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+ TV program na celý týden

Ulice jako bar i galerie

Kolín má novou „atrakci“. Každou středu se zde koná pouliční setkání sousedů
5plus2
■ ROZHOVOR

Právě lidovou zábavu jsme si představovali tak, že lidé přijdou do centra Kolína
a užijí si město trochu jinak, společně
na ulici. K tomu se nám podařilo získat
i místní podnikatele, kteří každou středu vezmou svoji nabídku a přesunou se
do Brandlovy ulice. Chceme lidem připravit vhodné prostředí a zbytek nechat
na nich.

MIKULÁŠ MYSLBEK
KOLÍN | Prohlédnout si výstavu fotografií, dát si sklenku vína, poklábosit se sousedy nebo navázat nová přátelství. To
všechno je možné každou středu v podvečer v kolínské Brandlově ulici u tamějšího kostela. Projekt Otevřená ulice vznikl před pár týdny a zaznamenal nevídaný úspěch. Idea byla přitom jednoduchá. „Chtěli jsme lidi vytáhnout z gaučů
a otevřít jim ulice,“ říká jeden z organizátorů akce Filip Šádek.
Jak projekt Otevřené ulice vznikl?
Jedná se o akci, která je drobnou kopií
kutnohorských čtvrtků v Šultysově ulici. Tam se místní obchodníci rozhodli
nabídnout obyvatelům možnost navštívit jejich krámky i po zavírací době.
Zde je tedy jakýsi prapůvod celé myšlenky.

„Inspirovali jsme se v Kutné Hoře,“
říká Šádek.
FOTO | ARCHIV F.ŠÁDKA
Nějaké rozdíly ale v programu
jsou...
Ano, rozhodli jsme se jít trochu umělečtější cestou. Rozdělili jsme náš projekt na tři části a to na hudbu, obraz, respektive fotografii, a lidovou zábavu.

Bude se akce pořádat jen o prázdninách?
V tuto chvíli máme plán do konce prázdnin. I když se množí otázky, jestli září
bude pěkné, proč nepokračovat. I město
je nám zatím nakloněno, tak tuto otázku
necháváme otevřenou.
Zůstanete dál v Brandlově ulici?
Letos určitě ano. Lokace u kostela je
prostě krásná. Navíc se nám podařilo se
zdejším farářem domluvit, že každý týden otevře zvonici nebo kostel. Je to takový bonus navíc, normálně se tam
v tuto hodinu nedostanete.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Příští vydání
5plus2: 14. srpna
Vážení čtenáři, týdeník 5plus2 s televizním programem vyjde opět za
14 dní – v pátek 14. srpna. Abychom
vám zpříjemnili delší čekání na klasické číslo, připravili jsme „Letní
speciál“, který najdete už příští pátek
na webu www.5plus2.cz.
Krásné léto přeje redakce 5plus2.
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Ulice jako bar i galerie. Kolínští
si zamilovali klábosení u kostela

Součástí programu je i takzvaná kolíčková výstava fotografií. Každý týden je vypsáno jiné téma a pouliční galerie je otevřena úplně všem. Kromě snímků
autorů z Fotoklubu Kolín lze v galerii nalézt i amatérské fotografie.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jaké jsou reakce Kolíňanů?
Zatím je to pro nás velká radost a překvapení, že chuť něco dělat tady je.
V Kolíně je určitá komunita, ve které se
všichni známe. Větší radost nám ale
dělá, když se objeví neznámí lidé, kteří
se o akci doslechli, a tak přišli, protože
nechtěli sedět doma, ale radši něco zažít.
Takže idea akce je vytáhnout lidi
ven...
Přesně tak. Řekli jsme: „Sousedi, pojďte ven a pojďte se mezi sebou bavit.“
Snažíme se vytvořit náladu a prostor,
kde si můžete posedět se svými známými, přáteli a rodinami. Lidem se snažíme působit na zrak, chuť a sluch v kulisách jedné z nejhezčích ulic v Kolíně.
Zbytek necháváme na nich – chceme,
aby si večer udělali takový, jak jim samotným je příjemný.

Zapojují se lidé do programu?
Kromě řady pozitivních reakcí nás začali kontaktovat mladí lidé, kteří mají
sami nápady, jak akci rozšířit. Minulý
týden nás třeba oslovila architektonická
skupina, která zpracovávala urbanistické studie, co s Kolínem dál udělat. Je
příjemné, že si lidé večery nejen užívají, ale chtějí je i posunout někam dál. To
byl náš cíl.
Uskutečnil se už nějaký nápad zvenčí?
Konal se například charitativní prodej
„Kostlivci ve skříni“. Několik mladých
holek prodávalo své staré oblečení
a z výdělku zařídí něco pro psí útulek.
Zaznamenali jste nějaký problém?
Jediný problém vyvstal hned první středu – tehdy jsme nedokázali zabavit děti.
Vypozorovali jsme, že si lidé chtějí například u skleničky vína odpočinout
a nestarat se pouze o své ratolesti. Od

druhé středy nám vyšel vstříc zdejší domov mládeže, jenž nám posílá pracovníka, který se o děti stará a připravuje jim
program. Rodiče si tak mohou aspoň na
chvíli oddechnout. V případě, že se nějaký problém vyskytne, řešíme ho vždy
v průběhu týdne a snažíme se věci doplnit.
Obměňuje se průběžně program?
Formát, který je zaveden, tedy hudba,
kolíčková fotogalerie, zábava pro děti
a otevřená zvonice nebo kostel, určitě
zůstane i nadále. Hudbu se snažíme obměňovat, ale chceme, aby měla spíše pouliční charakter a dotvářela atmosféru.
Neplánujeme žádné velké koncerty, protože chceme, aby si lidé povídali a neposlouchali pouze nějakou kapelu. Držíme se myšlenky vytvořit formát, ale
jeho náplň do nikoho za každou cenu
„netlačit“.
Co se týče fotografie, vždycky se
koná kolíčková výstava. Na každý tý-

den je vypsáno jiné téma a galerie je otevřena úplně všem. Vystavují především
autoři kolínského Fotoklubu, ale přidávají se i amatéři. Vždycky se snažíme
nejlepší fotografii nějak symbolicky odměnit.
Je na akci obstaráno občerstvení?
Máme zde pravidelně hostinec U Tří pírek, vinotéku U Malířů nebo restauraci
Eden. Chodí nás podpořit i místní čajovna. Snažíme se o celou plejádu občerstvení od sladkostí, přes drobné jídlo,
pití... Chceme, aby byla zachována určitá kultura stolování.
Kde se lidé mohou dozvědět o případných novinkách?
Všechny informace jsou na facebookovém profilu Otevřené ulice. Kdyby například bylo hodně špatné počasí, budeme na stránce informovat o zrušení
nebo přesunutí akce, stejně tak jako
o změnách a novinkách v programu.
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Čáslav je první na světě
Na unikátní festival se sjedou desítky tanečníků z Itálie, Ukrajiny či Holandska

KRÁTCE
Do Zruče na kata, kejklíře
i Pány z Kolína

MIKULÁŠ MYSLBEK
ČÁSLAV | Tanec, hudba, zpěv a především takzvaný twirling baton. Na půdě
čáslavského letního kina se už tuto sobotu koná premiérový ročník Mezinárodního festivalu twirlingu a tance.
Během prestižní akce se představí
česká i světová špička twirlingu včetně
mistra světa roku 2015 Tihomira Bendelja.
„Celkem bude na festivalu přes sto
dvacet hostů z osmi zemí. Vystoupí například tanečníci z Holandska, Ukrajiny, Itálie, Francie nebo Chorvatska,“
říká pořadatel festivalu a nejlepší český
twirler Lubomír Kábrt, který mimo jiné
twirling proslavil i v talentové soutěži
Československo má talent.
V Čechách i ve světě se jedná o naprosto výjimečnou akci, která nemá obdoby. „Dle mých informací se twirlingový festival nikde ve světě nekoná. Tvoříme tak něco, co zde ještě nikdy nebylo,“ vysvětluje Kábrt.
Samotný twirling si lidé často pletou
s mažoretkami, ale ve skutečnosti se jedná o mnohem komplexnější sport, při
kterém se spojuje umění akrobacie, tance a bezchybné práce s hůlkou.
„Twirling se hodně podobá krasobruslení. Systém hodnocení, jednotlivých
disciplín i samotných cviků je velice podobný. Hodnotí se například, kolik prvků dokáže tanečník zopakovat po vyhození hůlky,“ objasňuje Kábrt.
Mimo twirlingu se na festivalu představí i jiné taneční styly jako contemporary, jazz dance, street dance a latinské

„Jedná se o naprosto výjimečnou akci, která v Čechách i ve světě nemá obdoby,“ láká na festival Lubomír Kábrt.
FOTO | ARCHIV POŘADATELŮ
nebo standardní tance. Během programu návštěvníci uvidí například i tanečnici pole dance Lucie Šimkovou, zpěvačku Elišku Lüftnerovou nebo Alenu
Smolíkovou s jejím psem, s nímž předvede takzvaný dogdancing.
Po setmění diváky čeká strhující fire
show a light show, při které se propojí
umění tance a twirlingu spolu se světelnými a ohňovými efekty, které celý festival ukončí.
Samotná akce se koná v rámci mezinárodního tanečního tábora, který se

v Čáslavi v těchto dnech koná. Festival
je tak jeho vyvrcholením.
„Máme zde i pět zahraničních instruktorů, kteří děti učí. Jedná se o jedny
z nejlepších tanečníků a twirlerů na celém světě,“ dodává Kábrt.
Děti, které se tábora účastní, budou
mít na festivalu připraveno své vlastní
vystoupení.
„Celá idea této akce vznikla hlavně
kvůli představení a zviditelnění twirlingu, který v Česku stále není moc známý,“ uzavírá Kábrt.

ZRUČ NAD SÁZAVOU | Dobový jarmark, rytířský turnaj či vojenský tábor
s ukázkami zbraní čekají na návštěvníky Historických slavností ve Zruči nad
Sázavou. Ty se uskuteční v sobotu
1. srpna, a to již popatnácté. Letos se ponesou v duchu připomínky 600 let od
upálení Mistra Jana Husa. Na programu
slavností je mimo jiné také umění lazebnic krále Václava IV., ukázky gotických a dvorských tanců, vystoupení kejklíře, kata i skupiny historického šermu
Páni z Kolína (na snímku). Večer pak
akci zakončí koncert Karla Kahovce se
skupinou George and Beatovens. (tia)

Sobota plná míru,
exotické vůně i tanců
TÝNEC NAD LABEM | První srpnovou
sobotu projde centrem Týnce mírový
pochod Padajátra, který patří k nejoblíbenějším akcím hnutí Haré Krišna. Na
Masarykově náměstí bude 1. srpna od
18 hodin k vidění divadlo pro děti i dospělé či ukázky tradičních indických
tanců a vizáže. Na návštěvníky také
čeká ochutnávka rozličných pokrmů,
soutěž o nejlepšího tanečníka či tanečnici nebo živá hudba.
(tia)

INZERCE

CENA ZLATA MÍŘÍ K VRCHOLU

Zlato opět zažívá růst cen. Vyjádříme-li růst ceny v číslech, od nového roku vzrostla o 10 %. Znamená to, že se
v současné době prodej zlata velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete pro prodej, dobře zvažte, kde své zlato prodáte. Je známo, že se poslední dobou vyskytlo mnoho
nepoctivců v oblasti výkupu zlata. Máme pro Vás tip, kde
se zaručeně nemusíte žádných nekalých praktik obávat
a navíc získáte garanci nejvýhodnější ceny za výkup. Ve
Zlaté Bance se můžete nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně proškolený personál, který
poskytuje bezplatné odborné poradenství a individuální
přístup k zákazníkovi. Prodávat můžete používané, nepoužívané či dokonce poškozené zlaté, ale i stříbrné šperky.
Dále je možné zpeněžit i jiné předměty, např. stříbrné pří-

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku

bory, zlaté korunky, brože, investiční zlato v podobě slitků, cihel i mincí. Pokud si nejste jisti, přijďte se bezplatně
informovat. Manažer nám sdělil, že: “V současné době se
cena zlata pohybuje kolem 28 800 za unci. Zákazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny a profesionální a poctivé jednání.” Neváhali jsme a zeptali se při návštěvě Zlaté Banky v Kolíně jedné ze zákaznic na to, jak byla s prodejem svého zlata či stříbra spokojena. Dozvěděli jsme
se, že se jmenuje paní Ticháčková a do Zlaté Banky přišla
prodat své zlaté náušnice a dva prsteny, za něž nakonec
získala 12 258 Kč. “Spokojena jsem velmi, vůbec by mě
nenapadlo, že dostanu tolik peněz. Ceny mají opravdu
výborné, mohu jen doporučit, “ říká s nadšením paní Ticháčková.

Prodej zlata je při současných cenách opět poměrně
snadný způsob znovuzhodnocení peněz, tak neváhejte
ani Vy. Zlatou Banku naleznete na adrese, Kutnohorská 41,
Kolín, v pěší zóně u Karlova náměstí. Pobočka má otevřeno PO-PÁ 8.30- 12.00 a 12.30- 17.30,
v sobotu je pro Vás pobočka otevřena pouze po předchozím telefonickém nebo ústním objednání.

Kutnohorská 41, Kolín
Otvírací doba: PO-PÁ: 08.30-12.00 12.30-17.30
SO: Na objednání
tel.: +420 313 034 306, www.zlatabanka.com
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Z olympionika ředitelem.
Martin Doktor už vyhlíží Rio
Dvojnásobný olympijský vítěz se převlékl z dresu do
obleku a zajišťuje českou účast na olympiádě
v Brazílii. Koná se za rok, ale už teď je s ní spousta
práce. A na vodu nezbývá kanoistovi Doktorovi čas.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Baku–Tbilisi–Rio de Janeiro. Cestovní plán držitele dvou zlatých olympijských medailí Martina Doktora je plný.
Jako sportovní funkcionář cestuje snad
ještě více, než když byl profesionálním
kanoistou. Sjet si v létě jako obyčejný
vodák s přáteli třeba Vltavu? Zatím bez
šance. „Rád bych, ale bohužel to nestíhám. V programu, který mám, jsem si
na to ještě nedokázat vyšetřit čas. Doufám, že se mi to jednou povede,“ říká.
Nicméně je vidět, že sport nevynecháváte. Právě jste v pražské Troji
jako cyklista projel bránou, která je
součástí charitativní akce Birell jízda. Jezdíte na kole často?
Pokud mi to vyjde tak, že mohu jet na
kole z práce a do práce, tak se toho snažím využít. Pravda je, že to mám docela
daleko. Cestou podél řeky, kterou jedu
zrovna dnes, je to přibližně šedesát kilometrů. Když jedu na horském kole, je to
až pětasedmdesát, takže dvě takové cesty denně by mě asi zabily. (smích) Snažím se hýbat i jinak. Občas chodím běhat
a párkrát se mi podařilo dostat i na vodu,
což je pro mě asi nejhorší, protože tam si
ještě dobře pamatuji, jaké to bylo, když
to pořádně jelo. Na kole to vlastně neznám, takže je to pro mě příjemný relax.
Pociťujete někdy, že vám chybí trénování?
Kdepak. Zrovna včera jsem si to byl
zkusit na vodě a musím říct, že teď už se
tomu trénink nedá říkat. (smích) Je znát,
že už mám svoje odzávoděno.
Váš nabitý program souvisí s funkcí sportovního ředitele
Českého olympijského výboru. Máte v
této pozici ještě blízko k samotným sportovcům? Není to už
přeci jen příliš velká
úředničina?
Na akcích, jako je
olympiáda, se sportovci přicházím do kontaktu paradoxně vel-

mi často. Díky tomu, že jsem vedoucí jednotlivých výprav, často komunikuji
nejen s nimi, ale i s trenéry a realizačními
týmy, což mě moc těší, protože sám si to
ještě dobře pamatuji z druhé strany. Je to
taková praktičtější stránka mé práce.
Takže o tu správnou olympijskou atmosféru ochuzen nejste…
Naopak. Já si ji užívám nejdéle, protože
tam musím být od začátku až do konce.
Atmosféra byla zatím vždycky úžasná a
pokaždé to pro mě byl obrovský zážitek, i když pokaždé jiný. Z velkých
olympiád mám zatím zkušenost ze
Soči, ačkoli v Londýně jsem byl jako
šéftrenér rychlostních kanoistů, což
byla také víceméně manažerská pozice.
V době, kdy tento rozhovor vychází, doprovázíte českou výpravu na
Evropském olympijském festivalu

mládeže v Tbilisi. Před několika týdny jste se vrátil z Evropských her
v Baku, které se konaly vůbec poprvé. Jak na vás hry zapůsobily? Pojedou na ně Češi i příště?
Zatím není jisté, kde to bude, ale česká
výprava se určitě zúčastní, protože tahle
akce byla perfektní a sportovci si ji nemohli vynachválit. Se vším všudy to
bylo jako na olympiádě. Pro ty, kteří
olympijskou atmosféru zažili, ale i pro
ty, kteří ještě nikoli, je to možnost, jak
si to nanečisto vyzkoušet. A ne pouze
jednou za čtyři roky.

