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Zámek dostal šanci

Záchrana zdevastované památky postoupila do další fáze. Bude mít střechu
PSÍ KAMARÁDSTVÍ BEZ HRANIC

Dvojici čtyřnohých
terapeutek dělí 70 kilo
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DANA MORÁVKOVÁ

Belmondo nejsem, ale
s kaskadéry jsem i létala ...str. 4

Lenka Kodešová v nejstarší gotické části severního křídla zámku, která právě dostává novou střechu. FOTO | M. STRNADOVÁ

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MIROSLAVA STRNADOVÁ
PĚTIPSY | Z kdysi honosného renesančního zámku v obci Pětipsy na Chomutovsku jsou dnes jen obvodové zdi.
Ale to se teď postupně začíná měnit. Jedna z nejzdevastovanějších památek v Česku má nakročeno k záchraně.
Po statickém zajištění částí, které hrozily zřícením, a vyklizení velkého množství suti se dělníci pustili do zastřešení
nejstarší gotické části severního křídla.

Jen letošní práce vyjdou na více než
1,1 milionu korun, velkou část pokrývá
dotace Ústeckého kraje, třicet procent
nákladů hradí spolek ze svých zdrojů
a z peněz od dárců. „Stavební práce za-

1,1

milionu korun bude stát
částečné zastřešení
nejstarší části zámku

čaly v srpnu. Nejdříve řemeslníci dozdili nejstarší gotické klenby, staticky je zajistili a nyní dělají provizorní zastřešení. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v jihozápadním rohu severního

křídla,“ uvedla Lenka Kodešová, předsedkyně pražského spolku Via Levamente, který záchranu zámku zajišťuje.
„Kvůli chybějící střeše se v minulosti
propadly krovy, a tím se objekt roztáhl.
Tím, jak sem prší, to je to nejhorší, co
může být. Jen za poslední dva roky se
zhroutily klenby ve východním křídle.
V první fázi je proto důležité celý objekt zastřešit, byť provizorně, a zastavit
tak další devastaci. Dalším krokem
bude vybudování krovů a stavba střechy,“ popsal architekt Luděk Kamiš.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

MALÍ ČEŠTÍ GÉNIOVÉ
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Dvojice chlupatých „doktorů“
Psí kamarádství nezná
hranic. Důkazem je irský
vlkodav Ebi a maltézský
psík Lily, dvojice
terapeutů.
5plus2
■ ROZHOVOR
MIROSLAVA STRNADOVÁ
POSTOLOPRTY | Víc odlišnou a podivnou terapeutickou dvojici nenajdete.
Zatímco čtyř a půlletá fenka irského vlkodava Ebi váží přes 70 kilogramů, její
o tři roky mladší parťačka, maltézáček
Lily, má necelé dva kilogramy. Společně docházejí za seniory do nemocnice,
kde pomáhají zapomenout na zdravotní
potíže a navodí pohodu. „Je úžasné vidět, jak staří lidé v přítomnosti psa najednou ožijí, hladí je a povídají si
s nimi,“ říká canisterapeutka Hana Novotná z Postoloprt.
Jak jste se ke canisterapii dostala?
Před více než čtyřmi lety jsem si splnila
svůj velký sen a pořídila si irského vlkodava, fenku Ebi. A tím to všechno začalo. Od první chvíle se mnou jezdila do
zaměstnání, do Domova dětí a mládeže
v Postoloprtech, kde byla v kontaktu
s dětmi i klienty a tím proběhla přirozená socializace psa. Po čase jsem se náhodou dozvěděla o canisterapii, což mě zaujalo. Absolvovaly jsme s Ebi výcvik
a poté složily zkoušku. Ta se musí každý rok obnovovat.

Doprovází vás dva pejsci, kromě irského vlkodava Ebi je to ještě maltézský psík Lily. To je dost nesourodá dvojice, jak na vás lidé reagují?
Lily má zkoušku na canisterapii teprve
od letošního jara. Je
pravda,
že všud e ,
kam
přijdeme, vyvolám e
rozruch
a pobavení. I na
ulici se za
námi lidé
otáčejí.

