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+ TV program na celý týden

Chtěla inzerát, koupila časopis
Na vítězství v jubilejním
10. ročníku soutěže
Živnostník roku 2015 ve
Středočeském kraji sice
nedosáhla, ale i stříbrná
příčka Lucii Bártovou ze
Sedlčan těší.

mozkovou hemisférou. Teoreticky mě
lákala grafika, aniž bych věděla, co to
obnáší. Říkala jsem si, že by mě to bavilo, ale měla jsem pocit, že grafiků jsou
mraky. Že to jsou lidé, kteří pracují jen
v tiskárně a nedá se s tím živit jako nezávislý profesionál,“ líčí třicetiletá žena,
která ráda vaří a baví ji stylizovat jídlo
na talíři, aby hezky vypadalo.

„Nevěděla jsem nic“

JAROSLAV PEŠICE
SEDLČANY | Vystudovala potravinářskou technologii, ale ta má s její současnou profesí pramálo společného. Lucie
Bártová je vydavatelkou regionálního
inzertního časopisu, nabízí grafické
služby a její práci oceňují i odborníci.
Přitom za vše může vlastně náhoda.
„Původně mě lákalo něco z hoteliérství, ale také vizážistika a kosmetika,
ale v tom případě nebylo studium zakončené maturitou, takže to pro mě nebylo zajímavé,“ vypráví sedlčanská
podnikatelka.
Kreslit začala již na střední škole.
Nejdříve motivy pro tetování a posléze
portréty. „To byl asi jeden ze zlomů
a náznak kreativity. S mojí mamkou
jsme vedly kurzy kreslení pravou
INZERCE

Úspěšná podnikatelka ze Sedlčan Lucie Bártová.

Zlom v její kariéře nastal rok po narození dcery. „Chtěla jsem si podat inzerát
na kurzy kreslení, nahlédla jsem do časopisu Info inzert a přečetla si, že ho majitelka chce prodat. Začala ve mně hlodat myšlenka, že to může být moje šance. Sešly jsme se, a protože mě podporovala rodina, tak jsme se rozhodla, že ho
koupím,“ vypráví Lucie Bártová.
Během měsíce si zařídila potřebné
doklady včetně živnostenského listu
a nová etapa jejího života mohla odstartovat.
„Když jsem si 1. prosince sedla k počítači a začala dělat první číslo časopisu, měla jsem sice potřebné počítačové programy, ale nevěděla jsem o tom
vůbec nic,“ vzpomíná na začátky
v roce 2008.
FOTO | ARCHIV LUCIE BÁRTOVÉ
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Krajinky s rybníčkem a lesíkem
nedělám, říká malíř-entomolog
Přestože jeho obrazy
jsou plné hran a ostrých
úhlů, vášní Zbyňka
Novotného jsou
mnohem „zaoblenější“
zvířata. Brouci tesaříci.
JAN HORÁK
HVOZDEC | V „honbě za klenoty světa
brouků“ procestoval akademický malíř
Zbyněk Novotný všech pět kontinentů,
přesto na jeho obrazech žádný hmyz nenajdete. A podobně je tomu s umělcovou druhou životní láskou – houbami.
„Krásné věci se špatně malují, v životě
jsem nenamaloval jediného brouka ani
jedinou houbu,“ vysvětluje Zbyněk Novotný, který se do Hvozdce u Hořovic
přestěhoval před 13 lety z Prahy.
„Vlastně to byla tak trochu nutnost –
když máte dát osm tisíc za ateliér a dvanáct tisíc za byt, tak začnete uvažovat
o přestěhování,“ vysvětluje absolvent
Akademie výtvarných umění (AVU).
„Maluji krajiny i architekturu. Při cestování člověku kromě zážitků utkví
v hlavě nějaký krásný moment z krajiny
a tak se to snaží zachytit. Vždycky ale
až potom, doma. Angličané to nazývají

malování srdcem,“ říká umělec, který
byl prvním v Česku, jemuž byla uznána
kubistická diplomová práce. Jakési jeho
umělecké motto zní: „Abstrakce je
správným pochopením pravdy.“
„Takovou tu čistou krajinu s rybníčkem nebo s lesy, to nemaluji, jsem
v tomto případě vázaný spíš na nějakou
architekturu. Vždyť já jsem vlastně původním povoláním stavař,“ připomíná
Novotný skutečnost, že nejdříve – ještě
před AVU – vystudoval stavební průmyslovku v Dušní ulici v Praze.

Kostel jako bonbonek
V posledních letech Novotného zajímají drobné sakrální stavby, venkovské
kostelíky. „Je to takový bonbonek v krajině,“ říká. Za jeden z nejhezčích pokládá původně gotický a později barokně
přestavěný kostelík Narození Panny Marie v obci Mrtník, jež je dnes součástí
Hvozdce. „Je krásně opravený a hlavně
ho mám skoro pořád na očích, takže
s ním tak nějak vnitřně komunikuji,“ dodává malíř.
Za svou bezmála čtyřicetiletou uměleckou kariéru se nevěnoval jen volné
tvorbě, ale dělal i ilustrace, respektive
kresby do novin. „To bylo třeba v okamžiku, když v redakci potřebovali něco
vypíchnout a nešlo to nafotit. Malíř do-

Do Hvozdce u Hořovic se Zbyněk Novotný přestěhoval před 13 lety z Prahy.
Lákala ho krásná příroda i nižší ceny nájemného.
FOTO | 2x PETR PETŘÍČEK
káže vystihnout vnitřní atmosféru, nebo
se naopak přizpůsobí textu.“
Když Novotný netráví čas před malířským stojanem, rád vyráží do přírody,
a to nejen české či středoevropské. Na
takřka profesionální úrovni se totiž věnuje sbírání brouků. „Systematicky sbírám tesaříky žijící u nás a na Slovensku.
Ale když jedu někam do světa, tak to
dám klukům, profesionálům, se kterými
většinou jezdím. Oni to dělají systematicky v rámci celého světa a já si nechám jen pár suvenýrů.“

Podbrdsko? Inspirativní
Z míst, která ještě nenavštívil, láká Novotného Vánoční ostrov, zámořské území Austrálie. Vědce i amatéry přitahuje
proto, že tam je původní deštný prales
s řadou zvířat, která nikde jinde na světě
nežijí. „Jenže tam naše skupina nedostane povolení, protože Austrálie tam má
základny a tábor pro ilegální imigranty.
Z profesionálních entomologů tam ještě
nikdo nebyl, vůbec se neví, co tam vlast-

ně žije,“ dodává broukařský nadšenec.
Jeho snem také zůstává návštěva Ohňové země. „V Patagonii jsou buky s metrovým průměrem. Tam musí být také
spousta brouků a není to tam ještě moc
prosbírané.“
Přestože je zcestovalým člověkem,
krajina Podbrdska je pro něj nesmírně
inspirativní. „Mám přímo za plotem les,
a když si potřebuji takříkajíc vymýt hlavu, tak si tam zajdu, dívám se na tu přírodu kolem sebe a na nic nemyslím,“ dodává umělec. Zajímavé území se podle
Novotného otevře veřejnosti po zpřístupnění někdejšího vojenského prostoru v Brdech. „Jsou tam lokality, které
jsou takřka nedostupné, ale pro mě
s mým hendikepem bohužel i fakticky,“
říká malíř, kterému v mládí praskla krční tepna a po následné operaci částečně
ochrnul na levou stranu těla.
S plány do budoucna si zatím hlavu
moc neláme. „Teď dělám jen ty kostelíky. Až se mi přestane dařit, tak snad začnu s něčím jiným, ale k tomu musí přijít nějaký impuls,“ míní umělec.
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Místo inzerátu časopis
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dnes, když usedá k práci, již má představu, jak by inzerát, leták nebo polep auta
měl vypadat. „Ovšem tehdy jsem nevěděla, jak k výsledné podobě dojít. Dělala jsem to systémem ‚pokus – omyl‘.
Občas to bylo o nervy. Někdy jsem do
noci seděla u počítače a brzy ráno vstávala s dcerou Terezkou. Ale nakonec
jsem první číslo dala nějak dohromady,
a to byla hrozná úleva. Pak už to bylo
měsíc od měsíce jednodušší,“ líčí přípravu premiérového čísla.
Ze začátku byl její aktivitou jenom časopis. „Ale zhruba po roce a půl se lidé
začali ptát, zda jim uděláme i vizitky, reklamní plachty či letáky. Tak vznikla
webová stránka www.luciadesign.cz
a stejnojmenná grafická agentura,“ vysvětluje podnikatelka.
I když absolvovala dva kurzy grafiky, považuje se za samouka. „Vždy
jsem se přihlásila a než kurzy začaly,
stihla jsem se programy naučit doma
sama. Takže při výuce jsem svoje dovednosti spíše dopilovávala,“ říká Lucie Bártová, která v letech 2012 a 2013
uspěla s časopisem Info inzert vycházejícím ve dvou mutacích i v soutěži Top
firma Příbramsko.
Do soutěže Živnostník roku se letos
přihlásila již podruhé. „Minulý rok oceňovala porota to, kam jsem časopis v pozici začínajícího samouka posunula.
Prvně jsem do toho šla jen na zkoušku.
Nepočítala jsem s tím, že bych postoupila do finále, ale nakonec to vyšlo. Na vyhlášení jsem jela se sestrou a pak si říkala, že se znova nepřihlásím, že přece nevyberou stejnou firmu. Ale ona mě přemluvila, ať to ještě zkusím. Takže to byl

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Lucie Bártová s dcerou Terezkou.
spíš takový hec,“ přibližuje úspěch v podobě druhého místa v soutěži, v jejímž
regionálním kole se utkalo 510 firem
a živnostníků z nejrůznějších oborů.
„Myslím, že teď porotci hodnotili
i mé další aktivity. Dá se říct, že jsem se
posunula o level výš, že se snažím na
sobě pracovat. Začala jsem lektorskou
činnost, vedu kurzy počítačové grafiky.
Dále jsme s kamarádem připravili hru
pro děti, která se dá stáhnout do mobilu.
Je to puzzle pro nejmenší rozvíjející
jemnou motoriku. Vyvinuli jsme ho ve
spolupráci s mojí mamkou, která má pedagogickou poradnu pro děti s nejrůznějšími poruchami,“ přibližuje Lucie
Bártová. Úspěch je pro ni velkou odměnou. „Ale je mi jasné, že pořád mám co
zlepšovat,“ říká.
Volný čas tráví především s dcerou.
Když je možnost, cestují po Čechách
a hodně i po Slovensku. Grafika pro ni

FOTO | ARCHIV LUCIE BÁRTOVÉ

není jen zaměstnáním, ale i koníčkem.
„Moje práce mě totiž opravdu naplňuje.
Je to něco, k čemu jsem se dostala náhodou, ale dělám to hodně ráda. A co bude
dál? Nevím. Jsem člověk, kterého přes
noc něco napadne a ráno do toho jde po
hlavě,“ usmívá se Lucie Bártová.

Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního poměru

STAVEBNÍHO TECHNIKA
Požadujeme: min. ÚSO vzdělání s maturitou (výhodou je stavební směr), min. 2 roky praxe v oboru,
zkušenosti s realizací staveb, realizační a komunikační schopnosti, řidičský průkaz skup. B, znalost
práce na PC, samostatnost a spolehlivost.
Náplň práce: řízení staveb, vedení dopravy, komunikace s úřady (stavební a katastrální úřad)
Přihlášky s životopisem zasílejte na adresu: Nemocnice Na Pleši s.r.o., personální oddělení,
262 04 Nová Ves pod Pleší 110, nebo na e-mailovou adresu: personalni@naplesi.cz

VÍME, JAK UŠETŘIT NA ENERGIÍCH
JSME E.ON OBCHODNÍMI KONZULTANTY
 Sjednejte si s námi schůzku v místě a čase,
které vám vyhovují.
 Poradíme vám se změnou dodavatele energií.
 Poskytneme veškeré informace o našich službách.

okres Příbram

www.eon.cz

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

INZERCE

704 083 051
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Od Xindla lidé nečekají, že by

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Když už nemůžu něčemu smutnému zabránit, tak si z toho alespoň udělám srandu,“ vysvětluje 36letý Xindl X,
proč jeho písně působí jako mix protestsongů a recese. „Je smutné, že i v našem
malém hudebním rybníčku si dokáží kapely zhrzeně nadávat přes Facebook.
Třeba jen proto, že jedna je úspěšnější
než druhá,“ říká Ondřej Ládek.
V rádiích už nějaký ten měsíc vytrvale zní váš československý duet Cudzinka, který zpíváte s Mirkou Miškechovou. Myslíte, že je možné, že pro
nás bude jednou slovenština regulérní cizí jazyk?
Vzhledem k tomu, že to není úřední jazyk, tak vlastně cizí je. Ale samozřejmě
na té úrovni, že mu většina lidí rozumí.
Kdybych vás teď požádal, ať mi řeknete
něco slovensky, asi by to pro vás také nebyl problém. Doufám, že do stavu, kdy
pro nás bude slovenština opravdu cizí
řeč, to jen tak nedojde. Na druhou stranu
nám není o tolik vzdálenější než polština,
kterou se už většina Čechů vůbec nedorozumí. Myslím, že je na nás, jak moc to
rozdělení pustíme dál. Především jde
o rozdělení kulturní, protože dokud budeme sledovat slovenské filmy, poslouchat
slovenskou muziku a podobně, tak
v sobě tenhle jazyk udržíme. Přijde mi
ale škoda, že neznáme většinu slovenských kapel, neznáme řadu jejich autorů, filmařů. Před rozdělením byly
naše kulturní scény podstatně propojenější. Samozřejmě pro tu písničku, kterou zmiňujete, je to jen takový zadní
plán. Především je o rozpadajícím se
vztahu a metafora ztráty schopnosti porozumět druhému mi k tomu přišla jako
hezký poetický obraz.
Vy jste umělec, který je celkem dost
spjatý s protestsongy, a nepíšete
zrovna, řekněme, juchací věci. Ostatně rozpadající se vztah také není nic
veselého.
Já si naopak myslím, že píšu velice veselé písničky, akorát jsou o smutných tématech. To je vlastně takové poznávací znamení: vesele o smutných věcech. Ono to
souvisí s tím, že když něčemu nemůžete

zabránit, můžete si z toho aspoň udělat
srandu. Je to takový způsob vyrovnávání
se s často smutnou realitou. Nadstavba
potom je, když zjistíte, že deset tisíc lidí
na festivalu to vnímá podobně.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že
vám jde víc do věcí rýpat, než je oslavovat. Je to jen záležitost muzikantské tvorby, nebo jste i v soukromém
životě takový ten věčný kritik?
Jak kdy. Myslím, že mám v sobě obě
polohy. Záleží, v jaké se člověk nachází životní situaci. Nechci to zakřiknout, ale musím říct, že momentálně mám velice pozitivní období
a nemám ani moc důvod v osobním životě do věcí rýpat. O to
více mám čas sledovat věci, které nejsou úplně bezprostředně kolem mě, ale spíše
průšvihy, které se dějí
v téhle zemi.

