostatek
Název:
II/329 PlaňaNy, OBCHVaT
nizace, odbornou a laickou veřejnost.
peněz na spolufinancování projektů, třeba Zeleneč nebo MstěNáklady: 45MIl KČ (90% DOTaCE)
tice. U Mstětic by mohlo vyrůst záchytné parkoviště pro několik
saNace skal u štěchovic
dálnice d3 je prioritou
set aut. Jde o lokalitu mezi dvěma dálnicemi D10 a D11,“ vyNázev:
KOMPlExNí SaNaCE SKal V ÚSEKU STRNaDy-ŠTěCHOVICE
Za dobrou novinu pro středočeské silnice se dá považovat také světlil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.
Náklady: 176,089 MIl KČ (90% DOTaCE)
to, že se intenzivně pracuje na realizaci staveb souvisejících „Menší obce nemají často finanční možnosti P+R parkoviště

objevte krásy středních Čech!
Chcete poznat nejkrásnější místa středních Čech?
Navštivte hrady a zámky s bohatou historií nebo obdivujte výjimečné památky UNESCO. Objevujte s námi
přírodní zajímavosti nebo se rekreujte v klidném prostředí mimo ruch velkoměst. Ochutnejte a poznejte
středočeské regionální výrobky a tradiční pokrmy…
Poradíme vám. Nově jsme otevřeli turistické informační centrum Středočeského kraje v Husově ulici 21
v Praze, otevřeno denně 10.00–18.00 včetně víkendů
a svátků.

středočeská centrála cestovního ruchu

Naše poslání

• propagace Středočeského kraje v oblasti cestovního
ruchu,
• propagace jednotlivých turistických regionů
• ve středních Čechách,
• provoz turistického informačního centra v Husově ulici
v Praze,
• prezentace turistických nabídek středních Čech
• na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích
cestovního ruchu,
• pořádání press a fam tripů a odborných konferencí,
• partnerem podzimního Žofínského fóra s tematikou
cestovního ruchu ve středních Čechách.

• zviditelnění středních Čech jako hlavního turistického
cíle
• prodloužení pobytu návštěvníků v kraji na vícedenní
pobyty
• oslovování nových cílových skupin návštěvníků

středočeská centrála cestovního ruchu
Husova ulice 156/21, 110 00 Praha 1
T: +420 220 190 411
E: info@sccr.cz
centralbohemia.eu
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„Ten náš kluk je holt menší“

Tisíce dětí v Česku trpí
poruchou růstu. Jejich
rodiče to přitom mnohdy
ani nevědí a myslí si, že
s malým vzrůstem nejde
nic dělat. Jde, ale s léčbou
se musí začít zavčasu.
VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Svou výšku vnímáme jako něco, co
nám dala do vínku příroda a geny. Tudíž
je to fakt, se kterým nelze hnout. To je
však mýtus, na který stále doplácí spousta
dětí s poruchou tvorby růstového hormonu. Díky včasné léčbě by přitom i drobné
děti mohly vyrůst do stejné výšky jako jejich vrstevníci. To by se ale jejich rodiče
nesměli smířit s konstatováním: Co naděláme, on je ten náš kluk zkrátka menší.
„Začne-li se růst dítěte v porovnání s růstem jeho vrstevníků zpomalovat, může to
být varovné znamení, upozorňující na
možný zdravotní problém. Včasná diagnóza růstové poruchy umožní včasnou léčINZERCE

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

bu,“ upozorňuje dětská endokrinoložka Jiřina Zapletalová. V loňském roce se růstovým hormonem léčilo v Česku přes dva tisíce dětí a dospívajících. Léčba slibuje skutečně viditelné výsledky a rozhodně nejde
o „nějakých pár centimetrů“ získaných navíc. Například pacienti s těžkým nedostatkem tohoto hormonu v minulosti dosahovali jako dospělí výšky kolem 110 až
135 centimetrů. Dnes mohou díky účinné
dlouhodobé léčbě vyrůst do běžné výšky.
Tím, co je u nás považováno za běžnou

výšku, se na počátku milénia zabývali odborníci při celostátním antropologickém
průzkumu dětí a mládeže. Dospěli k číslům 180,2 cm u mužů a 167,3 cm u žen.
Právě slůvko „dlouhodobé“ je v případě
užívání růstového hormonu klíčové. Proto
není namístě s léčbou otálet. Vývoj lidského těla totiž na správnou diagnózu nepočká.
„V současnosti je většina pacientů s růstovou poruchou rozpoznána poměrně pozdě,
v průměru mezi 8. a 10. rokem věku. Tím je
délka léčby limitována,“ uvádí Zapletalová.
S odzvoněním puberty totiž už lidské tělo
dál neroste. U dívek dochází k zastavení
růstu mezi 14. a 15. rokem, u chlapců
o něco později, mezi 15 a 17 lety.

Skrytá choroba kostí
Odborníci rodičům důrazně doporučují sledovat, jak jejich dítě roste, a sdělit své obavy praktickému lékaři, pokud jejich ratolest začne výškově zaostávat za vrstevníky
nebo delší dobu nepotřebuje větší oblečení. V kompetenci praktika je navrhnout
rychlé laboratorní vyšetření a následovat
by měla návštěva dětského endokrinologa.
Důvodů, proč se u dítěte zastaví, či přeruší růst, je celá řada. Na vině nemusí být
zdaleka jen genetická výbava zděděná
po rodičích. Může se jednat o důsledek chronického onemocnění nebo
hormonální poruchu. Navíc ani argument, že v rodině ze strany jednoho z rodičů jsou všichni menšího vzrůstu, proto je normální, že
dítko je také drobnější, nemusí
být vůbec správný. Za nápadně
malou výškou, která se dědí z generace na generaci, se může skrývat například dědičné onemocnění kostí či ledvin.

zajít na prohlídku jakéhokoli hradu či zámku a prohlédnout si, jak dlouhé měli kdysi
lidé postele. Pravdou ale je, že naši ještě
mnohem starší předci měli k současné výšce dnešních lidí daleko blíže. Lidé, kteří
žili před 50 tisíci lety, se živili lovem a sběračstvím. Měli pestrý a dostatečně objemný jídelníček. Před 10 tisíci lety se však začali živit zemědělstvím. Ostatně populace
se začala rapidně rozrůstat.
Jenomže na zdravotním stavu lidí se závislost na úrodě obilí začala silně negativně podepisovat. Jednostranná strava a opakovaná období hladu měly mimo jiné za
následek, že postupně klesla průměrná výška o 12 až 18 centimetrů.
V dalších historických obdobích přispěl
ke zhoršování zdravotního stavu život
ve městech, kde se v bídných podmínkách
šířily nemoci a v chudinských čtvrtích často panoval hlad. Například v roce 1840 se
v průmyslových městech severní Anglie
pouze polovina dětí dožila dvanáctých narozenin. To vše se podepsalo na tělesné
konstituci běžného obyvatelstva. V moderní době jsme většinu ztrát z minulosti dávno dohnali. Naopak lidé rostou
rychleji a kupříkladu pohlavní
zralosti dosahují v průměru
o tři až čtyři roky dříve
než generace současných prarodičů.

Prapraděda prcek
V porovnání s našimi předky dlouhá století nazpátek dosahujeme
dnes podstatně větší výšky. Stačí

Jak se z „Blechy“ stal nejlepší fotbalista světa
S růstovou poruchou se v dětství potýkala fotbalová hvězda Lionel Messi.
Diagnostikovali mu ji v jedenácti letech. Ačkoli ani dnes nepatří mezi dlouhány, nebýt
injekcí s růstovým hormonem, které odmala dostával, o své současné výšce 170 centimetrů
by mohl tento skvělý sportovec jenom snít. Ostatně Messiho dětský endokrinolog v knize
věnované životnímu příběhu slavného fotbalisty narovinu říká, že bez léčby by talentovaný
Argentinec stěží překonal výšku metr padesát. Fotbalová Barcelona je pro Messiho srdeční
záležitostí, a to nejen proto, že zde začal
působit už jako kluk. Klubu totiž vděčí i za
oněch dvacet centimetrů, o které díky
růstovému hormonu povyrostl. Právě
Barcelona totiž třináctiletému zázračnému
chlapci, kterému kamarádi přezdívali „Blecha“,
zaplatila nákladnou dlouhodobou léčbu. Tu si
nemohla dovolit ani rodina, ani slavný
jihoamerický celek River Plate, který měl na
malého Messiho původně spadeno. Dodnes
nedá pětinásobný držitel Zlatého míče na svůj
domovský klub dopustit a mnohokrát se nechal
slyšet, že Barca je jediný klub, za který je
v Evropě schopný hrát.
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Roy Lichtenstein před svým obrazem Whaam!. Originál vlastní londýnská Tate Gallery, kdysi ho pořídila lacino za 3 940 liber. Dnes stojí desítky milionů liber.

Brak za miliardy
Pop-art Roye Lichtensteina rozčiloval kritiky umění
USA | Jako plagiátora a nejhoršího umělce Ameriky kritici posměšně označovali
malíře Roye Lichtensteina. Zkraje letošního roku ale jeho obraz Masterpiece privátně koupil finančník a filantrop Steve
A. Cohen za 165 milionů dolarů, tedy
3,63 miliardy korun. Je to nový rekord
za dílo tohoto představitele pop-artu.
Roy Fox Lichtenstein se narodil na
newyorském Manhattanu a tam také na
komplikace po zápalu plic zemřel, přesně před dvaceti lety 29. září 1997. Až
do jeho osmatřiceti po něm coby výtvarníkovi skoro neštěkl pes. Aby uživil rodinu, učil na univerzitě. Teprve s rokem
1961 přišel obrat, když Lichtenstein ze
dne na den radikálně změnil svůj styl a
v obrazech začal používat tečkovaný
rastr známý z komiksů. S jeho pomocí a
výraznou černou linkou přepracovával
do dvoumetrových rozměrů původně
malá políčka komiksových kreseb. InINZERCE

spiraci pro své olejomalby hledal třeba
v sešitech vydavatelství DC Comics, jejichž hvězdami jsou Superman,
Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash a další hrdinové.
Tak vznikl v roce 1963 jeho obraz
Whaam!. Námět si půjčil z příběhu All
American Men of War ilustrátora Irva
Novicka, mimochodem svého „mazáka“ z vojenského výcvikového tábora
za druhé světové války. Jedno políčko
komiksu, na němž americká stíhačka trefí střelou nepřátelské letadlo, přemaloval do dvou oddělených obrazů, ale jejich panely dal zase k sobě, aby tvořily
celek. Chtěl tím dosáhnout neosobního
efektu a oddělit akci od následků.
„Whaam! je jemná a sofistikovaná
malba,“ říká britský kritik umění
Alastair Sooke. „Je načase, abychom jednou provždy přestali Lichtensteina obviňovat z plagiátorství,“ dodává.
(kor)

Ach, Jeffe... Miluji tě moc, ale... Dívky v kostýmech se při festivalu v Düsseldorfu stylizují do postaviček Lichtensteinových obrazů. Včetně bublin s texty.
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Sbírejte svítící hrdiny z oblohy!

Znáte
z TV

Znáte
z TV

95 % MASA

Znáte
z TV

NOVÉ
V BILLE

-30%

34

Hrozny révy
vinné bílé

volné, 1 kg
Řecko/Itálie
dříve 49,90

90

-28%
Krolewski 45 % t. v s.

z pultu lahůdek

cena za 100 g
dříve 27,90

PŘI KOUPI 3 KS NÁLEPKA NAVÍC

-26%

od

19

90

Šunka dušená v páře,
Šunka Zvonařka nejvyšší
jakosti
z pultu lahůdek

cena za 100 g, 2 druhy
dříve od 24,90

19

90

Znáte
z TV

-31%

-15%

-22%

1090

Fantasia

od 106 g, více druhů
dříve 12,90

Rodinné

130 g, více druhů
dříve 21,90

100 g = od 8,93 Kč

Emco
Mysli na zdraví
od 550 g, více druhů
dříve 87,90

1690
100 g = 13 Kč

Znáte
z TV

-20%

od 2 kusů

55 g, více druhů
při koupi 1 ks 24,90

19

90

Pom-Bär

1 ks

100 g = 36,18 Kč

5990
100 g = od 7,99 Kč

Znáte
z TV

-26%
Bonduelle
Zlatá kukuřice

425 ml / 285 g
dříve 29,90

21

90

100 g = 7,68 Kč

-53%
Finish tablety
do myčky

od 40 ks, více druhů
dříve 389,00

17990
1 ks = od 2,65 Kč
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10 eur místo 300 marek. Za sex
Jak se mění prostituce v Česku? Ptali jsme se lidí,
kteří se sexuálním byznysem živí. Takhle to vidí
majitel night klubu i žena z erotického privátu.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Přesun z ulic do bytů, desetinové
ceny, ale i drogy, násilí a lidské trosky na
trase. Nejstarší řemeslo prošlo v Česku
od divokých 90. let velkou proměnou.
V mnoha ohledech nikoli k lepšímu.
Jestli se dá o některém odvětví říct,
že po revoluci zaznamenalo opravdový
rozmach, tak je to prostituce. „Otevřely
se hranice a slečny zjistily, že svým tělem vydělají dobré peníze. Zejména
naši západní sousedé chtěli vyzkoušet,
jak to vypadá v postkomunistické zemi.
Jezdilo sem daleko víc cizinců,“ vzpomíná na 90. léta Jan Novák ze západočeského pohraničí.
Jan Novák ale není jeho skutečné jméno a penzion, který dlouhá léta provozuje, není tak úplně obyčejný penzion,
kam by se dalo vyrazit na prodloužený
rodinný víkend. Jeho klientela je orientovaná na zcela jiné zážitky a čas, jenž
zde tráví, je podstatně kratší. Za dlouhé
roky, co se Novák pohybuje v oblasti sexuálních služeb, vypozoroval řadu
změn, které tento byznys ovlivnily.
V první řadě je to cena. „Dříve byl
Němec schopný zaplatit slečně u silnice
i tři sta marek,“ říká. Postupem let šly
ovšem sazby prostitutek rapidně dolů.
„Dnes jsou klienti schopní usmlouvat

„

cenu s děvčetem i na deset euro,“ šokuje s tím, že průměrné ceny žen, které vydělávají takzvaně na trase, se pohybují
v pohraničních oblastech v lepším případě kolem dvaceti až pětadvaceti eur.

