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Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice

INZERCE

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

Každý pátek ZDARMA
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+ TV program na celý týden
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Z umělkyně knihovnicí s medailí
Mezi regály se Lucie
Vrtalová ocitla vlastně
náhodou. Z vesnické
knihovny ale udělala
centrum kultury a teď za
svou práci získala ocenění.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
CHOCERADY | Lucie Vrtalová začala
před třemi lety pomáhat v knihovně
v Choceradech jako brigádnice. S prostou „prací od do“ se ale nespokojila.
Vesnickou knihovnu se rozhodla zvelebit, znovu postavit na nohy a hlavně dát
ji svou vlastní vizi.
Za svou práci teď získala ocenění
Středočeský Kramerius, které uděluje
Středočeský kraj neprofesionálním knihovníkům za jejich přínos a osvětu.
INZERCE

„Soutěž jsem vůbec neznala. O nominaci jsem se dozvěděla od metodiček
z benešovské knihovny, které mají tu
naši na starost. Cena mě moc potěšila,“
říká Vrtalová, která pracovala několik
let jako kostýmní výtvarnice v různých
divadlech, hlavně v Divadle v Celetné,
a také působila jako asistentka na
VŠUP, na které sama studovala obor
textilní tvorba.
„Jako náctiletá jsem četla pořád, později méně a po narození dětí téměř vůbec. Znovu jsem se ke čtení vrátila,
když jsem začala pracovat v knihovně.
Nyní se snažím přečíst téměř všechny
novinky, které sem vybíráme. Také proto, abych uměla čtenářům dobře poradit
s výběrem,“ vypráví Vrtalová, která je
v choceradské knihovně zaměstnaná na
částečný úvazek.
Její anabáze do světa knih začala
v roce 2012, kdy se s rodinou do Chocerad přestěhovali. Na počátku to brala

Středočeský
Kramerius
Soutěž Středočeský Kramerius
s podtitulem Nejlepší
neprofesionální knihovník
Středočeského kraje se konala
počtvrté. Hodnotí se i přístup
knihovny k seniorům
a hendikepovaným, otevírací
doba či podpora obce, znalost
a odbornost knihovníka, jeho
zájem o sebevzdělávání,
spolupráce se školami, webové
stránky nebo přírůstek knihovního
fondu. Soutěž má zároveň
motivovat knihovníky k aktivitě
a ke spolupráci s ostatními
knihovnami. Letošní ocenění
získalo pět knihovnic. V kraji je asi
700 knihoven neprofesionálních.

jako brigádu, obec hledala někoho na zapisování knih do elektronického katalogu. Jako ženě na mateřské se jí přivýdělek hodil. „Práce mě zaujala, ke knihám
mám odjakživa vztah. Bylo potřeba nakoupit nábytek a knihovnu zmodernizovat a zútulnit,“ říká. „To byla vzhledem
k mé původní profesi zábavná výzva.
Navíc mě lákala možnost vybudovat
knihovnu od začátku podle svých představ. Paní starostka mi dala velkou volnost,“ upozorňuje.
Na zemi tehdy ležela obrovská hromada vyřazených knih k likvidaci, regály byly plné svazků k zapsání, knihy se
půjčovaly na kartičky pouze v pátek odpoledne a pro veřejnost se tu ani žádné
akce nepořádaly. Zatímco její předchůdkyně, učitelka češtiny, se zaměřovala
jen na půjčování, Vrtalová chtěla vytvořit z knihovny zajímavé místo setkávání
pro všechny věkové kategorie.
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Konopiště zve na tisíce trofejí,
v podzámčí chystají „žranici“
Na panství Františka
Ferdinanda začala
lovecká sezona. Zámek
ukáže zbraně či paroží,
ve Staré Myslivně
můžete sníst bažantů či
divočáků, kolik dokážete.

nou příležitost ochutnat různé druhy
zvěřiny na jednom místě. A někteří se
účastní i třikrát a pak se vrací ještě i na
oběd,“ upozornil jeden ze šéfkuchařů Filip Bárta s tím, že Sněz co můžeš vymyslel jeho kolega Tomáš Záhorský, odborník na zvěřinovou kuchyni, se kterým
externě spolupracují. Prvotní myšlenkou bylo propagovat restauraci, ale teď
už i zvěřinu obecně.
„Lidé si přinesou od známého nebo
z plesu bažanta a ani třeba neví, jak ho
upravit. Obecně se lidé víc bojí ochutnat zvěřinu, protože ji neznají. U nás
jim jídlo na rautovém stole vydají naši
kuchaři, kteří jim vysvětlují, co jim dávají na talíř, a lidé se mohou na cokoli
zeptat,“ přiblížil Bárta.

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
KONOPIŠTĚ | Když se řekne „vášnivý
lovec a sběratel trofejí“, nejednomu
znalci historie vytane na mysli arcivévoda František Ferdinand d’Este, poslední
majitel konopišťského panství. A protože právě teď začíná lovecká sezona,
byla na zámku otevřena speciální Lovecká trasa a v pondzámčí je k dostání
třeba srnčí se šípkovou.
Snad nikde jinde není k vidění tolik
paroží jako právě na Konopišti, následník trůnu si dokonce vedl dokonalou evidenci svých úlovků, do své smrti v roce
1914 v Sarajevu ulovil více než 250 tisíc kusů zvěře a právě tato sbírka je na
zámku k vidění.
„Loni jsme otevřeli v období honů
speciální Loveckou trasu, která byla tak
oblíbená, že jsme jí zařadili jako letošní
novinku letní turistické sezony. Zájem
o ni byl a myslím si, že třeba právě opět
v tomto loveckém období ještě vzroste,“ míní kastelánka Konopiště Jana
Sedláčková.

Myslivna v Milánu

Zbrojnice i tajná chodba
Hony to totiž na konopišťském panství
stále žije. Místní závod Lesů ČR vychází z tradice, kdy tu byl Františkem Ferdinandem d’Este zaveden chov bažantů
a chov dančí, srnčí a jelení zvěře. Na
lovy sem každou loveckou sezonu přijíždějí lovci z celého světa. Závod Konopiště má ve správě bažantnice, v nichž se ročně loví 50 tisíc kusů. Celkově
obhospodařuje volné honitby o výměře
téměř 8 tisíc hektarů. Na černou zvěř se
pořádají v zimním období naháňky.
Většinu svých trofejí Ferdinand ulovil právě ve svém revíru. Návštěvníci
Lovecké trasy projdou chodbami s těmito trofejemi, zbrojnicí, soukromými pokoji, půjdou do Kamzičího a Parůžkového pokoje, knihovny, kuřáckého salonu

Arcivévoda za svůj život ulovil více než 250 tisíc kusů zvěře. Velká část
z jeho sbírky je k vidění na Konopišti.
FOTO | ARCHIV ZÁMKU
nebo střelnice s pohyblivými terči. Trasa propojila dosavadní tři prohlídkové
okruhy a nabízí i něco navíc – třeba tajné schodiště ve věži spojující pracovny
Ferdinanda a jeho manželky Žofie nebo
takzvanou prachovnici s balkonem a výhledem na severní křídlo zámku.
„Oblibu si trasa získala tím, že je to
průřez ostatních okruhů, ale návštěvníci
vidí i to, co se dosud neukazovalo. Je to
pro ně i jakýsi komfort, protože je pro
skupinu patnácti lidí. Naši průvodci
jsou znalci trofejí a zbraní, takže mají
o čem povídat,“ doplnila kastelánka
Jana Sedláčková. Zámek je v listopadu

otevřený o víkendech, ale pro skupiny
po předešlé rezervaci i přes týden.
Rezervaci si ale musejí udělat i lidé,
kteří si chtějí odvézt z Konopiště především gurmánský zážitek. Už pátou sezonu začala v podzámčí akce Sněz co můžeš v restauraci Stará Myslivna. Každý
pátek od poloviny října až do dubna si
lidé mohou zaplatit 389 korun a tři hodiny ochutnávat. K neomezené konzumaci se podává například pečený bažant,
zvěřinový guláš nebo pečená kýta z divočáka. „Kdo chce přijít před Vánoci,
měl by se objednat už teď. Je to velmi
oblíbená akce, lidé totiž mají jedineč-

Restaurace nabízí zvěřinová jídla po
celý rok, tedy i v zimě, kdy jsou zámecké dveře už zavřené. V kuchyni se drží
hlavně tradičních jídel.
„Nových receptů ani moc není, ono
všechny zvěřinové recepty jsou staré
a vlastně už vymyšlené. Děláme zajíce
načerno, na smetaně, prostě klasická jídla, která jsou vyzkoušená a lidem chutnají,“ podotkl Bárta. Nejoblíbenější je
stále srnčí se šípkovou, ale letos přišli
přeci jen s novinkou – kančím ragú se širokými nudlemi. Restaurace je ale zajímavá i svým interiérem. Kromě toho,
že ji zdobí trofeje, tu zprovoznili více
než sto let starý orchestrion. Na zdi visí
i originální olejomalba Františka Ferdinanda d’Este v životní velikosti, největší dochovaný portrét na světě.
A netradiční je i tím, že se v určité podobě na půl roku přestěhovala na Všeobecnou světovou výstavu Expo 2015
v Miláně, která skončila před pár dny,
a Stará Myslivna na ní zajišťovala
gastronomickou nabídku v národním pavilonu ČR. Mezi specialitami samozřejmě nechyběly ani zvěřinové speciality
z bažantů přímo z konopišťského chovu. Dokonce se jim podařilo nalézt originální receptury, které vařili kuchaři
pro arcivévodu, například na silný bažantí vývar s křepelčím vejcem a kapkou sherry.
Přestože však arcivévoda miloval
lov, jeho nejoblíbenějším jídlem nebyla
zvěřina, ale ovocné knedlíky. I ty mají
na Staré Myslivně v nabídce, a to především v létě.
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Z umělkyně knihovnicí

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Knihovna
Chocerady

„Pravidelně připravujeme i program pro předškoláky“ láká Lucie Vrtalová (na snímku).

Obecní knihovna byla založena již
v roce 1927 s počátečním fondem
266 svazků. Těch má dnes okolo
7 300. Knihovna od září letošního
roku sídlí v prostorech rodinného
centra Sluníčko. Otevřeno má
třikrát týdně – v úterý, ve čtvrtek
a v sobotu.
FOTO | ARCHIV LUCIE VRTALOVÉ

INZERCE

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Hlavní změna po modernizaci je v systému půjčování: žádné kartičky, ale elektronický katalog. Otevřeno je tři dny
v týdnu, nakoupilo se mnoho nových
knih, nově zakládají i audiotéku.
Knihovna se sice přestěhovala do menších, ale podle Vrtalové o to útulnějších
prostor.
Kromě Lucie zde pracuje ještě její kolegyně Jiřina Hanová. Společně pořádají mnoho akcí pro děti, dospělé i senio-

„

ní, což je program pro předškolní děti.
„Dnešní děti čtou méně, mají větší výběr volnočasových aktivit než dřívější
generace, ale pokud je dokážeme správně motivovat, čtení je baví,“ míní Vrtalová. Pro seniory zřídili novu pojízdnou
knihovnu, plánují i vybudování bezbariérového vstupu a listopadovou besedu
o Japonsku a Hongkongu s Katjou Hais,
která je na invalidním vozíku.
Aktivity knihovny však přesahují
i její práh. Poslední velkou akcí byl první ročník sochařského symposia. „Bylo

Knihovny šanci na přežití mají, ale musejí
nabízet něco navíc. Obzvlášť ty v malých
obcích by měly fungovat spíš jako komunitní centra,
v nichž se lidé setkávají při různých příležitostech.
ry. „Pravidelně pořádáme přednášky na
různá témata. Byl u nás například překladatel z finštiny Vladimír Piskoř nebo
egyptolog Jiří Janák. Na všechny akce
děláme s mým mužem, který je výtvarník, zajímavé plakáty, ale i tematické
občerstvení. Například na přednášku
o Finsku peču finský chléb,“ s hrdostí
vypráví Vrtalová.
Na práci knihovnice ji nejvíc baví, že
je mezi lidmi a navíc s knihami, tedy
s příběhy. „Baví mě, že si náplň práce
mohu víceméně vytvářet sama, tvořím
a buduji něco nového,“ vysvětluje. Například začátkem školního roku založila
čtenářský kroužek, aby přilákala děti do
knihovny. Spolupracuje se základní školou, pravidelně pořádá Čtení a promítá-

to ve spolupráci s obcí, mým mužem,
který se sochařských symposií ve světě
několikrát účastnil, a Miroslavou Bažantovou, učitelkou choceradské pobočky
výtvarného oboru ZUŠ Benešov,“ vysvětluje Vrtalová. Pod širým nebem
vznikaly dřevěné sochy od tří sochařů
a dalších studentů výtvarného oboru.
Tři sochy jsou nyní umístěny u vstupu
na dětské hřiště.
Podle Vrtalové mají v dnešní digitalizované a internetové době knihovny
šanci na přežití, ale musejí nabízet
i něco víc. „Musí umožňovat lidem se
setkávat při nejrůznějších příležitostech. Zvlášť knihovny v malých obcích
by pak měly fungovat spíše jako komunitní centra,“ dodala Vrtalová.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU
• jsme stabilní společnost s 20. letou historií
• zajišťujeme autobusovou dopravu v různých regionech ČR
• jezdíme s moderními autobusy Mercedes-Benz
• nabízíme nadprůměrné mzdy vč. diet
• finanční jistota - pevný výplatní termín
• časová flexibilita - možný i částečný úvazek
• profesionální tým kolegů vč. zkušených školitelů

BENEFITY
• možnost rozšíření ŘP • pojistka odpovědnosti při výkonu povolání
• chytrý mobilní telefon s duální SIM
• cestování firemními autobusy ZDARMA pro celou rodinu
• sleva na pohonné hmoty, oleje, servisní služby
• penzijní a životní pojištění • finanční půjčka
• příspěvek na dětský tábor
• bodový program (odměny iPad, dovolená,
plná nádrž pohonných hmot …)

PŘÍLEŽITOST PRO:
řidiče a řidičky s ŘP D - profesionály s praxí i bez
muže a ženy bez ŘP - nabízíme možnost získat ŘP a profesní průkaz ZDARMA
Více na: www.modra-vlna.cz nebo www.icomtransport.cz
Tel: 567 121 271
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Česká republika

„Zeman má odvahu, Putin je
elegán, Obama dělá chyby“
O chování i slabostech světových státníků má přehled
jako málokdo v Česku. Eliška Hašková–Coolidge (74)
pracovala v Bílém domě pro pět amerických
prezidentů, ale posledních 17 let už zase žije v rodné
vlasti. Pro týdeník 5plus2 zhodnotila nejen všechny
tři české hlavy státu, ale i význačné světové politiky.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Psal se únor roku 1948 a otec Elišky
Haškové byl právě na služební cestě
v USA. Přišly ale události, pro které komunisté únor posléze oslavovali jako „vítězný“. A Josef Hašek už za oceánem zůstal.
Osmiletá Eliška a následně její babička
emigrovaly za ním, zatímco matka a mladší bratr odešli do Anglie. Eliška vystudovala prestižní univerzitu a následně 18 let pracovala jako zvláštní asistentka pro pět amerických prezidentů. Po nástupu Ronalda
Reagana přešla na ministerstvo zahraničí,
kde strávila dalších 10 let. Do Česka se natrvalo vrátila až koncem 90. let a začala se
zabývat poradenstvím v oblasti etiky a společenského chování a protokolu.
„Klausovo takzvaně ukradené pero? Nikdo lidem nevysvětlil, že při podobných akcích je běžné, že je pero určeno pro všechny zúčastněné,“ hájí někdějšího prezidenta
Eliška Hašková–Coolidge. Ta pro 5plus2
zhodnotila slabé i silné stránky nejen českých či amerických hlav států, ale třeba
také Vladimira Putina či Donalda Trumpa,
jednoho z černých koňů blížících se amerických prezidentských primárek.