„

jsou prostory. To podstatné ale zůstává
stejně. Stále je to prosté, nijak luxusní
ubytování. Každý člověk má pro sebe postel, skříň, noční stolek a lampičku. Je
pravda, že vedení týmu se ubytování snaží vždycky ještě nějakým způsobem vylepšit, takže s sebou vozíme nafukovací
nábytek a další věci, aby se tam sportovci cítili v pohodě.

V poslední době je o vás slyšet v souvislosti s vaší kandidaturou do Rady
České televize. Co vás k ní vedlo?
Nominoval mě Český olympijský výbor.
Přijal jsem proto, že si myslím, že v Radě
Do olympiády v braČeské televize by měl
zilském Riu zbývá
O Birell jízdě: být člověk ze sportovrok. Je pro vás už
ního prostředí, protože
Každá akce, ČT má vlastní sportovaktuální?
Zrovna dnes jsem vyní kanál. Mnoho lidí si
která spojuje pohyb
plňoval jeden z mnopořád stěžuje, ale když
ha dotazníků, které a pomoc potřebným,
pro řešení mají sami
posíláme organizačníněco udělat, vykašlou
mu výboru. Šlo o ja- je prospěšná, a pokud
se na to. Myslím, že
kýsi souhrn informací můžu, rád ji podpořím. lepší je kandidovat do
o naší výpravě, který
podobných orgánů a
už v tuto chvíli Více na birelljizda.cz. změnit to. Velmi mě
máme. Už jsme dostaale překvapilo, jak
li také nabídku ubytování, takže třeba
moc je to politické téma. Má úloha by
víme, kde budeme bydlet v olympijské
byla jasná. Chci za sportovní prostředí děvesnici a tak podobně. V druhé půli srplat to, co rada dělat má, to znamená kontna pak do Brazílie odlétáme na seminář
rolovat a dohlížet, aby Česká televize skušéfů jednotlivých olympijských misí,
tečně byla veřejnoprávní službou. Konkde budeme osobně domlouvat
krétně ve sportu třeba tím, že kromě fotdalší konkrétní věci.
balové Ligy mistrů se vysílají také zápasy menšinových sportů, které by na koKdyž už jste zmínil ubytování
merčních stanicích neměly šanci.
sportovců, za svou kariéru
jste na vlastní kůži poznal
Kdybyste se mohl vrátit v čase na zaněkolik olympijských vesčátek sportovní kariéry, zvolil byste
nic. Liší se dnes jejich stanopět rychlostní kanoistiku? Nikdy
dardy od doby, kdy jste revás to nelákalo přeběhnout k jiné
prezentoval? Fanoušci si obdisciplíně?
čas představují velký luxus.
Ani ne. Odmalička jsem byl s rodiči na
Je to velice podobné už řadu let.
loděnici, protože táta byl trenér ještě daVlastně ani není moc co měnit.
leko dříve, než jsem se narodil. Chytila
Pochopitelně se mění kvalita ubymě hlavně ta parta lidí, kteří se okolo
tování a třeba to, jak velké
vody pohybují. Dnes je to třeba už trochu jiné, ale my jsme se skutečně potkávali, i když jsme měli volno a nemuseli jsme. Stejně jsme se scházeli
na loděnici a v podstatě jsme tam
trávili největší část svého mládí. I když jsme přemýšleli, že
bych zkusil hrát hokej, protože jsme byli v Pardubicích,
tak jsem stejně nakonec
zase skončil na loděnici.
A asi to tak bylo správně. Kanoistika mi
dala strašně moc,
myslím, že jsem si
nevybral špatně.
Nejspíš bych se
zase rozhodl
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
stejně.

Lukáš Taverna
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Shakespeare
s ptačím zpěvem

TEXT: VERONIKA MÜLLEROVÁ
FOTO: PATRIK BORECKÝ, VIKTOR KRONBAUER, DUŠAN PROUZA, PETER FROLO

Prahu, Brno, Ostravu i Bratislavu po celé prázdniny baví hry
slavného anglického dramatika. Letním shakespearovským
slavnostem tentokrát nechybí ani Romeo a Julie. Jak se hraje
pod širým nebem? Bouřky s blesky, zvuky letadel, ptačí
cvrlikání i střídání Hradní stráže. Co tomu říkají sami herci?
DAVID PRACHAŘ (Theseus a Oberon ve Snu noci svatojánské)
„Shakespeare je
monumentem světového
divadla. Je pro divadlo stejný
pojem jako pro muzikanty
Bach nebo Mozart a vlastně
celý život se herci potýkají
s tímto velikánem, který se
nedá obejít, se kterým se
chtě nechtě musíte spřátelit
a pokusit se mu porozumět.
Akusticky je to náročné,
protože otevřený prostor je
plný rušivých zvuků. Třeba
zvuk letadel se Shakespearem
dost často nejde dohromady.
Zvukový problém někdy bývá
taky výměna Hradní stráže.
Ale zase ptačí zpěv ve Snu
noci svatojánské, to je krása
sama o sobě.“

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ (Julie)

VANDA HYBNEROVÁ (Hippolita a Titanie ve Snu noci

svatojánské)

„Miluju pohybové divadlo a baví mě dělat nové věci, takže
lidová píseň jako sexuální vábení mne v Shakespearově Snu mile
překvapila… Navíc moje nečetné potkávání se Shakespearem skončilo
jednou jako veliké fiasko, nepodařené představení plné klišé a nudy.
Ale podruhé to byl Krobotův Hamlet, po kterém se mi moc stýská…
Byla jsem nejstarší Ofélie v dějinách českého divadla. Tedy asi…
Divadlo pod širým nebem vyžaduje spoustu kompromisů. Je to spíš
trochu jako soutěž, kdo dohraje nejdál.“

LUKÁŠ VACULÍK
(na loňských slavnostech Vojvoda
v inscenaci Dvaja páni z Verony)
„Je to návrat k textu, který je daný.
Člověk
nepřizpůsobuje.
vě si nic neupravuje,
av
Je to návrat
at k řemeslu, k profesi. Není
to ‚civilní‘ představení,
ve musíte ctít text
ex
a musíte se spolehnout na to, že
se tam vybudují situace, které
se přesně odehrají. Protože
jinak si nepomůžete ničím. Hrát
v otevřeném prostoru je jiné než
v kamenném divadle. Není to tak
sevřené, koncentrované.
Ale to nemusí
ov
být vůbec na škodu.“

„Mám radost. A obrovský respekt. O ‚Hradě‘ kolují legendy… Jinak
uvidíme po pětatřiceti představeních. Tam budu asi vědět, co to pro
mne doopravdy znamená. Posledních několik let jsem téměř jenom
filmovala a velmi si vážím toho, že si po tak dlouhé době bez divadla
mohu zahrát zrovna tuto roli. Já jsem zatím spíš herec na dva metry.
Před kamerou si musíte hrozně dávat pozor na pravdu a pohyb očí. Ale
tady je jedno, co si hrajete v obličeji, protože vám do něj nikdo nevidí.“

JIŘÍ MENZEL
(režíruje v inscenaci Mnoho povyku pro nic i Petru Horváthovou)
„Mám pro tuhle Shakespearovu komedii-nekomedii zvláštní slabost.
Je rozkošně ukecaná a nepředstírá nijakou zvláštní filozofii kromě
té, že se nic nemá brát vážně. A taky nás poučuje, že na této planetě
je ze všech božích tvorů člověk tvorem nejlegračnějším. Divadlo
tohoto typu stojí
to
to na hercích. Každá faleš se
rychle prozradí,
ozra ať už se týká herců, nebo
třeba dekorace.
e. V inscenaci Snu noci
svatojánské na otáčivém hledišti jsme
svat
rokem ubírali dekorace,
každým roke
e,
protože
ož jsme cítili jejich nadbytečnost.
Jakýkoli kousek prostoru
to může být
divadlem. Herec ten prostor
to může
proměnit v zámeckou
komnatu, palubu lodi
nebo bitevní pole, prostě
v cokoli, dokáže-li probudit
divákovu fantazii. Ostatně
v shakespearovském Globu
se také hrálo na prakticky
prázdném jevišti. Důležití
jsou jen herci a text.“

TIPY Z LÉKÁRNY PRO KAŽDÝ DEN

doplněk stravy

ANO spánku,
NE chrápání!

Příjemná uť
ová ch
pomeranč

Chrápe váš partner? Pokud ano a vy už jste vyzkoušela úplně všechno,
sáhněte po účinném přípravku, který skutečně funguje!
Ústní sprej Pssst!® obsahuje unikátní účinnou složku VOLUME
CONTROL COMPLEXTM, která je jedinečnou kombinací rostlinných extraktů světlíku lékařského, ostropestřce mariánského, chmele
otáčivého, panthenolu, šalvějové a eukalyptové silice a mentolu, které
působí na měkké části horních dýchacích cest.
K dostání ve vašich lékárnách.
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O
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JV

A
LIT

Cannaderm® – zdravotní
přípravky jsou k dostání
v lékárnách, prodejnách zdravé
výživy a na www.cannaderm.cz

KO N

Trápí vás problémy s krční
a bederní páteří, bolí vás napjaté a namožené svaly nebo
klouby?
Mentholka konopné mazání
je 100% přírodní, vyrobená
z nejkvalitnějšího, za studena lisovaného bio konopného oleje z Kanady. Patentově
chráněná receptura zahrnuje
kromě konopného oleje také
účinné extrakty ze sibiřské
jedle, dále kaštan, kostival,
arniku, kafr a mentol. Právě
díky mentolu poskytuje tento masážní gel namoženým
kloubům a svalům příjemný
chladivý účinek.

NE

KONOPNÁ
MENTHOLKA
na bolavá záda
Z KAN

A

Dopřejte svým očím úlevu v podobě zvlhčujících
očních kapek OCUTEIN®
SENSITIVE prémiové řady
Da Vinci Academia, které
koupíte v lékárně. Zajišťují 100% úlevu a okamžitou
pomoc pro podrážděné,
unavené a červené oči. Byly
vyvinuty pro celodenní nošení kontaktních čoček bez
vysychání, mlžení či řezání
v očích. „Tyto kapky jsou
výjimečné tím, že jako jeden
z mála zdravotnických prostředků používají dvojkombinaci lubrikačních a hydratačních látek. Výrazně se tím
snižuje dráždivost oka, kapky
se pomaleji vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se
jejich účinnost,“ doporučuje
OCUTEIN®
SENSITIVE
doktorka farmacie Barbora
Růžková.

Jedna kapka,
MOŘE
POHODY

PRO PODRÁŽDĚNÉ
a NAMÁHANÉ OČI

MENOPAUZA
V UTAJENÍ

Přechod neboli menopauza
má mnoho nepříjemných symptomů
– řídnutí kostí, neklid, pocení,
podrážděnost, návaly horka,
inkontinenci, deprese, nervozitu,
bolesti hlavy, ztrátu sexuálního
apetitu nebo nárůst hmotnosti.
Zní to hrozivě, ale věřte, že můžete tyto
příznaky zmírnit jednoduchým způsobem natolik, že vaše okolí ani vy nepoznáte, že se s vaším tělem či psychikou
něco děje. Doplněk
stravy Elli MenoOsteo
FORTE nabízí komplex důležitých látek
pro ženy v menopauze
a po ní. Díky extraktu
z jetele lučního pomáhá
udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze
šištic chmele otáčivého
zase napomáhá ženám
vyrovnat se s návaly
horka, pocením, neklidem či podrážděností.
Přípravek obsahuje také
vápník a vitaminy D3
a K2 pro zdraví kostí.

Buďte svá
v menopauze i po ní!
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„Větší děti mají větší hračky,“
říká majitel vojenské techniky

Feďa za kniplem svého obojživelníka (za okénkem vpravo) brázdí řeku Labe s vojenskými nadšenci i návštěvníky Retroměstečka.

Pro zmrzlinu vyrazili
s přáteli obrněným
transportérem.
„Policistům jsme měli co
vysvětlovat,“ říká Feďa.
RADEK LATISLAV
ČR | Kdo si hraje, nezlobí. Dvojnásob
to platí o lidech, co se ve čtyřiceti letech
dokážou věnovat vojenské technice
jako malí kluci. A nejsou to jenom nadšenci, kteří ceněné historické kousky
leští v hangárech pouze pro svoje potěšení. Umí s nimi druhým udělat pořádnou radost. Je mezi nimi i sběratel
z Hradce Králové, který je známý hlavně díky kouskům s obojživelným transportérem. Říká si Feďa, ale svoje skutečné jméno tají.
„Reklamu mám dost velkou,“ směje
se nadšenec a hned začne vyprávět
o jízdě, kterou si prý pamatuje celý Hradec Králové. Před lety totiž spolu s přáteli z vojenského klubu připravili pro

děti na táboře zážitek, na který se jen
tak nezapomíná. „S obrněným transportérem OT-64 jsme s nimi jeli na zmrzlinu na Staré náměstí. Snažili jsme se policii vysvětlit, že jsme na centimetr plochy lehčí než oni, protože máme osm
kol a speciální pneumatiky,“ představuje hodně neobvyklým příběhem svého
koníčka.