Když jsem si ji pořídila, měla jsem obavu, aby jí Ebi omylem neublížila, třeba
nezašlápla, ale holky se rychle srovnaly
a stala se z nich nerozlučná dvojka.
Jak konkrétně canisterapie pomáhá?
To záleží na
tom,
s kým ji provádíte.
Může pomáhat malým dětem,
men-

Rozdílnost je
vidět
na první pohled, liší
se fenky
výrazně i
povahově?
Ano. Ebi je
dáma s velkým D, nic
ji nevytočí. Lily je
naopak
šašek.

tálně a zdravotně postiženým, lidem po
úrazech i seniorům.
Za jakými klienty docházíte?
Zpočátku jsem dojížděla na oddělení
DIOP (Stanice dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče, pozn.) lounské nemocnice, kde jsme s Ebi pracovaly s pacienty s těžkým neurologickým postižením. Základní metodou canisterapie je
polohování, při níž se v několika polohách přikládá klient ke psovi. Pes díky
své teplotě působí na pacienta velmi příjemně, uvolňují se ztuhlé svaly
a díky dýchání psa se většinou
zklidní i dech člověka. Ebi je
pro svou velikost pro tuto metodu vhodná. V současné
době jezdím s Ebi i Lily za seniory na oddělení sociálních
lůžek lounské nemocnice.
S Ebi mám také postavený
výukový program, kde je
hlavním cílem děti seznámit s blahodárným vlivem
pejska na člověka a hravou formou je poučit
o péči a odpovědnosti
za spokojený život
pejska.
Jaký vliv má canisterapie na seniory?
Canisterapie má pozitivní vliv na psychologickou
a sociální stránku. Všichni klienti si obě holky oblíbili a na každou návštěvu
se těší. Psi jim vybavují
i vzpomínky, protože většina z nich dříve psa měla.
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Hledáme

řidiče kamionové dopravy
C+e pro tahač s návěsem actros mp4/man
Požadujeme alespoň částečnou znalost němčiny
Nabízíme férové platové podmínky a víkendy doma
Telefon: +49 3771 216010
Životopisy zasílejte na e-mail: Spedition_doehler@t-online.de

• bez bourání
• bez nástřiku
• montáž 2 hodiny

záruka 5 let
tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

KRÁTCE
Jirkov pořídí do ulic nové
kamery
JIRKOV | Více kamer do ulic plánuje
umístit městská policie v Jirkově. To
s sebou přinese nejen investici do samotné technologie, ale i přestěhování
stávajícího velína, kde strážníci kamerový systém obsluhují. „Současné prostory nevyhovují a není už možné jejich
další rozšíření. Rádi bychom přitom,
aby centrální pult obsluhovalo více lidí.
Do budoucna proto počítáme nejen s náborem strážníků, ale i civilních zaměstnanců, mohli by to být třeba i tělesně postižení,“ řekl ředitel městských strážníků Martin Řehůřek.
(mst)
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„

rozesměje
Pokaždé vidím, jak jim kontakt s pejsky
pomáhá, vykouzlí jim úsměv na tváři.
Nemají z Ebi strach? Přeci jen svým
vzhledem budí respekt.
Při prvním setkání mají někteří lidé
z Ebi obavu, ale irští vlkodavové jsou
povahově velmi klidní a přátelští. Ebi si
kontakt nevynucuje, stojí u člověka,
dívá se na něj a čeká na pohlazení. Během chvilky jsou obavy pryč. To Lily je
živější, klienti si ji mohou vzít do náruče a pochovat.
Jak dlouho terapie trvá?
Na oddělení strávím 60 minut. Hodina
je pro pejsky tak akorát, je to pro ně náročné. Přejímají na sebe nálady a pocity
klientů a současně musejí být celou
dobu pozorní. Jakmile přijedeme domů,
odpočívají i několik hodin.
Z čeho se takové aktivity platí?
Činnost je dobrovolná, ale holky dostávají samé dobroty od klientů v podobě
piškotů.
Jaké musí mít pes dovednosti?
Základ je, aby měl rád kontakt s lidmi
přirozeně, nesmí se do něj nutit, ale
musí ho to bavit. Velmi důležitá je výchova a výcvik, především dobrá ovladatelnost a poslušnost. Nesmí ho rozrušit náhlý zvuk, třeba rána nebo výkřik,
rychlý či nekoordinovaný pohyb pacienta. Zkrátka musí to být „kliďas“. Samozřejmě i mezi psem a pánem musí být
stoprocentní důvěra.
Jaká plemena jsou pro canisterapii
vhodná?
Z obecného hlediska není rasa ani veli-
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Zámek dostal druhou šanci