Václav Havel
„S Václavem Havlem
jsem se poprvé setkala, když mi bylo pět
let a jemu asi deset.
Naše maminky totiž
studovaly společně na
Karlově univerzitě. Když pak přijel v roce
1968 do Ameriky, prováděla jsem ho Bílým domem. Byl to člověk, který určitě pomohl postavit nově svobodnou Českou republiku na světovou mapu. Pomohl k tomu
i jeho proslulý talent dramatika a spisovatele. V USA v 90. letech mně známí říkali,
jak úžasná je nová Česká republika, když
má jako prezidenta idealistu Havla a zároveň jako premiéra pragmatika Klause. Že
je to skvělá kombinace. Když jsem ale přiletěla do Prahy, zjistila jsem, že tito dva významní političtí lídři k sobě neměli žádný
vztah. Byla to škoda. Mohli toho pro národ
společně dokázat víc.“

Václav Klaus
„Jeho politika a mezinárodní postoje jsou
mi blízké. V 90. letech
jsme se potkali v University Clubu ve Washingtonu, kde měl
projev, a později v New Yorku. Václav
Klaus je vysoce inteligentní, pracovitý
a pragmatický člověk, jehož projekty se dařily a jehož výroky byly vždy věcné. Splnilo se a stále se splňuje to, co předpovídal.
Chyběla mu ale někdy trpělivost s lidmi
méně inteligentními, než je on sám. Jeho
slova navíc mnohokrát pokroutili novináři,
aniž by se jeho mínění správně vysvětlilo.
Amnestie v závěru jeho prezidentování
toho byla nešťastným příkladem. A ona
slavná aféra s ‚kradeným‘ perem? Byla
jsem na mnoha takových konferencích,
kde pero je vždy určeno pro všechny zúčastněné. Kameraman zachytil pana prezidenta přesně ve chvíli, kdy si pero bere,
a národu tím nešťastně udělal velkou ostudu. Nikdo tehdy nevysvětlil, že je to úplně
normální, že je to součástí diplomatického
protokolu na podobných podpisových akcích. Tím novináři prezidenta poškodili.“

Miloš Zeman
„Prezident Zeman někdy vystupuje s rozepnutým sakem a uvolněnou kravatou, což
není pro hlavu státu
důstojné. Ač jsem
a stále zůstávám spíše středopravicový
volič, i já jsem pana Zemana volila. Myslím si totiž, že je to vysoce inteligentní
člověk, který nikdy na našem státu nezbohatl a který naopak reprezentuje velkou
většinu českých občanů. Detaily oblékání a řeči jeho těla by si měli všímat lidé
pracující okolo něj a chyby odstranit.
A že prezidenta vyfotili, jak relaxuje
na člunu na jezeře v domácím úboru? To
je úplně v pořádku. Je to jako když vidíte
prezidenta Putina prohánět se na koni bez
trička. Prezident Zeman je také dobrý
v tom, že často navštěvuje různé části
naší republiky a kvůli mezinárodnímu obchodu a vztahům i cizí státy. Sbližovat
vztahy s Čínou je pro Českou republiku
jen přínosné a nezasloužil si kritiku za

Za prezidenta jsem volila Zemana, říká Eliška Hašková–Coolidge, která ve
Spojených státech pracovala pro řadu státníků.
FOTO | NGUYEN PHUONG THAO
svou cestu, ač bych já osobně asi nezvolila ke zpáteční cestě komerční letadlo. Cením si, že mu nechyběla odvaha jít proti
proudu a uctít památku Rusů padlých za
2. světové války a také přeložit název děvek, které znehodnotily chrám v Rusku
(skupina Pussy Riot – pozn. red.). Znesvěcení kteréhokoliv chrámu kdekoliv na
světě je nechutné a nevkusné.“

Vladimir Putin
„Váží si toho, že vystupuje za Rusko a snaží
se vždy vypadat jako
státník, elegantně a důstojně. A daří se mu
to. Pro jeho mediální obraz je dokonalé, že
se někdy objeví bez košile při sportu, ale
když reprezentuje Rusko ve světě, je vždy
upraven a v korektním anglicky střiženém
obleku. Má vybrané chování. Jeho popularita je tím větší, čím Rusové častěji vidí,
jak urážlivě se k němu Západ chová. Je škoda, že americký prezident Obama nevycítil, že pro světový pokoj a mír by bylo lépe
se s prezidentem Putinem domluvit a budovat společné vztahy.“

Barack Obama
„Obama je postava
stvořená médii. Byl
zvolen osobností roku
časopisu Time a obdržel Nobelovu cenu
míru, přestože za jeho
působení se Spojené státy dostaly do mnoha vážných rozporů v celém světě. U mě trochu reprezentuje známé ‚kázat vodu a pít
víno‘. Není to můj oblíbený prezident.“

Donald Trump
„Osobně ho neznám.
A ačkoliv mi přehnaná politická korektnost není blízká, v televizi na mě Trump působí příliš zbrklý
a ofenzivní. Jeho děti jsou ale klidné
a úspěšné, dcera Ivanka je krásná. Věřím,
že i když máte jiný názor než váš oponent,
nemusíte ho ponižovat a zesměšňovat. Takový politický styl se dlouhodobě nevyplatí. Ani v Americe, ani u nás v Česku.“
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Ve službách pěti prezidentů
Richard Nixon

John F. Kennedy
„Kennedy byl první prezident, pro kterého
jsem pracovala. Bylo mi 22 let a do Bílého
domu jsem nastoupila přímo z univerzity.
Mým prvním úkolem bylo přeložit všechny
projevy prezidenta Kennedyho z roku 1963 do spisovnější angličtiny, aby se mohly svázat do knihy. U Kennedyho jsem vnímala jeho pozitivní charisma. Uměl národ inspirovat a oslnit i lidi
v zahraničí. Neuměl ale pracovat s Kongresem, přesvědčovat, tu
něco podpořit, tu něco pochválit. Uměl si ale vybudovat přízeň
médií a probudit národ. Ovšem bez jeho viceprezidenta a budoucího nástupce Lyndona B. Johnsona by jeho prezidentství bylo
podle mě dost prázdné. Bez Johnsona by neprošly různé zákony
proti chudobě, pro širší vzdělání a práva Afroameričanů“.

„Když skončil ve funkci Johnson a prezidentem se stal Nixon, byla jsem štábem nového
prvního muže Bílého domu požádána,
abych zůstala. Šla jsem se o tom tehdy poradit s jedním z hlavních Johnsonových poradců, zda to mám přijmout. A on řekl jednoznačné ano. Později
jsem rozhodnutí zůstat v Bílém domě nelitovala. Richard Nixon
byl totiž navzdory aféře Watergate (skandál s vloupáním se do
kanceláří politických konkurentů, pozn. red.) velký stratég a silný lídr. Ukončil válku ve Vietnamu a otevřel Americe Čínu.
Celý Západ obdivoval jeho schopnosti.“

Lyndon B. Johnson

„Jako viceprezident byl Gerald Ford slušný,
ale nevýrazný stejně jako později, když byl
prezidentem. Jeho prezidentský štáb nepracoval jako tým. Volby prohrál vlastní vinou.“

„Byl to jeden z nejvýznamnějších politiků,
které jsem zažila. Přitom jeho obraz poškozovala válka ve Vietnamu, kterou on ale nezačal. Jako Texasan nepřišel do Bílého
domu s nejvhodnějším diplomatickým chováním, ale držel se
rad od těch lidí, kteří v tom byli znalí a dbali o to, aby národ
správně reprezentoval. Uměl přesvědčit, byl skvělý v americkém Kongresu. Bohužel bratr J. F. Kennedyho Bobby ho nenáviděl a snažil se ho ponížit a Johnsonovu spolupráci s J. F. K. narušit. Johnson byl jako prezident čestný a otevřený. Byl úžasným
lídrem a Bílý dům v jeho éře fungoval jako skvělý tým.“
INZERCE

Gerald Ford

Jimmy Carter
„Carter mně připadal jako mikromanažer,
který přes stromy neviděl les. Jeho štáb byl
maloměstský a z neznalosti arogantní. Často
urazil společenské vrstvy. Poté, co odešel z funkce, se ale věnoval mnoha záslužným charitativním projektům.“

Topolánkův motýlek
a Vondrovo břicho
Když Česká republika přebírala
pro rok 2009 předsednictví
v Radě Evropské unie, byla to
právě Eliška Hašková Coolidge,
kdo školil členy tehdejší vlády
Mirka Topolánka v oblékání
a společenském chování.
Při slavnostním večeru v Bruselu ji
ale nemile překvapily obleky, ve
kterých na akci dorazil právě
premiér Topolánek s ministrem
Alexandrem Vondrou.
„Dress code vyžaduje smoking
s černým motýlkem. Premiér
Topolánek tehdy dorazil
s motýlkem červeným a červeným
pasem a Alexandr Vondra se
žlutým, bez pasu a s otevřeným
sakem a břichem ven. V porovnání
s ostatními hlavami Evropské unie
vypadali jako šašci v cirkuse,“
nebere si Coolidge servítky.
„Na druhé straně nám dělala
parádu naše velvyslankyně Milena
Vicenová, která vypadala jako
královna, když s dokonalou
francouzštinou hosty vítala,“
vzpomíná Coolidge.
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Autopták se vrátí do Vizovic
ČR | Pro Česko byla právě končící mezinárodní výstava Expo 2015 v Miláně velmi úspěšná. Italská média český pavilon
označila jako nejvíce pohodový a jasně
hovoří také čísla návštěvnosti, která překonala původní odhady.
„Počítali jsme s tím, že pokud Expo navštíví 20 milionů lidí, deset procent, tedy
dva miliony by mohly zavítat do našeho
pavilonu. Toto číslo jsme ale překonali už
na začátku října,“ uvedla za českou výpravu na Expu Eva Rusňáková. Dvoumiliontého návštěvníka přivítala modelka Alena
Šeredová, která byla zároveň tváří českého pavilonu. Expozici navštívily i významné zahraniční osobnosti, například
první dáma USA Michelle Obamová.
Suverénně nejoblíbenější českou atrakcí
se stalo brouzdaliště u pavilonu, které bylo
zároveň jedinou přístupnou plochou na celém Expu, kde bylo možné se během léta
zchladit. „Hlavně díky němu a plastice, která stojí uprostřed něj, jsme byli v létě doslova v obležení,“ řekla Rusňáková.
O dalším využití pavilonu je v tuto chvíli víceméně jasno. Vrátí se domů, do Vizovic, kde sídlí jeho majitel společnost
KOMA. Původně se uvažovalo o tom, že
by mohl sloužit jako budova školky. „Ten-

Česká NEJ Expa 2015

Brouzdaliště s plastikou, která dostala přezdívku autopták, teď budete vídat ve Vizovicích. Tváří českého pavilonu byla Alena Šeredová. FOTO | ARCHIV ORGANIZÁTORŮ
to plán se ale změnil, protože majitelé považovali za nevhodné, aby se pavilon nějakým způsobem přestavoval nebo rozkouskovával. Částečně se z něj stane sídlo společnosti a částečně by měl fungovat jako
vzpomínka na výstavu,“ vysvětlila Eva

INZERCE
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je šetrný ke zdravé tkáni. Chrání srdce a tím i budoucí život.
Během terapie i po ní můžete pracovat, bavit se a sportovat.
VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Na letošním Expu se v Miláně
prezentovalo 140 zemí, pouze
55 z nich prostřednictvím svého
původního pavilonu. Ten český
doporučovala italská média
ještě před zahájením výstavy
jako jeden z pěti, které by
návštěvníci neměli minout.
■ Naše expozice byla vyhlášena
prestižními médii jako
nejpohodovější, nejpřátelštější
k dětem a její střešní zahradu
ocenili v Itálii jako nejkrásnější.
■ V první polovině října hlásili
organizátoři více než dva
miliony návštěvníků, kteří
zavítali do českého pavilonu.
Prezentaci naší země tak zhlédlo
12 procent všech návštěvníků,
tedy každý osmý. Průměrná
denní návštěvnost celé výstavy
se pohybovala kolem 100 tisíc.
■ Česká zvěřinová restaurace se
dostala do výběru tří nejlépe
hodnocených z celého Expa.
■

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

Rusňáková s tím, že spolu s modulovou
stavbou poputují do Vizovic také některé
oblíbené exponáty, jako například brouzdaliště i s plastikou Hydal od Lukáše Rittsteina, která si vysloužila přezdívku
autopták.
(vrm)

POJIŠTĚNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Experti: Nejhůře řídí mladí muži
Ačkoliv řada šoférů souzní se známým vtipem, že
žena za volantem rovná se auto bez řidiče, statistiky
hovoří jinak. Podle odborníků z pojišťoven muži
způsobí čtyři z pěti havárií. Přitom k porušování
dopravních předpisů se v průzkumu pojišťovny
Generali anonymně přiznala jen tři procenta řidičů.
ČR | Podle policejních statistik došlo vloni v České republice k téměř 90 tisícům
dopravních nehod se škodou za takřka
5 miliard korun. Nejrizikovější skupinou
na silnicích jsou dlouhodobě mladí nezkušení řidiči v silných autech.
Řidiči však o sobě tvrdí, že neporušují
dopravní předpisy. V průzkumu pojišťovny Generali se jich k porušování předpisů
přiznala pouhá tři procenta. Šest procent
na otázku raději nechtělo odpovědět. Dalších čtrnáct procent tvrdí, že předpisy porušují pouze tehdy, pokud spěchají. Zbytek je přesvědčen, že zákonná pravidla obchází jen velmi výjimečně.
Jak je tedy možné, že dochází k tolika
nehodám? „Porušování předpisů si někteří řidiči nemusejí vůbec uvědomovat,“
upozorňuje mluvčí pojišťovny Generali
Jiří Cívka. Každý desátý řidič odpověděl,
že účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policii nehodu vždy
bez ohledu na výši hmotné škody. Podle
zákona však musí být policie přivolána
pouze k nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tisíc korun. Na druINZERCE

hou stranu je pravda, že při dnes používaných technologiích a materiálech při výrobě aut je občas odhad výše možné škody
oříškem. Pro případ, kdy zaviníme nehodu, ale máme pojištění. „Pojistnou ochranu vozidla plní ze zákona povinné ručení,“ připomíná manažer pojišťovny Generali Miroslav Matějka. „Rizikoví řidiči
však musejí počítat s tím, že za povinné
ručení zaplatí více, zatímco ti zodpovědní
mohou u některých pojišťoven ušetřit až
70 procent,“ říká Matějka.

Pojištění lze kombinovat
Součástí povinného ručení může být také
krytí pro případ střetu vozidla se zvířetem, a to nejen lesním, ale i domácím či
hospodářským. Takových případů jsou tisíce a škody se šplhají do desítek milionů.
Počet střetů vozidel se zvěří strmě stoupá na přelomu října a listopadu. V policejních statistikách je lesní a domácí zvěř dokonce vedena z pohledu viníků dopravních nehod na druhém místě za „řidičem
motorového vozidla“. Podle dotazníkového šetření Mendelovy univerzity v Brně například jen zajíců polních zahyne ročně na
našich silnicích a dálnicích zhruba 144 ti-

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

síc, srnců obecných skončí pod koly 129 tisíc kusů a třeba bažantů obecných 39 tisíc.
„Na základě našich statistik vychází průměrně jedna nehoda tohoto charakteru na
téměř 27 tisíc korun,“ říká Jiří Cívka.
Moderní povinné ručení obecně nabízí
celou řadu rozšířených služeb, zpravidla
poskytovaných zdarma v rámci balíčku.
Kromě ceny je dobré posoudit také výši limitů škod na zdraví a na majetku. Současně také rozsah služeb a servis ze strany pojišťovny. Pokud kromě povinného ručení
sáhnou motoristé také po havarijním pojištění, je jejich volba rozhodně správná.
Podle typu „havárky“ získají krytí pro pří-

pad havárie, živelní události, vandalismu,
požáru nebo výbuchu a samozřejmě odcizení. Co se krádeží aut týče, jen v minulém roce bylo v České republice odcizeno
na 10 tisíc vozidel.
Jestliže řidič řeší povinné i havarijní pojištění zároveň, je výhodné jej sjednat
u stejné pojišťovny. Nejjednodušší cestou
je tzv. sdružené pojištění. „Tato varianta
přináší cenové zvýhodnění a navíc klient
získává vyšší rozsah asistenčních služeb,
protože limity plnění asistenčních služeb
poskytovaných k povinnému ručení a havarijnímu pojištění se sčítají,“ doplňuje
Jiří Cívka.
(re)
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Zařvěte si, a budete v klidu
Pro ostřejší slovo nechodí herec David Novotný
daleko. Jak sám říká, obsah je pro něj cennější než
forma. A na fotbalovém hřišti, které ho přitahuje jako
máloco jiného, to zkrátka bez peprnějšího slovníku
snad ani nejde. „Coby hráč jsem zažil, že jsme jako
tým měli prodat zápas. Sebral jsem se a odešel,“ říká.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Fotbalové fanoušky i hráče samotné nejen že často hraje ve filmech, ale
také jimi i sám je. Vášnivě fandí pražské Spartě a jako hráč se účastní řady exhibičních zápasů, dříve například za
tým Slavoje Houslice, který vznikl
podle dnes už legendárního seriálu, a nedávno v dresu osobností Real Top Praha při Memoriálu Lukáše Přibyla.
Davide, o vás je známo, že jste velký
milovník a fanoušek fotbalu. Zaujalo
mě ale jedno vaše dřívější vyjádření
k tématu hrubiánství diváků na stadionech. Řekl jste, že je to věc, která k fotbalu patří a má tu výhodu, že když někdo upustí, třeba i prostřednictvím vulgarit, páru na tribuně, je pak aspoň
doma příjemný na rodinu…
To je jedna z věcí, proč se fanoušků zastávám. Není to ale žádný dogma. Názory
se vyvíjí a mění, nicméně tenhle je zatím
pořád stejnej. Četl jsem tehdy taky jednu
diskuzi, kde lidi psali, jakej jsem idiot,
když si tohle myslím. Já si za tím každopádně stojím.
Ve fanouškovském prostředí jste navíc sám celkem aktivní, a to zdaleka
nejen na tribuně.
Obecně většinou se rád podílím na věcech, který mají něco společnýho s fotbalem, protože k němu mám blízko a baví
mě. Daleko větší problém bych asi měl třeba s politikou. Je vlastně zajímavý, že dělám například aktuálně patrona Projektu
Choreo, kde jsem pomohl předvybrat deset návrhů soutěžních fotbalových choreí.
Otcem toho projektu je Gambrinus, což je
zajímavý proto, že já vlastně nesnáším
chlast. Sám už dvanáct let nepiju. Myslím
si, že z chlastu vzniká spousta srágor. Takže jediný, co bych fanouškům vyčítal, je,
že se chovají jinak, když jsou pod vlivem.
Myslíte, že problém je opravdu jenom v alkoholu?
Určitě ne, ale taky mám pocit, že kdyby
se viditelně opilým lidem nepovolil vstup
na stadion, tak bychom se hodně divili,
kolik věcí by se tím vyřešilo. Stejně tak,
jako kdyby se alkohol neprodával přímo
na stadionech. Celý je to ale obecně
o tom, co fotbal pro kterou zemi znamená. Ve Španělsku, Německu nebo v Ang-

lii je to úplně jiná kultura a záměrně neříkám slovo sport, protože tam je to skutečně záležitost kultury.
Téhle kultuře také určitě nedělají
dobrou pověst alkoholové skandály
samotných hráčů. Naposledy se
takhle nechvalně zviditelnil David Limberský kvůli své opilecké vyjížďce Prahou a následným vyhrožováním policistům. Nemyslíte, že sportovci by
měli myslet na to, že pro spousty dětí
jsou vzorem i poté, co opustí hřiště?
Na to by měl myslet každej, o kom se
píše a je vidět. Nejbližším vzorem dětem
jsou ale hlavně rodiče. A když se rodič
chová jako čunda, tak je úplně jedno, jestli je fotbalista zlatej, nebo ne. Nemám
tohle posuzování moc rád, protože i já, jako veřejně činnej člověk, bych měl
asi jít příkladem. Raději jsem ale vzorem
doma svým vlastním dětem než obecně lidem na ulici.
To mě moc nebere.

Vznikají ve vašem případě často?
Asi ano. Nemyslím si, že jsem nekonfliktní člověk. Umím se pohádat do krve, pokud jde o věci, na kterých mi záleží,
a zase dokážu být ohromně velkorysej
u věcí, který mi jsou u… ukradený.
Setkal jste se někdy s korupcí nebo
pokusem o korupci, když jste se fotbalu věnoval coby aktivní hráč?
Byl jsem jednou na úrovni okresního přeboru v situaci, kdy jsem přišel na zápas
a předseda oddílu nám řekl, že soupeř
musí vyhrát, protože nám zaplatil
sud a ještě cosi
a snad nám měl
dát i balík míčů.
Jak jste se zachoval?