Jedna hodina radosti
a čtyři hodiny starostí
Vztah k vojenské technice si našel už na
vojně. Splnit si sen z mládí mohl také
díky kamarádům ve vojenských klubech napříč republikou, kteří se baví podobně jako on. Pro ty, co si ze začátku
klepali na čelo, má jednoduché vysvětlení. „Malé děti mají malé hračky, větší
děti mají větší hračky. Je to všechno o
hodině radosti a čtyřech hodinách starosti. Nemůžu to zaparkovat a jít od
toho,“ říká o náročném koníčku, který
potřebuje k bezchybnému fungování
techniky hodiny péče a servisu.
Kromě unikátního kousku Pragy V3S
4x4 a nákladního auta GAZ-66 je jeho

největší vášní pásový obojživelný transportér PTS-10, s nímž umí brázdit ten
nejnáročnější terén, jaký si lze jen představit. A nejenom na suchu. Feďa je zřejmě nejzkušenějším řidičem tohoto obojživelného stroje. Byl jedním z prvních,
který ho získal do soukromých rukou.
„Dovolím si s ním ledacos. Zjistil
jsem, že jsem v republice snad jediný,
kdo má s pétéesem nejvíc naplaváno,“
chlubí se obratný řidič. K více než sedmnáctitunovému kolosu se dostal jednoduše: prostě si ho koupil.

Retroměstečko a další akce
doma i v zahraničí
Největší pozornost s ním každoročně
budí na pardubickém Retroměstečku,
které vrací návštěvníky do let dávno minulých. A nebude tomu jinak ani letos.
„Těší mne dělat radost dětem. Člověk
přitom zapomene na starosti a peníze,
které to stojí. Vozím i handicapované
děti na hradeckém letišti. V Polsku
jsem vezl třeba chlapce na vozíčku. Byl
úplně nadšený. A o tom to je,“ dodává.
Za rok zvládne s technikou objet více

FOTO | RETROMESTECKO.CZ

než dvanáct akcí doma i za hranicemi.
Minulý týden si s polskými přáteli udělal na jedné z akcí radost a s transportérem pluli v Polsku po řece Odře.
Feďa je také styčným důstojníkem
pro polskou skupinu podobně zaměřených nadšenců, kteří bohatě doplňují
program plánovaného Retroměstečka.

Retroměstečko
Bývalá kasárna T. G. Masaryka
v Pardubicích se od 2. do 4. října
přenesou v čase o desítky let
zpátky. K vidění bude dobová
technika Československé lidové
armády, hasičů a záchranářů.
Vojenské kluby včetně
zahraničních chystají v dokonalých
kulisách areálu nejrůznější ukázky.
Plavení Labe obojživelným
transportérem začíná v pátek
2. října od 16 do 18 hodin.
O víkendu 3. a 4. října platí
vstupné 190 korun. Více informací
na www.retromestecko.cz
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Tajné výpravy freeganů za
V odpadcích se většinou
z donucení přehrabují
lidé z okraje společnosti.
Několik mladých Čechů
se ale inspirovalo
v cizině a je to pro ně
životní styl. Obchody
dennodenně vyhazují
kvanta potravin, které
podle takzvaných
freeganů ještě mohou
posloužit svému účelu.
Přísun jídla zdarma má
ale dva háčky. Kromě
toho, že se pro ně musíte
vydat na dno popelnic,
není tak úplně legální.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | O půl jedenácté večer zeje supermarket na jednom z pražských sídlišť
prázdnotou. Poslední zákazníci dokončili večerní nákupy už více než před hodinou a i zaměstnanci dali pro dnešek práci vale. Zdaleka to ale neznamená, že
obchod dnes už nemá co nabídnout. Někteří sem totiž právě v tuhle dobu míří
vybírat, co si dají k večeři. Ovšem nikoli z regálů, ale ze zdejších popelnic.
Říkají si freegani a za jídlo neplatí. Berou si ho rovnou z kontejnerů a nedělají
to kvůli nedostatku peněz nebo z hladu.
Dělají to z přesvědčení, že svět plýtvá.
„Mám tu nějakou zeleninu, ovoce a
slunečnicový chleba, tak se podívej,
jestli něco chceš,“ hlásí Honza, můj
dnešní parťák na bleskové freeganské
výpravě za vyhozenými potravinami.
Ještě před několika minutami se s baterkou v puse nořil do kontejneru u zásobovacího vchodu supermarketu a pátral
po čemkoli, co ještě vypadalo jakž takž
lákavě. Teď třímá v rukou plnou dřevěnou přepravku a přemítá, co si ze svého
dnešního úlovku navaří. S díky si beru
zralé banány, za které bych ještě před
pár hodinami u pokladny normálně zaplatila. Teď už jsou to odpadky.
V blízkosti obchodu se dlouho nezdržujeme. Nechceme budit pozornost a i
to, že jsme čekali, až odejde poslední zaměstnanec, má prostý důvod. Aktivity
freeganů totiž nejsou tak úplně v souladu se zákonem. „Vybírání potravin a jiných věcí z kontejnerů u supermarketů
a priori legální není, protože předmětný
odpad je stále, a to až do jeho úplné

likvidace, objektem vlastnického práva.
Dá se tedy říci, že bez souhlasu vlastníka odpadů dochází k zásahům do jeho
vlastnických práv,“ vysvětluje Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.
V případě prokázání krádeže jako přestupku proti majetku hrozí pokuta až do
výše 15 tisíc korun. „Pokud by jednání
pachatele vykazovalo znaky trestného
činu, zejména, způsobil-li by tím vlastníkovi odpadů škodu převyšující 5 tisíc
korun, hrozilo by mu i odnětí svobody,“
varuje právník.

Lov potravin
Freegan Honza
si z noční výpravy k pražskému
supermarketu
odnesl banány,
chleba, pomeranče, lilek, mátu,
papriku i ředkvičky. Vše zdarma,
ale z popelnice.
FOTO | PETR TOPIČ

„Je to koníček. Někdo
hledá poklady, já jídlo“
Do freegana Honzy byste na první pohled rozhodně neřekli, že se přehrabuje
v odpadcích. Věnuje se řemeslné práci
a živí se také jako grafik. Stejně jako
ostatní freegani si nepřál zveřejnit celé
své jméno, stejně tak jako konkrétní
místo v Praze, kam se pravidelně vydává s baterkou a přepravkou. Svou lednici zásobuje potravinami z kontejnerů teprve půl roku. Dostal se k tomu prostřednictvím kamarádů, kteří s obytnými
vozy cestují po Evropě, kde je freeganství rozšířenější než v Česku.
„Každý k tomu má asi své vlastní pohnutky. Silně mi vadí, jak se plýtvá potravinami a samozřejmě je to i finanční
úspora,“ říká třicátník, který tak měsíčně
za jídlo ušetří několik tisíc korun. Bývá
období, kdy nechodí nakupovat téměř vůbec, a pak zase naopak, kdy noční výpravy za jídlem klidně oželí. Přehrabování
se v odpadu je pro něj koníček spojený s

určitým životním stylem. „Někdo chodí
třeba hledat poklady s detektorem kovu a
já to mám vlastně podobně s potravinami,“ říká s úsměvem Honza, který mezi
pražskými freegany patří k těm umírněným. Nepřelézá kvůli úlovku ploty, ani
nestříhá řetězy se zámky. I k takovým
metodám totiž někdy lovci jídla zadarmo
sáhnou, zvláště pak v cizině.
Přesto si ze začátku na nedostatek

adrenalinu nemohl stěžovat. U popelnic
se střetával s partičkami, které si na
„své“ zásobárny jídla činily výhradní nároky. „Starousedlíci, kteří už na jedno
místo chodí dlouho, získali pocit, že kontejnery jsou jejich. Párkrát jsme se málem poprali, ale říkal jsem jim: Kluci,
přece se nebudeme rvát kvůli odpadkům! A tak jsme se časem začali v rámci
jakýchsi dobrých vztahů dělit,“ vypráví.
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jídlem z popelnice
Vybírat kontejnery u hypermarketů,
které mají otevřeno nonstop, také může
být poměrně konfliktní záležitost. Hlídači totiž nevidí rádi, když se někdo motá
kolem popelnic. Mají ho automaticky
za narkomana nebo bezdomovce.
Předsudky do jisté míry panují na
obou stranách. „Spousta lidí má problém s tím vzít si něco z popelnice, protože už je to zkrátka jednou vyhozené,
tudíž to musí zapáchat a být špinavé,“
říká Honza. Realita je ale podle něj jiná.
Jednotlivé druhy potravin, jako je například pečivo, totiž končí v odpadu odděleně v plastových pytlích, a jídlo by tak
mělo být nezávadné.
Tedy alespoň většinou. „Hodně se to
liší podle toho, jací zaměstnanci mají
zrovna směnu. Samozřejmě vědí, že
lidé si pro jídlo chodí, a někteří jim to
zkrátka nepřejí. Takže třeba schválně
pytle roztrhají a obsah vysypou volně
do popelnice,“ líčí Honza.
„Jednou si prodavači schovali u popelnic nějaké dortíky z pultu lahůdek. Jenže
kluci je objevili a zabavili. Lidi z obchodu samozřejmě naštvalo, že jim někdo,
kdo vybírá popelnice, spořádal laskonky.
Jako odvetu tak obsah kontejneru prosypávali práškem na praní. Jídlo tak naprosto znehodnotili,“ vypráví mladý freegan.
Honza tvrdí, že kromě finanční úspory a uspokojivého pocitu, že poživatelné jídlo nepřišlo nazmar, přináší vybírání popelnic ještě jednu přidanou hodno-

tu – pestrý jídelníček. „Když jsem chodil pravidelně nakupovat, měl jsem stejný sklon jako většina lidí, že jsem si
něco oblíbil a kupoval si pořád to samé.
Kdežto takhle nacházím věci, které bych
si sám třeba ani nikdy nekoupil, například drahé kozí sýry z Francie,“ říká.
Stejně tak se dostává k rozličným exotickým druhům zeleniny a ovoce, které
jako vegetarián zvlášť oceňuje.
Díky tomu, že nikdy neví, co si z nočního výletu k supermarketu přinese

„

ných hermelínů. „Ty už jsem si opravdu
nebral,“ směje se Honza.
Sám přiznává, že zpočátku si jídla
bral víc, než ve skutečnosti potřeboval.
„Snažil jsem se obdarovávat i kamarády, ale je pravda, že jsem i tak trochu hamounil. Svádělo to k tomu, protože jídla najdete mraky. Když jsem třeba našel
výborné jogurty ve skle, tak jsem si jich
vzal rovnou třicet a pak jsem je musel
rozdat známým.“
Zkušení freegani už vědí, kdy je pro

Lidé si obvykle vymyslí jídlo a podle toho
nakoupí. Já to mám obráceně. Najdu
různé suroviny a pak přemýšlím, co z nich uvařím.
domů, se kompletně změnily Honzovy
stravovací návyky. Nejen, že mnohem
častěji vaří, ale především vaří jinak.
„Obyčejně si lidé vymyslí, co si připraví, a podle toho pak nakoupí. Já to mám
přesně obráceně. Najdu různé suroviny
a až pak přemýšlím, co z nich uvařím.
Takže zkouším kombinovat různé chutě, což mě moc baví,“ říká.
Někdy je ale nadílka v popelnici tak
monotematická, že je na ni veškerá fantazie krátká. Jako třeba, když našel tolik
hermelínů, že všechny ani nemohl sníst,
a tak si je naložil do oleje. Když se pak
za tři dny k supermarketu vrátil, v kontejneru na něj čekaly sklenice nakláda-

které potraviny vhodné období. Například v čase Vánoc jsou obchody plné tropického ovoce, tudíž jsou jej plné i kontejnery. Co by ale člověk dělal se dvěma
taškami už téměř přezrálých banánů?
Inu, třeba pálenku. „Dělá se to běžně.
Ovoce jako banány a ananasy se nechá
zkvasit a pak se z něj pálí výborné pití,“
prozrazuje Honza finty svých kamarádů
z okruhu kontejnerových lovců.
Ti si na internetových fórech často vyměňují postřehy, ale také fotografie
svých úlovků a lákavě vyhlížejících uvařených pokrmů.
Freeganství je zkrátka fenomén a být
jeho součástí je pro některé mladé lidi

Proč obchody vyhazují
poživatelné jídlo?
„Musíme postupovat v souladu
s legislativou, která nám přikazuje, jak
nakládat s potravinami, které už nejsou
prodejné. To znamená, že pokud má rohlík
trvanlivost jeden den, tak ho druhý den
zákazníkovi nabídnout nemůžeme.
Nemůžeme ho odevzdat ani potravinové
bance nebo potřebným, protože se jedná
o takzvané čerstvé zboží, které není
k tomuto účelu vhodné. S čerstvými
potravinami tedy podle zákona nemůžeme
udělat nic jiného, než je zlikvidovat. Co se
týče zabezpečování kontejnerů, máme své
vlastní interní směrnice, kterými se
řídíme.“
Dagmar Krausová
mluvčí společnosti Albert

doslova módní záležitost. Na sociálních
sítích se tak dá najít spousta proseb začínajících freeganů o zasvěcení zkušenějším „vybíračem“. I Honzu na internetu
oslovují zvědavci, kteří by rádi věděli,
jak na to. Přitom podle něj stačí jediné –
překonat stud a ponořit se.
Vždy je to ale risk, jak upozorňuje toxikolog Jaroslav Zikmund z Nemocnice
Na Bulovce. „Je potřeba si uvědomit, že
v případě potravin v popelnicích nejsou
vůbec dodržovány skladovací podmínky. Navíc, pokud je potravina kontaminována jinou potravinou, může dojít
takřka k čemukoliv. Do takového jídla
se mohou dostat škůdci nebo houby a
plísně. Každá z plísní navíc produkuje
své vlastní exkrementy a některé mohou
být poměrně nebezpečné,“ varuje lékař.

