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Do obce nikdo netrefí
Doupovské Hradiště
vzniklo na začátku roku.
Starostka musí všechno
zařizovat od nuly.

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

Oprava nejkrásnější budovy
přijde na miliony
...str. 3

PETR TOMAN
DOUPOVSKÉ HRADIŠTĚ | Prvních
sto dnů ve funkci má za sebou Jarmila
Bošková, starostka nové obce, která
vznikla po zmenšení vojenského újezdu. Začínala od nuly a musela řešit problémy, které jiné starosty nepotkávají.
Třeba směrové tabule. Cestou z Karlových Varů až do obce totiž motoristé
žádnou nenajdou.
„Máme v plánu ji umístit do Dubiny.
Policie už přislíbila i v minulosti přednostovi vojenského újezdu její instalaci. Věřím, že ta cedule tam jednou
bude,“ poznamenala starostka.
To ale není jediný problém, který
musí v nové obci řešit. Starosti jí přidělávají bytové domy. „Jsou sice obyvatelné, ale určitě budou vyžadovat další
investice. Máme v plánu tento majetek
prodat našim občanům, takže se od jejich stavu bude odvíjet i celková cena.
Cenové odhady by měly být hotovy do
několika dnů,“ uvedla Bošková.
INZERCE

ROZHOVOR

Jarmila Bošková, starostka nově vzniklé obce Doupovské Hradiště, musí zařizovat spoustu věcí doslova od nuly.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA
Z místních se zatím nikdo se žádostí
o zakoupení nemovitosti neozval, zájem o pozemky mají ale developeři.
Obec je ale zatím prodávat nehodlá.
Ve vsi se už pustili také do prvních
investic. „Už jsme začali v Dolní
Lomnici opravovat veřejné prostranství
se stavbou přístřešku na bývalém hřišti.
Rádi bychom tam vytvořili kulturní místo pro naše obyvatele. Opravujeme i bý-

valou hasičskou zbrojnici, ze které chceme udělat dílnu,“ řekla starostka.
Ještě v únoru si myslela, že v obci
není kriminalita. „Objevilo se nám ne
úplně vloupání, ale činnost nějakých cizích osob. Mysleli jsme si, že tu nemáme žádnou kriminalitu, ale opak byl
pravdou. Zřejmě je lákala výpočetní
technika úřadu, takže náš majetek už je
zabezpečený,“ povzdechla si.

Byl jsem rváč i oběť šikany,
říká Václav Noid Bárta ...str. 6

VZHŮRU DOBÝVAT EVROPU

Panenka i Horváth. Experti
tipují fotbalové EURO ...str. 8
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Historici našli bájný Plikenštejn
Kamenný erb bude od soboty 4. června zdobit areál hradu, na který lidé po staletích zapomněli
ZÁBLESK
HISTORIE
SOKOLOV | Po dlouhá staletí se tradovalo, že jižně od Sokolova stával hrad,
který založili a po dlouhou dobu v něm
žili členové významného zdejšího rodu
Pliků. Hrad však zanikl někdy ve 13. či
14. století a čas pak uvrhl místo jeho
existence do zapomenutí. Tajemný a záhadný hrad se dostal do místních pověstí, o něm a jeho obyvatelích vzniklo několik legend.
O místu, kde hrad stával, se dlouho
jen spekulovalo, nikdo neměl tušení,
kde se nacházel, a dokonce i největší
znalec českých hradů, August Sedláček, uvádí ve svém díle jeho polohu někde „jižně od Sokolova“.
„To vše nedalo spát Richardu Švandrlíkovi z Mariánských Lázní, proto se zá-

Hrad Plikenštejn
Slavnostní odhalení erbu se koná v
sobotu 4. června od 13 hodin.
Místo, kde hrad stával, najdete na
silnici č.210, ve směru od zaniklé
obce Čistá (Litrbachy) přes
Podstrání, kde za obcí mineme
odbočku doleva na bývalý Vranov
a obec Rovná. Pokračujeme ve
směru na Sokolov a asi 200 metrů
za touto odbočkou zahlédneme
vlevo, v lesnatém svahu, výrazné
skalisko. Právě zde stál hrad
Plikenštejn.

Znak rodu Pliků
hadnému hradu a hledání jeho polohy
několik let věnoval. Nakonec za místo
označil skalní ostroh nad silnicí ze Sokolova do Podstrání, kousek od křižovatky na Rovnou,“ uvedl historik Zdeněk
Buchtele. Ovšem jeho naděje na objevení pozůstatků hradu netrvala dlouho.
Brzo se ukázalo, že na uvedeném místě
stávala jen malá hradní vížka, která sloužila jako strážní pozorovatelna u hodně
používané komunikace pod skalou.
Nakonec se do hledání polohy záhadného hrádku zapojil také badatel z Velké Hleďsebe Zdeněk Buchtele. Tomu se
po čase podařilo objevit necelých 200
metrů od polohy uváděné Švandrlíkem
skalní vyvýšeninu, kde nalezl mnoho
průkazných artefaktů dokazujících, že
zde hrad stával.

Hrad lehnul popelem
V dalším období zkoumali místo také archeologové z Karlových Varů, kteří zde
odkryli velké množství (až 650 kusů)
jak keramických střepů, tak zbytků vojenských zbraní (šipky do luků a kuší, lamely z brilantiny, kamenné koule). Vět-

šina střepů, nalezených militarií a vrstva spálené země pod povrchem daly odpověď na jednu z mnoha otázek kolem
hradu, a sice, jak hrad zanikl. Ukázalo
se, že byl dobýván, dobyt a vypálen.
Rod Pliků byl ve své době mocný a
významný. Plikové patřili mezi lokátory, tj. kolonizátory místní krajiny. Jeho
členové se objevují v historických materiálech na mnoha významných zemských postech. Je doloženo, že v období
kolem roku 1300 založil jeden z nejznámějších členů, Konrád Plik, hrad a město Nejdek. A právě tato skutečnost oslovila občana tohoto města Martina Litavského, zdejšího kamenického mistra, natolik, že pojal myšlenku projevit vděčnost obyvatel Nejdku a vyjádřit zakladatelům města poctu. Oslovil badatele
Luďka Jašu a společně se dohodli na zajímavé akci.
„Vyrobil z kamene velký žulový erb
rodu a oba pak pro něj vybrali místo na
strmé skále tam, kde hrad stával. K nim
se s pomocnou rukou přidal Pavel Sinkule z Březové,“ dodal Zdeněk Buchtele

Znak připomíná slavný rod
Společně pak se značným úsilím vyčistili při dobrovolných akcích po víkendech náletová křoviska, kterými je hrad
a jeho okolí dnes hustě pokryto. Poté
složitě a pracně dopravili do tehdy zcela
nepřístupných prostor hradu potřebné
nářadí, kamenické vybavení, elektrocentrálu a další potřeby. Martin Litavský
pak pomocí speciálního kamenického
nářadí vybrousil do skály obrys erbu a

Instalace erbu na skálu, kde hrad
stával.
FOTO | ZDENĚK BUCHTELE
společně pak završili svou snahu upevněním nádherného žulového erbu na
jeho nové místo. Informační tabule pak
návštěvníky seznámí se základními údaji z historie. Místo je tak konečně po velké snaze připraveno přijmout návštěvníky, kteří touží poznat zajímavá a krásná
místa našeho regionu. Pro všechny určitě bude velkým překvapením romantická, tajemná krása tohoto místa.

Objevitel zemřel
Radost z úspěšně zakončené práce však
zkalila smutná zpráva. Richard Švandrlík, historik, spisovatel a znalec zdejšího regionu, člověk, který měl velký podíl na odhalení tajemné polohy hradu a
na odhalení erbu rodu se velmi těšil, zemřel 15. května 2016 ve věku 82 let.
PETR PRZECZEK
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Motýlí dům u rozhledny Diana, Karlovy Vary

Tropická zahrada s živými exotickými motýly z celého světa

ČERVEN - Měsíc modrých křídel
Letošní červen bude ve znamení motýlů s modrou barvou na křídle
lech ve všech
myslitelných odstínech a barevných kombinacích. Vstupte do tro
opické
zahrady se stovkami živých exotických motýlů, nyní s umocněěným estetickým
zážitkem v podobě pečlivě vybraných modravých krasavců
ů.

Více motýlů, více druhů, více krásy a stejné vstupné
né,
to je červen v Motýlím domě Karlovy Vary.

www.dianakv.cz
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Opraví lázně.
Za půl miliardy
Na rekonstrukci se složí město, kraj a stát
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JANA PLECHATÁ

Pseudorenesanční patrová budova Císařských lázní napodobuje styl francouzské renesance.
FOTO | PETR PRZECZEK

KARLOVY VARY | Jedna z nejkrásnějších karlovarských staveb, Císařské lázně, se konečně dočkají opravy. Ty ale
přijdou na půl miliardy korun. Složí se
na ně společně město, kraj i stát. Národní kulturní památka byla přitom od roku
1994 mimo provoz a lidé do ní mohli zavítat jen při několika málo příležitostech.
Hlavní změnou, kterou projekt rekonstrukce památce přinese, je podle architekta Tomáše Dostála využití někdejšího rašelinového nádvoří.
„Původně nebylo vůbec koncipováno
pro veřejnost, byl to pouze transportní
prostor pro vany s rašelinou. Byly zde

transportní pavlače a nákladní výtah,“
popsal. Přízemní část by se tak nově otevřela lidem, a to společně se dvěma
úrovněmi někdejších pavlačí. „Tento
prostor bude zastřešen plochou střechou s velikým sedlovým světlíkem a
tím vznikne jakási reminiscence někdejšího prostoru rašelinového nádvoří,“
řekl architekt.
Do prostoru se podle něj vejde 300 až
400 lidí, což bude vyžadovat jak protipožární opatření, tak složitá technická zařízení.
„Kromě tohoto ústředního prostoru,
který jsem zmínil, je podstatná změna
ve využití prostoru bývalých koupelen,
kterých je asi 140 v obloukovém traktu
budovy,“ prozradil Tomáš Dostál.
Počítá s tím, že tam vyroste nezbytné
zázemí pro víceúčelový sál a v horních
dvou podlažích budou prostory určené
k pronájmu či rezidenčního charakteru.
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Každý den se snažíme zlepšovat život v Česku
k lepšímu. Potřebujeme však i vaši pomoc. Připojte
se k jedinečnému projektu, který spojuje zajímavé
lidi s názorem. Připojte se k lidem, kterým není
kvalita života u nás lhostejná. Podělte se s námi
o vaše názory na naše témata a naopak témata, která
by měla zajímat nás.

Připojte se na www.chcemelepsicesko.cz

www.anobudelip.cz
p
www.chcemelepsicesko.cz
p
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Pivní návyky Čechů: hospody
plní chytří štamgasti i třicátnice
Už Jára Cimrman říkával: Lepší pivo v žaludku, nežli voda
na plicích. Čechům to není třeba připomínat, žebříčkům
spotřeby chmelového moku vévodí celkem pravidelně.
Pivní návyky národa zkoumají i sociologové. Aktuální
průzkumy jim prozradily například to, jak se v pěnivé
zálibě liší muži a ženy či proč ubývá klasických pijanů.

