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+ TV program na celý týden

Místo filmů vaří Na vysoké fialové noze
ovesné kaše
Když si před čtyřmi lety
David Borozidis a Jana
Burešová postavili
stánek s kašemi na akci
Apetit piknik, ani je
nenapadlo, že budou
vařit na plný úvazek.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Kameraman David a herečka
Jana opustili své původní profese a vaří
kaše ze základních surovin, bez chemie
a bílého cukru. „Evidentně nejsme jediní, kdo chce snídat kaše,“ říká David Borozidis.
Vaše firma Naše kaše oslavila minulý
týden čtvrté narozeniny. Začínali
jste ve dvou lidech. Jak velký tým

máte teď a jak jsou rozdělené úkoly?
Firma je stále stejná. Hlavní ruce, které
kaše tvoří, jsou moje a Jany. S přípravnými pracemi v kuchyni vypomáhají jeden až dva brigádníci. Ti také pomáhají
dávat kaše do krabiček. Další velcí pomocníci jsou naši rodiče – ti se starají
o dceru Emilku, když my vaříme. Janička vždycky přijde s novým receptem,
který společně dolaďujeme. A protože
Janička byla na mateřské, vaření jsem
ve větší míře převzal já – i proto, že hrnce jsou těžké. Janička je druhá kuchařka. Společně pak tvoříme propagační
věci. O Facebook a Instagram se starám
spíš já.
Kde vlastně kaše vznikají?
Ze začátku jsme vařili doma. Vzhledem
k tomu, že šlo o pár desítek krabiček,
měli jsme to schválené i úřady. S kašemi jsme chodili jen na trhy. Když jsme
se rozhodli, že se vaření budeme věnovat naplno, našli jsme provozovnu s vybavením k pronájmu. Velké hrnce jsou
pro nás přínosem, protože nám ulehčují
práci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Slavný módní návrhář Manolo Blahnik, jehož botky proslavil seriál Sex ve městě, spojil své síly se společností Preciosa a vytvořil luxusní kozačky zdobené
pom pomy a křišťály. Nejen tyto boty, ale i další lodičky z jeho dílny budou
k vidění v Museu Kampa, kde bude od 11. srpna do 12. listopadu probíhat výstava The Art of Shoes.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Pavláni dostali atypický chrám
Pozoruhodným tvůrcem
vrcholného baroka byl
Kryštof Dientzenhofer,
člen slavné dynastie
architektů. Zemřel před
295 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN BOHATA
OBOŘIŠTĚ/PRAHA | Na půdorysu tří
prolínajících se oválů se v Obořišti na
Příbramsku v roce 1712 k nebi vztyčily
zdi kostela sv. Josefa. Chrám doplnil
klášterní areál řádu Pavlánů. Projekt
pro ně vypracoval Kryštof Dientzenhofer, jeden z nejlepších architektů své
doby a příslušník slovutné stavitelské
dynastie.
Třicetiletý tvůrce do Prahy dorazil
z Bavor v polovině 80. let 17. století.
„Krystoff Dienzenhoffer, polýr, rodilý
z Babor w Rozenheimbu,“ uvádí matriční záznam pražského malostranského
kostela v roce 1685. V královském hlavním městě udělal solidní kariéru. Pomohl mu k tomu talent i dobrý sňatek. Za
ženu si totiž vzal starší vdovu Annu Marii Aichbaurovou, zámožnou malostranskou patricijku. S ní vyženil v Nostitzově ulici dům „U Dvou hrdliček“. Patřil
mu i další majetek, dům „U Petržílků“ na
Újezdě, letohrádek na Smíchově, zdejší
vinohrady anebo cihelna.
„Jako jeho první práce se uvádí stavba kláštera a kostela na Břevnově,“ píše

Kostel v klášterním komplexu v Obořišti je atypický svou orientací. Stal se jednou z řady středočeských staveb Kryštofa Dientzenhofera.
FOTO | MÚ OBOŘIŠTĚ
historik Antonín Kubín. „Nejvíce jej
ovlivnila díla italských barokních mistrů Borrominiho a Guarini Guariniho,“
uvádí historik Emanule Poche.
Ovšem nejen v Praze Dientzenhofer
projektoval ve stylu dynamického baroka. Zamířil také do středních Čech. Pro
Pavlány vytvořil zmíněný klášterní
komplex v Obořišti. Zdejší panství
mělo pohnutou minulost, v roce 1425
jej dobyli husité a pána tvrze Kolmana
z Křikavy ubili a hodili do plamenů.
V 70. letech 15. století koupil statek duchovní Tomáš Pešina z Čechorodu za
15 000 zlatých a věnoval jej Pavlánům
pro stavbu kláštera. Kostel je svou orien-

tací atypický. Obvykle se stavěly směrem k východu, ale kostel v Obořišti stojí směrem k západu. Komplexu osud nedopřál dlouhé existence. Zrušení se dočkal už za Josefa II. v roce 1786.
Na Skalce u nedalekého Mníšku pod
Brdy projektoval Dientzenhofer na sklonku 17. století kostel sv. Máří Magdaleny
pro tamnějšího pána Serváce z Englflussu. „Ten stavitele poslal do Aix en Provence, aby jako předlohu zaměřil a provedl nákres tamního kostela sv. Máří
Magdaleny,“ zmiňuje inspiraci Antonín
Kubín. V areálu v dominantní poloze
nad Mníškem vznikly spolu s chrámem
také poustevna a konvent. Na vnitřní vý-

zdobě všech tří budov se podíleli další
významní umělci. Strop ozdobil obraz
sv. Máří Magdalény od Petra Brandla.
Menší, nicméně neméně zajímavou
Dientzenhoferovou stavbou ve středních Čechách se stala kaple sv. Vojtěcha v Bubovicích kousek od kláštera
Sv. Jana pod Skalou. Šlo o stavbu na půdorysu osmiúhelníku. Nepřežila však
smršť josefínských reforem a dnes z ní
zbylo torzo. Dientzenhofer vyprojektoval zřejmě i kapli Povýšení sv. Kříže ve
Sv. Janu a podílel se rovněž na přestavbě benediktinského kláštera. Stavitel zemřel roku 1722 v Praze, majetek rozdělil rodině a různým spolkům.
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PRAVIDELNÝ PROVOZ HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 2017

Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým
parním vlakem okusit romantiku Starců na chmelu.
Během hodinové přestávky v Kněževsi můžete navštívit
výstavu historických drážních vozidel a expozice Klubu
historie kolejové dopravy (KHKD) a v Lužné si nenechte
ujít prohlídku Železničního muzea ČD.
• Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích
historických parních vlaků.
• Občerstvení zajištěno v bufetovém voze, uprostřed
soupravy historického vlaku.
• Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma!

Dopolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 9:52, Kolešovice příj. 10:42
Kolešovice odj. 10:52, Kněževes odj. 12:03, Lužná příj. 12:43

Odpolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 13:52, Kolešovice příj. 14:42
Kolešovice odj. 14:52, Kněževes odj. 16:03, Lužná příj. 16:43

PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 8 • 15 • 22 • 29. července, 5 • 12 • 19 • 26. srpna 2017

www.kolesovka.eu, www.khkd.cz, www.facebook.com/KHKD.CZ

V zoo a v botanické
zahradě bude wi-fi síť

Příští vydání
14. července
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdniny. Další vydání
tak najdete ve stojanech za 14 dní.
Mezi tím může navštívit náš web
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

PRAHA | Město rozšíří připojení k internetu prostřednictvím wi-fi v zoologické a botanické zahradě. Zavedení veřejné sítě pro návštěvníky obou zahrad vyjde magistrát zhruba na 11,16 milionu
korun, síť by měla začít fungovat do
pěti měsíců. Má pokrýt zejména návštěvnicky frekventované části zoo a botanické zahrady, celkově má být internet lidem k dispozici na většině plochy
obou zahrad. Lišit se bude rychlost připojení, například kolem zastávek MHD
nebo restaurací bude síť schopná přenést více dat.
(nol)
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Film pověsili na hřebík
a dali se na kaše

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

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ŽALUZIE SUCHÝ

Věnujete se ještě oboru, který jste
vystudoval?
Kameru jsem tak trošku pověsil na hřebík. Je ale skvělé, že mohu své vzdělání
uplatnit při propagaci Našich kaší. Díky
tomu, že si sám zvládnu vytvořit propagační videa, ušetříme dost peněz. S kamarády jsme po škole založili produkční firmu, tak si svátečně něco natočím.
Je těžší stát za kamerou nebo vařit
kaše?
Při vaření jsem svým pánem. Při natáčení se pracuje s velkým týmem lidí, může
rozhodovat někdo, kdo vám nemusí sedět. Pak je na place napjatá atmosféra a
není lehké to vydržet. Obě profese ale
mají společné to, že se jede celý den.
Co považujete za zlomový okamžik
Našich kaší?
Když jsme před čtyřmi lety přišli na
Apetit piknik, kam nás vybrali. Už to
byl úspěch. A navíc jsme kaše vyprodali, což jsme absolutně nečekali. V ten
okamžik jsme se rozhodli své původní
profese upozadit. Jelikož ani jeden
z nás nemá v této oblasti žádné vzdělání, skočili jsme do toho rovnýma nohama. Možná je před námi další přelomový bod. Máme rok a půl starou dcerku a
času stále méně. Přemýšlíme, jak to udělat, aby mohla firma dál fungovat, ale
my u toho nemuseli být 24 hodin denně.

www.zaluzie-suchy.cz
HLEDÁME ŘIDIČE
SKUPINY D
Dopravní společnost
DATA AUTOTRANS

hledá nové řidiče sk. D
Přijmeme spolehlivé,

seriozní a odpovědné řidiče
na zahraniční autobusy

„Aktuálně vaříme tři sladké kaše, pět slaných pomazánek, jednu sladkou pomazánku a vypečený jáhelník,“ říká David Borozidis. FOTO | ARCHIV NAŠE KAŠE
Reprezentovali jste Českou republiku na mistrovství světa ve vaření
kaší ve Skotsku...
Byli jsme tam nejmladší. Nejčastěji tam
byli padesátiletí a starší chlápci. Doprovázely je manželky – a vyprávěly, že
kaše doma musí vařit jen muži. Hlavní
kategorie byla uvařit ovesnou kaši.
K dispozici byl jen oves, voda a sůl. Zajímavé bylo, že každá kaše byla jiná. Záleží na kvalitě ovsa, způsobu míchání.
Získali jsme zajímavé kontakty, o Naše
kaše byl zájem. Ale protože mají trvanlivost jen pět dní, nemůžeme je vyvážet
do zahraničí.

Firmu jste založili proto, že máte
rádi snídaně a nevyhovoval vám sortiment na trhu. Myslíte, že mají čeští
zákazníci podobné vnímání?
Vidíme, že nejsme sami, kdo chce snídat kaše. Vnímáme trend jíst základní
potraviny nejlépe kvalitní, lokální. Je to
vidět i na sociálních sítích, lidé si fotí
své snídaně a nejsou z polotovarů. Díky
tomu můžeme fungovat a jsme za to
rádi. Doufáme, že poptávka po základních potravinách bude ještě dál růst. Pohanka a jáhly se v Čechách pěstují
málo, musejí se zatím dovážet. Což je
škoda, protože podmínky tu jsou.

(možno i na občasnou výpomoc).

Zajišťujeme jak vnitrostátní
dopravu, pravidelné linky, výlety
po ČR i zahraničí a vícedenní
okruhy po Evropě.
Platové podmínky dle dohody.
Vozový park do tří let.

V případě zájmu volejte

724 773 074
nebo nás kontaktujte
přes naše stránky

www.dataautotrans.cz
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KOUPILI JSTE SI OJETÝ VŮZ ŠKODA?
ZDARMA VÁM JEJ
ZKONTROLUJEME.
www.kontrolavozuzdarma.cz

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

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

Zjistěte, v jaké kondici je váš ojetý vůz ŠKODA!
Pokud čerstvě vlastníte ojetý vůz ŠKODA CitigO, FAbiA, RApiD, OCtAviA, ROOmsteR, Yeti nebo supeRb starý 4 a více let, nechte
si jej zdarma zkontrolovat v našem autorizovaném servisu ŠKODA. Provedeme kompletní diagnostiku a zaměříme se na 23 nejdůležitějších
součástí vašeho vozu. Prověříme kompletní technický stav vozu, včetně tlumičů, autobaterie, klimatizace a dalších částí vozidla.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AutO pODbAbsKÁ
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: 234 700 200
www.autopodbaba.cz
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Walda! Geniální bohém
by oslavil 85. narozeniny
Všichni ho známe jako Waldemara, ačkoliv se tak oficiálně jmenoval až
na prahu své čtyřicítky. Miloval ženy, auta a svobodný život. I proto
emigroval. Legendární zpěvák Waldemar Matuška by se 2. července
dožil 85 let. „Karel Gott se dře a je první. Já dělám hov** a jsem druhej,“
glosoval kdysi s humorem sobě vlastním soupeření s Karlem Gottem
o titul nejlepšího zpěváka. Co o Waldovi možná nevíte?
MATUŠKU SEZNÁMIL S BLECHOVOU
„DOHAZOVAČ“ DROBNÝ

Mladík Matuška se rozhodně
nebál alkoholu a střídal milenky. Předváděl se před nimi
v automobilech, ale mizerně
řídil. Postupně měl snad až
16 aut, která dokázal do měsíce nabourat, rozbít nebo
aspoň odřít. Komunističtí
policajti mu nikdy řidičák
nesebrali, nad jeho divokými nočními jízdami
zavírali oči. Později mu
dělala šoférku manželka
Olga Blechová.

Za seznámením Waldemara Matušky s Olgou Blechovou stojí zpěvák Milan Drobný. „Dohazovač“ D
b ý
Drobný
představil Matuškovi mladinkou Olgu se slovy:
„Hele Wali, tady je dívenka, která tě strašně
zbožňuje, chce tě!“ Zpěvák stroze
odvětil, aby mu Drobný nevo-dil děti. „Ale za dva roky bylaa
m
svatba,“ uvedl před časem
Drobný v rozhlasovém
pořadu Hvězdy vinylu.

Foto: archiv MAFRA, Muzeum
Waldemara Matušky v Josefově

HODNĚ MIZERNÝ
ŘIDIČ

„DISTANC“ ZA FÁMU
O MOČENÍ Z BALKONU
Že pomluvy mohou zle zatopit, se Waldemar
Matuška přesvědčil na vlastní kůži krátce poté,
co natočil muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Kvůli
fámě, že prý v Karlových Varech za přítomnosti Karla Gotta a Evy Pilarové močil z balkonu, dostal roční distanc. „Byla to jen fáma,
Walda byl v tu dobu se mnou ve Františkových
Lázních, kde jsem točila film Strakatí andělé.
Už tam mi režisér Pavel Blumenfeld naznačil,
že slyšel zvěsti, že se na Waldu něco chystá.
Vůbec jsme tomu nevěnovali pozornost, jenže
najednou
v zář
j d
áří – konec. Walda nesměl natáče
et, dokonce když hráli v rádiu
R
Růže
z Texasu, pouštěli je jen
in
nstrumentálně a písničku Takový
scchody do nebe za něj zpíval
Kaarel Kopecký,“ vypravovala dnes
70
0letá herečka Jitka Zelenohorskká. Matuškovy písně nesměly znít
také poté, když v roce 1986 emigrroval na Floridu. Komunisté dokonce nechali jeho hlas smazat i ze
slaavné znělky seriálu Chalupáři.

WALDEMAR? NE, VLADIMÍR Z KOŠIC
Zpěvačka vídeňských operet Mia Malinová porodila malého Waldu takřka na jevišti
v Košicích, kde byla právě na turné. Chlapečka nechala pokřtít jako Vladimíra, od malička mu však říkala Valdíku. Jeden z nejpopulárnějších československých zpěváků se pak
proslavil coby Waldemar, protože to na pódiu přece jen lépe zní. Oficiálně si ale nechal změnit jméno až v 70. letech, na prahu své čtyřicítky. Traduje se, že jeho otcem
byl cikánský primáš, šéf cimbálové muziky.

SOUBOJE S GOTTEM I SLÁVA S EVOU PILAROVOU
ROVOU
Zřejmě vůbec nejvíce oceňovaných duetů nazpíval
Waldemar Matuška s Evou Pilarovou, s níž se seznámil na prknech divadla Semafor. Jejich duet Ach, ta
láska nebeská z dílny Šlitr – Suchý byl v roce 1962
vyhlášen písní roku a Matuška následně získal vůbec
o
prvního Zlatého slavíka, který byl kdy udělen. Druhého
slavíka získal o rok později Karel Gott za píseň Oči
sněh
ěhem zaváté taktéž od Šlitra a Suchého,
třettího získal duet Gott-Pilarová za píseň
Sch
hody do nebe.