Já sám to mám obecně nastavený správně. Sbalil jsem se a šel domů, protože tohle mě nebavilo. Chtěl jsem dávat góly
a vyhrát. Ne pro někoho šaškovat. Samozřejmě to nebyla taková výzva, jako když
člověku dá někdo pod nos třeba milion.
Když se ještě vrátím k fanouškům, nemáte pocit, že špatný základ dávají do
budoucna už někteří rodiče svým chováním během zápasů v dětských kategoriích? Někdy je až zarážející, co na
hřiště na děti pokřikují…
Samozřejmě je to někdy otřesný a trapný.
Může to být daný třeba tím, že se otcové
projektují do svých dětí a mají naději, že
to, co sami nedokázali, se jim splní skrz
ně. Ta možnost, že tvoje dítě bude kopačka a bude vydělávat prachy, hraje roli. Za
druhé je tam samozřejmě taky touha po
vítězství. Zvláště chlapi jsou hrozně ješitný. Na tenise je to podle mě totéž a na golfu zřejmě taky.
Budete jednou vést i svého syna
k fotbalu?
Vůbec nevím, co bude preferovat.
Ale je dost možný, že když to u mě
uvidí, bude to chtít opakovat. Zatím
jsou mu tři a má rád auta. Každopádně myslím, že mě nechá chladným,
když se fotbalu nebude chtít věnovat. Svoboda v rozhodování je
pro mě důležitější než nějaká trapná projekce.

Hádám, že jako otec čtyř
dětí máte asi už vy sám největší
bohémské období za sebou.
Já jsem nikdy nebyl velkej bohém. Samozřejmě jsem si svoje odchlastal, ale nebyl
jsem tím nikdy nemocnej. Nikdy jsem alkoholem neřešil problémy. Nic divokýho
ve mně nikdy nebylo a zase tak velikej
skok oproti tomu, jak žiju teď, nenastal.
Jsem sice táta čtyř dětí, ale mluvím například celkem sprostě, což bych nemusel.
I před nimi?
Bojím se, že asi ano. Potom mě to samozřejmě mrzí. Prát se s tím, zda je důležitější forma, nebo obsah, je pro mě každodenní problém. Jsou lidi, co to mají sesnoube-

David Novotný
Narodil se 12. června 1969 v Brandýse nad
Labem. Vystudoval herectví na Pražské
konzervatoři.
■ Od roku 1998 je členem souboru populárního
Dejvického divadla.
■ V roce 2010 získal Cenu Alfréda Radoka
za roli ve hře Muž bez minulosti.
■ Zahrál si v řadě filmů (Hodinový manžel,
Karamazovi, Non Plus Ultras, Jedna ruka
netleská a mnohé další), v poslední době
zazářil hlavně v komediálních seriálech
Okresní přebor a Čtvrtá hvězda.
■ Věnuje se také dabingu.
■

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA

5plus2
■ ROZHOVOR

ný úplně náramně. Já jsem holt ten, kdo jasně preferuje obsah a s formou se moc nemazlí. Bohužel lidi občas potřebují slyšet
správnou formu, aby obsah vůbec pochopili. Pak ovšem vznikají třecí plochy.
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„Invaze z Marsu“ vyvolala paniku
V internetové době to
zní neuvěřitelně, ale před
77 lety opravdu statisíce
Američanů podlehly fikci,
že na Zemi zaútočily
bytosti z jiné planety.
Rozhlasová adaptace
sci-fi povídky Válka světů
tehdy zmátla i vědce.
Podobně vyvolanou
paniku zažili i Češi.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | „Už víme, že v prvních letech 20. století je tento svět podrobně sledován inteligentními bytostmi, přesahujícími lidskou
rasu,“ zazněla 30. října 1938 ve večerních
hodinách první slova rozhlasové hry Válka
světů, kterou posluchačům přednesl 23letý
herec a moderátor Orson Welles. On a tým
stanice CBS připravili stejnojmennou adaptaci klasické sci-fi povídky H. G. Wellse
z roku 1898. S nečekanými následky.
Pracovníci rozhlasové stanice měli originální nápad. Hru uvedli jako sérii živých
reportérských vstupů. Na začátku se tak
posluchači dozvěděli o podivné sérii výbuchů pozorovaných na Marsu, poté o přistání několika železných válců na planetě
Zemi, ze kterých se vysunovala chapadla.
„Dámy a pánové, mám pro vás důležité
oznámení. Ať se to zdá jakkoliv neuvěřitelné, vědecké důkazy i naše vlastní pozorování nevyhnutelně vedou k domněnce, že
ony podivuhodné bytosti, které dnešního
večera přistály v zemědělské oblasti New
Jersey, jsou předvoje z invazní armády pla-

Bytosti z Marsu útočí na Američany. Fiktivní scénu z povídky Válka světů ztvárnili rozhlasoví herci tak realisticky, že posluchači hromadně propadli panice.

Rozhlasová hra zmátla v roce 1930 i Pražany, kteří se báli, že budovu opery zachvátil požár. A novináři omylem předčasně pohřbili Václava Havla. FOTO | MAFRA

nety Mars,“ hlásil rozechvělým hlasem
„reportér“. Hra nabírala na dramatičnosti.
Zatímco jedna z prvních mimozemských
lodí přistála u malého amerického městečka Grovers Mill a z podivného talíře začaly vystupovat bytosti, které zaútočily na
přihlížející dav, na místě už byl další „redaktor“ a dění divoce komentoval: „Pálí
do davu, všude se šíří podivný plyn, utíkejme tudy…“ Zrychlený až hysterický projev za křiku umírajících a trpících lidí zmlkl uprostřed věty a rozhlas se na několik
vteřin odmlčel.
„Reportéři“ hlásili, že mimozemšťané
zabíjejí lidi světelnými paprsky a podivným černým kouřem. A propukla panika.
Lidé utíkali z domovů, ti na předměstí
New Yorku si dle dobového tisku balili obličeje do mokrých ručníků, aby se ochránili před marťanským plynem, motoristé obléhali benzinové pumpy ve snaze natankovat a ujet nebo univerzita v Princettonu vypravila na místo přistání výzkumnou družinu. Welles zatím ve studiu řídil celé představení a ignoroval policisty, kteří se dobývali do budovy, nakonec zmizel zadním
vchodem i se štábem. Až druhý den nasadil bezelstný výraz, vydal se mezi novináře
a na tiskové konferenci se omluvil. Dušoval se, že vůbec neměl ponětí, co způsobil.

Fiktivní požár v Praze
Málokdo ví, že podobnou scénu zažila
o osm let dříve i Praha. I když v menším.
Český rozhlas vysílal 4. června 1930
v 19:35 rozhlasovou hru Požár v opeře, která popisovala zkázu pražské opery. Mluvené slovo posluchače velice rozrušilo a někteří Pražané z vyvýšených míst pátrali, odkud stoupá dým právě hořící opery.
Předčasně truchlit začali také fanoušci
některých českých osobností. V roce 1998
ČTK omylem vydala nekrolog Václava
Havla s informací o jeho úmrtí po operaci
v Innsbrucku. A autor Rychlých šípů Jaroslav Foglar se o své „smrti“ sám dočetl
v novinách.

Těžba na severu: správný krok, nebo zrada?
ČR | Není příliš vládních rozhodnutí,
které promluví do života konkrétních
lidí tak citelně, jako to o prolomení těžebních limitů hnědého uhlí v severních
Čechách. Důl Bílina v Ústeckém kraji
se rozšíří po dlouhých 24 letech. Vláda
argumentuje energetickou bezpečností
i udržením pracovních míst pro horníky. Kritikou však nešetří ekologové, lékaři a vědci, podle kterých bude mít prolomení limitů vážné dopady na zdraví,
kvalitu života místních lidí a veřejné
rozpočty. Napsali to v otevřeném dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi.
„Spálení hnědého uhlí, které leží pod
zemí za limity těžby, by podle vědců
způsobilo emise asi 1,35 miliardy tun

oxidu uhličitého. To je více než desetinásobek všech ročních emisí skleníkových plynů ČR, která je již nyní značně
produkuje,“ píší signatáři.
Podle ministra průmyslu Jana Mládka však jde o zodpovědný krok. „A to
vzhledem k zájmu naší země a její energetické bezpečnosti v příštích desetiletích i zhruba k 1,6 milionu českých domácností, které jsou závislé na centrálních zdrojích vytápění z hnědého uhlí,“
prohlásil Mládek.
Na straně příznivců prolomení limitů
stojí přirozeně i majitelé dotčených dolů
ze Skupiny ČEZ. Jiní podnikatelé z energetického byznysu jsou ale proti. Mezi
kritiky patří například majitel jednoho

z největších dodavatelů energií Centropol Energy Aleš Graf. Celý život prožil
v Ústí nad Labem a dobře si pamatuje na
dobu, kdy jeho vlastními slovy „byly severní Čechy symbolem ekologické katastrofy“. Podle něj teď nejde jen o ekonomické rozhodování, ale do značné míry
i o morálku. „Myslím, že současná vláda svým rozhodnutím zradila zdejší obyvatele a ubila v nich poslední zbytky ideálů z roku 1989,“ říká Graf.
Podle jeho názoru není vyloučeno, že
rozhodnutí ministrů narazí v Německu,
kde se uhelné doly naopak zavírají, na
výrazný odpor podobný tomu, který na
Českou republiku vyvíjí Rakousko kvůli jaderné elektrárně Temelín.
(ks)

Obří rypadlo, které těží uhlí v Dole
Bílina, váží přes 1200 tun.

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

• Úrok 6 % je vyplácen
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

VŠECHNY DÁRKY
VYŘEŠÍTE NA ALZA.CZ

více na www.alza.cz/vanoce

Pro milovníky
ky
kávy
NESPRESSO Krups U&MILK XN260110
Kupte kávovar Nespresso s mléčným řešením
a získáte poukaz na nákup kávy v hodnotě 800 Kč,
sadu 2 šálků a knihu receptur. Akce platí do 1. 11.
2015 nebo do vyprodání zásob.

Novinka do drsných
No
podmínek

DÁRKY

od

4 990,-

2 754,objednací kód:

PB423q

Může vám zachránit život

Záznamová kamera integrovaná do zpětného zrcátka
Kontrola nechtěného vyjetí z jízdního pruhu
Mimořádně kvalitní HD záznam (rozlišení 2 304 × 1 296)
Objektiv se záběrem 130°, microSD slot (až 32 GB)
G-Senzor pro monitoring síly nárazu a zrychlení

* „Cashback“ – při nákupu do 31. 12 dostane zákazník 500,- zpět

objednací kód:

UM913b1c

Saeco HD8911/09 Incanto
+ Plně automatický espresovač s keramickými mlýnky
+ Nastavení síly kávy, délky extrakce i teploty
+ 5 stupňů jemnosti mletí
+ Klasický napěňovač mléka
+ Filtr AquaClean proti vodnímu kameni
* Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup malých
spotřebičů PHILIPS v hodnotě 2999 Kč

POUKAZ
2 999,*

14 999,objednací kód:

EAN3530f

Chytrá konvice
do vaší kuchyně
CASHBACK
500,*

MIO MiVue Mirror R30
+
+
+
+
+

7 599,-

© 2015 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT and their design marks
are registered trademarks of Caterpillar. TCCM s.r.o., distributor for Bullitt Mobile Ltd.,
a licensee of Caterpillar Inc.

Elegantní design,
perfektní výsledek

Rychlý a levný
tisk

Brother DCP-1610WE
+ Multifunkční černobílá laserová tiskárna
+ Rychlost tisku až 20 str./min
+ Rozlišení tisku až 1 200 dpi
+ Podpora tisku z mobilních zařízení

Cat® S30
+ Odolný smartphone s certiﬁkací IP68
+ 4,5“ displej chráněný sklem Gorilla Glass 3
+ Čtyřjádrový procesor, RAM 1 GB
+ Paměť 8 GB + microSD až 64 GB
+ Google Android 5.1 Lollipop

4 690,-

4 390,objednací kód:

PP320a

PHILCO PHWK 2000/1/2
+
+
+
+

Rychlovarná konvice s regulací teploty
6 provozních režimů, ﬁltr proti usazeninám
Zvuková signalizace, LED displej
Objem 1,7 l, výkon 2 400 W

od

1 899,-

objednací kódy:

EAV4139b

EAV4139a
EAV4139c

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 30. 10. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111
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Zázvor vám prohřeje i střeva
Jeho výraznou chuť možná nemusí úplně všichni, faktem
ale je, že zázvor je skvělý jako součást prevence před
virózami. A využít jej můžete klidně i při vaření.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Zázvor, který je známý hlavně jako
surovina se značnými protizánětlivými
účinky, má své místo i v gastronomii. A to
nejen jako součást menu se sushi.
Z pohledu čínské medicíny je zázvor základní prohřívací potravina, neboť rozehřívá takzvaný trávicí oheň. K tomu tato medicína přirovnává střevní trakt, který je základem imunitního systému. „Ať už v sušené nebo syrové koncentrované formě, je to
potravina, která by se zvláště v podzimním sychravém období měla vyskytovat
nejen v nápojích, ale i v pokrmech,“ říká
výživový poradce Martin Škába.
Konzumace zázvoru pomáhá také lidem, kteří trpí zácpou. „Každé ráno bych
jim doporučil začínat teplou vodou se
zázvorem, klidně i se sušeným koncentrátem,“ radí. Pokud používáme zázvor jako

Domácí zázvorové pivo (Ginger beer)

ILUSTRAČNÍ FOTO | LABUŽNÍK.CZ

surovinu při přípravě pokrmů a chceme zachovat jeho léčebné účinky, vždy záleží
na způsobu úpravy. „Pokud jej hodíte na
pánev s různými rostlinnými oleji nebo jej
budete jinak dlouze upravovat na nekvalitních tucích, sníží se tím jeho obsah živin,“
varuje Škába. Ideální je například přidat
nakrájený syrový zázvor do hotové zeleninové polévky, jejíž teplota nepřekračuje
40 stupňů. Tím se zachovají vitamíny, minerály a další cenné látky.
(vrm)

Povinné ručení budou
muset mít všichni. I bagry
ČR | Začalo to jako banální příběh nehody
jednoho slovinského farmáře a zřejmě to
skončí zpřísněním pravidel pro mnohé firmy v celé Evropské unii, tedy i v Česku.
Podle snahy změnit pravidla povinného ručení by musela být pojištěna i vozidla, která nevyjedou na silnici – třeba některé stavební stroje.
Zmiňovaná nehoda, která vše odstartovala, se odehrála na slovinské farmě, kde
traktorista při couvání naboural do žebříku. Muž, který na něm stál, se při pádu zranil. Třebaže traktor byl pojištěný, pojišťov-

430

tisíc korun v přepočtu
vysoudil muž, kterého
zranil traktorista.

na Triglav odmítla zraněnému muži hradit
požadovanou škodu 15 944 eur (přes 430 tisíc korun) s odůvodněním, že se pojištění
nevztahuje na použití traktoru mimo silniční provoz. Případ se dostal až k Soudnímu
dvoru EU. Ten rozhodl ve smyslu, že musí
být zachována vyšší ochrana poškozených
i mimo veřejné pozemní komunikace.
V Česku musí být pojištěna všechna vozidla, která se pohybují po veřejné pozemní komunikaci. Jsou případy, kdy dopravní prostředky na silnice sice ze své podstaty mohou, ale majitelé s nimi na vozovku
nevyjíždějí. Ušetřit tím někdy mohou na
povinném ručení třeba u rypadel, bagrů
nebo traktorů. S tím však bude konec. Po-

Čínský nakládaný zázvor oblíbený k sushi
Potřebujeme: 500 ml octa z rýžového vína (jablečný ocet je možná náhrada), 1 lžíci soli,
125 ml cukru, 1 malou červenou řepu, 2 bobkové listy, 1/2 lžíce celého bílého pepře, 2 chilli
papričky, 500 ml oloupaného a na 3 mm tenké plátky nakrájeného mladého zázvoru.
Postup: Smícháme všechno kromě zázvoru v hrnci a přivedeme do varu. Přidáme zázvor,
snížíme teplotu a dusíme půlhodiny. Sejmeme z ohně a necháme vystydnout. Naskládáme
do čistých skleniček, vzduchotěsně uzavřeme a uložíme do chladničky. Necháme proležet
24 hodin před podáváním.

jištění budou muset hradit i oni, pokud projde novela zákona o povinném ručení, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Podle novely by si vlastníci vozidel, která dosud nejezdila na veřejných
pozemních komunikacích, měli nejpozději do 31. května 2016 sjednat pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel.
„Půjde především o vozidla nepodléhající povinnosti registrace v registru silničních vozidel, například o pracovní stroje,
které jsou v souladu s jejich obvyklou funkcí určeny k pohybu po pozemních komunikacích,“ stojí v předkládací zprávě zákona, který implementuje do českého právního prostředí nová evropská pravidla. Ve
stavebnictví by šlo tedy třeba o kolové bagry nebo rypadla.
Podle mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renaty Čapkové může být nepojištěných strojů hodně. „Můžeme se pouze domnívat, že půjde o počty v řádu nejméně
desetitisíců kusů,“ říká. Cena pojištění stavebního stroje se u této pojišťovny pohybuje v rozmezí od 800 Kč po 4 500 Kč za vozidlo. Přesto není zcela jasné, jakých vozidel se bude nová povinnost týkat. Zákon totiž zároveň hovoří o tom, že členské země
si mohou určité typy vozidel z této povinnosti vyjmout, například ty, které mají
zvláštní poznávací značku. „Sami nevíme,
na jaká vozidla se to bude vztahovat,“ reagoval mluvčí České kanceláře pojistitelů
Aleš Povr.
(fih, re)

Potřebujeme: kus čerstvého zázvoru (asi 10 cm), 3,8 l vody, 2 až 3 čerstvé citrony,
500 ml cukru, 1 sáček sušených kvasnic (7g) nebo 21 g čerstvých.
Postup: Nastrouháme zázvor a vymačkáme z něj všechnu šťávu, dužinu zahodíme.
Rozmícháme kvasnice do 1/2 hrnku teplé vody a necháme je vzejít. V kastrolu dáme vařit
vodu, přidáme na kolečka nakrájené citrony a zázvor. Snížíme teplotu a necháme vařit
20 až 30 minut. Přidáme cukr a necháme ho rozpustit. Po zchladnutí přimícháme kvasnice
a necháme přikryté při pokojové teplotě do druhého dne.

Kandovaný zázvor
Potřebujeme: 100 g oloupaného zázvoru, 400 g cukru, 500 ml vody.
Postup: Zázvor nakrájíme na slabší kolečka, zalijeme vodou a přivedeme k varu. Na mírném
ohni necháme přibližně hodinu vařit. Slijeme vodu a spolu s 400 g cukru svaříme. Když je
cukr rozpuštěný, přidáme zázvor a na mírném ohni vaříme pod pokličkou jednu hodinu.
Poté odkryjeme pokličku a vaříme další hodinu, dokud se neodpaří téměř všechna voda.
Po uvaření dáme zázvor oschnout na pečicí papír.
Zdroj receptů: Labužník.cz
INZERCE

Myslete na to, že si svůj
život řídíte

SAMI.