JOSEF HORA
ČR | Odhadovali byste, že typický český
„pivař“ je starší muž, který se živí manuální prací a po večerech popíjí ve své oblíbené hospůdce? Sociologové z Akademie
věd ČR takovou představu nabourávají. Žízeň chodí takřka ve stejné míře pravidelně
spláchnout jak dělníci, tak vysokoškoláci.
Navíc točeného piva se prodává méně než
toho baleného. A poněkud překvapivě –
stále častěji si pivo vychutnávají i ženy.
Těch s půllitrem v ruce přibývá a výrazně
tomu nahrála móda ovocných speciálů.
U žen je situace specifická tím, že nejčastěji si k půllitru sednou mladé vzdělané
ženy s dobrým zaměstnáním ve věku kolem 30 let. „Tedy žádné hospodské povaleč-

4,2
1,3

litru piva týdně vloni
vypil v průměru
každý český muž.
litru piva týdně vypila
vloni v průměru každá
česká žena.

ky. Hospody už zdaleka nejsou jen chlapskou záležitostí, navíc funguje hodně barů,
kam ženy chodí mnohdy raději než do hospod,“ vysvětluje Jiří Vinopal, autor aktuální
studie o pivních návycích Čechů. Tu zpracovává každý rok celou poslední dekádu.
U silnějšího pokolení spotřeba piva dlouhodobě pozvolna klesá, byť světovým žebříčkům chmelového pijanství nadále vévodíme. Pivem pravidelně nepohrdne 91 procent mužů, u žen je to stále „jen“ každá druhá. „Největší pijáci piva ale postupně mizí.
Je to generace lidí, kteří za socialismu proseděli celý večer v hospodě a pili jedno
pivo za druhým. A to proto, že nebylo tolik
možností vyžití a jediné místo, kam zajít,
byla hospoda. Tato generace ale postupně
stárne a přirozeně umírá,“ říká Vinopal.
Podívejme se hlavně na nejvíce vypovídající číslo. Každý Čech vloni vypil v průměru 143 litrů pěnivého moku. Jeho spotřeba v hospodách sice klesá, dohání to ale

prodej piva baleného. „Zatímco ženy vypijí týdně v průměru dva a půl půllitru, tedy
o jeden decilitr víc, než tomu bylo loni,
muži ve srovnání s rokem 2014 vypijí
hned o polovinu půllitru navíc, celkem asi
8,3 půllitru piva týdně,“ vybírá Vinopal
z výsledků průzkumu, do kterého se zapojily stovky lidí po celé republice.
Jak už zaznělo, představa, že na „pár
kousků“ vyráží do své hospody pravidelně hlavně lidé z dělnických profesí,
není přesná. Podle sociologa Vinopala se štamgasti z těchto řad sice rekrutují ve značném počtu, ale nezaostávají ani vysokoškoláci. Nejsilnější
pijáci jsou dnes lidé, kterým ekonomická situace, ale i časové možnosti, umožňují chodit do hospody takřka denně a vypijí zde pokaždé několik půllitrů. „Mezi
nimi najdeme všechny skupiny
obyvatelstva. Dělníky i vysokoškoláky, staré i mladé,“ dodává
Vinopal.

Hospody na úbytě

hodně 18letých, mezi celkovými 10 % nepivařů jich je většina. „Mladším generacím
zabraňuje v častějším popíjení agresivnější
nastavení trhu práce. Kontroly jsou častější,
člověk už nemůže přijít do práce druhý den
pod vlivem, i když by třeba rád,“ komentuje s nadsázkou sociolog.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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dalšího nechce,“ míní Petr Menšík, sládek
z pivovaru Svijany. „Nepitelné pivo poznáte tak, že jeho pěna okamžitě klesne a vypadá jako čaj. Bohužel některé velké i malé
pivovary nastoupily trend uvařit pivo co
nejrychleji, takže místo třeba měsíce ho
mají hotové za týden. To pak
vede k tomu, že lidé taková piva pít v hospodě prostě nebaví,“
dodává Menšík.
K pivu nemá
příliš kladný
vztah poměrně

Překvapivý je fakt, že společné popíjení v hospodách už neláká tolik jako
dřív. Spotřebu ve stále výraznější míře
táhne prodej balených piv. Podle Českého
svazu pivovarů a sladoven je pokles prodeje točeného piva přímo alarmující. „Točené pivo vloni dosáhlo 40 procent celkového prodeje, většinu v maloobchodě tedy
tvoří pivo balené,“ konstatuje předseda
Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.
Podle některých zkušených sládků je na
vině kvalita piva. „Poklesla jeho pitelnost.
Dáte si jedno dvě tři, ale pak už se vám do

Ženám je jedno, co pijí

Ochucená piva zaujala

Kdy se pilo nejvíc?

Rozdíly mezi ženami
a muži ve výběru piva
jsou obrovské, ukázal
průzkum. Muži se
většinou zajímají o to,
jaké pivo pijí.
„Muži dokáží svou oblíbenou značku často
zpaměti uvést. Naopak pokud si dá pivo
žena, tak už jí bývá jedno jaké, protože ta
zásadní volba už je hotová – prostě pivo,“
komentuje sociolog Jiří Vinopal.

Spotřeba nealkoholického piva
zásadně vzrostla před sedmi
lety. „Tehdy byl velký skok
u žen a mladších ročníků, které
ho začaly hojně kupovat,“ říká
sociolog Vinopal. Důvodem
bylo, že krátce předtím se rozšířila nabídka
o ochucená nealko piva, což oslovilo právě ženy.
Nato navázaly reklamy pivovarů cílené přímo
na ženy. Meziroční výroba nealkoholického piva
v Česku vzrostla na 546 tisíc hektolitrů.

Dnešní spotřeba piva
v množství 143 litrů
na jednoho Čecha je
nejvyšší na světě.
„Na naši vysokou
spotřebu 150 až
160 litrů piva na osobu jsme se dostali
mezi roky 1948 a 1965, kdy bylo pivo
levné a do hospod se chodilo i za
kulturou. Podobná čísla se drží dodnes,
byť postupně mírně klesají,“ míní Vinopal.

ScHneeberGer mineralgusstechnik s. r. o.
Průmyslový park 32/20, 350 02 CHEB – Dolní Dvory
e-mail: info-mineralguss@schneeberger.com, tel.: +420 354 400 967

Světový výrobce strojních loží z minerálního
kompozitu a významný zaměstnavatel v regionu

hledá právě Vás
Dělnické profeSe
● technik ve výrobě – LEAN
● montážní dělník pro stavbu forem
● brusič/lakýrník
● skladník
● pracovník expedice

nAbízíme
○ stabilní zaměstnání
○ zajímavé finanční
ohodnocení
○ příspěvek na dopravu
○ příspěvek na závodní
stravování
○ čtvrtletní prémie
○ odměny při zvláštních
příležitostech
○ pět týdnů dovolené

ADminiStrAtiVní profeSe
● konstruktér
● kontrolor kvality
● měřící technik
● referent nákupu a logistiky
V případě zájmu se informujte na výše uvedené
adrese nebo telefoním čísle a své životopisy
zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

www.schneeberger.com
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Byl jsem rváč i oběť šikany
Se svou mohutnou postavou Václav Noid Bárta
nepůsobí jako někdo, kdo by měl mít problémy
se šikanou. Jenže v dětství byl tento rockový
a muzikálový zpěvák za otloukánka. „Měl jsem namále.
Řekl jsem si ale, že to tak nenechám a šel se učit
sebeobranu,“ vzpomíná. Pak přišel zlom. Z oběti
násilníků se stal frajer, který nešel pro ránu daleko.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | U Václava Noida Bárty byste čekali, že pokud by se pustil do podnikání, otevřel by si třeba fitko. Zpěvák ale sní o soukromé školce. „Práci s dětmi mám rád,
mohl bych tam dělat údržbáře,“ říká.
Když se vaše jméno zadá do internetového vyhledávače, první, co se o vás
lidé dozvědí, je, že jste nedávno zhubnul 11 kilo. Je to kvůli hlavní roli v muzikálu Bonnie a Clyde, na kterou se připravujete v karlínském divadle?
Je to kvůli veškerým rolím tady v Karlíně.
Když lidi přijdou třeba do první řady a zaplatí nemalé peníze, tak přece při představení Jesus Christ Superstar nemůžou vidět buřta na kříži. Stačí, že má tetování.
Někdo vám asi něco naznačoval, že?
Ne. Stačilo, že jsem viděl fotku, jak visím
na kříži, a ten se pode mnou úplně prohýbal. Tak jsem si řekl: To ne, kamaráde. Tahle přeci Ježíš určitě nevypadal. Opravdu
jsem musel zhubnout a musím říct, že se
mi teď hrají lépe i ostatní role. Je to doslova lehčí. (smích) Navíc už jsem v tom
věku, kdy bych se asi měl pomalu začít snažit, abych vypadal mladší. Vždycky je to
tak, že chlap chce působit starší, ale už se
dostávám do bodu, kdy se to láme a je to
naopak. Asi už mám krizi středního věku.

jde říct tak jednoduše. Myslím si, že ženy
by nechtěly mít opravdové grázly doma,
ale chlap v sobě musí mít trošku toho
hajzlíka, aby dotyčnou vůbec upoutal.
Mám několik strašně hodných kamarádů,
kteří si vůbec nemůžou najít holku. Přitom
jsou úplně zlatí. Pak vidím přesně takové
ty hajzlíky, kterým frajeřina kouká z očí,
a ti mají kolem sebe takových ženských…
Dělal jste někdy vědomě sám ze sebe
grázla, abyste upoutal svou vysněnou?
Dřív určitě ano. Používal jsem cíleně
tuhle taktiku, když
mi bylo kolem dvaceti, protože jsem
věděl, že mi to vychází. Teď už to dávno nedělám. Mám štěstí, že s manželkou vlastně vůbec nehrajeme takové ty hry, že třeba
schválně nezavolám,
aby se po mně sháněla a podobně. Máme
mezi sebou čisto,
řekneme si přesně,
jak se věci mají,

a tím je to daleko lepší. Proto spolu taky
můžeme být. Přitom jsme oba štíři, kteří
mají v povaze schválně zkoušet triky, aby
toho druhého dostali pod sebe. Když jsme
spolu byli asi měsíc, tak jsme na sebe přesně tyhle věci zkoušeli, a skončilo to strašnou hádkou. Takže jsme od toho museli
dát ruce pryč.
Několikrát jste se nechal slyšet, že
s druhým dítětem nechcete zbytečně
otálet. Dnes je móda pořizovat si potomky téměř do důchodu. Chcete se
tomuhle trendu vyhnout?
Rozhodně je to také jeden z důvodů. Chci
mít na děti energii a nechci, aby se jim jednou spolužáci smáli, že mají místo táty
dědu. Hodně teď druhé dítě řešíme a hledáme ten správný čas, kdy to má přijít. Zatím se nám to zdá moc brzy. Nechceme
ještě tu lásku dělit a potřebujeme se stoprocentně věnovat Terezce. Pak si ale zase říkáme, aby od sebe nebyli věkově moc daleko. Myslím, že taková zlatá střední cesta
jsou tři čtyři roky.
S manželkou máte kromě velké rodiny ještě jeden společný sen, a tím je
společné podnikání. O co by mělo jít?
Rádi bychom podnikali v oblasti, ve které
působí moje manželka, protože je učitelka. Takže by to mohla být soukromá školka. Zaprvé máme rádi práci s dětmi a hrozně nás to baví, za druhé je to dnes i celkem
dobrý kšeft. Navíc, když najmete spolehli-

Vás se přeci krize středního věku ještě
nemůže týkat. Máte doma dvouletou
holčičku…
To je pravda. Ale asi je to taky mým povoláním, že je to všechno takové hravé.
Když se třeba podívám na Ondřeje Soukupa, kterému je 62 let, tak toho vnímám
jako souputníka ze stejné generace. To
samé je například Vilda Čok. Oni budou
pořád mladí. To je právě výhoda naší práce, že to není tak, že bychom někde v padesáti seděli a stěžovali si, jak už jsme staří.
Ne. Pokud budeme dělat, budeme vlastně pořád strašně free.
Vraťme se ještě k roli Clyda, na kterou se nyní připravujete. Byť mu
lidé fandí, je to nefalšovaný záporák. Myslíte si, že je pravda, že
ženy potřebují tak trochu grázly?
Jo. Je to fakt, potřebují. I když asi to ne-

vé lidi, mohla by školka v případě potřeby
žít tak trochu svým vlastním životem. To
mi přijde docela fajn. Já bych tam dělal
údržbáře. Vyzkoušel jsem si to už na civilce, takže to mám zmáknuté. Opravoval
bych hračky a všechno. (smích)
Jak už zaznělo, vaší dcerce Terezce
jsou teprve dva roky. Neděsí vás ale
už teď představa, jaké to bude, až se
kolem ní začnou motat kluci?
Na to se raději snažím nemyslet. Času je
sice dost, ale ono to rychle uteče. Až jednou přijede ten potetovaný blbeček na motorce s červeným čírem, jako jsem byl já,
tak se zblázním. Hrozně se toho bojím.
Když si vzpomenete na svou pubertu,
asi tušíte, na co se za pár let můžete těšit. Měli s vámi rodiče problémy?
Byl jsem velký průšvihář. Pořád mě vozili
domů policajti, neustále jsem se někde
pral. Nebylo to tak, že bych potyčky vyvolával, spíš jsem měl sklony se někoho zastávat. U nás v Klánovicích byla taková
hrozná diskotéka a některé skupinky
z okolních vesnic tam chodily jenom se
poprat. Když jsem tam byl s kamarády,
kteří byli trošku slabší, a viděl jsem, že začali od těchhle rváčů dostávat, tak jsem se
do toho vložil. Pak třeba kamarád utekl
a já tam zůstal sám. To znamenalo každý
týden nový monokl.
Vám dnes nedělá problém mluvit otevřeně o tom, že tomuhle rváčskému
období předcházelo jiné, kdy vás na
základní škole šikanovali spolužáci.
Jeden čas už hrozilo, že budu takový zaťápnutý. Hodně namále jsem měl, když mi
bylo dvanáct. Pak jsem se rozhodl, že to
tak nenechám a začal jsem chodit na sebeobranu. Tím jsem to začal řešit a řekl jsem
si, že už se nedám. Pak už to bylo fajn. Velký introvert jsem byl ale ještě v osmnácti.
K ničemu jsem se moc nevyjadřoval, spíš
jsem jen seděl v koutě a sledoval. A pak se
to hodně změnilo. Díky práci přišlo nějaké sebevědomí a úplně se to zlomilo.