Nezáleží na
plemeni psa,
ale především na jeho
povaze. Musí mít rád lidi
a být „kliďas“. Neméně
důležitý je výcvik.
kost psa limitující, čehož jsme důkazem.
Jaký nejsilnější zážitek jste v nemocnici prožila?
Bylo to na oddělení DIOP, kde jsem se
vůbec poprvé setkala s lidmi s traumatem mozku (apalický syndrom). Vzpomínám si na jednoho mladého muže,
který měl po velmi těžkém úrazu hlavy.
Zpočátku vůbec nereagoval na okolí,
byl to takový hadrový panáček. Po několika setkáních začal na Ebi reagovat, hladil ji, za půl roku dokázal vyslovit i její
jméno. V ten moment jsem si naplno
uvědomila, že to má opravdu smysl.
Jak se na canisterapii dívá lékařský
personál? Někteří bývají k alternativním způsobům léčby skeptičtí.
Canisterapie neléčí tělo po fyzické stránce, ale pomáhá po psychické stránce,
což je také důležité. Osobně jsem se s negativním názorem ze strany nemocničního personálu nesetkala. V lounské nemocnici nás přijali vlídně. Pracují tam
lidé s pokrokovým myšlením, kteří chtějí pacientům a klientům pobyt zpříjemnit, a vidí, že kontakt s pejsky má na ně
pozitivní vliv.

Ze zámku v Pětipsech zbyly jen obvodové zdi.
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Spolek Via Levamente zdevastovanou památku, z níž zbyly jen obvodové
zdi, koupil za 3 miliony korun před pěti
lety. K zámku náležejí i hospodářské budovy. Následně se lidé ze spolku pustili
do záchranných prací. Ty potrvají ještě
řadu let, jak dlouho, to záleží na finančních možnostech spolku.

Je jednou z nejhorších
památek v kraji

Protože se jedná o kulturní památku, dohlíží na průběh oprav Národní památkový ústav (NPÚ). „V tomto případě je
postup záchrany i z hlediska památkového zákona vzorovým příkladem. Třeba
zdivo je dozdíváno z cihel a původního
materiálu. Není to tak volba dnešní technologie, která by pravděpodobně spočívala v tom, že by se to vylilo betonem
a svázalo,“ sdělil ředitel NPÚ v Ústí

FOTO | M. STRNADOVÁ

nad Labem Petr Hrubý.
Původně renesanční zámek ze 16. století vznikl přestavbou gotické tvrze ze
13. století, následně byl několikrát přestavován. Ve druhé polovině 19. století
zámek i přilehlý statek vzkvétaly díky
tehdejšímu správci Gustavu Hodkovi.
Během druhé světové války tam byl zajatecký tábor. Po válce byl majitelům
zkonfiskován. Osudným mu bylo hospodaření státního statku po roce 1948. Restituentům byla v 90. letech vrácena zřícenina, z níž zbývaly pouze části obvodového zdiva s několika zbylými klenbami v přízemí. „Zámek v Pětipsech je
jeden z nejhorších v kraji. Jsme rádi, že
se našla dobrovolná společnost, která se
toho nezalekla a přispívá k tomu, že
toto kulturní dědictví zůstane zachováno. Doufáme, že za podpory dotačních
titulů budou práce pokračovat i dále,“
dodal Hrubý.
Po opravě chce spolek zámek otevřít
veřejnosti a pořádat tam akce.
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ADVENTNÍ

Adventní nabídka platná pouze 4. 12.- 10. 12.
Obývací stěna, dub
Sonoma / bílá mat nebo
vzhled beton / bílá mat,
270 × 197 × 34-42 cm,
1000036-00, 01**

NABÍDKA
Přejeme Vám
klidný
adventní čas

S VÁMI
8 490.Sleva

58%

3 499.Cena platná pouze v termínu 4. - 10. 12. 2017

Nabídka platí do 10. 12. 2017
nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.
Více informací na www.asko.cz
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Česká republika