„BUDOVATELSKÝ“ ZAČÁTEK,
PAK UŽ HVĚZDA MUZIKÁLŮ
Waldemar Matuška (2. 7. 1932 – 30. 5. 2009) měl přirozené herecké nadání a na rozdíl od řady jiných popových
hvězd nebyl jeho výkon před kamerou křečovitý. Pomohly
ovém p
plátně
mu i konzultace s legendárním Josefem Kemrem. Na filmo
se Matuška poprvé objevil coby 28letý mladík v roce 1960 v budovatelském dramatu Sedmý kontinent. S popularitou přicházely nabídky
na obsazení ve kvalitnějších filmech, zejména muzikálech. Nejznámější je
Kdyby tisíc klarinetů (1973) nebo Noc na Karlštejně (1973), zahrál si také
v legendárním snímku Limonádový Joe (1964). A mimochodem, Waldemar Matuška má dokonce svoje muzeum. Nachází se v Josefově a založil
jej zpěvákům blízký přítel Miroslav Frost.

„Ob
ba pánové byli rozdílní jak barvou hlasu,
takk vizáží i náturou. Waldemar byl bohém,
Kaarel byl precizní, velmi pracovitý. Myslím,
že to nejlépe vystihuje věta, kterou kdysi
W
lám h
h**** a jsem druhej,
druhej,“
Waldemar
řekl: Karel se dře a je první, já dělám
vzzpomíná pro 5plus2 Eva Pilarová.
To Jiří Suchý
ý ssi dobře vybavuje, jak při natáčení muzikálu Kdyby tisíc klarinetů
Karel Gott velmi stál o píseň Tereza. „Tu jsme však už předtím slíbili Waldemarovi. Jiří Šlitr, aby Karla Gotta odškodnil, složil pro něj a pro Evu Pilarovou náročnou
kompozici, která se vymykala všemu, co kdy bylo v pop music složeno: Dotýkat se
hvězd,“ vysvětluje pro 5plus2 Jiří Suchý. A jaký měla k sobě obě pěvecká esa, tedy
Gott – Matuška, vztah? „Do duší jsem jim neviděl, ale vím, že kdykoliv byli spolu
pohromadě, chovali se k sobě vlídně, korektně a přátelsky. Řekl bych, že každému
z nich záleželo na tom, aby se pěvecky vytáhl,“ míní Jiří Suchý (na snímku).

Česká republika
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„Malá Moskva“ pod Prahou

Před 2O lety přestaly
v pražském metru jezdit
sovětské soupravy Ečs.
V podzemí sloužily více
než dvě desetiletí. Jejich
výběr před vozy domácí
výroby tenkrát rozhodly
také politické zájmy.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Archaická kulatá žárovková svítidla,
která se vždy na okamžik vypnula a souprava metra zhasla. Pamatujete? Bylo to jedno
z poznávacích znamení úplně prvních vozů
pražského metra s označením Ečs, které přestaly jezdit přesně před 20 lety. Poslední
souprava vyjela 29. června 1997.
Výstavba podzemní dráhy se pro hlavní
město stala zásadním tématem v 60. letech,
kdy se doprava v metropoli zahušťovala
a řada pamětníků si jistě dodnes vybaví
tramvajemi ucpané Václavské náměstí
i okolní ulice. Situace v pražské MHD byla
natolik vážná, že se jí dokonce zabývala teh-

dejší vláda. Podzemní dráha se stala evidentní nutností a roku 1966 se proto začalo
s její výstavbou. Otázkou bylo, jaké vagony
budou v Praze jezdit, do výběrového řízení
se přihlásily čtyři koncerny. Favoritem bylo
ČKD a jeho vyvíjená souprava R1. Snad
všichni měli za to, že jiné než v Československu vyrobené soupravy v Praze jezdit
nebudou. Druhu zvažovanou variantou
byly soupravy známé z moskevského metra
vyrobené v Mytiščinském strojírenském závodu, v němž se nedaleko Moskvy vyráběly podzemní vozy pro celý Sovětský svaz.
Ve hře bylo i švédské konsorcium a také rakouská firma SGP.
Přípravy stavby byly v plném proudu,
když jako blesk z čistého nebe přišlo politické rozhodnutí, že domácí soupravy R1 tunely pod Prahou svištět nebudou a vítězem se
stanou těžké ruské vozy.
Důvodů mělo být několik. Jedním z nich
byla vážná nehoda při testech československých vozů, při které hlavní konstruktér Antonín Honzík utrpěl těžká zranění. Dalším
argumentem bylo nedostatečné vyzkoušení
tuzemských vozů, což by způsobilo zpoždění sériové výroby. A konečně třetím důvodem byl samozřejmě tlak a lobby sovětské

Sovětské soupravy Ečs jezdily v pražském metru do roku 1997. Na snímku vpravo je vůz československé výroby R1, který ale nikdy nevyjel.
FOTO | ARCHIV DPP
strany, která nakonec do Prahy dodala
85 vozů Ečs.
Sovětské vozy ale byly v té době už výrobně zastaralé, navíc těžké, což si vyžádalo úpravu Nuselského mostu, kterým mělo
metro jezdit. Most se musel rozkopat a do
jeho útrob byl vložen ještě ocelový rošt
o váze 822 tun. Nutno ovšem dodat, že instalace speciálního roštu by byla nezbytná
i v případě, že by nad sovětskými soupravami ve výběru zvítězily ty z ČKD. „Souprava ruského metra v Praze byla odvozena od

Ež vozů, které patřily k nejrozšířenějším
v zemích bývalého Sovětského svazu,
čs v názvu znamená, že se jednalo o modifikaci soupravy pro tehdejší Československo,“ vysvětluje Petr Havlíček ze správy vozidel metra pražského dopravního podniku.
Provoz těchto souprav začal v roce 1974
a skončil až v roce 1997, kdy byla většina
ruských vozů sešrotována. Čtyři se zachovaly jako historická vozidla a jsou určená pro
obdiv návštěvníků muzeí či pro příležitostné zvláštní jízdy.
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Studium v rakouském klášteře
byla ostrá škola, někdy i děsivá
Před několika dny herec a režisér Jiří Mádl překvapil
provokativní kampaní ke svému projektu internetové
„zpovědnice“. „Když o svém hříchu někomu řeknete,
uleví se vám, ale nikomu tím nepomůžete. U webové
zpovědnice to ovšem funguje jinak,“ říká o projektu,
díky němuž „hříšníci“ přispívají na dobrou věc. Nyní
se chystá na natáčení filmu, ještě předtím si však stačil
pročistit hlavu při expedici v Laponsku. „Sice sportuju,
ale pátý den už jsem toho měl plný brejle,“ přiznal.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ačkoliv má Jiří Mádl řadu nabídek
na režírování filmů, zatím je všechny
odmítá a pouští se jen do těch, které budou podle jeho vlastního scénáře. „Točit cizí věc bych si zatím netroufl. Cítím
se být víc scenáristou než režisérem,“
tvrdí Mádl, jenž před nedávnem představil svůj nový projekt online zpovědnice,
prostřednictvím které se lidé mohou vtipnou cestou vyznat ze svých hříchů a zároveň pomoci charitativním organizacím.

Bylo to takové milé povídání. Bylo mi čtrnáct, tehdy jsem toho ani nemohl moc říct,
navíc jsem neuměl až tak dobře německy.
Spíš jsem mu vyprávěl, jak se mi tam líbí.
Později jsem šel ke zpovědi ještě
jednou v Itálii a pak
i v Česku.

To už jste se rozpovídal víc?
Myslím, že docela dost. (smích)
Pomohlo vám to?
Je zajímavé si některé věci přiznat a mít je
vyslovené. Chápu, proč to tak funguje. Jen
mám pocit, že když někomu o svých hříších
řeknete, tak se uleví vám, ale nikomu tím nepomůžete. Proto se možná zrodil nápad
na webovou zpovědnici.
Komu se vlastně běžně svěřujete –
nejen s hříchy, ale třeba i s trápeními?
Hodně se svěřuju své kamarádce Tereze
Voříškové. Ona o mně ví asi úplně všechno. Jinak se nikomu moc nesvěřuju. Ona
je moje zpovědnice.
Není to sice žádné zpovědní tajemství, ale celkem málo se o vás ví, že
jste si oblíbil arktickou krajinu.
Kam konkrétně rád vyrážíte?
Ano, už podruhé jsem byl na expedici v Laponsku. To se rozprostírá přes více států, ale já byl v té
finské části, která je asi nejkrásnější.
Co vás táhne do takové
zimy? Vy nemáte rád teplo?
Mám, ale nerad si připadám jako
turista. To úplně nesnáším a mám

Byl jste vy sám někdy u zpovědi?
Ano. Poprvé to bylo, když jsem studoval
v rakouském klášteře v Kremsmünsteru.

Přivedla vás ke zpovědi zvědavost,
nebo jste tam něco provedl?
Tehdy mi to navrhnul náš páter Siegfried.

Jiří Mádl

Narodil se 23. října 1986 v Českých Budějovicích.
Absolvoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
a obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Ámose
Komenského v Praze.
■ Herectví se věnuje od dětství, v roce 2004 se poprvé proslavil rolí
Jáchyma ve filmu Snowboarďáci.
■ Sportuje, má rád hokej, před 10 lety účinkoval v tanečním pořadu Bailando.
■ V roce 2014 úspěšně debutoval i jako režisér (Pojedeme k moři).

■

■

Řekl jste, že jste tam byl na expedici.
Co si pod tím přesně představit?
Skupinu šesti lidí různých národností, kteří se navzájem neznají. Svolává je jeden
Fin, Tuomas Rautanen, který vždycky nabídne možnost udělat skupinovou expedici, protože má kontakty na ty, které tenhle
druh výprav zajímá. Pak se vás zeptá, jak
jste na tom fyzicky, dá vám nějaké rady
a pak vyrazíte. Natáhnete sněžnice a táhnete svoje pulkas, což nejsou vaše půlky, ale
sáně, a na nich táhnete zmražené jídlo, oblečení, sirky... Vždycky se pak někde na
noc usadíte. Celý národní park má několik
chat bez jídla, bez elektřiny, bez umělého
světla. Jsou tam jenom svíčky, kamna a palandy. Zkrátka žádný luxus, ale je to šílená
romantika. Žádná chata nemá sprchu a jen
suchej, zmrzlej záchod, ale každá má přírodní saunu. Když si pak večer dáte saunu
uprostřed národního parku, kde široko daleko není nikdo, je to něco úžasného. Někde je dokonce i blízko jezero, ve kterém
se dělá takzvaný ice swimming. U stromu
je přivázané lano a vede do díry v ledu, vy
jdete do sauny a pak vyběhnete, chytíte se
lana a spustíte se pod led.
Tahle vaše romantika připomíná spíš
vojenské cvičení.
Zvládla to i Terka Voříšková. A s přehledem.

FOTO | JAN SALAČ, MAFRA

Počkejte, vy máte za sebou klášterní
školu v Rakousku?
Studoval jsem tam asi půl roku. Chodil
jsem totiž na Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích, které má několik partnerství s různými školami po celém světě
a mě tehdy vyslali do rakouského kláštera.
Tam to bylo docela ostré. Spalo nás třeba
padesát kluků v jedné hale, kde byly jen postele a miniaturní stolečky. Svým způsobem se mi tam ale líbilo. Panoval tam docela pevný řád, což bylo v něčem až děsivé,
ale na druhou stranu lidé tam byli moc milí
a hodně jsem se naučil.

pocit, že teplé kraje už jsou všechny okupované pocitem být turista. Tohle je naprostá
divočina, která je pro mě originální a krásná. Můžete tam třeba slyšet absolutní ticho.
Pokud nezpíváte, neděláte v rádiu nebo jste
nebyla v Laponsku, tak to vaše uši ještě určitě nezažily.

Ale jenom jednou, že?
(smích) Podruhé nejela, to
je pravda. Navíc ta druhá
výprava byla ještě mnohem drsnější. Každý den
jsme zdolali třeba patnáct kilometrů ve vysokém sněhu. Sice sportuju, ale i tak už jsem toho
měl pátý den plný brejle.
Kam se chystáte v létě?
Nejspíš nikam daleko, protože v září začínám točit film.
Takže tohle léto bude hodně
pracovní.
Když zmiňujete váš nový
film Na střeše, ten budete
nejen režírovat, ale napsal jste
k němu opět i scénář. Inspiroval jste se vietnamskou komunitou, protože hlavní postavou je
vietnamský mladík. Jak vás to napadlo?

Česká republika
Hlavní postavou je sice vietnamský kluk,
ale v téhle komunitě se hlavní děj filmu neodehrává. Původně jsem tenhle scénář
psal v New Yorku jako svou absolventskou práci, a tehdy byl hlavní postavou Korejec. Když jsem pak chtěl příběh přenést
sem, tak se nabízelo udělat z něj Vietnamce. Žije jich tady hodně, někteří z nich už
se považují za Čechy a zároveň mají takové ty své zóny, ve kterých prakticky nevíme, co se děje – ačkoli to nemusí být vůbec nic špatného a zároveň může. To se
shodovalo s původní verzí, takže jsem to
poupravil na české poměry.
Vy prý máte Koreu hodně rád, že?
Ano, dokonce můj nejlepší kamarád je Korejec. Poznali jsme se při studiu právě
v New Yorku a naučil jsem ho krásně česky nadávat.
Vraťme se ještě k filmu. Jak se vlastně
spolupracovalo s vietnamským hercem v hlavní roli? Bylo to v něčem jiné
než pracovat s Čechy?
Zatím jsme spolupracovali jen během konkurzu, to hlavní nás teprve čeká. Hodně
věcí bylo jinak. Už jen dostat lidi na konkurz bylo složité. Na hereckých školách
jsme našli jediného kluka, a ten byl moc
mladý. Museli jsme tedy hledat mezi neherci. Věřím že, spousta mladých Vietnamců sní o hraní, ale v reálu nemají ambice to
uskutečnit, protože vlastně ani nemají, co
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by tady mohli hrát. Proto to ani nezkoušejí. Vyvěsili jsme dvojjazyčné inzeráty
v Sapě a na různých dalších místech, a pořád se nám nikdo nehlásil. Ozvalo se třeba
dvanáct lidí.
To je docela zásadní problém, když chybí filmu představitel hlavní postavy.
Začali jsme proto oslovovat různé naše
vietnamské známé a dozvěděli jsme se, že
herectví je pořád u současné generace rodičů mladých lidí považováno za něco mezi
prostitucí a cirkusáctvím. Co s tím? Násilné a milostné scény vůbec nesmí točit. Nakonec jsem natočil videopozvánku, kde
jsem vysvětlil, že žádné takové scény v našem filmu nejsou a že v něm rozhodně neparodizujeme Vietnamce. No a najednou
to šlo. Většina těch lidí byla skvěle připravena a chovali se naprosto profesionálně.
Ale přišli taky celkem tři lidi, kteří se jako
první zeptali: A za kolik to bude? To se
nám s Čechy fakt ještě nestalo. Je to spíš taková vtipná věc a rozhodně to neplatí pro
většinu.
Zmínil jste, že tenhle scénář byla vlastně vaše školní práce. Co jste z ní dostal za známku?
Když už se ptáte, tak výtečnou. (smích)
Měl jsem možnost udělat z toho i něco
v Americe, ale bylo by to hodně nízkonákladové. Mohl jsem tam taky prodat scénář. Jenže to bych pak pořádně neměl kont-

rolu nad tím, co z toho vzejde. Tehdy jsem
už navíc dostal možnost točit svůj první
film Pojedeme k moři, takže jsem si už začal pohrávat s myšlenkou, že Na střeše si
možná natočím sám. Proto jsem se rozhodl nic neprodávat.