Václav Noid Bárta

Narodil se 27. října 1980
v Praze.
■ Pochází z muzikální rodiny,
jeho otec je textař a režisér
a matka je zpěvačka.
■ Od 17 let působí v rockových
kapelách (Dolores Clan, Noid),
zpívá v muzikálech a hraje také
ve filmech a seriálech (např.
Kajínek, Svatby v Benátkách).
■ Před současnou manželkou
Gabrielou Dvořákovou byl
ženatý s Lucií Bílou.
■ Před rokem se s Martou
Jandovou pokusil prorazit
v evropské pěvecké soutěži
Eurovize. Nepostoupili však ze
semifinále.

■

FOTO | MAREK NAVRÁTIL, MAFRA
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Vzhůru dobývat Evropu!
Evropský šampionát v kopané začíná přesně za týden.
Na co se nejvíc těší fotbalové legendy a jak podle
nich uspěje český tým? Odpověděly týdeníku 5plus2.
Češi se v základní skupině utkají se Španělskem
(13. 6.), s Chorvatskem (17. 6.) a Tureckem (21. 6.).
Pavel Horváth
(legenda fotbalové Viktorie Plzeň)
„Finálový turnaj je vždy
velkým svátkem. Účast
českého týmu je pak dalším lákadlem.
Naše kluky čeká těžká skupina, už jen postup z ní by byl velkým úspěchem. Budu
optimistou a řeknu, že by se kluci mohli podívat do čtvrtfinále stejně jako před čtyřmi
roky. Kromě našeho týmu jsem zvědavý
na Belgii v čele s Kevinem De Bruynem –
to je hráč, který mě baví.“

Karel Poborský
(rekordman v počtu
startů za Česko – 118)
„Už to, že se naši na
EURO dostali, je samo
o sobě úspěch. Skupinu mají velice těžkou,
jsem zvědavý, jestli se dokáží dostat dál.

Pak už je play-off a tam je možné všechno.
A tipnout si výsledek Česka? Vyřazovací
fáze se vždy těžko odhaduje, ale teď bude
těžko odhadnutelná už základní skupina,
kde je jeden nadstandardní tým, Španělsko, a tři další vyrovnané, ze kterých může
postoupit každý. Za určitých okolností postupuje i třetí, což je zajímavá varianta. Turnajem to hodně zahýbe. Doufám, že naši
proklouznou dál, budu jim držet palce.“

Marek Jankulovski
(vítěz Ligy mistrů s týmem AC Milán)
„Mistrovství Evropy je skutečný svátek fotbalu, pozornost si zaslouží všechny týmy. Našim klukům bych přál postup ze základní skupiny, ale budou to mít těžké. Na druhou stranu nemají co ztratit. Jak už jsem někde slyšel, nemají v týmu žádné hvězdy, hodně

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.

hráčů je i z naší ligy, což dříve vůbec nebylo. Uvidíme, jak na tom bude Tomáš Rosický, který hlavně kvůli zranění moc nehrál. Postup ze skupiny by byl každopádně velký úspěch.“

František Straka
(jeden z nejzkušenějších českých trenérů)
„Fotbal prodělal za posledních pět let další
boom. Sám jsem zažil mistrovství světa
a jeho skvělou atmosféru. Tu očekávám
i od EURO ve Francii, bude to paráda.
Všichni by chtěli, aby náš tým minimálně
postoupil ze základní skupiny, ale bude to
strašně těžké. Za poslední rok za sebou
máme dobré i špatné zápasy. Se Španělskem to asi bude hodně složité, ale proti
Turecku a Chorvatsku se bodovat dá.“

Václav Pilař

zornost a přízeň. Mám takové odvážné
přání, které sice není moc reálné, ale bylo
by to krásné. Finále Česko–Slovensko
nebo Česko–Rakousko. Myslím, že postup ze skupiny je pro Čechy povinnost
vůči fanouškům. Když se to povede, budou spokojení, pokud ne, vezmou účast
jako propadák. Pak by následovalo
play-off, to už je jeden zápas, tam už se
může stát cokoliv. Já věřím,
že z té skupiny postoupit
můžeme.

(autor dvou gólů
na posledním EURO)
„Domácí Francie má
skvělý mančaft a pro mne
je favoritem, ale samozřejmě se nejvíc těším na naše hráče. Mají sice nesmírně těžkou skupinu, ale zároveň jsou v takové
roli, že nemají co ztratit. Už první zápas se
Španělskem bude těžký. Ten s Chorvatskem ale bude možná ještě těžší. Tři body
bychom mohli uhrát s Tureckem.“

Antonín Panenka

tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2

(evropský šampion z roku 1976)
„Mám výhodu, že na šampionátu budu
mít tři želízka, tři koně, kterým budu fandit. Kromě českého týmu ještě Slováky
a Rakušany. Na tuhle trojici upřu svou po-

VyhrajTe

RODINNÁ DOVOLENÁ

DVD k noVému filmu Želvy NiNja 2!

Až 2 děti ZDARMA!

SOUTĚŽní OTázka
jak se NejmeNuje jedNa z Želv?
a) Carvalho b) michelangelo c) leonardo
Instrukce k soutěži:
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 ZELVY NINJA. Pět soutěžících
se správnou odpovědí vyhrává DVD nového
filmu Želvy Ninja . Výherce bude kontaktován
e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací
o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete
na www.5plus2.cz

Česká jednička na Jadranu

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BAŠKO POLJE - depandance Alem
GRADAC - depandance Laguna B
RABAC - depandance Mediteran
PROMAJNA - pavilon Dukić A
GRADAC - penzion Posejdon
MAKARSKA - hotel Rivijera
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy

BS
PP
PP
PP
PP
PP
PP
ALL

11.6.–18.6.
1 990 Kč/os.
2 990 Kč/os.
2 990 Kč/os.
3 990 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 990 Kč/os.
4 990 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, PP
- polopenze, ALL - All Inclusive). Příplatek za autobusovou dopravu - 2 000 Kč/os.

www.ckvt.cz

800 567 567
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Česká hrdost na píseň žebráka
Žádné statečně vlající pruhy a hvězdy při boji nad
pevností, ani žádná sláva široširé vlasti svobodné.
Plačtivý cajdák slepého muzikanta z nepovedené
divadelní frašky. To je státní hymna České republiky.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Před 215 lety, 3. června 1801, se
v rodině kantora v obci Osice u Hradce
Králové narodil František Jan Škroup,
autor písně písní všech Čechů.
Stal se kapelníkem pražského Stavovského divadla, ale nesmrtelnost mu zajistila až muzika, kterou napsal pro zábavnou frašku Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hvěv a žádná rvačka. Před Vánoci roku 1834 v ní poprvé
zazněla i tklivá melodie slepého houslisty Mareše Kde domov můj. Roli žebravého šumaře tehdy zvládl populární pěvec Karel Strakatý. Zatímco divadelní
hra Fidlovačka neslavně skončila po repríze a skoro 100 let po ní neštěkl ani
pes, ze sladkobolné písně se stal velký
hit. Právě díky tomu, že si ji slavní pěvci Karel Strakatý a Jan Křtitel Píšek zařadili na koncertní repertoár.
Text budoucí hymny i „banální“ muzika lezly na nervy básníkovi a žurnalistovi Janu Nerudovi. Proto požádal
Bedřicha Smetanu, aby zkomponoval
něco lepšího. Jenže uznávaný skladatel
nechtěl soupeřit se zlidovělým popěvkem. „Kterou píseň lid sám na svou
hymnu vznesl, ta hymnou jeho také zůstane,“ prý tenkrát odpověděl. Neruda
tak aspoň napsal ironickou rýmovačku,
jež paroduje skladbu Kde domov můj.
INZERCE

Právě různé parafráze a humorné obměny přispěly k oblíbenosti Škroupovy
a Tylovy skladby. Dnes je první sloka
písně Kde domov můj chráněna zákonem jako státní symbol. Ten je možné
užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Takže pokud si legrační nebo přisprostlou verzi hymny zapějete s kamarády veřejně, dopouštíte se přestupku a můžete vyfásnout až 10 tisíc korun pokuty.
Třebaže v české písni písní jen chválíme krásnou zemi, aniž bychom burcovali a bojovali, jsou chvíle, kdy si ji šťastně i hrdě se slzami v očích notujeme.
Třeba po úspěších našich sportovců.
Snad zazní na evropském fotbalovém
šampionátu co nejčastěji.
(kor)

Od roku 1918 je první sloka písně Kde domov můj oficiální státní hymnou
(vlevo). Autorem hudby je František Škroup (vpravo nahoře). FOTO | MAFRA

Znáte slova
druhé sloky?

Parodie básníka
Jana Nerudy

Kde jinde než
v hospodě

Původní text druhé sloky písně
slepého houslisty Mareše zněl
ve Fidlovačce trochu odlišně:
Kde domov můj, kde domov můj.
Znáte v kraji bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Básníkovi, prozaikovi a žurnalistovi
Janu Nerudovi se nelíbila plačtivá
odrhovačka a ironicky zveršoval
její parodii:
Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde pivovary strmí,
a kde sádské husy krmí,
kde mělnické vinice
lidem dělaj opice,
jež malínský křen zas spraví,
mezi křeny domov můj.