Jako táta dvou malých dětí máte rodinný život se vším všudy. Zbývá vůbec ještě čas na večírky a společenský život muzikanta?
Teď, když mám děti, tak nechodím do
společnosti skoro vůbec. Když koncertujeme, tak jsem třeba půlku týdne pryč
a ten zbytek se snažím být doma s rodinou. Jít někam večer bez manželky se mi
nechce a spolu nemůžeme, protože permanentně nemáme hlídání. Takže teď žijeme
podstatně uzavřenější život než dříve.
Vraťme se tedy zpět k vašim písním.
Chodíte inspiraci nějak naproti?
Zatím ke mně chodí sama. Naproti jí chodím jenom v tom, že
když
mě něco napadne,

začnu to většinou hned rozepisovat, aby
mi to neuteklo. Pravda je, že během posledního roku jsem si do telefonu zapsal
nápady na asi dvanáct písniček a k žádnému z nich jsem se už nevrátil. Všechny
písně na novou desku, kterou chceme nahrát do konce roku, jsem napsal hned,
aniž bych se k nim vracel.
Můžete už teď nastínit nějaké téma, které se objeví na připravované desce?
Zatím mám nejraději písničku o přeměřování si přirození na záchodech.
A kdepak vás tenhle motiv napadl?
Kupodivu to nebylo na záchodech. Tuším, že jsem si četl nějaký status na Facebooku jedné artové kapely, která zhrzeně
nadávala na jinou, úspěšnější kapelu. Tak
jsem se pozastavil nad tím, jak je smutné,
že místo, abychom si vzájemně v tom našem malém muzikantském rybníčku přáli úspěchy, tak se jen vzájemně poměřujeme, a když nám něco nejde, tak se potřebujeme utěšovat tím, že někdo jiný na
tom taky není úplně dobře. Facebook je
v tomhle taková krásná platforma na vytváření mindráků.
Když ve svých textech tolik věcí kritizujete, nestává se vám třeba, že by
se na vás fanoušci obraceli s tím, ať
něco vy sám napravíte? Tomáš Klus
měl například před tvůrčí pauzou už
celkem potíž s tím, že se na něj
spousta lidí obracela s
prosbami, ať za ně
vyřeší jejich
problémy.
Samozřejmě
je to dané
tím, jak kdo
píše.

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA

Jeho skutečné jméno mnoho lidí nezná, pseudonym
Xindl X naopak téměř každý. Muzikant Ondřej Ládek
sice právě finišuje se svým turné, zároveň už ale
připravuje další desku. „Z nových písní mám
nejraději tu o přeměřování přirození na záchodech.
Inspiroval mě k tomu Facebook, který je takovou
krásnou platformou na vytváření mindráku,“ říká.

Ondřej Ládek
Narodil se 16. srpna 1979 v Praze.
Poprvé se prosadil v roce 2007,
kdy s písní Mamut zvítězil
v soutěži Česko hledá písničku.
■ Populárním se pod pseudonymem
Xindl X stal ale až o rok později,
kdy vydal debutové album Návod
na čtení manuálu se singlem Anděl.
■ Pod svým skutečným jménem
působí také jako filmový
a televizní scenárista.
Je spoluautorem námětu k dnes už
legendárnímu sitcomu Comeback,
psal scénář z prvním 15 epizodám.
■
■
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věděl, jak dělat věci správně
Tomášova hudba je taková pozitivní,
a když ji člověk poslouchá, má pocit, že
on opravdu ví, jak všechny ty věci vyřešit.
Na mě se zatím ještě nikdo s takovou výzvou neobrátil. Možná je to tím, že když si
někdo říká Xindl, tak od něj lidi nečekají,
že by věděl, jak věci dělat správně. Což
mě teda vlastně trošku uráží, musím říct.
(smích) Spíš mi většinou nosí různé náměty, co ještě bych mohl zkritizovat.

ze. Pak tedy kluci řekli, že se pokusí sehnat přes léto jiného partnera, ale od té
doby jsem o ničem takovém neslyšel.
Bylo by skvělé, kdyby se to opravdu uskutečnilo, protože spousta práce už je hotová, ale je to ve hvězdách. Proto jsem rád,
že jsem před lety přešel od filmu hlavně
k hudbě, jelikož vím, že když neseženu
žádné partnery, tak jsem schopný si desku
i klip natočit za svoje peníze.

Zvládnu si
desku i klip
natočit za svoje peníze.

Nerýsuje se ještě nějaký jiný nehudební projekt? Třeba další scénář?
Ostatně původním povoláním jste
scenárista…
Mám už v hlavě a vlastně i poznámkách
v počítači docela podrobně rozpracovaný námět divadelní hry. Začal jsem si tyhle poznámky dávat dohromady asi před
dvěma lety s tím, že až bude nějaký volnější měsíc, tak to zkusím rozepsat. Zatím ještě volnější měsíc nenastal. Říkám
si ale, že všechno má svůj čas a je zbytečné rušit koncerty proto, abych napsal
hru. Ono to plonkové období určitě někdy přijde, ale dokud je o kapelu zájem,
tak z toho máme samozřejmě radost
a chceme se hraní věnovat naplno.

„

V jaké fázi je aktuálně příprava filmového muzikálu Raportér, pod jehož
námětem a písněmi máte být autorsky podepsán?
To teď vůbec nedokážu říct. Naposledy to
bylo ve fázi, kdy už jsme měli hotové tři
čtvrtiny písniček a zamluvené studio, abychom je mohli nahrát, protože za měsíc se
měl začít točit film. Jenže týden před tím
se vše stoplo, protože nejmenovaná televize si vše rozmyslela a nedala do toho pení-

Spoluautor Comebacku, divadelní hry i románu

Ještě než se Ondřej Ládek proslavil coby Xindl X, vystudoval scenáristiku na pražské FAMU
a tomuto oboru se nějaký čas skutečně věnoval. Podílel se na vzniku námětu úspěšného
sitcomu Comeback, je spoluautorem scénářů k jeho prvním 15 epizodám. Pro seriál napsal
rovněž dvě písně, jež v něm zazněly. Ještě předtím psal texty pro reklamní agenturu.
Je také spoluautorem scénáře alternativního snímku Restart nebo například divadelní hry
Dioptrie růžových brýlí, kterou v režii Jakuba Sommera uvádí Švandovo divadlo v Praze.
V autorské dvojici spolu s Monikou Šimkovičovou napsal román Bruno v hlavě.

Nejbližší koncerty Xindla X
11. 11. Praha, Divadlo Hybernia
14. 11. Zlín, Sportovní hala Euronics Zlín (Novesta)

22. 11. Brno, Mahenovo divadlo
23. 11. Ostrava, Dům kultury

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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Hitler je kámoš, vykřikuje
nadabovaný papoušek
V novém snímku Ztraceni v Mnichově si svou
filmovou premiéru odbyl 15letý papoušek
Kuki. Bez svého majitele Milana Bartla se
mu ale při natáčení moc mluvit nechtělo.
VERONIKA MÜLLEROVÁ

Režisér Petr Zelenka si s Kukim užil při natáčení nejednu zapeklitou situaci. Třeba jej spolu s majitelem musel donutit otvírat zobák, aby to vypadalo, že mluví.
INZERCE

ČR | Možná se zrodila nová filmová
hvězda. Papoušek Kuki si zahrál stařičkého ptačího přítele někdejšího francouzského ministerského předsedy Daladiera
a jeho majitel Milan Bartl připouští, že to
nemusí být jeho poslední role.
„Bylo to poměrně náročných deset dní.
Ze začátku jsme téměř nevěděli, do čeho
jdeme,“ vzpomíná na natáčení filmu režiséra Petra Zelenky profesionální chovatel
papoušků Milan Bartl, který byl svému
opeřenému svěřenci Kukimu neustále na
dohled. „Díky tomu, že na mě pořád viděl, mohl být v klidu a byl ochotný spolupracovat s herci. V momentě, kdy bych
tam nebyl, nepochodili by u něj s ničím,“
dodal majitel opeřené filmové hvězdy.
Ačkoli Kuki mluvit umí, pro účely
snímku bylo nutné ho nadabovat. Jako někdejší mazlíček Édouarda Daladiera, jenž
za Francii podepsal dohodu našich někdejších spojenců s Adolfem Hitlerem, totiž
ve filmu vykřikuje řadu kontroverzních
výroků. A i když jsou papoušci žako mimořádně inteligentní a dokáží se naučit
používat i čtyři sta slov, na samostatný
projev před kamerou to zdaleka nestačí.
Zvukové projevy papoušků jsou totiž
podle Bartla spontánním výrazem radosti, pohody a určité sebejistoty. Přimět papouška mluvit v novém cizím prostředí je
velmi těžké. „Existují různé show, kde je
cvičitel může donutit pozdravit a pronášet jednoduchá slova, ale rozvíjet nějakou
souvislou logickou řeč nepřipadá v úvahu,“ vysvětlil chovatel.
Filmaři tak na Kukiho měli jiný požadavek, a sice aby důvěryhodně hýbal zobákem tak, aby mu poté mohli přidat lidský
hlas, kterým papoušek hlásí například, že
Hitler je kámoš. „Na to mám takový malý
fígl. V puse jsem rozžvýkal ořech s tro-

chou palmového nebo pupalkového oleje, který má rád, a on si ode mě rozkousané sousto vzal přímo z jazyka. Máme to
takhle spolu natrénované. Tím, jak ořech
v zobáku zpracovával a pohyboval s ním,
vypadalo to na kameře, jakoby mluvil,“
líčí Bartl jeden ze zákulisních triků.
Jako opravdová hvězda nemohl Kuki
chybět ani na premiéře filmu. Před novináři byl na slovo skoupý, ovšem jen do
chvíle, než zahlédl režiséra Zelenku.
„Tenhle papoušek má totiž rád chlapy.
Pan režisér si ho při natáčení vzal párkrát
na ruku a Kuki si ho zřejmě pamatoval,“
vysvětlil Milan Bartl, proč žako po příchodu režiséra začal vesele pohvizdovat, dělat mlaskavé zvuky a pronesl dokonce
i pár slov.

Majitelé Kukiho Milan a Marta
Bartlovi.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
Další filmové nabídky zatím Kukimu
ani jeho pánovi na stole nepřistály. Pokud
by se tak stalo, v rozjezdu kariéry by Bartl
svému mazlíčkovi pravděpodobně nebránil. „Další nabídku bych určitě zvažoval,
ale nejspíš bychom do toho s Kukim šli
znovu, pokud bych cítil, že mu to nijak neuškodí,“ připustil chovatel, který si je
dobře vědom faktu, že každá nová věc
může být pro papouška hodně stresová.
„Abych tenhle stres rozbil, tak jsem se
Kukimu musel opravdu hodně věnovat
a on mě má natolik rád, že mi věřil a výborně to zvládnul,“ dodal.

Ztraceni v Mnichově
Komediální drama režiséra Petra Zelenky z roku 2015.
V hlavních rolích Martin Myšička, Marek Taclík,
Jana Plodková, Jitka Schneiderová a další.
■ Sir „P“, 90letý papoušek šedý, který kdysi patřil
Édouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele
Francouzského kulturního institutu ocitne v roce
2008 v Praze jako živá relikvie z dob mnichovské
dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes
opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška
za dramatických okolností unese český novinář Pavel
a na základě papouškových kontroverzních citací
Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.
■
■

VSTUPTE DO ROKU 2016 S 16 % SLEVOU
Chystáte se na rekonstrukci? Sháníte nové dveře? Pak právě nyní je ten nejlepší čas!
Využijte již nyní naše First Minute ceny. Více na www.sapeli.cz nebo u našich prodejců.
2015
10 11 12

OBJEDNEJ A UŠETŘI
Při objednání dveří od
října do prosince 2015
získejte slevu 16 %.

2016
2 3 4

ZAČNI S REKONSTRUKCÍ
Pro získání slevy souhlasíte
s dodáním dveří v měsících
únor - duben 2016.

SAPELI, věřím českým dveřím
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Ořechy vylepší
potenci mužů
Hrst vlašských ořechů
zkvalitní zdraví. Při
podzimních plískanicích
zvednou i náladu.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Už Skrček z osady Medvědů si pochutnával na jádrech vlašských ořechů.
Hrdina jedné z knih Eduarda Štorcha žil
v době bronzové u potoka Brusnice a tehdy byly ořechy dávno vyhledávanou lahůdkou. Archeologové řadí jejich konzumaci dokonce až do neolitu. Svědčí
o tom nálezy z Périgordu ve Francii
z doby 8 tisíc let před naším letopočtem.
Dnes už víme, že prastará potravina
je prospěšná našemu zdraví. Vlašské
ořechy přispívají paměti, zlepšují soustředění a přinesou vám pohodu v podINZERCE

zimních plískanicích. Podle některých
studií redukují tlak, rovnají cholesterol
a pomáhají předejít vzniku srdečních
chorob. Díky nim dostáváme do těla
vlákninu, minerály a „zdravé“ tuky.
Vlašské ořechy jsou bohaté na omega-3
mastné kyseliny a doporučuje se jíst je
nejlépe v syrovém přírodním stavu.
Ořechy prý pomáhají bojovat také
s obezitou, i když mnozí odborníci varují před jejich vysokým obsahem energie. Měli bychom je proto konzumovat
místo některé méně zdravé potraviny.
Nejíst je tedy navíc, ale nahradit jimi
jiný pokrm.
Podle odborného časopisu Biology of
Reproduction jsou vlašské ořechy skvělé na mužskou plodnost. Vědci zjistili,
že u mužů, kteří do jídelníčku na dobu
dvanácti týdnů zařadili vlašské ořechy,
se tvar, pohyb i vitalita spermií zlepšily.
Předpokládá se, že vývoji semene prospívají mastné kyseliny obsažené v ořechové pochoutce.
(kor)

FOTO | LUKÁŠ PROCHÁZKA

Srnčí tournedos pod ořechovou krustou
s dušenými jablky a hruškami
Suroviny: 600 g srnčího hřbetu, 80 g vlašských a lískových ořechů, 80 g másla,
20 g strouhanky, 30 g oleje, 2 snítky tymiánu, čerstvě mletý pepř, sůl.
Dušená jablka s hruškami: 400 g jablek, 400 g hrušek, 100 g hruškové marmelády
nebo jablkových povidel, 80 g másla, 8 hřebíčků, 2 kousky celé skořice,
40 ml pálenky, 50 g med.
Postup: Srnčí nakrájíme na špalíčky, osolíme, opepříme a posypeme sekaným
tymiánem (pokud máme sušený, dobře jej mezi prsty rozemneme), promícháme
s olejem a necháme odležet (nejlépe přes noc) a poté opečeme z obou stran na
oleji. Jemně sekané ořechy smícháme s máslem a strouhankou. Maso na rozpálené
pánvi s pár kapkami oleje opečeme, otočíme a na porce masa navršíme ořechovou
směs. Plamen zmírníme, přiklopíme poklicí a pozvolna dopékáme.
Jablka a hrušky očistíme, nakrájíme na velké kusy a na rozpuštěném másle
opečeme. Přidáme marmeládu, koření, promícháme, ochutíme medem a pálenkou
(pokud si troufneme, můžeme oflambovat), 2 až 3 minuty podusíme a máme
hotovo. Můžeme podávat.
(lidovky.cz)
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Finanční poradna
Jaký je rozdíl mezi půjčkou
u banky a nebankovní
společnosti?