Pojištění vozidel
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 bonus 5 % za každý rok trvání pojištění beze škod
– získejte slevu až 50 %!
 širokou asistenční služba 24/7 ZDARMA
 rychlou likvidaci zaviněných i nezaviněných škod
 individuální pojistné dle konkrétních
charakteristik klienta

www.uniqa.cz
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ČT1
8.50

StarDance VII... kolem dokola 8.55
Náhrdelník (5/12) 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
O ševci Ondrovi a komtesce
Julince
O zakletém hadovi
Jarčin profesor
Příběhy slavných... Jiří Hrzán
To je vražda, napsala II
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

13.55
14.55
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.35
8.00
8.25
8.50
9.20
10.20
10.55
13.35
15.00
17.05
18.15
18.45
19.30

Senzační Spider-Man (19)
Král džungle II (6)
Návrat do budoucnosti II (2)
Show Toma a Jerryho (13)
Jak vycvičit draky II (1)
Kutil Tim II (6)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek III
Yes Man
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

15

Prima
6.00
7.10
7.40
8.15
9.25
9.50
10.15
10.35
12.45
15.05
17.05
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (10)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (76)
Film o filmu: Filmové Celebrity
Jen ho nechte, ať se bojí
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012)
Vraždy v Midsomeru XIII
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.25 Vysloužilí lvi 8.20 Můj
přítel Monk II (6) 9.15 Odložené případy IV (10)
10.10 Neuvěřitelné příběhy 10.35 Neuvěřitelné
příběhy 11.05 Gilmorova děvčata V (7) 12.20 Pan
účetní jde do důchodu 14.15 Lov lososů v Jemenu
16.25 Zoom: Akademie pro superhrdiny, dobr. film
(USA, 2006) 18.05 Kněz je poděs, komedie (USA,
2007) 20.00 Transformers 3, akční film (USA, 2011)
23.00 Číslo 23, thriller (USA, 2007) 1.00 Jeff, který
žije s mámou, komedie (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (21) 7.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (19, 20) 9.55 Stav ohrožení (10) 10.55 V utajení V (2) 11.50 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (6) 12.55 Pevnost Boyard (5)
15.15 Simpsonovi XXVI (11) 15.45 Simpsonovi XXVI
(12) 16.15 Simpsonovi XXVI (13) 16.45 Hrajeme
s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi XXVI (14) 18.55 Simpsonovi XXVI (15) 19.30
Simpsonovi XXVI (16) 20.00 Já, Frankenstein, fantasy film (USA/Austr., 2014) 22.05 Ghoul, horor
(ČR, 2015) 0.05 Hrajeme s Alim 0.35 Re-play 1.10
Applikace 1.45 Ghoul 3.10 Pevnost Boyard (5) 4.50
Ninja faktor po americku IV (21)

Prima love

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
21.55 Cartouche
Romant. film (Fr./It., 1962). Hrají
J.-P. Belmondo, C. Cardinalová,
J. Rochefort, O. Versoisová a další
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Objekt krásy
Krimikomedie (USA, 1991). Hrají
J. Malkovich, A. MacDowellová,
J. Ackkland, B. Paterson a další
1.30 Schimanski
Tajemství golema. Kriminální
cyklus (N, 2004)
3.00 Banánové rybičky
4.10 Poslední leč Josefa Langmilera
5.00 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013). Hrají
V. Vydra, D. Morávková, M. Dejdar,
B. Klepl, A. Bendová a další
22.10 Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013). Hrají
J. Anistonová, J. Sudeikis,
W. Poulter, E. Robertsová a další
0.20 Nezvratný osud 4
Horor (USA, 2009). Hrají
B. Campo, S. VanSantenová,
N. Zano, H. Webbová a další
1.40 Kriminálka Las Vegas II (16)
2.20 Novashopping
2.40 Prásk!
3.05 Kutil Tim II (7)
3.50 Kolotoč

20.15 Česko Slovensko má talent
Tanečníci, kaskadéři, zpěváci,
iluzionisté - všichni, kdo něco
umí, mají možnost své dovednosti
předvést!
21.50 Smrticí zbraň
Akční film (USA, 2008). Hrají
S. Seagal, B. McInerney a další
23.55 V moci ďábla
Thriller (USA, 2005). Hrají L. Linneyová, T. Wilkinson, C. Scott
a další. Režie S. Derrickson
2.20 Příběh o Zoufálkovi
Anim. pohádka (USA, 2008)
3.50 Smrticí zbraň
Akční film (USA, 2008). Hrají
S. Seagal, B. McInerney a další

7.55 Jak se staví sen 9.10 Ošklivka Betty III (8, 9)
10.55 Chirurgové VIII (15) 11.55 Deník zasloužilé
matky VI (12, 13) 12.50 Jak jsem poznal vaši matku
(13) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku (14) 13.50
Chůva k pohledání III (13) 14.25 Jen ho nechte, ať se
bojí 16.25 Closer VI (9) 17.15 New Look 17.55 Ano,
šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (11) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku (15, 16) 19.50 Chůva k pohledání III (14) 20.15 Lži a zrada, thriller (Kan., 2005)
22.15 Na doživotí II (14) 23.10 Tráva VIII (1) 23.45 Closer VI (9) 0.40 Volejte Věštce 2.45 Weeds VIII (1)
3.15 Chirurgové VIII (15) 3.55 Famílie V (10) 4.40
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (11)

Fanda
8.00 Arrow II (1-7), krimiseriál (USA, 2013) 13.05
Teleshopping 13.15 Arrow II (8-10), krimiseriál (USA,
2013) 15.30 Teleshopping 15.45 Arrow II (11, 12),
krimiseriál (USA, 2013) 17.25 Černý korzár, dobr.
film (It., 1976) 19.35 Hvězdná brána: Atlantida III
(13), sci-fi seriál (Kan./USA, 2006) 20.20 Leningrad, válečný film (Rus./VB, 2009) 22.25 300:
Bitva u Thermopyl, histor. drama (USA, 2006) 0.35
UFC Ultimate Insider (32) 1.05 European Poker
Tour 1.55 Leningrad 3.40 300: Bitva u Thermopyl

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Bolkoviny
7.10 Jarčin profesor. Veselohra (ČR,
1937) 8.50 StarDance VII... kolem
dokola 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35
Objektiv 11.05 Šípková Růženka (9/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O Šípkové Růžence
Pohádka (ČR, 2006)
14.05 Hrad stínů
Pohádka (ČR, 1994)
15.05 Kdo je kdo
Komedie (ČR, 1973)
16.10 Bylo nás pět (3/6)
Vypouštění draka. Seriál (ČR, 1994)
17.15 Zlá krev (3/7)
Histor. seriál (ČR, 1986)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Četnické humoresky (13/39)
Narodil se Kristus Pán. Krimiseriál
(ČR, 1997). Hrají T. Töpfer, I. Trojan,
A. Antalová, H. Maciuchová a další
21.25 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Konfident
Komed. drama (ČR, 2012). Hrají
J. Mádl, M. Majerníková, O. Vetchý,
J. Budař, M. Stuhr. Režie J. Nvota
23.45 Nicolas Le Floch
Večeře darebáků. Histor. seriál
(Fr., 2011)
1.20 Manéž Bolka Polívky
2.30 13. komnata Romana Kreuzigera
2.55 Sváteční slovo převora Petra
Prokopa Siostrzonka
3.05 Žiješ jenom 2x

6.10
6.30
6.55
7.20
7.50
8.15
8.45
9.10
10.30
11.30

12.50

15.10
16.35

18.15
18.50
19.30
20.20
23.25
0.00

1.35
1.55
2.45
3.35

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (20)
Král džungle II (7)
Návrat do budoucnosti II (3)
Show Toma a Jerryho (14)
Jak vycvičit draky II (2)
Kutil Tim II (7)
Seriál (USA, 1992)
Popelka
Pohádka (N, 2011)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(48)
Pololetní odhalení. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Návrat do budoucnosti 3
Sci-fi film (USA, 1990). Hrají
M. J. Fox, Ch. Lloyd, M. Steenburgenová, L. Thompsonová, a další
Šmankote, babičko, čaruj!
Pohádka (ČR, 1998)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971). Hrají
P. Černocká, J. Kraus, J. Hrušínský,
V. Menšík, S. Zázvorková a další
Comeback
Jmenuje se Dagmar! Sitcom
(ČR, 2009)
Comeback
CzechSteh. Sitcom (ČR, 2009)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Nebezpečné hry 3
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. D’Laineová, B. Johnson,
S. McCoyová, R. Melendez a další
Novashopping
Kriminálka Miami III
Volejte Novu
Kolotoč

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Winx Club II (11)
8.15 Tajemství války (11)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (3)
Nebezpečný balíček. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají J. Shüttauf,
D. Boeer, N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.45 Jak se staví sen
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.50 Big Ben II (8)
Smrt z vesmíru. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, R. Drexelová, B. Mayová
a další. Režie W. Bannert
15.50 Vraždy v Midsomeru XIII
Guillaumův meč. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Vinaři II (10)
Blanka. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie M. Kopp
21.35 Partička
22.25 Kopačky
Romantická komedie (USA, 2008).
Hrají J. Segel, K. Bellová, R. Brand,
M. Kunisová a další. Režie N. Stoller
0.45 Vegas (11)
Pajutové. Krimiseriál (USA, 2013)
1.45 Tajemství války (11)
2.55 Vraždy v Midsomeru XIII
4.25 Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Jak vycvičit draky II (1)
6.15 Gilmorova děvčata V (6) 7.00 Pan účetní jde
do důchodu 9.00 Zoom: Akademie pro superhrdiny 10.50 Koření 11.45 Yes Man, komedie (USA,
2008) 13.45 Transformers 3, akční film (USA, 2011)
16.35 Má mě rád, nemá mě rád, romant. komedie
(USA, 2010) 18.15 Vzpomínky III (7, 8), krimiseriál
(USA, 2013) 20.00 Dvojitý agent, thriller (USA,
2011) 21.55 Kalifornie, krimifilm (USA, 1993) 0.05
Nebezpečná identita (20), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (22) 7.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (8) 8.55 Applikace
9.30 Stav ohrožení (11) 10.25 V utajení V (3) 11.20
To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (7) 12.30 Pevnost
Boyard (6) 14.45 Simpsonovi XXVI (14-16) 16.15 Já,
Frankenstein 18.05 Simpsonovi XXVI (17) 18.30
Simpsonovi XXVI (18) 18.55 Simpsonovi XXVI (19)
19.30 Simpsonovi XXVI (20) 20.00 Wolverine,
akční fantasy film (USA/Austr., 2013) 22.45 Živí
mrtví V (7) 23.45 American Horror Story: Coven
(10) 0.45 Wolverine, akční fantasy film
(USA/Austr., 2013) 3.25 Živí mrtví V (7) 4.05 Pevnost Boyard (6)

Prima love
8.45 Božské dorty IV (11) 9.15 New Look 9.50 Film
o filmu: Filmové Celebrity 10.10 Ošklivka Betty III
(10, 11) 11.55 Chirurgové VIII (16) 12.55 Jak jsem
poznal vaši matku (15, 16) 13.55 Chůva k pohledání
III (14) 14.25 Rozmarné jaro: Slavnost slunovratu
16.25 Closer VI (10) 17.20 Ricardovy recepty X (79)
17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (12)
18.55 Jak jsem poznal vaši matku (17, 18) 19.50
Chůva k pohledání III (15) 20.15 Mickovy modré oči,
kriminální komedie (USA/VB, 1999) 22.40 Chirurgové IX (7) 23.40 Tráva VIII (2) 0.15 Closer VI (10)
1.10 Volejte Věštce 3.15 Weeds VIII (2) 3.45 Chirurgové VIII (16) 4.25 Famílie V (11) 5.10 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA III (12)

pondělí 2. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po Viktorii 10.25 V porodnici.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
10.40 Ring volný 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Alimenty
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1977)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Místo zločinu Plzeň (3/6)
Nehoda paní učitelky. Krimiseriál
(ČR, 2015). Hrají J. Zadražil,
M. Stránský, L. Vaculík a další
21.05 Rudyho má každý rád (10/12)
Pes. Sitcom (ČR, 2015)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 Všechnopárty
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 AZ-kvíz
2.15 Kalendárium

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

22.50

23.45
0.45
1.40
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2905)
Doktoři z Počátků (125)
Stará vojna. Seriál (ČR, 2015)
Kutil Tim II (8)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (7)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Červení a modří. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Uzenáč. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (392)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (17)
Třetí oko. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2906)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Atentát (4)
Právo na prodej. Krimiseriál
(ČR, 2015). Hrají R. Jašków,
H. Vagnerová, J. Kraus a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (5)
Cesta do říše divů. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, K. Giddishová a další
Černá listina (17)
Ivan č. 88. Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas II (17)
Třetí oko. Seriál (USA, 2001)
Novashopping
Novashopping

6.10
6.40
7.10
9.20
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
23.50
0.50

1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (12)
M.A.S.H (77-79)
To je vražda, napsala IX (6)
Noc kojota. Krimiseriál (USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (3)
Vražedné utajení. Krimiseriál
(N, 2009)
Policie Hamburk (14)
Srdce jako led. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (2)
Dokonalá vražda. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)
Castle na zabití (4)
Za vším hledej ženu. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Láska ve
hře
Romantický film (N, 2003). Hrají
K. Wildbolz, K. Weisserová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (19)
Grandhotel Přístav. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Spravedlnost v krvi III (10)
Otcové a synové. Seriál (USA,
2013). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová, W. Estes a další
Slunečno, místy vraždy IV (13)
Golfový sen. Krimiseriál
(USA, 2013)
Hawaii 5-0 V (20)
Krimiseriál (USA, 2014-2015)

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Jak vycvičit draky II (2)
6.40 Show Toma a Jerryho (13) 7.00 Senzační Spider-Man (19) 7.35 Vysloužilí lvi 9.35 Vzpomínky III
(7, 8) 11.35 Má mě rád, nemá mě rád 13.15 Šmankote, babičko, čaruj! 15.00 Dívka na koštěti 16.35 Ztraceni ve vesmíru 19.05 Gilmorova děvčata V (8),
seriál (USA, 2004) 20.00 Příběhy obyčejného
šílenství, komedie (ČR/SR/N, 2005) 22.20 Jesse
Stone: Chladnokrevný detektiv, krimifilm (USA,
2005) 0.00 Zachraň mě V (21), seriál (USA, 2010)

Prima cool
7.30 Výjimeční (1) 8.50 Vítejte doma VI (23) 9.45
Futurama VI (1) 10.15 Jmenuju se Earl III (11) 10.45
Bořiči mýtů V (30) 11.50 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (6) 12.55 Jmenuju se Earl III (12) 13.25
Simpsonovi XXVI (17-20) 15.20 Applikace 15.50
Futurama VI (2) 16.15 Bořiči mýtů V (31) 17.20
Grimm III (3) 18.20 Simpsonovi XXVI (21) 18.50
Simpsonovi XXVI (22) 19.20 Simpsonovi X (1)
19.50 Simpsonovi X (2) 20.15 Ospalá díra II (17)
21.25 Teorie velkého třesku III (9) 22.00 Da Vinciho
démoni (7) 23.10 Supertanker, sci-fi (Kan., 2011)
1.05 Ospalá díra II (17) 1.55 Da Vinciho démoni (7)
2.45 Ospalá díra II (9)

Prima love
7.15 Cesty domů II (265) 8.20 Teleshopping 8.40
Vinaři II (10) 9.55 Rosamunde Pilcherová: Láska na
obzoru 11.55 Paničky z Orange County III (10) 12.55
Máte doma uklizeno? V (8) 13.25 Manžel k pohledání (1) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku (17, 18)
14.55 Chůva k pohledání III (15) 15.25 Chirurgové IX
(7) 16.25 Diagnóza vražda (12) 17.20 Ricardovy
recepty X (80) 17.55 Vítejte doma VI (24) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku (19, 20) 19.50 Chůva
k pohledání III (16) 20.15 Myšlenky zločince VIII (15)
21.15 Sběratelé kostí II (13) 22.15 TOP STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí II (13) 0.15 Volejte Věštce
2.25 Diagnóza vražda (12) 3.10 Paničky z Orange
County III (10)

HNĚDÉ UHLÍ JE A BUDE NEJLEVNĚJŠÍM

EKOLOGICKY VHODNÝM PALIVEM

EKOLOGIE
Ochrana životního
prostředí je jednou
z hlavních priorit
společnosti Severočeské
doly. Moderní technologie
spalování kvalitního
Bílinského nízkosirnatého
hnědého uhlí splňuje
emisní (ekologické) limity
stanovené vyhláškou
MŽP. Dopady na životní
prostředí jsou v normě.
Důvodem je nízká
popelnatost našeho
tříděného uhlí.

DOMÁCNOST
Náklady na vytápění
domu hnědým uhlím
jsou nejnižší. Uhlí je
a bude vždy nejlevnější
a také nejspolehlivější
palivo pro vytápění,
protože zásobu máte
u sebe doma. Efektivním
spalováním Bílinského
nízkosirnatého uhlí
v moderním kotli emisní
třídy 4 dosáhnete vysoké
účinnosti zařízení.

UHELNÝ SKLAD
V rámci zkvalitnění
prodeje tříděného
uhlí jsme vytvořili
tzv. kategorizaci uhelných
skladů. Prověření
a spolehliví prodejci
Bílinského nízkosirnatého
uhlí jsou oceněni
zlatou, příp. stříbrnou
a bílou známkou
kvality. Doporučujeme
nakupovat Bílinské
nízkosirnaté uhlí u takto
označených prodejců.