Pečivo

Bylinky

Květiny

Výbava

„Zatímco balený chléb
se může zapařit a
rychleji zplesnivět,
nebalené pečivo bývá
zpravidla čerstvější,
mnohdy upečené,
nebo spíše rozpečené, ještě týž den. Díky
tomu, že se vyhazuje v igelitových pytlích
a nepovaluje se volně v kontejneru, se není
třeba bát znečištění.“

„Zvláště na jaře se v popelnicích často
objevují nejrůznější druhy bylinek v
květináčích. I když působí ovadle, dají se
často zachránit a dále pěstovat.“

„Stejně jako při běžném nákupu, i při
freeganské výpravě si můžete udělat radost
kyticí gerber nebo
třeba růží. Mezi
vyhozenými
potravinami se často
objevují pugéty,
které mohou ještě ve
váze udělat hodně
parády.“

„Praktické je vyrazit
ke kontejnerům s
malou baterkou a
také s omyvatelným
či plastovým vakem na záda. Není ideální se
s úlovky producírovat na ulici tak, aby je
každý viděl, i když už bývá pozdě večer.
Dobré je vybavit se také rukavicemi,
protože některé obaly potravin bývají
upatlané.“ Zdroj: freeganská komunita

Zelenina a ovoce
„Určitě bývá z hlediska hygieny lepší
zaměřit se na plody, které se dají oloupat,
jako třeba banány.“

INZERCE

Kniha za

29 Kč

21

29 Kč
0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 31. 7. 2015

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu
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„Mucha? Vy malířem nebudete“
Před 155 lety se na jižní
Moravě narodil génius
českého výtvarného
umění. V Paříži i v New
Yorku se Alfons Mucha
stal světově proslulým.

knihy, zatímco soudce soudil tuláky, pytláky a malé zloděje a jeho otec je odváděl do šatlavy. Aby si zkrátil dlouhou
chvíli, ilustroval si stránky krásně zdobenými iniciálami. Ačkoliv to nebylo zcela
podle pravidel, zamhouřili jeho představení oči, ale jeho kariéra přece jen jednoho dne skončila. Do soudní síně přivedli
rodinu cikánů. Měl zapsat jejich nacionále, ale místo toho každého do knihy nakreslil. To bylo poslední stéblo. Druhý
den se už do úřadu dostavit nemusel.“
Alfonsu Muchovi se tak definitivně
otevřela cesta ke slávě. Sbalil kufřík
a na podzim roku 1879 odjel do Vídně
malovat divadelní kulisy. O šest let později už studoval mnichovskou výtvarnou akademii a v roce 1887 Julianovu
akademii v Paříži.
V městě na Seině byli Alfons Mucha
s kumpánem Paulem Gauguinem populárními figurami. Organizování jednoho z plesů na Montmartru v Moulin
Rouge, na němž se Mucha podílel, dokonce posuzoval soud, aby zjistil, zda
nedošlo k věcem ohrožujícím veřejnou
mravnost. Došlo. Výsledkem byly vysoké pokuty a protestní manifestace.
Paul Gauguin v Muchově ateliéru
i krátce pracoval. Za oběma docházela
malá, ošklivá, třináctiletá černoška.
Sice byla z Ceylonu, ale říkali jí Annah
la Javanaise. Gauguin měl slabost pro
tmavé ženy. A třebaže Annah nebyla
hezká, měla prý alespoň mládí.
Když pak okolo Vánoc 1894 Alfonse
Muchu proslavil narychlo přes noc vytvořený plakát pro divadelní hvězdu Sarah Bernhardtovou, získal dlouhodobý
skvěle honorovaný kontrakt. Svět už ležel Alfonsu Muchovi u nohou.
(kor)

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Plakáty Alfonse Muchy sbíral legendární tenista Ivan Lendl, a když před
dvěma lety přecházelo 116 z nich do nadačního fondu, jejich cena byla vyčíslena na 30 až 60 milionů korun. Loni v listopadu získal při dražbě nový majitel
monumentální dekorativní obraz Alfonse Muchy za 8 milionů, k tomu ještě zaplatil dvacetiprocentní aukční provizi.
Přesto mladého Muchu od zkoušek
na pražskou Akademii vyhodil profesor
Lhota. „Malířů je mnoho, ale peněz
málo. Najděte si raději jiné zaměstnání,
kde se lépe uplatníte,“ řekl mu tehdy.
Třebaže za Alfonse lobboval i jeho
otec Ondřej, sluha c. k. okresního soudu
v Ivančicích, nebylo to nic platné. V polovině září 1878 přišel z Akademie výtvarných umění tvrdý verdikt. Alfons
má prý zvolit jinou životní dráhu. Prosadí se pouze výjimečný talent, i když on
jisté nadání má, nestačí to.
Nešlo o první studijní neúspěch ivančického rodáka. Už rok předtím Alfonse
„vyšoupli“ z brněnského gymnázia po
absolvování pouhých dvou ročníků. Rozezlený otec Ondřej mu proto našel zaměstnání – nastoupil jako písař u okresního soudu. Jenže ani tam neměl před sebou závratnou kariéru. Alfonsův syn Jiří
na to v životopisné knize vzpomíná: „Co
se odehrálo v Ivančicích, když se objevil
před dědečkem Ondřejem, nevíme. Vrátil se k soudu a zapisoval zase do velké

Divadelní plakát Gismonda (vpravo) udělal z Alfonse Muchy přes
noc hvězdu. Objednala si ho pařížská herečka Sarah Bernhardtová.
Mucha často pracoval s modelkami (foto ze Zbirohu nahoře). S chotí Marií (oba sedící) se 10. září 1933
zúčastnili mistrovy chrudimské výstavy.
FOTO | ARCHIV MAFRA, ARCHIV

„

REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI

Alfons Mucha

Malířů je mnoho, ale peněz málo. Najděte
si raději jiné zaměstnání, ve kterém se
lépe uplatníte,“ řekl profesor Lhota z akademie.

Narozen 24. 7. 1860 v Ivančicích,
zemřel 14. 7. 1939 v Praze. Malíř
a designér období art nouveau.
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PROBLÉMY S VLASY
Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy
• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let

Na četné dotazy čtenářů znovu zveřejňujeme adresu irmy SENS, která se úspěšně zabývá prodejem vlasových preparátů TH. Je
to SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606,
tel.: 518 615 091. Před nedávnem jsme
s vedením této irmy přinesli rozhovor
o problematice vypadávání vlasů a o přípravcích TH, které tato irma velmi zdařile
uvedla na tuzemský trh. Dozvěděli jsme se
o výrobcích TH, které vyvinuli podle nejnovější technologie špičkoví odborníci ze
tří států. Jedna vlasová kúra i s přesným

návodem použití, se skládá ze dvou kusů
krému TH (1ks 330 Kč) a šampónu TH
(330 Kč). Celou kúru tedy pořídíte za 990 Kč.
Dle obrovského ohlasu spokojených zákazníků se konečně osvědčil preparát, který
skutečně zastaví padání vlasů a obnoví jejich nový růst. Zároveň nás zástupci irmy
ujistili, že tyto přípravky jsou k dostání nejen v místě irmy, ale velmi rychle vyřizují
písemné i telefonické objednávky a to zasláním zboží na dobírku.
www.thermal-sens.cz

• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

ČTĚTE NÁS

NA WEBU

CESTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Pojistěte si zdraví i „nešikovnost“
Jestli nechcete riskovat, že vám smůla či vlastní
nepozornost zruinují rodinný rozpočet, vyberte si před
dovolenou správné cestovní pojištění. Jak na to?
5plus2
■ RÁDCE

Před dovolenou si důkladně zjistěte,
před čím vás vaše pojištění konkrétně
chrání. Zaměřte se především na výluky
z pojištění (tedy na co se vaše aktuální
pojištění nevztahuje), limity a výši vaší
spoluúčasti. Berte také v potaz, že Evropský průkaz zdravotního pojištění
není ekvivalentem cestovního pojištění.

škodu. Kromě toho se vyplatí přidat úrazové pojištění či pojištění rizikových
sportů nebo zavazadel. Lékařské ošetření a výlohy s ním spojené se hradí z vašeho pojištění léčebných výloh. Z úrazového pojištění obdržíte takzvané bolestné,
a to zpravidla po ukončení léčby. Pokud
způsobíte zranění nebo škodu vy jiné osobě, tak ta je hrazena z pojištění odpovědnosti. Ale pozor, většina pojišťoven vám
neposkytne pojistné plnění, pokud k takzvané „škodní události“ došlo v důsledku či v souvislosti s tím, že jste požili alkohol nebo jste byli pod vlivem drog.

Zraníte se opilý? Většinou
peníze nedostanete

Sjíždění řeky i horolezectví.
Za to vše si musíte připlatit

Vždy si před cestou sjednejte alespoň pojištění léčebných výloh a odpovědnost za

Jestli si dovolenou chystáte zpestřit adrenalinovým sportem, vyplatí se na něj spe-

Není pojištění jako pojištění.
Hlídejte si, na co máte nárok

INZERCE

Zajímavosti

ILUSTRAČNÍ FOTO | ADOLF HORSINKA, MAFRA

ciálně pojistit. Na úrazy při sjíždění divoké řeky, jachtingu či potápění s dýchacím přístrojem se totiž obvykle základní
pojištění nevztahuje. Totéž platí i pro horolezectví, ale třeba i seskok padákem.

Jak uhasit problém, to hned
řešte s asistenční službou
Ať už se stane cokoliv, vždy se vyplatí
postup co nejdříve konzultovat s asistenční službou vaší pojišťovny. Vždy si
také nezapomeňte uschovat všechny
účty či lékařské zprávy.
Zdroj: Česká asociace pojišťoven

• Nejvíc pojistných událostí:
Chorvatsko, Turecko, Bulharsko,
Itálie, Rakousko, Slovensko, Egypt,
Řecko, USA, Kanada.
• Nejběžnější případy:
Úpaly a úžehy, kožní problémy
a alergie, zažívací obtíže, zánět
středního ucha, záněty cest
dýchacích, šlápnutí na ježka,
pohmožděniny a zlomeniny.
• Nejrizikovější sporty:
Potápění do hloubky větší než
40 metrů, vysokohorská turistika
nad 5 000 metrů n. m., sjezdy
horských kol, jachting ve
vzdálenosti větší než tři kilometry
od pevniny, bungee jumping,
canyoning, horolezectví atd.
• České pojišťovny evidují ročně
70 tisíc událostí z cestovního
pojištění, průměrné náklady na
léčbu jsou 12 tisíc korun. Zdroj: ČAP
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Mišík: Inspiroval
mě i Vivaldi
Písničku Variace na
renesanční téma Vladimír Mišík složil poměrně rychle. „Měl
jsem zrovna takové
období baroka. Poslouchal jsem Vivaldiho a zároveň jsem si pročítal
básně Václava Hraběte. Jeho text
se mi zdál tak úžasný, že jsem si k
tomu začal brnkat,“ zavzpomínal
na rádiu Český Impuls AM 981.
Text Variace je přímo básní beatníka Hraběte, nahrávka byla dokončena 20. července 1979. Mišík zhudebnil i další poezii, například Stříhali dohola malého chlapečka od
Josefa Kainara.
Láska je jako krásná loď,
která ztratila kapitána.
Námořníkům se třesou ruce
a bojí se, co bude zrána.
Dnes v 11:30 se na rádiu Český Impuls dozvíte, jak vznikla písnička
Heleny Vondráčkové Kam zmizel
ten starý song.
(tom)
INZERCE
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„Boží grilovačka“ v rodišti Husa
Další díl grilovacího
seriálu Rádia Impuls
se odehrál v jihočeském
Husinci.
ČR | Do rodného města Mistra Jana
Husa se rozjel tým Rádia Impuls za věrnou posluchačkou Markétou Jínovou.
Ta s manželem Honzou pozvala své přátele a známé na zahradu s rybníčkem,
kde nechyběla ani prostorná pergola
a zázemí pro děti, kterých dorazilo tentokrát opravdu hodně. Na letní grilovačku
ideální prostředí!
„Udělali jste nám ohromnou radost,
vlastně jsem od vás dostala dárek k výročí svatby,“ svěřila se Markéta. Informaci o tom, že se projekt „Rádio dobrých
skutků“ zastaví u nich na zahradě, totiž
dostala právě v den 11. výročí veselky.
Do Husince se vyplatí vyrazit, jak se
mohl přesvědčit i tentokrát tým Impulsu
v čele se Zuřivým reportérem Alešem
Růžičkou a zpěvákem Davidem Deylem. Krásná příroda, vodní nádrž, rodný
domek Jana Husa nebo každoroční oslavy k výročí upálení Mistra Jana Husa,
to je jen několik místních lákadel.

Paní Markéta (v černém) se zapojila do soutěže v pojídání klobás bez rukou.
Manželé Jínovi grilují často a rádi.
Pro děti připravují kuřecí stehenní řízečky nakládané v jogurtu, pro dospělé pak
nejraději krkovičku nebo specialitu
pana domácího, kterou je kýta v marinádě s česnekem. Tu Honza připravuje
vždycky dva dny dopředu, oheň rozpaluje už kolem šesté ráno a pak už jen ukrajuje a ukrajuje.
Kam vyrazil grilovací tým tento týden? Poslouchejte vysílání Rádia Impuls!
(zitt)

Recept pro inspiraci
Kuřecí stehenní řízečky pro děti
Maso osolíme, opepříme, přidáme
špetku grilovacího koření a celé
nakonec zalijeme bílým jogurtem.
Připravujeme den dopředu,
necháme uležet v chladu, pak jen
hodíme na gril a dětem se dělají
boule za ušima!

sobota 1. srpna 2015
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ČT1
7.15

13. komnata Ivana Palúcha 7.40 Píseň pro
RudolfaIII.(3)9.15Toulavákameravychutnává Česko 9.40 Konec velkých prázdnin
(6) 11.15 Případy detektiva Murdocha VI

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
15.00
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby - letní speciál
Postřehy odjinud
Zprávy
Lojzička je číslo
Jak Jaromil ke štěstí přišel
Holka nebo kluk?
Příběhy slavných - František Filipovský
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.25
6.50
7.15
7.40
8.05
9.25
11.40
14.00
15.20

Oggy a Škodíci
Spider-Man (6)
Král džungle (6)
Myšák Stuart Little (9)
Tom a Jerry III (39)
Princezna na hrášku
Jack
Bláznivá runway
Výměna manželek
Baba na zabití
Komedie (USA, 2003). Hrají
B. Stiller, D. Barrymoreová a další
17.05 Záměna
Komedie (USA, 1983). Hrají
E. Murphy, D. Aykroyd a další
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

DOBRODRUŽNÝ

6.00
6.55
7.25
7.55
9.15
11.15
13.30

15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

15

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club III (23)
Autosalon
Anastázie
Junior
Sci-fi komedie (USA, 1994)
Nečekané dědictví
Romantický film (N, 2009). Hrají
D. Zichová, H. Duryn, G. Schramm
a další. Režie Ch. Kabischová
Vraždy v Midsomeru IX
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.30 Svět Nova Cinema 6.05 Nová cestománie
6.35 Gilmorova děvčata II (7) 7.20 Doktorka z Dixie
II (8) 8.10 Co si ušít do výbavy? 10.20 Beze stopy
VI (10) 11.10 Dallas II (15) 12.20 Gilmorova děvčata
II (8) 13.10 Mupeti, rodinná komedie (USA, 2011)
15.15 Jak se točil Jurský park 16.15 Město Ember,
dobr. film (USA, 2008) 18.00 Útěk, komedie (Fr.,
1978) 20.00 Anakonda, dobr. film (USA, 1997)
21.50 Oběti války, válečný film (USA, 1989) 0.05
Šílenci na táboře, komedie (USA, 2001)

FANTASY

Prima cool
6.20 Teleshopping 7.15 Ninja faktor po americku III (5) 8.05 Mstitel Cape (1, 2) 9.50 Pohřešovaný (10) 10.50 Profesionál (6) 11.55 Souboj
bijáků (8) 12.55 Pevnost Boyard (6) 15.20
Simpsonovi XXIII (7) 15.50 Simpsonovi XXIII (8)
16.15 Simpsonovi XXIII (9) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi XXIII (10) 18.55 Simpsonovi XXIII (11) 19.30
Simpsonovi XXIII (12) 20.00 Tajuplný ostrov
(1/2) 21.55 Tajuplný ostrov (2/2) 23.40 Hrajeme
s Alim 0.15 Re-play 0.45 Applikace 1.15 Proč
kočka není pes? 2.50 Pevnost Boyard (6) 4.45
Firma (16)

Prima love

20.00 Televarieté 45 let
21.20 To je vražda, napsala: Keltská
hádanka
Krimifilm (USA, 2003). Hrají
A. Lansburyová, F. Flanaganová,
C. O’Reilly a další
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Prázdná kolébka
Drama (Austr./VB, 2010). Hrají
E. Watsonová, R. Dillane, H. Weaving, A. Loftusová a další
0.30 Místo činu - Schimanski
Pedofil. Kriminální cyklus (N, 1991)
2.00 Všechnopárty
2.55 Bydlení je hra
3.20 Jak se vede, sousede?
4.00 Pod pokličkou