Na dotazy čtenářů odpovídá Tomáš Konvička, obchodní ředitel společnosti Fair Credit, specializující se
na drobné nebankovní půjčky.
Půjčku u nebankovní společnosti
volí lidé, kteří potřebují získat peníze
rychle, nechtějí se zavazovat na roky,
nebo lidé, kterým banky úvěr neposkytly. V případě, když o úvěr
žádáte banku, připravte se, že vás
čeká několik schůzek v bance, kdy
si nejprve zažádáte o úvěr a několik
dnů pak čekáte na jeho schválení.
Pokud bude vaší žádosti vyhověno,
znamená to jít znovu do banky, sepsat smlouvu o úvěru a čekat, než
vám budou peníze připsány na účet.
Proces získání půjčky od nebankovní společnosti je mnohem rychlejší.
Výhodou je, že vy nikam nechodíte,
ale sjednáte si schůzku s obchodním zástupcem společnosti, kterou
o půjčku žádáte. Ten za vámi přijde
k vám domu, podle vašich časových
možností, kde s vámi vyřídí veškeré
formality potřebné k získání půjčky.
Jak banky, tak nebankovní společnosti si u žadatelů o půjčku ověřují
schopnost půjčku splácet. U nebankovní společnosti mají větší šanci
získat půjčku i lidé s nízkými příjmy.
Banky si k půjčce započítávají různé
ostatní poplatky, v případě nebankovní půjčky předem víte celkovou splatnou částku, která je ixní.
V průběhu splácení se tedy nemění.
Půjčky od nebankovních společností
jsou bezúčelové. www.faircredit.cz
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Ztraceni. Šest hokejistů

Úspěšný československý tým ještě v plné sestavě. Šest jeho hráčů však 8. listopadu 1948 zmizelo nad kanálem La Manche.
Na snímku ve výřezu letoun Beechcraft 18. Na palubě tohoto typu letadla zmizelí Čechoslováci cestovali. FOTO | ARCHIV ČSLH, WIKI

Patřili k oporám jedné z nejúspěšnějších hokejových
generací naší historie. Šest z nich ale 8. listopadu 1948
zahynulo při záhadné havárii letadla. Těla ani trosky
se nikdy nenašly, pravdu o katastrofě skrylo moře.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | „Byli jsme tam jak zmoklé slepice.
Do rána jsme čekali na telefon, že se letadlo
našlo, že jsou naživu.“ Pro slavného hokejového útočníka Augustina Bubníka je vzpomínka na 67 let staré události dodnes bolestná. Tehdy ztratil šest kamarádů a náš hokejový národní tým šest skvělých hráčů. O to
horší je, že dodnes není jasné, co se vlastně
onoho osudného dne, kdy letadlo s našimi
reprezentanty zmizelo z radarů, stalo.
INZERCE

Po 2. světové válce se v národním týmu
ČSR sešly neobyčejně silné osobnosti, tým
vyhrával světové šampionáty a jména jako
Vladimír Zábrodský či vzpomínaný Augustin Bubník se zařadila mezi legendy. V listopadu 1948 ale úspěšný tým zastihla tragédie, která mužstvo rozmetala. Doslova.
Pár dní před osudným 8. listopadem
měla naše reprezentace odletět do Anglie,
kde ji čekala série přípravných utkání. Na
poslední chvíli ale do programu přibyl ještě jeden zápas klubu LTC Praha, jehož hráči tvořili kostru reprezentace. Ten naši vyhráli a rychle se potřebovali přesunout do
Anglie. Zatímco část týmu přes kanál La
Manche skutečně odletěla, šestice hráčů

musela ještě v Paříži zůstat a počkat na vyřízení víz a dalších dokumentů. Aby komplikací nebylo málo, 8. listopadu začala stávka tamních leteckých zaměstnanců. Když
šestice Čechoslováků konečně obdržela
z velvyslanectví povolení k cestě do Anglie, musela narychlo sehnat přepravu na
britské ostrovy – vždyť za pár hodin měl začít zápas. Najali si tedy soukromé letadlo
od společnosti Mercure. Za knipl usedl
sám majitel firmy, René de Narbonne, který za války létal u britského Královského letectva a měl za sebou řadu bojových střetů.

Pilot, který rád riskoval
Ten den bylo mlhavo, vál silný vítr a pršelo, tedy nejhorší počasí pro létání. Českoslovenští hokejisté ale měli v hlavách jedinou myšlenku, být už v Londýně. Pilota
proto umluvili, že letadlo musí vzlétnout.
Narbonne nakonec kývl, riskantní akci
dost možná bral jako velkou výzvu.

Česká republika
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zmizelo i s letadlem nad oceánem
liš nedodržoval navigační předpisy, ani tentokrát neposlechl pokyny dispečera, uhnul
z trasy a vydal se podél francouzského pobřeží. Podle tehdejších spekulací se zřejmě
snažil vyhnout nejhorší mlze, možná se
později pokusil i o návrat do Paříže a ztratil
orientaci. Jsou to ale jen dohady. Letadlo
se naposledy ohlásilo asi hodinu po startu.
Pak se odmlčelo. Navždy.

Marné čekání na zázrak

Augustin Bubník si na tragédii spoluhráčů dobře pamatuje. FOTO | MAFRA
Letadlo typu Beechcraft 18 odstartoval
z pařížského letiště Le Bourget v 16:38.
Na palubě byli útočníci Ladislav Troják
a Karel Stibor, obránci Zdeněk Švarc, Vilibald Šťovík a Miloslav Pokorný, brankář
Zdeněk Jarkovský a kromě pilota ještě navigátor. Pilot Narbonne, známý tím, že pří-

Mezitím zbylých osm reprezentantů už
v Londýně nemohlo čekat a i v takto oslabené sestavě nastoupilo k zápasu. „Také Angličané nastoupili od druhé třetiny v nižším
počtu hráčů,“ vzpomíná na férové gesto
Augustin Bubník. V těch chvílích Čechoslováci o zmizení letadla ještě nic nevěděli.
„Když utkání skončilo, přijel ke mně jeden
ze soupeřů, který věděl, že mluvím anglicky a říká: Gustave, vaši kluci se ztratili nad
mořem, jsou nezvěstní,“ vzpomíná dnes
87letý Bubník. Ostatní hráči se o tragédii
dozvěděli vzápětí, a to tak, že jim angličtí
hráči místo gratulace k výhře začali kondolovat. „Já tomu nevěřil, říkal jsem, že je to
nějaká hloupost. Odjeli jsme na hotel a če-

kali,“ vzpomíná česká hokejová legenda.
Mužstvo sedělo celou noc v hotelové hale
a hráči doufali, že se vše nějak vysvětlí.
„Byli jsme tam jak zmoklé slepice, do rána
jsme čekali na telefon, že se letadlo našlo,
že jsou naživu a tak dále. Pak ale přišla
zpráva, že už nejspíš naživu nejsou.“
Češi nakonec odletěli zpátky do vlasti.
„Dostali jsme příkaz, že se máme okamžitě
vrátit domů. Pamatuju se, jak jsme celé
mužstvo jak blbci seděli u okýnek v letadle
a pozorovali zem a hladinu moře, jestli tam
nenajdeme nějaké stopy po letadle. Samozřejmě jsme neviděli nic,“ dodává. Na zprávy se čekalo i po příletu do Prahy. Najde se
něco? „Dodnes se z letadla nenašlo vůbec
nic. Věřím ale, že se jednou něco najde
a vše objasní,“ doufá bývalý reprezentant.
Komunisté se podle Bubníka zachovali
k pozůstalým cynicky. „Oni se na ty rodiny
vykašlali, perzekvovali je, protože si mysleli, že těch šest hokejistů nezahynulo, ale
uteklo do emigrace, což je nesmysl,“ vysvětluje. Rok po havárii se přece jen našla
stopa. V bažinách francouzského pobřeží
byla objevena dvě neznámá těla, jedno
z nich podle odborníků patřilo pilotovi de
Narbonnemu. Jisté to ale dodnes není.

Legenda vzpomíná
Na tragédii
v roce 1948
nezapomněl ani
další člen týmu,
útočník Vladimír
Zábrodský.
Tehdy mu
bylo 25 let.
Na palubě zmizelého letounu jste
mohl být i vy, že?
Mohl. Když jsme se měli přesunout
do Anglie, říkal jsem si, proč
v Paříži vlastně ještě nemůžu
zůstat. Byla tam větší sranda a já
se dobře domluvil, protože jsem
se francouzsky učil na škole.
Ale vízum jste měl v pořádku...
Měl, ale těch šest kluků ne. Za
tehdejšího režimu byl vůbec velký
problém zařídit víza a dokumenty.
Jak jste se o nehodě dozvěděl?
Už ani nevím, kdo přesně nám to
tehdy řekl. Hned jsme pak odjeli
domů a drželi smutek.

INZERCE

www.ptc.cz
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Vysoká úspěšnost
ěšnost oproti běžné léčbě. Dokonale přesný
přes
paprsek je šetrný ke zdravé tkáni. Během terapie i po ní
můžete pracovat, bavit se a sportovat. Významně zvýšená
zvý
šance na zachování potence ve srovnání s běžnou lé
léčbou.
Doba léčby u časného stadia trvá
dní.
á pouze pět dn
VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.
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Sklo chytá druhou
mízu. Díky Srně
Už jste si také přiťukli
panákem se srnkou?
Originální sklenky vyrábí
čtyři vynalézaví mladí
lidé unikátní technikou.
Využívají vyhozené láhve
či demižony a „nechávají
žít příběhy z popelnic“.
DALIBOR MAŇAS
ČR | Ze skla, které končí v odpadkových koších nebo na dně kontejnerů, nemusí být jen hromada střepů. Vznikají
z něj originální misky, vázy a sklenky.
Díky projektu Srna (zkratka slov sklo,
recyklace, nápad a alchymie - pozn.
red.) si z nich možná již brzy připijete i
INZERCE

vy. „Využíváme sklo, ze kterého jsou
vyrobeny láhve, zavařovačky či demižony. Je bytelné, vydrží vysoké teploty
nad 100 stupňů Celsia,“ říká Vendula
Pavlíčková, jedna ze čtveřice tvůrců.
S dílničkou, která vypadá jako z 19.
století a je od země po strop zaskládaná
starým sklem, jezdí na trhy a ukazují
svou unikátní technologii. „Máme stroj
vlastní výroby, kterým sklo pukáme. Říkáme mu prostě pukačka. Její součástí
je stará točna od gramofonu, na kterou
se láhev postaví. Vedle je nádobka s vodou, z ní vede hadička k trysce, ze které
hoří zapálený vodík, jenž vznikl rozložením vody z nádobky na kyslík a vodík
pomocí malého generátoru,“ popisuje jedinečný proces zpracování skla.
Tým Pavlíčkové, bratrů Jiřího a Vojtěcha Braunerových a Anežky Bzirské už
vyrobil třeba i pivní půllitr z neprůhledného skla. „Strhává pozornost, je velmi
oblíbený. Teď máme v plánu také stojá-

„

Vlastní motiv srny nanáší na sklo takzvaným pískováním.

Šrámy neumyjete, skleničku
nespálíte. Příběhy, které
by skončily v popelnici,
necháváme dál probíhat.

nek na kartáčky. Velký prstýnek, ve kterém kartáček drží pákou, kterou sám vytváří. Také jsme přemýšleli nad funerálními produkty. Když se totiž podíváte
na hřbitovy, plastová stínítka na svíčky
v červené barvě se příčí i mé babičce,
která je kupuje jen proto, že žádné jiné k
dostání nejsou,“ říká Pavlíčková.
Aby se dostali ke kvalitnímu sklu, neváhají sem tam přejít ulici jen proto,
aby se nenápadně koukli, co stojí za
láhve vedle kontejneru. „Ještě máme
soudnost, ale bojím se, že o ni přijde-

me,“ směje se Pavlíčková. „Jsme dohodnuti se třemi pražskými bary, kde pravidelně sklo odebíráme,“ dodává.
Se svými výrobky míří Srna v listopadu na výstavu do Bruselu, předvede tam
i stylové lustry do restaurací a barů.
„Sklo je krásný ušlechtilý materiál a jak
říká Jiří Brauner, je to materiál, který
má paměť. Na jednotlivých kusech je vidět epocha, kdy vznikaly, je vidět jejich
stáří a opotřebovanost, ale zároveň trvanlivost. Šrámy neumyjete, skleničku
nespálíte. My ty příběhy, které by skončily v popelnici, necháváme dál probíhat a žít,“ vysvětluje Pavlíčková.
Zájem o sklo se srnou stále roste a
přestože má skupina téměř nulové náklady, na uživení tvůrců to stále nestačí.
„Zatím nás srnění, jak tomu našemu vyrábění říkáme, baví a nechceme se hnát
za tím, že by nás mělo živit. Uvidíme,
zda se z koníčku stane i práce,“ říká
Pavlíčková.

Za očistou těla i ducha do hotelu
AlexAndriA**** v luhačovicích
Pokud potřebujete na chvíli polevit v hektickém pracovním tempu či uvažujete o netradičním dárku pro své blízké, přinášíme
vám tip na relaxační a ozdravný pobyt
ve stylovém čtyřhvězdičkovém wellness
hotelu v jedněch z nejkrásnějších lázní
v České republice. Architektura moravských
Luhačovic má nenapodobitelný ráz, který jí
vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič.
Jedinečné prameny pak řadí Luhačovice
mezi nejlepší lázně v Evropě v léčbě dýchacích cest a dalších onemocnění - zdejší
systematické využívání minerálních pramenů pro léčebné účely má více než 300letou
tradici.
Dvě budovy - dva světy
Komplex AlexAndriA
Spa & Wellness hotelu tvoří dvě části. Původní budova byla postavena
ve třicátých letech minulého století. nová hotelová
část reprezentuje současnou generaci nejmodernějších evropských lázní. Výjimečností hotelu je úroveň
kvality služeb srovnatelná se čtyřhvězdičkovými hotely okolních zemí, především rakouska a německa, ovšem za ceny odpovídající českému trhu.
Hotel s celkovou kapacitou 106 lůžek nabízí
komfortní ubytování v pokojích vybavených televizorem se satelitním příjmem, telefonem, sejfem
a minibarem. interiér pokojů v hlavní budově připomíná prvorepublikovou atmosféru.
naopak v nové hotelové části jsou jednotlivé
pokojové dekorace a výtvarná díla jakousi připomínkou suvenýrů z Alexandrových cest - moderní
reinterpretace egyptské malby na papyrus, para-

fráze egyptských kanop v podobě stylizovaných
sošek egyptského božstva, nádech bílého indického
hedvábí na záclonách a závěsech. V rámci pobytu
si klienti mohou užít odpočinek ve stylu starých
římských lázní. Starodávné tradice lázní dobou nezestárly a dnes je v novém nabízí luxusní hotelové
wellness centrum.
Gurmánem ve stylovém prostředí
nezapomenutelný kulinářský zážitek si hosté
mohou dopřát ve Francouzské restauraci, která
patří svým historickým nádechem původní podoby třicátých let minulého století mezi perly hotelu
Alexandria. V elegantním prostředí jsou servírovány vedle vybraných pokrmů také krajové speciality,

k nimž se podávají nejlepší moravská i špičková
zahraniční vína.
Odpočinek a zábava
relaxaci v lázních holdovali už staří Římané. Ti je
navštěvovali, aby se duševně osvěžili, fyzicky otužili i porozprávěli s přáteli. Atmosféru starořímských
lázní navozuje v hotelu Alexandria luxusní wellness
centrum. Jeho prostoru vévodí bazén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na dně. Odpočinout si lze
v saunovém světě či orientální parní lázni rasul.
K dispozici je rovněž soukromý wellness pro dva.
V létě je pak možné využít ke slunění venkovní relaxační terasu. Během pobytu v hotelu lze absolvovat
širokou škálu prožitkových a originálních procedur,
které doplňují očistné peelingy a zkrášlující zábaly.
Vyzkoušet je možné také uhličité koupele v přírodní
léčivé minerální vodě i jiné tradiční lázeňské procedury. Pro milovníky živé hudby je k dispozici noční
klub s doprovodným programem. rozmanitá je rovněž nabídka volnočasových aktivit v luhačovicích
a okolí (sportovní vyžití, kulturní nabídka, programy v lázeňském divadle, zájezdy do okolí pořádané
cestovní agenturou luhanka).
www.lazneluhacovice.cz
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V PÁTEK VAŘÍ
Monika Černohousová (20)

Na vysoké škole studuje chemii a analýzu potravin. Žije s maminkou v paneláku ve Stodůlkách. Pokud vyhraje, pojede do Indie.
Má ráda koně a pracuje s nimi. Pochutná si na burritu a rybách. Nesnáší nezpracovaná játra,
mušle, chobotnice a olejovky.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Jakub Hodan (23)

Bydlí s přítelkyní na
Černém Mostě. Má průmyslovku, ale teď rozváží pečivo. Dělá bojové sporty. Rád by dál
studoval a vyhrané peníze by případně investoval do vzdělání. Miluje kuřecí maso
s houbami, pórkem a smetanou, francouzské jídlo „Poulet Breton“. Nesnáší
parboiled rýži, studené a mastné polévky, hovězí a vepřové maso.
Úterý: Vojtěch Ježek (29)

Vyučený kuchař – číšník dnes pracuje jako
číšník. Přítelkyně Lenka, s níž bydlí v Praze
na Černém Mostě, už
v pořadu Prostřeno! vařila před rokem. Vojtěch má z předešlého vztahu jedno dítě,
jeho přítelkyně dvě, obě žijí s nimi. Má
nejraději vepřo knedlo zelo a indickou
kuchyni. Nesnáší houbového kubu, parmezán a polévkové krémy.