Dívky jsou jiné
než dříve.
Bývají totiž samý
pupínek, vyrážka. Můžou
za to hlavně drogy.
Změnily se ovšem nejen ceny, ale i samotné pouliční prostitutky. „Já sám
jako chlap bych řekl, že děvčata byla daleko hezčí. Dnes většinou připomínají
doslova trosky. Jsou samý pupínek,
samá vyrážka. Můžou za to hlavně drogy,“ líčí muž, který se v sexbyznysu pohybuje už třetí dekádu. Že se drogy staly součástí zejména pouliční prostituce,
potvrzuje Monika Kochlöflová, vedoucí jihočeského terénního týmu organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. „Samozřejmě nelze říct, že by to platilo pro všechny, ale pravdou je, že většina žen, které
pracují na ulici, jsou uživatelky drog.
Právě to také do jisté míry hodně srazilo
ceny dolů,“ vysvětluje.
Ani ženy, které popisuje Novák, si
ale většinou na nedostatek práce nestěžují. Zvláště cizinci mají totiž podle něj
často zvláštní chutě. „Mám-li to říct po

Placený sex v nevěstincích i v soukromí. Prostituce ve veřejných domech
není tak riziková, tu pouliční často ovlivňují drogy.
FOTO | ARCHIV MAFRA
pravdě, tak hezká holka u nich nemá
šanci. Spousta klientů, kteří dřív chodili
do klubů, kde se přeci jen dbá o nějakou
hygienu, se našlo v tom, že seberou na
ulici tu největší šmudlu a s tou jdou,“
líčí, jak se může měnit v průběhu let zákaznický vkus. Stejně tak se mění poža-

davky cizinců. „Řekl bych, že dříve si
klienti vystačili častěji s klasikou. Chtěli si zkrátka především zkusit české děvče. Dnes víc vymýšlejí různé věci navíc. Naprosto normální je, že požadují
orální sex bez prezervativu, což dříve
nebylo vůbec běžné,“ říká Novák.

INZERCE

Volkswagen Transporter 2.0
BITDI...

Nissan Pathﬁnder PRODÁVÁ...

Iveco Stralis AS440S46 - Low deck

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

Tachometr 225 470 km

Tachometr 522 060 km

Tachometr 216 000 km

Palivo

diesel

Palivo

Palivo

diesel

Cena

280 000 Kč

Cena

Cena

409 000 Kč

2011

AF CARS
312 680 456
www.afcars.cz

2007

France car s.r.o.
495 542 411
www.francecar.cz

2012
diesel
748 000 Kč
PROFIAUTO CZ a.s.
+420 602 720 564
www.iveco-proﬁautocz.cz/pujcovna-nakladnich-vozidel-praha
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se platí míň a klasika už nestačí
Na vysokou vydělávají dětem matky
Trendem posledních let je, že do sexbyznysu vstupují ženy i v pětačtyřiceti letech.
Nemají totiž peníze na to, aby udržely své děti na vysoké škole. „Když má žena
dvě děti na studiích a vydá za jedno tři tisíce na menzu a tři tisíce na kolej, tak pouze
na tyto základní věci potřebuje měsíčně dvanáct tisíc korun. To není málo, zvláště,
pokud je sama,“ vysvětluje vedoucí jihočeského terénního týmu organizace
ROZKOŠ bez RIZIKA Monika Kochflöflová. Dříve bývaly klasickými příklady matek,
které provozují prostituci, ženy s malými dětmi či na mateřské dovolené.

Bohatí šetří a snaží se smlouvat

Přítel, co jen sedí v herně
Dříve téměř každá žena, která stála na
ulici, měla svého manažera čili pasáka.
„Ten hlídal ceny, dával pozor, aby dívka nebrala drogy, hlídal, aby nešla s klienty bez kondomu,“ vzpomíná Novák.
Pasáci postupem času z ulic vymizeli.
„Dnes to funguje tak, že slečna má sice
nějakého svého přítele, který dohlíží na
to, aby vydělávala peníze, ale sám už jí
neposkytuje servis jako dříve. Sedí
doma nebo někde v herně a je mu de
facto jedno, jakým způsobem slečna prostituci provozuje,“ dodává
Novák. Jeho slova potvrzuje
také Monika Kochlöflová.
„Zvláště drogově závis-

Před šesti lety se jako nezaměstnaná
matka uchýlila na privát. Na ulici by se
podle svých slov nikdy nepostavila. Ani
k tomu nemá důvod. Zákazníků, kteří
kontakt na ni najdou na internetu, má
prý víc než dost. A nejspíš nepřehání.
Během našeho sotva půlhodinového hovoru jí zazvoní druhý telefon a vzápětí se s omluvou loučí. Na cestě už
je totiž další bleskově sjednaný
klient. Navzdory tomu, že je
všední den, teprve dvě
hodiny po poledni.
Právě privátní sféra se v sexuálních službách prudce roz-

bezplatná linka
800 888 120
www.faircredit.cz
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Akce platí do 31. 10. 2017

Podle Kochlöflové zůstává pro ženy
v sexbyznysu největší a nejčastější hrozbou násilí ze strany klientů. „Bohužel takové případy jsou velice běžné. Dá se
říct, že téměř každá žena se někdy setkala s určitou formou násilí,“ říká s tím, že
s prostitutkami na trase zákazníci jednají zpravidla nejhůř. Postrádají totiž jakoukoli ochranu a zázemí.
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Už dávno neplatí, že bohatý zákazník také znamená bohatý příjem.

Abych
z nebezpečí
vyvázla bez zranění,
je pro mě lepší zatnout
zuby a co nejdříve
surovce uspokojit,
protože to ho zklidní.

že dorazíte za dotyčnou do
bytu, nebo ona za vámi,
a místo pětadvacetileté
krásky na vás čeká postarší dáma v teplácích,
která si odběhla od vaření. Realita často
není tak růžová
jako na webu,“ varuje.

Gr
at
is

„

mohla a klasickou pouliční prostituci ve
velkém vytlačila. „V dnešní době internetu ženy běžně inzerují na sexserverech a ceny jsou podstatně příznivější
než například v nočních klubech. Má to
své výhody, především co se týče soukromí. Jak pro ženy, tak pro klienty, kteří nemusí parkovat před nočními kluby a
riskovat tak, že je někdo známý uvidí,“
říká Kochlöflová.
A západočeský podnikatel jí dává za
pravdu. „Stačí napsat do internetové diskuse nabídku, že si pán rád pozve slečnu
od 25 do 35 let na privát, a začne chodit
jedna zpráva za druhou,“ popisuje Novák, podle kterého je dnes možné
přes internet sjednat sex s krásnou dívkou často i „za pár
šupů“ – tedy do pěti set korun. Svět internetové
nabídky a poptávky
má ovšem také
svá
„ale“.
„Může se
v á m
stát,

jč
ka

lé ženy se často dostanou do pasti, kdy
je u sebe jejich manažer nechá bydlet,
dá jim najíst nebo peníze na drogy, a za
toto zázemí od nich inkasuje výdělky.
Nijak je však nechrání,“ popisuje.
Zkušenost s hrubostí klienta má i paní
Iva. „Při domluveném klasickém styku
zezadu na mně zákazník násilně provedl
anální styk. Nebezpeční jsou také muži,
kteří jsou hodně nadržení. Abych z takové situace vyvázla bez zranění, je pro
mě nejlepší zatnout zuby a snažit se ho
co nejdřív uspokojit, protože to ho zklidní," líčí své zkušenosti žena, na kterou
v minulosti klient dokonce mířil pistolí.

Dávno neplatí, že prostitutky preferují movitou západní
klientelu. „Čeští chlapi byli na začátku devadesátých let
odstrkovaní. Když jste tehdy promluvili česky, tak vás
mnohde ani nepustili do bordelu,“ vzpomíná Jan Novák,
který provozuje v západních Čechách hodinový hotel. Karta se ale otočila. Že
bohatý zákazník zdaleka neslibuje také bohatý výdělek, potvrzuje i prostitutka
paní Iva. „Čím majetnější dotyčný je, tím víc šetří a snaží se smlouvat.“
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Superzdravé podzimní lahůdky
Odborníci mají červenou řepu či růžičkovou kapustu za ideální suroviny pro sychravé dny. Co z nich uvařit?
5plus2
■ V KUCHYNI
Růžičková kapusta
Výrazně posiluje imunitní systém, což je
v chladných dnech k nezaplacení. Obsahuje
účinné antioxidanty a velké množství
vitaminu C a je zdrojem vlákniny. Někdy
ale způsobuje drobné zažívací obtíže.
„Nadýmavost lze ovšem snížit dušením
kapusty a kombinací s vhodným kořením,
například s kmínem, koriandrem nebo
zázvorem,“ říká Monika Bartolomějová,
nutriční specialistka Světa zdraví.

Dýně
Je zásobníkem betakarotenu a zároveň
i skvělým zdrojem důležitých vitaminů
skupiny B. „Lze ji připravovat naslano
i nasladko, vařit, péct nebo restovat.
Je dobře stravitelná v polévkách, jako pyré,
ale přidávat ji můžete třeba i do rizota
nebo kuskusu,“ radí Bartolomějová.
INZERCE

Červená řepa? Nejen boršč, ale i lívance
Velmi typická podzimní potravina, která při správném skladování
vydrží několik týdnů. „Z červené řepy můžete připravit klasický boršč,
který je bohatý na vitaminy a minerální látky. Můžete ji i vařit, péct,
odšťavnit, připravit z ní placky. Ideální je kombinace naložené
červené řepy, medu a kozího sýru nebo ji můžete společně s další
kořenovou zeleninou použít jako přílohu k pečenému masu,“
doporučuje Monika Bartolomějová. Řepa je bohatým zdrojem
draslíku a vitaminu C. Bulva červené řepy zároveň rovněž obsahuje velké množství vlákniny, ale
pozor také na nezanedbatelné množství sacharidů, na což by si měli dát pozor hlavně diabetici.
Lívance z červené řepy
Potřebujeme: 2 až 3 malé vařené nebo pečené řepy, 1,5 až 2 hrnky mléka, 1 hrnek hladké mouky,
1 hrnek celozrnné mouky, 1,5 lžičky prášku do pečiva, sůl, 1 vanilkový cukr, 2 až 3 lžíce přírodního
cukru, 50 g rozpuštěného másla, 2 vejce, 1 kelímek smetany ke šlehání, 1 lžíci cukru, olej.
Postup: Oloupané řepy pokrájíme a rozmixujeme s částí mléka. Mouky prosijeme do mísy a
promícháme s práškem do pečiva a špetkou soli, přidáme vanilkový a přírodní cukr. Pyré z řepy
promícháme s většinou zbylého mléka, přimícháme rozpuštěné máslo, vejce a suché přísady.
Těsto zamícháme, drobné žmolky mouky nevadí.
Z našlehaného a přemíchaného těsta by nebyly lívance
nadýchané, ale gumové. Připravené těsto necháme
odležet půl hodiny při pokojové teplotě. Smetanu
ušleháme s cukrem dotuha. Na pánvi potřené olejem
smažíme postupně větší lívance, ještě teplé je
servírujeme s kompotem a šlehačkou, případně
s medem, javorovým sirupem a zakysanou smetanou.