Vydavatelství Paseka uvedlo
na trh sbírku Kde domov můj,
varianty a parafráze. V ní čteme:
Kde domov můj? Kde má je vlast?
Tam, kde je denně notný chlast!
Není to blud, není to klam,
že hospodu za domov mám.
Není mi každé místo stejné,
hlas přírody mluví to zřejmě
a srdce mé volá s plesem:
Že v hospodě jen doma jsem!
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Jíte za dva? Narodí se vám
obr, varuje dietoložka těhotné
Baculky si musí v době
těhotenství hlídat svou
váhu. Extrémně obézní
dámy mají přibrat jen
nepatrně nebo vůbec.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pro spoustu žen je těhotenství obdobím, kdy se, pokud jde o jídlo, doslova utrhnou ze řetězu. Ostatně, kdy jindy, že? Ovšem dietologové a lékaři nad
takovým přístupem varovně zdvíhají
prst. Nejenže přehnaným mlsáním matky své děti naprogramují směrem k obezitě, ale navíc samy sebe vystavují riziku při porodu. Čtyř a vícekilová miminka jsou totiž v mnohých případech produktem jejich apetitu, nikoli genů.
„Když jsem teď těhotná, musím jíst
za dva.“ Právě to je podle dietoložky
INZERCE

a odbornice na výživu Karolíny Hlavaté
jedna z nejškodlivějších vět, kterými se
nastávající matka může řídit. „Těhotná
žena by neměla jíst za dva, ale dvakrát
zdravěji,“ zdůrazňuje.
Přibírání na váze při těhotenství je zapotřebí hlídat, neboť má své limity. Pro
výrazně hubené ženy se ideální váhový
přírůstek pohybuje mezi 12,5 až 18 kilogramy. Ženy s normální váhou by měly
přibrat 11,5 až 16 kilogramů.
„Ovšem obézním dámám, tedy těm,
jejichž BMI (index tělesné hmotnosti,
který vyjadřuje vztah mezi tělesnou
hmotností a výškou, pozn. red.) dosahuje hodnoty 30 a více, odborníci doporučují nabrat během těhotenství pouze
4 až 7 kilogramů. Objevují se ale i případy, kdy dietologové ženě radí hmotnost
nezvyšovat. Pokud je extrémně obézní,
tedy s BMI nad 40, měla by přibrat jen
minimálně nebo vůbec. Její tělo totiž
má z čeho brát,“ říká Hlavatá, která je
také garantkou iniciativy Vím, co jím a

piju. Kromě toho, že děti obézních
matek mají závažnější a delší průběh novorozenecké žloutenky,
mívají také vysokou porodní hmotnost. „Obrovské
děti se často rodí vlivem hyperglykémie, které byly vystavované. Tato miminka bývají méně pohyblivá a v postýlce připomínají velké ležící
panenky,“ říká dietoložka. Rizikové bývají už samotné porody těchto
dětí, byť v českých porodnicích stále nejsou na denním pořádku a jejich četnost
se pohybuje pod hranicí deseti procent.
„V roce 2014 se s váhou čtyři a více
kilo narodilo celkem 73 miminek z celkového počtu 1067 narozených dětí
v naší porodnici (tzn. 6,8 %). V roce
2015 to bylo 88 miminek z celkového
počtu 1145 narozených dětí
(tzn. 7,7 %),“ uvádí Jana Helm Musilová, mluvčí benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie. Podle
staniční sestry tamějšího novorozeneckého oddělení Šárky Šnajdrové jsou základní komplikace spojené
s vysokou váhou miminka především zlomení klíční kosti
u novorozence a riziko císařského řezu.
„Největší okno příležitosti, tedy období,
kdy je účinek výživy nejsilnější a nejtrvalejší, nastává během prvního tisíce dnů života – od početí do batolecího věku,“
vysvětluje Hlavatá. Právně v tomto období se zakládá množství tukových buněk,
což je faktor, který může rozhodovat
o budoucí obezitě. Počet tukových buněk se totiž v budoucnu už nezvyšuje.
To, co se mění, je pouze jejich velikost.

FOTO |
SHUTTERSTOCK

Co může miminku ublížit a čemu se vyhnout
Sýry typu camembert, feta, brie – listerie mohou způsobit úmrtí plodu nebo potrat.
Rybí predátoři, jako jsou žralok, štika, candát, bolen – riziko kontaminace ryb
metylrtutí.
Káva – vysoký příjem (nad 300 mg kofeinu denně)
vede ke zpomalení růstu plodu.
Játra a multivitaminové tablety – Obojí může mít
škodlivé účinky kvůli přemíře vitaminu A.
Doporučená dávka jater by neměla překročit 75
gramů týdně. Klasické multivitaminové preparáty by
měly nahradit speciální těhotenské, které obsahují
místo vitaminu A větší množství betakarotenu. Z něj
si tělo vytvoří potřebné množství „áčka“.
Smažené pokrmy – kvůli vysoké energetické hodnotě.
Alkohol – bezpečná hranice není stanovena a ani odborníci se v tomto ohledu
jednoznačně neshodují. Obecně tedy platí: Pokud chcete mít klid, vyhněte se
(vrm)
alkoholu úplně.
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Anna K.: S Varteckým jsem lyžovala už jako dítě
ČR | Zpěvačka Anna K. se po pětileté
tvůrčí pauze vrací na vlny českých rádií
s novou skladbou s názvem Vždycky se
budeme znát.
„Měli jsme jiné starosti než hudbu.
Pět let je dlouhá doba, ale bylo spoustu
různých životních karambolů, o kterých
už bylo vše napsáno a řečeno. Moje úrazy a všechny rozbité hlavy a nohy, to už
byly jen takové bonusy,“ řekla zpěvač-

ka, která byla na
Rádiu Impuls
hostem pořadu
Fanda a jeho česká banda. Během posledních
let sice nevznikaly v její dílně nové věci, ale z pódií se
rozhodně nevytratila. Odehrála například úspěšné akustické turné. Jak potvr-

dila, dnes už je vše na dobré cestě a se
svým hudebním a životním partnerem
kytaristou Tomášem Varteckým mají
energii na rozdávání. Vybíjejí ji jak jinak než prací. Nová skladba je toho
ostatně důkazem. „Písnička je optimistická, jak jen to Anna K. dokáže,“ nastínila umělkyně. V rozhlasovém éteru
také prozradila, že její čerstvá novinka
je vlastně o ní a jejím příteli.

„Je to o tom, že i kdybychom už spolu nebyli jako pár, vždycky se budeme
znát. Znali jsme se už dávno, aniž bychom o sobě v podstatě věděli, protože
jsme kdysi jako děti lyžovali spoustu let
na jedné sjezdovce ve Špindlerově
Mlýně. Znali jsme stejné vlekaře a tak
vůbec. Dozvěděli jsme se to ale až jako
dospělí,“ objasnila Anna K. svůj osobní vztah k nové písni.
(vrm)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Věra Špinarová:
Za socialismu
jsem nesměla
vzdychat

Originál písničky Já mám ráda boogie si zpěvačka Věra Špinarová přivezla na desce ze zahraničí. Když se
ji rozhodla přezpívat pro české publikum, řídila se původní verzí. „V originále je takové vzdychání. Já jsem
to tedy udělala stejně. Jenomže za socialismu se v rozhlase někomu nelíbilo, že zpěvačka vzdychá. Takže jsem
to musela nazpívat znovu bez
vzdechů,“ odkryla Špinarová na rádiu Český Impuls AM 981.
Ačkoliv je písnička Já mám ráda boogie velice úspěšná a Věra Špinarová
s ní vystupuje dodnes, nikdy prý boogie-woogie netančila. „Ani vlastně
nevím, jak se to tančí,“ přiznala
s úsměvem.
Já mám ráda boogie,
to je tanec jinačí.
Nic než boogie,
boogie, boogie netančím...
(Hudba: Rolf Soja,
text: Miroslav Černý)
Jak vznikla písnička Ivana Mládka
Zmalovaná, uslyšíte ve středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete
poslouchat na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Asociace školních sportovních klubů a VZP představují projekt

SPORTUJ VE SKOLE
Zlepšete zdraví a životní styl vašich dě
ětí!
V rámci podpory sportování dětí ve školnícch
kroužcích, které organizují učitelé ve školácch
sdružených v AŠSK ČR, můžete požádat o příspěvek
na účast ve sportovním kroužku ve škole a
až do výše
500 Kč za kalendářní rok. Podmínkkou je být
pojištěncem VZP a podat žádost do 30. liistopadu 2016.
Více informací získáte ve VZP, u učitele
školního sportovního klubu AŠSK nebo na:

www.sportujiciskola.cz
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Tancuj, tancuj, vykrúcaj!
Jsou zpěváci, pro které je tanec při vystoupení stejně důležitý jako
pěvecký výkon. Taková Dara Rolins si za to nejednou vysloužila
obdiv, Petr Kotvald naopak zažil i výsměch. A třeba Karel Gott,
ten válel při pohybových kreacích v mládí i v pozdější době.
Proslulé jsou jeho pohyby kyčlí. Jak některé výkony hodnotí
tanečnice a choreografka Leona Qaša Kvasnicová?

Leona Qaša
Kvasnicová

Jeden z mála skutečných objevů talentových soutěží
Ben Cristovao na taneční složce své show tvrdě
pracuje. Fanynky tak mohou obdivovat nejen jeho zpěv
a vypracované svaly, ale také choreografie.
QAŠA: „Je vlastně původně hip hopový tanečník. Takže
je mu pohyb a tanec vlastní. Velmi přirozeně ho předvádí.“

Petr Kotvald se při svých vystoupeních
nikdy tanečním kreacím nevyhýbal.
Když ale v roce 2001 vypustil do světa
klip k písni Mumuland, rychle si vysloužil
pozici jednoho z nejparodovanějších
umělců. Nutno dodat, že písnička svého
času bořila hitparády.

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS

QAŠA: „Jeden ze zpěváků, který to má tak
říkajíc v krvi. I ve svých klipech podporuje
a prosazuje tanec, tanečníky si bere
na koncerty. Takový člověk musí mít tanec
rád.“

Dara Rolins se v hudební branži obklopuje
profesionály, a to i pokud jde o tanec. Její
vystoupení a klipy neskrývají ambice být co
nejvíc světové po vzoru amerických hvězd.
QAŠA: „Je to jedna z tanečně nejtalentovanějších
zpěvaček. Vychází to hodně i ze stylu, který zpívá,
tedy laděného do černé funky music.“

O tom, že má
pohybové nadání,
přesvědčovala Lucie
Vondráčková už coby
teenager, když uváděla
oblíbený pořad Marmeláda
nebo při stepařských
číslech po boku své tety
Heleny Vondráčkové.
QAŠA: „Znám se
s ní již od dob
muzikálu
Excalibur,
tedy od roku
2003, a od té
doby neustále
spolupracujeme.
Lucka mi je velmi
blízká profesionálním
přístupem a že
přesně ví, co chce.
Nic nenechává náhodě
a tanec ji velmi baví.“

Elegantní pódiový projev a gesta mistra Karla Gotta
všichni dobře znají. Nás ale zaujala jeho energií sršící
choreografie k písni Trezor (ve výřezu) z roku 1965.
QAŠA: „To je Bůh. Ten
si může, nebo nemusí,
dělat, co chce a všichni
si ho budou
vážit. Má můj
nesmírný obdiv.
I za velký boj,
který musel
sehrát a pro to,
co podstoupil.“
Zpěvák, ale také
talentovaný golfista Jiří Korn
překvapoval tancem i stepem
už v 80. letech.
QAŠA: „Pro mě naprostá
špička a novátor. Ještě
v minulém režimu vynikal
svými tanečními
kreacemi, stepoval
a úzce spolupracoval
s legendární taneční
skupinou UNO, jíž jsem
byla také členkou.“

Tereza Kerndlová sice
před lety začínala v kapele
Black Milk, ovšem od té
doby na sobě systematicky
pracuje a dávno se jí
podařilo vymanit se ze
škatulky členky dívčí
skupiny.
QAŠA: „Určitě i jí patří
zásluha na tom, že se
ke svým písním snažila
dodávat také taneční
složku. Sice založenou
více na efektu, ale i to patří
do showbyznysu.“

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
SYNTIUM
RALLY

XII
AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY
17. - 18. 6. 2016 | HUSTOPEČE