Česká republika

Veverčí špízy i tequilla
Parta sympaťáků z Prahy
soupeří o padesát tisíc
v pořadu Prostřeno!.
ČR | Taktik Vojta přišel nejen vařit, ale
hlavně kalkulovat s body, protože mu
jde o peníze z výhry. Soutěžící v pořadu
Prostřeno! však tentokrát nehrají jenom
o 50 tisíc, získají také prémiovou cenu,
multifunkčního robota do kuchyně.
V pondělí uvařil sportovec Jakub
francouzskou cibulačku s červeným vínem. Mořského vlka se zeleninou pak
podával v alobalovém balíčku. Monika
si vlka sice trochu popletla s mořským
ďasem, ale ryby jinak Pražáci jedí.
Číšník Vojtěch chce vyhrát za každou cenu. Jeho přítelkyně už v pořadu
vloni vařila a Vojta se teď podřekl, že je
vyučený kuchař. Jenže v úterý ke svíčkové z králíka servíroval dva nedovařené knedlíky. Soupeři měli hlad a hostitel kritiku dost špatně snášel. Proto se těšil na další dny, kdy to nandá Monice.
A Anetu poslal do pizzerie, ať se dojí.
Výtvarnice Aneta ve středu přichystala italské menu a doplnila je „veverčími
špízy“. Recept na ně přinášíme dole na
této straně. Vojta hostitelce nic neulehčil. Nejí parmezán v předkrmovém rizo-

Čtvrtek: Michal Kobzák (28)

Je inženýr ve Škoda
Auto Mladá Boleslav.
Je svobodný. Svůj volný čas věnuje sportu,
rád plave a běhá. Uvaří v bytě na Proseku.
Pokud vyhraje, uspořádá oslavu pro přátele. Zbytek peněz investuje do kuchyně v novém bytě. Snaží se omezovat cukry a tuky. Přesto má
nejraději pečené koleno, kachnu, svíčkovou, segedínský guláš a čokoládu. Nesnáší tučné maso, mořské plody, plněnou papriku a pórkovou polévku.

tu, „znechutila ho bazalka a oregano
v rajské polévce“. Naváží se také do Moniky a hostitelka si myslí, že se „z toho
včerejšího neštěstí ještě neoklepal“.
Inženýr Michal sice pochází z Banské Bystrice a dělá v Mladé Boleslavi,
ale soupeře pozval ve čtvrtek na Prosek,
kde žije. Ze slovenské kuchyně nabídl
„šmirkas“, což je pomazánka z brynzy,
másla, červené papriky a cibule. Slíbil
i překvapení k dýňové polévce. Šlo
o granátové jablko a sýr, ovšem servírované zvlášť. Jeho panenka měla parme-

zánovo-švestkovou omáčku, ta ale nevypadala moc vábně. Podle Anety dokonce byla jako exkrement.
Monika ze Stodůlek v pátek podává
jako uvítací přípitek tequillu. Vojta si
hned nechá vyměnit údajně špinavou
sklenici. A i kdyby mu Moničina mexická kuchyně chutnala „jako v jeho oblíbené mexické restauraci, tak Moniku stejně nepochválí“. Kdo se bude smát v Praze nakonec a vyhraje 50 tisíc? A kdo
prémii – multifunkčního robota? Dívejte se od 17.50 hodin na Primě.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY
Nachos s guacamole a salsou z rajčat

Středa: Aneta Kosobudová (25)

Vystudovala uměleckou školu a pracovala
jako barmanka. Stále
se věnuje malování.
Žije s přítelem a jeho
dětmi v Braníku v příjemném bytě, který je
v domě se zahradou. Pochází z jižních
Čech a v Praze bydlí teprve rok. Nejraději má italskou kuchyni, pizzu a hamburgery. Nesnáší zabijačková jídla, nekvalitní masné výrobky a vnitřnosti.

Páteční účtování určí vítěze soupeření Pražáků. Úkolem týdne je příprava
sushi a Monika místo ryby překvapivě použije ovoce.
FOTO | FTV PRIMA

Hostitelka sice uvedla v receptu přípravu domácích nachos, ale ve skutečnosti
koupila tortilly, které potřela olejem s limetkovou šťávou, naporcovala na trojúhelníky, rozpekla a podávala s dipy.
Ingredience – nachos: 1,5 hrnku kukuřičné mouky, 1 hrnek hladké mouky,
1 lžička soli, 1 hrnek teplé vody, 1 lžíce
oleje, koření podle chuti. Guacamole:
2 zralá avokáda, velká hrst cherry rajčátek, limetková šťáva, cibulka, česnek
podle chuti, sůl, pepř. Rajčatová salsa:
1 červená paprika, 1 hrst cherry rajčat,
1 malá červená cibule, 1 chilli paprička,
sůl. Zakysaná smetana: 1 kelímek zakysané smetany, koriandr, sůl, limetka.
Postup – nachos: Smícháme všechny
ingredience a teplou vodu pomalu přiléváme do utvoření vláčného těsta. Necháme odležet, vyválíme na tenké pláty.
Lehce opečeme na pánvi, rozkrájíme na
trojúhelníky, můžeme potřít okořeněným olejem a dáme do křupava dopéct
do vyhřáté trouby. Guacamole: Utřeme oloupané avokádo a smícháme s na-

drobno nakrájenými rajčátky, cibulkou
a limetkovou šťávou, dále dochutíme
podle chuti solí, pepřem a česnekem.
Rajčatová salsa: Nadrobno nakrájená
rajčata, papriku a cibuli povolíme na
oleji na pánvi, dochutíme chilli a solí
a dáme vychladit.
Dýňový krém s překvapením
Co je překvapením v oblíbené sezonní
polévce? Sýr a granátové jablko.
Ingredience: 1 dýně, 70 g másla, 0,5 l
mléka, 1 smetana ke šlehání, sůl, 2 zeleninové bujony, na ozdobení parmezán,
vyzrálý kozí nebo ovčí sýr, opražená dýňová semínka, krutony, 1 granátové jablko, muškátový oříšek. Postup: Dýni
očistíme a dužinu nakrájíme na malé
kostky. V hrnci rozpustíme máslo a pak
přidáme nakrájenou dýni a chvíli smažíme. Zalijeme mlékem, přidáme bujon
dle chuti a vaříme, dokud se nebude
dýně rozpadat. Pak rozmixujeme a pomalu vmícháme vyšlehanou šlehačku
a nastrouháme trochu muškátového oříšku. Dozdobíme podle chuti různými dru-

hy aromatického sýra, krutony nebo granátovým jablkem – vše servírujeme
zvlášť.
Veverčí špízy podávané s „La Ratte“
Hlavní chod se jmenuje po hostitelce,
které prý kamarádi říkali Veverka. Doplňují ho pečené brambůrky a dva dipy.

Ingredience: 500 g krůtího masa
z prsou, špek, česnek dle chuti, 2 až 3 cibule, 1 červená paprika, cherry rajčátka,
olivový olej, tymián, sůl, pepř, rozmarýn, koriandr, malé brambůrky (grenaile). Postup: Nakrájíme si maso, špek,
papriku a cibuli na přibližně stejně velké kusy, rajčátka na polovinu. Vše napícháme na jehly, které naložíme do olivového oleje s bylinkami. Na přílohu si
očistíme malé brambůrky ve slupce, posolíme, opepříme, zakapeme olivovým
olejem a dáme upéct do trouby.
Ke špízům podáváme dva druhy dipů.
První dip je ze zakysané smetany, tvarohu, pažitky a citronové šťávy. Druhý dip
je ze zakysané smetany a koupené
sweet–chilli omáčky.

Užívejte si své radosti.

U nás si vybere každý. Akční nabídka platí do 16. 11. 2015.

Kombinovaná
171
chladnička
za skvělou cenu

A+++ pračka
s hloubkou
jen 45 cm

cm

45 cm

Beko CSA 29036

Beko WMB 61043 CS PTM

• objem chladničky 175 l, mrazničky 87 l
• prostorná zásuvka na ovoce a zeleninu
• 3 šuplíky v mrazničce
• vnitřní LED osvětlení
• nastavitelný termostat
• možnost otočení dveří

• 6 kg praní • 1000 ot./min • přehledný
displej • ovládací panel v češtině
• program pro dětské prádlo
• funkce PET pro odstranění zvířecích
chlupů • technologie AquaFusion
pro 100% využití pracího prostředku

Sleva

33 %

en. třída A++

6 990 Kč
MOC: 10 490 Kč

en. třída A+++

6 990 Kč

Sleva

39 %

MOC: 11 490 Kč

Favorit mezi
zákazníky

Sleva

27 %

Beko DPU 8360 X

Vychutnej si
svůj šálek kávy

Doprava
zdarma

Bosch VeroCafe
LattePro TES5 1521 RW

8 kg sušení • LCD displej
• program pro dětské prádlo
• rychlý program 35 minut
• vnitřní osvětlení
• automatický systém proti zmačkání
e
• tepelné čerpadlo pro úsporu energie

• tlak čerpadla 15 bar
• separátní zásobník na mletou kávu
• automatický čistící program
při zapnutí a vypnutí
• One-touch příprava
mléčné speciality

en. třída A+

19 490 Kč

12 990 Kč
MOC: 17 990 Kč

Sleva

48 %

Doprava
zdarma

Masomlýnek
Zelmer MM 1200.88 SY
• rychlost mletí až 2,3 kg/min
• kovová mlecí komora
• 3 mlecí sítka (2,7; 4 a 8 mm)
+ nástavec na plnění klobás

1 299 Kč

Revoluční
loknovací kulma

Novinka

Imetec 11307 Bellissima
Revolution RICCI & CURL
• obousměrná rotace
• elektronické nastavení teploty 190
až 220 °C pro každý typ vlasu
a různé styly účesu
• systém okamžitého ohřevu

1 999 Kč

MOC: 2 499 Kč

Doprava zdarma

Chcete nakoupit na splátky

při objednávce nad 1 000 Kč

Žádný problém, vše vyřešíte z pohodlí domova

Jemně
zakřivený
dizajn

Dual SIM

Vysoký výkon
a dlouhá výdrž
Honor 4X
• 5,5“ HD displej
• 8jádrový procesor 64 bit,
2GB RAM
• LTE
• výdrž baterie 48 hodin
• 13Mpx fotoaparát

LG G4c
• 5“ HD IPS displej
• 8Mpx fotoaparát
• tlačítka na zadní straně
• probuzení telefonu
poklepáním na displej

4 990 Kč

5 990 Kč

náš

TIP
Vždy správným
směrem

Dokonalý
obraz

TomTom START 25
Regional LIFETIME

Samsung
LS24E390HL/EN

• 5“ displej
• doživotní
aktualizace map
• dokonalé navádění
jízdními pruhy
• QuickGPSﬁx™

• displej 24“ • rozlišení
Full HD (1920×1080 px)
• jas 250 cd/m²
• odezva 4 ms
• pozorovací úhly 178°/178°
• HDMI • ideální pro
přehrávání ﬁlmů
a hraní her

3 490 Kč

Unikátní tablet
Lenovo Yoga Tablet
2 8 LTE (59427161)

4 990 Kč
Sleva

20 %

Nadupaný notebook
Acer Aspire E15
(NX.MS6EC.006)

• IPS displej 8“ 1920×1200 px
• Intel Atom Z3745
1,33 GHz, 4 jádra
• interní paměť 16 GB
• 2GB RAM • Wi-Fi
• MicroUSB OTG • Bluetooth
• Android 4.4 KitKat
• GPS • 3G/LTE 4

• LCD 15,6“ • AMD
A6–6310 1,80 GHz
• 1000GB HDD • 4GB RAM
• graﬁka Radeon
R5 M240 2 GB
• Wi-Fi • USB 3.0 • HDMI
• Bluetooth
• Windows 8.1 Bing
- zdarma upgrade
na Windows 10

5 999 Kč

9 490 Kč

MOC: 7 499 Kč

TV tuner
zdarma

Sleva

33 %

MOC: 14 190 Kč

Delší záruční doba

Chcete nakoupit na splátky

Prodlužte si standardní záruku až o tři roky

Žádný problém, vše vyřešíte z pohodlí domova

Doprava
zdarma

Designová
elektrická
kamna

Celolitinová
krbová kamna
z Norska

Doprava
zdarma

Ardes 356

Jotul F 3 TD BP

• výkon 1800–1950 W
• efekt reálného plamene
(bez ohřevu nebo s ohřevem)
• termostat
• jednoduché zapojení do zásuvky
• hmotnost 16 kg

• výkon 6–9 kW • vytápěcí schopnost
216 m3 • kvalitní norská litina
• topeniště vhodné i pro větší polena
• vrchní a zadní vývod kouřovodu
175 mm • rozměry (v×š×h)
707×577×484 mm • hmotnost 106 kg

3 790 Kč

19 790 Kč
MOC: 21 990 Kč

MOC: 4 390 Kč

náš

TIP

Parní čistič
s příslušenstvím

Bez
chemických
prostředků

Chutné a velmi
lahodné kapsičky

Kärcher SC 1.020

Purina Pro Plan Cat kapsičky

• regulace množství páry
• odstraňuje usazeniny vodního
kamene, mastnotu a ostatní
pevně ulpívající nečistoty
• teplota páry 140 °C
• maximální tlak páry 3,2 bar
• dětská pojistka

• superprémiové kapsičky pro kočky
• různé druhy příchutí

Výhodné
balení

2 190 Kč

již od

Plnohodnotné
tné
krmivo pro kočky

Špičkové
Špi
krmivo
krm pro psy

Whiskas granule
s tuňákem 14 kg

Hills granule 12 kg

MOC: 2 990 Kč

199 Kč

• zdra
zdravá strava po celý život psa

• chutné křupavé granulky
• pro dospělé kočky

Sleva

41 %

Akce

499 Kč

vše za
z

MOC: 849 Kč

999 Kč

Doprava zdarma

Př
Přes 150 000 druhů zboží skladem

při objednávce nad 1 000 Kč

Vyb
Vybírejte na www.MALL.cz

Sleva

56 %

Dětská
zimní obuv

Nejlepší
cena
na trhu

Dámská
zimní obuv

Head 514 Junior As

Head 914 Ls Lady

Obuv na suchý zip perfektně
zahřeje v chladných zimních
dnech. Technologie Intex
zabraňuje vniknutí vody,
přesto zajišťuje výbornou
prodyšnost.