Batáty jako polévka
Sladké brambory
jsou bohaté na
betakaroten. Středně
velká brambora
obsahuje skoro 50 %
z jeho doporučené
denní dávky. Navíc je také bohatá na
vlákninu a vitamin C.
Polévka ze sladkých brambor
Potřebujeme: 1 lžíci olivového oleje,
1 cibuli, 1 velkou sladkou bramboru,
2 mrkve, 1 konzervu krájených rajčat,
1 červenou papriku, 1 palec zázvoru,
1 stroužek česneku, 1 litr kuřecího nebo
zeleninového vývaru, smetanu, sůl, pepř.
Postup: Rozpálíme oheň a opékáme na
něm cibuli, mrkev, papriku, dokud
nezměknou. Přidáme sladké brambory,
česnek, zázvor, sůl, pepř a chilli, krátce
opečeme a zalijeme vývarem. Necháme
vařit asi 2 minuty, dokud brambory
nezměknou. Nakonec polévku
rozmixujeme nebo propasírujeme
a zjemníme podle chuti smetanou.
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LÍDŘI POD LUPOU:

VOJTĚCH FILIP (KSČM)

I politici jsou jenom lidi. A vědět, jací v jádru jsou, se může při volbách hodit. V našem předvolebním
dotazníku jsme se proto ptali lídrů stran na jednoduché osobní otázky, aby je mohli čtenáři poznat
i z jiné než politické stránky. Předseda komunistů Vojtěch Filip třeba prozradil, že by rád pozval
na večeři Karla Gotta. Příště se představí lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.
KDYBYCH MĚL ČISTĚ PRO SEBE
24 HODIN VOLNA NA COKOLIV
– JAK BYCH JE STRÁVIL?
Ráno bych šel do lesa, pak bych
něco dělal na chalupě, četl si
knížku a zahrál si nějakou pěknou
písničku a šel brzo spát.
JAKOU HISTORICKOU ČI
SOUČASNOU OSOBNOST BYCH
RÁD POZVAL NA VEČEŘI?
Z historických Přemysla Otakara
II. Ze současných, které jsem ještě
nepozval nebo neoslovil, Karla
Gotta.
ZA CO UTRÁCÍM NEJVÍCE
PENĚZ?
Myslím, že za jídlo.
POVAŽUJU SE ZA BOHATÉHO
ČLOVĚKA?
Nejsem nijak bohatý, ale
nestrádám a netoužím
po bohatství, toužím
po spokojeném životě a snažím
se něco pro to udělat.
NA CO JSEM PYŠNÝ V OSOBNÍM
ŽIVOTĚ?
Na to, že mé děti se umí o sebe
postarat, jsou zdravé a mají práci.
OBLÍBENÝ CITÁT ČI ŽIVOTNÍ
MOTTO:
Nebát se a nekrást.
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO
DÍTĚ?
Od rybáře po kosmonauta,
zkrátka vším.
CO POKLÁDÁM ZA SVŮJ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?
Při zastupování klienta jako advokát jsem obhájil jeho práva před
soudem ve Štrasburku a jako politik jsem dosáhl změny několika
zákonů ve prospěch občanů.

JAK VYPADÁ MOJE PERFEKTNÍ
SOBOTNÍ RÁNO A JAK
SE BĚŽNÁ REALITA LIŠÍ
OD TOHOTO IDEÁLU?
Vstát po rozednění, jít do lesa
na houby a mít celý den pro
sebe. Realita je taková, že
vstávám před rozedněním, jedu
do Prahy nebo na setkání s lidmi
nebo za jinou prací.

KDO BYL (JE) KROMĚ MASARYKA A HAVLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZIDENT
ČESKA ČI ČESKOSLOVENSKA?
Nesrovnávám T. G. Masaryka a V. Havla, to opravdu nejde, jeden stát tvořil
a druhý ho zbořil. V Československu byli dva lidé schopni obnovit státnost,
a to E. Beneš, když po 2. světové válce znovu vzniklo Československo,
a L. Svoboda, když byl schopen po roce 1968 udržet společnou státnost
v rámci federace a naši suverenitu včetně respektu mezinárodního
společenství k naší zemi. Pro ČR je to Miloš Zeman, protože měl odvahu
dělat českou zahraniční politiku ve všech směrech, tedy na východ i jih,
přestože jsme svázáni tzv. sdílenou suverenitou EU.

JAKOU MUZIKU SI PUSTÍM,
KDYŽ POTŘEBUJU ZLEPŠIT
NÁLADU NEBO NASTARTOVAT
SE K PRÁCI?
Většinou klasickou rockovou
hudbu 70. let. Na uklidněnou
si ale pouštím Smetanu nebo
Dvořáka.

OBLÍBENÝ STYL HUMORU?
Mám rád všechny druhy humoru, ale nejbližší je mi laskavý humor Zdeňka
Trošky. Znám i jeden vtip o sobě: „Studenti politologie na univerzitě se ptají
předsedy ÚV KSČM. Pane Filipe vy jste byl komunistou i před rokem 1989. Jací
tedy byli komunisti v ČSSR, červení, nebo rudí? A moje odpověď zní: Zlatí.“

S JAKOU FILMOVOU ČI KNIŽNÍ
POSTAVOU BYCH SI RÁD
NA ČAS VYMĚNIL MÍSTO?
Možná se Štěpánem Šafránkem
v 1. díle Básníků, protože to jsem
na střední škole prožíval, včetně
toho divadla a muziky, vrátil bych
se tak do nejspokojenějších dob
svého mládí.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Jižní Čechy.

K ČEMU MÁM BLÍŽ?
Pivo / víno
Jsem přece z Č. Budějovic.
Fotbal / hokej
Dřív jsem hrál víc hokej, ale teď
už na to nemám čas.
Auto / kolo
A to proto, že musím víc jezdit
autem.
Město / vesnice
Protože většinu času musím
strávit ve městě.
Špagety / svíčková
Ta je prostě naše.
Šumava / moře
Šumava je krásná.

NEJNEOBLÍBENĚJŠÍ
MÍSTO V ČESKU:
Nechci nikoho urazit,
tak to neprozradím.
K JAKÉMU SPORTU
MĚ NIKDY NIKDO
NEPŘINUTÍ?
To nevím, ale
zkusit má člověk
všechno.

SÉRIE LÍDŘI POD LUPOU
8. 9. Miroslav Kalousek (TOP 09)
15. 9. Petr Fiala (ODS)
22. 9. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

JAKÝ SLAVNÝ
POLITIK HISTORIE
MĚ INSPIRUJE?
Mahátma Gándhí.

29. 9. Vojtěch Filip (KSČM)
6. 10. Lubomír Zaorálek (ČSSD)
13. 10. Andrej Babiš (ANO)
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„KSČM je jako chytrá horákyně“
Šéf komunistů Vojtěch
Filip je podle politologa
Jana Kubáčka sice vlivný
a zkušený sněmovní
matador, ovšem škodí
mu fakt, že se málo
chová jako rebel.
ČR | Vstup KSČM do otevřené koalice
není ani po podzimních volbách příliš
pravděpodobný, ovšem politici i tak komunistům ve Sněmovně často nadbíhají, míní politolog Jan Kubáček.
Čemu přesně dává volič hlas, když
vhodí do urny lístek KSČM?
Část voličů volí komunistickou stranu
jako protest – protest proti stávajícímu režimu a jako určitou nespokojenost, kam se
současná společnost posunula. Pro někoho je to volání po starých pořádcích a volba jim připomíná mládí a aktivní život,
pro některé je to rebelantství, že volí jedinou stranu, která si nikdy nezadala s novou dobou a nepodílela se na rozhodnu-

tích polistopadových vlád. A pro některé
je to symbolika takové „červené karty“
současným politikům.
Kdo je typický volič KSČM?
Jsou to starší voliči, ale objevují se i mladší
generace. Najdeme mezi nimi často dělnické profese, lidi s nižšími příjmy, jsou to
lidé žijící na předměstí velkých a středně
velkých měst. Takoví lidé mohou mít dojem, a občas i pravdu, že jsou přehlíženi, že
jsou věčnými oběťmi, a že se neřeší jejich
témata a chtějí svou situaci zlepšit.
Jaké byste vystavil komunistům za poslední čtyři roky vysvědčení?
Průměr. Tedy trojka. KSČM měla obrovský potenciál bodovat v časech ohrožení
pracovního trhu, levné práce, exekucí. To
jsou témata, ve kterých levicové strany
obecně bodují, a když je neřeší, tak ztrácejí. KSČM má na víc a mohla by být mnohem aktivnější v politickém prostředí,
vždyť ta témata jí jdou naproti.
Odhadnete jejich volební výsledek?
Odhaduji, že KSČM získá tak kolem
13 procent hlasů. Strana může být tím „jazýčkem na vahách“, kdy by třeba podporo-
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od 2.10. do 8.10. 2017
cca 500 g

ŘEKNI SI O DÁREK: ŠUNKOVÝ SALÁM V HODNOTĚ 70 KČ.
Každý týden od čtvrtka do neděle jiný dárek *při nákupu nad 200 Kč.
*Nevztahuje se na nákup výsekového masa a masných polotovarů.

Vepřová plec

SS KOSTÍ
KOSTÍ

69
59,

90

1 1kgkg

BEZ KOSTI 89, kg
90
90

Mleté polotovar

Uzené koleno
s kostí

79,-

79,90

1 kg

1 kg

SUPER CENA

Šunka kulatá

SUPER CENA

Jaternice a Jelítka

tř. jakosti standard

špejlovaná

11,90

100 g

SUPER CENA

VÍKENDOVÁ
CENA:
ČT 5.10. AŽ NE 8.10.

8,90

100 g

SUPER CENA

Sleva na vybrané hovězí maso
www.prodejnyzeman.cz

až 30,-1 kg

o různých zákonech, kdy komunisté zachraňovali sociální demokraty, ale i ANO.
Politici často komunistům ve Sněmovně
nadbíhají, aby získali jejich podporu. Komunisté jsou někdy vítaným spojencem
při hlasování, jindy se zase dokážou plně
od vlády distancovat. Umí svůj vliv v rámci Poslanecké sněmovny prodat, je to taková politika chytré horákyně.
Politolog Jan Kubáček.
vala nějakou menšinovou vládu. Závisí to
na tom, kolik které strany dostanou hlasů.
Může nastat situace, kdy bude třeba premiérem Andrej Babiš a jeho menšinová či
křehce většinová vláda bude vyhledávat
podporu pro své zákony, jednou u lidovců, pak u KSČM a dalších.
Komunisté jsou už téměř tři desetiletí
v opozici. Je zde nějaká šance, že by
dokázali vytvořit s někým koalici?
To, že by komunisté vytvořili po volbách
nějakou otevřenou vládní koalici, je velice
nepravděpodobné. A pro ně i nevýhodné,
ztratili by tím značku rebela. KSČM má
ale velkou váhu v takovém „tichém koaličním potenciálu“, při nárazovém hlasování

Po revoluci se říkalo, že komunisté či
jejich voliči postupně „vymřou“. Ale
po téměř třech desetiletích je strana
stále silná a stabilní...
Je to tím, že jejich témata nepřevzala konkurence a KSČM má na hodně témat stále
monopol.
Je předseda Vojtěch Filip užitečný lídr
třetí nejsilnější parlamentní strany?
Lidovci používají přídomek „klidná síla“.
Když si je odmyslíme, tak toto heslo přesně
naplňuje politiku Vojtěcha Filipa. Je to velice zkušený politický matador, ale je málo
rebelem, málo hájí témata své strany spojená s voliči KSČM a ta mu pak jiní kradou.
Na komunistu je málo vidět ve veřejném
prostoru. Jak je vlivný a aktivní ve Sněmovně, o to méně je vidět „na ulici“.
(jos)
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TAK SLAVÍ SLAVNÍ

Hana Hegerová v Modlitbě

Gott zpívá pro Ztraceného

Příští rok bude legendární písni Marty
Kubišové Modlitba pro Martu 50 let.
A před několika dny dostala novou podobu. Nejen, že ji zpěvačka, která letos hodlá ukončit kariéru, znovu nahrála, ale zazní v ní i hlasy Báry Basikové, Blanky
Šrůmové, Natálie Kocábové, Terezy Černochové a Nadi Válové. Asi největším
překvapením je fakt, že slyšet bude také
Hana Hegerová, která už několik let nezpívá. Svůj part natáčela u sebe doma.