... mezi vinohrady

© foto: Zdeněk Weiser

17. – 18. června 2016

START 17. června 2016

z Husovy ulice v Hustopečích
FIA Evropská rally trofej – koeﬁcient 1 | Mistrovství FIA zóny střední Evropa | Mistrovství ČR v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů | Slovenský Rally Pohár

www.agrotecrally.cz
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Nezastavitelní? Příběhy naděje
Nasedněte na kolo, udělejte
něco pro své zdraví
a zároveň podpořte lidi,
kteří se vzepřeli nepřízni
osudu. Stačí projet
modrou bránou Birell.
ČR | Nezastavila je nemoc, ztráta zraku ani
nehoda. Učili se životu o berlích či na vozíku a teď touží získat speciální kolo či lyže
a sportovat. Jsou „Nezastavitelní“. Parta
lidí, které do stejnojmenného projektu vybrala speciální komise, potřebuje handbiky, sledge běžky či monolyže. Jenže tyto
sportovní pomůcky se vyrábějí na zakázku
a stojí i přes 100 tisíc korun. Pomoci je získat jim můžete i vy. Stačí si udělat cyklovýlet a projet modrou bránou Birell. Za každé
takové projetí Birell pošle těmto lidem pět
korun na nákup speciálních pomůcek.
Například Kateřině z Olomouce se kvůli předčasnému narození poškodil zrak
a potřebuje dvojkolo pro nevidomé. Těch
se ročně v Česku prodá pouze dvacet.
„Každý nevidomý, který sedí na dvojkole
v tandemu, potřebuje vůdčího jezdce. U dí-

těte to je rodič, u dospělého třeba partner.
Jenže pokud měří rodič 180 centimetrů
a váží 90 kilogramů a dítě za ním je mnohem lehčí, musí se kolo na oba speciálně
upravit,“ vysvětluje Kateřina Duchková
z firmy Duratec, která jako jedna z mála podobné bicykly v Česku vyrábí. Problémem
pro hendikepované sportovce bývá cena,
která se u dvojkola pohybuje kolem 60 tisíc korun, u handbiku okolo 120 tisíc.
„Handbiky se vyrábí podle postižení sportovce. Někdo nemá nohu, jiný třeba chodidlo. Do Česka se stále dováží ze zahraničí,
zejména z USA,“ podotýká.
Když jel úplně zdravý Pavel Janega
z Třebíče v roce 2010 na kole, smetl ho neopatrný řidič. Autem mu téměř amputoval
levou nohu v lýtku. Na svůj hendikep si
30letý muž zvykl, ovšem teď se chce vrátit
na běžky. Musí mít ale speciální sledge
běžky, které dnes v Česku vyrábí jen pár
lidí, možná jediný člověk – Jiří Němeček
z Vrchlabí. „Před čtyřmi lety jsem vyrobil
pro jednoho pána první prototyp, ročně
jich prodám maximálně deset. Cena nejlevnějších běžek je 16 tisíc korun, nevím o nikom, kdo by je u nás vyráběl,“ říká. Takže
pokud během léta projedete modrou branou, splníte přání těmto Nezastavitelným:

INZERCE

ALPA
FRANCOVKA
lihový bylinný roztok

Lihový roztok přírodních
rostlinných silic, ale i dalších
aromatických látek. Osvědčený domácí prostředek. Směs
14 bylin, které mírní bolesti
při svalovém a kloubním
revmatismu, odstraňují únavu
po tělesné zátěži. Používání
francovky je výbornou prevencí
chorob z nachlazení, zabraňuje proleženinám. Navozuje
příjemné osvěžení jako přísada
do koupele (cca 10 až 20 ml
přípravku na 50 l vody). Působí
příznivě na celý lidský
organismus.

Zakoupíte v síti prodejen
Kauﬂand, COOP, Penny, Teta, Billa, Makro,
Rossmann, DM drogerie, Albert, Globus,
Tesco a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

Irena Havlová (* 1970), Sušice
Co potřebuje? Plavecké pomůcky
„Z operace krční páteře se vyvinul zhoubný
nádor, který mi poškodil míchu. Nastaly
komplikace a vypadalo to, že do konce života budu upoutána na lůžko. S tím jsem
se ale nemohla smířit. Jako Nezastavitelná můžu ukázat, že i když prognóza vypadá beznadějně, jde o to nevzdávat se. Plavecké kurzy, které bych chtěla získat, mě
posunou dál a udrží v pohybu.“

Martin Valenta (* 1984), Vimperk
Co potřebuje? Speciální kolo
„Před devíti lety jsem
se na motorce střetl
s autem, které jsem
přehlédl a nedal mu
přednost. Už na místě
nehody jsem věděl,
že přijdu o nohu. Ze sportu jsem ale zvyklý otřepat se a jít dál, a to jsem také udělal.
Dnes dokonce i lyžuju a chtěl bych sportovat jako dřív. Se speciálním kolem, které
můžu získat, se chci vrátit k cyklistice
a mám ambice i závodit.“

Ladislav Loebe (* 1976), Brno
Co potřebuje? Handbike
„V mládí jsem rád jezdil rychle a právě
rychlost se mi stala
osudnou. Po cestě na
diskotéku jsem měl
autonehodu, která mě
nadobro posadila na invalidní vozík. Jako
sportovec a milovník přírody se ale snažím ze svého hendikepu vytřískat, co jde.
S handbikem dostanu šanci procestovat
Evropu a získám zpátky svobodu.“

Roman Žák (* 1983) a Monoski Zlín
Co potřebuje? Monoski
„V Nezastavitelných
reprezentuji Monoski
Zlín, což je komunita
nadšenců, která lyžuje
i tehdy, když všichni
ostatní ze sjezdovky
odchází. Jsem jedním ze zakládajících členů a sám jsem odmalička na vozíku. Na začátku nás bylo jen pár, teď máme zájemců
čím dál víc a všichni chceme jediné –
vysněnou monoski, která umožní hned několika z nás lyžovat a být Nezastavitelní.“

Pavel Janega (* 1986), Třebíč
Co potřebuje? Sledge běžky
„Před šesti lety jsem
jel na kole, když mě
srazil neopatrný řidič.
Náraz byl tak silný, že
mi doslova amputoval
v lýtku levou nohu.
Ztratil jsem spoustu krve a do nemocnice
dojel v kritickém stavu. Úraz jsem vzal ale
jako výzvu a snažím se s tím žít. Rád bych
se vrátil zpátky na hory a díky sledge běžkám se mi to může splnit.“
Kateřina Kroupová (* 1983), Olomouc
Co potřebuje? Dvojkolo
„Kvůli předčasnému
narození jsem od malička nevidomá. Nějaký zrak zachovaný
mám, ale postupně
ubývá a v budoucnu
o něj můžu kdykoliv přijít. Ani chybějící
zrak mě ale nemůže zastavit. Miluju bláznivé nápady, sport a ráda bych od projektu
Nezastavitelní získala dvojkolo, na kterém
chceme s manželem projet celé Česko.“
Michal Matějíček (* 1983), Rohatec
Co potřebuje? Handbike
„Můj život byl naplněný beze zbytku. Vše
se změnilo před šesti
lety, kdy jsem jel s kamarády hasiči na soutěž. Skočil jsem do poloprázdné vodní nádrže a od té doby sedím
na vozíku. S Nezastavitelnými chci bořit
mýtus, že lidé s hendikepem jsou až někde
za ostatními. Chci se vrátit ke sportu
a s handbikem vyrazit do Lednicko-valtického areálu, kde jsem jezdil před úrazem.“

Michaela Rutteová (* 1986), Liberec
Co potřebuje? Handbike
„Když mi bylo čerstvě
17 let, vraceli jsme se
s taneční skupinou
z našich prvních velkých závodů. Řidič
usnul za volantem
a sjel z dálnice. Nikomu se skoro nic nestalo, ale já jsem zůstala upoutána na invalidní
vozík. Před nehodou jsem ráda sportovala
a i teď nedám na sport dopustit. Jako první
na novém handbiku vyrazíme do Německa, kde je nádherný okruh kolem jezera.“
Nezastavitelní ze Slovenska:
Erik Weiss (* 1989)
Co potřebuje? Handbike
„Na vozíku jsem skončil po dopravní nehodě, chci opět jezdit s rodinou do přírody.“
Ivan Varga (* 1992), Košice
Co potřebuje? Handbike
„Kvůli rakovině jsem přišel o nohu, handbike by mi umožnil opět sportovat.“
Adam Šablatúra (* 1994), L. Mikuláš
Co potřebuje? Handbike
„Překonal jsem rakovinu i zranění po skoku do řeky. Rád bych se věnoval sportu.“

Kde můžete pomoci
Lysá hora (2. až 5. 6.), České Švýcarsko –
Mezní louka (30. 6. až 3. 7.), Pustevny
(5. až 6. 7.), Sněžka (21. až 24. 7.),
Český Krumlov (28. až 31. 7.), Vranovská
přehrada (4. až 7. 8.), Lipno (11. až 14. 8.),
Baťův kanál (18. až 21. 8.), Ještěd (25. až
28. 8.).

ZDRAVÝ POHYB
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dovolená: aktivně a bez mobilu
K obnově psychické
kondice se potřebujeme
hýbat. Ne však jen
pro výkon, ale hlavně
pro radost.
ČR | Je všeobecně známo, že naše technicky vyspělá společnost vede výrazně
odlišný způsob života než generace našich předků. Informační technologie
umožnily změny v řadě pracovních činností i ve způsobu trávení volného času.
Dokonce i mezilidské vztahy se stále
častěji odehrávají elektronicky. Výsledkem je snižování podílu fyzické aktivity, související s menším výdejem energie. Nedostatek pravidelného pohybu
se proto může projevovat nárůstem obezity a dalších civilizačních chorob, které ve výsledku vedou ke snížení kvality
života.
Názory na potřebné množství pohybu
kompenzující sedavý způsob života se

liší. Zatímco někteří se přiklání k názoru, že půlhodina pohybu denně, tvořící
3,5 hodiny v jednom týdnu, stačí, jindy
se můžeme setkat s názorem, který toto
doporučení považuje za nedostatečné.

cí na počítači, nočními směnami a mnoha dalšími stresovými situacemi. Ani
trávení volného času na sociálních sítích nebo u televize vyrovnání poměru
mezi duševní a tělesnou činností moc
neprospívá.

Příliš mnoho pohodlí
lidem nesvědčí

Jak se tedy zotavit?

Existovaly doby, kdy lidé neměli téměř
žádný volný čas. Náročné práce v domácnosti, na poli či práce s domácími
zvířaty je udržovaly v neustálém pohybu. K sezení a odpočinku moc příležitostí neměli.
Pro většinu naší populace je návrat ke
způsobu života našich předků nepředstavitelný, a proto nedostatek pohybu doháníme sportovními aktivitami, jako je cvičení ve fitness centrech. Avšak nahradit
tímto způsobem původně celodenní fyzickou práci není možné. Proto je potřeba zamyslet se nad činnostmi, které se
nám každý den nabízí a jsou spojené s
pohybem - můžeme chodit nakupovat
pěšky, posilovat svaly hnětením těsta

Receptem na zotavení je výlet do
přírody s rodinou.
FOTO | ARCHIV
nebo strouháním, trávu sekat ručně
nebo alespoň nejezdit výtahem.
Ale abychom se vrátili k tématu: v minulosti, kdy se většina činností vykonávala ručně a nejezdilo se všude autem,
se člověk fyzicky mnohem více namáhal, takže dovolenou na zotavenou potřeboval zejména k tělesnému odpočinku. O co méně se hýbeme, o to více zaměstnáváme svou psychiku, kterou zatěžkáváme monotónností, celodenní pra-

Možná si to někteří z nás neradi přiznají, ale dovolenou bychom měli věnovat
psychickému odpočinku, čehož nejlépe
dosáhneme odříznutím se od technologií. Zkuste pár týdnů vynechat televizi,
počítač včetně e-mailové korespondence a pokud možno i telefon. Soustřeďte
se jen na své blízké, kteří jsou s vámi na
dovolené. K obnově psychické kondice
se potřebujeme hýbat, nejde však o
sport založený na výkonu, ale o pohyb
pro radost. Dělejte cokoli, co se nabízí,
vzpomeňte si, co jste dělali na dovolené
s vlastními rodiči. Místo telefonování a
vkládání fotek na síť si postavte hrad z
písku a věnujte tomu klidně celý den. Cílem je příjemná fyzická únava.
(ks)

INZERCE

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE
30 + 10 tablet

Dovolená! Co si zabalit?
Přijďte, poradíme Vám
• v lékárnách PharmaPoint Vám rádi poradíme,
které léky by neměly na cestu chybět
• pomůžeme Vám vybrat z široké nabídky produktů
• v nabídce také: Opalovací přípravky Eucerin a Daylong,
repelenty a další položky vhodné na cesty
Více na www.pharmapoint.cz
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Imodium® Rapid 2mg,

tablety dispergovatelné v ústech
6 tablet dispergovatelných v ústech
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší
rychlou úlevu. K léčbě akutního a chronického průjmu.
Neovlivňuje přirozenou střevní mikroﬂóru.
V akci také Imodium ®, 20 tvrdých tobolek, cena od 154 Kč.

akční cena
od

4

12

Více než

Panadol Extra bojuje proti mírné
až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, proti
menstruačním bolestem, bolestem
svalů, kloubů a bolesti v krku. Nedráždí
žaludek.
Lék na vnitřní užití.