SÉRUM PRAVDY

20.20 Harry Potter a Fénixův řád
Dobrodružný film (USA/VB,
2007). Hrají D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watsonová, R. Fiennes, H. Melling. Režie D. Yates
23.00 Hlavně nezávazně
Komedie (USA, 2011). Hrají
N. Portmanová, A. Kutcher,
C. Elwes, K. Kline, L. Bellová a další
1.00 Bláznivá runway
Komedie (USA/N, 1999). Hrají
J. Cusack, B. B. Thornton, A. Jolie,
C. Blanchettová, J. Weber a další
3.05 Novashopping
3.40 Áčko
4.30 DO-RE-MI
5.20 Novashopping

20.15 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního
poutníka
Dobrodružné fantasy (USA, 2010).
Hrají B. Barnes, S. Keynes, T. Swintonová a další. Režie M. Apted
22.45 Akta X
Sci-fi thriller (USA, 1998). Hrají
D. Duchovny, G. Andersonová,
J. Neville, M. Landau a další. Režie
R. Bowman
1.10
Za nepřátelskou linií
Válečný thriller (USA, 2001). Hrají
O. Wilson, G. Hackman, G. Macht,
D. Keith a další. Režie J. Moore
3.10 Mrtví svědci (5)
Domov. Krimiseriál (VB, 2009)
4.50 Nikdo není dokonalý

7.25 S Nigellou v italské kuchyni (1) 8.00 Božské
dorty VI (10) 8.30 Dokonalý pár III (3) 9.25 Jak se
staví sen 10.15 Pomsta (20) 11.10 Posel ztracených
duší III (18) 12.10 Kráska a zvíře II (19) 13.10 Deník
zasloužilé matky III (4) 13.35 Jak jsem poznal vaši
matku II (17, 18) 14.35 Danielle Steelová: Hollywoodská tajemství 16.25 Closer VII (19) 17.15 S Nigellou
v italské kuchyni (2) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym USA (9) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku II (19, 20)
20.15 Christiina pomsta 22.10 Na doživotí II (1)
23.00 Nejšílenější úchylky (13) 23.55 Closer VII (19)
0.45 Volejte Věštce 2.50 Nejšílenější úchylky I (13)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (14) 8.45 ATP 500
Series - Hamburk 10.40 ATP 500 Series - Hamburk
13.20 Element 13.35 Policajt z New Yorku (12)
14.40 Kobra 11 X (10) 15.35 Star Trek: Nová generace (15) 16.30 Ripleyho věřte nevěřte (16) 17.20
Simone 19.30 Star Trek: Nová generace (16) 20.20
Kobra 11 XIX (9), krimiseriál (N, 2014) 21.15 Kobra 11
XIX (10), krimiseriál (N, 2014) 22.15 Atentát, akční
film (USA, 1997) 0.05 K.O. Night (635) 0.55 Kobra
11 XIX (9, 10), krimiseriál (N, 2014)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 90

neděle 2. srpna 2015

16

ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Bolkoviny 7.10
Holka nebo kluk? 8.55 Doktor z vejminku
(7) 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Velké sedlo
11.50 Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 O bílé paní
Pohádka (ČR, 2008)
14.05 Chytrá princezna
Pohádka (ČR, 1984). Hrají I. Andrlová, B. Bohdanová, R. Lukavský,
V. Beneš, J. Vinklář a další
15.15 Po stopách hvězd
15.45 Čtvrtá strana trojúhelníku
Detektivka (ČR, 1986). Hrají
R. Lukavský, K. Fialová, J. Čenský,
P. Štěpánek, D. Batulková
17.10 Horákovi
Válka Procházkových. Seriál (ČR, 2006)
18.00 Horákovi
Strýček z Ameriky. Seriál (ČR, 2006)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Pelíšky
Komed. drama (ČR, 1999). Hrají
M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová,
E. Vášáryová, B. Polívka a další
22.00 Vražda v hotelu Excelsior
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají J. Marvan, J. Bláha, J. Vinklář a další
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Případy inspektora Lynleyho V
1.00 Manéž Bolka Polívky
2.15 Kluci v akci
2.40 Na cestě po Madeiře
3.05 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho
3.15 Chalupa je hra
3.35 Zahrada je hra
4.00 Žiješ jenom 2x

6.20
6.40
7.00
7.25
7.50
8.15
8.45
9.10
10.50
12.35

15.15

16.55

19.30
20.20
21.25

23.30
1.00
1.45
2.15
2.55
4.50

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Spider-Man (7)
Král džungle (7)
Myšák Stuart Little (10)
Příběhy Toma a Jerryho II (1)
Tučňáci z Madagaskaru II (36)
Dva a půl chlapa XI (18)
Komediální seriál (USA, 2013)
Kung Fu Panda 2
Animovaný film (USA, 2011)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978). Hrají
M. Macháček, M. Sandhaus a další
Moneyball
Životopisné drama (USA, 2011).
Hrají B. Pitt, J. Hill, R. Wrightová,
P. S. Hoffman, Ch. Pratt a další
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Komedie (USA, 1989). Hrají
B. Smith, D. Graf, M. Winslow,
L. Easterbrooková a další
Jurský park
Dobrodružný sci-fi film (USA,
1993). Hrají S. Neill, L. Dernová,
J. Goldblum a další
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chalupáři (8)
Režisér. Komediální seriál (ČR, 1975)
Na vlastní nebezpečí
Akční thriller (ČR, 2008). Hrají
F. Blažek, J. Langmajer, M. Krobot,
V. Jiráček, L. Siposová a další.
Režie F. Renč
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Kriminálka New York II
Novashopping
Kolotoč
Jurský park
Novashopping

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.05 Ninjago
7.35 Winx Club III (24)
Odhalení. Animovaný fantasy seriál (It./USA, 2006)
8.10 Předvečer války (4)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.50 Vraždy mezi muškáty II (2)
Výbuchy v říši zvířat. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
10.55 Kdo je kdo?
11.55 Božské dorty od Markéty
12.30 Receptář prima nápadů
13.45 Big Ben (10)
Smrt v křoví. Seriál (N, 1996). Hrají
O. Fischer, K. Jacobová, A. Pointecker, R. Hacker a další
15.50 Vraždy v Midsomeru IX
Venkovský život. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Wymarková, J. Hughes a další
18.00 Rozpal to, šéfe!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Honba za diamantem
Dobrodružný film (USA, 1984).
Hrají K. Turnerová, M. Douglas,
D. DeVito a další. Režie R. Zemeckis
22.25 Hra s nevěrou
Thriller (USA/VB, 2005). Hrají
C. Owen, J. Anistonová, V. Cassel
a další. Režie M. Hafström
0.45 Takoví normální Američané (11)
Tajná válka. Seriál (USA, 2013).
Hrají K. Russellová, M. Rhys a další
1.40 Předvečer války (4)
2.35 Vraždy v Midsomeru IX
Krimiseriál (VB, 2006)
4.10 Honba za diamantem

5.00 Svět Nova Cinema 5.40 Útěk, komedie (Fr.,
1978) 7.30 Jack, komed. drama (USA, 1996) 9.35
Baba na zabití, komedie (USA, 2003) 11.30 Hon na
myš, komedie (USA, 1997) 13.15 Záměna, komedie
(USA, 1983) 15.30 Harry Potter a Fénixův řád, dobr.
film (USA/VB, 2007) 18.05 Sue Thomas: Agentka
FBI III (7, 8), krimiseriál (USA, 2004) 20.00 Síly
temna, akční film (USA, 2006) 21.55 Nejbližší příbuzenstvo, akční film (USA, 1989) 0.05 Nebezpečná identita (7) 0.50 Teleshopping

Prima cool
6.05 Teleshopping 6.55 Ninja faktor po americku
III (6) 7.40 Souboj bijáků (8) 8.40 Bionická žena
(4) 9.35 V utajení IV (1) 10.35 Profesionál II (1)
11.45 Top Gear XX (2) 12.55 Pevnost Boyard (7)
15.20 Simpsonovi XXIII (10) 15.50 Simpsonovi
XXIII (11) 16.15 Simpsonovi XXIII (12) 16.45 Dinotopie 4: Volby 18.30 Simpsonovi XXIII (13) 18.55
Simpsonovi XXIII (14) 19.30 Simpsonovi XXIII (15)
20.00 Vyvolený 22.15 American Horror Story:
Freak Show (7) 23.15 Drákula (7) 0.10 Vyvolený,
thriller (USA, 2000) 2.05 American Horror Story:
Freak Show (7) 2.50 Drákula (7) 3.35 Pevnost
Boyard (7)

Prima love
6.35 Teleshopping 6.55 Vraždy v Kitzbühelu VIII
(8) 7.40 S Nigellou v italské kuchyni (2) 8.15 Božské dorty VI (11) 8.40 Dokonalý pár III (4) 9.35 Jak
se staví sen 10.25 Pomsta (21, 22) 12.15 Kráska
a zvíře II (20) 13.10 Deník zasloužilé matky III (5)
13.35 Jak jsem poznal vaši matku II (19, 20) 14.35
Nečekané dědictví 16.25 Closer VII (20) 17.15
S Nigellou v italské kuchyni (3) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA (10) 18.55 Deník
zasloužilé matky III (6) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku II (21, 22) 20.15 Wimbledon 22.20 Chirurgové VIII (18) 23.15 Nejšílenější úchylky II (1) 23.45
Closer VII (20) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Nejšílenější úchylky II (1)

pondělí 3. srpna 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Bydlení je hra 6.50 Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.50 Na cestě po údolí řeky
Douro 10.20 Vražda v hotelu Excelsior

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek
Věštba se plní. Seriál (ČR, 1993)
13.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.00 Panství Downton III (2/10)
14.50 Kojak: Osudná chyba
Krimifilm (USA, 1989). Hrají
T. Salavas, A. Braugher, A. Dickinsonová, S. Weber a další
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
Kasař. TV seriál (ČR, 1986). Hrají
L. Frej, J. Krampol, V. Hašek a další
21.05 Domina
Detekt. film (ČR, 2010). Hrají
V. Dlouhý, M. Dlouhý, M. Kňažko,
T. Töpfer, M. Hrubešová a další
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Kriminalista
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Dobré ráno
4.25 Hobby naší doby - letní speciál

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.40
11.40
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20
21.30

22.25

23.20
0.10
0.55
1.25
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (23)
Chalupáři (8)
Zničeno ve vteřině II
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie II (9)
Beze stopy VI
Byt 4G. Krimiseriál (USA, 2007)
Dr. House IV (9)
Kdopak půjde z kola ven? Seriál
(USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (329)
Návod na smích. Seriál (ČR, 2012)
Máma II (3)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (20)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer a další
Gympl s (r)učením omezeným (24)
Dva kohouti. Komediální seriál
(ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (13)
Klára. Krimiseriál (ČR, 2012). Hrají
M. Stropnický, D. Švehlík a další
Stalker (7)
Fanatik. Krimiseriál (USA, 2014).
Hrají D. McDermott, Maggie Q,
V. Rasuk, M. Klaveno a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (14)
Exhumovaná tajemství. Krimiseriál
(USA, 2012)
Námořní vyšetřovací služba IX (15)
Dr. House IV (9)
Máma II (3)
Novashopping
Novashopping

6.15
6.45
7.15
8.55
9.45
10.45
12.45
13.45
14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.20
22.30
23.40

2.00
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (25)
M.A.S.H (208, 209)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Vraždy v Kitzbühelu IX (8)
Bílý kaviár. Krimiseriál (Rak., 2009)
To je vražda, napsala VI (11)
Zasloužilý otec. Krimiseriál (USA, 1989)
Žena zákona (6)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Wolffův revír VI (12)
Extáze. Krimiseriál (N, 2002)
Komisař Rex VI (3)
Smrt přes internet. Krimiseriál
(N/Rak., 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (2)
Těžké rozhodnutí 2/2. Seriál
(N, 2012-2013). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Láska na prvním místě
Romantický film (N, 2012). Hrají
A. Milberg, A. K. Kramerová,
L. Skuras a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Tři mušketýři II (1)
Drž se svých přátel. Seriál (VB,
2015). Hrají T. Burke, S. Cabrera,
P. Capaldi a další
Tři mušketýři II (2)
Jako prostý člověk. Seriál (VB, 2015)
TOP STAR magazín
Mapa lidského srdce
Romantický film (Kan./Fr./VB/Austr.,
1993). Hrají J. S. Lee, J. Cusack,
B. Mendelsohn a další
Okrsek 22 (1)
To je vražda, napsala VI (11)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Tučňáci z Madagaskaru II (36) 6.45 Princezna na hrášku 7.55 Kung Fu
Panda 2 9.30 Sue Thomas: Agentka FBI III (7, 8)
11.35 Hon na myš 13.20 Na vlastní nebezpečí 15.30
Síly temna 17.15 Království (10), dram. seriál (USA,
2013) 18.10 Laskavý dotek (1), dram. seriál (USA,
2012) 19.00 Gilmorova děvčata II (9), seriál (USA,
2001) 20.00 Ruský dům, romant. drama (USA,
1990) 22.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 0.40
Politická hra (4), seriál (USA, 2012)

Prima cool
6.50 Těžka dřina 7.20 Hvězdná brána IX (14) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (27) 9.35 Teleshopping 9.55 Futurama VI (14) 10.25 Taková
moderní rodinka III (17) 10.55 Kdo přežije: Ostrov
vykoupení (8) 11.55 Bionická žena (4) 12.55 Kravaťáci III (8) 13.50 Taková moderní rodinka III (18)
14.20 Simpsonovi XXIII (13-15) 15.50 Vychovávat
Hope II (19) 16.20 Futurama VI (15) 16.50 Bořiči
mýtů III (28) 17.55 Hvězdná brána IX (15) 18.50
Simpsonovi XXIII (16-18) 20.15 Ospalá díra II (5)
21.25 Teorie velkého třesku VIII (21) 22.00 Spartakus: Válka zatracených (4) 23.15 Soukromá škola
1.05 Ospalá díra II (5) 1.50 Kravaťáci III (8)

Prima love
6.05 Dallas (315) 6.50 Teleshopping 7.05 Nová
holka II (9) 7.30 Teleshopping 7.45 Cesty domů II
(201) 8.55 Láska pod africkým sluncem (2/2) 10.50
Paničky z Orange County III (7) 11.50 Máte doma
uklizeno? VI (9) 12.20 Nová holka II (10) 12.50
Deník zasloužilé matky III (6) 13.15 Jak jsem poznal
vaši matku II (21, 22) 14.15 Komisař Rex VI (2) 15.15
Kvíz show 16.25 Právo a pořádek XX (7) 17.15
S Nigellou v italské kuchyni (4) 17.55 Vítejte
v novém těle (26) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (1, 2) 20.15
Myšlenky zločince VIII (2) 21.10 Sběratelé kostí IX
(7) 22.10 TOP STAR magazín 23.05 Sběratelé kostí
IX (7) 0.05 Volejte Věštce 2.10 Zhubni, šéfe! (3)

INZERCE

Aby byl trávník skutečným trávníkem
Ať to jsou golfová či fotbalová
hřiště nebo větší parky, všechna tato zeleň vyžaduje profesionální péči. A profesionální
péče o travnaté plochy vyžaduje i profesionální techniku. Jistě bychom našli na trhu spoustu značek, které se chlubí
visačkou „profesionální“. Jedna z nich je ale přece jen špičkou ve svém oboru a zaslouží si
pozornost.
Značka AMAZONE je
známa mezi farmáři
především jako vyšší
třída
zemědělských
strojů na ochranu a výživu, setí a zpracování
půdy. Zvláštností je to, že kromě továren
na zemědělské stroje v Německu má i jednu ve Francii. A právě tato továrna se specializuje na stroje do komunální sféry.
Vlajkovou lodí v komunální technice
AMAZONE je modelová řada samochodného žacího stroje, který nese označení
Proihopper. Unikátností u tohoto stroje
je sběrací ústrojí prostřednictvím středového šnekového dopravníku. Ovládání
stroje je dle modelu buď ovládací rukojetí,
nebo volantem. V případě volantu je možný i pohon všech čtyř kol se skutečným
nulovým průměrem zatáčení. To, co dělá
stroj výjimečným a mezi zákazníky vyhledávaným, je nejen to, že dokáže vyžínat
trávu i v případě mokrých podmínek, ale
i to, že díky multifunkci lze snadnou výměnou nožů trávník provzdušňovat, provádět sběr listí či odpadků, díky čemuž je
stroj využíván po většinu roku.