Belmondo nejsem, ale zvládla
jsem s kaskadéry létat vzduchem
Ačkoliv její tatínek byl matematik a maminka
ekonomka, byli to právě oni, kdo v Daně Morávkové
vypěstovali lásku k baletu i k opeře. „Hodně mi četli
také pohádky. Zůstala mi po nich i láska ke knihám,
kterou jsem přenesla rovněž na mého syna,“ říká
herečka, která se v pohádce objevila už coby dívka.
„Měla jsem tehdy políbit Marka Vašuta. Trochu
se mi při tom podlomila kolena,“ směje se.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Když si Danu Morávkovou před
13 lety vyhlédla americká produkce velkofilmu Van Helsing, znamenalo to pro oblíbenou představitelku princezen kromě neobvyklé herecké zkušenosti i test fyzické zdatnosti. „Moji postavu chytí filmové příšery,
vynesou do vzduchu a pak pustí. Kdybych se
hodně bála a nešlo mi to, zahrála by tu scénu
kaskadérka. Ale zvládla jsem to,“ vzpomíná.
Mluvíme spolu v brzké pondělní dopoledne, pak spěcháte za prací. Jsou
pro vás jako herečku tyto předvánoční týdny hodně hektické?
Docela ano, právě se připravuji na dopolední představení v Divadle pod Palmovkou, kde vystupuji ve hře „Jak je důležité
býti (s) Filipem“, v níž hraji slečnu Prismovou. V hledišti dnes zasednou studenti – a to je skvělé publikum. Ať hraji dopoledne nebo večer, pro studenty nebo dospělé, hraji pořád strašně ráda. Mám také
roztočenou komedii Jak se moří revizoři.
Kromě seriálu Ordinace v růžové zahradě
připravuji pokračování V.I.P. vražd a naživo téměř každý večer vystupuji v diva-

dlech, nejčastěji v tom pražském Bez zábradlí. Veškerá moje práce se tedy točí kolem herectví, takže třeba knížku nebo kuchařku ode mne nečekejte. (smích)
Pocházíte z jihočeského Písku, tatínek
byl matematik, maminka ekonomka.
Byl ve vědeckém ovzduší rodiny plném čísel čas na příběhy a pohádky?
Rodiče mi pohádky četli a společně jsme
chodili i na představení do divadla. A také
na opery a balety, které jsem jako holčička
milovala. Láska ke knihám mi po rodičích
zůstala a přenesla se i na mého syna.
Vyrostla jste v době, kdy vznikaly nejkrásnější české filmové pohádky. Kterou máte dodnes nejraději?
V časech mého dětství, tedy v 70. a 80. letech, se točila jedna pohádka za druhou.
Třeba ty velkovýpravné, jako Popelka
Václava Vorlíčka nebo spousta takových,
které vznikaly ve studiu. Na podobných
pohádkách jsem zkrátka vyrostla. Tehdy
jsem byla platonicky zamilovaná do Libušky Šafránkové, takže nejraději z tohoto období mám asi Popelku.
Princezna byla i vaše první pohádková role. Když jste dosáhla plnoletosti,
hrála jste v německé pohádce bratří
Grimmů Princezna Husopaska.

Dana Morávková

Narodila se 29. července 1971 v Písku.
V dětství se věnovala baletu,
gymnastice a krasobruslení.
Je dvojnásobnou juniorskou mistryní
republiky v tancích na ledě.
■ Vystudovala herectví na DAMU
a choreografii na HAMU.
■ V divadlech působí od roku 1993, první
filmovou roli ale dostala už ve 14 letech
ve snímku Veronika.
■ Oblíbená byla i jako moderátorka, řadu
let uváděla ranní vysílání televize Nova.
■ Kromě herectví se stále věnuje také
choreografii, v roce 2012 se zúčastnila
i taneční soutěže StarDance.
■ Už déle než 20 let je vdaná za
skladatele a klavíristu Petra Maláska.
Mají spolu jednoho syna.