Je zateplená kožešinou
s nastavitelnou výškou.
Je skvělou volbou v zimních
měsících do města, kdy Vás
výborně zahřeje a bude Vám
to v ní slušet.

599 Kč

Sleva

Akční
cena

Sleva

50 %

Akční
cena

Sleva

náš

42 %

989 Kč

MOC: 1 390 Kč

MOC: 1 690 Kč

Pánská
turistická obuv
Hi-Tec Alto Wp

Sleva

50 %

Akční
cena

Dámská
turistická obuv
Hi-Tec Betty Low

Kombinovaný svršek se
zátěrem Waterproof využijete
zvláště při jednodenních
výletech do přírody, ale
stejně tak po městě.

Kombinovaný svršek se
zátěrem Waterproof využijete
zvláště při jednodenních
výletech do přírody, ale stejně
tak po městě.

1 149 Kč

899 Kč

MOC: 2 299 Kč

MOC: 1 799 Kč

Sleva

Dětská
sálová obuv

náš

27 % TIP

Dívčí
sálová obuv

Mizuno Lightning STAR Z

Mizuno Lightning STAR Z

Lehoučká juniorská sálová
obuv. Bezešvý svršek
a kostrukce podrážky
umožňují hbitý pohyb.

Dívčí sálová obuv v které budete
rychlejší, hbitější a ještě budete
dělat parádu.

999 Kč

999 Kč

MOC: 1 399 Kč

27 % TIP

MOC: 1 399 Kč

Doprava zdarma

Přes 150 000 druhů zboží skladem

při objednávce nad 1 000 Kč

Vybírejte na www.MALL.cz

Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Nabídka platí od 6. do 16. 11. 2015.
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ČT1
7.25

13. komnata Lídy Rakušanové 7.55 Polopatě 8.45 StarDance VII... kolem dokola
8.50 Náhrdelník (6/12) 9.40 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.10
16.45
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Stříbrný a Ryšavec
Štěstí krále Alfonse
Kantor Ideál
Příběhy slavných... A. Moskalyk
To je vražda, napsala II
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.50
7.20
7.50
8.15
8.40
9.05
9.40
10.35
11.15
13.35
15.00

Král džungle II (8)
Návrat do budoucnosti II (4)
Show Toma a Jerryho (15)
Jak vycvičit draky II (3)
Kutil Tim II (11)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek III
Neobyčejný život Timothyho
Greena
17.05 Tipy ptáka Loskutáka
17.25 Rady ptáka Loskutáka
18.15 Comeback
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

19

Prima
6.20
7.35
8.05
8.35
9.45
10.05
10.40
12.40
15.05
17.05
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (17)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (86)
Odvážné srdce
Dobrodružný film (USA, 1997)
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015)
Vraždy v Midsomeru XIII
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA
ˇ nemovitostí
Výmeny

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

774 335 503

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
Přímým přenosem provázejí
Tereza Kostková a Marek Eben.
Zbývajících osm soutěžních párů
předvede quickstep a ča-ču,
tentokrát ve večeru věnovaném
muzikálům
21.40 Atlet roku
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Díky za ty dary
Komedie (USA, 2012). Hrají
M. Ruffalo, G. Paltrowová a další
0.40 Schimanski
Hřích. Kriminální cyklus (N, 2005)
2.10 Manéž Bolka Polívky
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008). Hrají
B. Polívka, J. Schmitzer, J. Somr,
V. Javorský, L. Vlasáková. Režie
J. Hřebejk
22.30 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007). Hrají
N. Cage, E. Mendesová, W. Bentley, P. Fonda, M. Long
0.40 John Q.
Drama (USA, 2002). Hrají D. Washington, R. Duvall, J. Woods,
A. Hechová, E. Griffin
2.40 Novashopping
3.00 Prásk!
3.25 Áčko
4.15 DO-RE-MI

20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Carrie
Horor (USA, 2013). Hrají
Ch. G. Moretzová, J. Mooreová,
J. Greerová a další
23.55 Vykoupení
Western (VB/Fr., 2000). Hrají
P. Mullan, M. Jovovichová, N. Kinská, W. Bentley a další. Režie
M. Winterbottom
2.25 Vraždy v Midsomeru XIII
Krvavé sedlo. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další. Režie
R. Holthouse
3.55 Carrie
Horor (USA, 2013)

Nova Cinema
7.30 Můj přítel Monk II (11) 8.20 Odložené případy
IV (15) 9.15 Neuvěřitelné příběhy 9.40 Neuvěřitelné
příběhy, sci-fi seriál (USA, 1985-1987) 10.30 Gilmorova děvčata V (12), seriál (USA, 2004) 11.25
Pan účetní se nevzdává, komedie (It., 1990) 13.05
Anonym, histor. film (VB/N, 2011) 15.45 Zkus mě
rozesmát, romant. komedie (USA, 2011) 17.55 Je to
i můj život, drama (USA, 2009) 20.00 Temný rytíř
povstal, akční thriller (USA/VB, 2012) 23.20 Empire
State, akční film (USA, 2013)

Prima cool
6.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (21, 22)
8.45 Stav ohrožení (12) 9.40 V utajení V (4) 10.35
To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (8) 11.55 Pevnost
Boyard (7) 14.15 Simpsonovi X (15) 14.45 Simpsonovi X (16) 15.15 Simpsonovi X (17) 15.45 Simpsonovi X (18) 16.15 Hrajeme s Alim 16.50 Re-play
17.20 Applikace 17.55 Simpsonovi X (19) 18.30
Simpsonovi X (20) 18.55 Simpsonovi X (21) 19.30
Simpsonovi X (22) 20.00 Našrot, komedie (USA,
2013) 22.05 Zbouchnutá, romantická komedie
(USA, 2007) 0.45 Hrajeme s Alim 1.20 Re-play 1.55
Applikace 2.25 Zbouchnutá, romantická komedie
(USA, 2007) 4.30 Ninja faktor po americku IV (23)

Prima love
7.55 Zlatý holky III (9) 8.25 Božské dorty IV (12)
8.55 Jak se staví sen 10.05 Ošklivka Betty III (12, 13)
11.55 Chirurgové VIII (17) 12.55 Jak jsem poznal vaši
matku II (5, 6) 13.55 Chůva k pohledání III (20)
14.25 Šílená jízda 16.25 Closer VI (11) 17.15 New
Look 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III
(13) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku II (7, 8) 19.50
Chůva k pohledání III (21) 20.15 Dívka z divočiny,
dobrodružný film (Kan., 2009) 22.20 Na doživotí II
(15) 23.15 Tráva VIII (3) 23.50 Closer VI (11) 0.45
Volejte Věštce 2.55 Weeds VIII (3) 3.20 Chirurgové
VIII (17) 4.05 Famílie V (16) 4.45 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (13)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida III (19) 9.00 ATP
Masters 1000 - Paříž 11.00 Magazín NBA Action (3)
11.30 NHL: Edmonton Oilers - Pitsburgh Penguins
13.50 Element 14.00 Strážce spravedlnosti II (9)
15.15 Kobra 11 XV (14) 16.10 Hvězdná brána: Atlantida III (19) 17.00 Eco Challenge Fidži (5) 17.50 Šílený kůň, western (USA, 1996) 19.30 Hvězdná brána:
Atlantida III (20), sci-fi seriál (Kan./USA, 2006)
20.20 Letec, biografický film (USA, 2004) 23.15
Přicházím s deštěm, thriller (HG/Irs./Fr./Šp., 2008)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Bolkoviny
7.20 Kantor Ideál. Veselohra (ČR, 1932)
8.50 StarDance VII... kolem dokola
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (10/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vřesový trůn
Pohádka (ČR, 2006)
14.05 O Všudybylovi
Pohádka (ČR, 1976)
15.05 Třetí táta
Rodinný film (ČR, 1988)
16.05 Bylo nás pět (4/6)
Pokoj lidem dobré vůle. Seriál
(ČR, 1994)
17.10 Zlá krev (4/7)
Histor. seriál (ČR, 1986)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Četnické humoresky (14/39)
Klaudynka. Krimiseriál (ČR, 1997).
Hrají T. Töpfer, L. Šafránková a další
21.50 168 hodin
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Polski film
Komedie (ČR/Pol., 2012). Hrají
P. Liška, M. Daniel, J. Polášek a další
0.15 Nicolas Le Floch
Případ z ulice Svobodných měšťanů. Histor. seriál (Fr., 2011)
1.55 Profil zločinu IV
2.55 Manéž Bolka Polívky
4.05 Hobby naší doby
4.35 13. komnata Lídy Rakušanové
5.00 Sváteční slovo ředitele Radia
Proglas Martina Holíka

NOVA
6.05
6.25
6.50
7.20
7.45
8.15
8.40
9.10
10.30
11.30

12.55
14.45
16.30
18.15
18.50
19.30
20.20
22.50
23.20
23.55

1.25
1.45

2.35
3.05
4.00
4.50

Oggy a Škodíci
Senzační Spider-Man (22)
Král džungle II (9)
Návrat do budoucnosti II (5)
Show Toma a Jerryho (16)
Jak vycvičit draky II (4)
Kutil Tim II (12)
Stolečku, prostři se!
Pohádka (N, 2008)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(49)
Francouzská spojka. Komediální
seriál (ČR, 2013)
Velký táta
Komedie (USA, 1999)
Čarodějky z předměstí
Komedie (ČR, 1990)
Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
Comeback
Scrabble trable. Sitcom (ČR, 2009)
Comeback
Koprovka. Sitcom (ČR, 2009)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Rozhodnutí
Střepiny
Přenašeči
Thriller (USA, 2009). Hrají
Ch. Pine, P. Perabová, E. VanCampová, J. Berry, L. T. Pucci a další
Novashopping
Kriminálka Miami IV
Přibitý. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají D. Caruso, K. Alexanderová,
E. Procterová, A. Rodriguez a další
Volejte Novu
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

6.00
7.10
7.40
8.15
9.20
9.55
11.00
11.55
12.50
13.45
15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.40
22.30

0.55

1.55
3.05

4.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (18)
Tajemství války (12)
Prima ZOOM Svět
Dva muži zákona (4)
Otec a dcera. Krimiseriál (N, 2012)
Partie
Jak se staví sen
Vychytávky Ládi Hrušky
Big Ben II (9)
Řád pro vraha. Krimiseriál
(N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XIII
Mrtvé ticho. Krimiseriál (VB, 2010).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (11)
Policejní dorost. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie M. Kopp
Partička
Dobrodruzi z velkoměsta
Komedie (USA, 1991). Hrají
B. Crystal, D. Stern, B. Kirby,
P. Wettingová, J. Palance
Vegas (12)
Stará láska rezaví. Krimiseriál
(USA, 2012). Hrají D. Quaid,
M. Chiklis, C. A. Mossová a další
Tajemství války (12)
Vraždy v Midsomeru XIII
Mrtvé ticho. Krimiseriál (VB, 2010).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
Nikdo není dokonalý

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Jak vycvičit draky II
(3) 6.55 Pan účetní se nevzdává, komedie (It.,
1990) 8.35 Je to i můj život, drama (USA, 2009)
10.50 Koření 11.45 John Q, drama (USA, 2002)
14.00 Neobyčejný život Timothyho Greena, fantasy film (USA, 2012) 16.05 U mě dobrý, komedie
(ČR, 2008) 18.10 Vzpomínky III (9, 10), krimiseriál
(USA, 2013) 20.00 Peacemaker, thriller (USA, 1997)
22.35 15 minut, akční thriller (USA/N, 2001) 0.50
Nebezpečná identita (21), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
6.40 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (9) 7.35
Applikace 8.10 Stav ohrožení (13) 9.10 V utajení
V (5) 10.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9) 11.15
Pevnost Boyard (1) 13.50 Simpsonovi X (19) 14.20
Simpsonovi X (20) 14.50 Simpsonovi X (21) 15.20
Simpsonovi X (22) 15.50 Velké nesnáze v Malé Číně
17.55 Simpsonovi X (23) 18.30 Simpsonovi XI (1)
18.55 Simpsonovi XI (2) 19.30 Simpsonovi XI (3)
20.00 X-Men: První třída, akční film (USA, 2011)
23.05 Živí mrtví V (8) 0.05 American Horror Story:
Coven (11) 1.05 X-Men: První třída, akční film (USA,
2011) 3.40 Živí mrtví V (8) 4.25 American Horror
Story: Coven (11) 5.10 Ninja faktor po americku IV

Prima love
7.55 Zlatý holky III (10, 11) 8.55 Božské dorty IV (13)
9.25 New Look 10.05 Ošklivka Betty III (14, 15) 11.55
Chirurgové VIII (18) 12.55 Jak jsem poznal vaši
matku II (7, 8) 13.55 Chůva k pohledání III (21) 14.25
Rozmarné jaro: Chuť do života 16.25 Closer VI (12)
17.20 Ricardovy recepty X (85) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA IV (1) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku II (9, 10) 19.50 Chůva k pohledání III (22) 20.15 Deník Bridget Jonesové, komedie
(USA, 2001) 22.25 Chirurgové IX (8) 23.25 Tráva
VIII (4) 23.55 Closer VI (12) 0.55 Volejte Věštce
3.00 Weeds VIII (4) 3.30 Chirurgové VIII (18) 4.10
Famílie V (17) 4.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA IV (1)

pondělí 9. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.20 Anténa. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
10.40 Ring volný 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Kino
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1974)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Místo zločinu Plzeň (4/6)
Opožděná vražda. Krimiseriál
(ČR, 2015). Hrají J. Zadražil,
M. Stránský, L. Vaculík a další
21.05 Rudyho má každý rád (11/12)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1979)
0.30 Kalendárium
0.45 AZ-kvíz
1.10
Kde bydlely princezny
1.30 Z metropole, Týden v regionech
2.00 Všechnopárty

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

22.50

23.45
0.35
1.25
2.10
2.30
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2910)
Doktoři z Počátků (126)
Kutil Tim II (13)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (12)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Pokoj, kde se dává sbohem.
Krimiseriál (USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Mrtvý muž přichází. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (397)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (22)
Konflikt pravomocí. Seriál
(USA, 2001)
Ulice (2911)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Atentát (5)
Fotbalista. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Kraus, H. Vagnerová,
R. Jašków, A. Opavská a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (7)
Neladící hlasy. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, K. Giddishová a další
Černá listina (19)
Kriminálka Las Vegas II (22)
Námořní vyšetřovací služba IV
Novashopping
Střepiny
Áčko