Reklama na léčivý přípravek. Tablety rozpustné v ústech
obsahují loperamid-hydrochlorid
a jsou k perorálnímu podání.
běžná cena 97,-

5

8

Malé
balení
v ceně
navíc

84,-

Bepanthen® Plus
30 g

O ceně se informujte ve své lékárně

Panadol Extra

• Má dvojí účinek
DEZINFIKUJE A HOJÍ. Vhodný i pro děti.
• Podporuje hojení drobných povrchových
poranění kůže s rizikem infekce – odřeniny,
škrábnutí, záděry.
K vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku
dexpanthenolum a desinfekční látku chlorhexidini
dihydrochloridum.
L.CZ.MKT.CC.07.2015.0393
běžná cena 161,-

akční cena
od

124,-

Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léků. Inzerce nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků. Při výběru produktu si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob
použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Léto bez zdravotního rizika
Na otázku, proč se některým ženám
mykózy neustále vracejí, zatímco jiné
ženy za stejných vnějších podmínek ani
jednou neonemocní, je třeba hledat odpověď především v imunitě.

ČR | S přibývajícím pěkným počasím
se stále více Čechů těší na báječnou dovolenou u vody. Nemálo žen ale pociťuje obavy, zda jim tyto krásné chvíle
zase nezkazí opakované gynekologické
mykózy, známé také jako kvasinkové infekce nebo kandidózy.
Přesně teď je čas myslet na to, jak se
chránit před tímto úporným a nepříjemným onemocněním.

Jak problém řešit

Mykózy podporuje stres,
nevhodné oblečení i jídlo
Mykózu vyvolávají kvasinky, zejména
druh Candida albicans, které se u některých žen běžně vyskytují. Samy o sobě
ještě nemusí vést k onemocnění. Mykózy se dají do pohybu až kvůli porušení
rovnováhy v intimních místech, takže
infekce má ideální podmínky ke svému
rozvinutí.
Podpořit ji mohou některé faktory,
jako je užívání antibiotik, onemocnění
cukrovkou, těhotenství, hormonální léčba, nesprávná intimní hygiena, poraně-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ní sliznice pochvy, nevhodné neprodyšné oblečení, jídlo bohaté na cukry nebo
třeba stres.
Mykóza je zřejmě nejčastějším onemocněním, kvůli kterému ženy navštěvují ordinaci gynekologa. Podle statistik ji v průběhu života alespoň jednou
prodělají tři ženy ze čtyř. A potrápit dokáže, zvláště když se také velmi často
vrací a opakuje. Stává se to téměř polo-

vině všech žen, které někdy mykózou
onemocněly.
Některé příčiny opakovaných mykóz
jsou známé. Vedle už zmíněných rizikových faktorů to bývá koupání v chlorované vodě, teplé a vlhké prostředí, zejména nošení mokrých plavek či upnutých neprodyšných kalhot například při
jízdě na kole. Často však dojde k mykóze i bez zjevné příčiny.

Pro léčbu akutního onemocnění jsou určeny čípky, krémy nebo tablety, které
se označují jako antimykotika. Většina
žen na ně reaguje rychle a dobře a už po
několika dnech jsou bez obtíží. Problémem ale je, že samotné vyléčení mykózy často nedokáže zabránit jejímu častému opakování. K tomu je zapotřebí podpořit imunitní systém, s čímž pomáhá
podpůrná léčba enzymovými léky, například Wobenzymem.
I přes podpůrnou léčbu enzymy je třeba dodržovat nezbytná hygienická opatření. V teple by ženy neměly oblékat těsné džíny, raději to chce vybírat bavlněné
kalhotky. Po koupání je třeba se pečlivě
osušit, obzvláště při plavání v přehradě
nebo rybníce, kde se daří bakteriím. (ks)

INZERCE

Ne!

častým
gynekologickým
mykózám
Přidáním léku

Wobenzym®
k běžné léčbě

omezíte jejich opakování
Výsledky výzkumu potvrzují

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz
Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly
mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym po dobu
10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení léčby
Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet
mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdilo, že
pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával
po celé 4 roky.

Sobota 4. června
ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.25 Banánové
rybičky 7.00 Polopatě 7.50 Dvě
Cecilky. Pohádka (ČR, 1969) 8.35
Nejlepší Bakaláři 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Jak vyléčit ježibabu
13.55 Maruška
14.30 Tajemství Ocelového města
Dobr. film (ČR, 1978)
15.55 Lehkou chůzí
16.50 Hercule Poirot XI
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Něžné kuře
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, P. Noiret a další
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Shirley Valentinová
Romant. komedie (VB, 1989).
Hrají P. Collinsová, T. Conti a další
0.45 Manéž Bolka Polívky
1.55 Magický Špilberk
3.00 Sama doma
4.35 Bolkoviny

NOVA
6.15
6.40
7.10
7.35
7.55
10.20
11.15
11.50
12.45
13.00
14.30

17.20
19.30
20.20
22.40

0.50

2.45
4.55

Prima
7.30

Astro Boy II (10) 7.55 Ninjago 8.25
Ninjago 8.55 Autosalon 10.15 Ohnivý
kuře (28) 11.25 Zítra to roztočíme,
sousede! Komedie (N, 2014) 13.30
Doba ledová 15.20 Vraždy v Midsomeru III 17.35 Jak se staví sen 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP
STAR

20.15 Tři veteráni
Pohádka (ČR, 1983). Hrají
R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr,
J. Satinský, Z. Svěrák
22.25 Krvavá čest
Thriller (USA, 2011). Hrají
D. Purcell, A. Bautista, A. Smartová a další. Režie B. A. Miller
0.20 Úsvit mrtvých
Horor (USA, 2004)
2.20 Vraždy v Midsomeru III

SÉRUM PRAVDY

Neděle 5. června

Avengers: Sjednocení II (14)
Robot a příšerka (2)
Tom a Jerry III (8)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (15)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Lepší už to nebude
Romantická komedie
(USA, 1997). Hrají J. Nicholson,
H. Huntová, G. Kinnear a další
Útěk na horu Čarodějnic
Sci-fi film (USA, 2009). Hrají
D. Johnson, A. S. Robbová
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Terminátor 3: Vzpoura strojů
Sci-fi thriller (USA/N/VB, 2003).
Hrají A. Schwarzenegger,
N. Stahl, K. Lokenová, C. Danesová a další. Režie J. Mostow
Misery nechce zemřít
Horor (USA, 1990). Hrají J. Caan,
K. Batesová, L. Bacallová,
R. Farnsworth, J. Potter a další.
Režie R. Reiner
Tvoje tvář má známý hlas
Novashopping

ČT1
6.00

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Modrý pták
Pohádka (ČR, 1993)
14.30 Pohádka o mokrosuchém štěstí
Pohádka (ČR, 1981)
15.55 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
17.05 Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lidice
Histor. film (ČR, 2011). Hrají
K. Roden, Z. Fialová a další
22.05 168 hodin
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966). Hrají
J. Vala, G. Vránová, J. Sovák
a další
0.15 Komisař Moulin
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.15 Hobby naší doby

Prima cool
7.10

Teleshopping 7.25 Autosalon 8.25
Americká odysea (6) 9.20 Americká
odysea (7) 10.15 Stav ohrožení (7)
11.10 Bionická žena (3) 12.10 Top
Gear II (9) 13.15 Stav ohrožení (7)
14.10 Simpsonovi XII (11-14) 16.10
Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho
parťáci 17.55 Simpsonovi XII (15-18)

20.00 Bohové musí být šílení
Komedie (USA, 1980). Hrají
M. Weyers, S. Prinslová, N!xau,
L. Verset a další. Režie J. Uys
22.20 Prci, prci, prcičky
Komedie (USA, 1999). Hrají
J. Biggs, T. Reidová, S. W. Scott
0.25 Re-play
0.55 Applikace
1.30 Aliho parťáci
2.00 Graceland (9)
2.45 Bionická žena (3)

Zajímavosti z regionů 6.40 Tajemství
Ocelového města 8.10 Úsměvy Jiřího
Langmajera 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.50 My všichni
školou povinní (10/13)

NOVA
5.55
6.15
6.45
7.10
7.35
8.00
8.25
9.10
10.10
11.35
13.25
15.05
17.05
19.30
20.20
21.25
22.35
23.10
0.55
1.45
2.15

Prima
6.45

Astro Boy II (11) 7.15 Ninjago 7.45
Ninjago 8.15 Největší tankové bitvy II
(6) 9.15 Prima ZOOM Svět 9.45 Ohnivý kuře (29) 11.00 Partie 11.45 Váš
Prima receptář 12.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 13.05 Vychytávky Extra
13.25 Big Ben (2) 15.40 Vraždy
v Midsomeru III 18.00 Rozpal to, šéfe!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55
TOP STAR

20.15 Máme rádi Česko
21.55 Superchlapi
23.20 Bez ní
Romantický film (Mex., 2010).
Hrají L. R. Guzmán, F. Ciangherotti, L. Dueňasová a další
1.40 Největší tankové bitvy II (6)
2.35 Vegas (10)
3.30 Vraždy v Midsomeru III

Lišákoviny
Senzační Spiderman (8)
Avengers: Sjednocení II (15)
Robot a příšerka (3)
Tom a Jerry III (9)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (16)
Krok za krokem V (9, 10)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(78)
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008)
Jak ukrást Dagmaru
Komedie (ČR, 2001)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Bláznovo zlato
Akční film (USA, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (9)
Baba na zabití. Krimiseriál
(ČR, 2008)
Kriminálka Anděl (10)
Loupež. Krimiseriál (ČR, 2008)
Střepiny
Kobra
Akční film (USA, 1986). Hrají
S. Stallone, B. Nielsenová
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu
Krok za krokem V (9, 10)

Prima cool
6.15

Teleshopping 6.30 Autosalon 7.25
Těžká dřina 8.00 Applikace 8.30
Re-play 9.05 Aliho parťáci 9.45 Stav
ohrožení (8) 10.40 Bionická žena (4)
11.35 Top Gear II (10) 12.45 Stav
ohrožení (8) 13.45 Simpsonovi XII
(15-18) 15.40 Bohové musí být šílení.
Komedie (USA, 1980) 17.55 Simpsonovi XII (19) 18.30 Simpsonovi XII
(20) 18.55 Simpsonovi XII (21) 19.30
Simpsonovi XIII (1)

20.00 Princ z Persie: Písky času
Dobr. film (USA, 2010). Hrají
J. Gyllenhaal, G. Artertonová
22.35 Hannibal (10)
Horor. seriál (USA, 2013)
23.35 Těžká dřina
0.10 Autosalon
1.15
Hannibal (10)
1.55 Graceland (10)
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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Pondělí 6. června
ČT1
5.59

20.00
21.05
21.44
21.45

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Činčin 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 Doktorka Quinnová III
14.45 Viktorka 15.00 Kojak IV 15.50
Tlusťoch 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 BBV 19.59
Losování SAZKAmobil šance

Panoptikum města pražského
Reportéři ČT
Výsledky losování Šťastných 10
Sráči
Krimifilm (ČR, 2010)
23.15 Na stopě
23.45 Kriminálka Paříž
0.30 AZ-kvíz

NOVA
5.55

Snídaně s Novou 8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3050) 10.00 Kriminálka
Anděl (9) 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.30 Tescoma s chutí
12.35 Sue Thomas: Agentka FBI II
(18) 13.35 Dr. House V (9, 10) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (537)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3051) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
22.35 Kriminálka Las Vegas XIII (11)
23.40 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (6)
0.35 Dr. House V (9)
1.30 Střepiny
4.55 Novashopping

Prima
6.15

Astro Boy II (12) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (111-113) 9.25 Castle na zabití
II (9) 10.25 Místo činu: Kolín (6) 12.25
Policie Hamburk VI (29) 13.25 Komisař Rex (6) 14.35 Castle na zabití II
(10) 15.35 Rosamunde Pilcherová:
Zeptej se srdce. Romantický film
(N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

20.15 Ohnivý kuře (30)
Zpátky do vězení. Seriál
(ČR, 2016)
21.30 TOP STAR magazín
22.45 Jste to, co jíte
23.50 Prostřeno!
0.50 Místo činu: Kolín (6)
Květina zla. Krimiseriál (N, 2006)
2.35 Policie Hamburk VI (29)