BÍLINSKÉ NÍZKOSIRNATÉ UHLÍ

Nejkvalitnějším produktem společnosti Severočeské doly je tříděné Bílinské nízkosirnaté uhlí.
Vyznačuje se vysokou výhřevností. Mezi další typické znaky bílinského uhlí patří nízký obsah síry.

www.sd-bilinskeuhli.cz
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00
Hobby naší doby 10.25 168 hodin
11.00 Doktor Martin (10) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Štěstí
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (6/13)
Smyčka. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Komici na jedničku
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Této noci v tomto vlaku
Krimifilm (ČR, 1984)
23.05 Na stopě
23.30 Otec Brown
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 13. komnata Romana Kreuzigera
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.45

23.35
0.30
1.15
1.35
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2906)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (9)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (8)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Zatnout pěsti! Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Auto zabiják. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (393)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (18)
Zkouška tvrdosti. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2907)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (607)
Budu tě nenávidět. Seriál (ČR,
2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková,
P. Kikinčuk a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (6)
Říjnové překvapení. Krimiseriál
(USA, 2013)
Černá listina (18)
Kriminálka Las Vegas II (18)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV
Atentát (3)

6.10
6.40
7.10
9.20
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
22.20
23.40
0.45

1.45
2.40
4.05

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (13)
M.A.S.H (79-81)
To je vražda, napsala IX (7)
Případ ztracené dcery. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (4)
Galina. Krimiseriál (N, 2009)
Policie Hamburk (15)
Únos. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (3)
Útěk ke smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)
Castle na zabití (5)
Ledová královna. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Sňatek
z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010).
Hrají F. von Thun, H. Naumann,
L. Bährová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (352)
Bernátové se nerozvádějí. Rodinný
seriál (ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (19)
Na cizí účet. Krimiseriál (N, 2014).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi III (11)
Palcové titulky. Seriál (USA, 2013)
Takoví normální Američané (1)
Hawaii 5-0 V (21)

5.45 Hotel snů: Tobago 7.25 Gilmorova děvčata
V (7) 8.20 Můj přítel Monk II (7) 9.10 Odložené případy IV (11) 10.25 Ztraceni ve vesmíru 12.50 90210:
Nová generace (18) 13.35 Gilmorova děvčata V (8)
14.55 Příběhy obyčejného šílenství 17.05 Doktorka
z Dixie II (10) 18.05 Neuvěřitelné příběhy 18.35
Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova děvčata
V (9) 20.00 Aeon Flux 21.45 Svědkem zločinu
23.25 Zachraň mě V (22), seriál (USA, 2010) 0.35
Černá listina (18), krimiseriál (USA, 2013)

Prima cool
8.50 Vítejte doma VI (24) 9.45 Futurama VI (2)
10.15 Jmenuju se Earl III (12) 10.45 Bořiči mýtů V
(31) 11.50 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (7) 12.55
Jmenuju se Earl III (13) 13.25 Simpsonovi XXVI
(21, 22) 14.20 Simpsonovi X (1, 2) 15.20 Teorie
velkého třesku III (9) 15.50 Futurama VI (3) 16.15
Bořiči mýtů V (32) 17.20 Grimm III (4) 18.20 Simpsonovi X (3, 4) 19.20 Simpsonovi X (5, 6) 20.15 Top
Gear XXII (5) 21.25 Teorie velkého třesku III (10)
21.55 Partička 22.40 Cesty k úspěchu 22.55 Shorts
23.25 Pandemie (1/2), akční thriller (USA, 2006)
1.20 Partička 2.00 Objekt mé lásky 3.45 Ospalá
díra II (10) 4.30 Grimm III (4)

Prima love
8.35 Přístav (19) 9.55 Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře 11.55 Paničky z Orange County III (11)
12.55 Máte doma uklizeno? V (9) 13.25 Manžel
k pohledání (2) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku
(19, 20) 14.55 Chůva k pohledání III (16) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (10) 16.25 Diagnóza vražda
(13) 17.20 Ricardovy recepty X (81) 17.55 Vítejte
doma VI (25) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
(21, 22) 19.50 Chůva k pohledání III (17) 20.15 Castle na zabití VII (18) 21.15 Sběratelé kostí II (14) 22.15
Podvádíš mě! X (12) 23.15 Sběratelé kostí II (14)
0.10 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda (13) 3.05
Paničky z Orange County III (11) 3.50 Famílie
V (12) 4.35 Manžel k pohledání (2)

středa 4. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Reportéři ČT 10.35 Klobouk Jiří Wimmer
11.25 Rudyho má každý rád (10/12)
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Buchty
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1986)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (1)
Přísaha. Krimiseriál (ČR, 1968).
Hrají J. Marvan, F. Filipovský,
J. Vinklář, J. Bláha a další
20.55 První republika (10)
Seriál (ČR, 2014)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profil zločinu IV
Posedlost. Krimiseriál (Fr., 2013)
23.35 Kriminálka Paříž
Londýn-Paříž. Krimiseriál (Fr., 2012)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Na stopě
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

23.00

1.30

2.15
2.45
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2907)
Ordinace v růžové zahradě 2 (607)
Kutil Tim II (10)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (9)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Výpadek proudu. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Podezření. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (394)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (19)
Sledovaný. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2908)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (126)
Víc než lékař. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Město
Krimifilm (USA, 2010). Hrají B. Affleck, R. Hallová, J. Hamm, J. Renner, B. Livelyová. Režie B. Affleck
Kriminálka Las Vegas II (19)
Sledovaný. Seriál (USA, 2001).
Hrají P. Guilfoyle, W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová, G. Dourdan,
J. Foxová a další
Novashopping
Ordinace v růžové zahradě 2 (393)
Ordinace v růžové zahradě 2 (394)

6.10
6.40
7.10
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
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (14)
M.A.S.H (81-83)
To je vražda, napsala IX (8)
Klasická vražda. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (5)
Smaragdová svatba. Krimiseriál
(N, 2012)
Policie Hamburk (16)
Lstivá přítelkyně. Krimiseriál
(N, 2007)
Komisař Rex (4)
Smrt starých dam. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)
Castle na zabití (6)
Nekupujte padělky. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Dokud jsi
tady
Romantický film (N, 2003). Hrají
H. Richter-Röhlová, A. Herder,
G. Locker, D. Kötter a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (20)
Díky, Terezo. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar,
J. Schneiderová a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (15)
Muž s hákem. Krimiseriál
(USA, 2012)
Zrozeni k zabíjení? IV (1)
Takoví normální Američané (2)

6.35 Senzační Spider-Man (20) 7.00 90210: Nová
generace (18) 8.00 Gilmorova děvčata V (8) 8.50
Nová cestománie 9.25 Můj přítel Monk II (8) 10.20
Odložené případy IV (12) 11.15 Neuvěřitelné příběhy 12.25 90210: Nová generace (19) 13.15 Doktorka
z Dixie II (10) 14.10 Gilmorova děvčata V (9) 15.30
Aeon Flux 17.05 Doktorka z Dixie II (11) 18.05 Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova děvčata V (10)
20.00 Propadlí lásce 22.00 Plnou parou vzad!
23.45 Zachraň mě VI (1) 0.50 Plnou parou vzad!

Prima cool
8.45 Vítejte doma VI (25) 9.45 Futurama VI (3)
10.10 Jmenuju se Earl III (13) 10.40 Bořiči mýtů V
(32) 11.45 Top Gear XXII (5) 12.50 Jmenuju se Earl
III (14) 13.20 Simpsonovi X (3) 13.50 Simpsonovi
X (4) 14.20 Simpsonovi X (5, 6) 15.20 Teorie velkého třesku III (10) 15.50 Futurama VI (4) 16.15 Bořiči
mýtů VI (1) 17.20 Grimm III (5) 18.20 Simpsonovi
X (7-10) 20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie
velkého třesku III (11) 21.50 Partička 22.45 Cinema
Tipy 23.15 Pandemie (2/2), akční thriller (USA,
2006) 1.05 Partička 1.50 Herkules a Amazonky,
dobrodružný film (USA, 1994) 3.15 Ospalá díra II
(11) 4.00 Grimm III (5) 4.40 Ospalá díra II (11)

Prima love
8.40 Cesty domů III (352) 9.55 Rosamunde Pilcherová: Sňatek z rozumu 11.55 Paničky z Orange
County III (12) 12.55 Máte doma uklizeno? V (10)
13.25 Manžel k pohledání (3) 13.55 Jak jsem poznal
vaši matku (21, 22) 14.55 Chůva k pohledání III (17)
15.25 Castle na zabití VII (18) 16.25 Diagnóza vražda (14) 17.20 Ricardovy recepty X (82) 17.55 Vítejte doma VI (26) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku
II (1, 2) 19.50 Chůva k pohledání III (18) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (19) 21.15 Sběratelé kostí
II (15) 22.15 Křižovatky života 23.20 Sběratelé kostí
II (15) 0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda
(14) 3.10 Paničky z Orange County III (12) 3.55
Famílie V (13) 4.40 Manžel k pohledání (3)

Půjčka s bonusem

Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!

až

24

Nyní 23. 10. 2015

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

29 Kč
0,99 EUR

25.000 Kč

za řádné splácení

Volejte ZDARMA

800 700 709
více na www.proicredit.cz

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.

ur
Arth oyle
Sir onan D
C

c
Zlatýa jinsé pokvířdkiype
Rádi byste pracovali v Německu na HPP?
Aktuálně obsazujeme tato místa:
• Podlahář a parketář (m/ž) • Instalatér, topenář, montér vzduchotechniky (m/ž) • Truhlář – výroba
a montáž nábytku, dveří, oken (m/ž) • Elektroinstalatér (m/ž) • Ošetřovatel v zařízeních s intenzívní péčí (m/ž)
U všech pozic požadujeme víceleté zkušenosti v oboru a němčinu na komunikativní úrovni.
Jedná se o dlouhodobý pracovní poměr.
Podrobnější informace najdete na www.profesia.cz (do hledání zadejte „dremo“). Nebo kontaktuje přímo naší
personální irmu Dremo Personaldienstleistung GmbH. Tel.: +49 351 89 775 22, e-mail: prace@dremo.com

Blíží se čas vánočních svátků,
proto bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří naším
prostřednictvím věnovali ošacení, boty a další věci potřebným lidem.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov

Prosíme zachovejte nám přízeň a zapojte
se do sběru použitého ošacení.
Využijte předvánoční úklid a darujte
vyřazené, již nepotřebné oblečení.

Co můžete darovat :
Jak můžete pomoci:
dámské, pánské, dětské
- zorganizujte sami ve svém okolí
sbírku
ošacení, bytový textil
– záclony, ložní prádlo,
- zapojte se do sbírky ve Vašem
městě/obci
ručníky, přikrývky, polštáře,
- využijte naše pískové kontejnery
peří, deky, boty, hračky,
knihy, drobné nádobí,
- dopravte věci do některého
z našich výdejních středisek
kabelky, batohy, hygienické
- pošlete věci poštou
prostředky a další věci
- zavolejte nám, rádi Vám poradíme
z domácnosti.
Sběr ošacení můžete ve své obci či městě zorganizovat kdykoli, pro sbírku si přijedeme.
Neváhejte nás kontaktovat : 224 316 800, 224 317 203, 491 524 342, www.diakoniebroumov.org

TÝDEN
MAZLÍČKŮ
OD 2. 11. DO 7. 11.

PRAVIDLA PRO
PEJSKAŘE SE MĚNÍ

čtvrtek 5. listopadu 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Buchty. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1986)
10.15 První republika (10) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Anténa
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Rychlost a brzdná dráha
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (7/13)
Výměna stráží. Seriál (ČR, 2008).
Hrají E. Balzerová, J. Abrhám,
S. Rašilov, O. Brousek a další
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Schimanski
Hřích. Kriminální cyklus (N, 2005)
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.30 Objektiv
2.05 Žiješ jenom 2x
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.20

0.15
1.05
1.50
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2908)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (11)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (10)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
V osm hodin tři minuty. Krimiseriál (USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Odplata. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (395)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (20)
Kočičinec. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2909)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (608)
Dnes mě neopouštěj! Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková,
P. Kikinčuk a další
Prásk!
Křižovatka smrti
Akční komedie (USA, 1998). Hrají
J. Chan, Ch. Tucker, K. Leung,
T. Wilkinson a další
Kriminálka Las Vegas II (20)
Kočičinec. Seriál (USA, 2001)
Námořní vyšetřovací služba IV
Odplata. Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Střepiny
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.40
23.55
0.55

1.50
2.50
3.50

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (15)
M.A.S.H (83-85)
To je vražda, napsala IX (9)
Vánoční tajemství. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (6)
Krvavé peníze. Krimiseriál
(N, 2010-2012)
Policie Hamburk (17)
Chorobná láska. Krimiseriál
(N, 2007)
Komisař Rex (5)
Tanec na sopce. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)
Castle na zabití (7)
Sběratelé šperků. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010).
Hrají D. Zichová, P. Fichte,
A. Schalaudeková a další. Režie
D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, trenére!
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Show Leoše Mareše
Policejní bažanti III (1)
Další první den. Krimiseriál
(Kan., 2012). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Zrozeni k zabíjení? IV (2)
Takoví normální Američané (3)
Hawaii 5-0 V (23)

7.30 90210: Nová generace (19) 8.20 Gilmorova
děvčata V (9) 9.15 Můj přítel Monk II (9) 10.05
Odložené případy IV (13) 11.00 Neuvěřitelné příběhy
12.10 90210: Nová generace (20) 13.00 Doktorka
z Dixie II (11) 13.50 Gilmorova děvčata V (10) 15.10
Propadlí lásce 17.05 Doktorka z Dixie II (12) 18.05
Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova děvčata
V (11) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II
(11, 12) 21.50 Šílený Max 23.40 Zachraň mě VI (2)
0.45 Křižovatka smrti

Prima cool
7.35 Výjimeční (4) 8.55 Vítejte doma VI (26) 9.55
Futurama VI (4) 10.25 Jmenuju se Earl III (14) 10.50
Bořiči mýtů VI (1) 11.55 Moto cestou necestou 12.50
Jmenuju se Earl III (15) 13.20 Simpsonovi X (7-10)
15.20 Teorie velkého třesku III (11) 15.50 Futurama
VI (5) 16.15 Bořiči mýtů VI (2) 17.20 Grimm III (6)
18.20 Simpsonovi X (11) 18.50 Simpsonovi X (12)
19.20 Simpsonovi X (13) 19.50 Simpsonovi X (14)
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III (12)
22.00 Mariňák, válečný film (USA, 2005) 0.30
Poslední chlap na Zemi (3) 0.55 Mariňák, válečný
film (USA, 2005) 3.20 Dexter VII (1) 4.15 Poslední
chlap na Zemi (3) 4.35 Ospalá díra II (12)

Prima love
8.40 Přístav (20) 9.55 Rosamunde Pilcherová:
Dokud jsi tady 11.55 Paničky z Orange County IV (1)
12.55 Máte doma uklizeno? V (11) 13.25 Manžel
k pohledání (4) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku II
(1, 2) 14.55 Chůva k pohledání III (18) 15.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (19) 16.25 Diagnóza vražda
(15) 17.20 Ricardovy recepty X (83) 17.55 Vítejte
doma VI (27) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku II
(3, 4) 19.50 Chůva k pohledání III (19) 20.15 Bez
hranic (3) 21.15 Sběratelé kostí II (16) 22.20 Po krk
v odpadcích III (17) 23.20 Sběratelé kostí II (16)
0.20 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda (15) 3.10
Paničky z Orange County IV (1) 3.55 Famílie
V (14) 4.40 Manžel k pohledání (4)

pátek 6. listopad 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.50 Kluci
v akci 10.20 Štěstí. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1984) 10.45 Zlá krev
(3/7) 11.55 StarDance VII... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (11)
Láska až na krev. TV seriál (ČR,
2015). Hrají M. Donutil, J. Čvančarová, P. Polnišová, R. Mikluš,
N. Lichý. Režie P. Zahrádka
21.00 13. komnata Lídy Rakušanové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Sluha dvou pánů. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další
0.10 Kriminálka Paříž
Londýn-Paříž. Krimiseriál (Fr.,
2012). Hrají M. Voita, J.-L. Joseph,
S. Metzger, C. Zahonerová a další
0.55 AZ-kvíz
1.20 Žiješ jenom 2x
1.50 Sváteční slovo převora Petra
Prokopa Siostrzonka
1.55 Dobré ráno
4.25 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.35

0.45
1.50
2.10
2.55
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2909)
Ordinace v růžové zahradě 2 (608)
Kutil Tim II (12)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (11)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Krev ve stopách. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Přátelé a milenci. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (396)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (21)
Nehoda není náhoda. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2910)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Zkus mě rozesmát
Romantická komedie (USA, 2011).
Hrají A. Sandler, B. Deckerová,
J. Anistonová, N. Swardson,
N. Kidmanová. Režie D. Dugan
Specialista
Akční film (USA, 1994). Hrají
S. Stallone, S. Stoneová, J. Woods,
R. Steiger, E. Roberts a další
Atentát (4)
Krimiseriál (ČR, 2015)
Novashopping
Kriminálka Las Vegas II (21)
Námořní vyšetřovací služba IV
Ordinace v růžové zahradě 2 (396)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.40

0.35

2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (16)
M.A.S.H (85-87)
To je vražda, napsala IX (10)
Vražda v rytmu hudby. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (7)
Neviditelná. Krimiseriál (N, 2010-2012)
Policie Hamburk (18)
Klam a mam. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (6)
Mrtvá ze Schönbrunnu. Krimiseriál
(N, 1993)
Castle na zabití (8)
Duchové. Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Sen
jednoho léta
Romantický film (N, 2004). Hrají
A. Schmidtová, S. Solbach,
S. Schwartz, L. Baehrová a další.
Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015). Hrají P. Řezníček, A. Kadeřávková, P. Černocká, M. Vladyka, L. Rybová a další
Identita
Thriller (USA, 2003). Hrají
J. Cusack, A. Molina, R. Liotta,
A. Peetová a další
Po krk v extázi
Krimidrama (VB, 2005). Hrají
D. Craig, T. Hardy, J. Foreman,
S. Hawkinsová a další
Hawaii 5-0 V (24)
Policie Hamburk (18)

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Popelka 7.25 90210:
Nová generace (20) 8.15 Gilmorova děvčata V (10)
9.10 Můj přítel Monk II (10) 10.00 Odložené případy
IV (14) 10.55 Neuvěřitelné příběhy 12.05 Doktorka
z Dixie II (12) 13.00 Gilmorova děvčata V (11) 14.20
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (11, 12) 16.05
Zpátky do školy 18.05 Neuvěřitelné příběhy 18.35
Neuvěřitelné příběhy 19.00 Gilmorova děvčata
V (12) 20.00 Anonym 22.40 Schůzka s cizincem
0.20 Zachraň mě VI (3)

Prima cool
6.05 Autosalon 7.20 Výjimeční (5) 8.30 Vítejte
doma VI (27) 9.30 Futurama VI (5) 9.55 Jmenuju
se Earl III (15) 10.30 Bořiči mýtů VI (2) 11.35 Autosalon 12.50 Jmenuju se Earl III (16) 13.20 Simpsonovi X (11-14) 15.20 Teorie velkého třesku III (12)
15.50 Futurama VI (6) 16.15 Bořiči mýtů VI (3)
17.20 Grimm III (7) 18.20 Simpsonovi X (15) 18.50
Simpsonovi X (16) 19.20 Simpsonovi X (17) 19.50
Simpsonovi X (18) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (21) 21.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (22) 22.10 Žraloci útočí 0.10 Kde hnízdí smrt
(1/2) 2.10 Ospalá díra II (13) 3.00 Žraloci útočí 4.25
Ospalá díra II (13) 5.10 Grimm III (7)

Prima love
8.55 Kdo je kdo? 9.55 Rosamunde Pilcherová:
Cesta za štěstím 11.55 Paničky z Orange County IV
(2) 12.55 Máte doma uklizeno? VI (1) 13.25 Manžel
k pohledání (5) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku II
(3, 4) 14.55 Chůva k pohledání III (19) 15.25 Bez
hranic (3) 16.25 Diagnóza vražda (16) 17.20 Ricardovy recepty X (84) 17.55 Vítejte doma VI (28)
18.55 Jak jsem poznal vaši matku II (5) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku II (6) 19.50 Chůva k pohledání III (20) 20.15 Šílená jízda, romantická komedie
(USA, 1999) 22.20 Rush (10) 23.20 Dobrá manželka IV (14) 0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda
(16) 3.10 Paničky z Orange County IV (2) 3.55
Famílie V (15) 4.40 Manžel k pohledání (5)
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JAK NAKUPOVAT BEZ PENĚZ I BEZ RIZIKA
KOMERČNÍ PŘÍLOHA

10 tipů pro všechny, kteří chtějí
ušetřit na chodu domácnosti
Dlouhodobě máte málo
peněz a nedaří se nic
ušetřit? Dejte na rady
finančního analytika
společnosti Home Credit.

