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I na vozíku můžete cestovat
Nápad dvojice z Děčína na sociální síť pro postižené
cestovatele odborníci vybrali jako nejlepší ze stovek
nominací z celé střední Evropy. Slouží nejen
vozíčkářům, ale i maminkám s kočárky.
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
DĚČÍN | Mezi stovkou nejúspěšnějších
inovátorů od Estonska po Bulharsko se
ocitli Filip Molčan a Jiří Maule s českou sociální sítí pro handicapované cestovatele Disway. Molčan je majitelem

děčínské firmy Good Sailors, Maule zaměstnanec na vozíčku a především autor nápadu. Úspěšné inovátory vybíraly
Časopis Res Publica Nowa, Google, Financial Times a Mezinárodní visegrádský fond. Kromě Molčana s Maulem je
ve stovce i dalších osm Čechů.

Jiří, jak se stalo, že jste se ocitl na
vozíku?
Maule: V osmnácti jsem se vyboural na
motorce, ani jsem se nestihl vyučit.
Když jsem se vyhrabal z nejhoršího, vystudoval jsem obchodní akademii a pak

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

dálkově i vysokou školu, fakultu informatiky. Různě jsem pracoval jako živnostník, ale až práce ve firmě Good Sailors mě dokonale uspokojuje.

Jak přesně váš projekt funguje, jak
pomůže postiženým při cestování?
Maule: Začali jsme tvořit web s mapou,
do které mohou nejen handicapovaní
umísťovat body, místa, která jsou pro
vozíčkáře vhodná. Vznikla internetová
stránka, na které si mohou postižení cestovatelé radit, kam je vhodné zajít na výlet, zajet na dovolenou, kde nebudou
mít vozíčkáři i jinak postižení problémy
třeba s přemísťováním. Jak praví jedno
naše heslo: Pomozte definovat svět, který bude přístupnější.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

INZERCE

V KINECH OD 28. 1.

2 29. ledna 2016

Ústecko a Děčínsko

Vynález varnsdorfského hasiče
slouží i za deště a pod vodou
Speciální brašnu
s páskami na označování
zraněných vymyslel
Jaroslav Hocko.
5plus2
■ ROZHOVOR
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
VARNSDORF | Speciální brašna, v níž
jsou uložené barevné reflexní pásky
k označování zraněných při hromadných nehodách, slouží profesionálním
hasičům v Ústeckém kraji od letošního
roku. Brašnu vymyslel varnsdorfský
hasič Jaroslav Hocko.
Proč jsou vaše barevné pásky na rozlišování zraněných vynálezem, když
se při hromadných neštěstích už používají dávno?
Zranění se označují podle přesně stanovených pravidel, ale dosud jsme užívali
pásky v podobě elektrikářských, nebo
těch, které se používají na koncertech.
Všechny byly jednorázové a jejich nasazování zdlouhavé. Pásky v brašně, kterou jsem vymyslel, mají snadné použití
a hlavně nejsou jednorázové.

Protože u takových neštěstí jsme zpravidla první. Ale i zdravotníci zraněné
označují, úplně stejným systémem jako
my. Čtyři barvy, podle stupně zranění.
Ti, kteří mají ta nejtěžší a potřebují prioritní pomoc, dostávají červenou barvu.
Ti, jejichž zranění jsou neslučitelná se
životem, pak mají barvu černou.

Proč vůbec musíte zraněné označovat? Proč to nedělají zdravotníci?

Vraťme se tedy k vaší brašně a páskům. Díky vašemu vynálezu tak mů-

Varnsdorfský hasič Jaroslav Hocko se svým vynálezem - brašna se speciálními páskami.
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Hledáme
vhodné kandidáty do našeho skvělého pracovního týmu
v Děčíně a Varnsdorfu
s možným nástupem ihned na tyto pozice:

Pracovník výkupu druhotných surovin - Varnsdorf
Řidič nákladního aut. (nad 7,5t) - Varnsdorf, Děčín
V případě zájmu nás prosím kontaktujte
na uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese:
Varnsdorf - tel: +420 602 283 780, email: berankova@kovosrot.cz
Děčín - tel: +420 602 259 667, email: romankova@kovosrot.eu

žou hasiči zahodit elektrikářské pásky i ty koncertní. Alespoň ti v Ústeckém kraji, protože už je mají na
všech tamních útvarech, je to tak?
Brašna s pásky má několik výhod. Nasazení pásku je velmi rychlé a díky speciální tužce, která je součástí brašny, můžeme pásky popisovat za jakéhokoliv
počasí a dokonce i pod vodou. Kromě
zranění na něm lze zaznamenat například i to, že zraněný je nemocný, třeba
má cukrovku, je alergický a podobně.
Takovou speciální pásku jste vymyslel sám?
Spolupracovali jsme s odbornými firmami, které splnily naše požadavky a vlastně uměly vytvořit unikátní systém.
S páskem se snadno manipuluje, má silnou reflexní vrstvu, dá se použít vícekrát a je i finančně dostupný. A to všechno se vloží do speciální brašny, kterou
lze připevnit i ke klasickému hasičskému opasku. Dá se s ní snadno a rychle
manipulovat. Samozřejmě jsem to
všechno neměl na triku jen já, jsem sice
autorem projektu, ale musím poděkovat
i kolegům, zejména Tomáši Štěpánkovi, který celou věc zastřešil a podpořil,
Zdeňkovi Břečkovi, který byl u zrodu
nápadu reflexních pásků, nebo Petru
Weinhöferovi za podporu a Jiřímu
Hyklovi za administrativní spolupráci.

FOTO | MICHAL ŠAFUS

Už jste brašnu s pásky odzkoušeli
v reálné situaci?
Zatím ne, snad by se slušelo říct naštěstí. Pokud mám informace, tak v kraji nikdo k žádné hromadné nehodě či jinému neštěstí nevyjížděl. Pásky jsme měli
možnost vyzkoušet při nejrůznějších
cvičeních, třeba na cvičení Rescue Patrol, kde probíhalo několikanásobné testování ve ztížených podmínkách.
Označování zraněných bude pro
hasiče jednodušší. Jenže v té souvislosti mě napadá, zda hasiči poznají
rozsah zranění tak dobře, aby připnuli správnou barvu pásky a tím
usnadnili zdravotníkům práci?
V každém útvaru je školený zdravotník
a ten to bezpečně pozná.
A ještě laikům vysvětlete, proč se
zranění musí vůbec označovat?
Jaký to má důvod, nezdržuje to?
Barvy označují stupně zranění. V době,
kdy se barevné pásky nepoužívaly, neměli zdravotníci přehled o tom, komu
se mají věnovat jako prvnímu. Zabývali
se třeba půl hodiny člověkem, jehož zranění byla smrtelná, namísto toho, aby se
věnovali zraněnému, který má sice těžká zranění, ale život mu mohou zachránit. Nyní přijedou na místo a už vědí, co
je prioritní.
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Svatebčany láká obnovená kaple
V Ludvíkovicích v 60. letech nahradila místní kapličku garáž, dnes si tam opět říkají novomanželé své ANO
VLADIMÍR MAYER
LUDVÍKOVICE | Obecní kapli v Ludvíkovicích nedaleko Děčína nechali
v roce 1966 zbořit komunisté a na jejím
místě postavili betonovou garáž. Místní
obyvatelé ale před třemi lety udělali
sbírku a místo garáže opět nechali vystavět kapli ve stylu venkovského baroka.
Ta se okamžitě stala oblíbeným místem
i pro svatebčany. „Minulý rok se v ní
uskutečnily dvě svatby, letos už máme
další dva zájemce. První sňatek bude
v květnu, druhý v srpnu,“ uvedl starosta
Ludvíkovic Jiří Šturma.
Za obřad v kapličce se neplatí žádný
poplatek. Obec chce, aby místo žilo.
Právě starosta Jiří Šturma místní obyvatele také oddává. „Podmínkou je, aby
alespoň jeden ze snoubenců měl bydliště v Ludvíkovicích,“ upřesnil. Svatební
řeč si prý vždy upravuje podle konkrétních lidí, žádnou univerzální připravenou v šuplíku nemá. „Trend je ale takový, že si snoubenci na projevy moc nepotrpí, chtějí jednoduchý méně formální obřad,“ usmívá se Šturma.
V Ludvíkovicích se pro následné svatební oslavy užívá také místní kulturní
dům, ve kterém bylo loni vybudováno

Obnovenou ludvíkovickou kapli poprvé využili ke svatebnímu obřadu manželé Štruncovi.
nové pódium a byly zde upraveny akustické podmínky. „Nyní se snažíme upravit sál a vybavit bar tak, aby se začal kulturní dům pro svatby a další oslavy více
využívat,“ plánuje první muž obce.
Ještě se ale vraťme k zajímavému osudu ludvíkovické kaple. „Původní kaplička byla postavena roku 1774 díky iniciativě místních obyvatel,“ píše se na
webu znicenekostely.cz. V roce 1836
bylo obci věcným břemenem uloženo
se o tuto kapli navěky starat. Obec však
v období komunistické totality toto starobylé ustanovení nerespektovala

I na vozíku můžete cestovat,
pomůže vám nápad z Děčína
Soustředíte se jen na Česko?
Maule: Zatím převládají místa v České
republice. Ale už se první cizinci zapojují. Rád bych totiž, aby postižení měli
přehled i o tom, kam mohou v cizině
především v Řecku, Itálii nebo Španělsku, tedy v destinacích, kam my Češi vyjíždíme často za dovolenou.
Filip Molčan a Jiří Maule (sedící)
při práci na společném projektu.
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Firma váš nápad na vytvoření sociální sítě pro handicapované cestovatele podpořila. Snažíte se stránky
neustále rozšiřovat?
Maule: Ano, protože jako vozíčkář
mám za sebou řadu negativních zkušeností, třeba jen z dovolených s rodinou.
V Itálii u moře jsme objednali bungalov
a až na místě zjistili, že třeba toalety
jsou v patře. To je pro vozíčkáře nepřekonatelný problém.
Na mapě Disway už je celá řada
bodů a jak jsem si všimla, nejsou ku
prospěchu jen vozíčkářům.
Maule: Přesně tak, mapa pomůže třeba
i neslyšícím, nevidomým a maminkám
s kočárky.

Co ocenění znamená pro majitele firmy, která zaměstnává kromě Jiřího
Mauleho další postižené?
Molčan: Je to prestižní ocenění, které
dostávají aktivisté, politici, úspěšní i začínající podnikatelé. Není za to žádná
odměna, žádné peníze. Přesto nás velmi
potěšilo, že jsme byli vybraní mezi stovku lidí, kteří mají být těmi nejinspirativnějšími pro střední Evropu.
Vy jste se do této soutěže hlásili
sami?
Molčan: Vůbec ne, proto jsme byli překvapení, že si nás a náš projekt našli
a ocenili.
Na jakém místě jste se mezi tou stovkou umístili?
Molčan: Umístění se neuděluje, v té
stovce jsme si všichni rovni, všichni
jsme stejně inspirativní pro ostatní.

a mezi květnem a prosincem 1966 kapli
zbořila. Na místo zbořené kaple pak postavila obyčejnou garáž. Před pěti lety
se obec rozhodla k návratu ke kořenům
a znovu kapli vybudovat. Část peněz na
stavbu dala obec z rozpočtu, pomohla
také dotace a nakonec i sbírka. Na tu přispěli také bývalí rodáci z Ludvíkovic,
kteří dnes žijí v Německu.
„Obnova kapličky rozdělila obec na
dva tábory. Někteří byli pro a přispěli
na sbírku, jiní jsou dodnes proti a považují to za zbytečnost,“ vypráví starosta
Šturma, podle kterého obnovení kaple

FOTO | S. KŮTOVÁ, ARCHIV

určitě smysl mělo. „Prostor je využíván
pro koncerty, vítání občánků, svatby,
menší výstavy, takže se stal místem setkávání občanů, navíc kaple navazuje
na historii obce a dotváří původní krajinný ráz,“ myslí si.
Výstavba probíhala od roku 2011
a byla završena slavnostním otevřením
19. října 2013. Jde o repliku původní
zbořené kaple. „Kaplička byla rekonstruována podle historických fotografií,
ale byla rozšířena o zadní část tak, aby
byla využitelná jako obřadní síň,“ upřesnil starosta.
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Luštíte rádi?

MAGAZÍN

POD TÍMTO
LOGEM NAJDETE
TY O NĚCO LEPŠÍ
KŘÍŽOVKY,
KTERÉ VÁS ZABAVÍ
A SVÝM HUMOREM
I POBAVÍ. KOUPIT
JE MŮŽETE
V KAŽDÉM STÁNKU,
V KAŽDÉ TRAFICE!

Státní zámek
BenešOv nad PlOučnicí
Hledáme pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici:

PrůvOdkyně/PrůvOdce
POžadavky:

l
l

výHOdOu:

l
l

naBízíme:

l
l

OStatní:

l
l
l

ukončené středoškolské či vysokoškolské studium
evidence na úřadu práce l věk do 30 let (absolventský post)
schopnost týmové práce l spolehlivost, pečlivost, samostatnost
časová lexibilita l znalost jednoho cizího jazyka
příležitost k rozvoji l 25 dnů dovolené
stravovací poukázky l motivovaný a přátelský kolektiv
pracovní doba dle náštěvního řádu SZ Benešov nad Ploučnicí
nástup v březnu 2016
adresa pracoviště: SZ Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51

Životopis zasílejte na e-mailovou adresu: hlinkova.michaela@npu.cz
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Nehoda mě šíleně zesrabila,
Herecká legenda hlásí návrat před kamery. Jan Tříska
téměř rok po autonehodě opět natáčí, a to česko–
německý seriál Drazí sousedé. Při rozhovoru pro
týdeník 5plus2 působil trochu zanedbaně. „Nedivte
se, budu hrát nerudného dědka, tak se na roli několik
dní připravuji,“ omlouval svou zarostlou tvář.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Když vloni v březnu Jan Tříska havaroval, musel kvůli tomu odříct hostování v pražském Divadle Na Jezerce.
Rekonvalescence zabrala řadu týdnů,
nyní už je ale představitel nesmrtelné
postavy učitele Igora Hnízda z Obecné
školy opět plný síly. „Svůj každodenní
ranní běh nevynechávám ani tady v Praze při natáčení,“ říká v rozhovoru.
Už se všechny vaše tělesné a psychické šrámy po loňské nehodě zahojily?
Tentokrát se mi prakticky nic fyzicky 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.