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.50
0.50
1.45
2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (19)
M.A.S.H (87-89)
To je vražda, napsala IX (11)
Poslední opona. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (8)
První oběť. Krimiseriál (N, 2010-2012)
Policie Hamburk (19)
Nevěra. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (7)
Diagnóza vražda. Krimiseriál
(N, 1993)
Castle na zabití (9)
Ztracené děvčátko. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010).
Hrají A. Jungová, O. Bootz,
J. P. Nünemann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (21)
Nechci dítě. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Spravedlnost v krvi III (12)
Vnitřní záležitost. Seriál (USA, 2013)
Takoví normální Američané (4)
U moci. Krimiseriál (USA, 2013)
Hawaii 5-0 V (25)
Krimiseriál (USA, 2014-2015)
Policie Hamburk (19)

6.00 Svět Nova Cinema 6.40 Jak vycvičit draky
II (4) 7.05 Nová cestománie 7.40 Velký táta 9.15
Vzpomínky III (9, 10) 11.15 Čarodějky z předměstí
12.55 Nebojsa 14.55 Peacemaker, thriller (USA,
1997) 17.15 Od ucha k uchu, romant. komedie (USA,
1997) 19.00 Gilmorova děvčata V (13), seriál (USA,
2004) 20.00 Blbý a blbější, komedie (USA, 1994)
22.10 Jesse Stone: Nový začátek, krimifilm (USA,
2006) 23.50 Zachraň mě VI (4), seriál (USA, 2010)
0.55 Černá listina (19), krimiseriál (USA, 2013)

Prima cool
7.25 Výjimeční (6) 8.40 Vítejte doma VI (28) 9.40
Futurama VI (6) 10.10 Jmenuju se Earl III (16)
10.40 Bořiči mýtů VI (3) 11.45 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (8) 12.50 Jmenuju se Earl III (17)
13.20 Simpsonovi X (23) 13.50 Simpsonovi XI (1-3)
15.20 Applikace 15.50 Futurama VI (7) 16.20
Bořiči mýtů VI (4) 17.25 Grimm III (8) 18.20 Simpsonovi XI (4) 18.50 Simpsonovi XI (5) 19.20 Simpsonovi XI (6) 19.50 Simpsonovi XI (7) 20.15 Ospalá díra II (18) 21.25 Teorie velkého třesku III (13)
22.00 Da Vinciho démoni (8) 23.10 Ohnivé nebe,
sci-fi film (Kan., 2005) 1.10 Ospalá díra II (18) 2.00
Da Vinciho démoni (8) 2.55 Ohnivé nebe

Prima love
9.35 Vinaři II (11) 9.55 Rosamunde Pilcherová: Sen
jednoho léta 11.55 Paničky z Orange County IV (3)
12.55 Máte doma uklizeno? VI (2) 13.25 Manžel
k pohledání (6) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku II
(9, 10) 14.55 Chůva k pohledání III (22) 15.25
Chirurgové IX (8) 16.25 Diagnóza vražda (17) 17.20
Ricardovy recepty X (86) 17.55 Vítejte doma VI
(29) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku II (11) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku II (12) 19.50 Chůva
k pohledání III (23) 20.15 Myšlenky zločince VIII (16)
21.15 Sběratelé kostí II (17) 22.15 Křižovatky života
23.20 Sběratelé kostí II (17) 0.15 Volejte Věštce 2.25
Diagnóza vražda (17) 3.10 Paničky z Orange County
IV (3) 3.55 Myšlenky zločince VIII (16)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Hobby
naší doby 10.25 168 hodin 11.00 Doktor Martin (11) 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Marie
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1977)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (8/13)
Nový vítr. Seriál (ČR, 2008)
21.05 Komici na jedničku
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 O mrtvých jen dobře
Detekt. film (ČR, 1985)
23.20 Na stopě
23.45 Otec Brown
Detekt. seriál (VB, 2013)
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera
1.30 Zajímavosti z regionů
1.55 Podzámecká zahrada v Kroměříži
2.15 Sváteční slovo ředitele Radia
Proglas Martina Holíka

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

21.35
22.40

23.30
0.25
1.10
2.00
2.15
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2911)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (14)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (13)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Přísun, krok. Krimiseriál (USA,
2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Kostlivci. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (398)
Nejdřív rocker, potom hoper.
Seriál (ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (23)
Seriál (USA, 2001)
Ulice (2912)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (609)
Rozumný požadavek. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, M. Zounar,
M. Randová. Režie M. Pivoňková
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (8)
Vojenská spravedlnost. Krimiseriál
(USA, 2013)
Černá listina (20)
Kriminálka Las Vegas II (23)
Námořní vyšetřovací služba IV
Novashopping
Atentát (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (398)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40
1.40
2.35
3.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (20)
M.A.S.H (89-91)
To je vražda, napsala IX (12)
Dvojí usvědčení. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (9)
Hromada střepů. Krimiseriál
(N, 2010-2012)
Policie Hamburk (20)
Otřesy. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (8)
Lepší dům. Krimiseriál (N, 1993)
Castle na zabití (10)
Vražedná identita. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš
kamkoli
Romantický film (N, 2010). Hrají
S. Schüttová, N. von Tempelhoff,
N. Warmuthová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (353)
Nikdy se tě nevzdám. Rodinný
seriál (ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička, J. Janěková, P. Štěpán. Režie J. Adamec
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (20)
Špatná chvíle, špatné místo.
Krimiseriál (N, 2014)
Spravedlnost v krvi III (13)
Sabotáž. Seriál (USA, 2013)
Takoví normální Američané (5)
Spravedlnost v krvi V (1)

5.00 Svět Nova Cinema 5.40 Show Toma a Jerryho
(15) 6.05 Senzační Spider-Man (21) 6.35 Hotel snů:
Vietnam 8.15 Gilmorova děvčata V (12) 9.05 Můj
přítel Monk II (12) 10.00 Odložené případy IV (16)
11.10 Od ucha k uchu 13.05 90210: Nová generace
(21) 13.50 Gilmorova děvčata V (13) 15.05 Blbý
a blbější 17.10 Doktorka z Dixie II (13) 18.10 Neuvěřitelné příběhy 19.05 Gilmorova děvčata V (14)
20.00 Doly krále Šalamouna (1, 2/2) 23.30 Zachraň
mě VI (5) 0.35 Černá listina (20)

Prima cool
8.40 Vítejte doma VI (29) 9.40 Futurama VI (7)
10.10 Jmenuju se Earl III (17) 10.40 Bořiči mýtů VI
(4) 11.45 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9) 12.50
Jmenuju se Earl III (18) 13.20 Simpsonovi XI (4)
13.50 Simpsonovi XI (5-7) 15.20 Teorie velkého
třesku III (13) 15.50 Futurama VI (8) 16.20 Bořiči
mýtů VI (5) 17.25 Grimm III (9) 18.20 Simpsonovi XI
(8-11) 20.15 Top Gear XXII (6) 21.25 Teorie velkého
třesku III (14) 21.55 Partička 22.40 Cesty k úspěchu
22.50 Shorts 23.25 Den nezávislosti: Invaze,
katastrofický film (Kan., 2013) 1.20 Partička 2.00
Den nezávislosti: Invaze 3.25 Ospalá díra II (15) 4.10
Grimm III (9) 4.50 Ospalá díra II (15)

Prima love
9.55 Rosamunde Pilcherová: Když srdce pláče
11.55 Paničky z Orange County IV (4) 12.55 Máte
doma uklizeno? VI (3) 13.25 Manžel k pohledání (7)
13.55 Jak jsem poznal vaši matku II (11) 14.25 Jak
jsem poznal vaši matku II (12) 14.55 Chůva k pohledání III (23) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (11)
16.25 Diagnóza vražda (18) 17.20 Ricardovy recepty X (87) 17.55 Vítejte doma VI (30) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku II (13, 14) 19.50 Chůva k pohledání III (24) 20.15 Castle na zabití VII (19) 21.15
Sběratelé kostí II (18) 22.15 Podvádíš mě! X (13)
23.15 Sběratelé kostí II (18) 0.10 Volejte Věštce 2.20
Diagnóza vražda (18) 3.05 Paničky z Orange County
IV (4) 3.50 Podvádíš mě! X (13)

středa 11. listopadu 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.50
Reportéři ČT 10.30 Příběhy slavných...
Antonín Moskalyk 11.25 Rudyho má
každý rád (11/12) 11.55 StarDance VII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Rytíř
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1986)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (2)
Malý a velký vrah. Krimiseriál
(ČR, 1968). Hrají J. Marvan, F. Filipovský, J. Vinklář, J. Bláha a další
20.55 První republika (11)
Seriál (ČR, 2014)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profil zločinu IV
Prach v očích. Krimiseriál (Fr., 2013)
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Na stopě
2.10 Dobré ráno
4.40 Pod pokličkou

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

22.55

0.40
1.25
1.45
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2912)
Ordinace v růžové zahradě 2 (609)
Kutil Tim II (15)
Seriál (USA, 1992)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (14)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Sen o dolarech. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Ledový muž. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (399)
Koktejl pro Lucii. Seriál (ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (1)
Vražda golfovou holí. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2913)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (127)
Sbalit jde každý. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Intimní past
Mysteriózní drama (USA/VB, 2011).
Hrají J. D. Morgan, H. Swanková,
Ch. Lee, L. Pace a další
Mentalista (1)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba IV
Áčko
Kolotoč

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50

1.50
2.50
3.50
4.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (21)
M.A.S.H (91-93)
To je vražda, napsala IX (13)
Mrtvé očko. Krimiseriál (USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (10)
Jedovatá hlína. Krimiseriál
(N, 2010-2012)
Policie Hamburk (21)
Dlouhá cesta zpátky. Krimiseriál
(N, 2007)
Komisař Rex (9)
Amok. Krimiseriál (N, 1993)
Castle na zabití II (1)
Bílý kůň. Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Čekání na
duhu
Romantický film (N, 2014). Hrají
E. Schweinsová, J. Sosniok,
T. Licht a další. Režie M. Keusch
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (22)
Zátoka Open. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar,
J. Schneiderová. Režie J. Novák
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (16)
Bojovník. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Zrozeni k zabíjení? IV (3)
Takoví normální Američané (6)
Spravedlnost v krvi V (2)
Policie Hamburk (21)

5.20 Show Toma a Jerryho (16) 5.45 Senzační Spider-Man (22) 6.10 90210: Nová generace (21) 7.00
Gilmorova děvčata V (13) 7.50 Můj přítel Monk II
(13) 8.45 Odložené případy IV (17) 9.35 Neuvěřitelné příběhy 10.50 90210: Nová generace (22) 11.40
Doktorka z Dixie II (13) 12.30 Gilmorova děvčata
V (14) 13.50 Doly krále Šalamouna (1, 2/2) 17.10
Doktorka z Dixie II (14) 18.10 Neuvěřitelné příběhy
19.05 Gilmorova děvčata V (15) 20.00 Zakletý
v čase 22.10 Dick 0.05 Zachraň mě VI (6)

Prima cool
7.25 Výjimeční (8) 8.40 Vítejte doma VI (30) 9.40
Futurama VI (8) 10.10 Jmenuju se Earl III (18) 10.40
Bořiči mýtů VI (5) 11.45 Top Gear XXII (6) 12.50
Jmenuju se Earl III (19) 13.20 Simpsonovi XI (8-11)
15.20 Teorie velkého třesku III (14) 15.50 Futurama
VI (9) 16.20 Bořiči mýtů VI (6) 17.25 Grimm III (10)
18.20 Simpsonovi XI (12, 13) 19.20 Simpsonovi XI
(14, 15) 20.15 Světové války (2) 21.25 Teorie velkého třesku III (15) 21.55 Partička 22.45 Cinema Tipy
23.15 Armáda temnot, horor (USA, 1992) 1.15
Partička 1.55 Herkules v podsvětí, dobrodružný film
(USA, 1994) 3.25 Ospalá díra II (16) 4.05 Grimm III
(10) 4.50 Ospalá díra II (16)

Prima love
9.55 Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš kamkoli
11.55 Paničky z Orange County IV (5) 12.55 Máte
doma uklizeno? VI (4) 13.25 Manžel k pohledání (8)
13.55 Jak jsem poznal vaši matku II (13, 14) 14.55
Chůva k pohledání III (24) 15.25 Castle na zabití VII
(19) 16.25 Diagnóza vražda (19) 17.20 Ricardovy
recepty X (88) 17.55 Vítejte doma VI (31) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku II (15, 16) 19.50 Chůva
k pohledání III (25) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (20) 21.15 Sběratelé kostí II (19) 22.15 TOP
STAR magazín 23.20 Sběratelé kostí II (19) 0.15
Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda (19) 3.10
Paničky z Orange County IV (5) 3.55 Křižovatky
života 4.45 Manžel k pohledání (8)

Česká republika
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Za Mistra zaskočím,
slibuje Gottův dvojník
Karel Gott se na pódiích
jen tak neukáže, fanoušci
však o hity jako Lady
Karneval naživo stejně
nepřijdou. Do služby se
hlásí Mistrův dvojník
Karel Emanuel Gott.
JOSEF HORA
ČR | Když se o náhlé žaludeční příhodě
a následné operaci zpěváka Karla Gotta dozvěděl jeho dvojník Kamil Emanuel Gott,
zaskočilo jej to stejně jako většinu národa.
„Pro něj to určitě nebylo nic příjemného,
vůbec mu to nezávidím,“ reagoval na konci minulého týdne Kamil Emanuel Gott,
vlastním jménem Emanuel Vohnout. Bohužel, tento týden navíc vyšlo najevo, že lékaři při břišní operaci našli Karlu Gottovi
zhoubné nádorové onemocnění mízních
uzlin, takzvaný Non-Hodgkinův lymfom.
Tisíce fanoušků božského Karla si od
prvních zpráv o zdravotních problémech
Mistra přejí jediné – aby se legendární zpěvák uzdravil a zpíval dál. Každopádně je
ale jasné, že v příštích měsících přijdou fanoušci o vysněný zážitek živého vystoupení českého slavíka… Jedině kdyby snad za
Karla Gotta někdo zaskočil. A zde se nabízí právě Emanuel. „Kdyby to někdo chtěl,
tak se samozřejmě dohodnu a vystoupím,
to by nebyl problém. Mám ale teď tolik
koncertů, že nevím, kam skočit. Zaplať
pánbůh mám plný kalendář aktivit, jezdím
vystupovat pátky a soboty, celkem mám
asi tak deset, jedenáct koncertů do měsíce,“ komentuje. Pokud by ale vystoupil
jako náhradník, má jasnou představu, ja-

„My si v žádném případě nekonkurujeme, spíš mu dělám dobrou reklamu,“
říká Kamil Emanuel Gott o vztahu k českému slavíkovi. FOTO | P. TOPIČ, MAFRA
kou písní by koncert uvedl. „Určitě jednoznačně bych zazpíval Lady Karneval, to je
jasné,“ je skálopevně rozhodnut o jednom
z největších trháků Karlovy tvorby.
Kamil Emanuel Gott je o jednadvacet
let mladší než jeho idol, takže se zdravím
prý zatím problémy nemá. „Musím zaklepat, zdraví je dobré. Jednou za čas si maximálně vezmu prášek na hlavu, když mě
rozbolí, to je všechno,“ popisuje. A dodává svůj recept, jak se udržuje v dobré kondici: „Já hraju v létě tenis a fotbal, tím si
tělo i trochu zhuntuju. Takže jednoznačně
sportem.“
Když se s Karlem Gottem potkal loni naposledy, tak si prý hezky popovídali. „On
na mě reaguje velmi kladně. Třeba vypráví, jak jel jednou autem a slyšel úryvek své
písničky, znejistěl a musel zastavit. Říkal

si, proboha, kdy jsem tohle natáčel? Byla
to moje nahrávka, která hrála z rádia. Takže když se potkáme, tak se pozdravíme, zeptáme se, co je nového, chvíli pohovoříme. Jinak jsme se potkali i mnohokrát
předtím,“ dodává.
Karel Gott prý svého následovníka jako
konkurenta v šoubyznysu nevnímá. „Víte,
já byl u nás první revival. Takže si myslím, že i z tohoto důvodu mě Karel tak nějak bere, je to bez problémů, přejeme si
také k narozeninám, takže v pohodě,“ podotýká Emanuel, jinak profesí také hospodský.
No a co by mu v tuto chvíli vzkázal?
„Ať mu to ještě dlouho zpívá. My si v žádném případě nekonkurujeme, spíš mu dělám dobrou reklamu. Takže hlavně ať je
zase fit,“ přeje si Emanuel.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Janda: Písničce
Vchází bez vyzvání
chyběl refrén
Dalibor Janda se
dlouho bránil spolupráci se skladatelem
Karlem Svobodou.
Hudbu ke svým písničkám si totiž Janda většinou píše
sám. Společně se pánové podepsali až pod nahrávku Vchází bez vyznání, která v roce 1989 doprovodila televizní seriál Druhý dech.
Svoboda pozval Jandu k sobě do studia, kde mu písničku přehrál. „Moc se
mi líbila, jenomže jí chyběl refrén,“ zavzpomínal Janda na rádiu Český Impuls AM 981. K seriálovým titulkům
totiž refrén nebyl potřeba. Konečnou
verzi dali dohromady společnými silami a budoucí hit rovnou nahráli.
Vchází bez vyzvání
šance pro tvá přání
k nám, vchází k nám...
(Hudba: Karel Svoboda
text: Jan Krůta)
Kdo Marii Rottrové vybral Markétku? To se dozvíte dnes v 11:30 v Hudebním kalendáři rádia Český Impuls.
Bonusová stanice Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů. Nebo poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady
Impulsovi je
zpěvák Josef Vojtek. Poslouchejte
ranní vysílání na Rádiu Impuls.