Mádlova Zpovědnice
Na to má snad čas, zlobili se fanoušci nad
zprávou, že film Zpovědnice Jiřího Mádla
přinese „neobvyklý dokument“ o tomto
30letém herci. Ale ukázalo se, že Mádl
všechny převezl. Jeho mystifikace
představuje unikátní online projekt, jak se
pro charitu vykoupit z vlastních hříchů.
V reklamě pojaté jako trailer k fiktivnímu
a kontroverznímu filmu se objevili také
Tereza Voříšková nebo Vojtěch Dyk.
V čem spočívá jeho nápad? Zpovědnice
nabízí sedm kategorií hříchů. Uživatel zadá,
čím se provinil, získá slovní ohodnocení
a dostane navrženou sazbu, za kterou může
své hříchy „vykoupit“. Příslušnou částku
pošle transparentně na charitativní projekt
podle svého výběru. Do projektu
novodobých „odpustků“ už se zapojila řada
dobročinných organizací. Nyní je
Zpovědnice dostupná on-line, do konce
června vyjde také její mobilní aplikace. (spa)

Váš zmiňovaný režisérský debut Pojedeme k moři měl velký úspěch. Dostal
jste dokonce Cenu české filmové kritiky pro objev roku. Přesto točíte další
film až po čtyřech letech. Proč nerežírujete častěji?
Protože chci zatím dělat jenom svoje scénáře. Není to žádná zásada, prostě bych si na
cizí věc netroufl. Cítím se být víc scenáristou než režisérem. Dejme tomu, že síla
mého projektu tkví v tom, že hodně rozumím danému příběhu a přesně vím, jak ho
vyprávět. Ale to samotné režisérské vidění, jako má třeba pan Hřebejk, který dokáže vzít scénář a ještě ho někam posunout,
to já nemám. Držím krok se svým scénářem a dál se nepouštím. Měl jsem už nabídky natočit spoustu filmů, ale ještě jsem si
netroufl. Nejsem tak dobrý řemeslník.
Jste i mimo práci takhle skromný?
To nevím. (smích) Víte, bylo by hloupé,
kdybych říkal něco jiného. Jsem v téhle
branži od šestnácti let a vidím filmaře při
práci. Vím, že to není žádná sranda
a spousta lidí už pohořela. Není to skromnost, jen se snažím nebýt blbej.
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Pecivály jen tělocvik nezachrání
Nenechte se zmást. Pár hodin školního tělocviku
a jednou týdně pohybový kroužek pro zdravý vývoj dětí
rozhodně nestačí. Experti doporučují tři typy aktivit, bez
nich se školáci mohou potýkat se zdravotními problémy.
„Až 80 procent dětí trpících obezitou se jí už nikdy
nedokáže zbavit,“ varuje výživový expert Petr Havlíček.
ČR | Zkusili jste někdy spočítat, kolik
času vaše děti tráví denně aktivním pohybem? Řada rodičů žije v mylné iluzi, že
pár hodin tělocviku ve škole týdně v kombinaci s hodinou zájmového kroužku jejich ratolestem bohatě vystačí. Odborníci
ale před takovým přístupem varují.
„Celkem by se děti měly hýbat alespoň
tři hodiny každý den. Zdá se vám to málo?
Realita ukazuje, že mnoho dětí nezvládá
ani to,“ říká Jan Tupý, garant projektu
„Fandíme zdraví“ pro oblast pohybu.
Z dotazníkového průzkumu, který se
uskutečnil na základních školách v několika krajích a v Praze, vyplynulo, že více
než pětina dětí se mimo školu nevěnuje
žádné formě sportu. To je v kombinaci
s faktem, že tělesná výchova bývá na základních školách značně upozaďovaná ve
prospěch ostatních předmětů, poměrně
alarmující číslo. Téměř polovina dětí navíc tráví denně před počítačem dvě
a více hodin.

80

procent obézních dětí
se své tloušťky už nikdy
nedokáže zbavit.

To, že se děti pohybují méně, než tomu
bylo u předešlých generací, je doložitelný
fakt. Důvody jsou podle výživového experta Petra Havlíčka zřejmé. „Ubývají plochy
pro spontánní a bezpečný pohyb. Rodiče se
bojí o bezpečnost svých dětí a často na ně
nemají čas. Pohybové kroužky jsou navíc
drahé,“ říká s tím, že nedostatek pohybu
zdaleka netrápí pouze děti ve větších měs-

Tuňákové wrapy
Potřebujeme (na 4 porce): 2 konzervy
tuňáka ve vlastní šťávě, 150 g bílého
jogurtu, sůl, lžíci pažitky, 4 tortilly,
avokádo na plátky, menší okurku
na dlouhé plátky, 8 salátových listů.
Postup: Tuňáka necháme okapat
a v misce smícháme s jogurtem, solí
a pažitkou. Tortilly rozložíme na pracovní
plochu, k jedné straně naneseme
tuňákovou směs, poklademe plátky
avokáda a okurky, navrch přidáme listy
salátu. Zarolujeme, přeřízneme na dvě
půlky a servírujeme s čajem s citronem.

tech. „Vždycky jsem si myslel, že na vesnici jsou na tom děti lépe, za posledních dvacet let ale rozdíly, pokud jde o množství pohybu, v podstatě vymizely,“ dodává.
Jaké pohybové aktivity a v jaké míře
jsou tedy pro děti ve školním věku vhodné? Pomyslná pyramida pohybových činností, kterou by mělo každé zdravé dítě
denně naplnit, stojí v první řadě na aktivitách nízké intenzity. Těmi se myslí například procházková chůze, venčení psa, domácí práce, protahovací cvičení nebo nenáročné hry – pochopitelně nikoli ty počítačové. Odborníci doporučují věnovat těmto činnostem alespoň hodinu až hodinu a půl denně. Jedná
se veskrze o činnosti, při kterých
se dítě nezadýchá ani nezpotí.

Vajíčkový hamburger
Potřebujeme (na 4 porce): 4 vejce,
8 krajíců tmavého toustového chleba,
40 g plnotučné hořčice, 2 rajčata, rukolu
nebo polníček.
Postup: Nasucho, tedy bez jakéhokoli
tuku na smažení, připravíme volská oka.
Každý chléb pomažeme z jedné strany
hořčicí, poklademe plátky rajčat
a trochou rukoly nebo polníčku. Nakonec
mezi chleby vložíme hotové vejce.

Někdy stačí i pár minut
Pohybové činnosti střední intenzity, jako
jsou rychlá chůze či chůze v členitém terénu, pobíhání při hře, lehčí jízda na kole,
sportovní hry nebo nenáročný tanec, by
v běžném dni měly mít také své místo.
A to alespoň na 40 až 60 minut.
Další patro pomyslné pyramidy pohybu tvoří aktivity s vyšší intenzitou. Těm
se stačí věnovat pouhých dvacet až třicet
minut denně. I zde je výčet činností pestrý. Ideální je například déletrvající běh,
jízda na kole v náročném terénu, jízda na
bruslích, vytrvalostní plavání nebo třeba
skákání na trampolíně.
Jakýsi vrchol pyramidy pak tvoří ty nejnáročnější aktivity vysoké intenzity, jako
je sprint, štafetový běh, běh do schodů,
šplh na laně nebo také rychlé plavání. Ma-

FOTO | PROFIMEDIA

VERONIKA MÜLLEROVÁ

Zdravá svačina
pro malé sportovce

lým školákům prospěje i pouhých deset
až dvacet minut takové zátěže denně.

Geny? Jen laciná výmluva
Ruku v ruce s pohybem jde pochopitelně
také strava, která se podepisuje na kondici
dětí. Jejich zdravotní stav ovlivňuje totiž

až z pětašedesáti procent životní styl.
V pouhých deseti až patnácti procentech
hraje roli genetický základ, na který máme
často tendenci svalovat veškeré neduhy
včetně obezity. Právě obezita je u dětí
zvláště v posledních letech velmi zásadní
téma. „Zhruba 70 až 80 procent dětí trpících obezitou se jí už nikdy nezbaví,“ varuje Havlíček.
Stejně jako u dospělých je i u dětí jídelníček do jisté míry hlídat. Důležitý je například přísun bílkovin. Jejich nedostatek
má za následek větší chuť na už tak oblíbené sladkosti. Cukr má ovšem v dětském jídelníčku také své místo a není nutné se
mu cíleně vyhýbat. Zvláště po fyzické zátěži dodá dětem potřebnou energii, až
poté by mělo následovat normální jídlo.

Vezměte 5plus2 na dovolenou
a pošlete nám fotografii
ČR | Čtete rádi týdeník 5plus2? Tak ho vezměte
na výlet a vyfotografujte se s ním. Nejzajímavější snímky odměníme! Stačí poslat v průběhu
prázdnin svou fotografii s týdeníkem 5plus2 na
e-mail redakce@5plus2.cz a připojit kontakt na
sebe. Fantazii se meze nekladou, snímek může
být legrační, romantický či dobrodružný. Můžete ho vyfotit doma, v cizině, u vody či na zahradě. Vyrážíte na koncert, divadelní představení?
I to je dobrá příležitost pro památeční snímek.
Fotografie budeme zveřejňovat na redakčním Facebooku a ty nejoriginálnější se dostanou i do tištěného týdeníku 5plus2.
(red)

značka

užijte si

krásné

léto.

VYSOKÁ KVALITA
ZA NÍZKOU CENU
VYBÍREJTE
Z 23 VARIANT

SUNDANCE

SUNDANCE

mléko
na opalování OF 20

Après emulze
po opalování

Balea

Balea

Balea

Balea

balzám na rty

pleťová maska

vlasový šampon

sprchový gel

200 ml

500 ml

4,8 g, více druhů

2 x 8 ml, více druhů

300 ml, více druhů

300 ml, více druhů

79 49 24 14
90
Kč

39,95 Kč za 100 ml

90
Kč

9,98 Kč za 100 ml

www.dm.cz
www.facebook.com/dm.cesko
www.facebook.com/dm.babybonus.cesko
instagram.com/dm_cesko

90
Kč

90
Kč

9,31 Kč za 10 ml

19 19
90
Kč

6,63 Kč za 100 ml

90
Kč

6,63 Kč za 100 ml
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Kapela Divokej Bill je
právě na letním turné,
a tak frontman Vašek
Bláha nabíjel „baterky“
už před prázdninami.
A to adrenalinovou
cestou na motorce
po rumunských horách.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zpěvák kapely Divokej Bill Vašek
Bláha si vychutnal dovolenkové cestování
s velkým předstihem už před prázdninami.
A nebylo to rozhodně oddechové povalování na pláži. Má totiž dobrodružnější povahu, a tak vyrazil do Rumunska s motorkou.
„Jezdím tam už snad patnáct let. Tentokrát jsem se byl na čtyři dny projet po Karpatech na malém Enduru a mezi ovcemi,
psy a pastevci jsem si trochu vyčistil hlavu,“ vylíčil Bláha. „Pokaždé se tam vydávám na jeden týden na jaře a jeden týden
na podzim. Už je to taková moje tradice,“
doplnil zpěvák, pro kterého je Rumunsko
jeho zamilovaná země a Enduro zamilovaný typ motorky. „Na tomhle stroji jsem se
našel. V první řadě se na něm cítím jako
chlap. Je to o orientaci v terénu, kochání
přírodou, jezdeckých dovednostech…
Je v tom prostě všechno,“ vyjmenovával
klady svého dvoukolého miláčka. Před nedávnem s podobně naladěnými přáteli procestoval Albánii a dříve také Bosnu nebo
Černou Horu.

Lobkowicz Tour 2017
30. 6. Třebíč, 1. 7. Klatovy, 12. 7. Brno,
14. 7. Výrava, 15. 7. Zruč nad Sázavou,
22. 7. Holkov, 28. 7. Loket, 29. 7. Písek,
18. 8. Strmilov, 25. 8. Jablonec n. Nisou,
2. 9. Úvaly.

Česká republika

Mezi ovcemi a pastevci
jsem si vyčistil hlavu
Jak je na tom s dodržováním bezpečnosti? Přijde na to, kolik času uplyne od posledního úrazu. „Vždycky jezdím rychleji
do té doby, než upadnu. Pak jezdím nějakou dobu klidněji a po čase to zase odpálím,“ směje se muzikant, který je už dnes
daleko opatrnější a svou duši dobrodruha
musel do jisté míry zkrotit, neboť už je
z něj zasloužilý otec rodiny. V minulosti
už si několik úrazů z divokých cest na
dvou kolech odnesl. „Pár zlomenin už
jsem měl. To k motosportu prostě patří,“
říká s nadhledem.
Dál za hranice Evropy cestoval dříve
jako klasický batůžkář. To už se dnes změnilo. „Léta jsem jezdil do Indie, ale teď už
mám malé děti a rodinu, takže se mi nechce. Daleká cesta znamená víc času a já
jsem teď rád přikovaný doma,“ říká hrdý
táta dvou dcer, díky kterým prý zažívá nejšťastnější období v životě. Proto, jakmile
v programu kapely přes léto nastane alespoň několik dní volna, vyrazí s rodinkou po výletech. „Dlouho
jsem se hledal a nevěděl jsem, jestli jsem spíš horský, nebo mořský typ. Nakonec
jsem přišel na to,
že jsem asi spíš na ty
hory,“ má jasno.
Zmiňovaného volna
skutečně nebude nazbyt,
protože Divokej Bill je aktuálně uprostřed svého turné k nové desce s názvem
Tsunami. Koncertní šňůra vr-

cholí 2. září v Úvalech. Do té doby si muzikanti ještě dostatečně užijí pódia a fanoušků. Pokud by se příznivci kapely
báli, že muzikanti po letech takříkajíc vyměkli, kupříkladu píseň na zmiňované
nové desce s názvem Kořala je zaručeně
vyvede z omylu. „Abych řekl pravdu, při
této písničce jsme spíš využili zážitky
z našeho mládí. Teď už je to s kořalkou
horší, po ránu nás bolí hlava,“ brání se pobaveně Bláha.

Po práci koncertní koláče

FOTO | HERMINAPRESS

Na albu pracovali muzikanti usilovně celou zimu a i Bláhu samotného překvapilo,
jak on i jeho kolegové z kapely k celému
procesu přistupovali zodpovědně. „Opravdu mi to i připadalo jako práce,“ žertoval
zpěvák. Zato teď si podle svých slov
užívá po práci zasloužené koláče
v podobě koncertování, které kapela miluje. A i na nějakou tu
kořalku nakonec přeci jen
občas dojde.
Každý muzikant má, co
se týče alkoholu, vychytanou tu správou dobu.
A Vašek Bláha není výjimka. Nejlepší službu
mu prý udělá trocha dobré pálenky deset minut
před koncertem. Jak
sám říká, jen tak pro radost. „I po koncertě
ale může s fanoušky
nastat dobrá párty,“
dušuje se.

INZERCE

ARMEX ENERGY hledá Konzultanty/tky
na pobočky po celé ČR - Vyhledávání
obch. příležitostí, prezentace produktů,
servis zákazníkům v zázemí pobočky.
Nabízíme Fix + provize a další benefity.
Tel: 601 551 251

ARMEX
ENERGY, a.s.

Nastup přímo do Amazonu! Světoznámý internetový obchod nabízí
místo v distribučním centru. Smlouva na
dobu neurčitou. Mzda 125 Kč/hod + 10%
bonus, týden dovolené navíc + další
výhody. Pohovory denně v Praze na Zličíně.
Více info na tel.: 800 856 856.

Více na www.jobdnes.cz/detail/P8V0CR

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

IT - vývoj aplikací a systémů

Automobilový průmysl

Projektový manažer - elektro

Automechanik - až 24 000 Kč - Paskov

Vývojář webových aplikací (Javascript/Java) - 6468

Směnový mistr

C++/Linux programátor (SCADA) - 6458

Servisní poradce

C/C++ programátor (biometrie) - 6496

Seřizovač (22.000 - 26.000 Kč)

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Randstad s.r.o.

25 000 - 35 000 Kč
22 000 - 26 000 Kč / měsíc
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Patří do asi nejznámější
česko-japonské rodiny
u nás. Hayato Okamura,
bratr nynějšího poslance
Tomia, se rozhodl také
vstoupit do politiky.
„Řešení uprchlické krize
musí vycházet ze soucitu,“
říká vystudovaný teolog,
kandidát koalice Lidovci
a Starostové, v seriálu
týdeníku 5plus2.
OSOBNOSTI
& VOLBY
ČR | Své zkušenosti z ciziny by tlumočník
a překladatel Hayato Okamura rád přenesl
do české politiky, v níž už působí jeho
mladší bratr Tomio. Oproti němu je však
Hayato zastáncem našeho členství v
Evropské unii a také na uprchlickou krizi
se dívá jinýma očima. Do podzimních sněmovních voleb jde na pražské kandidátce
koalice Lidovci a Starostové.
Na rozdíl od svých dvou mladších bratrů – již zmiňovaného politika Tomia a arINZERCE
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„Inspirací je mi papež“
chitekta Osama – se Hayato Okamura narodil v Praze, kdežto oni dva v Tokiu.
Na začátku propojení japonsko-československých kořenů přitom stál obyčejný dopis. „Můj moravský dědeček jednou přinesl své dceři, mé mamince Helence, adresu
japonského studenta sociologie, aby si
s ním mohla dopisovat. Ten student byl
můj otec Matsuo a když později přes Západní Německo přijel do Čech, setkali se,
s maminkou se do sebe zamilovali a brzy
se vzali,“ vypráví Hayato Okamura. Ten
většinu dětství do svých 10 let strávil v Japonsku, poté se maminka i se třemi syny
vrátila do Československa.