2. Omezte spotřebu cigaret

5. Kontrola poskytovatele

Krabička cigaret stojí okolo 80 korun.
Při spotřebě jedné denně utratíte za měsíc 2 400 korun. Pokud už dávno chcete
skončit s kouřením, teď máte jedinečnou příležitost.

ČR | Žijete od výplaty k výplatě, kupujete jen to nenutnější a přesto máte stále
nedostatek peněz? Nic není tak černé,
jak na první pohled vypadá.
Na zlepšení vlastní finanční kondice
můžete zapracovat sami. Podívejte se
na nedostatek s nadhledem, určitě najdete drobná pozitiva. Třeba vás nedostatek peněz přiměje konečně skoncovat
se zlozvykem, začnete více chodit pěšky nebo se zbavíte nepotřebných věcí.
A když nic, alespoň získáte lepší přehled o svých financích.
Několik doporučení, jak ušetřit, má
analytik společnosti Home Credit Michal Kozub. Můžete začít hned.

TIP: Jestli u vás skoncování
s kouřením ze dne na den
nepřichází v úvahu, zkuste ho
alespoň omezit. Místo sedmi
krabiček týdně si dopřejte jen pět.
Nebo rovnou zaveďte jednu
krabičku na dva dny. Povzbuzujte
se myšlenkou, že z odříkání máte
hned dvojí užitek – ušetříte a ještě
uděláte něco pro své zdraví.

Nešvar většiny Čechů, kteří si stále nezvykli na to, že pro snížení poplatků za
energie, vodu, internet či banku musí
něco udělat. Přitom kdyby aspoň jednou za rok srovnali, kolik platí různé poplatky nyní a kolik nabízí konkurence,
mohli by ušetřit většinou stovky i tisíce
korun měsíčně. Každý z nás by si měl
jednou za čas sednout a zkontrolovat,
zda se mu vyplatí jeho poskytovatel
energií nebo internetu. Ale ruku na srdce – kdo z nás to dělá?

1. Plánujte své výdaje
Rozpočet je základ. Dokud totiž nevíte,
za co utrácíte, nemůžete vědět, kde ušetřit. Přehled o příjmech a výdajích je dobré pozorně sledovat po dobu tří měsíců.
TIP:
Rozdělte své měsíční výdaje
na stálé (splátky, jídlo, účty za
energie), variabilní (nákup
oblečení, návštěva kina, koníčky,
dovolená) a mimořádné (opravy
a další velké výdaje).
Poté se snažte stálé výdaje
maximálně snížit, variabilní zcela
omezit a pro mimořádné mějte
připravenou rezervu.

3. Choďte pěšky
Opravdu musíte jezdit do práce i z práce autem? A pro děti do školy a na nákupy také? Benzin není zadarmo a na kratší vzdálenosti po městě je využívání
auta většinou neekonomické, protože
městská spotřeba benzinu je mnohem
vyšší, než když jedete třeba po dálnici.
TIP: Spočítejte si měsíční náklady
na benzin a porovnejte je s cenou
měsíční jízdenky na MHD.

4. Vařte chytřeji
Říká se, že nejvíc se dá ušetřit na jídle.
To neznamená, že přestanete jíst nebo
že vynecháte snídani nebo oběd. Ušetřit
na jídle také neznamená jíst nekvalitně – někdy to může být i naopak, ušetříte a ještě jíte zdravěji.
Stačí přestat kupovat dražší polotovary
a průmyslově zpracované výrobky, přidaná hodnota při jejich výrobě se totiž
promítne do jejich ceny. Raději kupujte
čerstvé suroviny a zpracujte si je sami.
Jestli máte rádi sladké, zkuste si místo
čokolád a oplatek kupovat ovoce.
TIP: Prohlížejte si akční letáky
obchodů ve svém okolí
a na základě potravin v akci
plánujte jídelníček. Nevyplatí
se však jezdit přes půl města jen
pro zlevněná vajíčka.
Pečlivým výběrem výrazně
pomůžete rodinnému rozpočtu.

FOTO | iDNES.cz

TIP: Porovnání poskytovatelů služeb je díky internetu snadné. Na
stránkách, jako jsou ušetřeno.cz
nebo tarifomat.cz, jednoduše zadáte údaje o spotřebě a aplikace
vám najdou nejvýhodnější poskytovatele. Většina informačních linek
různých dodavatelů energií, bank,
poskytovatelů internetu a dalších
je zdarma, není nic jednoduššího
než zavolat a zorientovat se.

6. Co je dvakrát, prodejte
Kolik máte doma televizí? A počítačů
či mobilů? Když dojde na lámání chleba, snažte se hlavně zredukovat věci,
které máte vícekrát. Nemusí se to nutně
týkat elektroniky, ale i potřeb do domácnosti, jako jsou sady nádobí.
TIP: Udělejte si doma, ve sklepě,
na půdě i v garáži generální úklid.
Nejenže vytřídíte věci na prodej,
ale zároveň si uděláte inventuru
a možná objevíte i dávno zapomenuté poklady.

7. Vyhněte se zastavárnám

8. Nenošené oblečení
nepatří do odpadků
Součástí generálního úklidu by měla
být i vaše skříň. Zbavte se oblečení
a šperků, které už nenosíte, a nabídněte
je na internetu dalším zájemcům. Také
některé second handy vykupují oblečení a platí v hotovosti. Zjistěte, jestli nějaký není i ve vašem okolí. Osvědčily se
i minibazary na pracovišti. Pokud neplánujete rozšířit rodinu, prodejte i dětské
oblečení, kočárky nebo hračky, na internetu je o ně velký zájem. A nabídněte
i sportovní vybavení.
TIP: Své oblečení můžete prodat třeba
na populárním webu vinted.cz nebo
votocvohoz.cz. Uvidíte, že s nabídkou
budete mít úspěch.

9. Prodejte sportovní
vybavení a dětské oblečení
Jestli máte doma starý kočárek nebo krabici plnou dupaček, šup s nimi na internet. O dětské věci je obrovský zájem,
a pokud sami neplánujete rozšíření rodiny, měli byste toho využít. Totéž platí
o nepoužívaném sportovním vybavení.
Pokud se každý rok dostanete na lyže
maximálně dvakrát, raději vybavení prodejte a peníze použijte na spoření.
TIP: Nostalgie by měla jít stranou.
Jestliže kočárek není rodinnou
cenností, bude pro vás užitečnější
ve formě peněz na účtu než jako
vzpomínka ve sklepě.

10. Ukliďte si v peněžence

Rozhodnete-li se prodat část svých
věcí, vyhněte se zastavárnám nebo je
volte až jako úplně poslední možnost.
Věci se především snažte prodat na internetu. Řady potenciálních kupců tu
jsou daleko širší a navíc můžete získat
podstatně více peněz.

Vyndejte z peněženky všechny kreditní
a debetní karty a na internetu si zkontrolujte výhodnost jejich podmínek. Pryč
s nimi, jestli jsou neplatné či nevýhodné. Určitě vám stačí jen jedna, maximálně dvě karty. Ušetříte také správnou konsolidací úvěrů. Spojení všech půjček dohromady ušetří i tisíce korun ročně, lépe
si tak ohlídáte termín jedné splátky. (zr)

TIP: Oblíbenými portály, kde můžete své věci prodat, jsou sbazar.cz
nebo hyperinzerce.cz. Ale samozřejmě i další stránky na netu.

TIP: Sloučit můžete např. kreditní
karty, kontokorent či leasing až
do výše 500 tisíc korun. Sloučení
úvěru je u Home Credit zdarma.
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Česká republika

Cestovat s houslemi
za 12 milionů je o nervy
Díky hudbě poznal Pavel
Šporcl takřka celý svět,
jako jeden z prvních
Čechů studoval hru
na housle v USA.
Nyní jej naplňuje nové
turné, kde musí prokázat
i obdivuhodnou paměť.
ČR | Přemísťovat se z místa na místo, a to
i mezi kontinenty, může být adrenalinová záležitost. A zvlášť, pokud u sebe
máte velmi drahý hudební nástroj. Houslista Pavel Šporcl o tom vyprávěl ve studiu Rádia Impuls.
„Jednou se mi stalo, že v nestřežený
moment mi letuška vzala housle. Byly
italské, stály půl milionu dolarů (více než
12 milionů korun, pozn. red.) a měl jsem
je jenom půjčené. Za chvilku mi donesla
jen lísteček s tím, že je uložili mezi kufry. Celé tři hodiny letu jsem se modlil,
aby se s nimi nic nestalo,“ připomněl si
v pořadu Haló, tady Impulsovi muzikant
vypjaté chvíle v letadle.
Jako jeden z vůbec prvních Čechů studoval v 90. letech hru na housle v USA.
„Je to věc, která člověku změní život a dá
mu úplně nové možnosti,“ pochvaloval si
pět let studia za oceánem Šporcl s tím, že
angličtinu dnes považuje za svůj druhý
rodný jazyk. Ačkoli na život za velkou
louží vzpomíná s láskou, s rodinou přesídlení do Ameriky rozhodně neplánuje.
„Mně se tady líbí. Jsem pyšný na to, že
jsem Čech a jsem rád, že odtud mohu vyjíždět do celého světa,“ má jasno virtuos.
Aktuálně houslistu zaměstnává jeho
turné s názvem Bacha na Šporcla, které

Houslista s typickým šátkem na hlavě nyní představuje svým fanouškům
slavná hudební díla při turné Bacha na Šporcla.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
vzdává hold fenomenálnímu skladateli,
jehož dílo je známé svou technickou náročností. „Některé věty mají i třináct minut. Ta vůbec nejdelší dokonce dvacet
minut,“ řekl Šporcl s tím, že zatím se na
koncertech snaží hrát vše zpaměti.
S bouřícími davy fanoušků a vřavou
v publiku se houslista nesetkává. V klasické hudbě, kterou Šporcl reprezentuje,
pozná, že posluchači v sále jsou na jeho
straně, přesně naopak. „Když je takové ticho, že kdyby spadl hřebík, bylo by to
slyšet, tak je to ono,“ vysvětlil.
Toho, že by publikum mohlo během
náročného koncertu usnout, se houslista
nebojí. „Jsou tak fascinováni tím, že padesát minut hraji zpaměti tak složité
skladby, že je to pro ně obrovský zážitek.

A musím říct, že pro mě také,“ přiznal
Šporcl, který v rozhlasovém éteru také
posluchačům prozradil, že v únoru jej
pravděpodobně čeká debut v newyorské
Carnegie Hall.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady
Impulsovi je
zpěvák Karel
Gott. Poslouchejte ranní vysílání
každý pátek na Rádiu Impuls.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

„Nenapovídej“
ze mne udělalo
idol, vzpomíná
Michal David

Písnička Nenapovídej raketově odstartovala kariéru Michala Davida.
Vyhrál s ní pěveckou soutěž Intertalent, tedy dnešní Zlíntalent. „Tam
jsem získal cenu publika a poroty,
což mě vystřelilo do showbyznysu,“
zavzpomínal Michal David na rádiu
Český Impuls AM 981. Po čtyřech letech se tak z klávesisty Kroků Františka Janečka stal hlavní zpěvák skupiny, který jí do té doby chyběl.
Písnička Nenapovídej cílí na dospívající publikum. Klip se odehrával
ve školním prostředí. Z Michala Davida tak Nenapovídej udělalo popový idol mladších posluchačů.
A tak už přestaň,
nenapovídej, jak chovat se mám.
Vždyť tenhle zvyk školní
už nesluší nám...
(Hudba: Zdeněk Barták,
text: Jaroslav Machek)
Jak vznikla písnička Dalibora Jandy Vchází bez vyzvání? To prozradí
rozhlasová podoba Hudebního kalendáře, kterou připravuje rádio Český
Impuls. Bonusový program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů. Nebo poslouchejte na www.ceskyimpuls.cz.

INZERCE

S naší půjčkou máte
měsíc na rozmyšlenou
Do 30 dnů ji můžete vrátit bez jakýchkoli úroků a poplatků.
Nezaplatíte tak ani korunu navíc.
Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 261 111

Tomáš Kabát

Česká republika

30. října 2015 25

Vlastní starou židli za statisíce
Tomáš Brejník je jedním
ze tří českých majitelů
lehátka od vynálezce
ohýbaného nábytku
Michaela Thoneta.
VLADIMÍR MAYER
ČR | Před deseti lety si Tomáš Brejník
z Litoměřic rekonstruoval byt ve starší
vilce a sháněl do něj nábytek v historickém stylu. Koupil si čtyři židle z ohýbaného nábytku a k tomu stůl a věšáky.
Tím to všechno začalo. „Chtěl jsem mít
interiér nábytku v jednom stylu a z ohýbaného nábytku to bylo možné,“ prozradil Brejník, jak začala jeho láska.
Díky německému truhláři Michaelu
Thonetovi vznikla před bezmála dvě stě
lety jednoduchá, pevná, elegantní a také
levná židle lidově zvaná „thonetka“.
K dokonalosti svůj vynález přivedl
roku 1856, kdy založil svou první továrnu v moravských Koryčanech. Thonet
inspiroval desítky dalších výrobců, včetně děčínské firmy Edvarda Flaschera.

Sklapovací křeslo z kina
Právě ohýbanému nábytku se věnuje
nová výstava ústeckého muzea, která
potrvá až do 14. února příštího roku.
Z celkem 130 kusů vystavovaných arte-

faktů jich 90 patří sběrateli Tomáši Brejníkovi. „Nyní mám doma holobyt, jsme
úplně bez nábytku,“ pousmál se pětatřicetiletý sběratel, jehož původní profese
byla projektant.
Výstava se jmenuje
Thonet a jeho severočeské ozvěny.
Thonet sice žádnou továrnu na
severu Čech
neměl,
ale
i tam lze najít
zajímavé kousky, které nenajdete v žádném
katalogu. „Například tu máme
sklapovací křeslo z prvního ústeckého kina London. Je to unikátní
artefakt a nelze zjistit, kdo ho vyrobil,“
udivovalo Brejníka. Podobně je
na tom prý i šestinohý taburet
z ohýbaného
nábytku. „Nejspíše se jedná o
autorský design,
na kterém je vidět inspirace secesní vídeňskou školou,“ myslí
si sběratel.

Záhadný taburet patří kurátorovi výstavy Martinu Krskovi, který ho dostal
od architekta Jana Jehlíka. „Jednou
z toho bude snad kus použitelného nábytku v naší ložnici,“ usmál se Krsek. Přestože
většinu vystavených
exponátů
sběratelé
d o m a
m a j í
k dennímu užívání, o nejstarších
a nejvzácnějších to
rozhodně
neplatí.
„Na ty si nikdo sednout
nesmí, jsou
velmi křehké,“ dodal
Pavel Zedínek,
Tomáš Brejník se židlí,
která je na výstavě v ústeckém muzeu.
FOTO | V. MAYER

Německý truhlář Michael Thonet
vynalezl ohýbaný nábytek tím,
že na vnější stranu dřeva přiložil
železný pásek. Ten při ohýbání
pomocí páry neumožnil vnější
vrstvě dřeva se roztahovat.

druhý ze sběratelů, který do muzea své
kousky nábytku zapůjčil.
Tomáš Brejník ohýbaný nábytek
nejen sbírá, ale i prodává. Do svého koníčku už investoval tolik peněz, že by si
za ně pořídil domek. „Jedny z nejdražších kousků, které vystavuji, jsou dvě
židle Thonet předprůmyslové výroby.
Jsou unikátní tím, že se jedná o ohýbané
svazky dýhy a hranolů. Cena těchto židlí je v řádech statisíců korun.“

Použitelné jen dva z deseti
Roli celebrity mezi vystavenými artefakty pak hraje houpací lehátko „7500“
z 80. let 19. století. V České republice
se nacházejí jen tři. „Představuje vůbec
nejobdivuhodnější produkt Thoneta
ukazující úplnou mez jeho vynálezu
ohýbání dřeva. Základní prvek lehátka
tu totiž tvoří přes pět metrů dlouhá tyč.
Její ohýbání bylo velmi náročné a použitelné byly z deseti kusů jen dva. Proto
také šlo o velmi drahý výrobek. To ostatně platí i z dnešního sběratelského pohledu,“ poznamenal Tomáš Brejník.

Největší světová sbírka etiket od sýrů
Ladislav Likler získal
první nálepky v prachu
na půdě. Má jich statisíce.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
ČR | Kdyby jej na začátku 60. let minulého století neposlali uklízet na půdu
kroměřížské mlékárny, dost možná by
dnes žádná sbírka etiket nebyla. Z náhodného nálezu se vyklubala celoživotní vášeň a díky tomu se může Ladislav
Likler chlubit největší sbírkou sýrových
etiket na světě. Čítá 230 tisíc kusů ze
všech pěti kontinentů.
„Nejmilejší jsou mi ale pořád ty první, z půdy,“ usmívá se muž. Žije v Praze
a živí se jako degustátor sýrů. Do Kroměříže svou sbírku přivezl mimo jiné
proto, že je absolventem tamní střední
průmyslové školy mlékárenské.
„Byl jsem v prvním ročníku, když
jsem na tu půdu vylezl s několika spolužáky, etikety jsme tam našli zapomenuté v prachu. Byly z počátku století,“
vzpomínal Likler. Nález si kluci mezi

sebou rozdělili. „Sbírat jsme začali
všichni, jen já u toho ale zůstal a ostatní
mi své sbírky nakonec přenechali,“ dodal nevšední sběratel.