A po zkušenosti s poslední nehodou
dál řídíte?
Samozřejmě, už jsem úplně v pořádku.
Od té doby jsme jeli se ženou na dlouhý
výlet napříč 13 státy v USA, to bylo loni
v květnu. Jeli jsme za dcerou do Minnesoty. Dlouhý výlet od hotýlku k hotýlku, od
motelu k motelu, po krásných dálnicích,
skrz hory v Coloradu, celou dobu jsem

Vy jste ale boural už i jako mladík.
Vzpomenete si, jak to tehdy v roce
1965 bylo?
Pamatuji si to dobře, jel jsem v bílé felicii,
kabrioletu. Byl jsem tehdy takový frajer.
Na zlíchovském mostě jsem dostal smyk
a naboural do tramvaje. Nebyl jsem připoutaný, krkem jsem praštil do hrany volantu a poranil si tím hlasivky. Na měsíc
jsem ochraptěl, a to těsně před premiérou
hry Měsíc na vsi. S autem jsem z místa nehody nakonec sám odjel, ani ho nemuseli
odtahovat. A vyvázl jsem bez pokuty.
Jste známý tím, že už desítky let poctivě každé ráno běháte. Tuto tradici

Ptám se proto, že jsem často slýchal,
že většina Američanů neví o zahraničí
téměř nic, například kde nebo co je
Česko. Máte takovou zkušenost?
Nelze to paušalizovat. Mnoho Čechů také
neví, že Florida a Kalifornie jsou dva státy, které navzájem dělí obrovská vzdálenost a že jeden je u Atlantiku na východě
USA, kdežto druhý u Pacifiku na západě.
Nebo to, že na Floridě je oproti Praze
o 6 hodin méně, kdežto v Kalifornii o 9. A tak dále. To většina Čechů, i těch vzdělaných, neví,
a tudíž to jsou věci, které lze
těžko někomu vyčítat.

řídil. Za tři týdny jsme ujeli šest tisíc mil,
tedy asi devět tisíc kilometrů.
To je na tři týdny dlouhá trasa.
Měli jsme limit, že neujedeme za den víc
než 500 mil, tedy 800 kilometrů. Tam ale
jezdíte po krásných širokých dálnicích, na
kterých je mnohem méně aut než v Evropě. Jedete takovou spořádanou prostřední
rychlostí. V USA to je tak, že čím jsou silnice širší a lepší a čím jsou auta silnější,
tím se kupodivu jezdí pomaleji.
Máte tedy zkušenosti s řidiči jak v Česku, tak ve Spojených státech. Jsou
mezi nimi velké rozdíly?
Určitě, v obou zemích je k řízení úplně
jiný přístup. 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. Takový přístup
v Americe nevídáte. Tam většina lidí sedí
v automobilu už od 16 let, mládež totiž

Jan Tříska
Narodil se 4. listopadu 1936 v Praze. Jeho manželkou je herečka Karla Chadimová.
V letech 1955 až 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v roce 1959
nejmladším členem činohry Národního divadla v Praze.
■ V roce 1977 se rozhodl emigrovat do Kanady, později do USA. Uplatnění jako herec tam našel
až po delší době. Ztvárnil například střelce ve filmu Lid versus Larry Flynt, objevil se ve filmu
Highlander, Osterman's Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmírná odysea a dalších.
■ Po listopadu 89 se na čas vrátil do Československa, v posledních letech ale opět žije v USA.
■

A vědí Američané, kde leží Česko?
No, kdo je vzdělaný, tak ví a ví třeba o každé vesnici v Afghánistánu. Kdo vzdělaný
není, tak samozřejmě Česko nezná.

Český šofér se snaží zákony obejít, zatímco
Američan je poslouchá a dodržuje rychlost.

Jak se to vlastně seběhlo?
Učil jsem se v autě při řízení text, měl
jsem ho položený na sedadle spolujezdce.
V autě totiž vnímám takovou zvláštní
energii a zrovna texty se mi tam dobře
učí. No a nedíval jsem se na cestu…

■

V Praze se říká, že nejhorší řidiči jsou
„Ústečáci“, jinde zase naopak že
„Pražáci“. Jak se říká nejhorším řidičům v USA?
Třeba v New Yorku se
říká „New Jersey driver“
(v překladu „řidič z New
Jersey“; New Jersey je
stát pod městem New
York, pozn. red.),
a je to považováno za velkou hanobu. Říká se to ale jen
v New Yorku. Já žiju
v Kalifornii na druhé

straně Spojených států, tam spousta lidí
ani neví, kde stát New Jersey je, natož aby
věděli, co znamená „New Jersey driver“.

Jan Tříska při natáčení seriálu Drazí sousedé. FOTO | TV NOVA

„

na čas přerušila právě až loňská autonehoda. Vyběhl jste si dnešní lednové
ráno tady pod Pražským hradem?
Vyběhl, nahoru směrem na Petřín. Běhám
na čas, podle stopek běžím 20 minut.
Vzpomněl jsem si dnes ráno na to, jak
jsem běžel stejnou trasu někdy před patnácti lety. Tehdy jsem tu upadl, rozbil si brýle
a odřel půl obličeje. 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.

může dělat řidičák už v 16 letech. Buď dostanou od tatínka staré auto, nebo si nějaké koupí a jezdí. Američané považují
auto za nutnost, ale také je to pro ně radost. Ale jízdu autem nikdy nepovažují za
soutěž. Český šofér se snaží obejít zákony, zatímco Američan je poslouchá a dodržuje rychlost. Samozřejmě jsou výjimky, existují šílenci, blázniví teenageři,
opilci… Kdyby se ale srovnaly hodiny
strávené za volantem a najeté kilometry
Američanů a Čechů, tak vyjde mnohem
víc mrtvých v Česku, než v USA. (V Česku zemřelo při nehodách například v roce
2011 na miliardu ujetých kilometrů průměrně 20 lidí, v USA pouze 7, pozn. red.)
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jsem ale zpět a už zase hraju
V USA žijete už skoro 40 let. V čem se
z vás, když už jsme u těch rozdílů, stal
pravý Američan?
Technicky mám americké občanství, pas,
platím daně, pracuji tady. Jinak myslím,
že jsem mnohem otevřenější k lidem, sousedům. To, že se i neznámí lidé na ulici
zdraví, jako když jste v Čechách potkal
v lese stařenku, to ve Spojených státech
funguje i ve velkých městech. Je to americká přirozenost. 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.
A v čem jste naopak zůstal Čechem?
Neztratil jsem jazyk. Moje čeština je taková archaická, protože neměla možnost se
rozvíjet. Některé dnešní výrazy se mi hluboce nelíbí a odmítám je používat. Například „bejt v pohodě“, „pohodový“, „pohodová“. To se mi lingvisticky příčí.
INZERCE

Patříte mezi velké fanoušky končícího prezidenta Baracka Obamy. Zklamal vás v něčem?
Nezklamal, a kdyby to šlo, volil bych
ho i potřetí, to ale nejde. Jeho síla je v intelektu, je velice chytrý, vzdělaný a umírněný člověk. Pacifismus mu jeho kritici vyčítají, mně se ale ta umírněnost právě líbí.
Mně se na něm líbí vlastně všechno. Naopak nesouhlasím s tím, že si v USA
může čtrnáctiletý kluk koupit zbraň. Přístup ke zbraním je tam velice snadný, což
mě na Obamovi mrzí, že se mu toto nepodařilo změnit. Kromě toho také pozoruji,
že napětí mezi rasami zde v posledních letech narůstá.
Byl jste velký přítel s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Je jeho
jméno ještě dnes ve Spojených státech známé?
Tak to v politice nefunguje. Politikové
vstanou do zářného světla, a jakmile jejich volební termín vyprší, tak zmizí
v propadlišti dějin. Samozřejmě si ho
mnoho lidí pamatuje, mít ale představu,
že se tam na něho nějak vzpomíná, by
bylo přehnané.

Jan Tříska o emigraci

Na Tři krále 6. ledna 1977 napadl v Praze
čerstvý sníh. Z chodníku před domem ve
Střešovicích, naproti finské ambasádě, jej
zametal i Jan Tříska. „S velvyslancem
jsem se přátelil. Mávnul na mě, ať přijdu.
Vzal mě kolem ramen a řekl, že v noci
zavřeli Vaška Havla, se kterým se on
u nás doma jednou seznámil. Opřel jsem
koště o vrátka a šel zpátky domů. Žena
právě krmila děti krupicovou kaší. Řekl
jsem jí, že se přestěhujeme. Dostali jsme
se na Kypr, pak utekli do Řecka, odtud do
Kanady a pak do USA,“ vzpomíná Tříska.

Vy jste se nikdy v politice neangažoval? Myslím třeba uměleckou podporou konkrétního politika, což nebylo
v Česku úplně výjimečné…
Ne. A nemíním to dělat. 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.“
A že by to někdo pro politiky dělal za honorář? V USA nikoho takového neznám,
tam to, myslím, vůbec takhle není.
A tady u nás? Tomu nevěřím, že by to někdo za peníze udělal…
Děkuji vám za rozhovor a...
…nemáte zač. Jen se nedivte, jak jsem zarostlý, normálně se holím i dvakrát denně. Budu ale v Praze točit seriál Drazí sousedé v německo-české koprodukci. Oni
mi už deset dní píšou, ať si nechám zarůst
tvář. Hraju tam totiž naštvaného, ošklivého, zarostlého dědka, nasejřeného. Točit
se bude v lese za Prahou. Budu tam sedět
na posedu a nadávat dětem, tak proto
ty vousy.
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Zimní komedie očima lyžaře
aneb S Bankem na horách
Před několika dny slavný český lyžař Ondřej Bank oznámil
přerušení sezony nejméně do poloviny února. Potřebuje čas,
aby se jeho tělo dalo dohromady z loňského vážného pádu.
Má proto nyní dost času na sledování
Skáču dobře, skáču rád. Legendární věta z legendárního Anděla na horách
našich populárních ﬁlmů z jemu
rozesmívá z obrazovek už několikátou generaci. Od dob, kdy Jaroslav
Jarosla
nejmilovanějšího prostředí – z hor.
Marvan brázdil svahy Vysokých Tater, uplynulo loni kulatých šedesát let.
Které snímky má nejraději?
ONDŘEJ BANK: „Ačkoliv jsem Anděla zaregistroval, nemůžu říct, že by

se mi automaticky vybavovaly hlášky s ním spojené. Tatry bohužel nejsou
destinace, kde bych často lyžoval, což mě trošku mrzí. Ale i tam jsem několik závodů absolvoval. Věřím, že až nebudu aktivně závodit, zamířím tímhle
směrem častěji. Vím, že je to tam krásné.“

V jakou taškařici se může zvrhnout rodinná rekreace na horách, předvedla Helena
Růžičková a spol. ve třetím dílu trilogie
o rodině Homolkových z roku 1972.
ONDŘEJ BANK: „Film Homolka a Tobolka
jsem sice viděl, ale nemůžu říct, že by pro
mě byl oblíbený nebo srdcový. Na sledování filmů jsem obecně nikdy neměl tolik
času, aby se mi nějak zásadně vryly do paměti. Tenhle snímek je toho důkazem.“

FOTO: ARCHIV MAFRA, ČSFD.cz

Kvůli snímku Padesátka, který je hitem této zimní sezony
sezony,
museli herci v hlavních rolích
absolvovat profesionální
výcvik pod vedením
mistra světa Martina Koukala, ab
aby
působili na běžkách
důvěryhodně.
ONDŘEJ BANK: „Film
jsem zatím neměl čas
shlédnout, ale musím
říct, že běžkaře obecně
hodně obdivuji. Každopádně já bych běha
běhat
nechtěl. Přeci jen ten
vlek, který nás sjezdař
sjezdaře
vyveze nahoru, je něc
něco
moc moc příjemného
příjemného.
(smích) Jinak jako sport
je běžecké lyžování určit
určitě
zajímavé, a když běží třeba
Lukáš Bauer, se kterým se
dobře znám, tak se moc
rád dívám. Já sám
jsem na běžkách
mockrát nestál,
a když už, tak jsem byl vžd
vždy
terčem posměchu.“

Bezesporu nejslavnější komedie mapující fenomén českého školství
známý jako lyžařský kurz nebo také lyžák, mluví z duše studentům
už 34 let. Sněženky a machři se na filmové plátno vrátili po 25 letech, a to v pokračování slavného snímku.
ONDŘEJ BANK: „Řekl bych, že na dobu, kdy film vznikl, je celkem
dobře a reálně natočený. Věřím, že takhle nějak opravdu lyžařské
kurzy probíhaly. Ačkoli co se týče tohohle posuzování, mám smůlu
v tom, že sám jsem na žádném nikdy nebyl. O tyhle legrace jsem
přicházel. Když byl lyžák, znamenalo to, že není škola, a tím pádem
jsme tenhle čas museli využít
k tomu, abychom trénovali, a ne
abych mohl machrovat na svahu
před spolužačkami.“ (smích)

Komedie století S tebou mě baví svět slaví letos už
40. narozeniny. Snímek Marie Poledňákové o jedné povedené horské akci s názvem Apalucha nesmí
každoročně alespoň jednou chybět na v programu
českých televizních stanic.
ONDŘEJ BANK: „Z našich zimních komedií je to asi má
nejoblíbenější a viděl jsem ji nejvíckrát. Vždycky jsem
si chtěl vyzkoušet sjíždět kopec třeba na pekáči nebo
v hrncích, jako to bylo vidět ve scénách, kdy otcové
s dětmi závodili na svahu. Můj taťka mi ale podobné
věci zakazoval, takže mám těchto zkušeností méně
méně,
než bych si přál. Každopádně si myslím, že film krásně
ukazuje, jak sse
má pořádně užívat zima.“

Z pánů Vojty Kotka a Jirky Mádla jsou dnes uznávaní herci i režiséři, ovšem
před 12 lety teprve hledali rovnováhu na sjezdovce a zkušenosti s dívkami
jako pubertální Snowboarďáci.
ONDŘEJ BANK: „Co se týče samotného filmu, musím říct, že to není úplně
moje gusto. Se snowboardem ale nemám žádný problém a mám i hodně
kamarádů, kteří na něm jezdí. Je to velmi zajímavý sport, bohužel na něj
nemám dostatek času.“
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Rekordmani s klikyháky. Češi
patří v těsnopisu k nejlepším
Těsnopisci zaznamenávají
výroky politiků už stovky
let. Češi jsou v tom mistři,
Josefa Kocourka vystřídal
v pozici nejdéle působícího
stenografa světa další
Čech, 89letý Jiří Novák.