S bratrem se nestýkáme
Hayato vystudoval teologii a religionistiku
a mnoho let živí početnou rodinu s pěti dětmi díky znalosti svého původního jazyka –
působí jako tlumočník japonštiny u nejrůznějších delegací a u turistů. „Maminka pocházela ze vzdělané katolické rodiny s moravskými kořeny. Sám jsem byl pokřtěn
na pražském Vyšehradě a z počátku jsem
uvažoval také o dráze kněze,“ podotýká.
Po přestěhování do Prahy zažil na vlastní kůži to, čemu se říká kulturní šok – mi-

graci i integraci v rozdílné civilizaci. Jeho
maminka pracovala v malešické elektrárně a celá rodina tak žila ve skromných poměrech. A právě jedinečnou mezinárodní
zkušenost by rád zúročil jako poslanec.
„Je mi vlastní sociální cítění a rád bych se
věnoval zlepšení životní situace rodičů,
dětí i seniorů,“ říká.
V čem by jeho politika byla odlišná od
jeho mladšího bratra Tomia, který je známý svými postoji proti imigrantům i Evropské unii? „Já jsem jiný. Manželka Ludmila

má česko-rusko-ukrajinské kořeny, asi polovinu života prožila v Rakousku. Pevně
stojím za EU, která není dokonalá, nemá
se však rozbíjet. V tom se můj politický názor zásadně liší od Tomiova,“ vysvětluje
50letý kandidát. Problematiku imigrace
však nechce vnímat naivně, a proto klade
důraz na bezpečnost – tedy dobré fungování policie a armády. „Zároveň ale chci jako
křesťanský demokrat usilovat o řešení vycházející z lidskosti a prostého soucitu s potřebnými. Inspiruje mě také papež František, který chápe správnou politiku jako nezištnou službu všem lidem,“ vysvětluje.
S tím, že by se pak mohl politicky střetnout
se svým bratrem ve Sněmovně, problém
nemá. „Rád si ho vyslechnu. My se ovšem
v soukromí nestýkáme. Já bych chtěl, ale
Tomio o to nestojí,“ uzavírá.
(jos)
V seriálu Osobnosti & volby
jsme dosud představili:
1. díl Milan Hnilička (ANO)
2. díl Dominik Feri (TOP 09)
3. díl Vojtěch Kyncl (ODS)
4. díl Adam Vojtěch (ANO)
5. díl Ondřej Kania (TOP 09)
6. díl Ondřej Kolek (Pirátská strana)
7. díl Vanda Bělinová (ČSSD)

12 30. června 2017

Česká republika

Něžná i drsná. Míří teď do Varů
Uma Thurman svou českou dabérku Danu Černou
okouzlila už v devadesátých letech. Televizní seriál
Sex ve městě ji zase naučil hodit stud za hlavu.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Bezesporu nejobletovanější zahraniční hvězdou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je letos americká herečka Uma Thurman,
věčná múza režiséra Quentina Tarantina. O její český hlas se v řadě snímků
postarala herečka Dana Černá. Ta u nás
patří k nejvytíženějším a nejzkušenějším dabingovým osobnostem.
Svůj hlas propůjčila hollywoodské
krásce i v kultovním bijáku Pulp Fiction:
Historky z podsvětí, který Thurman pro-

Dana Černá ve hře Smluvní vztahy, kterou uvádí Divadlo Viola.

slavil a udělal z ní světovou celebritu.
Tehdy byla Černá v začátcích své dabingové kariéry a nemohla tušit, že právě
tento film se stane jednou z klasik stříbrného plátna. „Byla to krásná práce a
myslím, že se i vydařila. I v českém znění se podařilo vystihnout nadsázku, která je v tomhle filmu velmi důležitá.
Měla jsem pak i řadu pozitivních ohlasů
a lidem se to líbilo,“ vzpomíná herečka,
které Uma Thurman učarovala už v polovině devadesátých let, kdy se film do
Česka dostal. „Je pravda, že tehdy ještě
nebyla tolik známá, ale připadala mi
úžasná. Výborně hrála, měla v sobě
smysl pro humor i nadsázku. Byla také
krásná, něžná i drsná. Já sama jsem z ní
byla nadšená,“ přiznává Černá.
Do Karlových Varů spatřit na vlastní
oči svou slavnou hereckou kolegyni se
však nyní nechystá.
Hlas Dany Černé si zejména ženy jistě vybaví při vzpomínce na další již kultovní záležitost – seriál Sex ve městě,
který se stále reprízuje. A tak dodnes
promlouvá z televizních obrazovek
jako sympatická, avšak tak trochu upjatá brunetka Charlotte. Na tuto práci herečka ráda vzpomíná. Čtveřice hlavních
hrdinek seriálu si totiž mimořádně

INZERCE

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2
VyhrajTe

dobře sedla i v české verzi. Paradoxem
je, že zatímco postavy mladých nezávislých Newyorčanek střídaly muže jako
boty a obrážely jeden opulentní večírek
za druhým, české herečky, které jim
léta propůjčovaly hlas, byly svým způsobem jejich přesným opakem. „Je to
docela vtipné, protože jsme všechny –
Nela Boudová, Veronika Gajerová i Lucie Juřičková, v té době měly doma
malá miminka. V pauzách jsme si ukazovaly fotky dětí, povídaly si o maminkovských tématech, pak se rozsvítilo
červené světlo a tematiku dětí vystřídaly peprné sexuální výrazy,“
vzpomíná pobaveně Černá.
Režie však ze vzájemných
sympatií až takovou radost
neměla, a tak jejich přestávkové seance po
čase stopla. „Dokonce
jsme tak moc kecaly a
zlobily, že nás museli
rozdělit, a tak jsme
chodily do studia po
dvojicích. Prostě zjistili, že víc toho proklábosíme okolo,“ přidává další vzpomínku
Černá, která přiznává, že díky Sexu ve
městě celkem spolehlivě ztratila veškeré
vyjadřovací zábrany. A není divu.
V devadesátých
letech byl tento
seriál v zábavním průmyslu
doslova průkopníkem, pokud jde o tematiku ženské sexuality. „Ta

témata byla natolik otevřená, že jsem se
opravdu rychle otrkala,“ směje se Dana
Černá, kterou mohou diváci vidět na jevišti pražského Činoherního klubu nebo
také
v Divadle Viola.

FOTO | PROFIMEDIA

dárkový balíček k filmu Já padouch 3!

SOUTĚŽní OTázka

Jak se jmenuje bratr padoucha Gru?
a) dru b) Niko c) Margo
Instrukce k soutěži:
Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na
adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte PADOuCh. Pět soutěžících
se správnou odpovědí vyhrává dárkový
balíček k ﬁlmu. Výherce bude kontaktován
e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí
cen najdete na www.5plus2.cz

OD 29. ČERVNA
Despicable.Me
/DespicableMe #DespicableMe3

Filmový festival v Karlových Varech večer otevře
muzika z bondovek i z Fantastických zvířat

Také letos pokračuje karlovarský festival v tradici zahajovacích koncertů pro širokou
veřejnost. Přímo před hotelem Thermal je v pátek 30. 6. od 22:45 na co se dívat a co
poslouchat. Český symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Carla
Davise zahraje například melodie ze slavných bondovek. Jako host vystoupí skladatel
a letošní držitel Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové
kinematografii James Newton Howard, který bude ve světové premiéře dirigovat
provedení části filmové hudby k právě dokončovanému pokračování filmu Fantastická
zvířata a kde je najít. Samozřejmě nechybí ani zahajovací ohňostroj.
■ Přímo u hotelu Thermal a na dalších třech stanovištích je návštěvníkům k dispozici
festivalová půjčovna kol, na kterých mohou brázdit lázeňské město, aby stihli zhlédnout
co nejvíce snímků. A pozor – půjčení je
zdarma!
■ Ani dětští diváci nezůstanou v Karlových
Varech ochuzeni. Dům České televize, který
je s festivalem každoročně spjatý, připravil
pro ty nejmenší speciální dětské promítání
na Divadelním náměstí v rámci takzvané
večerní hodinky pohádek. Na večerníčkový
program se děti mohou těšit každý den
(vrm)
od 18 do 19 hodin.

■

Komerční prezentace

Znojmo navštíví světové hvězdy.
Blíží se festival hudby a vína
Červenec je ve Znojmě a jeho

TIPY Z PROGRAMU

okolí každoročně ve znamení
vína a špičkové gastronomie.
Na dvou desítkách různých
míst regionu, který přeje
lahodnému vínu, se v termínu
6.–23. července uskuteční
Hudební festival Znojmo.
Festival se zaměřuje převážně na klasickou hudbu, chybět ovšem nebude
ani několik cimbálových vystoupení,
jazzové koncerty a další přesahy do
jiných žánrů. Jednotícím tématem
13. ročníku je 500. výročí vystoupení
reformačního kněze Martina Luthera.

Světoznámý orchestr
ve Znojmě
Téma se prolíná pestrým festivalovým
programem, který tvoří dva koncerty
patrona festivalu Pavla Šporcla, očekávané vystoupení předního evropského barokního orchestru Akademie
für Alte Musik Berlin, představení miPatron festivalu Pavel Šporcl letos vystoupí
na orchestrálním koncertu a sólovém recitálu.
Foto: Vítězslav Otruba

Hlavní zahraniční hvězdou Hudebního festivalu Znojmo je Akademie für Alte Musik Berlin. Koncert
tohoto orchestru bude neskutečným zážitkem.
Foto: Uwe Arens

mořádně talentovaných dětských virtuózů a další dvě desítky vystoupení.
„Jsme moc rádi, že se nám do Znojma
podařilo dostat AKAMUS. Tato světová hvězda mezi barokními orchestry
získala mnoho ocenění a je hudební
kritikou vysoce ceněná, mimo jiné
kvůli neskutečnému citu pro hudbu.
13. července v kostele v Louce to bude
to neskutečný zážitek,“ pochvaluje si
prezident festivalu Jiří Ludvík.
Na programu jsou akce nejen spojené
s klasickou či duchovní
hudbou,
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vice
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ZNOJMO
O

TERMÍN: 6.–23. 7. 2017 (13. ročník)
PATRON FESTIVALU: Pavel Šporcl

ale také akce přesahující do gastronomie.

Tradiční štace Pavla Šporcla
„Hudební festival Znojmo již neodmyslitelně patří k mým prázdninovým štacím. Jsem jeho hrdým patronem, mám tu své publikum, přátele
mezi organizátory, hudebníky, vinaři
i posluchači,“ prozrazuje patron festivalu Pavel Šporcl.
Návštěvníci si užijí festivalová vystoupení v kosteMoravský
lích, v krásné přírodě
Krumlov
na Znojemsku, na
úchvatných nádvoMiroslav
řích historických
domů i na ulici v podobě happeningu
Hudba v ulicích.

NP Podyjí
N
Šobes
Š

2× PAVEL ŠPORCL – orchestrální
koncert a sólový recitál
AKAMUS – přední evropský barokní
orchestr Akademie für Alte Musik
Berlin s mimořádným repertoárem
HOSTINA PRO HRABĚTE ALTHANA –
gurmet koncert v autentickém prostředí
vranovského zámku s dobovou hudbou
a tancem
H. SCHÜTZ: PŘÍBĚH O KRISTU –
scénické provedení děl Heinricha
Schütze. Autenticky – na dobové
nástroje – provedená hudba společně
s moderním režijním pojetím a velmi
působivou scénografií vypraví příběh
o zrození a smrti Ježíše Krista
KONCERT LAUREÁTŮ LETNÍ ŠKOLY
BAROKNÍ HUDBY – vítězové
interpretační soutěže Letní školy
barokní hudby 2016 za doprovodu
orchestru Czech Ensemble Baroque
CAPPELLA MARIANA – komorní vokální
ansámbl za doprovodu gotické harfy
rozezní dolní kapli sv. Václava
LAMPIÓNOVÝ VEČÍREK – příjemný letní
hudební program snoubený s vysokou
gastronomií a víny regionálních vinařů
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH – jeden
z nejromantičtějších koncertů a polské
interpretky Anna Wictorie Swoboda
a Joanna Radziszewská
LUTHER – PŘEDNÁŠKA A FILM – Miloš
Štědroň o katolické a protestantské
hudbě, biografický film (režie Eric Tilla)
HUDBA V ULICÍCH – celodenní
happening oživí zákoutí města Znojma
KONCERTNÍ PIKNIK – Kouda‘s Trio,
dobré víno a piknikové košíky chutných
dobrot v lůně Národního parku Podyjí
SOMMELIERSKÉ MINIMUM I, II
Minikurzy pod vedením sommelierů
Michala Šetky (WINE & Degustation)
a Františka Koudely (VOC Znojmo)
Kompletní program najdete na
www.hudbaznojmo.cz/program

Hrušovany
nad Jevišovkou

H
Heiliger
Stein
S

MÍSTO: Znojmo a okolí (nádvoří, náměstí, kostely, parky, zámky)

ce
Jaroslavice
Hatě

ÚČINKUJÍCÍ: Pavel Šporcl, Akademie für Alte Musik Berlin (AKAMUS),

Hevlín

Czech Ensemble Baroque, Pavlína Senić, Michaela Fukačová, Jiří Pospíchal...

Využijte naší letní kampaně!

TÉMA: Martin Luther, 500 let reformace – stýkání a potýkání protestantské a katolické hudby

Pronájem stroje již od

VLASTNÍ PRODUKCE: H. Schütz: Příběh o Kristu – scénické oratorium z děl jednoho z nejzásadnějších
německých skladatelů 17. století, vypraví příběh o zrození a smrti Ježíše Krista. Návštěvníci se mohou
těšit na moderní režijní pojetí.
VÍCE INFORMACÍ: hudbaznojmo.cz, facebook hudbaznojmo, youtube hudbaznojmo

390,- Kč/měs. bez DPH
Brno: 547 427 812
Praha: 235 517 472
Znojmo: 515 241 249
Žďár nad Sázavou: 566 628 289
E-mail: info@reproservis.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Orkán české pop music
První česká rocková
zpěvačka Yvonne
Přenosilová slaví
70. narozeniny.
JOSEF VLČEK

V

pád Yvonne Přenosilové, která
2. července oslaví sedmdesátku,
do české populární hudby připomínal v roce 1964 orkán. Sedmnáctiletá
dívka svým nekompromisně ostrým hlasem dala najevo, že spolu s ní přichází
beatová vlna. Dcera válečného veterána
generála Jiřího Přenosila postavila na
hlavu veškerou uhlazenost populární
hudby té doby. Ploužák Roň slzy zazpívala bez nadbytečného sentimentu, ale
zároveň s nefalšovaně romantickým nádechem, typickým pro její generaci.
Prostořeká a svérázná Yvonne tehdy
působila na české scéně pouhé čtyři
roky, ale zanechala za sebou nesmazatelnou stopu. Než v roce 1968, pouhý týINZERCE

den po okupaci sovětskými vojsky,
opustila na jednadvacet let rodnou Libeň a hudební divadlo Apollo, které spolu s Karel Gottem a bratry Štaidlovými
pomáhala založit, natočila řadu nezapomenutelných hitů.
Mezi nimi dodnes září brilantní verze
písně Boty proti lásce, kterou přejala
z repertoáru dcery Franka Sinatry Nancy. Když se nedávno na internetu objevila kolekce pětadvaceti různých verzí

této slavné písně, holandský autor kompilace ji označil za jednu z nejlepších.
V pořadu Impulsovic krabička na Rádiu Impuls můžete slyšet i další její „trvalky“ – Sklípek, Měsíc, Mně se líbí
Bob nebo Zimní království. Jejich interpretce se ale posrpnová pěvecká kariéra
v zahraničí moc nevydařila, i když se
svou dokonalou angličtinou a němčinou
měla v těch časech z českých zpěváků
největší šanci uspět. Spolu s rodiči se
usadila v Mnichově a po několika marných pokusech se živila osm let jako pozemní letuška British Airways a pak
spolu s Karlem Krylem pracovala v české redakci Rádia Svobodná Evropa.
Zpívání ji přesto pořád lákalo. V osmdesátých letech se znovu pokusila obnovit v Německu pěveckou kariéru pod
jménem Silová, ale znovu neúspěšně.
A Kryl pro ni v roce 1988 dokonce napsal vynikající, i když nikdy pořádně nedoceněné jedovaté tango Fešák.
Jen málokdo se dokázal vrátit po listopadu 1989 do vlasti s takovou přirozeností jako Yvonne Přenosilová. Když se setkávala po dlouhých letech se svými bý-

valými kolegy a kolegyněmi, vypadalo
to, jako kdyby se naposledy viděli den
předtím. I když od roku 1994 žije znovu
nastálo v Česku, ke zpěvu se vrací jen výjimečně. Známe ji spíše jako rozhlasovou moderátorku, proslulou svým břitkým jazykem. Ale ti, kdo ji viděli v roli
Ježibaby v muzikálové verzi Rusalky,
mohou potvrdit, že ze svého pěveckého
a hereckého umění nic neztratila.