■

■

FOTO | KLÁRA BARTHELDI

Každá holka si touží zahrát princeznu.
Byla jsem skoro ještě dítě a snažila se splnit to, co po mně chtěl pan režisér. Měla
jsem jezdit na koni, koupat se ve studené
vodě a také se políbit s princem. Byla
jsem ještě hodně nezkušená, tak jsem spíš
byla ze všeho trochu vyplašená. Ten kůň
se jmenoval pohádkovým jménem Falada
a byl to skvělý herecký partner. Bratři
Grimmové mají občas pohádky trochu
morbidní, k natáčení hororu jsem se ale dostala až později.
Ještě než zmíníme horory, po Princezně Husopasce jste dostala ještě
mnoho pohádkových rolí...
Moje první pohádka s paní režisérkou
Vlastou Janečkovu se jmenovala Fubu.
Točili jsme ji s Petrem Štěpánkem a Markem Vašutem, kterého jsem měla políbit.
On byl tehdy už známý z filmu Pěsti ve
tmě. Mně se při líbací scéně trochu podlomila kolena a on mi řekl: Neboj, holčičko, oni tě na DAMU líbat naučí. A naučili... Se zmíněnou paní režisérkou jsem natočila ještě hodně pohádek. Třeba Princezna Slonbidlo, Světýlka z blat nebo

Král a zloděj. A vznikly i další pohádky
jako Jezerní královna nebo Z pekla štěstí,
kterou jsem točila se Zdeňkem Troškou,
a dodnes je v televizním vysílání často
opakují.
Teď k tomu zmiňovanému hororu.
V roce 2004 jste byla vybrána do slavného amerického filmu Van Helsing,
což pro vás znamenalo poměrně náročné natáčení, že?
Natáčení předcházelo mnoho konkurzů,
protože zahraniční filmaři české herce vůbec neznali. Když mě vybrali, měla jsem
velkou radost. Následovaly zkoušky, jak
moc jsem zdatná v kaskadérském řemesle. Moji postavu totiž filmové příšery chytí, vynesou do vzduchu a pak upustí. Kaskadéři museli vyzkoušet, jestli s nimi
zvládnu létat vzduchem. Nakonec kývli
a řekli: Dana, ta to zvládne!
Že jste pohybově nadaná, je známé,
v dětství jste mnoho tréninků strávila
na ledě mezi krasobruslařkami.
To byla dobrá průprava pro natáčení
s kaskadéry, že?
Oni byli velcí profesionálové a já se
s nimi vůbec nebála a cítila se absolutně bezpečně. Kdyby mi to nešlo nebo bych se moc bála,
dostala bych dublérku,
kaskadérku. Belmondo
sice nejsem, ale zvládla jsem to.

PŘIJMEME MUŽE
I ŽENY DO VÝROBNÍCH
PODNIKŮ
OPERÁTOR VÝROBY
SVÁŘEČ
ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK

MZDA: AŽ 185,-/HOD.
ČISTÉHO

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
TÝDENNÍ ZÁLOHY

800
128 128
VOLEJTE ZDARMA
KALIKOVA 1, PLZEŇ

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ
LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou
technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují
na principu infračerveného záření a proudění
teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu
se keramický nebo metalový panel stane krásným
doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes
prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo
časovač. Metalový topný panel má integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat
teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

S

LEVA A
Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
Ž 70
NA PAN 0,- Kč
Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
EL!
Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000 W/hod.,
Teploceramic pouhých 550 W/hod.)
● Krytí IP54, jednoduchá instalace
●
●
●
●

TEPLOCERAMIC TCM 600
nyní jen za 4 990,- Kč
(550 W, vytopí až 14 m2, keramika)
sleva 500,- Kč
TEPLOCERAMIC SWRE 1000
nyní jen za 5 990,- Kč
(1000 W, vytopí až 24 m2, metalový, bílá barva)
sleva 700,- Kč
Pozn.: (550 W, vytopí až 14 m2/ 30 m3 - 1000 W, vytopí až 24 m2/ 50 m3)

Zakoupíte v trafikách nebo na internetu.
Více informací na www.mobil.cz
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Filmů s nestvůrami je plno, ale
Sedm let od snímku Čertova nevěsta se režisér Zdeněk
Troška opět vrací do pekla. Tentokrát v nové pohádce
Čertoviny, která přijde do kin už krátce po Vánocích –
4. ledna. „Modrookého čerta asi ještě ve filmu nikdo
neměl,“ líčí v narážce na herce Jakuba Prachaře, který
ve filmu ztvárnil jednu z hlavních rolí. „Přepisy našich
temných pohádek moc velkou oblibu nezískaly, proto
radši zůstávám u veselého vyprávění,“ vysvětluje.