Co je těsnopis?

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Vypadá to jen jako náhodný shluk podivných značek, čárek a teček. Nebo jako
výtvor malého dítěte. Jen minimum lidí
tyto „kryptogramy“ zvané těsnopis dokáže přeložit do normální řeči. A pouze několik desítek z nich to umí tak dokonale, že
zvládne zaznamenávat průběh jednání politiků v Poslanecké sněmovně či v Senátu.
Říká se jim stenografové a při sledování televizního přenosu z jednání sněmovny je vídáme hned vedle řečnického pultu
a se sluchátky na uších. Těsnopisem zaznamenávají vše, co politici při svých projevech vypustí z úst. „Během schůze je
nás ve sněmovně až deset, střídáme se
v desetiminutových intervalech,“ říká Pavel Dibelka, vedoucí stenografického oddělení Poslanecké sněmovny.
„Stenograf zaznamenává dění přímo
v sále těsnopisem do stenobloku nebo na
těsnopisný papír. Poté odchází do kanceláře a stenogram, tedy těsnopisný záznam,
diktuje nebo rovnou přepisuje do počítače,“ vysvětluje. Text se na webových
stránkách sněmovny objeví už zhruba ho-

Šéf českých sněmovních stenografů Pavel Dibelka (zcela vpravo se sluchátky) při jednání Poslanecké sněmovny.
FOTO | ARCHIV P. DIBELKY
dinu poté, co proslov politik dokončí.
Těsnopisci se mezi českými politiky pohybují už déle než 150 let. „Na našem
webu naleznete záznamy již od roku
1848,“ upřesňuje Dibelka. A Čech Josef
Kocourek, který by se 27. ledna dožil
100. narozenin, je zapsán v Guinnessově
knize rekordů jako nejstarší aktivní
a nejdéle působící stenograf světa – pracoval tak 55 let. Na trůnu těsnopisců jej vystřídal 89letý Jiří Novák, který se stenografii věnuje už 64 let, dodnes. „S rodinou
Kocourkových jsme byli přátelé. Že jsem
ho připravil o zmíněný primát, mě moc

mrzí. Snad se na mě kvůli tomu ‚tam nahoře‘ nezlobí,“ usmívá se rekordman.

Je to jako křížovka
„Těsnopis je trochu jako křížovka. Máte
začátek slova a konec slova, a co z toho vyplyne, závisí na vašem rychlém logickém
úsudku a schopnosti dávat věci do souvislostí,“ míní Dibelka. Pohromou pro stenografa není rychlý řečník, ale takový, který
neumí mluvit. „Trápí nás, že kvalita a úroveň užívání jazyka klesá. Problémem je
pro nás špatná výslovnost, polykání slov

• Jde o zatím nejrychlejší způsob
zachycení mluveného slova.
Stenografové jsou, na rozdíl od
moderní techniky, schopni mluvené
věty nejen zaznamenat, ale také
logicky uspořádat do písemné
podoby.
• Počátky těsnopisu se datují do
1. století př. n. l. Užívání novodobého
těsnopisu je známo od poloviny
16. století a souvisí s rozvojem
parlamentarismu. Od 23. dubna 1921
až dodnes se s menšími úpravami
používá takzvaná soustava H-M.

nebo užívání výrazů, které dotyčný neumí
správně vyslovit,“ upřesňuje.
„Dobrý řečník je třeba předseda vlády
Bohuslav Sobotka. Je sice rychlejší, ale
má jasnou výslovnost a plynulý projev.
Dobrý je i poslanec Miroslav Grebeníček
s pomalejším tempem řeči a připravenými projevy,“ komentuje stenograf s tím,
že nikdy nehodnotí stranickou příslušnost
či obsah řeči. „Řečníky z opačného konce
bych nerad jmenoval, abych se někoho nedotkl, ale myslím, že jsou všeobecně známí,“ uzavírá s tím, že nejraději má ty řečníky, kteří umí ostatní pobavit.

Zapisoval jsem projevy téměř všech prezidentů
ČR | Světový rekord stenografa Josefa Kocourka překonal
až jeho kolega – Jiří Novák,
kterému je 89 let. Elegantní
a vždy upravený muž dodnes
pracuje v Poslanecké sněmovně a svou noblesou často převyšuje mnohé politiky.
Na pečlivém vzhledu ve sněmovně si zakládáte, že?
Vyrůstal jsem v rodině, kde úcta k člověku a jeho dílu, jakož i tomu odpovídající formy chování a osobní úpravy,
byly považovány za základní kvality lidské osobnosti.
Jak dlouho se věnujete práci stenografa?
Činnost komorního a sněmovního stenografa vedle své-

ho povolání středoškolského učitele jsem zahájil hned následující den po vykonání státní zkoušky z komorního
těsnopisu, konkrétně na svátek sv. Mikuláše roku 1952.
Od té doby jste musel poznat mnoho osobností...
Dostalo se mi cti osobně se setkat se všemi československými a českými prezidenty kromě Emila Háchy a Klementa Gottwalda a počínaje Antonínem Zápotockým
jsem jejich projevy velmi často i stenografoval.
Můžete tedy srovnat řečnickou úroveň dnešních
politiků s řečnictvím jejich kolegů před lety?
Aniž bych se pasoval do role arbitra rétoriky, odvažuji se
konstatovat celospolečensky znatelně zhoršenou úroveň
kvality artikulace v řečové komunikaci, a tím zhoršující
se její srozumitelnost. To se samozřejmě projevuje nejen

u jedinců veřejně činných, nýbrž bohužel také například
u učitelů, lékařů a podobně. Zatímco do roku 1990 byl
používaný slovní materiál poměrně úzký a cizích slov
bylo málo, dnes je individuálně absolutně nezvládnutých odborných termínů, názvů a jejich zkratek mnoho.
To nám práci ztěžuje. A pokud jde o jedince neschopné
držet se tématu či dokonce dokončovat věty, ti se, naštěstí v mizivém množství, vyskytovali a vyskytují vždy.
Jak se změnila politická kultura za posledních 50 let?
Vzájemné chování poslanců mezi sebou – zejména
o přestávkách jednání – bylo před listopadem1989 charakterizováno tehdejší politickou korektností, někdy až
trapně přeháněnou zejména členy nekomunistických
stran. Po roce 1989 se samozřejmě možnost zastávat
a projevovat osobní politické názory podstatně uvolnila.

Dluhopisy
eFi Palace

Dluhopisy
e-Finance

Investice na 2 roky

Investice na 5 nebo 10 let

• Investice od 30 000 Kč

• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

• Složené úroky (6 % za každý rok) budou
vyplaceny na konci investičního období

• Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

• Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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Hypotéky zůstanou výhodné

Odborník na hypoteční úvěry Petr Slezák upozorňuje na úskalí toho, když si půjčujete na nové bydlení
5plus2
■ RÁDCE

Petr
Slezák

I když dům nestojí, hypotéku
si na něj vzít stejně můžete
„Hypotéku si můžete vzít i na stavbu, která reálně ještě nestojí nebo není zcela dokončená. Banky nastavují dobu čerpání peněz u developerských projektů na 24 měsíců a vy je tak reálně využijete až v momentě, kdy je objekt po kolaudaci. Vyřízením
hypotéky například před začátkem stavby
si zajistíte aktuální úrokové sazby a budete mít dopředu jistotu, že máte od banky
všechny potřebné peníze schváleny.“

Pracovní smlouva na dobu
určitou může být problém
„U některých bank můžete mít s žádostí
o hypotéku problém v momentě, kdy
máte svoji pracovní smlouvu, a tedy svůj
příjem, pouze na dobu určitou. Některé
banky požadují, aby vaše smlouva na

hypoteční expert
z HYPOASISTENT
s. r. o.

dobu určitou byla zaměstnavatelem již
jednou obnovená. Jiné třeba chtějí, aby
váš pracovní poměr na dobu určitou platil ještě minimálně šest měsíců od data,
kdy si hypotéku berete.“

Doba fixace úroků plyne
už od podpisu smlouvy
„Uvědomte si, že období fixace (tedy
doby, po kterou máte garantovanou neměnnou úrokovou sazbu) začíná běžet již
od momentu schválení hypotečního úvěru. To znamená, že jestliže peníze z hypotečního účtu reálně čerpáte a začínáte
splácet třeba až za rok po podpisu smlou-

vy (po kolaudaci nemovitosti), rok z fixace už vám uplynul.“

předpokládáme nejdříve v roce 2017. Hypotéky jsou proto i letos výhodné.“

Pojištění je povinnost,
banky na něm trvají

Že nemůžete splácet,
přiznejte co nejdříve

„Nezapomeňte na to, že všechny banky
požadují, aby nemovitost, která je v hypoteční zástavě, byla pojištěna. Některým
bankám stačí pouze pojištění domácnosti. Klienti musí před čerpáním doložit pojistnou smlouvu platnou nejpozději ode
dne čerpání. Výši pojistné částky určuje
odhadce v rámci znaleckého posudku.“

„V případě, že nejste schopní po nějakou
dobu hypotéku splácet a zároveň pro tento
případ nejste pojištění, oznamte to své bance co nejdříve. Ideálně ještě předtím než
bance od vás nedorazí první splátka. Banky při řešení postupují individuálně a snaží se s klientem domluvit třeba na tom, že
mu na určité období sníží splátky.“

Není důvod čekat, sazby
budou letos výhodné

Nemovitost můžete
prodat i s hypotékou

„Ačkoliv má na výši úrokových sazeb vliv
mnoho okolností, podle aktuálních odhadů se dá očekávat, že sazby by i letos měly
být relativně stabilní. V prvních měsících
tohoto roku sice očekáváme mírný krátkodobý nárůst a dále pak lehké zvýšení sazeb
kvůli vlivu chystaného zákona o úvěrech
pro spotřebitele, ale výraznější růst sazeb

„Dům či byt je možné prodat i s hypotékou, prodejem nemovitosti dojde ke splacení současného hypotečního úvěru. Banka vám sice prodej musí povolit, ovšem
nebývá v tom problém. V případě, že nemovitost prodáváte ještě ve fixačním období, banka vyčíslí zůstatek včetně sankce za předčasné splacení.“
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RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TÝDENÍKU 5plus2

VYHRAJTE

BALÍČEK K FILMU ALVIN A CHIPMUNKOVÉ!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
JAK SE JMENUJÍ HLAVNÍ HRDINOVÉ – VEVERKY?
a) Alvin, Simon a Theodore b) Dalibor, Viktor a Ladislav
c) Randi, Adam a Peter

Instrukce k soutěži:

Protonové centrum v Praze bylo otevřeno před třemi roky. Úspěšnost léčby je velmi vysoká, počet pacientů se neustále zvyšuje, rozšiřuje se i počet diagnóz vhodných pro léčbu protonovou terapií. Nejžádanější léčbou
v Protonovém centru v Praze je léčba rakoviny prostaty, se kterou přichází
více jak 45 % pacientů. Není se čemu divit, vždyť léčba trvá pouhých 5 dnů
a má 97% úspěšnost. Nejmodernější dostupnou technologii ozařování již
v Praze vyhledali pacienti z celkem 25 zemí světa. Rok 2016 bude pro protonovou terapii ještě významnější, neboť Prahu kromě pacientů navštíví i lékaři
z celého světa. PTC bude hostit 55. ročník světového kongresu onkologů,
radioterapeutů a fyziků PTCOG, kterého se zúčastní na 2 000 odborníků
z nejvýznamnějších světových univerzit a klinik. Další hranice budou znovu
posunuty a laťka kvality života onkologických pacientů se opět zvýší.
Jedno je však jisté už dnes: Protonová léčba funguje.
www.ptc.cz
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci
na adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte ALVIN A CHIPMUNKOVE.
Balíček k ﬁlmu vyhrávají tři soutěžící se
správnou odpovědí. Výherce bude kontaktován e-mailem do 3 pracovních dnů. Více
informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete na www.5plus2.cz
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Krůtí guláš se zelím
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Krůta trumfne i kuře
5plus2
■ V KUCHYNI

Potřebujeme:
1 krůtí stehno, 3 cibule, 2 lžíce pokrmového
tuku, sůl, pepř, mletou sladkou papriku,
750 g kysaného zelí, 2 bobkové listy,
1 lžičku jalovcových bobulí, 125 ml bílého
vína, červený a zelený paprikový lusk, cukr.
Postup:
Maso vykostíme a nakrájíme na kostičky.
Cibuli nakrájíme na hrubší kostičky. Krůtí
maso prudce opečeme ze všech stran na
rozehřátém tuku. Přimícháme cibuli. Dusíme
zhruba 5 minut. Osolíme, opepříme a
ochutíme mletou sladkou paprikou. Přidáme
kysané zelí, bobkový list
a jalovcové bobule. Podlijeme bílým vínem
a 375 ml vody. Dusíme 30 minut. Mezitím
paprikové lusky nakrájíme na kostičky.
Přidáme ke guláši a dusíme dalších 15 minut.
Znovu osolíme, opepříme, ochutíme mletou
sladkou paprikou a osladíme.

ČR | Přemýšlíte-li, kterým masem si zpestřit jídelníček při držení diety nebo pro posílení a přitom nezatížení organismu, pak
krůta je správnou volbou. Obsahuje minimum tuků a ve srovnání s jinými druhy
mas má mnohem více bílkovin. Co do
zdraví prospěšných látek překonává
i u nás tolik oblíbené kuře.
Přesto v Česku není spotřeba krůtího
masa taková jako jinde v Evropě. U nás
jsou to zhruba dva kilogramy na osobu
ročně, v jiných státech starého kontinentu je to kilogramů šest. Z krůty rád vaří
také šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. V pořadu televize Prima Teď vaří šéf představil
svůj oblíbený krůtí bujon s játrovými
knedlíčky. „Při vaření krůtího vývaru nezapomínejte odstraňovat z hladiny pěnu.
Přidejte nové koření, celý pepř, kousky
mrkve, řapíkatý celer, pórek a jednou rozpůlenou cibuli,“ radí Pohlreich. Vaření takového bujonu trvá zhruba dvě hodiny.
A játrové knedlíčky? Ty už jsou starou
známou klasikou.
(vrm, mb)

Krůtí řízky s meruňkovou omáčkou
Potřebujeme: 2 šalotky, 1 feferonku, 100 g sušených meruněk, 1 lžíci másla,
250 ml slepičího vývaru, 4 krůtí řízky, pepř, sůl, kayenský pepř, 3 lžíce oleje, 4 lžíce
smetany, 2 svazky tenkého pórku.
Postup: Šalotku a meruňky a feferonku nadrobno pokrájíme, na másle vše krátce
osmahneme. Podlijeme vývarem a přikryté asi 10 minut dusíme, poté rozmixujeme.
Řízky opepříme a opékáme na 2 lžících rozehřátého oleje z každé strany 5 minut.
Osolíme, vyjmeme a uchováme teplé. Do tuku na pánvi dáme meruňkové pyré, smetanu
a necháme přejít varem. Osolíme, okořeníme
kayenským pepřem. Pórky omyjeme, odkrojíme zelené
listy a podélně pokrájíme. Opékáme na lžíci oleje
asi 3 až 5 minut. Poté vše servírujeme.