Další oslavenci týdne
Naďa Urbánková (* 30. 6. 1939)
Zpěvačka hitů Závidím nebo Drahý můj
slaví 78. narozeniny. Pětkrát získala
Zlatého slavíka. Dnes žije v klášteře
v Želivu, kde je k vidění i výstava jejích
legendárních brýlí.
Jiří Macháček (* 6. 7. 1966)
Herec a frontman skupiny MIG 21 slaví
51. narozeniny, i letos tradičně na
filmovém festivalu ve Varech. Potkat se s
ním osobně můžete i na letních hudebních
festivalech, včetně Benátské s Impulsem.

Česká republika
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Hron pro Impuls: Řídit v USA je pohádka
ČR | Zpěvák, imitátor a v první řadě bavič Vladimír Hron má ve svém rejstříku
pěknou řádku osobností, jejichž hlas,
zpěv a vystupování umí na místě „vystřihnout“ na jedničku. Podle jeho přátel
však úplně poprvé imitoval slavného
sportovního komentátora Karola Poláka,
když měl zlomenou nohu a nemohl nastoupit na fotbalový zápas.
„Seděl jsem se sádrou u hřiště a kluci
mi říkali, ať tam nedřepím jako trubka
a něco dělám – ať to aspoň komentuju.
A já jsem zničehonic plynule začal: A čo
sa to robí na ihrisku! Z ľavej strany ide
Pepa Šuták, a je to gól!!!“ bavil Hron moderátory vysílání Rádia Impuls. Ani později Vladimír Hron nemusel kvůli imitování dlouhé měsíce nacvičovat jednotlivé hlasy. Jak sám říká, šlo to samo od

„

sebe. A svého nadání uměl brzy využít
na těch správných místech. „Už když
jsem holkám zpíval písničky s kytarou,
tak ony mi vyděšeně říkaly: Ty umíš Elvise! A já na to odpovídal, že zpívám jen
tak, jak jsem to slyšel v rádiu. Ani jsem

Zpíval jsem
Elvise a ani
nevěděl, že ho imituju.
nevěděl, že vlastně imituju,“ vysvětloval
bavič, který se neustále udržuje v dobré
kondici.
Kromě toho, že pravidelně cvičí bikram jógu, tak také myslí na svůj pitný režim. Pije ovšem zpravidla převařenou
INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Petra Janů:
„Aftershave je
pro mě, jako
když kopne kůň“

Písničku Sbohem všem láskám dej
napsal v roce 1989 Petře Janů skladatel Karel Svoboda. Melodii dokončoval už přímo se zpěvačkou u klavíru.
„Neuměla jsem ji a některé tóny
jsem pletla. Karlovi se to ale líbilo,
a tak melodii ohnul a nechal je tam,“
řekla Janů. Text doplnil Karel Šíp.
Petra Janů si na rádiu Český Impuls
AM 981 posteskla, že některá slůvka
by radši vynechala. „S Karlem
Šípem se toho mnoho neupravovalo.
Dodnes mi vadí třeba výraz ‚aftershave‘. To je, jako když mě kopne kůň.
Takové slovo se do lyrické písničky
nehodí,“ usmála se Janů, smířená
s tím, že už se s tím nedá nic dělat.
Sbohem všem láskám dej,
začíná výprodej,
lásek víc věc je zrádná,
pouze já, jinak žádná...
(Hudba: Karel Svoboda, text: Karel Šíp)
Jak se rodila písnička Jaroslava
Samsona Lenka Laciný víno, prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

FOTO | HERMINAPRESS

vodu, kterou si dokonce neustále vozí
s sebou. „Převařuju si ji každý den, každou noc. Ostatně je to ten nejlepší nápoj
na světě,“ potvrdil Hron, jenž se už nemůže dočkat prázdnin. Na měsíc totiž odlétá
do Spojených států. „Mám kamaráda,
který má na Floridě chaloupku a čas od
času mi od ní půjčí klíče. Takže se budu
válet na sluníčku,“ pochlubil se s letními
plány. Za oceán se ale těší i na jiné věci
než na polehávání na pláži. V Americe totiž moc rád řídí. „Americká auta jsou úplně jiná pohádka. Člověk tam vnímá motorismus z trochu jiného úhlu pohledu než
tady. Tam je všechno klidnější. Přestože
vyrábí auta s deseti i dvanáctiválci, tak
když si sednete za volant, musíte hodit za
hlavu všechny evropské zvyky a hodit se
do klidu,“ zasnil se v éteru zpěvák. (vrm)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Plíseň? Problém začíná u palce
Přemýšlíte, proč se vám
neustále vrací plíseň
nehtů? Příčin může být
mnoho. Od pocení přes
nákazu kvůli chození bos
až po diabetes.
ČR | Plíseň na nehtech je poměrně rozšířená, podle odborníků postihuje až deset procent populace a objevuje se napříč všemi věkovými kategoriemi.
Ve věku nad 70 let mívá tuto nemoc až
50 procent všech seniorů. Velký výskyt
se eviduje také mezi diabetiky.
Plíseň se nejčastěji objevuje na nehtech a chodidlech nohou. Méně ji vídáme na nehtech u rukou a i zde bývá nejčastěji propojena s nožní plísní. Důvody jsou jednoduché – nohy se více potí,
protože jsou uzavřené v obuvi, a právě
vlhko a teplo je příznivým prostředím
pro růst hub. Výskyt na rukou může být
důvodem dlouhodobého nalepování

umělých nehtů. Plíseň má několik typických příznaků, podle kterých ji poznáte. Projevuje se ztluštěním nehtové ploténky, žlutým zbarvením a drolením
nebo olupováním v okolí nehtu.
Zpočátku postihuje jeden nehet – začíná obvykle na palci a postupně se rozšiřuje i na ostatní prsty. Nakazit se můžete při kontaktu s výtrusy hub. Ty zůstávají na předmětech používaných nakaženou osobou, například na ručníku
nebo v botách. Zdrojem mohou být
i podlahy zařízení, kde chodí větší
množství osob naboso, jako jsou bazény, sprchy či sauny.
Pokud zjistíte, že něčím podobným trpíte, začněte s léčbou co nejdříve. Nejprve se zpravidla aplikuje lokální roztok
přímo na nehet. Účinné látky pronikají
do nehtové ploténky, kde ničí vlákna parazitujících hub. Další terapeutickou formou je lak, který stačí aplikovat dvakrát
týdně. Účinná látka se pak postupně
uvolňuje a proniká celým nehtem. Důležité je i ošetřování nehtové ploténky:
zkrácení nehtu na nejkratší možnou dél-

Nebezpečí vrácení
plísně je velké

ILUSTR. FOTO |
MAFRA

ku, zbrušování pilníkem či pemzou
a koupání v octové vodě. Pokud toto nezabere, přistupují lékaři k celkové protiplísňové léčbě, a to podáváním tablet.
Rozhodně to není léčba na pár dní – celková doba se pohybuje od tří do čtyř měsíců. Abyste zabránili nákaze, dodržujte
několik zásad – po každé koupeli je nutno kůži chodidel a meziprstí nohou řád-

■

Vyšší tendenci k opakované nákaze
mají lidé s chronickými chorobami,
které ovlivňují prokrvení dolních
končetin, jako je cukrovka,
ateroskleróza nebo chronická žilní
nedostatečnost.

■

Postihuje častěji nohy, protože se více
potí, přičemž vlhko a teplo je příznivým
prostředím pro růst hub.

ně osušit. Ve společných šatnách, umývárnách, kolem bazénů a v dalších sportovně-rekreačních zařízeních byste neměli chodit bosi, ale ve vlastní, dobře
omyvatelné obuvi. Nepůjčujte si cizí
obuv. Pokud se vám potí nohy, pořiďte
si bavlněné ponožky a prodyšnou obuv
a v létě boty s volnou špičkou.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Odstraněním plísní si posílíte imunitu
my, což se o ostatních mikroskopických predátorech říci nedá.

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že
nebolí, tak nám neškodí, je zavádějící
jící
cí.
Tělo musí na obranu proti plísním sou
ustředit imunitní systém do místa inffekce. Pak se může stát, že bude chyybě
ět
jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroor-ganizmus, který přímým parazitiz-o
mem vysává jiné plísně a kvasinky. To
není nic nového, takových mikroor-e
ganizmů je na světě několik tisíc. Ale
Pythium oligandrum je chytrá houba
a
a konzumuje pouze plísně a kvasinkyy,
oj
ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj
a není schopna napadat jiné organizz-

„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“ vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje. „ Zápach nohou vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi.
Plísně dráždí pokožku a tělo je chce odplavit
potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud
plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat.
Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou
zábalo
zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problé
b
ém vyřešili.“
Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy, diabeho
ttické nohy, …) a snížení patogenní mikkrroflóry, která rozkládá tkáně a brání
ho
h
ojení, takže se nemuselo přistupovat
k amputaci.“
„Pythium oligandrum svými zoosporami aktivně vyhledává kvasinky,
sp
kktteré pak vysává. A tak netrvalo dlouho
h
o, abychom se zaměřili na vaginální
kka
andidózy“ říká Radim Klimeš a dodá-

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744 akutní dotazy na infolince: 773 773 970,
e–mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

vá. „Ovšem lidé při svém aktivním životě si přenášejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli
ani dutině ústní a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky
pro péči o nohy – BIODEUR 3×1g, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další.
Pro dutinu ústní – CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči
o pokožku a úpravu fyziologické mikrobiální flóry
při hojení poškozené pokožky – BIOMYCOSIN.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. července 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

7.20 Budulínek Mandelinka 7.45 Sestřičky růží
8.25 Úsměvy R. Deyla ml. 9.05 Otec Brown IV
9.50 Slovácko sa nesúdí 10.30 Slovácko sa
nesúdí 11.15 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 100 + 1 princezna 14.05 O líné Nitce a prstýnku s rubínem 14.40 Městečko na dlani 16.15
Komici na jedničku 17.10 Columbo 18.20 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Festivalové vteřiny 19.55 BBV

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (2)
6.25 Senzační Spiderman (18) 6.50 Milesova
vesmírná dobrodružství (4) 7.10 Příběhy Toma
a Jerryho II (12) 7.35 Tučňáci z Madagaskaru II
(19) 7.55 Kosmáček. Pohádka (N, 2012) 9.05
K-9: Soukromý detektiv 10.45 Šifra Karla
Velikého 13.05 Listopadová romance.
Romantický film (USA, 2001) 15.20 Erin Brockovich. Životopisné drama (USA, 2000) 17.45
Rebelka. Animovaný film (USA, 2012) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Ferda Mravenec (12) 6.40 Mstitel Blade
(2) 7.10 M.A.S.H (224) 7.40 Autosalon 8.50
Prázdniny (1) 9.55 Vinaři II (2) 11.15 Pevnost
Boyard 12.50 Česko Slovensko má talent
14.20 Přístav naděje. Romantický film (USA,
1998). Hrají S. Bullocková, H Connick ml.,
G. Rowlandsová, M. Whitmanová, M Paré,
K. Najimyová, B. Cobbs, R. Arquetteová,
C. Finleyová a další 16.50 Vraždy v Midsomeru
XVII 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.30 Krimi 6.55 Noviny 7.45 Krimi

THRILLER

DOBRODRUŽNÝ

INZERCE

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

Soudní síň 8.40 Klenot TV 9.40 Zoo (70) 10.40
Synové a dcery Jakuba Skláře (13) 12.00 Cirkus
v cirkuse, rodinná komedie (ČR, 1975) 14.35 Soudní
síň 15.35 Česko Slovensko má talent 17.00 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Recept na lásku,
romantický film (N, 2007) 0.20 Zoo (70)
(27/82) 10.05 Klenot TV 11.05 Ochránci 12.00
Nákupní maniačky 13.10 Nevinní (22/32) 14.05
Ochránci 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00
Medicopter 117 (28/82) 17.55 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Cirkus v cirkuse
23.00 Útěk z polygamie, drama (USA, 2013)

774 335 509

20.20 Podfukáři
Thriller (USA/Fr., 2013).
Hrají M. Ruffalo, M. Freeman,
J. Eisenberg, W. Harrelson
22.25 Poslední samuraj
Akční film (Jap./USA/N. Zél.,
2003). Hrají T. Cruise, K. Watanabe, T. Spall, Koyuki a další
1.05 K-9: Soukromý detektiv
Akční komedie (USA, 2002)
2.45 Kriminálka Las Vegas V
3.45 Áčko
4.25 DO-RE-MI

20.15 Prokletí Midasovy skříňky
Dobrodružný film (VB/Šp./Belg.,
2013). Hrají M. Sheen, L. Headeyová, K. Hawes a další
22.20 Patriot
Akční thriller (USA, 1998). Hrají
S. Seagal, G. Sartain, L. Q. Jones
0.15 Mroží muž
Komedie (USA, 2014). Hrají
M. Parks, R. Garman, J. Depp
2.20 Vraždy v Midsomeru XVII
Magická vražda. Detektivní seriál
(VB, 2014)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.20 Profesionál II (6) 8.25 Letopisy rodu Shannara
(4) 9.20 Top Gear V 10.35 Re-play 11.10 FREEzone
11.45 Pevnost Boyard (8) 14.15 Simpsonovi XIX
(15-18) 16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII
(1, 2) 17.55 Simpsonovi XIX (19, 20) 18.55 Simpsonovi XX (1, 2) 20.00 Simpsonovi XXVIII (7, 8)
21.05 Simpsonovi XXVIII (9) 21.35 Simpsonovi
XXVIII (10) 22.05 Simpsonovi XXVIII (11) 22.35
Simpsonovi XXVIII (12) 23.05 Expres

5.40 Nová cestománie 6.10 Somrák z Beverly Hills
7.45 Vyhrál jsem v loterii 9.25 Odložené případy VII
(16, 17) 11.10 Scooby-Doo: Frankenhrůza 12.50
Námořní vyšetřovací služba VI (4) 13.40 Námořní
vyšetřovací služba VI (5) 14.30 Bláznivá dovolená
v Las Vegas 16.15 Jak se točí Rozmarýny 17.50
Dannyho parťáci 20.00 Legendární parta, animovaný film (USA, 2012) 21.45 Spáči, drama (USA,
1996) 0.30 Velmi nebezpečné známosti

7.50 Ferda Mravenec (12) 8.20 Mstitel Blade (2) 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.25 S Italem v kuchyni
11.10 Chirurgové IX (6) 12.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX (12) 13.05 Tanec na vlnách 15.25 100 000
dolarů na slunci, akční komedie (Fr./It., 1964) 18.10
Nela Náladová zachraňuje prázdniny, rodinná komedie (USA, 2011) 20.00 Amazing Spider-Man, akční
film (USA, 2012) 22.55 Žraločí muž, horor (USA,
2005) 0.55 Expres, drama (USA, 2008)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 6.05 Noviny 6.45 Soudní síň – cz 7.40

PONDĚLÍ 8.05 Soudní síň 9.05 Medicopter 117

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.10 Zázraky přírody
21.20 Vzpomínky na Afriku
Romantické drama (USA, 1985).
Hrají M. Streepová, R. Redford
23.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.55 Wallander III
Podzimní událost. Krimiseriál
(Švéd./VB, 2012)
1.30 Jak se vede, sousede?
2.10 Banánové rybičky
2.40 Pod pokličkou
3.00 Pec nám...