p ■5plus2
ADVENT
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zdeněk Troška za svou kariéru natočil řadu pohádek, přesto nejpopulárnější zůstává ta, která vznikla už před
30 lety – O princezně Jasněnce a létajícím ševci. „Tenkrát jsme žádné počítače neměli, všechny trikové záběry se dělaly na koleně. Bylo mně líto Honzy Potměšila, který trpěl zavěšený na lankách
pod jeřábem v různých výškách,“ vzpomíná režisér, který nedávno dokončil novou pohádku Čertoviny.
Bál jste se jako malý, že vás na Mikuláše odnese čert do pekla?
To si pište! Z čertů jsem měl jako malý
kluk opravdu nahnáno. Těch pár dnů před
Mikulášem byly těžkou zátěží pro mou malou dušičku a o to větší úleva byla, když čerti s Mikulášem po oddrmolené modlitbičce
táhli o dům dál a mě nechali u nás doma.
Byl jste vůbec zlobivé dítě?
Věřte nevěřte – nebyl. Odmala jsem miloval knížky, ležel jsem v nich od rána do večera a dokonce jsem si je tajně nosil do školy a četl pod lavicí. Hlavně při předmětech, o kterých jsem už od šesté třídy věděl, že je nikdy v životě potřebovat nebudu – matika, fyzika, chemie, geometrie,

Zdeněk Troška

Narodil se 18. května 1953
ve Strakonicích.
■ Pochází z jihočeských Hoštic,
které se několikrát objevily v
jeho nejslavnějších komediích.
■ Středoškolská léta trávil
na Lycée Carnot ve
francouzském Dijonu, poté
vystudoval filmovou a
televizní režii na pražské
Filmové a televizní
fakultě Akademie
múzických umění.
■ Je režisérem
divácky
úspěšných filmů.
Prvním z nich byl snímek Bota
jménem Melichar (1983). Natočen byl
ve stejném roce jako později
legendární 1. díl trilogie Slunce, seno...

■

a které mě tudíž vůbec nezajímaly. Rád
jsem si kreslil, a proto jsem na nějaké zlobení neměl čas. Dokonce mě i puberta laskavě obešla, najednou mi narostly vousy,
zhrubl hlas a docela v pohodě jsem dospěl
v muže. (smích)
Spousta českých pohádek má v podstatě hororový základ. Nenapadlo vás
některou natočit právě v tomto žánru? V české kinematografii by to bylo
celkem originální…
Máte pravdu, pohádky jsou v podstatě horory. Jen si vezměte ty od bratří Grimmů,
ale i severské balady nebo ruské byliny, to
je jedna hrůza za druhou. Ostatně ani náš
Karel Jaromír Erben či Božena Němcová
a další osvícenci devatenáctého století nezůstávali pozadu – Erbenova Kytice je
sbírkou úžasných hororů s pohádkovým
nádechem. Jenže dnešní pohled na český
pohádkový svět se měří spíš očima laskavého Jana Drdy, Josefa Lady a dalších,
kteří zmírnili pohádkové zlo, zlidštili
nebe i peklo, a proto jsou naše pohádky milé a úsměvné. Při dnešní frekvenci amerických a jiných západních fantasy filmů, plných nestvůr
a stoupenců absolutního
zla, jsou ty naše