Letní hit Marka Ztraceného Léto 95 dostal videoklip, ve kterém Marka svou
účastí podpořily takové osobnosti jako
je Lucie Bílá, Dara Rolins, Michal Malátný, Miroslav Donutil nebo Matěj
Ruppert. A to pořád není všechno. Část
nového hitu si zazpíval i Jiří Bartoška
nebo Karel Gott. Svůj pozdrav „Čágo
belo“ tu má i Tereza Pergnerová. Zdá
se, že má Marek v branži hodně dobrých kamarádů.
(luk)

Oblíbená herečka Veronika Freimanová, kterou
nyní můžeme na televizní obrazovce vídat v repríze
retro seriálu Vyprávěj, 24. září oslavila 62. narozeniny. „Oslava proběhla už s předstihem, protože jsem
tušila, že pojedu na divadelní zájezd, na který původně měla jet moje kolegyně Jana Boušková,“ řekla
Veronika Freimanová ve vysílání Rádia Impuls. Na nějaké velké dárky jí prý ale stejně
neužije. „Já mám taková ta klasická přání, ať všechno zůstane tak, jak je teď, ať jsou všichni zdraví a spokojení,“ svěřila se herečka, které právě skončilo natáčení dramatického příběhu se vše vystihujícím názvem – Kauza metanol. „Chystám se také na natáčení dalších
dílů Labyrintu Jiřího Stracha a jinak mě lidé můžou vidět v Divadle Bez zábradlí, kde
mám asi šest komedií a pak máme nádhernou komedii s Rudou Hrušínským, Aničkou
Linhartovou a Radúzem Máchou Bosé nohy v parku,“ uzavřela Freimanová.
(re)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

„V showbyznysu
mě učil chodit
Láďa Štaidl“

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.
Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a
DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně
lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění
pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316
je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo
využít akce „ŠROTOVNÉ“.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

16 990 Kč
10 990 Kč

19 590 Kč
13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Cvikov, HOBBY CENTRUM BERUŠKA, Komenského 499, T 602 472 724 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802,
733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Hlinsko, Zdeňka Šrámková-REN, Adámkova 277, T 469 311 700 • Hořice v Podkrkonoší,
ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 493 620 243 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí
120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s.,
Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Nový Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490
047 • Praha 10-Hostivař, NOBUR s.r.o., Průmyslová 1515/15, T 602 230 536• Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 7, Jan Kopřiva - Semena
Vaněk, Bubenské nábřeží 9, T 724 192 055 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777 912 130 • Týniště nad Orlicí,
AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Za písničku Vždycky jsem to já zpěvák Dalibor Janda vděčí hudebnímu
skladateli Ladislavu Štaidlovi. „Je to
druhá písnička z mých nejúspěšnějších a nejznámějších věcí, které mi
napsal,“ řekl Janda na rádiu Český
Impuls AM 981. Zavzpomínal i na
to, že mu Štaidl pomohl s chováním
v showbyznysu. „Hodně jsem se od
něj tehdy naučil. Já jsem přišel z Moravy a o poměrech v uměleckém světě jsem skoro nic nevěděl. Byl jsem
v tom hodně naivní,“ doplnil Dalibor
Janda. Nahrávka Vždycky jsem to já
vznikla 30. září 1986.
Vždycky jsem to já, koho smůla prohání,
vždycky jsem to já, kdo to chápat má.
Jen tak v tílku, když jdu ven, vždycky
přijde bouřka,
když náhodou deštník mám, slunce
svítívá...
(Hudba: Ladislav Štaidl;
text: Miroslav Černý)
Jak se rodila písnička Heleny Vondráčkové Nač vlastně vpůli vzdávat
mač? To prozradí Hudební kalendář
příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls
vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na
středních vlnách, AM 981 kHz. (tom)

HUDEBNÍ IMPULSY

Ilona, Laura a Kleopatra
Hudební role Ilony
Csákové: ztřeštěná, pak
romantická i rocková.
JOSEF VLČEK

S

everočeské Teplice byly v druhé
polovině osmdesátých let líhní
velkých talentů. Vedle Motorbandu s Kamilem Střihavkou a začínajícího
Kabátu tady působila na svou dobu neobvyklá kapela s dechovou sekcí Laura
a její tygři. V roce 1987 do ní nastoupila
sedmnáctiletá Ilona Csáková. Dívka,
která se měla stát učitelkou v mateřské
škole, se zanedlouho stala hvězdou festivalu Rockfest. K roztancované a svérázným humorem oplývající Lauře se
svým temperamentem báječně hodila.
Skvělým příkladem je deska Žár trvá,
která stojí dodnes za poslech.
V roce 1993 se Csáková vydala na sólovou dráhu. Spolupracovala s klávesistou Romanem Šteflem a jejich první
společné dílo se jmenovalo Kosmopo-

lis. Málokdo už dnes ví, že tahle deska
byla historicky prvním českým albem,
které u nás po revoluci vydala velká zahraniční gramofonová společnost.
Deska prozradila, že v davu členů
Laury a jejích tygrů se skrýval výjimečný talent. Už tehdy se ukázalo, že Iloně
sluší cover verze světových hitů. Jedna
z nich, Malý vůz, se stala hitem roku
1995 a pomohla Csákovou o rok později katapultovat na druhé místo ve znovuobnoveném Českém slavíku. Stříbro si
držela čtyři roky.
Na konci devadesátých let Ilona
Csáková změnila styl. Z živelné a temperamentní mladice se proměnila v romanticky založenou ženu středního
věku s pozoruhodně hladivým, konejšivým altem. Dodnes se vedou spory o to,
zda její proměna nepřišla příliš brzy, ale
následující dvě desítky rozhlasových
hitů jsou dobrým argumentem pro názor, že to bylo správné rozhodnutí. Ilona tehdy rozvinula svou předchozí strategii – svérázným způsobem přezpívala
řadu klasických hitů z přelomu šedesátých a sedmdesátých let.

V druhé fázi své kariéry se intenzivně
věnovala muzikálům. Díky tomu, že vycházela z rockového prostředí, se uchytila v legendárním rockovém
muzikálu Hair/Vlasy. Diváci ji později mohli vidět
i v dalších muzikálech. Jejím nejúspěšnějším
představením
byla ale bezesporu
Kleopat-

FOTO | ARCHIV

ra z roku 2002, v níž se blýskla výraznou melodií Teď královnou jsem já. Tu
prý Michal David napsal přímo pro ni.
Csáková dala před několika lety přednost rodinnému životu a výchově svých
dvou synů. Přestěhovala se do Brna
a v posledních letech vystupuje méně
často. I když jí to hlasově sluší i s velkým Big Bandem, se kterým spolupracuje. Tím spíš je každé její vystoupení událostí. Jedna taková
čeká fanoušky na Českém
mejdanu s Impulsem 16. prosince 2017, kdy se objeví na jednom pódiu s Karlem Gottem. S jeho rodinou ji pojí
dlouhé přátelství a vzájemných hudebních setkání mají na kontě několik. Ilona Csáková je
považována za nejhodnější a nejlaskavější
osobu v hudební
branži. Tím spíš si
zaslouží srdečné přání k narozeninám.
Má je už 1. října.
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Nikola Hauerlandová (27)

Hraje divadlo, maluje
na obličej. Je svobodná a žije pestrým životem. Pokud vyhraje,
nakoupí mnoho odstínů barev a udělá si duhové vlasy. A hlavně
si pořídí nějaké malé auto, které potřebuje. Jí skoro vše, až na mouku a maso.
Má ráda avokádové sushi a řasu wakame. Není veganka, jen jí imponuje tento
způsob stravování. Má celiakii.

Úterý: Petra Matušincová (38)

Pracuje jako zdravotní
sestra. Je rozvedená,
má šestiletého syna.
Žije v bytě v Kroměříži. Kdyby vyhrála, jela
by se synem na dovolenou. Má ráda převážně maso a omáčky, například miluje roštěnky s rýží. Nesnáší ryby, nikdy by nesnědla mořské plody.

Středa: Soňa Hrabovská (59)

Je v plném invalidním
důchodu, má tři dospělé děti, které mají vlastní rodiny a ona je hrdou babičkou sedmi
vnoučat. Vloni se přestěhovala za svým přítelem do Otrokovic a vedou spolu krásný život. Přežila klinickou smrt, proto
píše knihu. Jako „východňárka“ ze Slovenska někdy bývá výbušná. Mezi její
oblíbená jídla patří plněné papriky v rajské omáčce s rýží.

Čtvrtek: Daniela Dosedělová (41)

Je operátorkou v call
centru. Je rozvedená,
má dvě dospívající
dcery ve věku dvanáct
a sedmnáct let. Jedna
bydlí s ní ve Zlíně, druhá je s otcem. Pokud
vyhraje, vezme obě holky na dovolenou
k moři. Mezi její oblíbené pokrmy patří
buchty a libové maso. Nesnáší klobásy
a zabijačkové výrobky. Těší se na zábavu, nové přátele a zkušenosti.

Česká republika

Nikola nejí maso, nedá
si býčka ani kohouta
V pořadu Prostřeno! půjde ve Zlínském kraji o balík peněz. Hlasují i diváci
ČR | U stolu v pořadu Prostřeno! se od
pondělí sejde pestrá společnost, čtyři
svérázné ženy a jeden mladík. Zlínský
týden zahájí vegetariánka Nikola, která
představí alternativní menu. Ostatní jídelníčky budou tradiční, i když se pár bizarností také objeví.
Herečka a výtvarnice Nikola pozve
hosty do bohémského bytečku, kde vládne styl i pořádek. Má od narození celiakii a je vegetariánkou nejen ze zdravotního hlediska, ale i z etického. Nikole je
prostě bez masa na světě lépe. Co nabídne šokovaným soupeřům? Z celého
menu nejlépe dopadne raw tatarák z avokáda a sušených rajčat.
Úplně jiné menu představí v úterý
zdravotní sestra Petra. Je v něm dokonce i zvěřina. Jenže o „divoké“ svíčkové
s knedlíkem si Soňa myslí, že to není
žádná svíčková, ale jelen na smetaně.
Zvěřina je však měkoučká, přesto, že
Soňa a trochu i Roman brblají, hlavní
chod všichni snědí.
Kartářka Soňa z Otrokovic je svéráz,
prý přežila klinickou smrt. Ve středu se
skoro pohádají s Danielou kvůli masu v
polévce. Nabídne hostům černého ame-

rického býčka a stehna z kohouta, což
ještě nikdo z nich nejedl. Na vegetariánku u stolu myslí až u hlavního chodu,
kdy Nikole připraví místo dvou druhů
mas hlívu ústřičnou.
A jak dopadne ve čtvrtek Daniela, která měla zatím u stolu nejvíc řečí? Katastrofou bude uzená polévka. Hlavní
chod zase prý zdravotní sestra Petra už
jedla chutnější i v nemocniční jídelně.
Čerstvý maturant Roman v pátek pozve dámy do komfortního bydlení. „Jak

to, že takhle mladý kluk má dům jenom
pro sebe?“ diví se hosté, hlavně Petra.
Ocení jeho soupeřky francouzská lahůdková játra v salátovém předkrmu? A jak
dopadne chřestová krémová polévka?
Jak týden na Zlínsku dopadne? Vyhraje ten, kdo uvařil nejlépe? Nebo zvítězí
taktika? Ať je to, jak je to, diváci mohou
opět vzít spravedlnost do svých rukou a
bodovat podle vlastní volby. Dívejte se
na Prostřeno! na Primě od pondělí do
pátku v 17.50 a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zapečená dýně hokaido s černou
quinoou (merlíkem čilským)
Z dýně nemusíme dělat jen polévku. Ingredience: 1 dýně hokaido, kokosový
olej, červená cibule, kurkuma (nebo
směs kari), kvalitní rostlinný bujón, rostlinná smetana, černá quinoa, jarní cibulka, kešu oříšky, rozinky, zázvor.

Pátek: Roman Fiurášek (20)

Čerstvě odmaturoval
na obchodní technické
škole. Žije nedaleko
Zlína v obci Doubravy
ve větším rodinném
domě s přítelkyní.
Otec pracuje v cizině a
občas přijede domů na návštěvu. Roman hrál hokej na vysoké úrovni, ale už
tak intenzivně nesportuje. Pokud vyhraje, vezme svoji přítelkyni na dovolenou
a část peněz si nechá na auto. Mezi jeho
oblíbená jídla patří plněná kuřecí kapsa
s restovaným bramborem, v jídle není
vybíravý. Nesnáší mořské plody a játra.
Doufá ve férovou hru a těší se, že potká
dobrou partu lidí.