8.15 Noviny 9.00 Soudní síň – cz 9.50 Soudní síň
10.50 Klenot TV 11.50 Plechová kavalérie (2/7)
12.50 Hotel Herbich (9) 13.50 Extrémní případy
15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň – cz 16.50
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Útěk z polygamie, drama (USA, 2013) 22.25
Dědictví (19, 20/34) 0.20 Soudní síň – cz

ÚTERÝ 9.15 Medicopter 117 (28/82) 10.15 Klenot
TV 11.15 Ochránci 12.05 Nákupní maniačky 13.10
Nevinní (23/32) 14.00 Ochránci 15.05 Soudní síň
16.00 Soudní síň 17.00 Medicopter 117 (29/82) 17.55
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 21.50 Na plný plyn
(6, 7/25) 23.45 Nevinní (23/32) 0.40 Ochránci
STŘEDA 9.10 Medicopter 117 (29/82) 10.05

Klenot TV 11.05 Ochránci 12.05 Nákupní maniačky
13.05 Nevinní (24/32) 14.05 Ochránci 15.00 Soudní
síň 16.00 Soudní síň 17.00 Medicopter 117 (30/82)
17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Plechová kavalérie (3/7) 21.20 Dr. Stefan Frank
(7, 8) 23.20 Extrémní případy 0.25 Nevinní (24/32)

ČTVRTEK 9.15 Medicopter 117 (30/82) 10.10 Klenot TV 11.10 Ochránci 12.10 Nákupní maniačky 13.10
Nevinní (25/32) 14.05 Ochránci 15.05 Soudní síň
16.00 Soudní síň 17.00 Medicopter 117 (31/82) 17.55
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Žena za pultem (1/12) 21.20 Hotel Herbich (10) 22.20
Střepiny 23.30 Nevinní (25/32) 0.20 Ochránci
PÁTEK 9.15 Medicopter 117 (31/82) 10.15 Klenot
TV 11.15 Ochránci 12.10 Nákupní maniačky 13.10
Nevinní (26/32) 14.10 Ochránci 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.00 Medicopter 117 (32/82)
17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Temné tajemství 22.10 Česko Slovensko má
talent 23.35 Nevinní (26/32) 0.35 Ochránci

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 2. července 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.55
15.50
17.20
18.55
19.00
19.45
19.54
19.55
20.10
20.25
21.55
23.09
23.10
0.45
2.00

Zajímavosti z regionů 6.45 Městečko
na dlani 8.20 Byt je vykraden,
maminko... 9.05 Úsměvy Waldemara
Matušky 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princezně na klíček
Jak si pan Pinajs kupoval
od kocoura sádlo
Příběhy slavných... Vlasta
Fabianová
Útěk ze seriálu
Komedie (ČR, 1989)
Columbo
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2017
Losování Sportky a Šance
Branky, body, vteřiny
GEN – Galerie elity národa
Chalupáři
Hříšní lidé města brněnského (2/4)
Výsledky losování Šťastných 10
Místo činu – Schimanski
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky

NOVA
6.05
6.20
7.10
7.30
7.55
8.20
8.40
9.25
11.00
13.00
15.00
16.25
18.05
19.30
20.20
22.35
0.30
1.45
2.05
3.00

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Senzační Spiderman (19)
Milesova vesmírná dobrodružství
Příběhy Toma a Jerryho II (13)
Tučňáci z Madagaskaru II (20)
Krok za krokem VII (5, 6)
Chladné srdce
Pohádka (N, 2014)
Muzikál ze střední 3: Maturitní
ročník
Komedie (USA, 2008)
Dynastie Nováků (3, 4)
Cena medu
Drama (ČR, 1986)
Ať žijí duchové!
Rodinná komedie (ČR, 1977)
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (11, 12)
Habermannův mlýn
Válečné drama (ČR/Rak., 2010)
Cena medu
Drama (ČR, 1986)
Dva a půl chlapa IV (9)
Krok za krokem VII (5, 6)
DO-RE-MI

Prima
6.10
6.40
7.10
7.40
8.10
9.10
9.40
10.55
12.15
13.10
13.50
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

0.25

2.25

Ferda Mravenec (13)
Nexo Knights
Mstitel Blade (3)
M.A.S.H (225)
Největší tankové bitvy II (1)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (31)
Ohnivý kuře II (32)
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prokletí Midasovy skříňky
Vraždy v Midsomeru XVII
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Titanic
Romantický film (USA, 1997).
Hrají L. di Caprio, K. Winsletová,
B. Zane, K. Batesová a další
Případ nevěrné Kláry
Drama (It./ČR, 2009). Hrají
L. Chiattiová, C. Santamaria,
I. Glen a další. Režie R. Faenza
Vraždy podle Agathy (6)
Smrt veterináře. Krimiseriál
(VB, 2014-2016)

Nova Cinema
5.30 Nová cestománie 6.00 Kosmáček 6.55 K-9:
Soukromý detektiv 8.35 Jak se točí Rozmarýny
10.10 Bláznivá dovolená v Las Vegas 12.15
Listopadová romance 14.30 Legendární parta
16.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (1, 2)
18.00 Podfukáři 20.00 International 22.15 Čelisti:
Pomsta 23.55 Poslední samuraj

Prima cool
6.40 Letopisy rodu Shannara (5) 7.25 Top Gear V
8.45 Applikace 9.15 V kokpitu 10.20 Pevnost
Boyard (9) 12.55 Simpsonovi XIX (19, 20) 13.55
Simpsonovi XX (1, 2) 14.55 Simpsonovi XXVIII (7, 8)
15.55 Simpsonovi XXVIII (9, 10) 16.55 Simpsonovi
XXVIII (11, 12) 17.55 Simpsonovi XX (3-6) 20.00
Rudý úsvit: Nová krev 22.05 Živí mrtví VII (11)
23.05 Autosalon 0.10 Applikace 0.45 V kokpitu

Prima Max
7.45 Ferda Mravenec (13) 8.15 Mstitel Blade (3)
8.45 Zpravodajství FTV Prima 10.05 S Italem
v kuchyni 10.45 Táta, nebo milenec 12.55 Nela
Náladová zachraňuje prázdniny 14.55 Amazing
Spider-Man, akční film (USA, 2012) 17.50 Táta, nebo
milenec, komedie (Fr., 1991) 20.00 Lítám v tom,
romantické drama (USA, 2009) 22.25 Patriot,
akční thriller (USA, 1998) 0.15 Mroží muž

pondělí 3. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Slovácko sa nesúdí 6.40 Dioptrie
6.59 Studio 6 9.00 Lustr 9.50 Aero
30 10.10 Příběhy slavných... Vlasta
Fabianová 11.05 Všechnopárty

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Území bílých králů (1, 2/7)
14.15 Televarieté
15.20 Kojak V
16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2017
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města
21.05 Hříšní lidé města pražského
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.35 Kalendárium
0.50 GEN – Galerie elity národa

5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.50
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.35
1.20
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz (5)
Kriminálka Anděl (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (10)
Ordinace v růžové zahradě (187)
Odložené případy VII (18)
Odložené případy VII (19)
Případy pro Lauru (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (6)
Hospoda (6)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (13)
Kriminálka Anděl II (1)
Kriminálka Las Vegas XV (6)
Lovci zločinců IV (20)
Odložené případy VII (18)
Odložené případy VII (19)
Technická přestávka
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.30
23.40
0.40
1.40

Ferda Mravenec (14)
Mstitel Blade (4)
M.A.S.H (226)
M.A.S.H (227)
Siska (8)
Rosamunde Pilcherová: Nad
oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska (9)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Policie Hamburk IV (15)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Poklad na Stříbrném jezeře
Western (N, 1962)
Ano, šéfe!
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Rosamunde Pilcherová: Nad
oblaky
Romantický film (N, 2006)

Nova Cinema
6.10 Chladné srdce 7.45 Aldabra: Byl jednou jeden
ostrov 9.00 Listopadová romance 11.15
Teleshopping 11.40 Šifra Karla Velikého 13.50
Teleshopping 14.10 Dannyho parťáci 16.20 Rebelka
17.55 Habermannův mlýn 20.00 Životní zkouška,
akční film (USA, 2000) 22.40 Dějiny násilí, krimifilm (USA, 2005) 0.20 Čelisti: Pomsta

Prima cool
8.55 Top Gear V 10.15 Futurama V (6) 10.45 Hvězdná
brána VII (22) 11.45 Top Gear V 12.50 Simpsonovi XX
(3-6) 14.45 Applikace 15.20 Re-play 15.55 Futurama
V (7) 16.15 Hvězdná brána VIII (1) 17.15 Top Gear V
18.25 Simpsonovi XX (7-10) 20.15 Grimm VI (9) 21.20
Teorie velkého třesku VII (20) 21.50 Teorie velkého
třesku VII (21) 22.05 Grimm IV (1) 23.05 Ztracená
archa (9) 0.00 Grimm VI (9) 0.55 Legenda (3)

Prima Max
7.20 Ferda Mravenec (14) 7.50 Mstitel Blade (4)
8.20 Zpravodajství FTV Prima 9.40 S Italem
v kuchyni 10.25 Lítám v tom 12.50 Chirurgové IX
(7) 13.40 Doktor z hor: Nové příběhy IX (13) 14.45
Titanic, romantický film (USA, 1997) 18.55 Jste to,
co jíte 20.00 Trable prcka Binka, rodinná komedie
(USA, 1994) 22.05 Ponorka U-571, akční film (USA,
2000) 0.35 Rudý úsvit: Nová krev

úterý 4. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Slovácko sa nesúdí 6.35 Tele 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.50 Výtah
10.10 Komici na jedničku 11.00 Malý
pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Území bílých králů (3, 4/7)
14.10 Televarieté
15.20 Kojak V
16.15 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2017
19.55 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Nemocnice na kraji města
21.55 Legendy záchranářství: Povodně
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Kriminalista
23.30 Brak
Černá komedie (ČR, 2002)
0.55 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.50
19.30
20.20
21.25
22.35
23.25
0.15
1.05
1.45
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz (6)
Kriminálka Anděl (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (11)
Ordinace v růžové zahradě (188)
Odložené případy VII (20)
Odložené případy VII (21)
Případy pro Lauru (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (7)
Hospoda (7)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dynastie Nováků (5)
Dynastie Nováků (6)
Kriminálka Las Vegas XV (7)
Lovci zločinců IV (21)
Odložené případy VII (20)
Odložené případy VII (21)
Tělo jako důkaz (5, 6)
Áčko

6.10
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
23.40
0.40
1.40
3.30

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (15)
Mstitel Blade (5)
M.A.S.H (227)
M.A.S.H (228)
Siska (9)
Rosamunde Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Siska (10)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Policie Hamburk IV (16)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XIX (1)
Za sklem (1)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Rosamunde Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Policie Hamburk IV (16)

5.25 Kosmáček 6.20 Scooby-Doo: Frankenhrůza
7.35 Odložené případy VII (18, 19) 9.15 Šifra Karla
Velikého 12.00 Táta lump 14.00 Muzikál ze střední
3: Maturitní ročník 16.05 Jako jed 17.35 Erin
Brockovich 20.00 Memphiská kráska, válečný film
(USA, 1990) 22.05 Podvedená, thriller (USA, 1991)
0.10 International, thriller (USA, 2009)

Prima cool
9.10 Top Gear V 10.20 Futurama V (7) 10.50
Hvězdná brána VIII (1) 11.50 Top Gear V 12.55
Simpsonovi XX (7-10) 14.55 Teorie velkého třesku
VII (20, 21) 15.55 Futurama V (8) 16.15 Hvězdná
brána VIII (2) 17.15 Top Gear V 18.20 Simpsonovi
XX (11-14) 20.15 Moto(s)poušť aneb Moto cestou
necestou 21.20 Teorie velkého třesku VII (22, 23)
22.15 Partička 22.55 Dexter VIII (4) 0.05 Partička

Prima Max
8.35 Ferda Mravenec (15) 9.05 Mstitel Blade (5)
9.30 Zpravodajství FTV Prima 11.10 S Italem
v kuchyni 11.55 Chirurgové IX (7) 12.50 Doktor
z hor: Nové příběhy IX (13) 13.50 Jste to, co jíte 14.55
Chirurgové IX (8) 15.50 Doktor z hor: Nové příběhy
IX (14) 16.50 Trable prcka Binka 18.55 Jste to, co jíte
20.00 Bratři, jak se patří 22.30 Neuvěřitelný příběh, rodinný film (USA, 1995) 0.35 Ponorka U-571

středa 5. července 2017
ČT1
6.00

Když se čerti rojili 7.15 Princ a chuďas
(1/2) 8.30 Potkal jsem ho v zoo 9.35
O hruškách ušatkách a jablíčku
parohátku 10.20 O spící princezně,
šípkových růžích a uražené víle 11.20
O princi, který měl o kolečko víc

12.25 Duhová kulička
Rodinný film (ČR, 1985)
13.45 O princezně z Rimini
14.50 O třech rytířích, krásné paní
a lněné kytli
16.10 O princezně, která ráčkovala
Pohádka (ČR, 1986)
17.10 Nesmrtelná teta
Pohádka (ČR, 1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2017
19.53 Losování Sportky a Šance
19.55 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města
21.00 Hříšní lidé města pražského
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Columbo
22.55 Profil zločinu IV
23.50 Otec Brown IV
0.35 Banánové rybičky
1.20 Z metropole

NOVA
6.05
6.30
8.10
9.20
10.55
12.25
14.10
16.10
18.50
19.30
20.20
21.50
23.35
0.25
2.45
3.40
5.10

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(5)
Lego příběh
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)
Strašidla z vikýře
Rodinná komedie (ČR, 1987)
Klapzubova jedenáctka
Komedie (ČR, 1938)
Kouzelný měšec
Komedie (ČR, 1996)
Dračí srdce
Fantasy film (USA, 1996)
Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
Hospoda (8)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Námořní vyšetřovací služba XIII
(3, 4)
Lovci zločinců IV (22)
Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
Dva a půl chlapa IV (10, 11)
Klapzubova jedenáctka
Komedie (ČR, 1938)
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.15
8.50
10.45
12.50
14.50
16.55
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.25
23.30
1.35
3.10

Ferda Mravenec (16)
Mstitel Blade (6)
Garfield
Rodinná komedie (USA, 2004)
Holka, nebo kluk
Filmová komedie (ČR, 1939)
Dvanáct do tuctu
Rodinná komedie (USA, 2003)
Madla z cihelny
Filmová komedie (ČR, 1933)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Kung Fu Panda
Animovaný film (USA, 2008)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Prázdniny (2)
Operace: Mobily. Komediální
seriál (SR, 2017)
Show Jana Krause
Telebazar
Dvanáct do tuctu
Rodinná komedie (USA, 2003)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Madla z cihelny

Nova Cinema
5.05 Erin Brockovich 7.05 Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník 9.05 Odložené případy VII (20, 21)
10.45 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (1, 2)
13.00 Memphiská kráska 15.20 Rebelka 17.00
Nezlobte dědečka 18.10 Mr. Wrong 20.00 Až tak
moc tě nežere 22.25 Poldovi v patách, komedie
(USA, 1991) 0.35 Životní zkouška

Prima cool
10.25 Futurama V (8) 10.55 Hvězdná brána VIII (2)
11.55 Moto(s)poušť aneb Moto cestou necestou 12.55
Simpsonovi XX (11-14) 14.55 Teorie velkého třesku VII
(22, 23) 15.55 Futurama V (9) 16.15 Hvězdná brána
VIII (3) 17.15 Top Gear VI 18.25 Simpsonovi XX (15-18)
20.15 Extant II (4) 21.20 Teorie velkého třesku VII (24)
21.50 Teorie velkého třesku VIII (1) 22.15 Partička
22.55 Dexter VIII (5) 0.05 Partička 0.45 Legenda (5)

Prima Max
8.05 Ferda Mravenec (16) 8.35 Mstitel Blade (6)
9.00 Zpravodajství FTV Prima 10.40 S Italem
v kuchyni 11.25 Chirurgové IX (8) 12.20 Doktor
z hor: Nové příběhy IX (14) 13.20 Jste to, co jíte
14.25 Chirurgové IX (9) 15.20 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (15) 16.20 Bratři, jak se patří 18.55 Jste
to, co jíte 20.00 Dluh, thriller (USA, 2010) 22.25
Street Kings 2: Město aut 0.25 Neuvěřitelný příběh

čtvrtek 6. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Princ Chocholouš. Pohádka (ČR,
1974) 7.15 Princ a chuďas (2/2).
Dobrodružný historický film (ČR,
1971) 8.25 Záhada hlavolamu.
Dobrodružný film (ČR, 1993) 10.00
Zlatovláska. Pohádka (ČR, 1973)
11.20 O moudré Sorfarině. Pohádka
(ČR, 1995)

12.25 Sluníčko na houpačce
TV film (ČR, 1981)
13.50 O princezně se zlatým lukem
Pohádka (ČR, 2001)
14.55 Nevěsta s velkýma nohama
Dobrodružná pohádka (ČR, 2002)
16.15 O štěstí a kráse
Pohádka (ČR, 1986)
17.20 Micimutr
Pohádka (ČR, 2011)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2017
19.55 Branky, body, vteřiny
20.05 Vyprávěj
21.00 Nemocnice na kraji města
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Pár parchantů
23.55 Kriminalista
0.55 Banánové rybičky

6.05
6.30
6.50
7.50
9.00
10.25
11.55
13.50
15.25
18.50
19.30
20.20
21.25
23.30
0.20
3.30
4.55