Že jsou multifunkční stroje Grasshopper a Proihopper první třídou, lze poznat již po pár hodinách práce.

V nabídce jsou ale i obdoby tohoto
stroje s označením Grasshopper určené
pro agregace s komunálními traktory. Ty
mohou pracovat s objemy hmoty až do
3 500 l. Provedení je jak nesené, tak tažené. V případě tažených je možnost závěsu
přímo do ramen traktoru – tříbodový závěs, nebo v případě modelu vybaveného
ojí do závěsu s čepem.
Jak modely Proihopper tak modely
Grasshopper jsou vybaveny vysoko výklopným zásobníkem, takže lze bez problému naplnit kontejner na nosiči.
Nabídku strojů pro zakládání a údrž-

Zdroj: Archiv irmy

půdou, zaseje se nové travní semeno
a poslední v kombinaci − mřížkový válec
srovná půdu do roviny. Taková kombinace je pak skvělým pomocníkem tam,

Razantní zásah překopávací frézou byl na trávníku bývalého
stadionu Za Lužánkami.
Zdroj: Facebook stadionu

kde je třeba razantního zásahu. Jedním
z razantních zásahů pomocí půdní frézy
AMAZONE byla obnova zdevastovaného
trávníku na bývalém fotbalovém stadionu
Za Lužánkami v Brně iniciované Petrem
Švancarou pro účely fotbalové exhibice
k ukončení jeho kariéry.

Zcela nový trávník jedním přejezdem za pomoci secí kombinace s překopávací frézou.
Zdroj: Archiv irmy

Názorný příklad toho, jak si hravě poradí stroje Grasshopper
a Proihopper s listím na trávníku.
Zdroj: Archiv irmy

bu zeleně uzavírají kombinované stroje.
Ty lze vzájemně mezi sebou modiikovat
pro účely dosevu trávníků, nového výsevu, ale i pro renovaci a údržbu pískových, škvárových nebo antukových ploch.
Snad nejzajímavější je secí kombinace
s překopávací frézou, kdy se jedním přejezdem zapraví do půdy starý zničený
trávník, překryjí kameny nakypřenou

Komunální rozmetadla nejen pro zimní posyp, ale i pro zakládání antukových hřišť.
Zdroj: Archiv irmy

Doplňujícím sortimentem jsou pak
rozmetadla pro výživu trávníků granulovanými hnojivy, případně komunální
rozmetadla pro zimní údržbu zpevněných
Frýbert Igor,
ploch.
marketingový specialista AMAZONE

úterý 4. srpna 2015
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ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Bydlení je hra 6.50 Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00 Panství
Downton III (2) 9.50 Na cestě po Nairobi
10.20 Na kus řeči 11.05 Záchranáři (4)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek
13.00 Doktorka Quinnová VI
Sedm způsobů samoty. Seriál (USA)
13.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.40 Panství Downton III (3/10)
15.30 Kojak V
Spravedlnost pro všechny. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (13/20)
Setkání. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej a další
21.00 Angelika, markýza andělů
Romant. film (Fr., 1964). Hrají
M. Mercierová, R. Hossein,
J. Rochefort, G. Gemma a další
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Komici na jedničku
23.50 Tělo jako důkaz III
0.35 Případy detektiva Murdocha VI
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 AZ-kvíz
2.10 Postřehy odjinud
2.15 Dobré ráno
4.50 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.35
11.45
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.35

17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

22.05
22.55
23.45
0.35
0.55
1.35
2.05
2.45
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (24)
Kriminálka Anděl III (13)
Dva a půl chlapa XI (20)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie II (10)
Beze stopy VI
Článek 32. Krimiseriál (USA, 2007)
Dr. House IV (10)
Je to báječná lež. Seriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (330)
Seriál (ČR, 2012)
Máma II (4)
Sitcom (USA, 2013). Hrají A. Farisová, A. Janneyová, S. Calvanová,
N. Corddry, M. Jones
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (21)
Komediální seriál (USA, 2013). Hrají
A. Kutcher, J. Cryer a další
Gympl s (r)učením omezeným (25)
Komediální seriál (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008).
Hrají B. Fraser, J. Hutcherson,
A. Briemová, K. Hornová a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (15)
Smrtící ambice. Krimiseriál (USA, 2012)
Námořní vyšetřovací služba IX
Hrátky s myslí. Krimiseriál (USA, 2011)
Dr. House IV (10)
Máma II (4)
Doktorka z Dixie II (10)
Novashopping
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (329)
Ordinace v růžové zahradě 2 (330)

6.10
6.35
7.10
8.50
9.40
10.40
12.45
13.45
14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.50
22.40
23.40
0.35
1.25
2.15
3.05

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (26)
M.A.S.H (210, 211)
Vraždy v Kitzbühelu IX (9)
Den pomsty. Krimiseriál (Rak., 2009)
To je vražda, napsala VI (12)
Sbohem, Charlie. Krimiseriál (USA)
Žena zákona (7)
Zbloudilá kulka. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír VI (13)
Nešťastný rozchod. Krimiseriál
(N, 2000)
Komisař Rex VI (4)
Honba za věčným životem. Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
Smutek 1/2. Seriál (N, 2012-2013)
Nečekaný záskok
Komedie (N/Rak., 2008). Hrají
J. Ronstedtová, M. Fitz, Ch. Bauer
a další. Režie D. Regel
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Slunce, seno, jahody
Filmová komedie (ČR, 1983). Hrají
P. Kikinčuk, H. Růžičková, J. Lábus,
M. Zounar, J. Kretschmerová.
Režie Z. Troška
Vylomeniny
Kriminálka Stuttgart V (6)
Otázka cti. Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi III (11)
Palcové titulky. Seriál (USA, 2013)
Okrsek 22 (2)
To je vražda, napsala VI (12)
Wolffův revír VI (13)
Prima ZOOM Svět

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Příběhy Toma a Jerryho II (1) 6.45 Past na kachnu 8.20 Gilmorova děvčata II (8) 9.10 Doktorka z Dixie II (9) 10.00 Beze
stopy VI (11) 10.50 Laskavý dotek (1) 12.00 Lovci
zločinců II (1) 12.45 Království (10) 13.35 Gilmorova
děvčata II (9) 14.55 Ruský dům 17.15 Království (11)
18.10 Laskavý dotek (2) 19.00 Gilmorova děvčata II
(10) 20.00 Hrbáč, dobr. film (Fr., 1959) 22.10 Skandál, komed. drama (USA, 2006) 0.25 Politická hra
(5), seriál (USA, 2012)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána IX (15) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (28) 9.35 Teleshopping 9.55 Futurama VI (15) 10.20 Taková
moderní rodinka III (18) 10.50 Kdo přežije: Ostrov
vykoupení (9) 11.50 Top Gear XX (2) 12.55 Kravaťáci III (9) 13.50 Taková moderní rodinka III (19)
14.20 Simpsonovi XXIII (16-18) 15.50 Teorie velkého třesku VIII (21) 16.20 Futurama VI (16) 16.50
Bořiči mýtů III (29) 17.55 Hvězdná brána IX (16)
18.50 Simpsonovi XXIII (19-21) 20.15 Největší průšvihy v Top Gearu (2) 21.25 Teorie velkého třesku
VIII (22) 21.50 Partička 22.40 Auto 0.40 Partička
1.15 Kravaťáci III (9) 2.00 Auto

Prima love
6.00 Dallas (316) 6.45 Teleshopping 7.00 Nová
holka II (10) 7.25 Teleshopping 7.40 Cesty domů II
(202) 8.55 Láska na prvním místě 10.50 Paničky
z Orange County III (8) 11.50 Máte doma uklizeno?
VI (10) 12.20 Nová holka II (11) 12.50 Deník zasloužilé matky III (7) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku III
(1, 2) 14.15 Komisař Rex VI (3) 15.15 Kvíz show 16.25
Právo a pořádek XX (8) 17.15 S Nigellou v italské
kuchyni (5) 17.55 Vítejte v novém těle III (27) 18.55
Deník zasloužilé matky III (8) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku III (3, 4) 20.15 Castle na zabití VII (5)
21.10 Sběratelé kostí IX (8) 22.10 Podvádíš mě! IX
(21) 23.10 Sběratelé kostí IX (8) 0.05 Volejte Věštce
2.05 Zhubni, šéfe! (4) 2.50 V nesprávném těle

středa 5. srpna 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Bydlení je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton III (3) 9.50 Na cestě po
Střední Jávě 10.20 13. komnata Štěpána
Raka 10.50 Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek
13.00 Doktorka Quinnová VI
13.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.40 Panství Downton III (4/10)
15.30 Kojak V
Myška. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
Narkomani. TV seriál (ČR, 1986).
Hrají L. Frej, V. Hašek a další
21.05 Vinnetou a Old Shatterhand
v údolí smrti
Western (N/It./Jug., 1968). Hrají
P. Brice, L. Barker, K. Dorová,
R. Wolter, E. Arent a další
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Místo činu - Schimanski
Případ Schimanski. Kriminální
cyklus (N, 1991)
0.05 AZ-kvíz
0.30 Kriminalista
1.30 Toulavá kamera vychutnává Česko
1.55 Cestománie
2.25 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.35
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30

18.05
19.30
20.20

21.35
22.40

0.40
1.25
1.45
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (25)
Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie II (11)
Beze stopy VI
Dr. House IV (11)
Někdo mrzne, někdo taje. Seriál
(USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (331)
Sokol v síti. Seriál (ČR, 2012)
Máma II (5)
Sitcom (USA, 2013). Hrají A. Farisová, A. Janneyová a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (22)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer, C. Ferrellová, A. Tamblynová a další
Gympl s (r)učením omezeným (26)
Bolavá hlava. Komediální seriál
(ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (14)
Osmé nebe. Krimiseriál (ČR, 2012).
Hrají M. Stropnický, D. Švehlík,
M. Taclík, H. Dvořáková a další
Námořní vyšetřovací služba XI (22)
Střelec. Krimiseriál (USA, 2013)
Skleněný dům
Thriller (USA, 2001). Hrají S. Skarsgard, L. Sobieská, B. Dern, D.
Laneová, K. Bakerová a další
Dr. House IV (11)
Máma II (5)
Novashopping
Doktorka z Dixie II (11)
Stalker (7)

6.10
6.35
7.05
8.45
9.35
10.35

12.45

13.45

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.10
0.15
1.10
2.00
2.50
3.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club IV (1)
M.A.S.H (212, 213)
Vraždy v Kitzbühelu IX (10)
To je vražda, napsala VI (13)
Krimiseriál (USA, 1989)
Žena zákona (8)
Mělo to jedinou vadu. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008). Hrají C. Touzetová, Y. Beneyton a další
Wolffův revír VII (1)
Případ Kramer. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají J. Heinrich,
S. Merting, N. Seiffertová a další
Komisař Rex VI (5)
Kůň za miliony. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun, M. Weinek a další
Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
Smutek 2/2. Seriál (N, 2012-2013).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Scénář lásky
Romantický film (N, 2007). Hrají
L. Martineková, Ch. Waltz, T. Bergmann a další. Režie S. Meyer
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Muži proti ženám
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 III (2)
Pochybnost. Krimiseriál (USA, 2012)
Živí mrtví III (3)
Hororový seriál (USA, 2012)
Okrsek 22 (3)
To je vražda, napsala VI (13)
Wolffův revír VII (1)

5.45 Svět Nova Cinema 6.35 Lovci zločinců II (1)
7.25 Gilmorova děvčata II (9) 8.15 Milenci v Praze
(18) 9.30 Doktorka z Dixie II (10) 10.20 Beze stopy
VI (12) 11.10 Laskavý dotek (2) 12.15 Lovci zločinců
II (2) 13.05 Království (11) 14.00 Gilmorova děvčata
II (10) 15.15 Hrbáč 17.15 Království (12) 18.10 Laskavý dotek (3) 19.00 Gilmorova děvčata II (11) 20.00
Šílený rande 21.40 Zloději z Harvardu 23.20 Politická hra (6) 0.30 Zloději z Harvardu, komedie
(USA, 2002)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána IX (16) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (29) 9.35 Teleshopping 9.55 Futurama VI (16) 10.25 Taková
moderní rodinka III (19) 10.55 Kdo přežije: Ostrov
vykoupení (10) 11.50 Největší průšvihy v Top Gearu
(2) 12.55 Kravaťáci III (10) 13.50 Taková moderní
rodinka III (20) 14.20 Simpsonovi XXIII (19-21)
15.50 Teorie velkého třesku VIII (22) 16.20 Futurama (1) 16.50 Bořiči mýtů: Bondovský speciál (1/2)
17.55 Hvězdná brána IX (17) 18.50 Simpsonovi XXIII
(22) 19.20 Simpsonovi XXIV (1, 2) 20.15 Extrémní
válka (4) 21.25 Teorie velkého třesku VIII (23) 21.50
Partička 22.40 Nakládačka 1.10 Partička

Prima love
6.00 Dallas (317) 6.45 Teleshopping 7.00 Nová
holka II (11) 7.25 Teleshopping 7.40 Cesty domů II
(203) 8.55 Nečekaný záskok 10.50 Paničky z Orange County III (9) 11.50 Máte doma uklizeno? VI (11)
12.20 Nová holka II (12) 12.50 Deník zasloužilé
matky III (8) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku III
(3, 4) 14.15 Komisař Rex VI (4) 15.15 Kvíz show 16.25
Právo a pořádek XX (9) 17.15 S Nigellou v italské
kuchyni (6) 17.55 Vítejte v novém těle (28) 18.55
Deník zasloužilé matky III (9) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku III (5, 6) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (6) 21.10 Sběratelé kostí IX (9) 22.10 Křižovatky života 23.15 Sběratelé kostí IX (9) 0.10 Volejte
Věštce 2.15 Zhubni, šéfe! 3.00 Trosečníci v ráji I (1)
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„Skromný potentát“ Ho Či Min

Růžena Tupá dostala před téměř 60 lety na starost skupinu vietnamských dětí. „Byly zlaté,“ říká o nich

Když děti přijely do Chrastavy, uměly jen francouzsky a vietnamsky. Pocházely hlavně ze severního Vietnamu. Během čtyř let se naučily česky tak, že i po
desítkách let zpívají na společných setkáních písničky v češtině a baví se spolu česky.
FOTO 2X | ARCHIV R. TUPÉ
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Do domu s pečovatelskou službou
v Chrastavě občas dorazí skupinka Vietnamců, jdou za svojí „maminkou“ Růženou Tupou. Před téměř šedesáti lety se
jako zdravotní sestra v dětském domově starala o desítky vietnamských dětí.
Nezapomněly na ni a nezapomněla
ani ona. „S některými si stále píšu a jedno z nich, absolvent pražské ČVUT,
Nguyen Tung žije v Praze. Když mu přijede nějaká návštěva z Vietnamu, odveze ji do Chrastavy a ukazuje barák, kde
vyrůstal, a nezapomene mě přijít navštívit,“ poznamenává Tupá. „Když totiž
Vietnamci jednou uzavřou přátelství, je
to na celý život.“
Jako by to bylo včera, vzpomíná na
červen 1956, kdy dorazila více než stočlenná skupina malých Asiatů od 6 do
13 let do tehdejšího dětského domova,
kde její manžel řediteloval. Vystřídali
děti řeckých partyzánů, které tu bydlely
před nimi. „Začátky byly těžké, děti
mluvily jen vietnamsky a francouzsky.
S češtinou začaly podle Komenského
názorné metody typu ‚to je obraz, to je
okno‘,“ líčí Tupá. „Prostě pojmenovávaly věci kolem sebe.“
Když se trochu naučily jazyk, nastoupily do české školy. „Byly nesmírně pilné, ukázněné a poslušné ve srovnání
s českými dětmi,“ popisuje Tupá.