Úterý 7. června
ČT1
5.59

20.00
21.00
22.35
23.00
23.50
0.15
1.00
1.25

Nejlepší Bakaláři
Hercule Poirot XI
Na stopě
Kriminálka Paříž
AZ-kvíz
Bolkoviny
Hobby naší doby
Zajímavosti z regionů

6.15

Astro Boy II (13) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (113-115) 9.25 Castle na zabití II (10) 10.25 Místo činu: Kolín (7)
12.25 Policie Hamburk VI (30) 13.25
Komisař Rex (7) 14.35 Castle na zabití II (11) 15.35 Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky. Romantický film
(N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

Prima cool
6.40

20.15
21.25
22.00
22.55
0.50
1.30
2.15
2.55

Hawaii 5-0 III (20) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (2) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (2) 9.55 Futurama X (12) 10.25 Hvězdná brána IV
(22) 11.20 Hawaii 5-0 III (21) 12.20
Top Gear II (9) 13.25 Simpsonovi XII
(19-21) 14.55 Simpsonovi XIII (1)
15.25 Applikace 15.55 Futurama X
(13) 16.25 Hvězdná brána V (1) 17.20
Alias II (3) 18.20 Simpsonovi XIII
(2-5)

Grimm V (7)
Teorie velkého třesku VIII (14)
Agresivní virus (12)
Moulové
Grimm V (7)
Agresivní virus (12)
Lovci duchů VI (1)
American Horror Story: Freak
Show (2)

ČT1

20.00
21.00
21.44
21.45
22.30

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 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 Doktorka Quinnová III
14.45 Telegram 15.05 Kojak IV 15.55
Tlusťoch 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 BBV 19.59
Losování Sportky a Šance

20.15 Vraždy v Midsomeru XVIII (6)
Sklizeň duší. Detektivní seriál
(VB, 2015)
22.10 Očima Josefa Klímy
22.55 Prostřeno!
23.55 Místo činu: Kolín (7)
1.40 Policie Hamburk VI (30)
2.25 Komisař Rex (7)
3.15 Na život a na smrt

Panoptikum města pražského
Škoda lásky
Výsledky losování Šťastných 10
Parta Maraton
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
23.55 AZ-kvíz
0.20 Banánové rybičky

Astro Boy II (14) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (115-117) 9.25 Castle na zabití II (11) 10.25 Místo činu: Kolín (8)
12.25 Policie Hamburk VII (1) 13.25
Komisař Rex (8) 14.35 Castle na
zabití II (12) 15.35 Rosamunde Pilcherová: Láska na obzoru. Romantický
film (N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy 17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

20.15 Ohnivý kuře (31)
Jeden velkej mejdan. Seriál
(ČR, 2016)
21.35 Show Jana Krause
22.30 Superchlapi
23.55 Prostřeno!
0.55 Místo činu: Kolín (8)
2.40 Policie Hamburk VII (1)
3.25 Komisař Rex (8)

Snídaně s Novou 8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3052) 9.50 Ordinace
v růžové zahradě 2 (663) 11.10 Co na
to Češi 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35
Tescoma s chutí 12.40 Sue Thomas:
Agentka FBI II (20) 13.40 Dr. House
V (13) 14.40 Dr. House V (14) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (539)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3053) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Chcete být milionářem?
21.50 Námořní vyšetřovací služba XII
(7)
22.45 Sniper 3
Akční film (USA, 2004)
0.35 Dr. House V (12-14)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15

20.15
21.25
21.50
22.35
22.50

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
(663)
21.30 Víkend
22.30 Kriminálka Las Vegas XIII
23.30 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (7)
0.25 Dr. House V (10, 11)
2.00 Co na to Češi

Prima cool
6.40

20.15
21.25
21.55
22.40

Hawaii 5-0 III (21) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (3) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (3) 9.55 Futurama X (13) 10.20 Hvězdná brána V
(1) 11.20 Hawaii 5-0 III (22) 12.15 Top
Gear II (10) 13.25 Simpsonovi XIII
(2-5) 15.25 Teorie velkého třesku VIII
(14) 15.55 Futurama VI (1) 16.25
Hvězdná brána V (2) 17.20 Alias II (4)
18.20 Simpsonovi XIII (6-9)

Top Gear XXII (7)
Teorie velkého třesku VIII (15)
Partička
Děsivá předpověď
Katastrof. film (USA, 2009)
0.35 Partička
1.15
Lovci duchů VI (2)
2.00 American Horror Story: Freak
Show (3)
2.55 Lovci duchů VI (2)

ČT1
5.59

Hawaii 5-0 III (22) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (4) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (4) 9.55 Futurama VI (1) 10.25 Hvězdná brána V
(2) 11.20 Hawaii 5-0 III (23) 12.20
Top Gear XXII (7) 13.25 Simpsonovi
XIII (6-9) 15.25 Teorie velkého třesku
VIII (15) 15.55 Futurama VI (2) 16.25
Hvězdná brána V (3) 17.20 Alias II (5)
18.20 Simpsonovi XIII (10-13)

Letečtí stíhači v boji II (13)
Teorie velkého třesku VIII (16)
Partička
Cesty k úspěchu
Spartakus (1/2)
Histor. film (USA, 2004)
0.40 Partička
1.25 Lovci duchů VI (3)
2.05 American Horror Story: Freak
Show (4)

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 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 Doktorka Quinnová III
14.45 Buchty 15.05 Kojak IV 15.55
Tlusťoch 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 BBV

20.00
21.00
21.59
22.00
22.30
23.25
0.05
0.35
1.05

Nejlepší Bakaláři
Máte slovo s M. Jílkovou
Výsledky losování Šťastných 10
Gejzír
Taggart
Motiv II
AZ-kvíz
Banánové rybičky
Objektiv

6.15

Astro Boy II (15) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (117-119) 9.25 Castle na zabití II (12) 10.25 Místo činu: Kolín (9)
12.25 Policie Hamburk VII (2) 13.25
Komisař Rex (9) 14.35 Castle na
zabití II (13) 15.35 Rosamunde Pilcherová: Láska ve hře. Romantický film
(N, 2003) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

Prima cool
6.40

Snídaně s Novou 8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3051) 10.00 Kriminálka
Anděl (10) 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.35 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI II
(19) 13.40 Dr. House V (11, 12) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (538)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3052) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Čtvrtek 9. června
NOVA

5.55

NOVA
5.55

Prima

Středa 8. června
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.40 Černé
ovce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Nevěra 15.05 Kojak IV 15.50
Tlusťoch 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

NOVA
5.55

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
(664)
21.30 Prásk!
22.05 Parchanti
Akční film (USA, 2010)
0.05 Dr. House V (15, 16)
1.50 Prásk!
2.15 Áčko

Prima

20.15
21.30
22.40
22.45
23.35
0.15
1.10
3.00
3.45

Nemocnice Motol
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (9)
Policie Hamburk VII (2)
Komisař Rex (9)

Snídaně s Novou 8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3053) 9.40 Chcete být
milionářem? 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.35 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI II
(21) 13.40 Dr. House V (15-16) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (540)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3054) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima cool
6.40

20.15
21.25
22.00
0.15
0.45
1.35
2.15
3.00

Hawaii 5-0 III (23) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (5) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (5) 9.55 Futurama VI (2) 10.25 Hvězdná brána V
(3) 11.25 Hawaii 5-0 III (24) 12.25
Letečtí stíhači v boji II (13) 13.25
Simpsonovi XIII (10-13) 15.25 Teorie
velkého třesku VIII (16) 15.55 Futurama VI (3) 16.25 Hvězdná brána V (4)
17.20 Alias II (6) 18.20 Simpsonovi
XIII (14-17)

Autosalon
Teorie velkého třesku VIII (17)
Predátor 2
Poslední chlap na Zemi (11)
Vraždy mýtů zbavené II (4)
Lovci duchů VI (4)
Vraždy mýtů zbavené II (4)
American Horror Story: Freak
Show (5)

Pátek 10. června

3. června 2016 19

ČT1
5.59

20.00
21.35
22.29
22.30
23.25
0.10
0.35
1.00

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 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 Doktorka Quinnová III
14.45 Tak neváhej a toč speciál 15.45
Reportéři ČT 16.35 Polopatě 17.30
AZ-kvíz 18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události
19.50 BBV 19.59 Losování Mimořádné Sportky a Šance

Láska rohatá
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Zpátky se Sobotou
Případy detektiva Murdocha VII
AZ-kvíz
Banánové rybičky
Parta Maraton

NOVA
5.55

Snídaně s Novou 8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3054) 9.50 Ordinace
v růžové zahradě 2 (664) 11.10 Co na
to Češi 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35
Tescoma s chutí 12.40 Sue Thomas:
Agentka FBI II (22) 13.40 Dr. House
V (17) 14.40 Dr. House V (18) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (541)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3055) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Holka na roztrhání
Komedie (USA, 2002)
22.30 František je děvkař
Komedie (ČR, 2008)
0.15 Chcete být milionářem?
1.40 Dr. House V (17, 18)
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15

Astro Boy II (16) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (119-121) 9.25 Castle na zabití II (13) 10.25 Místo činu: Kolín (10)
12.25 Policie Hamburk VII (3) 13.25
Komisař Rex (10) 14.35 Castle na
zabití II (14) 15.35 Rosamunde
Pilcherová: Sňatek z rozumu. Romantický film (N/Rak., 2010) 17.30 Odpolední zprávy 17.50 Prostřeno! 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP
STAR

20.15 Přístav (64)
21.35 Lara Croft - Tomb Raider:
Kolébka života
0.05 Prostřeno!
1.05 Místo činu: Kolín (10)
2.50 Policie Hamburk VII (3)

Prima cool
6.40

20.15
21.15
22.10
0.15
1.15
1.55
2.45

Hawaii 5-0 III (24) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (6) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (6) 9.55 Futurama VI (3) 10.25 Hvězdná brána V
(4) 11.25 Hawaii 5-0 IV (1) 12.20
Autosalon 13.25 Simpsonovi XIII
(14-17) 15.25 Teorie velkého třesku
VIII (17) 15.55 Futurama VI (4) 16.25
Hvězdná brána V (5) 17.20 Alias II (7)
18.20 Simpsonovi XIII (18-21)

Americká odysea (8)
Americká odysea (9)
Americký ninja 4
Vraždy mýtů zbavené II (5)
Lovci duchů VI (5)
Vraždy mýtů zbavené II (5)
American Horror Story: Freak
Show (6)

Být babičkou by se mi líbilo,
říká světová modelka
SVĚT | Modelka a herečka Pavlína
Němcová (43 let) měla na muže po
svém boku většinou smůlu. Jediný, který jí v životě dělá jen samou radost, je
podle ní syn Alain (24 let).
INZERCE

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

Dokonce by jí nevadilo, kdyby z ní
už udělal babičku. „Já beru život, jaký
je a jak přichází. Co mi osud do života
nadělil, tak to musím brát,“ přiznala
Němcová, která v šestnácti letech spolu
s Evou Herzigovou odjela vlakem do Paříže, aby dobyla svět modelingu. Nakonec ji o dva roky později místo kariéry
čekaly mateřské povinnosti. Záhy násle-

Pavlína Němcová se synem Alainem.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
doval rozvod a dvanáct let trvající tahanice o syna s francouzským exmanželem. „Člověk věkem zraje a každý si
musí projít určitým obdobím, aby si pak
uvědomil hodnoty života. Naštěstí mám
z nepovedeného manželství povedeného syna, který mi dělá jen samou radost,“ pochvaluje si modelka. „On si na
oplátku dělá ze mě legraci, že brzy
mohu být spíš babička,“ směje se brunetka, které se ta představa dokonce zamlouvá. „Myšlenka být babičkou se mi
velmi líbí. Věřte nebo ne, ale s přibývajícím věkem člověk nachází i jiné krásy
života, než jsou ty povrchní,“ říká modelka, která střídavě bydlí v Paříži a Praze.
(fik, iDNES.cz)

INZERCE

www.ptc.cz

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA
PROTONOVÁ LÉČBA

97% ÚSPĚŠNOST
LÉČBA V 5 DNECH
AMBULANTNĚ
BEZBOLESTNĚ
BEZ PLEN
SEX JAKO PŘED LÉČBOU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
skoda-auto.cz