přímo pohlazením po duši. Všimněte si, že
filmové přepisy českých smutných či temných pohádek si oblibu našich diváků nezískaly, byť byly skvěle natočené. Proto raději zůstanu u veselého pohádkového vyprávění.
Ve vaší nové pohádce Čertoviny hraje
hlavní roli čerta modrooký blonďák Jakub Prachař. Takhle podle vás vypadá
ideální čert?
Jakub Prachař je výborný herec, tvárný
a s obrovským tvůrčím potenciálem. Zahraje cokoliv, o tom jsem byl přesvědčen.
A nemýlil jsem se. Modrookého čerta asi
ještě nikdo ve filmu neměl. Nutno podotknout, že mu to tam sluší a že se bude
fanynkám líbit i jako čertisko.
Filmoví kritici vaše filmy většinou vůbec nešetří. Dodnes ale pějí nemalou
chválu na pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci. V čem je podle
vás tahle pohádka tak výjimečná?
Nevím, nezkoumal jsem to. Snad výborná
parta lidí před i za kamerou, krásné exteriéry i barrandovské ateliéry, kostýmy, triky,
hudba, prostě všechno se tak nějak sladilo
dohromady a vznikla hezká filmová pohádka. Na filmovém festivalu v tehdejším Gottwaldově děti daly svůj hlas oběma čarodějnicím, které je bavily nejvíc, což ovšem
nepřicházelo z výchovného hlediska v úva-

hu. Prostě záporné a negativní postavy nemohly být vzorem naší socialistické mládeži a tak Helenka Růžičková a Yvetta Blanarovičová vyšly naprázdno.
Po trikové stránce šlo tehdy o unikátní projekt.
Ano, tenkrát v roce 1986 nebyly žádné počítače a všechny trikové záběry se dělaly,
jak se říká, na koleně a většinou přímo na
place. To pochopitelně vyžadovalo spoustu času a trpělivosti od všech zúčastněných. Bylo mně líto Honzy Potměšila, který trpěl zavěšený na lankách pod jeřábem
v různých výškách. O to víc jsem obdivoval jeho odvahu, se kterou se pouštěl do
každého létacího záběru. Inu, mladý sportovec a nadšenec.

„

Že natáčím
porno? Ano, ale
jen takové socialistické!
Natáčení snímku Slunce, seno a pár facek pro změnu údajně málem překazila policie. Co se tehdy mužům zákona
nelíbilo?
Kvůli autorským právům jsme nemohli použít sebekratší záběry z jiných filmů, které
promítá farář Otík babkám na faře a tlustý
Josef Béďovi a Evíkovi. A tak jsme si je
museli natočit. Umučení svatého Šebestiána, Píseň o Bernadettě, ale i porno záběry,
prostě všechno. Přivezl jsem kostýmy
z Barrandova, do nich oblékl své známé
a sousedy z Hoštic a hned první natáčecí
den 12. července 1988 jsme je v okolí Hoštic natočili. Jenže ony dvě dívenky, které
se eroticky „snažily“, se posléze někde na
diskotéce svým výkonem pochlubily a nějaká všímavá duše to honem nahlásila na
VB. Strážci zákona přijeli k nám domů
a prý, že točím porno. Ano, ale jenom takové socialistické, odpověděl jsem. Nehnuli brvou. Mohli
bychom to vidět? Vzal jsem
je dál a pustil na videu natočené záběry. Ale vždyť
tam není nic vidět, prohlásili trochu zklamaně. Vždyť jsem vám
říkal, že je to takové socialistické
porno, smál
jsem se.

FOTO | FÉNIX FILM/V. RESLER
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české pohádky pohladí po duši
Raoul Schránil a další. V roce 1968 jsem
nastoupil do strakonického gymnázia, na
humanitní větev s hlavním jazykem francouzštinou. Tu jsem si studoval doma u televizního kurzu, který uváděla Irena Kačírková, Marie Drahokoupilová a nějaký
Francouz. Mně se ta řeč zalíbila a nevynechal jsem jediný díl pořadu. Tím pádem
jsem měl pak na gymnáziu před svými
spolužáky lehký náskok. Ředitel školy
si toho na hospitaci všiml a nabídl mi možnost zúčastnit se konkurzu na studium ve znovuotevřených sekcích ve
Francii. Uspěl jsem a odjel na tři roky do
daleké ciziny…