INZERCE

Smlouvu o půjčce vám
pošleme domů
Můžete si ji tak v klidu pročíst a vše důkladně promyslet.
Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 261 111
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Kino.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1974)
10.15 První republika (11) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala II
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 Křeček
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Listí na vozovce
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Nemocnice na kraji města - nové
osudy (9/13)
Sehrávání. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Schimanski
Smrt na sídlišti. Kriminální cyklus
(N, 2007)
0.05 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
1.05 AZ-kvíz
1.40 Klobouk Jiří Wimmer
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma

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

21.35
22.15

23.55
0.45
1.30
1.45
2.35
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2913)
MasterChef Česko
Kutil Tim II (16)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (15)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Pedofil. Krimiseriál (USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Doba odkladu. Krimiseriál
(USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (400)
Tichá voda z Kamenice. Seriál
(ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (2)
Rudé vlasy a stříbrná páska.
Krimiseriál (USA, 2008)
Ulice (2914)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (610)
Rány pod pás. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, M. Zounar a další
Prásk!
Křižovatka smrti 2
Komedie (USA, 2001). Hrají
J. Chan, Ch. Tucker, J. Lone,
Z. Zhangová, R. Sanchezová
Mentalista (2)
Námořní vyšetřovací služba IV
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
22.45
23.50
0.50

1.50
2.50

3.35
4.20

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (22)
M.A.S.H (93-95)
To je vražda, napsala IX (14)
Smrt na vlnách rozhlasu. Krimiseriál (USA, 1992)
Místo činu: Stuttgart (11)
Hra o čas. Krimiseriál (N, 2013)
Policie Hamburk (22)
Karlotta. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (10)
První cena. Krimiseriál (N, 1993)
Castle na zabití II (2)
Dvojí výzva. Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Stará
láska nerezaví
Romantický film (N, 2013). Hrají
I. Richter, U. Monnová, K. Leitnerová a další. Režie H. Metzger
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Ano, trenére!
Show Leoše Mareše
Policejní bažanti III (2)
Školní hrátky. Krimiseriál (Kan.,
2012). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Zrozeni k zabíjení? IV (4)
Spravedlnost v krvi V (3)
Odpustit a zapomenout. Seriál
(USA, 2014). Hrají T. Selleck,
D. Wahlberg, B. Moynahanová,
W. Estes a další
Policie Hamburk (22)
Nikdo není dokonalý

5.40 Blbý a blbější 7.30 90210: Nová generace (22)
8.20 Gilmorova děvčata V (14) 9.10 Můj přítel Monk
II (14) 10.00 Odložené případy IV (18) 10.50 Neuvěřitelné příběhy 12.10 90210: Nová generace (23)
12.55 Doktorka z Dixie II (14) 13.50 Gilmorova děvčata V (15) 15.10 Zakletý v čase 17.10 Doktorka
z Dixie II (15) 18.10 Neuvěřitelné příběhy 19.05 Gilmorova děvčata V (16) 20.00 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (13, 14) 21.50 Bojovník silnic
23.45 Zachraň mě VI (7) 0.50 Křižovatka smrti 2

Prima cool
7.25 Výjimeční (9) 8.40 Vítejte doma VI (31) 9.40
Futurama VI (9) 10.10 Jmenuju se Earl III (19) 10.40
Bořiči mýtů VI (6) 11.45 Světové války (2) 12.50
Jmenuju se Earl III (20) 13.20 Simpsonovi XI (12-15)
15.20 Teorie velkého třesku III (15) 15.50 Futurama
VI (10) 16.20 Bořiči mýtů VI (7) 17.25 Grimm III (11)
18.20 Simpsonovi XI (16, 17) 19.20 Simpsonovi XI
(18, 19) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III (16) 22.00 Inkvizitor, thriller (USA/N, 2005)
23.55 Poslední chlap na Zemi (4) 0.25 Inkvizitor,
thriller (USA/N, 2005) 2.20 Dexter VII (2) 3.15
Poslední chlap na Zemi (4) 3.40 Ospalá díra II
(17) 4.20 Grimm III (11) 5.05 Ospalá díra II (17)

Prima love
9.55 Rosamunde Pilcherová: Čekání na duhu 11.55
Paničky z Orange County IV (6) 12.55 Máte doma
uklizeno? VI (5) 13.25 Manžel k pohledání (9) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku II (15, 16) 14.55 Chůva
k pohledání III (25) 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (20) 16.25 Diagnóza vražda II (1) 17.20 Ricardovy recepty X (89) 17.55 Vítejte doma VII (1) 18.55
Jak jsem poznal vaši matku II (17, 18) 19.50 Chůva
k pohledání III (26) 20.15 Bez hranic (4) 21.15 Sběratelé kostí II (20) 22.20 Po krk v odpadcích III (18)
23.20 Sběratelé kostí II (20) 0.15 Volejte Věštce
2.25 Diagnóza vražda II (1) 3.10 Paničky z Orange
County IV (6) 3.55 Po krk v odpadcích III (18) 4.40
Manžel k pohledání (9)
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ČT1
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Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Kluci
v akci 10.20 Křeček. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1984) 10.40 Zlá krev (4/7)
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
16.00 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (12)
V lese. TV seriál (2015). Hrají
M. Donutil, T. Měcháček, R. Mikluš,
J. Čvančarová, T. Jeřábek a další
21.00 13. komnata Václava Malého
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.20 Profesionálové
Tajná zbraň. Krimiseriál (VB, 1979).
Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další. Režie M. Campbell
0.10 Kriminálka Paříž
Čas, který nám zbývá. Krimiseriál
(Fr., 2012). Hrají M. Voita,
J.-L. Joseph, S. Metzger, C. Zahonerová, L. Olmedo a další
1.00 AZ-kvíz
1.25 Objektiv
1.55 Dobré ráno
4.30 Žiješ jenom 2x
4.55 Malá farma

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.05

0.10
1.20
2.05
2.20
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2914)
Ordinace v růžové zahradě 2 (610)
Kutil Tim II (17)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (16)
Detektivní seriál (USA, 2003)
Odložené případy IV
Postav se a zakřič. Krimiseriál
(USA, 2006)
Námořní vyšetřovací služba IV
Zástěrka. Krimiseriál (USA, 2006)
Ordinace v růžové zahradě 2 (401)
Příliš mnoho důkazů. Seriál
(ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (3)
Rudý příliv. Krimiseriál (USA, 2008)
Ulice (2915)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012).
Hrají J. Hutcherson, D. Johnson,
M. Caine, V. A. Hudgensová,
L. Guzmán. Režie B. Peyton
Lovci mafie
Krimifilm (USA, 2013). Hrají
S. Penn, J. Brolin, R. Gosling,
E. Stoneová, G. Ribisi a další
Atentát (5)
Fotbalista. Krimiseriál (ČR, 2015)
Mentalista (3)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (401)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.15

0.25

2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (23)
M.A.S.H (95-97)
To je vražda, napsala IX (15)
Mrtvý květinář. Krimiseriál
(USA, 1992)
Místo činu: Brémy (1)
Přímo do srdce. Krimiseriál
(N, 1997-2001)
Policie Hamburk II (1)
Na útěku. Krimiseriál (N, 2007)
Komisař Rex (11)
Smrtící medvídci. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)
Castle na zabití II (3)
Tvář módního týdne. Krimiseriál
(USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Zaslíbená
nevěsta
Romantický film (N, 2013). Hrají
C. Ulmen-Fernandesová,
J. Schropp, N. Kiperová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vybíjená
Komedie (ČR, 2015). Hrají
O. Sokol, M. Suchánek, R. Genzer,
S. Krainová a další
Sopka
Akční thriller (USA, 1997). Hrají
T. L. Jones, A. Hechová, D. Cheadle
a další. Režie M. Jackson
Království
Akční film (USA/N, 2007). Hrají
J. Foxx, J. Garnerová, Ch. Cooper,
J. Bateman a další. Režie P. Berg
Spravedlnost v krvi V (4)
Policie Hamburk II (1)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Stolečku, prostři se!
7.15 90210: Nová generace (23) 8.05 Gilmorova
děvčata V (15) 8.55 Můj přítel Monk II (15) 9.45
Odložené případy IV (19) 10.35 Neuvěřitelné příběhy 11.50 Doktorka z Dixie II (15) 12.40 Gilmorova
děvčata V (16) 14.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (13, 14) 15.50 Vnitřní vesmír 18.10 Neuvěřitelné příběhy 19.05 Gilmorova děvčata V (17)
20.00 Sex ve městě 22.50 Texaský masakr motorovou pilou 3D 0.35 Zachraň mě VI (8)

Prima cool
7.20 Výjimeční (10) 8.30 Vítejte doma VII (1) 9.30
Futurama VI (10) 9.55 Jmenuju se Earl III (20)
10.30 Bořiči mýtů VI (7) 11.35 Autosalon 12.50
Jmenuju se Earl III (21) 13.20 Simpsonovi XI (16-19)
15.20 Teorie velkého třesku III (16) 15.50 Futurama
VI (11) 16.20 Bořiči mýtů VI (8) 17.25 Grimm III (12)
18.20 Simpsonovi XI (20-22) 19.50 Simpsonovi XII
(1) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (23)
21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (24) 22.10
Duchotřesení, horor (USA, 2012) 0.05 Kde hnízdí
smrt (2/2), thriller (Fr./N, 2012) 2.15 Ospalá díra II
(18) 3.05 Duchotřesení, horor (USA, 2012) 4.30
Ospalá díra II (18)

Prima love
7.25 Cesty domů II (275) 8.55 Kdo je kdo? 9.55
Rosamunde Pilcherová: Stará láska nerezaví 11.55
Paničky z Orange County IV (7) 12.55 Máte doma
uklizeno? VI (6) 13.25 Manžel k pohledání (10)
13.55 Jak jsem poznal vaši matku II (17, 18) 14.55
Chůva k pohledání III (26) 15.25 Bez hranic (4)
16.25 Diagnóza vražda II (2) 17.20 Ricardovy recepty X (90) 17.55 Vítejte doma VII (2) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku II (19, 20) 19.50 Chůva k pohledání IV (1) 20.15 Fanaticky zamilován, romantická
komedie (USA/N, 2005) 22.40 Sběratelé kostí II
(21) 23.40 Gigolové (1) 0.15 Sběratelé kostí II (21)
1.10 Volejte Věštce 3.10 Paničky z Orange County
IV (7) 4.05 Mrtví svědci (1)
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Tajenka: jehně odmítá hlasovat.

Po kousnutí nebezpečného „Líbí se mi tmaví chlapi“
pavouka muži zčernal krk
SVĚT | Invaze nebezpečných jedovatých
pavouků se dostala i do Evropy. Po extrémně teplém létě se v Anglii přemnožila „falešná černá vdova“. Jednomu muži,
kterého pavouk kousl do hlavy, úplně
zčernal krk.
První obětí nebezpečného pavouka je
33letý Sunil Dade, kterého „vdova“ kousla na zahradě v domě jeho rodičů v Londýně. Když šel muž posbírat usušené
prádlo, ucítil neskutečnost bolest na týlu

hlavu. S brekem utekl zpátky do domu,
kde křičel na svého bratra, aby mu pomohl. Ten mu ukázal mrtvého pavouka ležícího na jeho mikině. Společně se snažili
vymáčknout z hlavy co nejvíce jedu, ale
Dadovi po chvilce zčernal celý krk a jeho
tělo se neovladatelně třáslo. V nemocnici
dostal antibiotika, což mu po týdnu pomohlo, ale stejně se vyrovnává s potížemi. S krkem nemůže hýbat a stále cítí silnou bolest.
Expres.cz

Zemřela při terapii mrazem
SVĚT | Kryoterapie je léčba extrémním
chladem, která je v současné době dost
oblíbená. Čtyřiadvacetiletou ženu z Las
Vegas ovšem stála život. Manažerku salonu Chelsea Ake-Salvacion našli zmrzlou
na kost v jednom z kryo zařízení. Podle
všeho tam zůstala uvízlá deset hodin.
Do kryo místnosti, kde se teplota pohybuje mezi -110 až -160 °C, nejspíš šla
bez vědomí ostatních, co přesně se pak
stalo, není ale jasné. Je možné, že omdlela během terapie a udusila se, nebo se zařízení porouchalo. Každopádně trvalo
přes deset hodin, než někdo šel místnost
zkontrolovat.

Místní policie teď vyšetřuje, jak je
možné, že byla žena v místnosti tak dlouho bez asistence. Majitelé salonu se k incidentu nevyjádřili. „Chelsea pro mě
byla všechno. Byla má nejlepší kamarádka a bude mi chybět. Je velmi frustrující,
že se nedozvíme, co se přesně stalo. Nebyly tam žádné kamery. Ví to jedině
ona,“ řekla kamarádka ženy, která přijela
až z Havaje, aby identifikovala její tělo.
Více zpráv čtěte na www.expres.cz.

ČR | Simona Stašová po své matce Jiřině Bohdalové nezdědila jen herecký
talent, ale i pozitivní přístup k životu
a kouzlo osobnosti, díky kterému je
stále středem pozornosti.