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(6)
Scooby-Doo: Souboj Titánů
Medvídek Pú
Šípková Růženka
Pohádka (N, 2009)
Stav ztroskotání
Rodinná komedie (ČR, 1983)
Přítelkyně pana ministra
Komedie (ČR, 1940)
Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995)
Toy Story: Příběh hraček
Animovaný film (USA, 1995)
Pearl Harbor
Válečný film (USA, 2001)
Hospoda (9)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Na tuhle nemám
Komedie (USA, 2010)
Lovci zločinců V (1)
Pearl Harbor
Válečný film (USA, 2001)
Přítelkyně pana ministra
Komedie (ČR, 1940)
Novashopping

Prima
6.25
6.55
7.25
7.55
9.50
11.25
13.20
15.10
16.55
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.55
0.55
2.50

Ferda Mravenec (17)
Mstitel Blade (7)
Jen počkej, zajíci!
Turbo
Velbloud uchem jehly
Veselohra (ČR, 1936)
Dvanáct do tuctu 2
Rodinná komedie (USA, 2005)
Valentin Dobrotivý
Filmová komedie (ČR, 1942)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Kung Fu Panda 2
Animovaný film (USA, 2011)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hooten a lady: Lovci pokladů (1)
Eldorádo. Dobrodružný seriál
(VB, 2016)
Pevnost Boyard
Dvanáct do tuctu 2
Rodinná komedie (USA, 2005)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Valentin Dobrotivý
Filmová komedie (ČR, 1942)

Nova Cinema
5.15 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (2) 6.00
Táta lump 7.40 Mr. Wrong 9.20 Memphiská kráska
11.45 Dračí srdce 14.00 Až tak moc tě nežere 16.20
Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana
Foustky 18.00 Kawasakiho růže 20.00 Námořní
vyšetřovací služba VI (6, 7) 21.50 Gran Torino,
krimifilm (USA/N, 2008) 0.05 Poldovi v patách

Prima cool
9.15 Top Gear VI 10.30 Futurama V (9) 10.55 Hvězdná
brána VIII (3) 11.55 Extant II (4) 12.55 Simpsonovi XX
(15-18) 14.50 Teorie velkého třesku VII (24) 15.20
Teorie velkého třesku VIII (1) 15.50 Futurama V (10)
16.10 Hvězdná brána VIII (4) 17.10 Top Gear VI 18.20
Simpsonovi XX (19-21) 19.50 Simpsonovi XXI (1) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VIII (2, 3)
22.20 Četa 0.50 Poslední chlap na Zemi II (11)

Prima Max
8.15 Ferda Mravenec (17) 8.45 Mstitel Blade (7) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 S Italem v kuchyni
11.35 Chirurgové IX (9) 12.35 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (15) 13.35 Jste to, co jíte 14.40
Chirurgové IX (10) 15.35 Doktor z hor: Nové příběhy IX (16) 16.35 Poklad na Stříbrném jezeře 18.55
Jste to, co jíte 20.00 Vím, že jsi vrah 22.05 V řetězech 0.35 Street Kings 2: Město aut

pátek 7. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.50 Byt je
vykraden, maminko... 10.35 Po
stopách hvězd 11.05 Malý pitaval
z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Území bílých králů (5, 6/7)
14.15 Inzerát
14.35 Reportéři ČT
15.20 Kojak V
16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera na venkově
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2017
19.57 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.15 Kdyby byly ryby
21.50 Všechnopárty
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Hitparáda televizní zábavy
23.40 Motiv IV

5.55
7.10
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
22.35
1.00
1.45
2.30

Stav ztroskotání
Strašidla z vikýře
Novashopping
Tělo jako důkaz (7)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (12)
Ordinace v růžové zahradě (189)
Odložené případy VII (22)
Dr. House (1)
Případy pro Lauru (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (8)
Hospoda (10)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Dannyho parťáci 2
Komedie (Austr./USA, 2004)
Odložené případy VII (22)
Tělo jako důkaz (7)
Drazí sousedé (6)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.25
14.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.10
0.05
1.00
2.00
3.55

Ferda Mravenec (18)
Mstitel Blade (8)
M.A.S.H (229)
M.A.S.H (230)
Siska (10)
Rosamunde Pilcherová: Kde
začala láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska (11)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Policie Hamburk IV (17)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (3)
Česko Slovensko má talent
Castle na zabití V (22)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Rosamunde Pilcherová: Kde
začala láska
Policie Hamburk IV (17)

Nova Cinema
5.10 Mr. Wrong 6.35 Až tak moc tě nežere 8.50
Nezlobte dědečka 10.30 Tom a Jerry a ztracený
drak 11.25 Jumanji 13.40 Záchranáři 16.15 Námořní
vyšetřovací služba VI (6, 7) 18.00 Blázinec 20.00
Kněz je poděs, komedie (USA, 2007) 21.45 O rodičích a dětech, komedie (ČR, 2007) 23.55 Gran
Torino, krimifilm (USA/N, 2008)

Prima cool
8.05 Hawaii 5-0 IV (22) 9.10 Top Gear VI 10.20
Futurama V (10) 10.50 Hvězdná brána VIII (4) 11.50
Autosalon 12.55 Simpsonovi XX (19-21) 14.25
Simpsonovi XXI (1) 14.55 Teorie velkého třesku VIII
(2, 3) 15.55 Futurama V (11) 16.20 Hvězdná brána
VIII (5) 17.15 Top Gear VI 18.25 Simpsonovi XXI
(2-5) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (3, 4)
22.15 Monstrum 0.05 Poslední chlap na Zemi II (12)

Prima Max
8.35 Ferda Mravenec (18) 9.05 Mstitel Blade (8)
9.30 Zpravodajství FTV Prima 11.15 S Italem
v kuchyni 12.00 Chirurgové IX (10) 12.55 Doktor
z hor: Nové příběhy IX (16) 13.55 Jste to, co jíte
15.00 Chirurgové IX (11) 15.55 Doktor z hor: Nové
příběhy X (1) 16.55 Utta Danellová: Nebe ve tvých
očích 18.55 Jste to, co jíte 20.00 Noc a zmatek
22.00 Četa 0.30 V řetězech, thriller (USA, 2006)
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Komerční téma

„Mít restauraci
byl můj osud“
Manželé Šenkýřovi ve
své hospodě na Proseku
servírují pikantní guláš
a točí pivo Březňák.
KOMERČNÍ PREZENTACE
ČR | Restauraci U Šenkýřů sice majitelé
otevřeli začátkem letošního roku, ale
lidé ji dobře znají. Stojí uprostřed rozlehlého parku Přátelství na pražském
Proseku. „Před rokem 1989 tu byla vyhlášená kavárna Frappé a místní sem s
oblibou chodili posedět,“ vzpomíná
dnešní majitelka Hedvika Šenkýřová.
Sama v jednom z panelových domů
totiž bydlela. „Táta s mámou nás měli
sedm dětí. Táta pracoval v 80. letech
jako řemeslník a po večerech hrál na
harmoniku v pražských hospodách. My
děti jsme za ním občas chodily. Dříve
vůbec chodilo do hospod hodně dětí,

dnes už na to někteří dospělí koukají
divně, ale my jsme tam byly šťastné. Rodiče klábosili, děti běhaly kolem, hrálo
se na harmoniku, kytary, prostě pěkné
dětství,“ říká s úsměvem majitelka.
Tehdy, byly jí čtyři roky, si zapsala
do deníčku, že bude jednou „vrchní hospodskou“. Nikdo tomu moc nevěřil, ale
osud chtěl jinak. Když se vdala za Jiřího
Šenkýře, bylo nutné brát její dětský sen
vážně, takové příjmení není jen tak. „V
roce 2000 jsem na Proseku, na dohled z
okna, kde jsme bydleli, otevřela první
pizzerii. Teď, tady u rybníčku, sedíme v
naší už druhé restauraci. Chci, aby sem
chodili posedět rodiče s dětmi, tak, jak
si to pamatuji já,“ říká.
V hospodách a restauracích strávila
Hedvika Šenkýřová celý život a ví, jakou prošly proměnou. „V 80. letech mě
ty pražské hospody strašně bavily, lidé
byli fajn, tolik se nedrbalo a hlavně nezávidělo. Dnešní zákazník je už mnohem náročnější a také je velká konkuren-

Hedvika a Jiří Šenkýřovi si hledí dobrého piva.
ce,“ míní. Proto vymýšlí, čím lidi nalákat. „Zrovna jsme postavili krásnou dřevěnou terásku s výhledem na park a rybníček, kde se dá hezky posedět, třeba
jen na kávu, je tu hezký výhled. Brzy začneme, tak jak jsem to zažila já s tátou,
hrát na harmoniku, přemlouvám manžela, aby se nestyděl a vystoupil s kytarou, má uměleckou školu,“ podotýká.
Hlavní je ale jídelní lístek a pivo.
„Nejvíc si u nás lidé dávají olomoucké
tvarůžky v bramboráku, pikantní guláš,
svíčkovou a koleno či žebra,“ popisuje
oblíbené speciality s tím, že cena je
něco přes sto korun. Pivo tu mají z velkobřezeňského pivovaru. „Březňáka
piji už 20 let. Poprvé jsem na něj narazil
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75 000 Kč
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v Ústí jako profesionální hráč basketbalu, náš tým jezdil do Velkého Března trénovat. V tamní pivovarské restauraci
jsem ho poznal poprvé, po sportu se pila
desítka, večer dvanáctka. Tehdy to bylo
pro mne regionální pivo, ale před pár
lety se Březňák začal šířit po českých
hospodách i obchodech. A protože mi
fakt hodně chutná, tak ho máme i u
nás,“ říká spolumajitel Jiří Šenkýř.
A na co ještě se mohou návštěvníci těšit? „V budoucnu chceme udělat venkovní zahrádku, možná i se stánkem na
pivo. A připravujeme piknikové koše i
deky. Ty lidem půjčíme, do košů si objednají jídlo a budou si moci udělat
v trávě piknik,“ těší se na novou službu.
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Stříbrná medaile
gentlemana je
kupodivu zlatá

www.FLEX-TEX.cz
JAK SI ZPŘÍJEMNIT KONEC ČERVNA?

PŘECE NÁKUPEM BÁJEČNÝCH MATERIÁLŮ U NÁS

Nabídka platí pouze pro kamennou prodejnu a do vyprodání zásob.

Meruňková smršť – opět je tu satén za bezkonkurenční cenu. Něž-

ná meruňková se bude výborně kombinovat. Použijte na luxusní povlečení, bytové dekorace a samozřejmě i na oděvy: společenské oblečení, př. společenská halenka, svatební šaty pro neopakovatelný den. Dále dekorační výzdoba
k jedinečným událostem, módní doplňky, závěsy s nádechem luxusu a další.
Pouze chemické čištění. Složení: 52% viskóza, 48% bavlna. Šíře 150 cm. SklaV prodeji dnes od 09.00 hodin.
dem 150 m.

Nabídka bez omezení metrů.

Běžná cena: 179,-

Nadýchaný úplet

Flex-tex cena

– lehký úplet s podílem bavlny, s mírně většími
očky. Zdůrazněte v létě své nádherné opálení, a to velmi raﬁnovaně, třeba s pomocí efektního volnějšího svetříku, který lze dozdobit vhodnými galanterními prvky, nebo pouze šperkem a při větrném počasí uplatníte jednoduchou šálu, ať
nenastydnete. Složení: 58% polyester, 40% bavlna, 2% elastan. Šíře 155 cm.
V prodeji dnes od 10.00 hodin.
Skladem 160 m.

Martin Vostřel z lounského muzea
ukazuje stříbrnou medaili fotbalisty Nováka ze šampionátu v Chile
z roku 1962.
FOTO | M. STRNADOVÁ
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Finále mistrovství světa ve fotbale
sledovalo 17. června 1962 na stadionu
v Santiagu de Chile 69 tisíc diváků. Českoslovenští fotbalisté vyzvali brazilské
obhájce titulu, kapitánská páska tehdy
zdobila ruku lounského rodáka Ladislava Nováka. Po pětapadesáti letech mu
město věnovalo pamětní desku na jeho
rodný dům v Říční ulici.
„Ladislav Novák společně s Josefem
Masopustem a Svatoplukem Pluskalem
vytvořili ideální tým, který v Chile sehrál legendární zápas. Pro nás je čest, že
se Ladislav Novák narodil v Lounech
a s fotbalem začínal právě tady,“ uvedl
starosta města Radovan Šabata.
Pamětní desku radnice představila
přesně v den 55. výročí finálového zápasu. Českoslovenští fotbalisté, kterým se
před mistrovstvím příliš šancí na zajímavý výsledek nedávalo, překvapili.
V patnácté minutě československý
tým dokonce nad favority vedl 1:0 po
gólovce Masopusta. Euforie z vedení
ale vydržela jen dvě minuty. Brazilci se
oklepali a za záda brankáře Schrojfa dopravili míč hned třikrát.
Do Loun se při příležitosti výročí zápasu na jediný den dostala i Novákova
stříbrná medaile. Vystavilo ji lounské
muzeum a leckteré její podoba zarazila.
„Na první pohled je značně netypická.
Není stříbrná, jak by mnozí očekávali,
ale zlatá. Neobvyklý je i tvar, není kulatá a je malá,“ uvedl muzejník Martin
Vostřel. Medaili legendárního fotbalisty se muzeu podařilo zapůjčit díky rodinným vazbám kurátora. „Můj děda
byl bratr Ladislava Nováka. Rád vzpomínám na jeho cesty za rodinou do
Loun,“ vylíčil Vostřel.
Ladislav Novák se narodil 5. prosince v roce 1931. První ligu hrával v letech 1951 až 1966 za Teplice, ATK,
ÚDA a Duklu Praha, s níž osmkrát vybojoval titul. Nastoupil celkem ke 309
mistrovským utkáním. V 50. a 60. letech patřil k nejlepším obráncům světa.
Byl fotbalovým gentlemanem, nikdy
nebyl vyloučen. Zemřel 21. 3. 2011.

Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 99,-

Flex-tex cena

Levandulová nádhera – úchvatný satén ve ﬁalovém levandulovém

tónu pro jedinečný outﬁt. Per fektní materiál na nadcházející období. Kombinace materiálu a bar vy Vám učaruje. Krásný, lesklý, hladký a splývavý materiál sám vnukne každému myšlenku, jak ho využít: elegantní šaty, halenky, sukně, topy, bytový textil i spodní
prádlo, včetně svůdných župánků a košilek. Jedná se o 100% polyester. Šíře 140 cm.
V prodeji dnes od 11.00 hodin.
Skladem 48 m.

Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 79,-

Flex-tex cena

Mátová limonáda – 100% polyesterová podšívka, ve světle zele-

ném odstínu, připomínající bar vu máty. Pokud si Vaše oblečení vyžaduje kvalitní
a decentní podšívku v tomto odstínu, jste na správné adrese. Sukně, saka,
kabáty, šaty – na vše se tato podšívka hodí. Mimo ni máme v nabídce další
širokou škálu podšívek za nevídané ceny. Vyber te si tu pravou. Šíře 145 cm.
V prodeji dnes od 12.00 hodin.
Skladem 51 m.

Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 69,-

Bělostné proužky

Flex-tex cena

– poloprůsvitný, zářivě bílý úplet, v němž budete nepřehlédnutelná. Odhalte i kus Vaší bronzově zbarvené pokožky. Na skvěle pružné látce, se
v mini proužcích prolínají průsvitné části, a tak vytváří i celkový sexy dojem. Doporučujeme
na efektní topy a trika, extravagantní šaty či upnutější sukni. Složení: 95% polyamid, 5%
V prodeji dnes od 13.00 hodin.
elastan. Šíře 140 cm. Skladem 64 m.
Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 129,-

Flex-tex cena

Khaki žije! – vytvořte si originální model z atraktivního saténu v sympatic-

kém khaki odstínu. Dejte šanci tomuto zemitému tónu vniknout do Vašeho šatníku.
Uvidíte, že si satén v tomto provedení oblíbíte a zhotovené kousky z něj obzvlášť.
Ať už společenské oděvy jako jsou topy, halenky, sukně a šaty, tak luxusně bude
vypadat noční košilka, saténový župánek a další. 100% polyester. Šíře 135 cm.
V prodeji dnes od 14.00 hodin.
Skladem 108 m.

Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 79,-

Flex-tex cena

Noční modrá – fandíte-li tmavé, pak si přijďte pro temně modr ý úplet.
Využití nalezne jako lehký svetřík, přehoz, módní oversize triko, tílko a další jedinečné kousky šité přímo na míru. Využijte také na módní doplňky, třeba vzdušné
šály a další. Složení: 58% viskóza, 40% polyester, 2% elastan. Šíře 130 cm.
V prodeji dnes od 15.00 hodin.
Skladem 175 m.

Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 99,-

Flex-tex cena

Stylový citron – veselý a zářivý úplet Vás nadchne svou jemností a lehkos-

tí. Nejlépe ho unosíte jako lehký svetřík nebo přehoz, kter ý vychytaně prozáří celkový
model. Možností dalších využití je však spoustu a Vaší fantazii se meze nekladou.
Citronovou žlutou lze kombinovat i s předchozím úpletem, s nímž se bude geniálně
harmonicky doplňovat. Složení: 58% viskóza, 40% polyester, 2% elastan. Šíře 145 cm.
V prodeji dnes od 16.00 hodin.
Skladem 79 m.
Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 99,-

Krása v jednoduchosti

Flex-tex cena

– pro všechny sportovně založené zákazníky
zde máme vynikající pružný materiál „piké“, ideální pro trička, kraťasy, dresy, kalhoty
a vkusná spor tovní polotrička.. Neutrální bílá bude slušet úplně všem. Samozřejmě
je možné využít látku i mimo sportovní účely, a to k zcela běžnému dennímu nošení,
například v podobě ležérního saka. Složení: 98% polyamid, 2% elastan. Šíře 130 cm.
V prodeji dnes od 17.00 hodin.
Skladem 59 m.
Max. 3 m/zák.

Běžná cena: 139,-

Flex-tex cena
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NA PRODEJNĚ NAJDETE I STÁLOU NABÍDKU
FLEECE
119,- PATCHWORK OD 59,-

SAMET
SATÉN

39,99,- ORGANZY
39,9,- TYL
FLEX-TEX
Jateční 31, Praha 7

OD

-10%

Pouze na látky – hotovostní Platba

OD

mobil: 721 443 662, tel.: 283 870 783
Sleva se vztahuje na veškeré látky i zlevněné!
5+2

0617
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www.5plus2.cz

Tajenka: nosit slunce v sobě.

Záhadná síla bakterií v nás.
Čtěte v časopisu Téma
ČR | Na počátku tisíciletí objevili vědci
u člověka nový, i když poněkud zvláštní
„orgán“. Váží až 1,5 kg, zhruba tolik, co
mozek. Najdeme ho ve střevech. Lékaři
mu říkají mikrobiom. A někdy o něm s
nadsázkou mluví jako o našem druhém
mozku. Střevní mikroorganismy, především bakterie, řídí totiž životy nás, hostitelů, mnohem víc, než jsme si ochotni připustit. „Víme, jak střevní bakterie ovlivňují naše zdraví, víme, že mají vliv na
cukrovku, obezitu a další nemoci, ale nevíme, jak je pořádně ovlivnit,“ říká Libor
Vítek, vedoucí Hepatologické laboratoře
Ústavu lékařské biochemie a laboratorní
diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze.
Dá se kvalita střevních bakterií ovlivnit jídlem? A jak je to s pitím piva?

Více se dočtete v novém vydání týdeníku Téma. Tentokrát vychází
jako letní dvojčíslo v rozšířené podobě za stejnou cenu 29 Kč.
(lc)

Byt není hotel, unikají daně
ČR | Sdružení nájemníků ČR tvrdí, že síť
Airbnb (webová služba zprostředkující
pronájem ubytování, pozn. red.) porušuje stavební zákon a zhoršuje soužití v domech. Státu také unikají daně a z trhu
mizí kvůli několikadenním pronájmům
tisíce bytů k bydlení pro běžné nájemníky. Síť Airbnb nabízela letos v dubnu v

Česku 15 900 možností ubytování,
z toho 11 500 v Praze. Loni se v ČR přes
aplikaci ubytovalo 710 000 zahraničních
turistů. Kvůli Airbnb neslouží tisíce bytů
obyvatelům, ale nahrazují hotelové služby. Centra měst, kde nabízené ubytování
často je, se pak vylidňují a místních lidí
v nich ubývá.
(rts, iDNES.cz)

K sedmdesátce ještě dítě
ČR | Herec Pavel Trávníček (66 let)
o sobě tvrdí, že je taťkou v sedmém
nebi. Třetího synka Maxmiliána, který se narodil loni v prosinci, si užívá.
Kdyby prý měl mléko, s Maxmiliánem by se o něj rád a s chutí podělil.
„Je to zlatý mrňousek. V noci nás
většinou nechává v poklidu se vyspat.
Jestli je to tím, že mu na dobrou noc
zpíváme a jako milovníku umění se
mu naše pěvecké projevy líbí, nebo
usíná raději proto, abychom dlouho nepokračovali, ví bůh. Zatím nám to svojí dětskou čínštinou nevysvětlil, ale v
každém případě naše pěvecká produkce na něj platí,“ vysvětlil Trávníček.
Herec se pochlubil, že je i skvělým
taťkou pečovatelem. Bez problémů
přebaluje, dokonce se mu práce s plenkami zamlouvá a při jeho koupelových ceremoniálech si synek slastně
pochrochtává. „Musím, a ráda, potvrdit, že manžel je skutečně vrcholový,
pečlivý a milující rodič. Pomoc v domácnosti mu nedělá problémy a navíc
jako hlava rodiny musí plnit i roli živitele. A jde mu to,“ pochválila Pavla
jeho čtvrtá manželka Monika (31 let).
„Ještě bych chtěl doplnit jednu drobnost, že Maxmilián není jen tak někdo. Já mu říkám Maxmilián první.
Proč? Jednak to zní vznešeně a pak počítáme s tím, že bychom k němu moh-

Pavel Trávníček, manželka Monika a jejich syn Maxmilián.
li tak do dvou tří let pořídit Maxmiliána druhého. Jedináčkem rozhodně nezůstane. Narodí-li se sestřička, tím
lépe, páreček by byl fajn, ale o jménu
pro ni budu muset zapřemýšlet. Ještě
o téhle eventualitě s manželkou podebatujeme,“ dodal herec.
Pavel Trávníček a Monika Fialková
se vzali v létě 2015 po dvanáctileté
známosti. Herec už byl třikrát ženatý
a z předchozích vztahů má syny Adama, s nímž se nevídá, a Pavla, který
chce být také hercem. (zar, iDNES.cz)
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Sovy přišly o Bohačíka
Nejužitečnější
basketbalista minulé
ligové sezony Jaromír
Bohačík přijal nabídku
mistrovského Nymburka
a kývl na novou výzvu.
PETR PROCHÁZKA ML.
PRAHA | O dva muže základní rotace
přišly před novou sezonou basketbalové Sovy. Do Děčína zamíříl rozehrávač
Lukáš Feštr a do Nymburka držitel top
skóre týmu Jaromír Bohačík, v minulé
sezoně vyhlášený za nejužitečnějšího
hráče celé Kooperativa NBL. Je jasné,
že především on bude USK Praha nesmírně chybět.
„Myslím, že většina hráčů, kteří vyrůstají v českém prostředí, by chtěla někdy projít Nymburkem. Já jsem si
vždycky říkal, že pokud na to budu mít
a bude zájem ze strany Nymburka, chci
to tam jít zkusit,“ popsal Jaromír Bohačík pohnutky svého přestupu. „Lákala
mě konfrontace s evropským basketbalem i fakt, že budu moci být součástí nejlepšího týmu v Česku.“
Negativa hledal marně. Od transferu
ho ani nikdo nezrazoval. Žádný strach,
že by se v kádru mistra třeba nechytil.
Navíc to z Nymburka bude mít blíže do
české reprezentace, kde jako kouč působí Ronen Ginzburg. Ten je tu totiž klubovým trenérem. „Trochu ho znám, trénoval jsem pod ním v repre už loni. A
také proti Nymburku jsem pár zápasů
odehrál. Myslím, že styl na klubové
úrovni bude podobný, tedy rychle dopředu a ještě rychleji zpátky,“ předpokládá
Bohačík.
S basketem začínal v Ostravě, odkud
pochází. Už v osmnácti letech ale dostal
laso od Prostějova, kde tehdy byla
hvězdná sestava. Bohačík se tak prosazoval jen velmi pozvolna. Nakonec se

Jaromír Bohačík (vlevo) v minulé sezoně zazářil a jako nejlepší hráč ligy kývl
na nabídku mistrovského Nymburka.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
však pílí propracoval v oporu, v poslední prostějovské sezoně už střílel v průměru téměř dvanáct bodů na zápas.
A přestoupil do Belgie, kde to však
v dresu průměrného Leuvenu byla sezona na bačkoru. „Teď musím zpětně říct,
že mi to neublížilo. Čím delší doba uplynula, tím více jsem rád, že jsem tam
byl,“ ohlíží se Jaromír Bohačík. „V základní části ligy jsme vyhráli snad jen
pět zápasů ze dvaceti, i když výsledky
byly těsné. V týmu jsme byli tři cizinci
a zbytek mladíci z Belgie. Jako zahraniční hráč jsem byl docela pod tlakem.
Jako největší pozitivum beru, že jsem
se naučil více žít sám.“
Po roce se vrátil do Čech a s angažmá
v USK Praha udělal terno. Dostal se do

pohody, začal zářit a vyvrcholilo to
nymburskou nabídkou.
„Dva roky pod trenérem Alilovičem
znamenaly velký posun. Přiznám, že
zpočátku to byl šok. Na jednom z prvních tréninků jsem udělal hloupou ztrátu a jenom trochu jsem se tomu usmál.
Trenér mě zpražil, že basket není k smíchu a vykázal mě do šatny na nějakých
deset minut, abych se uklidnil. Mirsad
je opravdu velký detailista a hodně emotivní trenér,“ popsal Bohačík.
Po sezoně si dopřál jen krátké volno a
hned se začal připravovat na nový ročník, aby na nymburské štaci uspěl.
I když prvotní meta je reprezentační,
s národním týmem by rád odjel na mistrovství Evropy.

Basketbalový
Nymburk myslí
na Ligu mistrů
NYMBURK | Basketbalisté Nymburka
si znovu zahrají v Lize mistrů, v níž si
vybojovali účast jako český mistr. „Podali jsme přihlášku. Je to soutěž, která
bude stále lepší a lepší a my věříme
v její budoucnost,“ řekl Ondřej Šimeček, šéf klubu pro mezinárodní soutěže.
Už teď je jasné, že součástí rodiny
Champions League bude deset národních mistrů. Jde třeba o šampiony Francie, Slovinska či Polska. „Kromě nich
bude v osudí řada dalších slavných klubů,“ prozradil Šimeček.
Losování Ligy mistrů proběhne
11. července v Ženevě. Hrát bude 32
týmů ve čtyřech skupinách. Nejlepší čtyři postoupí, pátý a šestý tým budou pokračovat v nižším FIBA Europe Cupu.
Kdo bude za Nymburk v nové sezoně
bojovat? Klub nyní skládá kádr. Na sto
procent v něm bude figurovat i Petr Benda, majitel deseti titulů, jemuž po předchozí sezoně skončila smlouva. Nyní
má novou, podepsanou na dva roky.
„Petr je příkladný lídr týmu. Jeho pracovní morálka je něco, co by se mělo vyučovat na školách,“ řekl na adresu železného muže tuzemských palubovek nymburský asistent Oren Amiel.
Za českého mistra bude nastupovat
také Jaromír Bohačík, který se loni
v dresu USK Praha stal nejužitečnějším
hráčem ligy. Nymburk přivedl také Huntera Mickelsona ze Svitav, prodloužil
kontrakt s rozehrávačem Eugenem Lawrencem a dohodl se i s dalším Američanem Quincy Diggsem, jemuž se loni
dařilo v dresu německého Bremerhavenu. „Quincy je univerzálním typem hráče, solidně ovládá střelbu, přihrávky i
doskoky,“ řekl Amiel.
Nymburk registruje i očekávané ztráty dvou hvězd uplynulé sezony: Bryon
Allen už podepsal smlouvu u finalisty
německé bundesligy v Oldenburgu a
Howard Sant-Roose se rve o angažmá
v zámoří, kde si vyzkoušel minicamp
u Los Angeles Clippers.
(prp)

INZERCE

Zlatá horečka stále trvá

Výhodný Výkup Zlata Ve ZlatnictVí Sherri

Přesto, že Vaše šperky již vyšly z módy, jsou zašlé, poškozené či polámané, zjistíme jejich ryzost a bez úředních průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti maximální možný zisk.
Výkup drahých kovů je nejrychlejší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit.

Ve zlatnictví Sherri, které najdete v obchodní pasáži Galerie Myšák, na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze od
tram. zastávky Vodičkova, vám bez úředních průtahů nabídnou okamžitě a v hotovosti maximální možnou cenu za
vaše staré zlaté prsteny, řetízky, zlaté zuby, ale také za zlaté
i stříbrné mince, brože či stříbrné příbory. Zákazníci bývají
mile překvapeni, když částky mnohdy přesahují až desetitisíce korun.
„Cena za 1 kg ryzího zlata šplhá k částce až 1 032 000 Kč,
což je 1 032 Kč za 1 gram. Zlato je přitom veřejností podceňováno, např. nevzhledné zubní korunky je možné přeměnit
na částky pohybující se kolem 2 000 až 4 000 korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri. Výhodou zlatnictví Sherri je

především prostor umístěný v obchodní pasáži, což umožňuje diskrétní a individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Kromě seriózního a kompetentního stanovení ceny je možné
také odborné poradenství. „Spokojenost našich klientů je
nám dokazována jejich zvyšujícím se počtem, a to na základě dalšího doporučení,
„uzavírá manažer zlatnictví Sherri. Přijďte se
také přesvědčit do zlatnictví Sherri, jen 2 minuty chůze od tramvajové
zastávky Vodičkova.

Galerie Myšák - Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1, 1 min. chůze od tram. zastávky Vodičkova směr Václavské nám.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: +420 482 368 100-102,
731 957 326
info@lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. jsou lázeňským komplexem ležícím ve stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor. Jde o poklidné místo s příjemným
klimatem, vzdálené pouhých 25 km od krajského města Liberec. V Lázních Libverda dochází k maximálnímu využívání účinků místních minerálních pramenů, zejména k uhličitým koupelím a pitným kúrám. Minerální prameny jsou hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu
se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah oxidu uhličitého je 2400 mg/l. Pro ostatní procedury
a léčebné metody je používáno moderní vybavení a nejnovější léčebné postupy.
Lázně se specializují na srdeční a cévní onemocnění, léčení pohybového ústrojí a onkologických nemocí.
V LÁZNÍCH LIBVERDA, a.s. Vám nabízíme pobyt na Komplexní lázeňskou péči ve dvoulůžkovém pokoji zcela bez doplatku. Vybavení
dvoulůžkového pokoje: TV-SAT, rádio, koupelna-WC, fén, ručníky, telefon, připojení WIFI zdarma.
V případě Příspěvkové lázeňské péčí Vám nabízíme ubytování a stravování od 600 Kč/noc.
Máme smlouvu s pojišťovnami:
Do lázní můžete přijet také relaxovat a zapomenout na stres běžného života. vyberte si z naší nabíDky skvělých
léčebných a wellness pobytů. ráDi vám zašleme kompletní nabíDku Domů zDarma!
PRODLOUŽENÝ VÍKEND - 3.600 Kč / 4 dny – 3 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 4 procedury
MIMOŘÁDNÁ LÉČEBNÁ NABÍDKA - 9.880 Kč / 6 dní - 5 nocí / 2 osoby
pobyt s polopenzí, 10 léčebných procedur
SINGL POBYT - 5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, samostatné ubytování, 12 léčebných procedur
POHYBOVKY - 6.590 Kč / 6 dní - 5 nocí / 1 osoba
pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 15 léčebných procedur
OPĚT V KONDICI – 8.466 Kč / 7 dní – 6 nocí / 1 osoba
pobyt s plnou penzí, 9 léčebných procedur
ZDRAVÉ SRDCE – 8.700 Kč / 7 dní – 6 nocí / 1 osoba
pobyt s plnou penzí, 11 léčebných procedur
NEJEN PRO SENIORY - 10.269 Kč / 8 dní - 7 nocí / 1 osoba
pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 16 léčebných procedur
POBYT ŠITÝ NA MÍRU - 23.499 Kč / 22 dní – 21 nocí/ 1 osoba
pobyt s plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka, 30 léčebných procedur
ANTISTRESOVÝ POBYT – 4.800 Kč
/ 4 dny – 3 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 7 wellness procedur + DÁREK
CYKLO – VÍKEND - 2.300 Kč / 3 dny – 2 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 2 wellness procedury, mapa Singltreku pod Smrkem
Děti do 3 let mají hotelové ubytování a stravování zdarma,
děti od 4 do 14 let mají 50% slevu na hotelové ubytování a stravování.
NOVINKA! PŘÍMÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ PRAHA – LÁZNĚ LIBVERDA
Při objednávce pobytu a nástupu do 31. 7. 2017 a při předložení
tohoto inzerátu obdržíte 1x koupel na pobyt zdarma.
Při předložení tohoto inzerátu obdržíte
láhev perlivého vína/pobyt zdarma.
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