Krůta po americku
Potřebujeme: 1 malou krůtu (tzv. baby), sůl, pepř,
2 cibule, 20 g margarínu, 5 plátků opečeného
toastového chleba, 4 lžíce petrželky, 125 g vinné klobásy, 70 ml slepičího vývaru,
1 lžičku šalvěje, muškátový oříšek, 20 g másla.
Postup: Krůtu důkladně omyjeme a osušíme. Troubu předehřejeme na 180 °C. Cibuli
oloupeme, posekáme a zesklovatíme na rozehřátém margarínu. Toasty nakrájíme
na kostičky a promícháme s cibulí, petrželkou, náplní vinné klobásy a vývarem.
Nádivku okořeníme šalvějí, muškátem, osolíme a opepříme. Krůtu naplníme nádivkou,
zašijeme, poklademe vločkami másla a zakryjeme alobalem. Pečeme 1 hodinu, podléváme
vypečenou šťávou. Alobal sejmeme a krůtu pečeme další 1 hodinu.

INZERCE

Poctivý český nábytek se těší stále větší oblibě
Společnost LUMCO, výrobce
českého čalouněného
nábytku, zaznamenává stále
větší zájem o své výrobky
Firma LUMCO zabývající se
výrobou čalouněného nábytku se
sídlem v České Skalici, kousek
od Babiččina údolí – městě plném
českých památek a historie spojené
s přední českou spisovatelkou
Boženou Němcovou, která zde
chodila do školy – klade velký
důraz na kvalitu čalouněného
nábytku na českém trhu a hlavně
českou produkci. To jistě není úplně
od věci v dnešní době, kdy je trh
s tímto zbožím zahlcen výrobky
ze zahraničí a to především
od našich sousedů z Polska.
Ano polské sedačky jsou levné,
dobře vypadají a spoustě českých
zákazníků vyhovují, ale kvalita
zpracování, používané materiály
a s tím spojovaná životnost výrobku
mnohdy už tak příznivé nejsou.
Přitom často stačí pečlivější výběr
a máte poctivý výrobek z české
dílny, která je nastavena na kvalitu,
ne kvantitu a kde přesně víte, z čeho

jsem složení výrobků většiny
zahraničních irem, kterých je
náš trh plný a mohu s klidem říci,
že vyrábíme nejen kvalitou, ale
hlavně materiálně a zpracováním
poctivý nábytek Celé několikaleté
úsilí, přivést na český trh kvalitní
a poctivou domácí značku, se
vyplatilo a nám se to vrací v podobě
stále rostoucí řady spokojených
zákazníků, kteří se k nám vrací
a prodejen s nábytkem, které naše
výrobky nabízejí.“ Český nábytek
LUMCO je k dostání ve více
než 150 prodejnách po celé
ČR, svoji nejbližší naleznete na
www.lumco.cz/prodejni-mista.
ONDŘEJ PAVLAS
Rohová sedací souprava ADRIANA s výrazným prošíváním.

se Vaše sedačka skládá. Materiály
si navíc do jisté míry můžete vybrat
sami. Společnost LUMCO začala
svou činnost v roce 2004 jako
distributor nábytku ze zahraničí.
„Ano, začali jsme dovozem nábytku
a jeho následnou distribucí do naší
maloobchodní sítě.“ vysvětluje
majitel p. Martin Lukáš, „Díky
tomu jsme se mohli dozvědět více
o čalouněném nábytku a jeho kvalitě

FOTO: ONDŘEJ PAVLAS

téměř všechno.“ pokračuje pan
Lukáš „To mne inspirovalo, chtěl
jsem svým zákazníkům poskytovat
opravdu kvalitní poctivé zboží a tak
jsme čalouněné výrobky začali sami
vyrábět tady v České Skalici.“ Dnes
po několikaleté historii vlastní výroby
má irma LUMCO status kvalitního
českého výrobce, který nabízí něco
navíc a má řadu certiikátů například
od cechu českých čalouníků. „Viděl

Lehký kvíz na závěr: Dodává
nábytkářská společnost Lumco
nábytek až na místo? Tedy k Vám
domů?
a) Ano vždy
b) Ne
c) Ve vyjímečných případech.
Pro nápovědu navštivte
www.lumco.cz/lumco-nabytek.
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Poklad z Pardubicka: Kolik jich
Amatérští hledači archeologických pokladů svůj
nález často ani neohlásí. Prodejem do ciziny
vydělají víc peněz, tvrdí jeden z nich. Potíže jim
dělá jak zákon o nálezném, tak neochota úředníků.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Z nálezu mincí na Pardubicku je
senzace, ze šťastného nálezce chtějí úřady udělat milionáře. Podobných pokladů však mohly být nalezeny desítky, jenže kvůli české legislativě zřejmě skončily na černém trhu zejména v zahraničí.
Amatérský archeolog a historik Emil
Malý byl u nálezů hned dvou významných pokladů na území Česka. Jeden dokonce objevil sám. V roce 2007 se vydal hledat militárie z 2. světové války
do hraničních lesů na Chebsku. Objevil
ale soubor stříbrných mincí – německých haléřů s historickou hodnotou asi
150 tisíc korun. „Když detektor zapípal,
pod zemí v hloubce asi 30 centimetrů se

objevily mince, které zpočátku vypadaly jako nějaké matičky nebo železné
podložky,“ vzpomíná Malý, předseda
sdružení Klub hledačů historie, které
spolupracuje i s muzei či archeology.
„Měl jsem obrovskou radost. To se
těžko popisuje, projede to celým tělem.
Pokud jste normální slušný člověk, začnete přemýšlet, abyste něco neponičil.
Na druhou stranu se zase chcete s pokladem potěšit sám, pak vás ale napadne,
že musíte objev zachovat pro další generace, jsou to tisíce otázek v jednu chvíli,“ popisuje stav těsně po nálezu. Podobně se možná cítil i člověk,
který na Pardubicku loni
v listopadu našel nyní
tak diskutovaný poklad
stříbrných denárů.
Emil Malý „svůj“
poklad opatrně vyjmul, nafotil a odnesl
domů. Přes přátele se
nakonec dostal k odborníkům chebského muzea, kteří nález odborně
zpracovali. I to je s postupem
objevitele pokladu z Pardubicka nejspíš
shodné, podrobnosti a totožnost nálezce
ale muzeum i Pardubický kraj tají.

Nálezné 276 korun

Hledač pokladů Emil Malý v akci.

A přišla chvíle, kdy bylo třeba vyměřit
nálezné. Zatímco nálezce pokladu na
Pardubicku má dostat od Pardubického
kraje milion či dva, Karlovarský kraj,
který je podle zákona majitelem nalezeného pokladu z Chebska, poslal Emilovi Malému poděkování a částku 276 ko-

Ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek a historik
Ladislav Nekvapil (vpravo) se probírají mincemi. Stříbrný
denár Boleslava II. z 90. let 10. století (vlevo) z nalezeného
pokladu. Místo jeho nálezu odborníci tají. FOTO | MICHAL KLÍMA
run. Taková byla totiž
cena materiálu, stříbra, ze
kterého byly mince raženy. Na historickou a mnohem vyšší hodnotu úřad nehleděl. Kraj nakonec projevil dobrou vůli
a poslal Emilovi Malému ještě asi 15 tisíc korun. „Starý památkový zákon
z 50. let říká, že pokud naleznete archeologicky cennou věc, máte nárok na odměnu, musíte ji ale nalézt náhodně a musíte se o odměnu sám do roka přihlásit,“
vysvětluje Malý. Odměna se liší podle
materiálu nálezu. „Když najdete drahé
kovy – platinu, zlato či stříbro nad
50 procent ryzosti, dostanete částku do
stoprocentní hodnoty materiálu. Je to
asi jako kdybyste dali nalezený kov na

váhu do zlatnictví na roztavení,“ vysvětluje amatérský archeolog. Úředníci by
měli přihlížet i k historické hodnotě nálezu, což se prý neděje pokaždé.

Víc peněz i za podkovu
Když však najdete artefakt z jiného materiálu, je nárok na 10 procent z kulturně-historické hodnoty nálezu. „Třeba za
bronzovou sekeru z doby Keltů můžete
dostat mnohem víc než za stříbro, podle
toho, jak odborníci stanoví její kulturně-historickou hodnotu. Tu určuje i trh.
Takže za starou podkovu z doby železné
s velkou historickou hodnotou může nálezce dostat víc než za mnou nalezené
stříbrné mince,“ pokračuje Malý.

Hledá spolehlivé
Hledáte
lehlivé
řemeslníky?
poptejte nás
popte

zd
zdarma
Jak to funguje?
1. Zadejte si zdarma poptávku na www.aaapoptavka.cz
2. My vaší poptávku zkontrolujeme a rozešleme prověřeným dodavatelům
3. Dodavatelé vám obratem pošlou nabídky, ze kterých si jednoduše vyberete
berete
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JUBILEJNÍ ZÁJEZDY!

zmizelo v zahraničí? SLEVA
Rozpor ve vyplácení odměny potvrzuje i Ladislav Nekvapil, historik z Východočeského muzea
v Pardubicích, který zkoumá právě nalezený tisíc
let starý poklad denárových minci z období panování Boleslava II. „Ustanovení zákona o nálezném
není úplně jednoznačně vyložitelné a záleží na tom,
zda orgán, který má odměnu vyplácet, vychází
z ceny kovu nebo kulturně-historické hodnoty,“ podotýká Ladislav Nekvapil.

Pokuta až čtyři miliony
Amatérští hledači pokladů se snadno dostanou
mimo zákon. „Průzkum detektorem kovů, realizovaný jiným než k tomu oprávněným subjektem, za
účelem získání archeologických nálezů je v rozporu se zákony ČR! Může být kvalifikován jako krádež či poškozování cizí věci,“ říká Jana Tichá,
mluvčí Národního památkového ústavu.
„Zjednodušeně řešeno, hledači s detektory kovů,
kteří se vydávají na vlastní pěst do lesů a do polí
v naději, že najdou poklad, porušují zákon a dopouštějí se přestupku, za který jim může být uložena pokuta do výše 4 milionů korun,“ vysvětluje Jan Mařík z Archeologického ústavu Akademie věd.
„Archeologické nálezy objevené hledači s detektory kovů jsou podle zákona majetkem kraje, na jehož území k nálezu došlo. Pokud si je hledači ponechají, mohou se dopustit i trestného činu zatajení
věci,“ uvádí Jan Mařík. Náhodné nálezy, třeba v dutině stromu či při orbě, mají být okamžitě nahlášeny, pak je možné mluvit o odměně. Mařík však amatérské hledače nezatracuje. „Není nevyhnutelně nutné pouze zakazovat a pokutovat, protože hledači,
kteří jsou ochotní a schopní respektovat doporučení

profesionálů, mohou být při ochraně archeologického dědictví velmi prospěšní. Organizace oprávněné
provádět archeologické výzkumy spolupracují již
dnes s více než 500 hledači,“ říká Jan Mařík. „Archeologické nálezy patří veřejnosti! A to i ty dosud
ukryté v zemi!“ ostře dodává mluvčí Jana Tichá.

6 000,Kč

„Žalovat tě nebudeme“
U Mladé Boleslavi byly v roce 2007 objeveny čtyři
keltské bronzové sekery a spirály ze zlatého drátu
používané Kelty jako ozdoby asi 1300 let př. n. l.
Nálezcem byl tehdy šestnáctiletý student Adam
Kout a poklad ohlásil muzeu. „Byl mladý, úředníci
Středočeského kraje na něj udělali ‚bububu‘ – našel
jsi to detektorem, prováděl jsi nelegální archeologický průzkum. My tě nezažalujeme, ale nech nám
to tady a na odměnu nemáš nárok. Zastupoval jsem
ho, nakonec jsme se s nimi dohodli a odměnu dostal (necelých 80 tisíc korun – pozn. red.). Místo
toho, aby byli rádi, tak se kluka ještě snažili ‚odrbat‘,“ kritizuje Emil Malý. Nejasný zákon o nálezném i neochota úředníků vedou hledače k rozhodnutí poklad neodevzdat. „Tak 90 procent nalezených
pokladů v Česku nikdo neohlásí a raději je prodá do
zahraničí za mnohem větší sumu peněz. I když je to
trestné,“ myslí si Emil Malý.
„Tomu pánovi, co nalezl poklad na Pardubicku,
odměnu nezávidím. Podle zákona by ale měl dostat
tak tisíc korun, což je nejspíš hodnota toho stříbrného materiálu. To, že mu Pardubický kraj vyplatí jeden nebo dva miliony, je skvělé, ale stále nesystémové řešení. Kdyby takový poklad našel člověk v jiném kraji, tak je možné, že ho budou hnát k soudu.
A to je ten problém,“ uzavírá Emil Malý.