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Oficiální partneři projektu:

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

každé úterý je otevřeno

Job Café
Individuální pohovory „Život a práce v Německu“
i bez předem domluvené schůzky,
hovoříme i česky
Kdy? od 15 do 18 hodin
Kde? Agentur für Arbeit, Annaberg-Buchholz,
Paulus-Jenisius-Straße 43
Přijďte a informujte se o volných vzdělávacích
a pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni!
Spolufinancováno
z prostředků Evropské unie

Tato akce je financována z programu EU
pro zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014-2020).

www.michal-sokolov.cz

Společně
pomůžeme
našemu kraji
Petr
Jurča

• Chceme kraj, který bude pomáhat obcím a jejich
občanům a nebude si hrát na "malou EU".
• Budeme důrazně prosazovat a hájit zájmy OSVČ,
živnostníků, malého a středního podnikání, jejich
rodin a tím i jejich zaměstnanců. Tato početná skupina občanů tvoří páteř zdravé a prosperující společnosti a chybí jí politická podpora.
• Budeme prosazovat lepší podmínky pro malé zemědělce, lokální producenty a drobné podnikatele,
kteří budou vytvářet nová pracovní místa pro občany našeho kraje.

www.spolecne2016.cz

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

• přírodní areál v těsné
blízkosti Sokolova
• velké parkoviště
u sjezdu ze silnice D6

Největší veNkovNí
tobogáN ve StřeDNí
evropě
Nově otevíraná mexická restaurace
PEPE LOPEZ, v centru Karlových Varů
hledá nové kolegy do našeho týmu








Kuchař
Pomocný Kuchař
Pomocná síla
Barman/Ka
ČíšníK/servírKa
uKlizeČKa

Info na tel: 608 962 369

22-27.000 Kč
12-15.000 Kč
10-12.000 Kč
12-17.000 Kč
12-17.000 Kč
70-80 Kč/hod.

pepelopez@pepelopez.cz

www.spe

ddoehler
.de

Hledáme

řidiče kamionové dopravy
C+e pro tahač s návěsem actros mp4/man

na
tel. číslo

MFD16

• slevové programy
pro mládež a rodiny s dětmi

jen za

16 Kč

90211

Požadujeme alespoň částečnou znalost němčiny
Nabízíme férové platové podmínky a víkendy doma
Telefon: +49 3771 216010
Životopisy zasílejte na e-mail: Spedition_doehler@t-online.de

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Surfujte zdarma,
volejte levně

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

www.mobil.cz
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www.5plus2.cz

Tajenka: ve třiceti, ten nemá rozum.

INZERCE

,-

,,-

Dále dodáváme a montujeme:
žaluzie, vnitřní a venkovní parapety, sítě proti hmyzu, venkovní rolety.

Surfujte zdarma, volejte levně
www.mobil.cz

OBEC ABERTAMY
SPECIÁLNÍ TÉMA

Město Abertamy nabízí aktivní
dovolenou v zimě i v létě.
Město Abertamy leží v Krušných horách 25 km severně od Karlových Varů
v nadmořské výšce 840 - 1000 m. Byly
založeny horníky, kteří hledali stříbro pro mincovnu hraběte Šlika, první
zmínka o obci je z roku 1529. Těžba
stříbra upadla během třicetileté války, po ní zůstalo pouze místy dolování
cínu, ze kterého se vyrábělo kuchyň-

ské i mešní nádobí. Hledači stříbra často při svém kutání naráželi na černý,
lesklý kámen, který jim vždy naznačil,
že stříbrná žíla končí. Přinášel jim tedy
smůlu, nazvali jej proto smolinec. Teprve výzkumy Marie Curie - Sklodowské
našly v tomto kameni a rudách jej obsahujících vzácné prvky, které daly
kraji éru Jáchymovských uranových
dolů po 2. světové válce. Přímo v Abertamech bývala šachta Jeroným a Albrecht.
Navštivte největší cínový důl v české
části Krušných hor, který byl v provozu po dobu téměř 400let. Středověký
důl Mauritius na Hřebečné je otevřený
pro veřejnost již druhým rokem a patří
k němu prohlídková štola Kryštof, která vás zavede do impozantního podzemního světa horníků minulých sta-

Národní kulturní památka
Nationales Kulturdenkmal

Důl Mauritius - Abertamy

letí. Součástí prohlídky je i působivá
audiovizuální projekce.
V polovině 19. století byla v obci zavedena výroba kožených rukavic. Hlavní
surovinou byly kozí kožky, kterých bývalo v každém domě dost. Známý byl
i Abertamský kozí sýr z kozího mléka,
dochucovanými různými bylinkami.
Město Abertamy má v současné době
1100 obyvatel, několik hotelů, restaurací a penzionů.
V roce 2014 byl otevřen nový lyžarský areál na Plešivci , který nabízí cca
12 km sjezdovek. Na vrcholu Plešivce
je horský hotel s rozhlednou a lanovým parkem.
Provoz lanovky ze Pstruží na Plešivec je od června do září, soboty, neděle a svátky. Přeprava pěších a cyklistů, přeprava kola (koloběžky) v ceně
jízdného. Navštivte výtečnou restauraci na vrcholu Plešivce. Více informací
na www.skiarealplesivec.com
a www.hotelplesivec.cz
SKIAREÁL

Prohlídková štola

KRYŠTOF

y
Krušné hor

Besucherstolln CHRISTOPH
Výstava Abertamské rukavičkářství

Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei

*/**11. + 12. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7.,
6. 8., 20. 8. 2016
13.00 - 17.00

* Ukázky výroby rukavic / Handschuherzeugungsvorführungen
** Abertamská pouť / Aberthamer Fest

Otevírací doba | Öffnungszeiten
1. května - 30. září: denně 9.30 - 18.00 hodin
1. Mai - 30. September: täglich 9.30 - 18.00 Uhr

www.dulmauritius.cz
Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham
Skupiny i mimo otevírací hodiny po předchozí dohodě na:
Gruppen auch ausserhalb der Öﬀnungszeiten
nach vorheriger Absprache unter:
728 550 146, rudalo@seznam.cz

tel.: +420 608 205 940 | +420 725 143 014
infomauritius@seznam.cz

V okolí Abertam je rozsáhlá síť značených cyklostezek, které jsou v zimě
využívané pro běžecké lyžování.
V létě si turisté mohou projít tři naučné stezky, které představují historii
hornictví , přírodní a kulturní památky
a též mapují knihu „25 veselých historek z Abertam“.

Karlovarsko a Sokolovsko

Volejbal táhne
VK ČEZ Karlovarsko skončil druhou sezonu třetí

INZERCE
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9 dní • Poznávací cesta
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Naše služby pro Vás:
❚ 6x ubytování ve 4 a 5
hvězdičkových hotelech
❚ 6x snídaně –
otevřený bufet…

7 dní • Lázně & odpočinek!

TRENČIANSKÉ
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u
Po

Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko.
IVO VYMĚTALÍK
KARLOVY VARY | Třetí místo v poháru, čtvrtá pozice v extralize. VK ČEZ
Karlovarsko si i ve druhém roce existence zachoval příslušnost k absolutní elitě, ale výsledek nevylepšil.
„Je to známkou standardu, který chceme udržet, na druhou stranu jsme chtěli
medaili, a to se nepovedlo, takže to trochu bolí,“ prohlásil předseda klubu Jakub Novotný.

Třetí místo v extralize
Elitní tým VK ČEZ Karlovarsko obsadil třetí místo v dlouhodobé části extraligy, jenže v závěru play-off narazil na obhájce z Liberce a vicemistry z Českých
Budějovic. „To je sport, nemůže se
vždy vše povést, liga je stále kvalitnější,
o každou pozici se musí bojovat,“ připustil Novotný.
„Potvrdil se můj tip na černého koně
soutěže, Volejbal Brno je nyní ve velké
síle.“ Na rozdíl od Karlovarska nelimitovaly brněnský celek zdravotní potíže
hráčů. Západočeský tým zasáhlo vleklé
zranění prvního nahrávače Bartoše, těsně před rozhodující fází sezony vypadl
ze hry také univerzál Kriško.
„Když se nám dostal do formy, tak si
na měsíc udělal výron,“ připomněl Novotný. „Družstvu citelně chyběl i ústřední přihrávač, naštěstí ho velmi dobře zastoupili Benek Szczerbaniuk a Zdeněk
Málek. Bohužel na konci už družstvu
chyběl potřebný drive. Je velké poučení
do budoucna, že se nerozhoduje na začátku, ale na konci.“

Výměna trenérů
V sezoně vedla elitní tým Karlovarska
dvojice trenérů Petr Brom – Jiří Novák.
Zkušenější Brom, který plnil roli kouče
během zápasů, v klubu po dvou letech
končí. „Petr Brom s námi tento klub v
podstatě budoval od začátku, kdy nikdo

Fanoušci našli cestu
Volejbal se díky VK ČEZ Karlovarsko
zařadil k nejúspěšnějším sportům v regionu. Příslušnost k absolutní domácí
špičce se odrazila v zájmu nových hráčů i v podpoře fanoušků.
„Do haly chodí minimálně 800 lidí
pravidelně, play-off bylo většinou vyprodané,“ těšil se Jakub Novotný. „Mladí na volejbal chodí, žákovská i juniorská družstva máme naplněná. Po dvou
letech jsme schopni juniorské družstvo
sestavit úplně sami, což je na tuto kategorii velmi rychlé, na to, že tu předtím
nikdo nebyl. Pro mladé hráče a naopak
pro starší jedince máme i druhou ligu
mužů, která se ukázala jako skvělý projekt Víti Maška. Jejich tělocvična je při
zápasech narvaná k prasknutí a mají
tam atmosféru někdy lepší než áčko.
Město i kraj nás podporují, sice ne tolik,
jako je tomu u jiných extraligových klubů, ale nestěžujeme si. Chceme volejbal
v kraji postupně budovat.“
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a
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nevěřil tomu, že by to mohl být úspěšný
projekt,“ upozornil předseda Novotný.
„Dnes jsme dva roky za sebou v elitní
čtyřce, hrajeme evropské poháry, máme
stabilní juniorské družstvo a mužskou
rezervu ve druhé lize. Brom se v podstatě podílel na znovuoživení volejbalu v
Karlovarském kraji, za to mu patří dík.“
Hlavním trenérem pro příští sezonu
bude Jiří Novák. Dvaačtyřicetiletý kouč
přišel do Karlovarska loni v létě, předtím působil jako asistent u národního
mužstva. „Nyní pro nás nadešel čas posunout se dál a svěřit družstvo mladšímu,“ vysvětlil Novotný.
„Jirka Novák toho zatím moc neodtrénoval, nedělám si iluze, že bude všechno ideální. Ale má drive a stejný pohled
na volejbal jako já. Je potřeba, aby se
hodně naučil. My uděláme vše, abychom mu umožnili se vzdělat co nejvíc.
Zkušenosti a cit jednání s lidmi pak už
musí nabrat sám.“
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Naše služby pro Vás:
❚ 6x přenocování v hotelu
Most Slávy
❚ Plná penze…
❚ 12 lázeňských procedur

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800101606
www.nikal-zajezdy.cz
Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 209

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-301

Kučera stále sbírá medaile
KARLOVY VARY | Úspěšně prochází
veteránskými šermířskými turnaji Jan
Kučera z Karlových Varů. Na náročné
německé soutěži v Marktredwitz skončil na celkovém šestém místě a mezi veterány třetí. I přes to, že si tady namohl
záda, o několik dnů později vybojoval
na turnaji O pohár hejtmana Zlínského
kraje mezi veterány 1. místo v šermu
kordem.
(pep)

Šermíř Jan Kučera.

FOTO | ARCHIV
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Hledáme:

• asistent prodeje - doplňování zboží
• přípravář zboží pro rozvoz - picker

Nabízíme:

• až 5 týdnů dovolené
• příspěvek na benefity až 9 600 Kč
ročně
• dotované stravování
• MAKRO zákznickou kartu

Jsme tu pro Vás
Tel.: 353 038 402
E-mail: karlovyvary@makro.cz