Ve středu u Soni (uprostřed) atmosféra mezi soupeři trošku zhoustne. Hostitelka má svůj svět, vlastní názory a kritiku snáší špatně.
FOTO | FTV PRIMA

Postup: Dýni vydlabeme a nakrájíme
na kostičky. Pekáč vymažeme kokosovým olejem, nakrájíme cibulku a dýni s
cibulkou dáme do pekáče. Polijeme olejem, do kterého jsme nastrouhali zázvor
a nasypali koření. Přidáme rozinky.
Dáme do trouby předehřáté na 180 °C a
pečeme asi 35 minut, občas promícháme. Quinou pořádně propláchneme horkou vodou. Dáme ji vařit ve vodě s bujónem, dokud není měkká. Vývar si necháme a podlijeme s ním dýni. Vše nakonec

smícháme. Podáváme zdobené kešu oříšky a nasekanou natí jarní cibulky. Na
závěr zalijeme rostlinnou smetanou.
Filé z jehněčího hřbetu v bylinkové
krustě s portskou šťávou
Ingredience: 750 g jehněčího filé,
50 ml oleje, petržel, rozmarýn, tymián,
100 ml mléka, 200 g strouhanky, 2 vejce, 100 g hladké mouky, 30 g šalotky,
100 ml portského vína, 1 lžíce rajského
protlaku, 100 ml hovězího vývaru, sůl,
černý pepř. Pečené brambory s medvědím česnekem: 20 g medvědího česneku, 1 kg brambor, 100 ml olivového oleje, 1 lžíce sladké papriky, 50 g cibule,
kmín, sůl, pepř. Grilovaná zelenina:
1 cuketa, 10 cherry rajčat, 1 žlutá paprika, rozmarýn, sůl, pepř. Postup – filé z
jehněčího hřbetu: Maso prudce opečeme z obou stran, jemně osolíme a opepříme. Takto upečené maso vyndáme a
necháme vychladnout. Vyšleháme vejce s mlékem a připravíme bylinkový
obal: Rozmixujeme najemno tymián,
rozmarýn, petrželku a strouhanku. Filé
osušíme ubrouskem a vkládáme postupně do mouky, rozšlehaných vajec, nakonec obalíme v bylinkové strouhance.
Takto připravené maso dáme na plech
do trouby a pečeme 10 minut dle veli-

kosti masa na 165 °C. Na pánvi po jehněčím mase orestujeme nakrájenou šalotku dozlatova, přidáme lžíci rajského
protlaku a zalijeme vývarem. Necháme

zredukovat, přidáme portské víno, poté
šťávu přecedíme a dochutíme solí a pepřem. Pečené brambory s medvědím
česnekem: Brambory ve slupce očistíme a nakrájíme na střední plátky, přendáme na plech, přidáme nahrubo nakrájenou cibuli a medvědí česnek. Okořeníme kmínem, solí, paprikou a pepřem.
Pokapeme olejem a dobře promícháme.
Dáme na 25 minut do trouby vyhřáté na
170 °C. Grilovaná zelenina: Cuketu a
papriku nakrájíme na asi dvoucentimetrové kostky a napichujeme na bambusové jehly i s rajčaty, pokapeme olivovým
olejem. Špíz opečeme na grilovací pánvi spolu s rozmarýnem a okořeníme solí
a pepřem.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. září 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.00 Robot a příšerka (10) 6.30 Avengers:
Sjednocení II (18) 6.55 Milesova vesmírná
dobrodružství (30) 7.20 Show Toma a Jerryho
(17) 7.45 Tučňáci z Madagaskaru II (32) 8.05
Tvoje tvář má známý hlas IV 10.50 Koření
11.45 Volejte Novu 12.25 Rady ptáka
Loskutáka 13.40 Výměna manželek IV 15.15
Božský Bruce. Komedie (USA, 2003) 17.05
Zkus mě rozesmát. Romantická komedie
(USA, 2011) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

6.25 Nexo Knights II (9) 6.50 Jurský svět:
Indominus na útěku. Anim. pohádka (USA,
2016) 7.25 Powerpuff Girls 7.45 Jen počkej,
zajíci! 8.20 M.A.S.H (120) 8.55 Autosalon
10.00 MotorSport 10.30 Prima Partička 11.30
Modrý kód (39) 12.55 Vinaři II (15) 14.15 Hrdina
kuchyně 14.50 Křtiny. Komedie (ČR, 1981)
16.30 Celebrity, s. r. o. Komedie (ČR, 2015).
Hrají: J. Mádl, M. Horváthová, V. Cibulková
a další 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

ZÁBAVA

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Po stopách hvězd 6.25 Polopatě 7.15
Jeskyně 7.40 Jak se mele babí hněv 8.15 Zlaté
pometlo 9.05 Otec Brown V 9.50 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Strach
má velké oči 14.20 Zachýsek, zvaný Rumělka
15.30 Příběhy slavných – Felix Holzmann 16.20
Zvláštní případ 17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

KOMEDIE

Společná realitní a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

V sedmém
nebi

síň 9.10 Ve jménu zákona (10/131) 10.10 Klenot TV
11.10 Nákupní maniačky 12.20 Divocí koně (55)
13.40 Poldové v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní
síň 16.45 Ve jménu zákona (11/131) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Upír
z Feratu 22.25 Kouzelníci 0.30 Čert nikdy nespí

Tel.: 774 335 502

NEDĚLE 20:20

www.nemovitosti-vykup.info

20.00 Zdravotní test národa
21.25 Galashow s latinou 2017
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Žiješ jenom dvakrát
Akční dobrodružný film (VB, 1967)
0.45 Bolkoviny
1.30 Banánové rybičky
2.15 Pod pokličkou
2.40 Bydlení je hra
3.05 Chalupa je hra
3.25 Zahrada je hra
3.55 Kozy, nebo ovce?

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Déjà Vu
Akční film (USA, 2006). Hrají
D. Washington, P. Pattonová,
V. Kilmer, J. Caviezel,
A. Goldberg. Režie T. Scott
1.15
Božský Bruce
Komedie (USA, 2003).
Hrají J. Carrey, J. Anistonová,
M. Freeman, P. B. Hall,
L. A. Walterová
2.55 Prásk!
3.55 Výměna manželek IV

20.15 Padesátka
Komedie (ČR, 2015). Hrají
O. Pavelka, J. Prachař, V. Cibulková a další. Režie V. Kotek
22.20 Máme rádi Česko
0.10 Výkřiky do tmy
Thriller (N, 2010). Hrají
A. Neldelová, C. Schick, M. von
Pufendorf a další
2.10 Páni kluci
Rodinný dobrodružný film (ČR,
1975). Hrají M. Dymek, P. Voříšek,
I. Janžurová, Z. Hadrbolcová

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

5.00 Applikace 7.55 Ironside: Na straně zákona (9)
8.55 Extant (4) 9.50 Top Gear 2011 10.55 Re-play
11.35 Pevnost Boyard (4) 13.45 Simpsonovi IX
(5-8) 15.45 Simpsonovi XXVIII (18, 19) 16.40
Simpsonovi XXVIII (20, 21) 17.35 Simpsonovi XXVIII
(22) 17.55 Simpsonovi IX (9) 18.30 Simpsonovi IX
(10) 18.55 Simpsonovi IX (11) 19.30 Simpsonovi IX
(12) 20.00 Žhavé výstřely 2 22.05 Rachot v Bronxu
0.05 Re-play 0.35 Applikace

6.10 Pohádka o zemi hojnosti 7.15 Dr. House VI
(8, 9) 9.00 Námořní vyšetřovací služba VII (6, 7)
11.10 Kdo chce zabít Jessii? 12.50 Máma mezi
Marťany, animovaný film (USA, 2011) 14.25 Shrek 2,
animovaný film (USA, 2004) 16.05 Ďábelské líbánky, komedie (ČR, 1970) 17.55 Kameňák 3, komedie
(ČR, 2005) 20.00 Alenka v říši divů, fantasy film
(USA, 2010) 22.05 Dítě číslo 44, thriller
(ČR/USA/VB, 2015) 0.35 Ona, drama (USA, 2013)

8.35 Nexo Knights II (9) 9.05 Powerpuff Girls 9.20
Zpravodajství FTV Prima 11.00 Siska IV (4) 12.20
Karolína, domácí kuchařka 12.55 Siska IV (5) 14.15
Popelka naruby, romantický film (USA, 2014) 16.10
Pohled na lásku, romantický film (USA, 2013) 18.10
Ztroskotaná láska, romantická komedie (USA,
2005) 20.00 Kurýr, akční film (USA/Fr., 2002)
22.05 Prometheus, sci-fi horor (USA, 2012) 0.40
Rachot v Bronxu, akční film (USA, 1996)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.05 Noviny
6.45 Soudní síň 7.45 Soudní síň 8.50 Klenot TV
9.50 Kutil, s. r. o. (11/17), komediální seriál (SR,
2008) 10.50 Stříbrná pila (1/6) 11.55 Upír z Feratu
14.00 Všechno, co mám rád 15.20 Česko Slovensko
má talent 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Láska na předpis 0.25 Kutil, s. r. o. (11/17)
PONDĚLÍ 6.55 Čert nikdy nespí 8.05 Soudní

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

VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ

6.45 Soudní síň 7.50 Soudní síň 8.55 Klenot TV
9.55 Extrémní případy 11.10 Dnes v jednom domě
(7/9), seriál (ČR/SR, 1979) 13.10 Třetí patro (3/6),
komediální seriál (ČR, 1985) 14.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kouzelníci, komedie (Niz., 2010)
22.25 Jak jsem přežil (11, 12) 0.30 Soudní síň

ÚTERÝ 7.55 Soudní síň 9.00 Ve jménu zákona
(11/131) 10.05 Klenot TV 11.05 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně (56) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona
(12/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.50
Specialisté na vraždy (8, 9/49) 23.50 Divocí koně (56)
STŘEDA 7.55 Soudní síň 9.00 Ve jménu zákona

(12/131) 10.00 Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně (57) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona
(13/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Všechno, co mám rád 21.45 Dnes
v jednom domě (8) 23.30 Dr. Stefan Frank (33, 34)

ČTVRTEK 7.00 Soudní síň 9.00 Ve jménu záko-

na (13/131) 10.05 Klenot TV 11.05 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně (58) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona
(14/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stříbrná pila (2/6) 21.30 Třetí patro
(4/6) 23.00 Střepiny 0.10 Divocí koně (58)

PÁTEK 7.55 Soudní síň 8.00 Ve jménu zákona
(14/131) 10.00 Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně (59) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (15/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Nakročeno ke štěstí 22.25
Česko Slovensko má talent 23.55 Divocí koně (59)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 1. října 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.10
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.30
21.59
22.00
23.35
1.10
2.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Klec.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1974)
6.35 Slasti Otce vlasti. Komedie (ČR,
1969) 8.15 Úsměvy Miloše Macourka
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kočičí princezna
Doktorská pohádka
Dáma na kolejích
Dobrá Voda (6/7)
Jmenuji se po tátovi
Drama (ČR, 1989)
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (7/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Na kolejích čeká vrah
Schimanski
Manéž Bolka Polívky
13. komnata Petra Jančaříka

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.20
7.40
8.05
9.05
10.15
11.40
13.30
15.40
17.10
19.30
20.15
21.25
21.55
0.00
2.00

Robot a příšerka (11)
Avengers: Sjednocení II (19)
Kačeří příběhy (1)
Show Toma a Jerryho (18)
Tučňáci z Madagaskaru II (33)
Víkend
Popelka
Pohádka (N, 2011)
Bambi
Animovaný film (USA, 1942)
Princezna ledu
Romantické drama (USA, 2005)
Rytíři ze Šanghaje
Akční film (USA, 2003)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (6)
Střepiny
Nevinnost
Psychol. film (ČR, 2010)
Rytíři ze Šanghaje
Akční film (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba XII
(10)

Prima
6.10
6.35
7.10
7.40
8.15
9.15
9.45
11.00
11.50
12.45
13.30
14.05
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Nexo Knights II (10)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Největší tankové bitvy (4)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (40)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru IV
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (7)
Znamení lyry 1/2. Detektivní
seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 Harry Brown
Thriller (VB, 2009)
0.25 Komplikace (10)
1.20 Hrdina kuchyně
1.55 Největší tankové bitvy (4)
2.55 Vraždy v Midsomeru IV

Nova Cinema
5.10 Raubíř Ralf 6.50 Špioni jako my 8.35 Máma
mezi Marťany 10.10 Ďábelské líbánky 12.20 Třetí
skoba pro Kocoura 13.55 Alenka v říši divů 15.45
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (6-8) 18.20
Maminčin mazánek, komedie (USA, 2007) 20.00
Batman začíná, akční film (USA, 2005) 22.35
Nezvratný osud 5 0.15 Dítě číslo 44

Prima cool
8.20 Legenda (1) 9.10 Extant (5) 10.05 Top Gear
XVII 11.20 Applikace 11.55 Pevnost Boyard (5) 14.10
Simpsonovi IX (9-12) 16.10 Žhavé výstřely 2 17.55
Simpsonovi IX (13) 18.30 Simpsonovi IX (14) 18.55
Simpsonovi IX (15) 19.30 Simpsonovi IX (16) 20.00
Smrtonosná past, akční film (USA, 1988) 22.50
Akta X X (2) 23.45 Autosalon 0.50 COOL
E-SPORT: ROG COOL Liga – Základní část