Bájný poklad, jenž nemá ve střední Evropě obdoby
400 zachovalých denárů z poslední třetiny 10. století nikdo neobjevil tisíc let. Až teď na Pardubicku. Podle
historiků Východočeského muzea v Pardubicích nemá takový nález ve střední Evropě obdoby. „Nyní
převažuje zájem médií, a to i zahraničních, oslovili nás ze Slovenska nebo Ruska. Ozvaly se však i některé
soukromé osoby se žádostí o poskytnutí informací, ohlasy ze strany odborné veřejnosti jsou zatím minimální,“
říká historik Ladislav Nekvapil. Mince nalezené v hliněném hrnci teď čeká základní konzervátorské ošetření.
„Chceme je vystavit v září či říjnu tohoto roku,“ dodal historik Nekvapil a numismatické oddělení Národního
muzea v Praze jeho slova potvrdilo. Fotografie denáru a části pokladu vlevo nahoře.
Boskovický poklad už rozprodával překupník. Mince z období od
15. do 17. století objevil před šesti roky čtyřicetiletý muž na kopci Zlatník
u Boskovic. Nález neohlásil a část mincí prodal překupníkovi. Jenže
policii vše oznámil anonym a ta pak oba muže trestně stíhala. Nakonec
oba vyvázli bez trestu, když zaplatili vzniklou škodu. Zachránit se
podařilo celkem 2 267 stříbrných mincí v hodnotě více než milion korun.
Významný nález učinil nedaleko středočeských Mšeckých Žehrovic tamní
pedagog Josef Šlajchtr během 2. světové války. V pískovně, kde předtím
zloději kradli písek, objevil hlavu keltského druida ze 3. století př. n. l.
Je to jedna z nejzachovalejších plastik v Evropě. Našel ji 19. května 1943 a tajně
byla převezena do Národního muzea v Praze, aby ji nezabavili nacisté. Podle
řady odborníků je to nejkrásnější keltská hlava na světě. Originál s historickou
hodnotou mnoha desítek milionů korun byl v Česku vystaven pouze třikrát,
v roce 1958, 2008 a naposledy 2011.
Jako podmokelský poklad je označován nález asi 4200 zlatých
keltských mincí neboli duhovek z 12. června 1771 na Rokycansku
o celkové váze 30 až 50 kg, uložený v bronzové nádobě. Poklad si
rozdělili místní obyvatelé, později jim mince zabavil kníže Karl Egon
z Fürstenberka, který nechal většinu roztavit a zlato použil na ražbu
dukátů se svým portrétem. Jedna zlatá duhovka se dnes dá prodat
na internetu za 500 až 1000 eur.

DUBAJ
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Alice Mansel (59)

S dcerou bydlí na statku s velkou zahradou,
její syn žije v Karlových Varech. Alice
byla třikrát vdaná a nedávno ovdověla. Kosmetička a kadeřnice
svůj život z velké části prožila v Německu. Dnes se věnuje práci kolem statku,
kde také chová ovce. Ráda čte, maluje,
cestuje a zajímá se o design. Pochutná
si na pořádné italské pizze. Nikdy by nesnědla hada, šneka nebo nějaké brouky.

Úterý: Jan Cozl (21)

Dálkově studuje Vysokou báňskou v Ostravě. Živí se jako číšník
a barman. Je z Kolovče, ale žije na Jižním
předměstí v Plzni se
spolubydlícím – studentem medicíny. Skládá origami, je instruktorem v aerobiku, účinkuje jako
mužský herec v travesti show. Nejraději
má kynuté borůvkové knedlíky od babičky a líčka na červeném víně s bramborovou kaší. Nesnáší špenát, kapustu,
olivy, brokolici, fazole a rajčata.
Středa: Ondřej Baumrukr (28)

Pracuje v zákaznickém centru v Plzni
jako group coordinator. Žije s partnerem
v Soběkurech kousek
od Plzně. Jsou spolu
už šest let, poznali se
v Dominikánské republice, odkud Ondřejův partner pochází. Nejvíc miluje krvavé steaky. Nesnáší pálivá jídla a chilli. U stolu mu vadí rejpalové, kteří nakonec vaří ze všech nejhůř.

Česká republika

Bradatý muž tančí u tyče
Prostřeno! v Plzeňském
kraji a pivo jako úkol
týdne. Nečeká nás nuda.
ČR | Od pondělí začne na Primě v pořadu Prostřeno! týden nasládlých zeleninových polévek. A také „život s cizincem“. Manžel páteční soutěžící je Francouz, Alice zase 20 let žila v Německu,
Ondřej si přivezl svého registrovaného
partnera až z Dominikánské republiky.
Vdova Alice na sebe v pondělí prozradí, že je po mamince Maďarka, její tatínek byl Němec, a proto si oblíbila bavorskou kuchyni. Zaboduje krásným prostředím svého statku i pohostinností.
U Honzy budou mít soupeři spoustu
otázek. „Proč tu sedíme po japonsku
a máme řecký předkrm?!“ Ondřejovi
přijde úterní menu jako páté přes deváté. Řecký předkrm z lilku, francouzská
polévka z mrkve, český hlavní chod.
A proč ta kimona? „Origami je příčinou
toho, proč jsem požádal soutěžící, aby
přišli oblečení v japonském stylu,“ vysvětlí Jan, který krásné japonské papírové skládanky umí dokonale.
Od zcestovalého Ondřeje všichni čekají cizokrajné menu. Jídelníček je převážně ve španělštině, a tudíž se v něm
schová i všeobecně neoblíbená mléčná
polévka, kterou má Ondra rád. „Chci,
aby strčili lžíce do té polévky a ochutnali to.“ Španělštinu ovládá, protože žije
v registrovaném partnerství s mužem,

Soupe de patates douces a la poire

Pátek: Ivana Gerardin (32)

Pochází ze Slovenska,
ale mluví česky. Její
manžel Joel je z Francie, nakonec se usadili
v Plzni na Jižním předměstí. Ivana je doma
na mateřské dovolené
se dvěma dětmi, tříletou dcerou a rok
a půl starým chlapečkem. Není vybíravá, jí všechno. Donedávna nesnášela
šneky a ústřice, ale i ty už zkusila. Neví
o ničem, co by neochutnala.

kterého si přivezl z Dominikánské republiky. Ondra je dvoumetrový chlap
jako hora a pěstuje pole dance. Přiznejme si, že vidět tančit muže s bradkou
u tyče není častý obrázek. Ondřej tento
zážitek dopřeje divákům i soutěžícím.
Sympatická Diana ve čtvrtek prohlásí, že její hlavní motivací není výhra,
ale chce předvést, že se dá jíst zdravě
a chutně. Sama si vyzkoušela razantní
změnu životního stylu. Z nadváhy se dostala do vynikající formy, vstává v pět
ráno a běhá. Hlavním chodem bude losos a brambory na rozmarýnu, sladká
tečka na závěr je téměř bez cukru.
„Možná si o mně myslí, že jsem nej-

větší taktik ze všech,“ míní málomluvná Iva, původem Slovenka, „ale já to
ani nestíhám. Někdy chci něco říct, ale
ani se nedostanu ke slovu.“ Hosté jsou
při páteční večeři rozjetí. Alice si poplete tučňáka s tuňákem a Ondřejovi v převleku za francouzského umělce připadá, že si sedí na vedení. Iva naservíruje
hovězí po burgundsku v malých kastrůlcích. A protože francouzsky se kastrol
řekne cocotte (vyslov kokot - pozn.
red.), je zase čemu se smát!
Soutěžní Prostřeno! na Primě sledujte každý všední den od 17.50 hodin, ať
víte, kdo si odnese výhru v hodnotě
50 tisíc korun.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE

Čtvrtek: Diana Rugovacová (23)

Diana žije se dvěma
kočkami a psem z útulku. Je nutriční terapeutkou. S klienty chodí cvičit a radí jim
v jídle. S hubnutím má
zkušenosti, měla nadváhu 85 kg, ale sportem a nízkokalorickou zdravou stravou se jí zbavila. Pořád
přemýšlí nad tím, co a proč jíst, ale jedno nejoblíbenější jídlo nemá. Nesnáší
fast food, nikdy by nesnědla koňské
nebo tlusté maso, dršťky a brouky.

Student a barman Honza (vzadu) předvede soupeřům umění skládanek origami. Vousatý Ondra (vpravo) zase zatančí u tyče.
FOTO | FTV PRIMA

Batáty v ústřední roli jako hlavní surovina do krémové oranžové polévky, kam
přijde i hruška.
Ingredience: 750 g sladkých brambor,
25 g másla, 1 menší cibule najemno nakrájená, 1 hruška, 750 ml vývaru zeleninového nebo kuřecího, 250 ml smetany,
najemno nakrájená máta. Postup: Batáty i hrušku si nakrájíme na dvoucentimetrové kostky. Na slabším plameni roztopíme máslo, přidáme cibulku a asi tři minuty restujeme. Pak přidáme pokrájené
brambory i hrušku a stále mícháme další dvě minuty. Zalijeme vývarem a vaříme 20 minut, dokud brambory nezměknou. Pak rozmixujeme dohladka, přidáme smetanu a až na talíři dochutíme
a ozdobíme pokrájenými lístky máty.

Bavorská pečeně s bavorským knedlíkem a červeným zelím
Ingredience: 2 kg vepřového ramínka
s kůží, 1 mrkev, 1 pórek, 1 cibule,
1 stroužek česneku, 1 láhev piva, 2 lžíce
kyselé smetany, trocha sádla, sůl, pepř,
sladká červená paprika, bramborový
škrob (solamyl k zahuštění). Bavorské
knedlíky z vařených brambor, plněné
krutony: 1 kg brambor, 1 vejce, 100 g
polohrubé mouky, sůl, krutony z bílého
pečiva. Postup: Maso omyjeme, osušíme, nasolíme a opepříme. Pomažeme
červenou paprikou všechny strany kromě krusty (kůže). Na pekáči s rozpáleným sádlem osmahneme maso ze všech
stran kromě krusty a dáme je do pekáče

krustou (kůží) dolů, podlijeme pivem
a trochou vody a dáme do vyhřáté trouby péct na půl hodiny. Poté vyjmeme
maso, nakrájíme krustu (kůži) na čtverečky, osolíme, okmínujeme, pomažeme česnekem, dáme opět kůží dolů a pečeme asi hodinu. Nesmíme zapomenout
maso kontrolovat a podlévat pivem! Po
hodině maso obrátíme, pomažeme paprikou a česnekem a do menšího kastrolku odlijeme šťávu, aby byla kůžička křupavá. Vrátíme zpět do trouby a můžeme
zapnout gril na 3 až 5 minut. Omáčku
provaříme a podle potřeby zahustíme
škrobem. Pečeni podáváme s knedlíkem, červeným a bílým zelím. Brambory na bavorské knedlíky oloupeme a
uvaříme den před zpracováním. Na druhý den přidáme do prolisovaných brambor vajíčko, sůl a postupně i mouku.
Zpracujeme těsto, mokrýma rukama
koulíme větší kuličky, kdy do středu vymáčkneme malou dírku a do ní dáme
asi 2 až 3 krutony, zavřeme dírku a znovu vytvarujeme kouli. Koule vaříme ve
vroucí osolené vodě asi 20 minut. Jako
příloha je vhodné domácí nebo kupované červené zelí, připravené svým obvyklým oblíbeným způsobem.

TV program týdeníku 5plus2
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12.00
12.25
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INZERCE

Banánové rybičky 6.35 Jak Anče
s komtesou k modrému z nebe přišly.
Pohádka (ČR, 1972) 7.50 Úsměvy
Antonína Moskalyka 8.30 Nejlepší
trapasy 9.45 Gejzír 10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Čertův švagr
Romeo a Julie na konci listopadu
Příběhy slavných... Boris Rösner
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.35
7.05
7.30
7.55
8.20
8.45
10.00
11.55
12.30
14.35
15.45
17.30
19.30

Oggy a Škodíci
Jake a piráti ze Země Nezemě
(18)
Monstra vs. vetřelci (4)
Chlupatá rota (13)
Kačer Kabrňák II (11)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (5)
Honzíček a Grétička
Ženich na útěku
Volejte Novu
Velký draft
Výměna manželek III
Zákon přitažlivosti
Auta 2
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

Prima
6.55
7.25
8.25
9.40
10.15
13.20
15.25
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy II (5)
Ninjago
Autosalon
M.A.S.H (188)
Danielle Steelová: Cena štěstí
Romantický film (USA, 1990)
Špioni z lásky
Komedie (Fr., 2013)
Přístav (39)
Pozornost podniku. Komediální
seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru XVI
Detektivní seriál (VB, 2013)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

VÁLEČNÝ

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

774 335 503

20.00 Nejchytřejší Čech
21.50 To bylo Na kus řeči
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Sedmá rota za úplňku
Válečná komedie (Fr., 1977).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
H. Guybet, G. Jugnot a další
0.05 Zpátky se Sobotou
1.00 Kriminálka Paříž
Kamenné hroby 2/2. Krimiseriál
(Fr., 2013). Hrají D. Rollinová,
L. Fourcadová, S. Metzger a další
1.50 Evergreeny Gustava Broma
2.20 Království za koně
2.40 Bydlení je hra
3.05 Sama doma
4.50 Pod pokličkou
5.10 Etiketa

SÉRUM PRAVDY

Nova Cinema
6.55 V těle boubelky VI (1) 7.40 Nová cestománie
8.15 Synové Velké medvědice 9.55 Můj přítel Monk
V (15) 10.45 Odložené případy VII (2) 12.00 Gilmorova děvčata (6) 12.55 Štěstí jménem Lucky 14.35
X-Men: Poslední vzdor, sci-fi film (USA/VB, 2006)
16.45 Alvin a Chipmunkové 3, komedie (USA, 2011)
18.20 Eastonská soukromá, drama (USA, 2009)
20.00 Jak ztratit kluka v 10 dnech, komedie
(USA/N, 2003) 22.15 Zrození, drama (USA, 2004)
0.10 Dál, než se zdálo, komedie (USA, 2010)

Prima cool
7.35 Bionická žena (3) 8.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (21, 22) 10.20 Firefly (10) 11.20 Skladiště 13 III (6) 12.15 Top Gear 2011 (8) 13.25 Nazí
a vystrašení (4) 14.20 Simpsonovi XXV (2) 14.50
Simpsonovi XXV (3) 15.20 Simpsonovi XXV (4)
15.50 Simpsonovi XXV (5) 16.15 Re-play 16.50
Applikace 17.20 Hrajeme s Alim 17.55 Simpsonovi
XXV (6) 18.30 Simpsonovi XXV (7) 18.55 Simpsonovi XXV (8) 19.30 Simpsonovi XXV (9) 20.00
Vybíjená, komedie (USA, 2004) 22.05 Poltergeist
3, horor (USA, 1988) 0.10 Re-play 0.40 Applikace
1.15 Hrajeme s Alim 1.50 Firefly (10) 2.40 Skladiště
13 III (6) 3.20 Nazí a vystrašení (4)