„Etiketáři“ se mezi sebou
znají a navštěvují
A jak se sbírají etikety? Některé se kupují, jiné pošlou na vyžádání přímo výrobci nebo je sběratelé čile mění mezi
sebou. Vůbec nejrozšířenější je sběratelství sýrových etiket ve Francii. V Česku
je zhruba stovka různých kolekcí.
O tom, že Liklerova je největší, nikdo
ze světové špičky nepochybuje. „Známe se, navštěvujeme a o sbírkách máme
dokonalý přehled,“ ujistil.
Uložit statisíce papírků znamená mít
dvě místnosti plné skříní. V nich jsou šanony s etiketami a legendou ke každé
z nich. Unikátní sbírku převzala před
časem firma Laktos, proto se vystavuje
pod názvem Laktos collection. Likler jí
ale dál dělá kurátora. „Podařilo se mi ji
předat a zajistit, to je důležité,“ pochvaluje si. K vidění je v prostorách kroměřížské radnice do 13. listopadu.

Ladislav Likler nasbíral 230 tisíc etiket ze všech kontinentů. V Kroměříži vystavuje řadu zajímavých kousků.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
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V PÁTEK VAŘÍ
Gabriela Sedláková (27)

Svobodná matka dvou
dětí nemá ukončené
vysokoškolské vzdělání. Je na mateřské dovolené a věnuje se volné živnosti – fotografování a práci na jejím
webu s recepty. Bydlí v domku v Senetářově. Má ráda maso, ryby, zeleninu,
ovoce a těstoviny. Nejraději má pečené
telecí maso na bylinkách, domácí hamburgery a saláty. Nesnáší kuře na paprice, houby (kromě nakládaných praváků) a vnitřnosti. Nikdy by nesnědla chobotnici a dršťkovou polévku.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Veronika Horáčková (26)

Vyučená prodavačka
je nyní na mateřské dovolené. Má dvě děti
a s partnerem plánují
svatbu. Přihlásila se
hlavně kvůli možné finanční výhře. Ráda
pracuje na zahrádce a pěstuje různou zeleninu a ovoce. Veroničiným nejoblíbenějším jídlem je koprová omáčka. Nesnáší ryby, jí pouze uzeného lososa.

Česká republika

Dámy? To spíš dlaždiči
Tolik sprostých slov jako
na jihu Moravy v pořadu
Prostřeno! ještě nikdy
nepadlo. A to soutěží
jenom samé ženy.
ČR | V pondělí vařila Veronika a Andrea hned zkritizovala, že to u ní v bytě
„smrdí čůránkama“. Padala hodně ostrá
a vulgární slova. Přesto na Veroničinu
krkovičku zazněla samá chvála. A první
hostitelka se už těší, jak to dá soupeřkám od zítřka pěkně „sežrat“.
Poloviční Italka Patrizia v úterý nabídla chutné hovězí plecko s kořenovou
zeleninovou. Zábava byla italská – zdobení pizzy na terase a dobré víno.
Nejstarší hostitelka Ľudmila, původem Slovenka, byla ve středu nad věcí

Středa: Ľudmila Lepková (62)

Je vdova, má dceru
a dva vnuky. Před důchodem byla vedoucí
prodejny
nábytku
a operátorka. Bydlí
v Klevetově, části města Letovice v okrese
Blansko. Jejím největším koníčkem
jsou květiny a má ráda hudbu. Nejvíc si
pochutná na řízku a rýži, což je kombinace obvyklá na Slovensku. Nesnáší syrový česnek. Nikdy by nesnědla mořské
plody, mušle a slimáky.
Čtvrtek: Andrea Brzobohatá (19)

S přítelem rakouského
původu mají dvouletého syna . Teprve se zařizují, bydlí v rodinném domě jejího otce
ve Strachotíně. Ráda
chodí rybařit. Miluje
českou kuchyni, ale nesnáší zabijačková jídla. Těší se na dobrou zábavu.

„Jsem zvědavá, jestli počasí vyjde,
protože jsem si to naplánovala tady v našem altánku,“ říká v pátek Gábina, svo-

Už se těším, jak to od zítřka dám
soupeřkám pěkně ‚sežrat‘.

Na čtvrtek se Veronika těšila, až Andree všechno oplatí. Ta podávala závitky z krůtího masa. Ořechová omáčka
k hlavnímu chodu udělala radost zejména Gábině, která ráda ochutnává něco
nového. Veronika při šmejdění v podkroví hledala hlavně prach a špínu. Andrejka reagovala pláčem, prý ji to „bolí
u srdce“. Soutěžící dámy Veroniku dost
podezíraly, že chce soupeřce zkazit celý
večer. „Promiň, ale čisto,“ usoudily po
své kontrole. Gábině připadala večeře
jako „z dobré restaurace“, Veronice naopak jako „hospodské jídlo bez nápadu“.

bodná maminka dvou dětí. Její starší domek je koncipovaný jako venkovský statek, doma mají hodně zvířat. Nachystá
hamburgery, jeden s telecím a druhý
s červenou řepou. Jenže narazí u soupeřky Veroniky.
Gabriela ráda fotografuje, takže plánovala trochu pózování na konec, vždyť
je to poslední večeře. Veronika se s Andreou ale odmítne fotit…
Kdo v Jihomoravském kraji vyhraje
50 tisíc? Dramatické Prostřeno! sledujte každý všední den od 17.50 hodin na
televizi Prima.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Antipasti misti aneb Italský předkrm

Úterý: Patrizia Lozzi (25)

V Itálii vystudovala
vysokou školu. Pracuje jako project manager. S přítelem Paolem, který je také Ital,
vychovávají tříletého
chlapečka Leonarda.
V rodinném domě v Modřicích mají ještě psa Wallace. Má ráda lehkou kuchyni, hlavně zeleninu, nejvíc si pochutná
na pizze. Nesnáší zvěřinu a nikdy by nesnědla žábu nebo šneka.

„

a svoji večeři zvládla. I přesto, že provokující Veronika pravou slepičí polévku
nesnáší kvůli „smradu po slepici“.

Ingredience: 5 vajec, 5 plátků šunky,
9 plátků sýru, pomazánkové máslo
nebo sýr, sušená rajčata, mini mozzarella, bazalkové pesto, olivy zelené, cherry
rajčátka, 5 cereálních bulek, gorgonzola, olej, sůl, pepř.
Postup: Rozšleháme vajíčka a na pánvičce si upečeme dvě zlatavé vaječné
omelety. Ještě teplé je přendáme na pečicí papír a první omeletu uprostřed potřeme pomazánkovým máslem, obložíme plátky šunky a sýru, uděláme ruličku a dáme do ledničky. Druhou omeletu
si dáme také na pečicí papír, potřeme bazalkovým pestem, obložíme sušenými
rajčaty a rozpůlenou mini mozzarellou.
Opět srolujeme a dáme do ledničky.
Sýrová roládka: Troubu rozehřejeme
jen na 50 stupňů, na pečicí papír si naskládáme plátky sýra a dáme do trouby,
aby se hezky spojily. Po pár minutách
vytáhneme a potřeme pomazánkovým
máslem a poskládáme gorgonzolu na
kostičky. Zarolujeme a dáme ve fólii do
ledničky ztuhnout. Na párátka napíchneme rajčátko, mini mozzarellu a nakonec
zelenou olivu a vytvoříme několik malých špízů v barvě italské trikolóry. Bulky si nakrájíme na tenké plátky a dáme
do předehřáté trouby. Jak budou křupavé, tak pokapeme olejem a posolíme,
můžeme ozdobit rajčetem.

Mušketýrské závitky, placičky
Podáváme s míchaným zeleninovým salátem šopského typu a s plackami, které
připomínají rösti.
Ingredience: 5 kusů kuřecích prsou,
sůl, mletý pepř, koření typu Podravka,
hořčice, vývar, olej, 5 plátků tvrdého
nebo taveného sýra, kompotované ovoce na ozdobu. Náplň: 3 střední cibule,
250 g šunkového salámu, 250 g konzervovaných žampionů, nakrájená červená
paprika, 2 vejce, pepř a sůl.

Postup: Maso mírně naklepeme, osolíme, opepříme, okořeníme a potřeme
hořčicí. Na cibulce si opečeme pokrájené suroviny na náplň, kterou zahustíme
vejcem. Necháme jemně vychladnout,
dáme na maso a uděláme závitky, které
sepneme párátkem. V kastrolu rozehřejeme olej, opečeme závitky, podlijeme
je vývarem a dusíme. Před podáváním
na každý závitek dáme ještě v nádobě
plátek sýra, který by se měl roztavit,
a propíchneme ozdobným kordíkem, na
který jsme dali jako dekoraci dva druhy
kompotovaného ovoce. Bramborové
placky jsou ze syrových brambor, usmažené jako bramboráky, ale brambory nastrouháme nahrubo. Na pánvi rozpálíme olej, přidáme brambory, vytvoříme
placku a zvolna pečeme. Otočíme, posolíme a opékáme i po druhé straně. Podáváme se závitky a míchaným zeleninovým salátem s cibulkou.

Domácí hamburger z červené řepy
Ingredience – bulky: 275 g hladké
mouky + na pomoučení, 170 ml vlažné
vody, 20 ml rostlinného oleje, 20 g čerstvého droždí, 1 a 1/2 lžičky cukru krupice, 2 lžičky soli, 1 vejce, sezamová/slunečnicová semínka. Řepový burger:

550 g nastrouhané červené řepy, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 180 g ovesných
vloček, 200 g strouhaného sýru, 2 lžíce
olivového oleje, 2 celá vejce, sůl a pepř,
4 lístky šalvěje. Na dokončení: salát,
dresink (bílý jogurt, česnek, olivový
olej a špetka soli). Postup – bulky: Vykynuté těsto prohněteme a rozdělíme na
kusy. Bulky vytvarujeme tak, že si těsto
roztáhneme do tvaru čtverce a rohy přehneme dovnitř, bulku pak již jen v ruce
dotvarujeme. Klademe na pečicí papír
a ještě 20 minut necháme kynout. Troubu si předehřejeme na 200 °C, bulky potřeme vejcem s vodou a posypeme semínky. Pečeme 13 až 15 minut, musí zezlátnout. Burger: Červenou řepu okrájíme a na hrubém struhadle nastrouháme.
Stejně postupujeme s cibulí a česnek vymačkáme. Přidáme olivový olej, vejce,
vločky a promícháme. Sýr strouháme
na jemnějším struhadle, přidáme ke
směsi. Lehce osolíme a opepříme, promícháme. Dáme 30 minut odpočinout –
není nutné dávat do lednice. Z hmoty
tvarujeme malé bochníčky, dáme na
plech s pečicím papírem a pečeme na
grilu – z obou stran zhruba 12 minut.
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„Překonal jsem v sobě všechny
ďábly. Nobelovu cenu nechci“
Slavný básník Otokar
Březina neproměnil ani
jednu z nominací na
prestižní cenu. Sám o ni
však ani nestál, na rozdíl
od blízkých přítelkyň.
HANA JAKUBCOVÁ
ČR | Když si 10. prosince 1925 George
Bernard Shaw kráčel ve švédském
Stockholmu při blyštivém slavnostním
ceremoniálu pro Nobelovu cenu za literaturu, v dalekých Jaroměřicích nad
Rokytnou si opět s ulehčením oddychl
jeden z místních obyvatel.
Introvertní básník a učitel ve výslužbě Otokar Březina neměl rád humbuk.
A už vůbec ne humbuk kolem svého
jména. Vynikající symbolista si nade
vše vážil vnitřního klidu.
Další z celkem osmi nominací na Nobelovu cenu za literaturu pro něj před
devadesáti lety opět nevyšla. Jeho obdivovatelům z řad tuzemských profesorů
se nepodařilo nominaci proměnit ani
v letech 1928 a 1929.
Březina si už v roce 1916, kdy byl nominován poprvé, posteskl: „Kvůli Nobelově ceně má sem přijeti švédský učenec Jensen, který mi ještě psal. Chce
mne ještě sváděti démon bohatství. Překonal jsem v sobě již všechny ďábly
a přichází tento. Já Nobelovu cenu nechci… Odepsal jsem Jensenovi, že bychom se spolu těžko domluvili, neboť
umíme oba špatně německy.“

Pocty by byly jenom
marným utrpením a tíží
O šest let později o další z řady nominací poznamenal, jak je nemilé, že se ho nikdo nezeptal, zda cenu chce. Jiný rok
zase zarputile zdůraznil, že se necítí
vnitřně oprávněn, aby ji mohl přijmout.
„Musil bych ji odmítnouti. I kdyby snad
proti očekávání byla mi přiřknuta. Na
místech, kde stojím, nemůže mi svět už
ničeho dáti. Všechny pocty byly by mi
jen marným utrpením a tíží… Svoboden vnitřně, bez závazků k mocím tohoto světa, poslušen jedině svého vnitřního hlasu,“ řekl přátelům.
Do nominací byl zaangažovaný především Arne Novák, pozdější rektor brněnské Masarykovy univerzity, a lidé
kolem něj. Časem se připojili také profesoři z Prahy a Bratislavy.
Když byl sám Březina tak zatvrzele
odmítavý, proč ty opakované návrhy?
„Jako jedna z možných variant přichází v úvahu i ta, že ženy kolem něj by pení-

Historický snímek z června 1928 zachycuje setkání Otokara Březiny a Jakuba Demla s prezidentem T. G. Masarykem.
Březinův odkaz později přitáhl do Jaroměřic také Edvarda Beneše a Václava Havla.
FOTO | ARCHIV
ze spojené s udělením ceny uměly dobře
investovat. Blízké přítelkyně Anna
Pammrová a Pavla Moudrá uvažovaly
o zřízení osady, kde by se žilo podle nových pravidel vegetariánsky, zvířata by
nebyla zapřahována jako tažná do povozů. Na to by se jim ty peníze hodily,“ domnívá se Jiří Dan z Masarykovy univerzity. První laureáti v roce 1901 dostávali
150 tisíc tehdejších švédských korun,
dnes je odměna osm milionů.
Jak třeba v roce 1925 vypadal celý
proces nominací na Nobelovu cenu?
Byla v něm spousta dopisování mezi
Prahou a Stockholmem, také tajné depeše a bylo potřeba zajistit právě dodávku
přeložených knih. Literární historik
a kritik Arne Novák se obrátil na brněnská knihkupectví Františka Karafiáta
a Arnošta Píši. Ta zaslala požadované
knihy do Stockholmu. Účty ve výši

„

lova komité „neovládá českého jazyka,
jsou vázáni ve svém soudu na elaborát
přiděleného znalce slovanských jazyků,
profesora slavistiky v Kodani“.
Březina působil v Jaroměřicích v měšťanské škole. „Učil moji pratetu z Kojetic. Ona na něj velice živě vzpomínala
jako na laskavého, výborného kantora,“
přidal rodinnou vzpomínku Jiří Dan.
Vyučování hordy rozjívených dětí
však básník nenesl lehce, některé prameny uvádějí, že to pro něj bylo nutné zlo.

Svou zabržděnou sexualitu
ventiloval v tvorbě
Jaký vlastně byl řadový občan Jaroměřic, kterého intelektuální špičky nejen u
nás tak ctily a který se nikdy neoženil,
přestože měl díky svému originálnímu
myšlení blízké přátele i mezi ženami?

mohl působit v extrémním případě jako
podivín. Mezi lidmi se někdy cítil upjatě, stísněně. Těžko navazoval kontakty
a přes veškerou snahu nalézal málo námětů k rozhovoru. Zato se spřízněnou
duší byl schopen vést třeba mnohahodinové hovory,“ říká grafolog.
Nakonec Nobelovu cenu za literaturu
získal z Čechů pouze Jaroslav Seifert
v roce 1984, i když navržený byl například také Karel Čapek.
„Jsme ale příliš malý národ, byly by potřeba překlady do jiných jazyků, takže na
dalšího nositele tohoto nejprestižnějšího
ocenění asi budeme ještě dlouho čekat,“
podotkl Jiří Dan. Svou roli při udílení často hraje politika, to byl v době studené
války i případ Seifertův.

Mezi lidmi se cítil upjatě, stísněně. Přes
snahu nenalézal náměty k rozhovoru.

388 korun a 50 haléřů uhradilo ministerstvo školství a národní osvěty.
Návrh psaný francouzsky a signovaný brněnskými profesory putoval od Nováka ministerstvu zahraničních věcí.
Velvyslanectví ve Stockholmu v dopise
z 3. února 1925 potvrzuje příjem návrhu. I to, že jej neprodleně předalo do rukou stálého sekretáře Švédské akademie doktora Karlfeldta.
V dopise se zmiňují i důvěrné informace, například že nikdo ze členů Nobe-

Dobře to vystihl uznávaný brněnský
grafolog Jiří Kulka, který měl možnost
prostudovat básníkovy rukopisy a jeho
velmi neobvyklé písmo. Kulka krom jiného zmiňuje, že Březina si byl vědom
toho, že je neatraktivní, měl zabržděnou
sexualitu, kterou ale ventiloval ve své
tvorbě. Byl velmi originální a svérázná
osobnost s mnoha nápady, které byly
nové a společensky hodnotné.
K jeho silným stránkám patřily vynalézavost a tvořivost. „Na okolí ovšem

Básník Otokar Březina působil v Jaroměřicích nad Rokytnou jako učitel. Je pochovaný na místním hřbitově a jeho odkaz připomíná muzeum.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
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Vzpomínky má zapsané na těle
„Naši tatéři jsou dnes
stejně dobří jako ti
v Americe,“ říká Martin
Cagaš, který maluje na
kůži už téměř deset let.

vídat inkoustová tetování dělaná někde
na vojně nebo v kriminálu, takže starší
generace to má logicky spjaté s těmito
věcmi. Tím, že ale vídají něco jiného,
otevírá se jim obzor a začínají si zvykat.
Nedávno jsem potkal na bazéně starší
paní a ta mi říká: Proč jste si tak zhyzdil
to krásné mladé tělo? Ukázal jsem jí
jako příklad jedno tetování, vysvětlil,
proč a s jakým příběhem ho mám spojené, a než jsme si dali jeden bazén, tak
mi ta paní říká: To je krásné, nikdy by
mě nenapadlo, že to takhle může být.