Prima Max
9.10 Nexo Knights II (10) 9.40 Powerpuff Girls 9.55
Zpravodajství FTV Prima 11.20 Siska IV (5) 12.30
Karolína, domácí kuchařka 13.05 Siska IV (6) 14.25
Ztroskotaná láska 16.20 Apokalypsa v Los Angeles,
katastrofický film (USA, 2014) 18.10 Vraždy
v Lisabonu, krimifilm (N, 2017) 20.00 Newyorská
romance, romantická komedie (USA, 2013) 22.20
Šest výstřelů 0.40 Harry Brown, thriller (VB, 2009)

pondělí 2. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Otec Brown V 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (4/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herečka
14.20 Na kolejích čeká vrah
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Život a doba soudce A. K. 2
(6/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (6/12)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.20 Na stopě
23.40 Otec Brown V
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.40
23.35
0.25
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3310)
Policie Modrava (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (54)
Dr. House VI (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba XII
(11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3311)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (15)
Kriminálka Anděl IV (8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (10)
Vražedná čísla IV (8)
Dr. House VI (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba XII
(11)

6.20
6.50
7.20
8.50
10.00
12.00
12.15
13.15
14.30
15.30
16.30
16.45
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
22.55
23.55
1.00
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (1)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (121, 122)
Siska VI (10)
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)
Siska VI (11)
Policie Hamburk VI (22)
Komisař Rex II (4)
Odpolední zprávy
Komisař Rex II (5)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (41)
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Jak se staví sen
M.A.S.H (123, 124)
Komisař Rex II (4)
Komisař Rex II (5)
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích

6.35 Pohádka o zemi hojnosti 7.45 Bambi 9.00
Alenka v říši divů 11.00 Teleshopping 11.20
Princezna ledu 13.10 Teleshopping 13.30 Božský
Bruce 15.15 Batman začíná 17.45 Zkus mě rozesmát
20.00 Život po životě, drama (USA, 2010) 22.30
Gran Torino, krimifilm (USA/N, 2008) 0.45
Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011)

Prima cool
9.00 Top Gear 2011 10.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (12) 11.10 Top Gear 2011 12.10 Futurama IV
(11) 12.40 Simpsonovi IX (13-16) 14.40 Applikace
15.15 Re-play 15.50 Futurama IV (12) 16.10 Hvězdná
brána (6) 17.05 Top Gear XVII 18.20 Simpsonovi IX
(17-20) 20.15 24 hodin: Nezastavitelný (9) 21.25
Teorie velkého třesku (9, 10) 22.20 Prima Partička
23.20 Grimm IV (14) 0.15 Prima Partička

Prima Max
8.05 Nexo Knights III (1) 8.30 Powerpuff Girls 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.10 Siska IV (6) 11.25
Mňam aneb Prima vařečka 12.00 Siska IV (7) 13.20
Vraždy v Lisabonu 15.20 Smrtonosná past 18.10
Apokalypsa ve znamení zvěrokruhu 20.00
Mistrovský plán, krimikomedie (USA, 2011) 22.20
Zamilovaný špion, thriller (Fr./Luc./Belg., 2013)
0.45 Newyorská romance

úterý 3. října
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Stalo se jedné neděle. Komedie
(ČR/SR, 1985) 10.25 Dáma na kolejích
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zločin na poště
14.45 Zvláštní případ
Krimifilm (ČR, 1971)
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Případy detektiva Murdocha X
22.30 Ve jménu vlasti V
23.20 Profil zločinu V
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3311)
Specialisté (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (55)
Dr. House VI (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3312)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (759)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (11)
Vražedná čísla IV (9)
Dr. House VI (12, 13)
Technická přestávka
Novashopping

6.20
6.50
7.20
8.50
10.00
12.00
12.15
13.15
14.30
15.30
16.30
16.45
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.05
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (2)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (123, 124)
Siska VI (11)
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (13)
Siska VI (12)
Policie Hamburk VI (23)
Komisař Rex II (6)
Odpolední zprávy
Komisař Rex II (7)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (45)
TOP STAR magazín
Vinaři II (16)
M.A.S.H (125, 126)
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Policie Hamburk VI (23)
Znovu od začátku. Krimiseriál
(N, 2011)

5.10 Dostih 6.45 Dr. House VI (10, 11) 8.30 Zkus mě
rozesmát 11.05 Batman začíná 13.35 Teleshopping
13.55 Život po životě 16.15 Trhák, komedie (ČR,
1980) 17.45 Konec básníků v Čechách, komedie
(ČR, 1993) 20.00 Na vítězné vlně, drama (USA,
2014) 22.15 Jesse Stone: Bez výčitek, krimifilm
(USA, 2010) 23.55 Déjà Vu, akční film (USA, 2006)

Prima cool
7.40 Hvězdná brána (6) 8.55 Top Gear XVII 10.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (13) 11.10 Top
Gear XVII 12.20 Futurama IV (12) 12.50 Simpsonovi
IX (17-20) 14.50 Teorie velkého třesku (9, 10) 15.45
Futurama V (1) 16.05 Hvězdná brána (7) 17.05 Top
Gear XVII 18.20 Simpsonovi IX (21-24) 20.15 Top
Gear XXIV (4) 21.25 Teorie velkého třesku (11, 12)
22.25 Partička 23.05 Tyran II (8) 0.05 Partička

Prima Max
8.20 Nexo Knights III (2) 8.45 Powerpuff Girls 9.00
Zpravodajství FTV Prima 10.45 Siska IV (7) 12.00
Mňam aneb Prima vařečka 12.35 Siska IV (8) 13.55
Apokalypsa ve znamení zvěrokruhu, sci-fi film
(Kan., 2014) 15.50 Mistrovský plán, krimikomedie
(USA, 2011) 18.10 Utajená pravda, thriller (USA,
2016) 20.00 Gattaca, sci-fi film (USA, 1997) 22.20
Mořský vlk (1/2) 0.20 Zamilovaný špion

středa 4. října 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Příběhy
slavných – Felix Holzmann 10.45
Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Heleny Sukové
14.30 Štafle
15.10 To je vražda, napsala V
16.00 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Místo zločinu Plzeň (6/6)
21.00 Sanitka 2 (6/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.30 Kriminalista

NOVA
5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.40
0.35
2.05
2.55
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3312)
Ordinace v růžové zahradě 2 (759)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (56)
Dr. House VI (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba XII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3313)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (12)
Vražedná čísla IV (10)
Dr. House VI (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba XII (12)
Kolotoč
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.20
8.15
8.50
10.00
12.00
12.15
13.15
14.30
15.30
16.30
16.45
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
2.00
3.00

Nexo Knights III (3)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
Siska VI (12)
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy III (1)
Siska VI (13)
Policie Hamburk VI (24)
Komisař Rex II (8)
Odpolední zprávy
Komisař Rex II (9)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (42)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (7)
M.A.S.H (127, 128)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin

Nova Cinema
5.35 Princezna ledu 7.15 Dr. House VI (12, 13) 9.00
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (6-8) 11.55
Maminčin mazánek 13.55 Na vítězné vlně 16.00
Rytíři ze Šanghaje 18.15 Úžasný den, drama (USA,
2006) 20.00 Zakletý v čase, romantický film (USA,
2009) 22.05 Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení,
komedie (USA, 2008) 0.05 Jesse Stone: Bez výčitek

Prima cool
10.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (14) 11.20
Top Gear XXIV (4) 12.25 Futurama V (1) 12.55
Simpsonovi IX (21-24) 14.55 Teorie velkého třesku
(11, 12) 15.50 Futurama V (2) 16.15 Hvězdná brána (8)
17.10 Top Gear XVII 18.20 Simpsonovi IX (25) 18.50
Simpsonovi X (1-3) 20.15 Černá listina: Vykoupení (4)
21.25 Teorie velkého třesku (13, 14) 22.20 Partička
23.00 Cesty k úspěchu 23.05 Tyran II (9) 0.10 Partička

Prima Max
8.05 Nexo Knights III (3) 8.30 Powerpuff Girls 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Siska IV (8) 11.45
Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Siska IV (9) 13.40
Utajená pravda, thriller (USA, 2016) 15.30 Gattaca,
sci-fi film (USA, 1997) 17.50 Dům na Tara Road,
drama (Irs., 2005) 20.00 Sherlock: Studie v růžové
(1/3) 22.05 Operace Zlomený šíp, akční thriller
(USA, 1996) 0.20 Mořský vlk (1/2)

čtvrtek 5. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Štafle 10.25 Dobrá Voda (6/7)
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
14.35 Tetička za všechny peníze
15.10 To je vražda, napsala V
16.00 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.45 Gejzír

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.45
2.25
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3313)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (57)
Dr. House VI (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba XII
(14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3314)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (760)
Prásk!
Hannibal
Thriller (USA/VB, 2001)
Dr. House VI (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba XII (13)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (56)

6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.15
14.30
15.30
16.30
16.45
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.55
1.55
3.00

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (4)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (127)
M.A.S.H (128)
Siska VI (13)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy III (2)
Siska VI (14)
Policie Hamburk VI (25)
Komisař Rex II (10)
Odpolední zprávy
Komisař Rex II (11)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (46)
Prima Partička
Take me out
M.A.S.H (129, 130)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí

6.15 Dr. House VI (14, 15) 8.00 Bambi 9.15 Úžasný
den 11.25 Na vítězné vlně 13.50 Piráti ze Silicon
Valley 15.45 Zakletý v čase 17.40 Barva peněz,
drama (USA, 1986) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VII (8, 9) 21.55 Přeber si to znovu, komedie
(USA, 2002) 23.40 Zahulíme, uvidíme 2: Útěk
z vězení, komedie (USA, 2008)

Prima cool
7.55 Hvězdná brána (8) 9.10 Top Gear XVII 10.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (15) 11.25 Černá
listina: Vykoupení (4) 12.20 Futurama V (2) 12.50
Simpsonovi IX (25) 13.20 Simpsonovi X (1-3) 14.50
Teorie velkého třesku (13, 14) 15.45 Futurama V (3)
16.05 Hvězdná brána (9) 17.05 Top Gear XVII 18.20
Simpsonovi X (4-7) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku (15, 16) 22.25 Rocky V 0.30 Helix II (6)

Prima Max
8.20 Nexo Knights III (4) 8.45 Powerpuff Girls 9.00
Zpravodajství FTV Prima 10.45 Siska IV (9) 12.05
Mňam aneb Prima vařečka 12.40 Siska IV (10) 13.55
Dům na Tara Road 16.10 Sherlock: Studie v růžové
(1/3) 18.05 Sestřička z hor: Na rozcestí, romance
(N, 2015) 20.00 Sázka na třináctku, krimifilm
(ČR, 1977) 21.55 Diamant 13, thriller (Fr./Luc./Belg.,
2009) 0.10 Operace Zlomený šíp

pátek 6. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.50 Jmenuji
se po tátovi 10.50 Vyprávěj 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Tak neváhej a toč speciál
15.30 Cestománie
16.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... ekolog
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika II (5/13)
20.55 13. komnata Helgy Čočkové
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou
23.15 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Ve jménu vlasti V

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3314)
Ordinace v růžové zahradě 2 (760)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (58)
Dr. House VI (18)
Dr. House VI (19)
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3315)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013). Hrají
J. Anistonová, J. Sudeikis a další
Noc filmových nadějí
Novashopping

6.20
6.50
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.15
14.30
15.30
16.30
16.45
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.25
0.40
1.35
3.40

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (5)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
Siska VI (14)
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy III (3)
Siska VI (15)
Policie Hamburk VI (26)
Komisař Rex II (12)
Odpolední zprávy
Komisař Rex II (13)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Dvojníci
Komedie (ČR, 2016)
Bez úniku
Thriller (USA, 2014)
M.A.S.H (131, 132)
Komisař Rex II (12, 13)
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti

5.40 Barva peněz 7.45 Dr. House VI (16, 17) 9.25
Pat Garret a Billy the Kid 12.10 Zakletý v čase 14.25
Muž, který dopadl Eichmanna 16.15 Námořní vyšetřovací služba VII (8, 9) 18.05 Kudrnatá holka 20.00
Madagaskar, animovaný film (USA, 2005) 21.40
Tajemství loňského léta, horor (USA, 1997) 23.35
Přeber si to znovu, komedie (USA, 2002)

Prima cool
6.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (15) 7.45
Hvězdná brána (9) 9.00 Top Gear XVII 10.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. II (16) 11.10 Autosalon 12.20
Futurama V (3) 12.50 Simpsonovi X (4-7) 14.50
Teorie velkého třesku (15, 16) 15.45 Futurama V (4)
16.10 Hvězdná brána (10) 17.05 Top Gear XVII 18.20
Simpsonovi X (8-11) 20.15 Nebezpečná rychlost
22.40 Tygr lidožrout 0.35 Helix II (7)

Prima Max
8.25 Nexo Knights III (5) 8.50 Powerpuff Girls 9.10
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Siska IV (10) 12.10
Mňam aneb Prima vařečka 12.45 Siska IV (11) 14.05
Sestřička z hor: Na rozcestí 16.05 Taková normální
Sonntagovic rodinka 18.05 Už se nebojím 20.00
Hádej, kdo přijde na večeři, romantické komediální
drama (USA, 1967) 22.20 Rocky V, akční film (USA,
1990) 0.30 Diamant 13, thriller (Fr./Luc./Belg., 2009)

26 29. září 2017

Česká republika

Odešel mistr plný elánu
ČR | Pro český film a divadlo je to mimořádně smutný týden. Brzy poté, co nečekaně zemřel Jan Tříska, odešla do hereckého
nebe ve věku 88 let i Květa Fialová. Zatímco představitelku slavné Tornádo Lou z Limonádového Joea trápily problémy se srdcem a Alzheimerova choroba, tragický odchod Jana Třísky byl pro veřejnost šokem.
Tříska byl i ve svých 80 letech ve vynikající kondici a neopouštěl tradici ranního běhání. Na jiný rituál ale zřejmě fatálně doplatil.
Po pádu z Karlova mostu, kde podle jeho kolegů tradičně „děkoval osudu“ za novou roli,
jej z řeky vytáhli polští turisté a masáží srdce
ho vrátili do života. Bohužel ne na dlouho.
V noci na pondělí Jan Tříska zemřel.
Herec s mimořádně procítěným projevem nebyl jen oním nezapomenutelným
INZERCE

Jan Tříska
* 4. 11. 1936
† 25. 9. 2017

Igorem Hnízdem ze Svěrákovy Obecné školy, ale také představitelem postav ve slavných hollywoodských snímcích jako Ragtime, Lid versus Larry Flynt nebo Ronin.
Jeho odchod zaznamenala i prestižní zahraniční média jako The Guardian, Fox News
nebo NY Times.