Prima Max
STAVONA, spol. s r.o.,
České Libchavy 177

20.20 Thor: Temný svět
Akční film (USA, 2013). Hrají
Ch. Hemsworth, N. Portmanová,
T. Hiddleston, K. Denningsová,
S. Skarsgard. Režie A. Taylor
22.25 Vražedná hra
Akční film (USA, 2012). Hrají
T. Perry, M. Fox, J. Reno,
R. Nicholsová, Ch. Lindberg.
Režie R. Cohen
0.10 Kongo
Dobrodružný film (USA, 1995).
Hrají D. Walsh, L. Linneyová,
E. Hudson, T. Curry a další. Režie
F. Marshall
2.00 Prásk!
2.30 Áčko
3.30 DO-RE-MI
4.15 Honzíček a Grétička

20.15 Železná srdce
Válečný film (USA, 2014). Hrají
B. Pitt, L. Lerman, S. LaBeouf,
M. Peňa a další. Režie D. Ayer
23.10 Smrtelný úder
Thriller (USA, 2010). Hrají
S. P. Flanery, J. Pantoliano,
C. Seranová a další. Režie
R. Kurtzman
1.10 Krvavá jízda
Horor (USA, 2009). Hrají
L. Breckenridgeová, K. Corrigan,
Ch. Shand a další. Režie
E. McCallion
2.55 Vraždy v Midsomeru XVI
Divoká sklizeň. Detektivní seriál
(VB, 2013). Hrají N. Dudgeon,
G. Lee, F. Dolmanová a další
4.25 Krvavá jízda

8.20 Zpravodajství FTV Prima 9.30 Ninjago 9.55
Astro Boy II (5) 10.20 Výměna manželek USA VII
(2) 11.15 To je vražda, napsala XII (21) 12.10 Doktor
z hor: Nové příběhy VI (2) 13.05 Božské dorty VI
(7) 13.30 Můj přítel Monk VIII (11) 14.25 To je vražda, napsala XII (22) 15.20 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3) 16.15 Záhadné vraždy 18.05 Božské
dorty VI (8) 18.30 Výměna manželek USA VII (3)
19.25 Teď vaří šéf! 20.15 Dr. Ludsky (10) 21.20
Hawaii 5-0 V (10) 22.15 Tyran (10) 23.10 American
Horror Story (10) 0.05 Closer VII (20) 0.55 Poltergeist 3, horor (USA, 1988), hrají: N. Allenová,
T. Skerritt, C. Burton a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (6) 8.45 Bílý svět
9.15 Arsenal FC - Chelsea FC 11.15 Northhampton
Saints - Wasps RFC 13.30 Magazín NBA Action (15)
14.10 Kobra 11 XIX (9), krimiseriál (N, 2014) 15.25
Star Trek: Nová generace (6), seriál (USA, 1990)
16.15 Ripleyho věřte nevěřte II (22) 17.10 Bounty,
dobr. film (USA/VB, 1984) 19.30 Star Trek: Nová
generace (7), seriál (USA, 1990) 20.20 Star Trek:
První kontakt, sci-fi film (USA, 1996) 22.20 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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14.05
15.00
16.40
17.40
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.30
21.59
22.00
23.30
0.55
1.45

Zajímavosti z regionů 6.40 Bolkoviny
7.25 Příběhy slavných... Boris Rösner
8.20 Romeo a Julie na konci listopadu. TV film (ČR, 1971) 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Dynastie Nováků (5/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princi Truhlíkovi
Jak vyženit z pekla štěstí
Příliš mladí na lásku
Drama (ČR, 1980)
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10)
Hoří, má panenko
Komedie (ČR, 1967)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločin v Polné (1/2)
Válečné drama (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)
Komisař Moulin
Kriminálka Paříž
Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.15
6.25
6.50
7.15
7.40
8.10
8.40
9.55
10.25
11.45
13.45
15.45
17.25
19.30
20.20
22.15
22.50
0.30
1.15

Oggy a Škodíci
Jake a piráti ze Země Nezemě
(19)
Monstra vs. vetřelci (5)
Myšák Stuart Little (1)
Kačer Kabrňák II (12)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (6)
Kosmáček
Zvěřinec
Gympl s (r)učením omezeným
(60)
Super náhradník
Fantomas kontra Scotland Yard
Komedie (Fr., 1967)
Medailon
Akční komedie (HG/USA, 2003)
Co ta holka chce
Romantická komedie (USA, 2003)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Střepiny
Jako štvaná zvěř
Akční film (USA, 1995)
Kriminálka Las Vegas XIII (21)
Co ta holka chce

6.35
7.05
8.05
9.15
9.50
11.00
11.50
12.20
14.30
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10

0.45
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (6)
Ninjago
Tajemství války (14)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (6)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (10)
Krimiseriál (N, 1999)
Přístav (40)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru XVI
Detektivní seriál (VB, 2013)
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Špioni z lásky
Komedie (Fr., 2013). Hrají
E. Thompsonová, P. Brosnan
Perem markýze de Sade
Historický film (USA/N/VB,
2000). Hrají G. Rush, K. Winsletová, J. Phoenix, M. Caine a další
Zrozeni k zabíjení? V (4)
Tajemství války (14)
Vraždy v Midsomeru XVI

6.00 Štěstí jménem Lucky 7.35 Zákon přitažlivosti
9.15 Jak ztratit kluka v 10 dnech 11.45 Sandokan se
vrací 14.05 Auta 2 16.00 Thor: Temný svět 18.10
Lovci zločinců II (20, 21) 20.00 Exploze, akční
krimithriller (USA, 1992) 21.45 Cold Creek Manor,
thriller (USA/Kan./VB, 2003) 23.55 Laskavý dotek
II (1) 0.45 Jako štvaná zvěř, akční film (USA, 1995)

Prima cool
7.35 Souboj bijáků (4) 8.35 Applikace 9.10 Re-play
9.45 Firefly (11) 10.40 Skladiště 13 III (7) 11.35 Top
Gear 2011 (9) 12.55 Nazí a vystrašení (5) 13.55 Simpsonovi XXV (6-9) 15.55 Vybíjená 17.55 Simpsonovi
XXV (10) 18.30 Simpsonovi XXV (11) 18.55 Simpsonovi XXV (12) 19.30 Simpsonovi XXV (13) 20.00
Liga výjimečných 22.20 Dexter VIII (4) 23.20
Souboj bijáků (4) 0.20 Cinema Tipy 0.50 Shorts

Prima Max
12.05 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3) 12.55 Božské
dorty VI (8) 13.25 Můj přítel Monk VIII (12) 14.15 To je
vražda, napsala IX (1) 15.10 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4) 16.05 Dr. Ludsky (10) 17.10 Hawaii 5-0 V (10)
18.05 Božské dorty VI (9) 18.30 Výměna manželek
USA VII (4) 19.25 Vychytávky Ládi Hrušky (5) 20.15
Právo a pořádek XVI (1, 2) 22.05 Dobrá manželka
V (11) 22.55 Dobrá manželka V (12) 23.50 Closer VII

pondělí 1. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55 Otec
Brown II 10.45 Vzpomínání Vlastimila
Brodského 11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Deštník
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
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 Případy 1. oddělení II (5/8)
21.05 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.10
10.05
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.05
22.15
23.05
23.55
0.40
1.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2960)
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk V (16)
Odložené případy VII (3)
Lovci zločinců III (4)
Ordinace v růžové zahradě 2
(449)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (10)
Ulice (2961)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Okresní přebor (2)
Atentát (12)
Mentalista VI (16)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (23)
Černá listina II (16)
Lovci zločinců III (4)
Okresní přebor (2)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40

Astro Boy II (7)
Ninjago
M.A.S.H (189-191)
Castle na zabití III (23)
Místo činu: Mnichov (5)
Policie Hamburk III (21)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex IV (15)
Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Castle na zabití III (24)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Romantický film (N, 2006)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (41)
Stříhání hlav. Komediální seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (5)
Policie Hamburk III (21)

Nova Cinema
9.40 Lovci zločinců II (21) 10.55 Sandokan se vrací
13.15 Fantomas kontra Scotland Yard, komedie (Fr.,
1967) 15.30 Medailon, akční komedie (HG/USA,
2003) 17.10 Caddyshack, komedie (USA, 1980)
19.05 Gilmorova děvčata (7) 20.00 Na dno nás
nedostanete, drama (USA, 2012) 22.25 Police Story,
akční komedie (HG, 1985) 0.20 Bezohlední (10)

Prima cool
9.45 Griffinovi VIII (10) 10.15 Jmenuju se Earl IV (5)
10.40 Bořiči mýtů VII speciál (1) 11.45 Top Gear 2011
(8) 12.55 Jmenuju se Earl IV (6) 13.25 Simpsonovi
XXV (10-13) 15.20 Applikace 15.50 Griffinovi VIII (11)
16.20 Bořiči mýtů VII speciál (2) 17.25 Bylo nebylo II
(2) 18.20 Simpsonovi XXV (14-17) 20.15 Já a robot
(12) 21.25 Teorie velkého třesku V (14) 22.00 Misfits:
Zmetci V (2) 23.10 Asteroid Kassandra (1/2)

Prima Max
10.55 Výměna manželek USA VII (4) 11.45 Můj přítel
Monk VIII (13) 12.40 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
13.35 Božské dorty VI (9) 14.05 To je vražda, napsala
IX (2) 15.00 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5) 15.55
Procházka v oblacích 17.55 Božské dorty VI (10) 18.25
Výměna manželek USA VII (5) 19.20 Vítejte doma IX
(5) 20.15 M.A.S.H: Na shledanou, sbohem a amen
22.45 Inkvizitor 0.40 Spravedlnost v krvi IV (21)

úterý 2. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 10.00
Hubert a Staller II 10.50 Kojak 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 Soudkyně Amy V
14.45 Med
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
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 Nejlepší trapasy
21.15 Hercule Poirot
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Hobby naší doby
1.10 Postřehy odjinud

5.55
9.00
9.20
10.15
12.00
12.35
12.45
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.10
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2961)
Princezna a námořník
Romantický film (USA, 2001)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (1)
Odložené případy VII (4)
Lovci zločinců III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2
(450)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (11)
Ulice (2962)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (627)
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (24)
Černá listina II (17)
Lovci zločinců III (5)
Atentát (11)
Mentalista III (11)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.35
23.20
0.15
2.00

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (8)
Friends
M.A.S.H (191-193)
Castle na zabití III (24)
Místo činu: Mnichov (6)
Krimiseriál (N, 2002-2004)
Policie Hamburk III (22)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex IV (16)
Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Castle na zabití IV (1)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Romantický film (N, 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970). Hrají I. Janžurová, J. Sovák, F. Filipovský
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (6)
Policie Hamburk III (22)

8.50 Můj přítel Monk V (16) 9.45 Lovci zločinců III (4)
11.00 Caddyshack 12.55 90210: Nová generace II (13)
13.40 Gilmorova děvčata (7) 15.00 Na dno nás nedostanete 17.15 Doktorka z Dixie IV (1) 18.10 V těle boubelky VI (2) 19.05 Gilmorova děvčata (8) 20.00 Jesse
Stone: Bludiště pochybností 21.50 Dokud nás smrt
nerozdělí 23.35 Bezohlední (11) 0.20 Jako štvaná zvěř

Prima cool
10.05 Jmenuju se Earl IV (6) 10.30 Bořiči mýtů VII
speciál (2) 11.35 Top Gear 2011 (9) 12.55 Jmenuju se
Earl IV (7) 13.25 Simpsonovi XXV (14-17) 15.20 Teorie
velkého třesku V (14) 15.50 Griffinovi VIII (12) 16.20
Bořiči mýtů VII speciál (3) 17.25 Bylo nebylo II (3)
18.20 Simpsonovi XXV (18-21) 20.15 Top Gear speciál:
Napříč Itálií (2) 21.25 Teorie velkého třesku V (15)
21.50 Partička 22.45 National Lampoon: Zvěřinec

Prima Max
10.30 Výměna manželek USA VII (5) 11.25 Můj přítel
Monk VIII (14) 12.15 Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
13.10 Božské dorty VI (10) 13.40 To je vražda, napsala IX (3) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (6) 15.30
M.A.S.H: Na shledanou, sbohem a amen 17.55 Božské
dorty VI (11) 18.25 Výměna manželek USA VII (6)
19.20 Vítejte doma IX (6) 20.15 Stalo se 22.10 Tajemství rodiny Stokerů 0.05 Spravedlnost v krvi IV (22)

středa 3. února 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Dveře
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller II
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 Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Hoří, má panenko
Komedie (ČR, 1967)
23.10 Kriminálka Paříž
0.05 AZ-kvíz
0.30 Rozsudek II

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30

0.35
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2962)
Ordinace v růžové zahradě 2 (627)
Krok za krokem II (23)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (2)
Odložené případy VII (5)
Lovci zločinců III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (451)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (12)
Ulice (2963)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (9)
Rudá planeta
Sci-fi film (USA/Austr., 2000).
Hrají V. Kilmer, C.-A. Mossová,
T. Sizemore, B. Bratt, S. Baker
Lovci zločinců III (6)
Mentalista III (12)
Střepiny

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
2.35

Astro Boy II (9)
Friends
M.A.S.H (193-195)
Castle na zabití IV (1)
Místo činu: Mnichov (7)
Policie Hamburk III (23)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex IV (17)
Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Castle na zabití IV (2)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (42)
PIDOS. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají M. Dejdar, F. Blažek
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (7)
Policie Hamburk III (23)

Nova Cinema
10.30 Odložené případy VII (4) 11.25 V těle boubelky VI (2) 12.40 90210: Nová generace II (14) 13.25
Doktorka z Dixie IV (1) 14.15 Gilmorova děvčata (8)
15.35 Jesse Stone: Bludiště pochybností 17.15 Doktorka z Dixie IV (2) 18.10 V těle boubelky VI (3) 19.05
Gilmorova děvčata (9) 20.00 Footloose: Tanec zakázán 22.15 Dostaňte agenty Bruce a Lloyda

Prima cool
10.40 Bořiči mýtů VII speciál (3) 11.45 Top Gear
speciál: Napříč Itálií (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV (8)
13.25 Simpsonovi XXV (18-21) 15.20 Teorie velkého
třesku V (15) 15.50 Griffinovi VIII (13) 16.20 Hvězdná brána (1) 17.25 Bylo nebylo II (4) 18.20 Simpsonovi XXV (22) 18.50 Simpsonovi XXVI (1-3) 20.15
Kdo uspěje? II (2) 21.25 Teorie velkého třesku V (16)
21.50 Partička 22.45 Pach krve 3 0.40 Partička