„

a v dobrodružném filmu Černý prapor.
Ten druhý zaváděl diváky do Vietnamu
mezi vojáky cizinecké legie.
„Pamatuji se, že se natáčel na Žitném
ostrově v Praze. Jednu ze dvou hlavních
rolí hrál mladý František Peterka (později se proslavil postavou Krakonoše
v Krkonošských pohádkách – pozn.
red.), se kterým jsme si povídali a domluvili se, že je z Liberce,“ vypravuje
Růžena Tupá. „Naše děti měly dodat filmu zdání autenticity.“
Pro vietnamské děti, které zažily ve
své zemi válku, představovalo tehdejší
Československo ráj. Alespoň se to tvrdí
na webových stránkách Klubu Hanoi,
který sdružuje přátele Vietnamu. Malé
Vietnamce si podle něj vzali pod patronát tehdejší krajští policisté, kteří je brali do rodin na Vánoce a na Nový rok,
a děti je dokonce oslovovaly „tatínku“
a „maminko“.
„Moje děti“ jim stále říká i Růžena
Tupá a to i přesto, že je jim už kolem sedmdesátky. Pamatuje se dobře i na Ho
Či Mina. „Byl úplně jiný než všichni potentáti, neuvěřitelně skromný, inteligentní a přívětivý,“ míní. Po čtyřech letech se děti vrátily zpět do Vietnamu,
ale patnáct z nich zůstalo a pokračovalo
ve studiu.
Chrastavské děti, jak jim začali říkat,
se i po desítkách let scházejí, pijí české
pivo a zpívají české písničky. „Já si pa-

Ho Či Min se zapsal do pamětní knihy. S dětmi strávil celý den v jejich náhradním domově v Chrastavě. Doprovázel ho ministr školství.

Začátky byly velice těžké, děti mluvily
jen vietnamsky a francouzsky.

Vychovatelům zpočátku působilo potíže děti rozpoznat a oslovovat jménem.
Tak každé dostalo podle abecedy své
číslo od jedné do sta. Časem jim dali
křestní jména česká.
Šikmooké černovlasé děti byly tehdy
v Československu raritou a dokonce si
zahrály i ve filmech Malí medvědáři
z prostředí pražské zoologické zahrady

matuji jen jedno vietnamské slovo ahoj. To se totiž řekne stejně v češtině
jako ve vietnamštině,“ dodává s úsměvem Tupá. Na odhalení desky, která by
měla pobyt dětí i návštěvu Ho Či Mina
připomínat a město se Svazem Vietnamců je připravuje na začátek září, se půjde podívat. „Doufám, že se tam zase
s některými z nich setkám,“ dodává.

Růženě Tupé nebylo ještě 30 let, když se starala o vietnamské děti. I když to
bude už 60 let, s některými udržuje kontakt stále.
FOTO | O. BARTOVSKÝ
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ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Bydlení je hra 6.50 Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00 Panství
Downton III (4) 9.50 Na cestě po Maramureši 10.15 Hobby naší doby - letní speciál 10.45 Příběhy slavných - František Filipovský 11.40 Kde bydlely princezny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek
13.00 Doktorka Quinnová VI
13.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.45 Panství Downton III (5/10)
15.30 Kojak V
16.25 Cestománie
16.50 Besipky: Nebezpečné situace na
motorce
16.55 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (14/20)
Reoperace. Seriál (ČR, 1981). Hrají
L. Chudík, L. Frej a další
21.00 Báječná Angelika
Romant. film (Fr., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud a další
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Polední žár
Detektivka (ČR, 1997)
0.10 Motiv II
0.50 AZ-kvíz
1.15
Toulavá kamera
1.45 Objektiv
2.15 Postřehy odjinud
2.20 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.35
11.50
12.15
12.25
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

20.55
21.30
22.10

0.15
1.05
1.20
2.05
2.35
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (26)
Kriminálka Anděl III (14)
Dva a půl chlapa XI (21)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie II (12)
Seriál (USA, 2012)
Beze stopy VI
Zatáčka. Krimiseriál (USA, 2007)
Dr. House IV (12)
Nikdo se nemění. Seriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (332)
Kdybyste to viděl! Seriál (ČR, 2012)
Máma II (6)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (1)
Komediální seriál (USA, 2014).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer a další
Gympl s (r)učením omezeným (27)
Prstýnek. Komediální seriál (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Rozzvod. Sitcom (ČR, 2009). Hrají
T. Matonoha, M. Dejdar, K. Leichtová, D. Batulková, M. Doležalová
Comeback
Prohozz. Sitcom (ČR, 2009)
Sígři ve výslužbě
Elita armády
Akční film (USA, 2006). Hrají
J.-C. van Damme, V. A. Foxová,
R. Adoti, P. Bryant a další
Dr. House IV (12)
Máma II (6)
Doktorka z Dixie II (12)
Novashopping
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (332)

6.10
6.40
7.15
8.50
9.45
10.45
12.45
13.45

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.20
23.15
0.15
1.10
2.00
2.45
3.30
4.20
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Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club IV (2)
M.A.S.H (214, 215)
Vraždy v Kitzbühelu IX (11)
Maso a krev. Krimiseriál (Rak., 2009)
To je vražda, napsala VI (14)
Krimiseriál (USA, 1989)
Žena zákona (9)
Smrt v kalných vodách. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír VII (2)
Venušina past. Krimiseriál
(N, 2002)
Komisař Rex VI (6)
V poslední vteřině. Krimiseriál
(N/Rak., 2000). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun, M. Weinek a další
Doktor z hor: Nové příběhy VI (5)
Bez budoucnosti 1/2. Seriál
(N, 2012-2013). Hrají H. Sigl,
H. Ruprecht a další
Rodinné dědictví
Romantický film (N, 2011). Hrají
A. Schudtová, F. Karl, G. Dohmová
a další. Režie Ch. Wagner
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Ano, šéfe!
Kdo je kdo?
Právo a pořádek XVII (10)
Krimiseriál (USA, 2006)
Živí mrtví III (4)
Slunečno, místy vraždy III (5)
To je vražda, napsala VI (14)
Wolffův revír VII (2)
Právo a pořádek XVII (10)
Receptář prima nápadů
Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Moneyball 8.20 Lovci
zločinců II (2) 9.10 Gilmorova děvčata II (10) 10.00
Doktorka z Dixie II (11) 10.50 Beze stopy VI (13)
11.40 Laskavý dotek (3) 12.50 Lovci zločinců II (3)
13.40 Království (12) 14.30 Gilmorova děvčata II (11)
15.45 Šílený rande 17.15 Království (13) 18.10 Laskavý dotek (4) 19.00 Gilmorova děvčata II (12) 20.00
Námořní vyšetřovací služba X (19) 20.50 Námořní
vyšetřovací služba X (20) 21.50 Bouřlivé srdce 0.10
Perníkový táta V (1)

Prima cool
7.20 Hvězdná brána IX (17 8.10 Teleshopping 8.30
Bořiči mýtů: Bondovský speciál (1/2) 9.35 Teleshopping 9.55 Futurama (1) 10.25 Taková moderní
rodinka III (20) 10.55 Kdo přežije: Ostrov vykoupení (11) 11.55 Extrémní válka (4) 12.55 Kravaťáci III
(11) 13.50 Taková moderní rodinka III (21) 14.20
Simpsonovi XXIII (22) 14.50 Simpsonovi XXIV (1, 2)
15.50 Teorie velkého třesku VIII (23) 16.20 Futurama (2) 16.50 Bořiči mýtů: Bondovský speciál (2/2)
17.55 Hvězdná brána IX (18) 18.50 Simpsonovi
XXIV (3-5) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (24) 22.00 Vetřelec 0.25 Wilfred II (3)
0.55 Kravaťáci III (11) 1.40 Wilfred II (3)

Prima love
6.05 Dallas (318) 6.50 Teleshopping 7.05 Nová
holka II (12) 7.30 Teleshopping 7.45 Cesty domů II
(204) 8.55 Scénář lásky 10.50 Paničky z Orange
County III (10) 11.50 Máte doma uklizeno? VI (12)
12.20 Nová holka II (13) 12.50 Deník zasloužilé
matky III (9) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku III
(5, 6) 14.15 Komisař Rex VI (5) 15.15 Kvíz show
16.25 Právo a pořádek XX (10) 17.15 Ricardovy
recepty X (1) 17.55 Vítejte v novém těle III (29)
18.55 Deník zasloužilé matky III (10) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku III (7, 8) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně V (16) 21.10 Sběratelé kostí IX
(10) 22.05 Po krk v odpadcích III (4) 23.05 Sběratelé kostí IX (10) 0.05 Volejte Věštce

pátek 7. srpna 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Bydlení je hra 6.50 Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00 Panství
Downton III (5) 9.50 Na cestě po soutoku
Bílého a Modrého Nilu 10.15 Po stopách
hvězd 10.45 Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek
13.00 Doktorka Quinnová VI
Ptačí muž. Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
14.40 Vinnetou a Old Shatterhand
v údolí smrti
Western (N/It./Jug., 1968). Hrají
P. Brice, L. Barker, K. Dorová a další
16.10 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 RumplCimprCampr
Pohádka (ČR, 1997). Hrají J. Bohdalová, J. Satinský, A. Elsnerová,
I. Hora, J. Kepka. Režie Z. Zelenka
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Z Televarieté
23.25 Profesionálové
Ve veřejném zájmu. Krimiseriál
(VB, 1979)
0.15 AZ-kvíz
0.40 Motiv II
1.25 Pod pokličkou
1.45 Chalupa je hra
2.10 Designtrend
2.25 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.35
11.10
11.50
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

22.20

0.20
1.05
1.25
2.10
2.40
3.25
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (27)
Comeback
Rozzvod. Sitcom (ČR, 2009)
Comeback
Prohozz. Sitcom (ČR, 2009)
Dva a půl chlapa XI (22)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie II (13)
Beze stopy VI
Déjà vu. Krimiseriál (USA, 2007)
Dr. House IV (13)
Seriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (333)
Banální zákrok. Seriál (ČR, 2012)
Máma II (7)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (2)
Komediální seriál (USA, 2014).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer a další
Gympl s (r)učením omezeným (28)
Štěnice. Komediální seriál (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Bobule
Komedie (ČR, 2008). Hrají
K. Hádek, L. Langmajer, V. Postránecký, L. Lipský, T. Voříšková a další
Červená Karkulka
Fantastický horor (USA/Kan., 2011).
Hrají A. Seyfriedová, G. Oldman,
L. Haas, V. Madsenová a další
Dr. House IV (13)
Máma II (7)
Doktorka z Dixie II (13)
Novashopping
Sígři ve výslužbě
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (333)

6.15
6.45
7.15
8.55
9.50
10.55
12.55
13.50
14.50

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30

0.10
2.15
3.05
3.50

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club IV (3)
M.A.S.H (216, 217)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Vraždy v Kitzbühelu IX (12)
Krimiseriál (Rak., 2009)
To je vražda, napsala VI (15)
Krimiseriál (USA, 1989)
Žena zákona (10)
Kradené děti. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír VII (3)
Mrtvý, nebo živý. Krimiseriál
(N, 2002)
Komisař Rex VI (7)
Obchod s dětmi. Krimiseriál
(N/Rak., 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
Bez budoucnosti 2/2. Seriál
(N, 2012-2013). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Z lásky k tobě
Drama (N, 2012). Hrají Ch. Plateová, I. Gerschkeová, T. Peach
a další. Režie U. Witte
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Překvápko!
Mr. & Mrs. Smith
Akční komedie (USA, 2005). Hrají
A. Jolie, B. Pitt, V. Vaughn,
K. Washingtonová, A. Brody
a další. Režie D. Liman
Francouzská spojka
Krimifilm (USA, 1971)
To je vražda, napsala VI (15)
Wolffův revír VII (3)
Nikdo není dokonalý

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Blbec k večeři 7.45
Lovci zločinců II (3) 8.35 Gilmorova děvčata II (11)
9.25 Doktorka z Dixie II (12) 10.15 Beze stopy VI (14)
11.00 Laskavý dotek (4) 12.05 Království (13) 13.00
Gilmorova děvčata II (12) 14.15 Favorit 16.10 Křižovatka osudu 18.10 Laskavý dotek (5) 19.00 Gilmorova děvčata II (13) 20.00 Norbit 22.00 Odstřelovač, akční film (USA, 1998) 23.55 Perníkový táta V
(2), seriál (USA, 2012) 0.45 Červená Karkulka, fantast. horor (USA/Kan., 2011)

Prima cool
6.25 Těžká dřina 6.55 Hvězdná brána IX (18) 7.45
Teleshopping 8.05 Bořiči mýtů: Bondovský speciál (2/2) 9.30 Futurama (2) 10.00 Taková
moderní rodinka III (21) 10.30 Kdo přežije: Ostrov
vykoupení (12) 11.30 Autosalon 12.50 Kravaťáci
III (12) 13.50 Taková moderní rodinka III (22)
14.20 Simpsonovi XXIV (3-5) 15.50 Teorie velkého třesku VIII (24) 16.20 Futurama (3) 16.50
Bořiči mýtů IV (1) 17.55 Hvězdná brána IX (19)
18.50 Simpsonovi XXIV (6-8) 20.15 Ironside: Na
straně zákona (3, 4) 22.00 Asteroid Kassandra
(1/2) 0.00 Asteroid Kassandra (2/2) 1.45 Dexter
VII (4) 2.40 Kravaťáci III (12)

Prima love
6.30 Dallas (319) 7.15 Teleshopping 7.30 Nová holka
II (13) 7.55 Teleshopping 8.10 Cesty domů II (205)
9.30 Slunce, seno, jahody 11.05 Paničky
z Orange County III (11) 12.05 Máte doma uklizeno?
USA (1) 12.40 Nová holka II (14) 13.10 Deník zasloužilé matky III (10) 13.40 Jak jsem poznal vaši matku
III (7, 8) 14.35 Komisař Rex VI (6) 15.30 Rizzoli
& Isles: Vraždy na pitevně V (16) 16.25 Právo a pořádek XX (11) 17.15 Ricardovy recepty X (2) 17.55 Vítejte v novém těle (30) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(11) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (9, 10) 20.15
Severní pobřeží 22.15 Ve službách CIA (10) 23.10
Dobrá manželka IV (1) 0.05 Volejte Věštce 2.10
Právo a pořádek XX (11) 2.50 Trosečníci v ráji I (3)

Česká republika
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Z lega postavíš skoro všechno
Královéhradecké nádraží z kostiček má přes tři metry. Jan Černý z Chvaletic na něm dělá už šest let
TOMÁŠ PLECHÁČ

v šesti letech v Kotvě. Na prahu dospělosti s legem, podobně jako velká část
jeho vrstevníků, přestal. „U většiny lidí
to funguje tak, že staví do 16 nebo
18 let, pak lego v lepším případě uloží
na půdu, v horším rozprodají. Když jim
je pětadvacet, vzpomenou si, jak to bylo
pěkné, a vrátí se k tomu. To byl i můj
případ,“ říká Jan Černý.