MARTIN PJENTAK
ČR | Lidé u nás už poznají, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným tetováním.
I pro naprosté laiky tetování neznamená
představu rozplizlé inkoustové „kérky“
z kriminálu. Říká to přerovský tatér
Martin Cagaš, známý pod přezdívkou
Cágo. Svůj první obrázek na tělo si nechal udělat v šestnácti, aktivně pak začal tetovat zhruba před devíti lety.

Takže všechna svá tetování máte
spojená s nějakým příběhem?
Ano. I proto jich mám relativně málo na
to, že je mi třicet let. Nechávám se tetovat už od svých čtrnácti a pořád mám
dost místa. Nechávám si to na „razítka“,
jak tomu říkám. Tedy vzpomínky na pozitivní věci, které ke mně v životě přišly.
Podívám se, vrátím se v čase a vzpomenu na příběhy, se kterými je to spojeno.

Kdy jste o tetování řekl – to je ono?
Mám to spojené s hudbou. Mým bubenickým vzorem byl Travis Barker z kapely Blink 182, který byl celý potetovaný. Bylo mi dvanáct třináct let a úplně
mě fascinoval. Pak jsem hrál v různých
kapelách, kolem sebe jsem měl lidi s tetováním, nechal jsem se tehdy i poprvé
potetovat. Tenkrát jsem zjistil, že v Přerově nejsou tatéři, kteří by byli schopni
to udělat tak, jak bych si to představoval. Musel jsem je hledat jinde, v Praze
a dalších městech, kde jsem věděl, že
mi vyhoví podle mých představ.
Tak jste začal tetovat sám?
Později jsem se ocitl na nějakou dobu
v Americe a kamarád, bubeník naší kapely, který věděl, že se o to zajímám, mi
koupil strojek, ať ho potetuji. Můj první
podnět byl tedy, že udělám svému nejlepšímu kamarádovi tetování i za cenu
toho, že to bude peklo. Nakonec se to
povedlo, dodneška mám to tetování vystavené v galerii. Měl jsem štěstí na lidi.
Byli kolem mne tatéři ochotní mi poradit, takže jsem to nepokazil. Tatérství se
stalo mojí obživou.
Říkáte, že vám v začátcích radili známí. Myslel jsem, že si každý tatér hlídá své know-how?
Hlídá, samozřejmě. Když přijde někdo
cizí a ptá se, jak jsi začal nebo jak to děláš, člověku se nechce prozrazovat své
know-how. Já jsem hrál v kapele s klukem, který se tím zabýval. Byl to kamarád, který byl ochoten mi poradit. Takže
jsem měl štěstí. Dnes už je to jednodušší, člověk si najde různé návody na YouTube. Funguje teď hodně domácích tatérů, kteří si koupí levný strojek z Číny
a myslí si, že jsou umělci.
V 90. letech převládali motýlci, delfíni a podobné věci. Co dnes?
My jsme byli hodně zbrzdění režimem,
který tady byl předtím. Proto byli
v Americe o hodně dál než my. Díky internetu už dnes lidé vědí, jaký je rozdíl

Tetujete se i sám?
Na začátku jsem na sobě zkoušel nějaké
barvy na noze. Po dvou hodinách mne
z toho bolela záda a dodnes to nemám
dodělané. Takže ne. Buď chci sedět, nechat se tetovat a užít si to, nebo tetovat
někoho v klidu sám.

„Na svůj věk ještě moc tetování na těle nemám,“ říká přerovský tatér Martin
Cagaš.
FOTO | MARTIN PJENTAK
mezi dobrým a špatným tetováním.
Vidí, co všechno se dá udělat, a to ty tatéry nutí, aby se snažili, protože jinak
hrozí, že k nim lidé přestanou chodit.
Dnes už i umělci, co umí kreslit, začínají tetovat. Dnes už nemusíte jezdit za
dobrým tetováním do Prahy.

„

Dříve byli lidé
zvyklí vídat
inkoustová tetování
dělaná někde na vojně
nebo v kriminálu.
Tetování jsou čím dál kreativnější.
Objevují se díla na hranici umění…
Je to tím, že lidstvo už je všeho přehlcené. V 90. letech lidem stačilo, že si nechali dělat tribaly (tetování s etnickými
vzory a motivy – pozn. red.), motýlky
a další základní věci. Dnes už se to posunulo až k abstraktním věcem, že si třeba
nechá člověk udělat jen linku od palce
až ke krku a podobně. Je milion stylů,
tradiční tetování, umělecké, skicované.
Člověk už je nakoukaný všeho. Někteří
tatéři se chtějí posouvat dále, nechce se
jim deset let dělat pořád to samé dokola
jako nějaká kopírka. Jsem zvědavý, jak

to bude vypadat za dalších deset roků.
Jak je na tom dnes česká scéna ve
srovnání se zahraniční?
K nejlepším tatérům na světě patří můj
nejlepší kamarád, který na mně dělal
své druhé tetování v životě. Říká si Ondrash, je z Přerova a teď bydlí ve Znojmě. Jezdí za ním lidé třeba až z Havaje,
z celého světa, a má na tři roky dopředu
obsazené termíny. Dnes už nejsou rozdíly mezi Českem a Amerikou. V každém
velkém městě najdete aspoň jednoho
opravdu dobrého, osobitého tatéra.

Ptají se všichni zákazníci, jestli to
bude bolet?
Samozřejmě. Už přemýšlím, že si tady
na zeď udělám deset nejčastějších otázek, ať na ně nemusím pořád dokola odpovídat. Jestli to bolí? Jak dlouho to
trvá? Jak jsem se k tomu dostal? Když
to musíte vyprávět čtyřikrát za den, tak
už máte chuť si něco vymýšlet. Ale je logické, že to bolí. Snažím se to lidem popsat, ale stejně jsou všichni nervózní.
A už vám někdo ve strachu utekl?
Ještě ne. Ale když děláme větší věci,
tak to musím rozdělit, protože lidé třeba
řeknou, já už to nedávám. A stalo se mi,
že mi tady jedna holka omdlela, to bylo
ale od nervů.

Je znát i na požadavcích zákazníků,
že si zvykají na zvyšující se kvalitu?
Přál bych si to. S lidmi, co ke mně chodí, proto i mluvím, abych mohl dělat
něco, co by mne posouvalo. Ptám se
jich, zkusme to udělat jinak, novým způsobem. K lidem, kteří dělají umělecké
věci, už nikdo nejezdí s tím, že chce delfínka. Já jsem komerční tatér, o to více
mne těší, když se podaří udělat něco nového a když jsou za to lidé vděční.
Dříve bylo tetování spojené s různými subkulturami, jak je to dnes?
Ještě před deseti lety jsme byli národ
plný předsudků. Sice jsme stále, ale už
je to uvolněnější. Dříve byli lidé zvyklí

Do tetování stále více pronikají vlivy umění.
AUTOR | CÁGO TATTOO

DĚTSKÝ

SVĚT

2.-17.11.
Klidné a samostatné bydlení vhodné pro seniory

Dětská herna ZDARMA

Všední dny: 14.00 - 18.00 hod.
Víkendy:
11.00 - 18.00 hod.

TM

ceny bytů od 6.345,- Kč/měsíc
jsme zaměření na bydlení seniorů, smluvní lékař, sociální služby
zajišťujeme ve spolupráci s Farní Charitou Neratovice
Bezpečí, svoboda a nezávislost bydlení,
Služby i sportovní vyžití…
Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte
na venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně.
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo masáže v objektu,
zajistíme další služby na přání (nákupy, péče, pošta, opravy oděvů aj.).
WWW.OCLETNANY.CZ/fb

60% bytů je obsazeno, z toho 70% seniory.

30

www.5plus2.cz

Tajenka: až potom, cos ji potřeboval.

INZERCE

PrODEJ

POZEMKY u PrahY
cena od

2.290 Kč/m

2

Zákaznická linka:
Po - Pá 8 - 14 hod.
+420 326 913 251
+420 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

PENÍZE
IHNED ZA
VAŠI
NEMOVITOST

- okamžitá výplata
zálohy, exekucí a dluhu

Volejte
774 335 502

PŮJČKY
pro všechny

- seriózní jednání
- bez poplatků
- bez volání na 900.....

Tel.: 777 069 118

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

Benešovsko
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Jedno kolo na tisíce Pražanů

V metropoli by příští rok konečně měl začít fungovat systém veřejného sdílení bicyklů neboli bikesharing
ADAM VÁCHAL
PRAHA | Je to trochu jako kolo mít a zároveň nemít. Moci se poměrně rychle
přemisťovat po Praze, ale nemuset řešit
třeba to zda mi někdo bicykl ukradne.
Bikesharing neboli systém veřejného
sdílení jízdních kol, je ve světových metropolích využívaný již dlouhá léta.
Nyní by konečně mohl začít fungovat
i v Praze. Příští rok by mohly být v ulicích umístěny stovky bicyklů, které si
mohou lidé za poplatek vypůjčit.
„V roce 2016 chceme mít v ulicích
zhruba tři sta kol,“ popisuje Pavlína Pacáková, koordinátorka projektu Rekola,
který nabízí lidem k zapůjčení starší
kola natřená narůžovo. Dosud jich je po
městě rozmístěno zhruba sedm desítek.
Kvůli stále stoupajícímu počtu zájemců
se však společnost Rekola rozhodla rozjet projekt ve velkém.
Bude se ale muset vypořádat s konkurencí. Na český trh totiž vstupuje společnost Social Bicycles. Ta provozuje bikesharing v několika amerických městech
a nyní plánuje půjčovat kola také v Praze, kam příští rok umístí stejně jako Rekola tři sta bicyklů.
Vynikat by měly především svým
technickým provedením. Budou například postrádat klasický řetěz, ten nahradí kardanová hřídel, od které si lidé laicky řečeno neušpiní kalhoty. Součástí
každého bicyklu budou také samorozsvěcující se světla a systém GPS, díky
kterému bude možné jednotlivá kola sledovat.
Stejně jako společnost Rekola, také
Social Bicycles nepočítá s výstavbou

Zakladatelé projektu Rekola jsou bratři Filip a Vít Ježkovi. Inspirovali se v zahraničních městech.
husté sítě stojanů. Právě ta je zpravidla
jednou z největších investic. Kiosky totiž musí obsahovat potřebnou technologii, s jejíž pomocí si zákazníci kola půjčují, případně za výpůjčku platí. Systém Social Bicycles však veškerou technologii instaloval přímo do kol.

Systém si mohou lidé v rámci přehlídky Designblok nyní vyzkoušet. V ulici
Na Příkopě je totiž umístěn stojan s pěti
exempláři. Kolo je možné si po registraci půjčit a projet se s ním po Praze. První hodina je zdarma, každá další pak stojí sto korun. „Až se projekt spustí na-

FOTO | ARCHIV MAFRA

ostro, ceny budou upraveny,“ vysvětluje mluvčí iniciativy Pro lepší město, která se na systému bikesharingu podílí.
Také Rekola zvažují, že přijdou s novým ceníkem. Zatím vybírají od svých
zákazníků pevně danou částku 700 korun za rok či 150 korun za měsíc.
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Mezinárodní personální společnost ADECCO
hledáme pro svého klienta společnost
LEGO Production s.r.o. v Kladně uchazeče na
pozici:

Podnikám
s Providentem
ve vlastní režii!

OPERÁTOR VÝROBY
Nabízíme:

Rozjeďte své podnikání
jako prodejní specialista
úspěšné mezinárodní irmy.
Výdělek až 60 000 měsíčně
Podpora do začátku podnikání












Hledáme:

 Manuální zručnost
Mzda od 90 Kč/hod
 Jemná motorika
Měsíční bonus dle výkonu
 Fyzická zdatnost
Práce na plný úvazek nebo brigáda
 606
Časová
Dotované
stravování,
Neváhejte
a kontaktujte nás na tel.
776flexibilita
413,
Kreativní myšlení
5 týdnů dovolené
601
589 437 případně zasílejte Vaše životopisy
na
Náborový příplatek
email
:
usti@adecco.com
Možnost přechodu do kmenového stavu
Zdarma svozy zaměstnanců
Zdarma fitness a masáže,
Slevy u kladenských firem a LEGO výrobky

Spolupráce s týmem
obchodních zástupců

www.podnikamsprovidentem.cz

844 666 777

Neváhejte a kontaktujte nás na tel. 724 299 991
případně zasílejte Vaše životopisy na email :
marcela.binkova@adecco.com
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Benešovsko

Spolupráce „MB a MB“ začíná
fungovat. Baroš už zase září
Mladá Boleslav v létě
angažovala fotbalovou
hvězdu jménem Milan
Baroš jako posilu
i lákadlo pro fanoušky.
Plán se začíná naplňovat,
útočník nabírá formu.
PETR PROCHÁZKA
MLADÁ BOLESLAV | Zatímco jiný populární fotbalista Petr Švancara proslul
přezdívkou Mercedes, Milanu Barošovi
se díky iniciálům říká eMBéčko. Bylo
to tedy celkem symbolické spojení,
když tohle nejslavnější fotbalové embéčko v létě zaparkovalo v Mladé Boleslavi, tedy ve městě, kde se tahle auta
vyráběla.
Jenže dlouho to vypadalo, že půjde
jen o historický kousek vystavený kdesi
v garáži a nastartovaný pouze pro propagační účely. Barošovo slavné jméno
a velké charisma lákalo fanoušky, ale
hráč zůstával jen na lavičce mezi náhradníky. Výstavní kousek začínal rezivět, až trenér Karel Jarolím v sobotu konečně rozhodl: „Milane, proti Slovácku
půjdeš poprvé od začátku do hry.“
Embéčko okamžitě ukázalo, že se pořád umí předvést i jako prvotřídní superb s nejluxusnější výbavou.
„Čekání na první zápas v základní sestavě bylo nepříjemné, věřil jsem, že to
přijde o něco dříve,“ přiznal Milan Baroš po utkání, v němž zazářil dvěma
vstřelenými góly. „Je pravda, že jsem
byl v létě zraněný, měl jsem tam tréninkové manko. Navíc když už jsem se pak
cítil líp, tak jsem se zranil znovu, měl
jsem trochu svalové problémy. Kluci
v těch předchozích kolech hráli výborně, dávali góly, takže nebylo co měnit.
Tak to ve fotbale je. Musel jsem si na tu
šanci počkat, přišla a já jsem rád, že se
mi ji podařilo takhle využít.“
Ano, podařilo. Baroš se postavil na
špici útoku a obránci Slovácka z toho
byli natolik vyděšení, že od začátku působili jako trabant ve Formuli 1. Vicemistr Evropy z roku 2004 mezi ně vletěl
už v páté minutě a po technické střele
mohl utíkat slavit k rohovému praporku. Když o chvilku později zvolil ránu
mnohem razantnější, zaplul balon přesně k tyčce a byly z toho další oslavy.
Boleslav nakonec vyhrála 4:1, Baroš
měl i spoustu dalších šancí a když pár
minut před koncem opouštěl plac, aplaudovali mu fanoušci na stadionu vestoje.
„Pro sebevědomí je to samozřejmě
dobrá věc, když jako útočník dáte v páté

Milan Baroš útočí v boleslavském dresu v ligovém střetnutí proti Zlínu. To ještě nastoupil na hřiště jako náhradník.
Nyní už s ním kouč Karel Jarolím počítá do základní sestavy a útočník to splácí góly.
FOTO | JOSEF MAŠEK
minutě gól. A já jsem v tomhle střetnutí
skutečně chtěl hodně skórovat,“ přiznal
Baroš. „Měli jsme ještě nějaké šance,
ale všechno tam asi vždycky nespadne.
Já jsem rád i za ty dva góly, hlavně že
jsme vyhráli. Ještě by to tenhle atraktivní fotbal chtělo přenést i na venkovní
stadiony, hrát nátlakově, vytvářet si šance a začít z cizích hřišť vozit více bodů,“
přeje si bývalý hráč Liverpoolu, Lyonu
či Galatasaray Istanbul.
Mladá Boleslav ve fotbalové lize rozjíždí druhou desetiletku svého působení
v soutěži a i po důkladné revizi jednotlivých jmen je zřejmé, ža takhle slavné
eso ještě nikdy v kádru neměla. „Ať je
to, jak chce, takové značky má český
fotbal momentálně jen tři. Petra Čecha,
Tomáše Rosického a Milana Baroše,“
řekl šéf boleslavského klubu Josef Dufek, když v létě senzační posilu angažoval.
Měl dobře spočítané, co dělá. I když
se spekuluje, že vítěz proslulé Ligy mistrů z roku 2005 nyní stojí boleslavskou
kasu až půl milionu korun měsíčně, vyplatí se. V automobilce Škoda pracuje
řada zaměstnanců ze severní Moravy,
kteří Ostraváka Baroše milují, takže

klub získal nové příznivce. O fotbal v
Boleslavi se navíc nyní mnohem více zajímají také ženy, pro něž byl tmavovlasý uličník vždy idolem.
Setkání se sponzory či s mladými talenty, tohle všechno je Barošova parketa. Třeba když se nedávno slavnostně otvírala nová ubytovna pro nadané doros-

„

V Mladé
Boleslavi se
hraje útočný
a kombinační fotbal. To
mi vyhovuje, i proto
jsem si tuhle nabídku
v létě vybral.
tence, byl Baroš aktivně u toho a mladí
fotbalisté byli ze setkání u vytržení.
„Takové vzory mladí potřebují, aby
se posouvali v kariéře dopředu,“ míní
Josef Dufek.
I mimo trávník je tedy Milan Baroš
cenným článkem klubu. Ale jeho hlavní
role by přece jen měla být ještě na hřiš-

ti. Tam, kde v létě velmi chyběl, když
se Boleslav s nově poskládanou soupiskou snažila prokousat skrz předkola do
Evropské ligy.
„Když jsme Milana angažovali, nepočítal jsem s tím, že nebude okamžitě k
dispozici. Překvapilo mě to,“ reagoval
kouč Karel Jarolím na fotbalistovu připravenost.
Baroš nebyl stoprocentně fit a jeho
kondiční manko bylo zřetelné.
Nějakou dobu tedy trénoval individuálně, dával se fyzicky do kupy a prokousával se hierarchií ofenzivních hráčů
týmu. Až v sobotu konečně dostal pořádnou příležitost.
A okamžitě zařadil strhující rychlost.
„Dlouho čekal na šanci. Lepší vstup
si nemohl přát on ani my,“ lebedil si trenér Jarolím.
A jeho protějšek z lavičky poraženého Slovácka Svatopluk Habanec přidal:
„Baroš ukázal svou nadrženost na to
hrát v základu a my to bohužel vůbec nezachytili.“
Bude zajímavé pozorovat, co ještě tohle čtyřiatřicetileté embéčko dokáže.
Každopádně se zdá, že na definitivní
zaparkování do muzea má fůru času...