Prima Max
10.25 Výměna manželek USA VII (6) 11.20 Můj přítel Monk VIII (15) 12.15 Doktor z hor: Nové příběhy VI
(6) 13.10 Božské dorty VI (11) 13.35 To je vražda,
napsala IX (4) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI
(7) 15.30 Hračky 17.55 Božské dorty VI (12) 18.25
Výměna manželek USA VII (7) 19.20 Vítejte doma
IX (7) 20.15 Rozvod po francouzsku 22.40 National
Lampoon: Zvěřinec 0.55 Spravedlnost v krvi V (1)

čtvrtek 4. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.40 Prkno
15.00 Kojak
15.55 Hubert a Staller II
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 Nejlepší trapasy
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Gejzír
22.45 Taggart
Záhada Dallmalské ulice - 2. část
23.35 Motiv
0.20 AZ-kvíz
0.50 Objektiv

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.15
23.45
0.35
1.20
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2963)
Výměna manželek
Krok za krokem II (24)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (3)
Odložené případy VII (6)
Lovci zločinců III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (452)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (13)
Ulice (2964)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (628)
Prásk!
Utajená operace
Akční film (USA, 2010). Hrají
J. Anderson, E. Barkinová a další
Lovci zločinců III (7)
Mentalista III (13)
Krok za krokem II (24)
Odložené případy VII (6)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
1.10
2.05
3.45

Astro Boy II (10)
Friends
M.A.S.H (195-197)
Castle na zabití IV (2)
Místo činu: Mnichov (8)
Krimiseriál (N, 2002-2004)
Policie Hamburk III (24)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex IV (18)
Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Castle na zabití IV (3)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Zeptej
se srdce
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (5)
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Policejní bažanti III (12)
Místo činu: Mnichov (8)
Policie Hamburk III (24)

Nova Cinema
10.10 Odložené případy VII (5) 11.00 V těle boubelky
VI (3) 12.15 90210: Nová generace II (15) 13.00 Doktorka z Dixie IV (2) 13.50 Gilmorova děvčata (9) 15.10
Footloose: Tanec zakázán 17.15 Doktorka z Dixie IV (3)
18.10 V těle boubelky VI (4) 19.05 Gilmorova děvčata
(10) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (3, 4) 21.50
Rocker 23.55 Bezohlední (13) 0.40 Utajená operace

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl IV (8) 10.50 Hvězdná brána
(1) 11.55 Kdo uspěje? II (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(9) 13.25 Simpsonovi XXV (22) 13.50 Simpsonovi
XXVI (1-3) 15.20 Teorie velkého třesku V (16) 15.50
Griffinovi VIII (14) 16.20 Hvězdná brána (2) 17.25
Bylo nebylo II (5) 18.20 Simpsonovi XXVI (4-7)
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku V (17)
22.00 Úder svobody 23.55 Nejsem do tebe blázen

Prima Max
10.05 Výměna manželek USA VII (7) 10.55 Můj přítel
Monk VIII (16) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (7)
12.45 Božské dorty VI (12) 13.15 To je vražda, napsala
IX (5) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8) 15.05
Rozvod po francouzsku 17.25 Božské dorty: Havajský
speciál 18.25 Výměna manželek USA VII (8) 19.20
Vítejte doma IX (8) 20.15 Pane, vy jste vdova! 22.20
Pach krve 3 0.10 Spravedlnost v krvi V (2)

pátek 5. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.25 Tak neváhej a toč speciál
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (5/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (24/39)
Hypnotizér. Krimiseriál (ČR, 2000)
21.30 13. komnata Michala Viewegha
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.50 Miroslav Donutil opět v Lucerně
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 DoktorKA
2.00 Na stopě

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.25
0.40
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2964)
Ordinace v růžové zahradě 2 (628)
Krok za krokem III (1)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (4)
Odložené případy VII (7)
Lovci zločinců III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (453)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (14)
Ulice (2965)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Frajeři ve Vegas
Komedie (USA, 2013). Hrají
M. Douglas, R. De Niro a další
Kat
Akční film (USA/N, 2004). Hrají
T. Jane, W. Patton, R. Scheider
Atentát (12)
Lovci zločinců III (8)
Mentalista III (14)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
0.35
1.25
3.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (11)
Friends
M.A.S.H (197-199)
Castle na zabití IV (3)
Místo činu: Mnichov (9)
Policie Hamburk III (25)
Komisař Rex V (1)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (4)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Rambo II
Akční film (USA, 1985). Hrají
S. Stallone, R. Crenna, S. Berkoff
Predátoři
Akční film (USA, 2010). Hrají
A. Brody, T. Grace, A. Bragaová
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (9)
Policie Hamburk III (25)

10.30 Odložené případy VII (6) 11.20 V těle boubelky VI (4) 12.35 Doktorka z Dixie IV (3) 13.25 Gilmorova děvčata (10) 14.45 Námořní vyšetřovací služba
(3, 4) 16.30 Náčelník Velký had 18.10 V těle boubelky VI (5) 19.05 Gilmorova děvčata (11) 20.00 Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod 22.00 Road
Trip 23.45 Policajt z New Yorku (1) 0.30 Road Trip

Prima cool
9.40 Griffinovi VIII (14) 10.05 Jmenuju se Earl IV (9)
10.35 Hvězdná brána (2) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (10) 13.25 Simpsonovi XXVI
(4-7) 15.20 Teorie velkého třesku V (17) 15.50 Griffinovi VIII (15) 16.20 Hvězdná brána (3) 17.25 Bylo
nebylo II (6) 18.20 Simpsonovi XXVI (8-11) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (23, 24) 22.10
Návrat vraždících bestií 0.05 Vraždy mýtů zbavené

Prima Max
11.25 To je vražda, napsala IX (5) 12.25 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (8) 13.20 Božské dorty: Havajský
speciál 14.15 To je vražda, napsala IX (6) 15.10 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9) 16.05 McBride: Vylaďte si vraždu 17.55 Jamie vaří super rychlovky (1)
18.25 Výměna manželek USA VII (9) 19.20 Vítejte
doma IX (9) 20.15 Ostrov doktora Moreaua 22.30 12
opic (1) 23.25 American Horror Story (11)

SVATBY
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Svatební dorty se zdobí jedlým
Podle cukrářky Lucie
Burešové jsou při
veselkách nejoblíbenější
patrové dorty.
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Lucie Burešová (na
snímku) chtěla být cukrářkou už od dětství. I když jí nebylo dopřáno se tomuto
sladkému řemeslu vyučit, svůj sen neopustila a umělecká cukrařina se jí stala
celoživotním koníčkem.
Dnes pracuje v oboru více než dva
roky, ale její pracovní náplní je vývoj
nových cukrářských výrobků a technologie jejich výroby ve velkém podniku.
Uměleckou cukrařinou si vyplňuje
téměř všechen svůj volný čas a dokonale zná i trendy svatebních dortů.
Jaké tvary dortů se v současné
době objevují na svatebních hostinách? Je to klasický tříposchoďák,

jemuž dominuje bílá barva a navrchu dortu stojí figurka ženicha
a nevěsty?
Ač je to pro mě trochu překvapivé, ještě
i dnes se v naší republice objevují na
svatebních tabulích velmi tradiční
a dnes již značně zastaralé krémové dorty, zdobené želatinovými kvítky a asparágusem. Většinou však stále vedou
dvou až čtyřpatrové dorty, potažené
mandlovým marcipánem nebo cukrovou hmotou a zdobené květinami, ať už cukrovými nebo
i opravdovými. V poslední
době se stávají hitem tzv.
nahé dorty.
Jak vypadají?
To jsou prokrojené korpusy promazané světlým,
nejlépe bílým, krémem a dozdobené
pouze ovocem - i se
stopkami,
někdy
i s listy - nebo řezanými květinami. Osob-

ně nejsem obdivovatelkou takových dortů, ale zájem o ně roste. Ovšem mnozí
snoubenci si svou svatební hostinu dokážou obohatit i velmi netradičním dortem. Výjimkou tak nejsou dorty ve tvaru svatebního auta, nevěstiných šatů, odvážnější svatební postele s novomanželi
o svatební noci nebo dorty dozdobené
miniaturami zájmů obou snoubenců.
Jednou mě dokonce jeden ženich žádal
o svatební dort ve tvaru vyprošťovacího
tanku. Naštěstí mu to nevěsta nakonec rozmluvila a já jsem jim
podle přání připravila dvoupatrový dort s figurkami medvídků panda navrchu. Svatební
dorty se stejně jako svatební
šaty, prstýnky nebo i hostiny
mění a podléhají módě i leckdy speciálním nárokům
snoubenců.
V současné době jsou
poměrně často na svatebních dortech k vidění figurky podle
animovaných Mi-

moňů, podle rodiny Simpsonových
nebo figurky zvířátek.
Svatební dorty můžou mít nejrůznější podobu. To ale musí být velmi náročné na práci. Co když si vymyslím,
že chci mít na svatebním stole třeba
dort v podobě kostela, do něhož
vchází ženich s nevěstou a ještě si
k tomu poručím drobné a svatebně
nazdobené zákusky? I takové přání
umí zručný cukrář splnit?
Ano. I takto náročný požadavek umí
u nás mnoho velice šikovných amatérských i profesionálních cukrářů splnit.
Česká umělecká cukrařina se v posledních letech hodně zlepšila, pořekadlo
o zlatých českých rukou platí stoprocentně i v tomto oboru.
Jak dlouho by příprava takového
dortu trvala?
Tvorba takového dortu bude trvat dlouhé hodiny, v součtu možná i víc než
den. Také samotný převoz dortu bude
náročný.

INZERCE

Pečte s námi,
je to snadné
• pomůcky a zdobení nejen na svatební dorty
• dekorace svatebních stolů, košíčky na výslužky
• tisk na jedlý papír dle Vaší předlohy
(fotograie, obrázky)
• jedlé a nejedlé dekorace
• cukrářské hmoty a suroviny
• kuchyňské potřeby
• potřeby pro pořádání oslav

Navštivte e-shop
www.hospodynkam.cz

tel.: 773 509 080

Svatba
na děčínském
zámku

www.zamekdecin.cz

Proměňte svůj velký den v nezapomenutelný zážitek
NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

stříbrem, zlatem a také krajkou
bez lepku, bez řepného cukru, bez oříšků, bez živočišné želatiny.

Jeden ze ženichů si například přál svatební dort ve tvaru tanku, nakonec se spokojil s pandou.
Takový dort musí být hrozně těžký.
Jak se na svatební stůl přepraví?
Doprava dortu na svatební tabuli je možná na celém procesu to nejtěžší. Musí
se převézt autem a po českých silnicích
je to často velké dobrodružství. Některé dorty jsou tak konstrukčně složité
nebo těžké, že je třeba je vézt rozložené
a práci dokončit až na svatebním stole.
Radí se cukrář s tím, kdo hostinu organizuje o vhodnosti tvaru, chuti,
barvy dortu? Tím mám na mysli, aby
nebyla jako hlavní chod třeba česká

svíčková a k tomu pařížský dort?
Nebo je to lidem jedno?
Celé menu si domlouvají snoubenci například ve svatebních agenturách a studiích, která jim připraví vše dle přání.
Nevím však o tom, že by se někdy řešily chuti dortu v souvislosti s ostatními
chody. Nicméně chuti svatebního dortu
samozřejmě cukrář se snoubenci řeší
vždycky. Někteří profesionální cukráři
tvrdí, že celý dort má být laděn v jedné
chuti. Já s tím úplně nesouhlasím, a pokud snoubenci chtějí v každém patře jinou chuť, ráda jim vyhovím.

FOTO | LUCIE BUREŠOVÁ

Mnozí lidé se snaží žít zdravě. Chtějí, aby i svatební dorty se tomuto
trendu podřídily?
Samozřejmě. I chuti podléhají módním
trendům. Ale není to vždycky jen snaha
o zdravější variantu. V dnešní době bohužel mnoho lidí trpí potravinovými
alergiemi. Tomu se pak musí přizpůsobit i složení svatebního dortu. A nesmíme zapomínat na různá náboženství, která určité složky potravy zapovídají. Lze
tak vyrobit chutné dorty v nízkotučné
verzi či třeba s vysokým podílem bílkovin; bez vajec, bez mléčných složek,

Jaké se používají suroviny, myslím
ty moderní, se kterými běžná domácí pekařka moc nepracuje?
Moderní je dnes používání vysoce kvalitních surovin. Jsou sice drahé, ale dort
s nimi nejen luxusně vypadá, ale též
chutná. I když to může znít jako zbytečná informace, skutečně dobrá cukrářka
do náplně použije máslo a živočišnou
smetanu, nikoli rostlinný tuk a levnou
rostlinnou šlehačku. Použije kvalitní čokoládu a ne polevu nebo dokonce kakao. Moderní surovinou pro speciální
dort mohou být i ovocné kuličky
„bubbles“, které se nejčastěji přidávají
do čajů a míchaných nápojů. V dortových náplních vypadají také velice nevšedně a docela dobře chutnají. A na dozdobení dortů si dnes už běžně můžeme
koupit také plátky jedlého zlata a stříbra. Velkým hitem jsou i jedlé krajky,
kdy laik nerozezná rozdíl mezi cukrovou krajkou a krajkou látkovou.

INZERCE

SVATBA NA ZÁMKU

ČERVENÝ HRÁDEK U JIRKOVA

Kontakt:
Tel.: +420 474 684 560
E-mail: sekretariat@zamek-jirkov.cz
www.zamek-cerveny-hradek.cz

Neopakovatelný zážitek na zámku Červený Hrádek u Jirkova.
Uspořádejte pohodlnou svatbu nejen pro Vás, ale i pro Vaše hosty.
Svatební obřad, hostina a luxusní ubytování na jednom místě.
• Svatební obřady ve velkolepém
Rytířském sálu
• Svatební obřady v zámeckém parku
• Církevní obřady v kapli svatého
Jana Křtitele
• Svatební hostiny
• Středověké svatební hostiny

• Kompletní cateringové služby
• Možnost zajištění bohatého
doprovodného programu
• Ubytování v luxusních
zámeckých pokojích
a apartmánech

ZÍSKEJ PRÁCI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Firmy zavádějí nové benefity
Rok 2016 bude ve znamení konkurenčního boje
firem o zaměstnance a o lepších pracovních
příležitostech, předpovídá Alena Zahrádková.
INZERCE

ÚSTECKÝ KRAJ | Manažerka personální agentury Randstad pro Severní ČechyAlena Zahrádková popisuje v rozhovoru současnou situaci na trhu práce.
„Celý loňský rok neustále postupně klesala nezaměstnanost a zároveň - díky
ekonomickému růstu - firmy začaly vytvářet nové pracovní příležitosti. Aktuálně je na úrovni 5 %, na severu Čech se
dostává ke hranici 10 %, což je nejnižší
číslo za posledních 7 let. To se logicky
projevilo v nedostatku lidí na trhu práce,“ říká.
Kteří zaměstnanci jsou dnes „nedostatkové zboží“?
Nejdříve chyběli kvalifikovaní - lidi
s technickým vzděláním, znalostí jazyků apod., postupně ale začala být nouze
i o nejzákladnější dělnické pozice. Konkrétně v našem regionu se trend klesající nezaměstnanosti projevuje i v tom, že
se lidé, kteří dříve dojížděli za prací za
hranice kraje, začínají zase vracet zpět,
protože práci seženou v místě bydliště
bez problémů.