Simona Stašová s Jiřinou Bohdalovou.
FOTO | LENKA HATAŠOVÁ
Pokud vím, jezdíte za kadeřníkem
až do Brna. V Praze jste žádného
kvalitního neobjevila?
Nevím, zda je v Praze dobrý či špatný. Já jezdím za kadeřníkem Oskarem do Brna, aby mi vlasy hlavně
ostříhal. Ale jinak vás asi zklamu,
o své vlasy se zase až tak nestarám. Je
to genetika. Můj táta má vlasy jak hřebíky a podívejte se na Jiřinku. Ta má
hlavu plnou krásných vlasů. Na to se
asi zaměřili rodiče, když mě tvořili.
Co se vám na mužích nejvíc líbí?
Já jsem povrchnější než někteří muži.
Mně se líbí, jak muž vypadá. Ráda se
podívám na tmavého chlapa, a to ještě

ve svých letech. Ale musím říct, že
chlapům na mně se nejvíc líbí má povaha. Myslím si, že svým zevnějškem
už bych žádného chlapa neokouzlila.
Možná pokud na mně zapracují
maskéři. Snažím se, aby se mnou byla
sranda, pohoda, abych si na nic nehrála, a tím pádem je přitahuji a mám
jich kolem sebe dost.
Radíte se s mámou o různých holčičích věcech?
Určitě ano. Máme spolu krásný vztah.
Máma je moje nejlepší kamarádka.
Jsem strašně šťastná, že ji mám. Mně
je šedesát a mámě bude pětaosmdesát. Která šedesátiletá ženská může
říct, že si může takhle popovídat se
svou mámou a vlastně i tátou. Tomu
bude osmaosmdesát, takže já jsem
vlastně pořád ještě dítě, což je nádherný. Čím víc ten čas ubíhá, tím víc si
vše uvědomuji.
Máte pocit, že vás rodiče ještě stále vychovávají?
Znáte rodiče, kteří nevychovávají své
děti, a to celý život? Ano, já to taky
tak mám. To, co mě kdysi štvalo,
dnes cítím jako milé a dojemné. Dokonce to i vyžaduji. Pokud povolí
a jsou moc mírní, dostanu paniku, že
se jim něco děje.
(fik, iDNES.cz)

Pro Markétu
Ka
na lázeňský po lfusovou
byt:
Vánoční odpo
činek
Ubytování: 3
dny/2 noci v
Hotelu Zámeček
Stravování: polop
****
enze
Program poby
tu: 1x
1x klasická částe originální poděbradská uhlič
čná masáž, 1x
itá koupel,
poukázka do
lázeňské kavá
rny
Poukaz č.: 145/
15
Poukaz pro 2
osoby. Platnost
poukazu 1 rok.

tel.: 325 606

HLEDÁME
OPERÁTORY PRO
CALL CENTRUM

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na externí spolupráci (ŽL)

Obchodník pro SME segment
Vaším hlavním úkolem bude: aktivní prodej
produktů na iDNES.cz, lidovky.cz, metro.cz, idos.cz
(zápis do databáze, banner.prezentace).
Místo výkonu práce: Praha a střední Čechy

VOLEJTE
225 063 120
iva.uhlikova@mafra.cz

NÁSTUP
MOŽNÝ
IHNED

Očekáváme: SŠ vzdělání, vysoké pracovní
nasazení, samostatnost, výborné komunikační
a prezentační dovednosti, dobrou znalost práce
na PC a orientaci na internetu. Práce je vhodná
i pro absolventy.
Nabízíme: prodej produktů s vysokým
potenciálem na trhu, motivující inanční
ohodnocení = ixní odměna + provize, garanci
vyšší ixní odměny v prvních dvou měsících
spolupráce, spolupráci na ŽL.
Kontaktní osoba: Renata Poláková,
tel: 225 063 113, e-mail: renata.polakova@mafra.cz
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.

Lázně Podě
brady, a.s.
Jiřího nám.
39, 290 33
Poděbrad
517, voka
y
ta@lazne-pod
ebrady.cz
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Místo slávy šli do basy

FOTO: ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS

Pokus o přepadení benzinky, přejetí chodce v opilosti
či nešťastné zastřelení kolegy na vojně.
Některé české celebrity mají ve svém životě
kaňky, které je přivedly až do vězení.
Jiné se do něj dostaly třeba kvůli represím
totalitního režimu. Za mříže se nedávno
málem podíval i prchlivý Josef Rychtář,
vdovec po Ivetě Bartošové. Ten je
ve sporu se svou bývalou manželkou.

Herečka REGINA RÁZLOVÁ
strávila rok ve vazebn
vazební
cele kvůli tomu, že sse
měla podílet na vytunelování firmy Skloexport. Od ministerstva spravedlnosti obdržež
la později omluvný dopis, že
byla stíhána nespravedlivě.
zachraňova
„Snažila jsem se zachraňovat
české sklo. A pak jednoho dne zastaví u domu auto s nějakými pán
pány
jako ze Solženicyna, odvezou vás
a vy nevíte proč,“ uvedla s odstupem času.

HANU HEGEROVOU poslali na půl
roku do vězení, když jí v osmdesátých letech omylem přišel na úče
účet
cizí honorář a peníze si nechala.
„Od té doby tvrdím, že když je
člověk zdráv a má kliku na dveřích, nemá právo říkat, že je nešťastný,“ hodnotí zkušenost z kriminálu.

Doba temnoty. Tak označil
MARTIN MAXA období několika let poté, co na vojně
vojn
nešťastnou náhodou
zastřelil svého kolegu vojáka
jáka. Strávil za to rok za mřížemi.
„Dodnes jsem nepochopil, jak se
navršilo tolik nešťastných náhod.
Dodnes mám v hlavě tu situaci,
vteřinu po vteřině i s vjeme
vjemem
střelného prachu. Přesto jsem pořá
pořád
přesvědčený, že jsem nemohl ničemu zabránit,“ uvedl po letech.

JIŘÍMU SCHMITZEROVI se v sedmdesátých
letech stala osudnou dopravní nehoda pod
vlivem alkoholu, při níž zemřel chodec. Odsoudili jej na tři roky, nakonec ale po roce a půl
brány vězení opustil. Tragédie však navždy
hluboce poznamenala jeho vztah s otcem Jiřím
Sovákem.

ONDŘEJI HEJMOVI se v časech hluboké totality nevyplatila cesta stopem
do Nepálu. Kvůli propadlému tranzitnímu
vízu totiž frontman Žlutého psa skončil
v íránském vězení. Přesto že si za mřížemi
pobyl pouze dva dny, nikomu by takový
zážitek nepřál. „Tehdy se ještě dalo jet přes Afghánistán. Na to bych si dneska netroufl,“ uvedl
po letech v médiích.

Studentská politická recese o vytvoření
fiktivního státu stála F. R. ČECHA několik
měsíců ve vyšetřovací vazbě. Někdo jej
totiž udal. „Byl to malér. Zvlášť
když vám na úvod řeknou:
Tady nejste pro nějakou
vraždičku
zlodějničku nebo vraždičku,
tady jste pro
podvracení
republiky
republiky,“
vzpomína
vzpomínal
uměle
umělec
na totalitu.

„Bylo to proto, že jsem chtěl naivním
způsobem vyřešit své dluhy.“ Tak zpětně komentoval herec a zpěvák JAN
RÉVAI svůj pokus o loupežné
přepadení benzinové pumpy,
ke kterému se odhodlal jako
mladý vyučený automechanik. Vyfasoval za něj dva a půl
roku natvrdo.

30

www.5plus2.cz

Seneca ve svých Morálních
listech Luciliovi napsal: ...

Tajenka: Životu umění slouží, moudrost vládne.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.
INZERCE

99,-/kg

109,-/kg

89,-/kg

Příbram
1.11.–30.11.2015

Cena za 100g 9,90Kč

www.co-op.cz

Gouda sýr 1kg Masité uzené ocásky 1kg
Alimpex food a.s.

59,90/kg
Cena za 100g 5,99Kč

Cena za 100g 10,90Kč

Cena za 100g 8,90Kč

Maso uzeniny Písek a.s.

Paštika s peč. masem 1kg
Paštika s brusinkami 1kg
Alimpex food a.s.

15,90

Cena za 100g 15,90Kč

15,90

69,90

Cena za 100g 15,90Kč

Cena za 100g 27,96Kč

Jacobs
Krünung 250g

Kapucín Gouda

Plátkový sýr 48% 100g
Accom a.s.

Kuřecí párky
Striptýzky 1kg
Vodňanská drůbež a.s.

Lučina 100g

23,90

Cena za 100g 23,90Kč

Sedlčanský Hermelín
100g TPK s.r.o.

TPK s.r.o.

5,90

8,90

Cena za 100g 3,93Kč

8,90

Cena za 1l 5,93Kč

Cena za 1l 17,80Kč

Bílý jogurt
150g
Zott s.r.o.

15,90

12,90

Cena za 100g 7,37Kč

Cena za 100g 10,60Kč

Dámsi pomazánkové 150g

neochucené, se šunkou, s pažitkou

Accom a.s.

16,90

Cena za 100g 4,25Kč

Mléčná rýže 150g+25g zdarma
Lactalis s.r.o.

Mullermilch 400g
Braník 11° Bonaqua 1,5l Bonaqua 1,5l
mléčný nápoj MIX
0,5l
jemně perlivá neperlivá
Alimpex food a.s. Staropramen a.s.
Coca-Cola a.s.

.
Upozorňujeme,
že ceny uvedené v letáku mají charakter obecné informace. Je v pravomoci prodejců zúžit nabídku uvedenou na tomto letáku adekvátně k prodejní ploše prodejce.
Za chyby způsobené při tisku neručíme. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Ceny uvedeny v Kč.

Příbramsko
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Další příbramský talent: Barák
Ve třech posledních
zápasech nastřílel tři
branky. To je skvělá
bilance mládežnického
reprezentanta Antonína
Baráka.
PETR PROCHÁZKA ML.
PŘÍBRAM | Prakticky co půlrok, to
představení nového talentovaného borce. To je v poslední době vizitka fotbalové Příbrami v první lize. Letos na podzim vyšla řada na Antonína Baráka, dvacetiletého odchovance klubu.
Mladý záložník dostává čím dál více
šancí v základní sestavě, za což se odvděčil třemi nastřílenými góly v posledních třech zápasech.
„Z tohoto hlediska mám skvělé pocity, hlavně vítězný gól v Ostravě byl
strašně důležitý. To nám hodně pomohlo,“ svěřil se Antonín Barák.
Další dvě branky přidal v pohárovém
střetnutí na hřišti Hradce Králové a v do-

Antonín Barák (vpravo) se raduje ze vstřeleného gólu. V příbramském dresu
zažil stejný pocit ve třech posledních zápasech.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

mácím ligovém představení s Brnem.
„V poháru v Hradci Králové jsme podali dobrý výkon a vytvořili jsme si slušnou pozici před odvetou. Proti Brnu mě
to strašně mrzí, protože to měl být vítězný zápas, je to strašná škoda,“ litoval
Barák po remíze 1:1. „Všichni jsme
byli zklamaní, cítili jsme, že se nás
Brno bálo. Oni jenom bránili a nakopávali dlouhé míče.“
K fotbalu ho přivedl otec, který v Příbrami pracuje jako velmi uznávaný mládežnický expert.
„Jsem šťastný i za tátu. To on mě dostal tam, kde jsem. Když jsem dal první
ligový gól v Ostravě, tak jsem mu hned
volal a došlo i na slzy,“ prozradil Barák.
„Táta mě držel zkrátka a hodně mi toho
předal. Neustále hledá, co bych měl
zlepšit. Pochvala sice potěší, ale pochválit umí každý. Mnohem více mi dá jeho
konstruktivní kritika,“ dodal talent, jehož potěšila i čerstvá pozvánka do reprezentace do 21 let.
Aby byl ještě lepší, potřebuje především stabilizovat výkony, jejichž kolísavost je mu někdy vyčítána.
V Příbrami k tomu má prostor.

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

Vám nabízí
dle Vašeho přání:

● vázané kytice pro různé
příležitosti (svatba, dárkové
kytice, oslavy, výzdoby)
● smuteční vazbu
● hrnkové květiny, řezané
květiny, keramika a doplňkové
sezónní zboží
● donáška kytice podle
Vašeho přání

Mezinárodní personální společnost ADECCO
hledáme pro svého klienta společnost
LEGO Production s.r.o. v Kladně uchazeče na
pozici:

PENÍZE
IHNED ZA
VAŠI
NEMOVITOST

Informace a prodej
Květinka Vila OBORA

- okamžitá výplata
zálohy, exekucí a dluhu

www.zahradnictvíObora.cz

Volejte
774 335 502

Dvořákovo nábř. 20, Příbram
 318 622 602
E-mail:
zahradnictví.obora@gmail.com

OPERÁTOR VÝROBY
Nabízíme:











Hledáme:

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

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

VŠECHNY DÁRKY
VYŘEŠÍTE NA ALZA.CZ

více na www.alza.cz/vanoce

Ha
Harmonie
designu
a chuti
POUKAZ

Připraví
Př av polévku
raz dva

800,- nebo
1 200,-

Tefal Easy Soup BL841137
+ Un
avu polévek
vek
Unikátní přístroj pro přípravu
+ 4 automatické programy vaření a mixování
+ Udržování teploty po dobu až 40 min
+ Automatický program snadného čištění
+ Bezpečný, tepelně izolovaný povrch

2 999,objednací kód:

TEFPOL01

4 749,objednací kód:

EAV2204c

Dokonalé espresso
i cappuccino
Saeco HD8911/09 Incanto
+ Automatický espresovač s napěňovačem mléka
+ Nastavení síly kávy, délky extrakce i teploty
+ 100% keramický mlýnek, 5 stupňů jemnosti mletí
+ Integrovaný klasický napěňovač mléka
+ Filtr AquaClean proti vodnímu kameni
* Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup malých
spotřebičů PHILIPS v hodnotě 2999 Kč

*

*Kupte kávovar Nespresso a získáte poukaz 1 200 Kč
nebo 800 Kč na nákup kávy. Akce platí od 2. 11. 2015 do 24. 1. 2016.

3 790,objednací kód:

EAN3364b2

Nový král
v péči o chrup

Maximum šťávy
i vitamínů
PHILCO PHJE 5020
+ Odšťavňovač s pomalým lisováním
+ Dvoufázový proces pro maximální výtěžnost
+ Velmi snadné čištění přístroje
+ Velmi tichý chod (pouze 30 dB)
+ Rozebíratelný, části možno mýt v myčce

NESPRESSO Krups U Earth XN250A10
+ Stylový kávovar s jednoduchou obsluhou
+ Příprava kávy pouhým pohybem posuvníku
+ Vysoký tlak 19 bar, 3 nastavení velikosti šálku
+ Rychlé nahřátí (25 sekund)
+ Exkluzivně pro kávové kapsle Nespresso

Oral B Black Pro 7000
+ Elektrický zubní kartáček s 3D systémem
+ Možnost propojení se smartphonem pomocí Bluetooth
+ 6 čisticích programů, 5 čisticích hlavic v balení
+ Časovač na 4× 30 s, tlakový senzor
+ Navíc černé cestovní pouzdro
+ LIMITOVANÁ EDICE

5 499,objednací kód:

ORAEK011

Domácí
Do
smoothie
všude s sebou
POUKAZ
2 999,*

14 999,objednací kód:

EAN3530f

Russell Hobbs Aura Mix&Go Pro 22340-56
+
+
+
+

Praktický
Pr
mixér s uzavíratelnou odnímatelnou nádobou
Čepele k drcení ledu, díly vhodné do myčky
Užitečný nástavec na mletí
2× 600ml lahev s uzávěrem

1 499,objednací kód:

RUHMS025

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 6. 11. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111