ČR | Skládání kostiček lega není pro
Jana Černého únikem z reality, ale životní nutností. Z dětské stavebnice dokáže
udělat věrnou kopii středověkého hradu, renesanční zámek i průmyslový vodojem. Již šest let pracuje na modelu
vlakového nádraží v Hradci Králové.
Původně měřilo na délku okolo metru,
postupně nabobtnalo na trojnásobek.
V roce 2009 vytvořil věž s hodinami
a čelní stěnu. O rok později model zvětšil pro výstavu v Roztokách u Prahy, přidal střechu se světlíkem a štítové stěny.
V dalších letech autor modelu dál nádraží zdokonaloval, aby co nejvíce odpovídalo reálnému vzoru.

Písmeno K musel složit
z ploutví potápěče
Přestože lego nabízí tisíce různých dílů,
musí chvaletický stavař mnohdy improvizovat. Například písmeno K v nápise
Hradec Králové na budově nádraží složil z ploutví potápěče. Odpadkový koš

Model zámku Karlova
Koruna nakonec vzdal

Jan Černý při stavbě královéhradeckého nádraží z lega.
v hale je zase sestavený z minipneumatik. V současnosti nádraží měří 3,10 metru, široké je 80 centimetrů a na výšku
má ještě o 10 centimetrů více. Budova
má funkční osvětlení, čtyři elektromo-

FOTO | M. ŠULA, MAFRA

torky pohánějí automatické otevírání
a zavírání šesti dveří. Také interiéry odpovídají skutečné předloze, uvnitř jsou
pokladny i kiosek s občerstvením.
První stavebnici mu rodiče koupili

Ne každý projekt se mu však podaří dokončit. Předčasně vzdal například stavbu zámku Karlova Koruna v Chlumci
nad Cidlinou. „Zjistil jsem, že by to byl
obrovský kolos a upustil jsem od toho.
Z lega se dá postavit prakticky všechno,
ale je otázkou, na kolik to je autentické
a kolik prostoru by to zabralo,“ dodává.
Černý staví i další modely, jež mají
vzor ve známých českých stavbách. Například vodojem v Kolíně, dříve sloužící k napájení parních lokomotiv, obilní
silo v Přelouči, velimské vlakové nádraží nebo radnici v Pečkách u Kolína.

INZERCE

Klidné a samostatné bydlení vhodné pro seniory

ceny bytů od 6.345,- Kč/měsíc
jsme zaměření na bydlení seniorů, smluvní lékař, sociální služby
zajišťujeme ve spolupráci s Farní Charitou Neratovice
Bezpečí, svoboda a nezávislost bydlení,
Služby i sportovní vyžití…
Zahrajte si petang na petangovém hřišti nebo si zacvičte
na venkovních posilovacích strojích. Své kolo uložte v kolárně.
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra nebo masáže v objektu,
zajistíme další služby na přání (nákupy, péče, pošta, opravy oděvů aj.).
60% bytů je obsazeno, z toho 70% seniory.
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Tajenka: a nakonec na krku.
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Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

PENÍZE
IHNED ZA
VAŠÍ
NEMOVITOST

- okamžitá výplata
zálohy, exekucí a dluhu

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

Volejte
774 335 502

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

Kolínsko a Kutnohorsko
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O Hance, želví záchranářce
Mladá žena opustila
rodný kraj a vydala se za
dobrodružstvím do
Indonésie. V dálné Asii si
našla i partnera.
MICHAL ŠŤASTNÝ
PŘEDBOJ | Začalo to docela nevinně.
Malé děvčátko z hranic Mělnicka a Prahy-východ si zamilovalo živočichy, kteří
k těm nejoblíbenějším zrovna nepatří.
„Rodiče říkají, že jsem odmala milovala
zvířátka s domečkem. Doma jsem začínala se šneky. Když mě máma volala k obědu, divila se pak, že z bundy vedou stříbřité cestičky, jak šneci prchali z kapes,“
směje se Hana Svobodová, která se kvůli
své lásce – mořským želvám – odstěhovala do jihovýchodní Asie a pět měsíců
v roce tráví na pustém ostrově odříznutá
od světa.
Plynně se naučila indonésky a během
cest po Sumatře se seznámila s některými záchrannými stanicemi pro mořské
želvy. „Jsou vedené špatně. Želvy drží

u moře v malých nádržích s často sladkou vodou. Nevyvíjí se jim plíce, protože
se nemohou potápět dost hluboko. Mají
slabé ploutve, které si navíc kvůli špatnému krmení často ukusují. A hlavně – oni
je tu vypouští až ve velikosti dlaždice.
V té době už nejsou schopné vrátit se na
pláž, kde mají klást vejce.“ Instinkt, který
želvy navádí k rodné pláži, kam se posléze vracejí celý život klást vajíčka, totiž
vyhasne za dva dny.

Krunýř místo výplaty
V celé Indonésii ale působí jen dvě organizace, které se ochranou želv zabývají.
A tak tu za posledních 70 let stavy těchto
zvířat poklesly o víc než 90 procent.
„Loví se kvůli želvovině,“ líčí Hana.
„Chytí želvu, přibijí ji zaživa na dřevěnou desku a nahřívají ji nad ohněm. Potom z krunýře servou želvovinu, která přiléhá ke kostěnému základu krunýře.
Useknou jí nohy, aby nemuseli vytrhávat
hřeby a hodí ji zpět do moře. Mnoho
z nich věří, že taková želva, která je těžce
popálená a často zpola uvařená, nemá
zadní nohy a trpí strašnými bolestmi, přežije. Tak to není.“ Za kilo želvoviny zís-

FOTO | ARCHIV HANY SVOBODOVÉ

kají Indonésané asi 2 000 korun, tedy
celý měsíční plat. Hrozbou pro želvy je
i znečištění moří a sběr vajíček. Tomu
i dalším hrozbám se Hanka snaží předcházet s nadací Turtle Foundation v oblasti Berau na Borneu. Záchrana není
jednoduchá. Když želvy snesou vajíčka, mají ochránci noční pohotovost.
„Do čtyř do rána obcházíme pláže ostro-

va a přenášíme všechna vajíčka, která
najdeme, do bezpečnějších míst.“ Během jediné noci takhle přenesou na dva
tisíce vajíček. Želvy se posléze vylíhnou a hned utíkají do moře.
Svobodová také chodí do škol na pevnině a říká dětem, že lov želv mořských
je špatný. „Když si poslechnou moje povídání, často mi přinesou náramky z želvoviny a říkají, že už je nechtějí, že jim
je želv líto.“
Z poněkud netradičního zaměstnání
neměla zpočátku Hanina rodina velkou
radost. „Báli se. Pak jsem mámu a bráchu vzala s sebou do Indonésie a leccos
se zlepšilo. Teď už se o mě bojí jen taťka a babička,“ popisuje. Stejné obavy
ale měla i rodina Hančina indonéského
přítele. „Doma mu říkali, že prý se
mnou do Česka nesmí, že tu umře. Vidí
Česko podobně divoce jako Češi Indonésii. Navíc měli obavy, že naši ho
jako hubeňoura nepřijmou. ‚Jsi jako
lunt, to vypadá, že neseženeš ani jídlo.
Jak by tě její rodiče mohli mít rádi,‘ ptali se ho. No a on sem přijel, ládoval se
knedlíky, bramborovým salátem… Ničeho se nebál. Dokonce jsme sjeli Klínovec na lyžích. Bylo to skvělé!“
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Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Expedient
NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

PRAVIDELNÝ PROVOZ HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 2015

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: 11 • 18 • 25. července, 1 • 8 • 15 • 22 • 29. srpna 2015
Více informací na: www.kolesovka.eu, www.khkd.cz

Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního zařízení
v moderním polygraickém provozu.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru strojním či elektrotechnickém,
mírně pokročilou znalost práce na PC, ochotu pracovat ve
vícesměnném provozu (hlavní část výroby se odehrává ve
večerních a nočních hodinách). Pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní
stravování a další zaměstnanecké beneity. Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová
e-mail: martina.sklenarova@mafra.cz, tel.: 225 068 611
Dále hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Tiskař
Vaším hlavním úkolem bude: práce v osádce špičkového
ofsetového rotačního tiskového stroje König&Bauer.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru tiskař podmínkou, ochotu
pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby
se odehrává ve večerních a nočních hodinách). Praxe na
ofsetovém rotačním tiskovém stroji výhodou. Pozice vhodná
i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní
stravování a další zaměstnanecké beneity. Nástup co
nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Sklenářová
e-mail: martina.sklenarova@mafra.cz, tel.: 225 068 611

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete
nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním
dopisem na adresu:
MAFRA, a. s.,
personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se
ucházíte, uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.
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Kanonýra na turnaji neoženili
Osmnáctý ročník
memoriálu Petra
Baborovského vyhráli
v Bělušicích fotbalisté
Sokola Býchory v čele
s Lukášem Hartigem.
PETR PROCHÁZKA ML.
BĚLUŠICE | I po osmnáctém ročníku
populárního memoriálu Petra Baborovského zůstane kanonýr domácího bělušického klubu Tomáš Říha svobodný.
Svatba by se konala, pokud by turnaj
v malé kopané Bělušice vyhrály. Jenže
se tak nestalo, prohrály v semifinále
a první místo bral Sokol Býchory.
„Byla za tím sázka,“ vysvětlil šéf celého podniku Václav Klepal, předseda
bělušického klubu. „Tomáš žije se svou
parnerkou osmnáct let a mají dvě děti.
Pokud by náš tým turnaj vyhrál, okamžitě by se odehrála žádost o ruku. Nepovedlo se, vše v jejich domácnosti tedy
zůstane při starém,“ dodal Klepal.
Turnaj proběhl v pohodě, i přes úmor-

Bývalý fotbalista Sparty, Bohemians 1905 či ruského Petrohradu Lukáš Hartig (vlevo) na turnaji v Bělušicích.
FOTO | ARCHIV TURNAJE
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Boleslav zahájila přípravu,
přivedla centra Hrušku

www.msene.cz

Čokoládový víkend
Odpočívejte a relaxujte od hlavy až k patě.
Lázeňský pobyt:
• 3 dny / 2 noci
Ubytování:
• jedno / dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
• polopenze, bufetové stoly
Bonus:
• 1x poukaz na horkou čokoládu
v lázeňské kavárně
*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

né vedro startovalo více než dvacet
týmů. Vítězné Býchory se už ve čtvrtfinále musely vypořádat se Slováckem,
což je čtyřnásobný vítěz memoriálu z
minulosti. „V dresu Býchor byl největším tahounem Lukáš Hartig,“ vypíchl
Klepal jako největší hvězdu fotbalistu,
který se během kariéry uplatnil i v bohatém ruském Petrohradu.
„Už jsem ani nevěřil, že se mi podaří
v mém věku bělušický memoriál vyhrát,“ svěřil se Karel Koubek, další člen
vítězného mužstva. „Bylo to už moje
páté finále a teprve nyní jsem tu smůlu
prolomil. Moc rádi sem jezdíme hrát
a doufám, že za rok se zde znovu sejdeme,“ glosoval Koubek, jenž společně se
spoluhráči dorazil na turnaj z Býchor na
kolech.
Nejlepším střelcem klání se stal Jan
Malina se 12 zásahy, jimiž pomohl ke
třetímu místu Krakovanům. Nejlepším
brankářem byl Petr Kedršt ze Sokola
Býchory. Druhý skončil celek Eurovia
a čtvrté domácí Bělušice A.
Na turnaji se rozloučil s kariérou sudí
Luboš Stupka, a ačkoliv se při střelbě
na zavěšenou láhev netrefil, sklidil velký aplaus.

Lázeňská péče:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel

Cena pobytu již od
3.010,- Kč/osoba
Další pobyty na

www.msene.cz

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

MLADÁ BOLESLAV | Zdejší extraligový hokejový tým před ostrou tréninkovou fází na ledě doplnil třicetiletý Radim Hruška. Z Karlových Varů přišel
na roční hostování.
Nebylo žádným tajemstvím, že klub
hledá ještě jednoho centra, protože na
postu středního útočníka skončil Michal Broš, který se rozhodl nepokračovat v kariéře. V Hruškovi potřebnou náhradu získává.
Hráč v české extralize působil kromě
Karlových Varů také ve Vítkovicích,
Brně a mateřském Vsetíně, 11 zápasů
odehrál i za slovenskou Skalici. Bodově
se mu nejvíce vydařila sezona
2010/2011, ve které v dresu brněnské
Komety zaznamenal 45 bodů za 23 branek a 22 asistencí.
„Radim má díky svým fyzickým parametrům velmi dobrý tah na branku
a také umí být důrazný před ní,“ komentoval příchod Radima Hrušky sportovní
manažer boleslavského klubu Jaromír
Látal. A dodal, že se posila hodí do kabiny i povahově. „Jak už bylo několikrát
řečeno, máme teď v kabině atmosféru,
která funguje a na které nám hodně záleží. Radima dobře znají trenéři a i oni stáli o to, aby k nám přišel.“
Jelikož se mu minulá sezona příliš nevydařila, chtěl by si v té příští napravit
reputaci. „Přiznávám, že v Karlových
Varech mi to vůbec nevyšlo podle před-

stav. Budu se snažit navázat spíš na předchozí úspěšnější roky,“ řekl Hruška. „Za
šanci tady v Boleslavi jsem opravdu moc
rád a těším se na všechno, co to s sebou
přinese. Je to pro mě nová a důležitá výzva, které chci dát všechno.“
(pep)

Útočník Radim Hruška slaví gól
v dresu Komety Brno, v níž prožil
dosud nejlepší sezonu své kariéry.
FOTO | OTTO BALLON MIERNY, MAFRA