Jak se tento nedostatek lidí projevuje v nabídce firem?
Pro firmy tato situace znamená, že se
stále častěji setkávají s „konkurenčním
bojem“ o vhodné zaměstnance. Zejména sídlí-li v lokalitě, kde je soustředěno
několik společností s podobným charakterem produkce a podobnými požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Musí
mnohem více přemýšlet nad nabídkou,
v loňském roce firmy začaly běžně zavádět nové benefity.
Můžete nějaké uvést?
Například docházkové bonusy, příspěvky na dopravu či zcela hrazenou dopravu, stravenky, příspěvky na rekreaci,
volný čas, rodinu apod. Řada firem také
navyšovala i základní mzdu, vesměs
v řádu 10-15 %, pokud mluvíme o dělnických pozicích. Letos se podle všeho
navyšování mzdy nevyhne téměř nikdo
a z našeho aktuálního průzkumu mezi
zaměstnanci vyplývá, že jsou si této skutečnosti velmi dobře vědomi. Většina
očekává zvýšení mezd.
(ij)

Získej práci
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Nevymlouvejte se, že nemáte peníze na nový kotel. Dnes už ano!
Využijte dotaci až 127 500 Kč

Jak tvrdí klasik, místo na Zemi máme na nějakou dobu pronajaté, měli bychom ho zvelebovat
a předávat našim potomkům v tom nejlepším stavu.
Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. V období topné sezóny uniká
do vzduchu ze zastaralých uhelných kotlů mnoho zdraví škodlivých látek. Donedávna se tvrdilo,
že za zhoršenou kvalitu ovzduší během zimy mohou velké výrobní podniky. Pravdou dnes ale je,
že ve velké míře se na kvalitě ovzduší podle posledních studií podílejí právě domácnosti. Kotlů,
které potřebují vyměnit, je jen v České republice více než 350 tisíc. Ministr životního prostředí
Richard Brabec uvádí: „V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým
prachem podílejí celými 38 %. Toto číslo je pro mě naprosto neakceptovatelné. V Evropské unii
se nám na jaře roku 2015 podařilo získat 9 miliard korun z evropských fondů, které budou
mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických
kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo
nebo plynový kotel. Naším cílem je do roku 2020 vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů po celé České
republice. Prostředky Ministerstvo životního prostředí převede na krajské úřady, kam si pro dotace
na nové kotle budou chodit přímo občané.“ Systém vyplácení dotací si kraje nastaví tak, aby celá
administrativa byla k občanům co nejvstřícnější a nejjednodušší.
O jakou částku se jedná? Již dnes je možné zažádat na příslušných krajských úřadech
o dotaci na nový kotel až ve výši 127 500 Kč. Některé kraje pak mohou podpořit žadatele ještě
dalšími procenty, která jim usnadní nákup nového zařízení. Dotace bude vždy odstupňována
podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu či tepelné
čerpadlo je nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými
limity znečištění ovzduší mají navíc 5% bonus, jak již bylo uvedeno). Pokud dům nesplňuje
požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také takzvaná
mikro energetická opatření, případně provést zateplení z programu Nová zelená úsporám.
Pokud jste tedy dosud kotel neměnili, protože na něj v rodinné kase nezbývalo, máte příležitost
využít program Ministerstva životního prostředí, který uleví vaší peněžence a umožní vašim
blízkým volně dýchat. A to už stojí za trochu zamyšlení, vždyť zdraví vaše a vašich nejbližších
by mělo být na prvním místě. Pokud se kolem vás najdou škarohlídi, kteří budou program
považovat za komplikovaný, spočítejte jim, že výměnou starého kotle za nový ušetří až 6 000
korun ročně za palivo. Navíc: V roce 2022 budou muset být vyměněny všechny kotle 1. a 2. třídy,
ale už vám na to nikdo nepřispěje. Tak se rozhodněte správně!
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla (kotlíková dotace) byl vyhlášen v Ústeckém
kraji v prosinci 2015 a žádosti budou přijímány od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
Podrobné informace najdete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
případně www.sfzp.cz/kotlikovedotace nebo na infolince 800 260 500.
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Seneca ve svém pojednání
O mravech napsal: ...

Tajenka: ... Způsob řeči je obrazem ducha.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.

Plastika uctí letošní výročí Otce vlasti
Pavel Danys vytváří
spolu se skláři artefakt
k výročí 700 let od
narození Karla IV.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Letos v květnu uplyne rovných
700 let od narození největšího z českých panovníků Karla IV. Složit mu poctu se rozhodli novoborští skláři sdružení v kolektivu kolem aktivisty Pavla Danyse. Společně teď vytvářejí skleněnou
plastiku, kterou v květnu věnují Pražskému hradu.
Podoba plastiky se rodila těžce. „Já
pracuju zvláštním způsobem. Chodím
celé dny po kavárnách a kreslím si do
notýsku. Už jich mám několik zhusta
pokreslených. Nechávám nápady, ať přicházejí samy,“ svěřil se Danys.
V jednom takovém počmáraném notesu Danys ztvárnil zářící slunce na skleněné noze, stojící na šachovnici a obklopené paprskovitě rozmístěnými půlválci, na nichž jsou vyryty motivy Karlova
mostu, Univerzity Karlovy a Karlštejna. Největší půlválec vpředu nese na
sobě tvář samotného panovníka. Tako-

Pavel Danys nad návrhem plastiky u sebe doma.
vou podobu dostane i samotná plastika.
„Musel jsem hodně dát na názor odborníků ze sklárny Egermann. Já jsem
povoláním stavař a nevěděl jsem, co
všechno je proveditelné. Skláři moje
vize a nápady krotili,“ přiznává Danys.
Sami skláři, kterých se na plastice
musí prostřídat až jedenáct, shledávají

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

artefakt jako mimořádně obtížný.
„Tváře lidí se moc často nedělají, je
tam nutná naprostá přesnost na jeden milimetr. Bude to piplačka,“ prozradil rytec skla Václav Baloun ze sklárny Egermann.
Danysovi se do uměleckého díla podařilo promítnout i odkazy na sedmisté

výročí Karlova narození. Šachovnice,
na níž bude dílo stát, má mít na každé
straně sedm polí, každé z nich o velikosti 77 milimetrů. Výsledná plastika bude
stát na dřevěném podstavci tvořeném
sedmi schody. Artefakt navíc při pohledu shora připomene tvar císařské koruny se sedmi hroty. Hra s čísly je Pavlu
Danysovi blízká. „Nemám rád doslovnost, naopak preferuji mysterióznost.
Pokud se na artefakt lidé podívají
z boku, uvidí něco jako Stonehenge, jehož tvar mě zpočátku mimoděk inspiroval,“ konstatoval umělec.
Jakmile bude dílo hotové, chce jej Danys věnovat Pražskému hradu jakožto
sídlu českých králů. To, že by kvůli
jeho aktivistické minulosti, kdy například bojoval proti novoborskému pomníku popraveným Němcům nebo zakládal stranu Hrdobci, artefakt Hrad odmítl, nepočítá. „S tajemníkem pana prezidenta jsme se domluvili, že hotový artefakt předáme do rukou Miloše Zemana u příležitosti oslav 700 let narození
Karla IV. během května,“ zdůrazňuje
výtvarník. „S politikou, s níž jsem býval spojován, nebude mít dílo nic společného, tu jsem opustil a již se o ni nezajímám,“ dodal.
Ještě před stálým umístěním na Pražském hradě chce plastiku vystavit v Galerii Egermann, aby ji mohli vidět i místní lidé.

Příloha Zdraví
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Nová lůžka nabízejí hospitalizovaným pacientům
v nemocnicích Krajské zdravotní lepší komfort
O něco vyšší komfort budou mít v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. hospitalizovaní pacienti. Společnost v rámci
dotačního titulu Ústeckého kraje „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého
kraje – 2015“, získala 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek akutní lůžkové péče
standardní a 9 lůžek následné lůžkové
péče pro všech pět nemocnic společnosti v celkové předpokládané hodnotě
7 027 000 Kč.
Rozdělení nových lůžek v rámci pěti
nemocnic včetně jejich rozmístění na oddělení standardní, intenzivní a následné
péče potvrdil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské
zdravotní, a. s. „V kategorii intenzivních
lůžek se jednalo o podporu v hodnotě
3,1 milionu Kč, ve skupině standardních
lůžek o necelých 3,5 milionu Kč a lůžka následné péče včetně připojených oddělení
následné péče Ryjice a Zahražany, která
byla připojena pod Krajskou zdravotní,
podpořil program částkou 427 tisíc Kč,“
uvedl MUDr. Jiří Mrázek.
Nová lůžka tak doplní v loňském roce
pořízených 110 lůžek pro celou Krajskou
zdravotní, a. s. z dotačního titulu Ústeckého kraje z roku 2014 za 3 635 000 Kč.
Jedním ze zdravotních zařízení, kde lůžka
za získanou dotaci zlepšila komfort pacientům je Gynekologicko – porodnická
klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Díky daru od Krajského úřadu Ústeckého
kraje se nám povedlo zpříjemnit pobyt
maminkám po porodu na oddělení šestinedělí. Pacientky si nová polohovací lůžka chválí a na oddělení se cítí jako doma,“
řekla vrchní sestra Iva Černá.
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„Pořízená nová pacientská lůžka významně přispívají ke zvýšení komfortu
hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích, ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál,“ dodal MUDr. Jiří
Mrázek.
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Nová lůžka pořízená z dotačního titulu „Podpora zvýšení komfortu pacientů
při poskytování lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2015“ budou dodána
na jednotlivá oddělení od ledna do března roku 2016.
Krajská zdravotní, a. s.
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Ústecko a Děčínsko

Dětská zimní olympiáda táhla
Dětské zimní hry
v Ústeckém kraji zaplnily
sportoviště. „Je to
motivace,“ uvedl Filip
Šuman.

Dětská olympiáda
Pořadí krajů na VII. zimní
olympiádě dětí a mládeže
Kraj
Body/zlata
1. Moravskoslezský
213/7
2. Praha
205/7
3. Královéhradecký
168/6
4. Jihomoravský
165/9
5. Jihočeský
158/5
6. Liberecký
157/12
7. Zlínský
154/4
8. Pardubický
146/3
9. Plzeňský
141/6
10. Vysočina
140/4
11. Ústecký
134/2
12. Středočeský
133/7
13. Olomoucký
105/1
14. Karlovarský
89/2

5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BÍLEK
ÚSTECKÝ KRAJ | Dětská zimní olympiáda skončila, nezapomeňte! „Slyšíme, jak sportovci sami cítí, že jsou na
naprosto výjimečné akci,“ blaží Filipa
Šumana, místopředsedu Českého olympijského výboru. Opona za hrami pořádanými Ústeckým krajem se zatáhla při
závěrečném ceremoniálu v Chomutově.
Jak olympiáda dopadla?
S Ústeckým krajem jsme spolupracovali téměř dva roky a od začátku jsem věděl, že chtějí připravit olympiádu na nejvyšší úrovni. A dnes už můžu říct, že se
to povedlo, byla perfektně zorganizovaná. Povedlo se i posunout spoustu věcí,
důležitých pro to, aby začala být pro
děti ještě větší motivací.
Například?
Že se povedla vytvořit atmosféra. Měli
jsme olympijská sportoviště, která byla
úplně zaplněná. Což má na mladé sportovce obrovsky motivující efekt, zvlášť
když v hledišti fandila mladší generace.
Sportoviště se povedla krásně připravit
do olympijské podoby, proto sami sportovci mluví o výjimečné akci. Teď nosili dres kraje a olympiáda je motivuje,

tech jsme vtáhli do hry národní svazy,
aby náhodou nedošlo ke kolizi termínových listin. Takže těch víc než tisíc sportovců, kteří letos startovali, patří k naprosté české špičce. Třeba hokej pracuje s mládeží velice systémově a říkají,
že v každém výběru je několik talentů
se šancí dostat se na nejvyšší úroveň.
Místopředsedu Českého olympijského výboru Filipa Šumana nadchla atmosféra dětské olympiády, která se konala v Ústeckém kraji.
FOTO |J. ŠNAJDR
aby jednou vzali i dres národní. Případně aby se stali vzory ve svém okolí, aby
se dětí do sportování zapojilo co nejvíc.
Kde bylo „vyprodáno“?
Plno bylo několikrát v Mostě, kde se konalo krasobruslení a rychlobruslení.
A zmínil bych i slavnostní zahájení.
Jeho úroveň ukázala, že jde udělat atraktivní program jak pro širokou veřejnost

a důležité hosty, tak i pro samotné děti.
Kvalita byla taková, že kdyby zahájení
přenášela živě Česká televize, diváci
u obrazovek by se bavili.
Stoupají i výkony?
Je vidět, že kraje si olympiády váží a starají se, aby příprava na ni byla co nejlepší. Protože prestiž mezikrajského souboje je poměrně velká. V posledních le-

Dlouho vedl Liberecký kraj, slaví Moravskoslezský. Co vy na to?
Poslední den se boj o prvenství zamotal. Samy kraje podle zkušeností z minulosti přišly s přáním úpravy bodovacího
systému. Už to není tak, že kdo získá
nejvíc zlatých medailí, je automaticky
vítěz. Zejména proto, že třeba u letní
olympiády některý kraj dominoval
v plavání, a tak jeden sport rozhodl.
Nyní má každý stejnou váhu a je důležité, aby kraj dokázal být kvalitní ve
všech odvětvích.

INZERCE

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