„Škoda, že odešel právě teď, kdy měl
spoustu nabídek,“ lituje režisér Jan Svěrák, v jehož novém filmu Po strništi bos si
Jan Tříska také zahrál.
Přesné okolnosti pádu blízkého přítele
Václava Havla do Vltavy nebyly v době
uzávěrky tohoto vydání jasné, ovšem stejně jako Třískovi kolegové, tak i policie odmítá verzi o sebevraždě. „Viděl jsem, jak
hladí ten zlatý křížek na Karlově mostě,
aby mu přinesl dobrej džob,“ zná režisér
Svěrák Třískův dlouholetý rituál.
Jan Tříska žil od roku 1977 trvale
v USA, do České republiky létal jen za prací. Nyní zde byl kvůli natáčení nového
snímku Jiřího Mádla Na střeše, kde měl
mít zásadní roli. „Ale film stejně natočíme, měl by radost,“ ujistil Mádl. (mb, re)

Herec Jan Tříska
pro 5plus2:
„Bourat starej
vás zesrabí“

Když herec Jan Tříska poskytl na
začátku loňského roku rozhovor týdeníku 5plus2, bylo to právě v čase, kdy
se po téměř roční pauze způsobené autonehodou vracel před kamery. Redaktorovi se tehdy omlouval, že je neoholený a vypadá tak nějak celkově
zanedbaně. „Nedivte se, budu hrát nerudného dědka, tak se na roli několik
dní připravuji,“ vysvětloval tehdy
omluvně. Připomeňme si některé další výroky Jana Třísky z jeho posledního rozhovoru pro 5plus2.
...o své vážné autonehodě z jara
roku 2015:
„Fyzicky se mi prakticky nic nestalo,
ale psychicky mě to šíleně zesrabilo.
Víte, člověk má bourat mladej, protože je mu to jedno. Když bouráte starej, tak vás to trápí a zesrabí.“
...o každodenním běhání:
„V Česku jen běhám, v Kalifornii
pak ještě 20 minut po běhání plavu.
Každý den, sedm dní v týdnu. Plavu
prsa a znak, kraula jsem se nikdy nenaučil, škoda. Na motýlka zase nemám sílu.“
...o podpoře politiků:
„Nemíním podporovat někoho konkrétního. Někteří lidé, i herci, politiky podporují, protože k tomu instinktivně inklinují. Moje instinkty mi naopak říkají, že to dělat nemám. Mně
politická angažovanost u herců přijde spíš nepatřičná a komická. Říkám
si: Ševče, drž se svého kopyta.“
...o rozdílech mezi Evropany
a Američany:
„Ve výtahu poznáte Američana tak,
že vás okamžitě osloví a dá se do
řeči. Evropan si ve výtahu prohlíží
špičky bot nebo se dívá na stropní
osvětlení. Američan řekne: „Dobré
jitro, jak se máte? Venku sněží…“
Neznamená to, že by se lidé nějak obtěžovali, jsou to takové přirozené sousedské vztahy. Je pro ně typické být
otevřený a přátelský, a takový přístup jsem si tam také osvojil.“
...o Češích za volantem:
„Český řidič si myslí, že je závodník.
Že s někým soutěží a že jízda autem
je mimo jiné o tom, jak máte vysokou
hladinu testosteronu.“
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Češi, pojďme spolu „na jedno“
Až do 1. října se v celém Česku konají Dny českého piva, do kterých se
zapojilo kolem šesti tisíc hospod či restaurací a desítky malých i velkých
pivovarů. Povede se přilákat lidi zpátky do hospod? „Ještě před osmi lety se
polovina vypitého piva v Česku vytočila v hospodách. Dnes sudové pivo
kleslo na 38 %, zbytek vypijí lidé doma. Přitom česká hospoda je fenomén,
místo se silnými sociálními kontakty. Před skoro 100 lety slavili Češi vznik
republiky právě v pivnicích, snad na kulaté stoleté výročí nebudou doma
u televizí s PET lahví,“ říká předseda Českého svazu pivovarů a sladoven
František Šámal. Všechny hospody zapojené do akce jsou označené
samolepkou a lákají na pivní speciály. Více info na www.dnyceskehopiva.cz.

Vikingové, Keltové... A my. 28,50 Kč za půllitr. Praha
Pivo se dávalo i do omáček je z metropolí nejlevnější

P

ivo bylo pravděpodobně objeveno náhodou před 9 tisíci lety
v Mezopotámii, tedy na území
dnešního Iráku, kdy do hliněných džbánů, ve kterých se skladovalo obilí, zatekla voda, vše zkvasilo a výsledek byla
voda s omamnou chutí. První pivo nazývali Sumerové „kaš“, Babyloňané zase
„šikarum“.
První veřejné „nálevny“ jsou popsány
v Chammurapiho zákoníku ze 2. tisíciletí před naším letopočtem, a protože bylo
vaření piva tehdy výsadou žen, zákon
myslel na nepoctivé šenkýřky, které za
ředění moku byly házeny do vody. Nejvyšší byl pak trest smrti utopením.
Antičtí Řekové pivo nepili vůbec
a Středomoří dominovalo víno. U Římanů bylo pivo oblíbené spíš u vojáků, více
ho pili ale Keltové, jejichž uctívaný nápoj byla ovšem medovina, a nejvíc se
konzumaci piva věnovali severští Vikingové germánské kmeny. Právě Keltové
a Germáni pravděpodobně začali do piva
na přelomu letopočtu přidávat chmel.
Jak známo, dnes jsou společně s Němci největší fanoušci piva Češi. Nejstarší
doložený český pivovar je pražský Břevnovský klášter založený už roku 933.

Rozkvět vaření piva na českém území
pak nastal ve 12. století. Vařilo se snad
v každé domácnosti, i tehdy se jeho přípravě věnovaly ženy.
Pivo se nejen pilo, ale také sloužilo
jako základ k polévkám, omáčkám a dalším pokrmům. Tehdy pily slabé pivo
i děti, protože na rozdíl od vody procházelo tepelnou úpravou, a tudíž nebylo tolik zdravotně závadné.

T

očené pivo je v Česku ve srovnání se světem neskutečně levné.
A dokonce i jinak drahá Praha se
může pyšnit tím, že pokud jde o pivo, je
nejlevnější. Jak je to možné?
Německá Deutsche Bank zjistila, jak
jsou na tom s cenou piva ve světových
metropolích, a zkoumala padesátku turistických měst. Praha se s průměrnou
cenou 1,3 dolaru (28,50 korun) za půlli-

Dny českého piva se konají do neděle 1. října v tisících hospod v celé zemi.

tr suverénně objevila na úplném konci
tabulky. Druhým nejlevnějším „pivním
městem“ je jihoafrický Johannesburg s
1,7 dolaru (37 korun) za točené pivo, na
třetím místě je portugalský Lisabon s cenou 2 dolary (44 korun) za půllitr.
Naopak nejdražší pivo si můžete objednat v norském Oslu, kde zaplatíte
9,9 dolaru (216 korun). Jednoduše – než
abyste si dali jedno pivo v Oslu, je lepší
jich v Praze vypít osm a ještě jedno
malé navrch. V cenovém žebříčku po
norském hlavním městě následuje Singapur a Hongkong. Uprostřed, s cenou
kolem 5 dolarů (109 korun), je kanadské Toronto, americké Chicago nebo
ruská metropole Moskva.
Tuzemské ceny piva drží dole jak silná konkurence, tak nižší mzdové náklady pivovarů, které mají na výslednou
cenu velký vliv. Podle takzvaného Global Beer Indexu si Čech s průměrnou
mzdou vydělá na jedno velké pivo zhruba za osm až dvanáct minut, podobně
jsou na tom Němci či Rakušané. Slováci pracují na jedno pivo 11 až 22 minut,
hůř jsou na tom Maďaři, kteří si půllitr
zlatavého moku vydělají průměrně za
půl hodiny práce.
(jos)
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KAPKY Z PIVNÍ HISTORIE

J

eden z nejstarších dochovaných receptů na vaření piva byl vytesán na kamenné
destičky před 5 tisíci lety. Asi tisíc let poté následovala jedna z prvních reklam na
pivo. Na hliněných destičkách, které objevili archeologové, byla vytesána žena s nápadnými vnadami, jak v rukách drží dvě nádoby. Vedle je nápis: „Pijte pivo Ebla – pivo se
srdcem lva“.

Z

áznam o jednom z prvních opileckých incidentů se dochoval na svitku ze starého
Egypta a je starý asi jako první reklama na pivo. Opilý vozka prý tehdy přejel kněžku bohyně tance, hudby, lásky a alkoholu Hathor. Viník nehody byl za trest ukřižován na
dveřích hospody, kde mu předtím nalévali pivo. A zůstal tam, dokud ho nesežrali dravci.

V DOBRÝCH
HOSPODÁCH
27. 9. – 1. 10. 2017

www.dnyceskehopiva.cz
Akce je určena osobám starším 18 let.
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Paní Ewa: Manželství je „cool“
ČR | Zpěvačka Ewa Farna (25 let) je
vdanou paní. Vzala si svého přítele Martina Chobota (28 let), s nímž chodí už
čtyři roky. Znají se ale mnohem déle,
Chobot je jejím kytaristou.
„Drazí fanoušci, ani nevíte, jak jsem
šťastná, že vás o tom mohu informovat
sama, svými slovy. Když se hodně
chce, tak i ve světě showbyznysu to jde,
nebo máme prostě štěstí na lidi kolem,
kterým důvěřujeme a oni tu důvěru nezklamali... Před pár dny jsme se s mým
Martinem vzali a prožili nejkrásnější
den našeho života. Po čtyřech letech
vztahu a devítiletém přátelství v kapele.
Co víc dodat. Milujte se,“ napsala zpěvačka ke společné fotce novomanželů
a přidala také hashtagy, že manželství
není jen papír a je „cool“.

Vztah s Chobotem chválila
Už před třemi lety zpěvačka věřila, že
její přítel je ten pravý. „Je to můj třetí a
doufám, že poslední vztah,“ řekla tehdy
Farna pro iDNES.cz.
Vztah s Chobotem potvrdila v říjnu
2013, když je vyfotili polští paparazzi.
To, že je to kolega, si pochvalovala, i
díky tomu se jim prý daří kromě práce

Ewa Farna a Martin Chobot se vzali (foto vlevo). Zpěvačka to oznámila na
sociálních sítích. „Milujte se,“ vzkázala fanouškům.
FOTO | FACEBOOK
věnovat i lásce. „Musíte ji mít přiměřeně a mít srovnané priority, aby to fungovalo. Když jste velký workoholik,
vztah, láska a rodina tím trpí. To je ale
myslím v každém oboru. Já mám to
štěstí, že mám partnera i v práci, čili trávíme spolu skutečně velmi mnoho

času,“ řekla Farna. Zpěvačka před Martinem Chobotem chodila s kolegou Tomášem Klusem, s nímž se v listopadu
2011 rozešla.
Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který nyní žije s moderátorkou Martinou Gavriely.
(zar)

Nové vydání
Téma: Genetické
potraviny na talíři
ČR | Speciální banán může nahradit očkování,
rýže zase vyřešit problémy s očima.
Vědci v geneticky
upravených
potravinách
vidí účinnou zbraň
proti nemocem, ti ostatní však spíše dílo ďáblovo. „Z jablka,
mrkve, masa běžně polykáme viry a
bakterie. Na to všechno je náš trávicí
trakt zařízen, dokáže to rozložit. Takto
se dědičná informace prostě nepřenáší.
Je to naprosto zbytečná obava a uměle
vytvořený problém. Pokud dostanou
šanci, mohou nám geneticky modifikované plodiny v mnoha oblastech pomoci. Stojíme teď totiž na samém počátku
velké vědecké revoluce,“ míní profesor
Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Čtěte v pátek v novém vydání týdeníku Téma.
(lc)
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Změna,

které můžete věřit
Jako sociolog se zabývá analýzou současné společnosti a jejím vývojem.
Kritizuje současný proces globalizace, který negativně dopadá na většinu obyvatel naší země, a hledá k němu alternativu. Při práci poslance se
věnuje zejména problematice zavádění elektronických občanských průkazů, stavebního zákona, elektronizaci státní správy jako celku, ochraně životního prostředí, registru smluv a dalším zákonům, které mají
dopad na společnost a občany. Na základě jeho návrhu se občanské
průkazy vydávají lidem starším 70 let s dobou
platnosti 35 let. Věnuje se i problémům
v okrese Kutná Hora, zejména kontaminaci arzénem po těžbě stříbra
v tomto městě. Rovněž se zabývá neutěšeným stavem dopravy
ve Středočeském kraji. Aktivně
podporuje dobrovolné hasiče
a jiné zájmové spolky. Je členem
Klubu společenských věd, kde se
zabývá sociologií.

Mgr. Jan Klán
34 let, žije v Záboří nad labem,
sociolog, poslanec Parlamentu Čr
Zadavatel a zpracovatel: KSČM

Středočeský kraj
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Zámek už patří Buštěhradu
Zámek Buštěhrad měl
být výstavním místem
kraje, projekt za více než
200 milionů korun však
ztroskotal. Teď kraj vrací
zámek městu.
VIKTOR VOTRUBA
BUŠTĚHRAD | Ruina i vzkvétající historická budova. Přesně tak vypadá
zámek Buštěhrad – jeho jednotlivé části
totiž měly posledních sedm let rozdílné
majitele. Třetinu bývalého šlechtického
sídla vlastnilo město Buštěhrad a dvě
třetiny Středočeský kraj. A zatímco
městská třetina je opravená, krajské dvě
třetiny jen chátrají.
I z toho důvodu město Buštěhrad projevilo letos na jaře zájem o celý zámek a
kraj mu v tom vyšel vstříc. Krajští zastupitelé minulý týden na svém zasedání
schválili bezúplatný převod sídla zpátky
na město. „Už jsme si nechali udělat studii, která rekonstrukci objektu dělí na etapy. Budeme na ní pracovat postupně

Zámek, jenž v roce 1699 nechala zbudovat velkovévodkyně Anna Marie
Františka Toskánská, sloužil i jako obecní sirotčinec, ubytovna pro jeptišky
či wehrmacht a depozitář Národní knihovny.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
a s využitím dotací, bez nich bychom to
samozřejmě nezvládli,“ říká buštěhradská starostka Daniela Javorčeková.

Galerie, skauti i důchodci
Buštěhrad o zámek požádal letos v březnu, poté, co se o bývalé šlechtické sídlo
začal zajímat ukrajinsko-běloruský in-

vestor se záměrem vybudovat v něm hotel. Toho se město zaleklo. „V minulosti tady už jeden takový záměr byl, ale zahraniční společnost jen nechala zámek
strašným způsobem zchátrat. Městu
dalo obrovskou práci, aby zámek v roce
2003 vykoupilo,“ popisuje starostka.
V nově získaných zámeckých prostorech by podle starostky mohlo být poly-

funkční komunitní centrum a byty pro
seniory. „Ve městě nám tyto dvě věci
chybějí. Komunitní centrum by sloužilo
pro vzdělávání, volný čas, spolky a sociálním službám. Měli bychom tam zázemí pro junáky, ochotníky a stacionář,“
uvádí starostka, podle níž se zvažují i
další využití. „Část zámku by například
mohla sloužit jako galerie dětské výtvarné tvorby ve spolupráci s lidickým památníkem a v úvaze je také podnikatelský inkubátor, tedy kanceláře pro začínající firmy, na což jsou také dotace,“
dodává Javorčeková.
Střechu celého zámku a jeho levé křídlo město Buštěhrad na vlastní náklady
opravilo a přestěhovalo do něj sídlo
městského úřadu a knihovnu. Celkem
už to město od roku 2003 stálo 50 milionů korun, přičemž zhruba polovinu částky pokryly dotace. „Někteří lidé se bojí
toho, zda to město ufinancuje a zda nám
kvůli tomu nebudou chybět peníze například na chodníky, já se toho nebojím.
Investovat budeme jen s dotacemi, a
když si to spočítáte, tak nás to zatím v
průměru nestálo víc než dva miliony korun ročně, a to pro naše město není nijak limitující částka,“ věří starostka.
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Rozrůstáme se,
otevíráme novou
prodejnu!

Staňte se součástí
nově vznikajícího týmu.
Novou prodejnu ve Vestci u Prahy
otevíráme dne 15. 11. 2017.

CHCETE DOPLNIT NAŠE ŘADY?

Kontaktujte pana Klepače
na tel.: 725 573 552 nebo
na e-mailu: j.klepac@billa.cz.

Rádi Vás zaměstnáme na plný
nebo částečný úvazek či brigádu.
Těšíme se na spolupráci.

Více informací na billa.jobs.cz

30

www.5plus2.cz

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

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

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

P R ÁV Ě T E Ď V K I N E C H
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Děti podporuje i Jágr
Hokejové centrum
mládeže zapojí do
společného projektu
mladé hokejisty
z Kladna, Slaného
i Kralup nad Vltavou.
PETR GEJZA
KLADNO | Na ledě Jaromír Jágr a další
někdejší esa českého hokeje. K tomu
fůra dětí. Co se to děje? Světlo světa právě spatřil nový projekt, který má pro populární zimní sport pomáhat objevovat
nové talenty.
Sportovní centrum mládeže bude
sdružovat mladé hokejisty z Kladna,
Slaného a Kralup nad Vltavou. Záštitu
nad projektem mají hokejový svaz, Středočeský kraj a také Jaromír Jágr, který
při pilotní akci neváhal obout brusle a
ukázat něco ze svého umění.
„On je pro ty kluky obrovský idol.
Jakmile si s nimi zabruslí, všichni hned
zpozorní, koncentrace je stoprocentní,
každý se chce ukázat,“ řekl o bývalém
spoluhráči Josef Zajíc, někdejší kapitán
Kladna a dnes sportovní manažer klubu
v Kralupech nad Vltavou.
V trenérském týmu figurují třeba i
další bývalé opory Kladna, olympijští
vítězové z Nagana a jmenovci, Libor a
Martin Procházkové.
„Zrovna Martin Procházka nám kdysi do Kladna přišel jako odchovanec

Jaromír Jágr při jednom ze společných tréninků s malými hokejisty. Kluci ke
svému idolu vzhlížejí, Jágr je jejich vzorem.
FOTO | RYTÍŘI KLADNO
z Kralup nad Vltavou. A podívejte, kam
až to dotáhl, co všechno dokázal vyhrát.
Tenhle projekt vznikl právě proto, abychom i v menších městech typu Kralup
či Slaného podobné talenty našli,“ řekl
Jaromír Jágr, stále slavný hráč a také
majitel kladenského klubu. „Nejde jen
o sport. Vždycky jsem věřil tomu, že hokej vás nejlépe ze všech sportů připraví
na život. Naučíš se respektovat soupeře
i spolupracovat jeden s druhým. Musí
tam být nějaká pokora, abys něco v životě i hokeji dokázal,“ dodal Jágr.
Sám se zatím na kariéru mládežnického trenéra nechystá, i když se s dětmi na
ledě objevuje pravidelně, každý rok na
různých hokejových školách a kem-

pech. „Já bych ještě rád zůstal nějakou
dobu hráčem, takže mě do toho netlačte,“ usmál se Jágr směrem k novinářům
a neváhal pochválit podporu z krajského úřadu. „Nechci, aby to došlo tak daleko, že hokej budou dělat jen děti bohatých rodičů. Kdyby kraje a města nepodporovala hokej, tak to možná nastane.“
Tenhle projekt Hokejového centra
mládeže by ve středních Čechách nemusel být poslední. „Jsem rád, že se podpora týká nejen větších klubů jako Kladno, ale paprskovitě i těch menších. Na
to jsme kladli při přípravě velký důraz a
budeme na tom trvat i při zakládání dalších center,“ prohlásil radní Středočeského krajského úřadu Jan Skopeček.

Cyklokrosová
sezona hledí
k vrcholům
MLADÁ BOLESLAV | Republikovým
šampionátem v Mladé Boleslavi vyvrcholí v polovině ledna domácí cyklokrosová sezona. V blízkém regionu se pojede i několik dalších závodů Českého poháru, třeba na Holých Vrších, v Milovicích či Jabkenicích, akce ve středních
Čechách dominují celému kalendáři.
Světový pohár odstartoval už předminulý víkend v americké Iowě. Ten český – Toi Toi Cup – se rozjel ve čtvrtek
ve Slaném. Česko letos čeká také jeden
z vrcholů sezony, mistrovství Evropy
v Táboře od 4. do 5. listopadu.
Podobně jako před rokem i tentokrát
tři ze sedmi závodů spadají do prestižní
kategorie C1 Mezinárodní cyklistické
unie UCI, jde o klání ve Slaném, v Uničově a také v Kolíně.
„Loni k nám přijeli závodníci z dvanácti zemí a letos očekáváme minimálně stejný počet,“ přeje si šéf českého
cyklokrosu Petr Balogh.
Vítězství v seriálu bude už podruhé
za sebou obhajovat Tomáš Paprstka
z kolínské stáje Expres CZ-Scott Team.
Loni Český pohár ovládl před týmovým
kolegou Janem Nesvadbou.
Zvýšit konkurenci domácím cyklistům by měl i příjezd některých zahraničních závodníků. „Náš pohár láká zahraniční cyklisty – Slováky, Maďary, Poláky. Na startu se objeví i nějací Belgičané, Němci, Nizozemci. Věřím, že i naši
kluci se ukážou,“ říká reprezentační
kouč Petr Dlask, bývalý jezdec a medailista z mistrovství světa.
(mat, prp)

INZERCE

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI –
náš nový symbol dynamiky a úspornosti.
Ve městě si Vás získá tichým a kultivovaným
chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici
a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund.
Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak
oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km,
vysokou životnost, podloženou intenzivními
zátěžovými testy, nebo výhodné ﬁnancování se
ŠKODA Financial Services.
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru
1.0 TSI ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK
při testovací jízdě.

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ
Přijďte se sami
přesvědčit

novaskodarapid.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autostop, spol. s r. o.

Luženská 1992
269 01 Rakovník
Tel.: 313 518 006

www.autostop-rakovnik.cz

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK:
4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Ilustrativní vyobrazení. Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (platí, co nastane dříve), 4 servisní prohlídky během 5 let a spotřební díly dle programu SERVICE PLAN EXCLUSIVE 5 let / 200 000 km (platí, co nastane
dříve). Zvýhodnění kombinuje hodnotu prodloužené záruky FORD PROTECT, SERVICE PLAN EXCLUSIVE a slevy. Platí pro verze Transit Custom Van 270 L1 Trend 105 k, Transit Van 350 L2/L3 Trend 130 k přední pohon, manuální převodovka,
do 31. 12. 2017. Detailní podmínky k dispozici u autorizovaných partnerů. Nabídka financování pouze pro podnikatele, platná do 31. 12. 2017, není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.

TRANSIT A TRANSIT CUSTOM SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 186 000 KČ
Originály se přitahují, proto si kapela Kabát vybrala Ford za oﬁciálního partnera svého turné.
Originální dodávky vyrábí Ford už více než 50 let. Nyní i s originální nabídkou: Transit a Transit
Custom v limitované Edici Kabát se zárukou na 5 let nebo 200 000 km včetně servisních
prohlídek a spotřebních dílů. Za hotové, nebo na úvěr Ford Credit s úrokem jen 2,99 %?
Rozhodněte se na forduzitkove.cz právě teď.

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:
CARent Praha s.r.o.

Jaško Motor s.r.o.

Louwman Motor Příbram s.r.o.

V-group s.r.o.

Českolipská 3332
Mělník
Tel.: 315 622 151
www.carentpraha.cz

Dubno 120
Příbram
Tel.: 318 492 911
www.ford-louwman.cz

Čechova 1433
Benešov
Tel.: 317 726 920
www.fordbenesov.cz

Arménská 3294
Kladno
Tel.: 312 248 030
www.fordkladno.cz

Louda Auto a.s.

Šťáralka - Havlíčkova ul.
Kolín
Tel.: 321 713 619
www.ford-kolin.cz