Zdeněk Troška se Sarou Sandevou
při natáčení pohádky Čertoviny.
Nastala nějaká kuriózní situace i při
natáčení Čertovin?
Ano, jedna opravdu zvláštní. Moje paní
profesorka Ertlová ze strakonického gymnázia jela na výlet do Svaté země. A v Jeruzalémě napsala na papírek – ať Zdeňkovi svítí sluníčko a film se podaří – a strčila
ho do Zdi nářků. Od 23. května do
28. června, kdy jsme film natáčeli, ani jednou neskáplo, slunce svítilo od rána do večera. Prostě zázrak. Při posledním záběru
v posledním dni natáčení zahřmělo a jen
jsme všechno sklidili a hnuli se ku Praze,
propukla bouřka a pršelo celé další tři
dny. Zázrak, velebnosti. (smích)
Vraťme se ještě trochu více v čase.
Coby středoškolák jste studoval ve
francouzském Dijonu, což za minulého režimu vůbec nebylo běžné. Jak
jste se k téhle příležitosti dostal?
To, že jsem se tam dostal, byl v podstatě
také zázrak. V roce 1966, kdy začalo takzvané pražské jaro a zavál dech demokracie a volnosti, se opět otevřely československé sekce ve Francii, které tam v roce
1922 založil Edvard Beneš. Na té v Dijonu studoval třeba Jiří Voskovec, herec

Můžete trochu zavzpomínat na váš tamější studentský život?
Byl tam zastaralý školský systém snad ještě z doby Napoleona III. Děs a běs. Jako
na vojně, ještě hůř. Na dortoiru, tedy společné ložnici, nás spalo čtyřicet, budíček
v šest ráno, v deset večer večerka. Ve volných hodinách se muselo sedět ve studovnách, na ložnici nebyl přístup, až ve
21:30. Rychle se omýt, vyčistit zuby a do
postele. Žádné rádio, žádná televize. Sprcha ve čtvrtek od 17 do 19 hod, v sobotu
taktéž. Zákaz jakéhokoliv opuštění lycea,
vycházka do města byla jen ve čtvrtek od
14 do 17 hodin, pak v sobotu odpoledne
a v neděli. I když jsme neměli co studovat,
museli jsme trčet povinně ve studovně.
Jídlo lehké, leč krutě nedostačující, tedy
aspoň pro mě. Francouzští spolužáci na
nás koukali jako na marťany z východu,
nevěděli, kde nějaké Československo vůbec leží, jestli jsme republika nebo království, jestli také u nás jezdí vlaky, prostě neuvěřitelné. Ale profesoři nás měli rádi, protože jsme byli ukáznění studenti, což se
o těch francouzských říct moc nedalo.

„Slavnou operu bych rád dostal na filmové plátno“
Ačkoliv jej diváci znají především jako tvůrce lidových
komedií a pohádek, Zdeněk Troška (na snímku při
přebírání státního vyznamenání letos 28. října)
úspěšně režíruje i opery. Nejednou proto uvažoval, že
by oba světy propojil a na filmová plátna převedl
silný operní příběh. „Moct tak natočit českou
pohádkovou Rusalku nebo ruského Evžena Oněgina,
to by byla největší radost mé duše,“ svěřuje se.
„Rusalku jsem režíroval třikrát – na Křižíkově fontáně,
ve Státní opeře Praha a ve Státním divadle v Košicích. A vždycky to byla úžasně krásná práce!
Stejně jako Faust a Markéta nebo Čarostřelec či Carmen,“ vypráví. První Troškovou operou byl
v roce 1989 Verdiho Don Carlos. „To byla skutečná životní zkouška. Zkoušet jsem začal pár dní
před 17. listopadem. Den po revoluci mi přišlo na zkoušku do divadla jen pár lidí – třetina se
hodila marod a vyčkávala, jak to dopadne, další třetina zvonila klíči na Václaváku a se zbytkem
jsem zkoušel. Nikdy jsem neměl všechny účinkující na jevišti, dokonce ani na generálce!
Naštěstí se premiéra zdařila bez chybičky a bylo dobře,“ uzavírá Zdeněk Troška.

v němčině a angličtině. Když zemřeli, jejich chalupu koupili lidé, kteří ke knihám
neměli žádný vztah. A protože jim doma
překážely, naházeli je do stodoly. Pak je
po pytlech prodávali za pár korun lidem na
zátop! Co také s nimi jiného, nikdo jim nerozuměl, tak aspoň poslouží na podpal do
kamen! Když jsem se to dověděl, rozhodl
jsem se knihy zachránit. S kamarády ze třídy jsem naplánoval důmyslnou výpravu,
jak je záchranit. Z kamenného přístěnku,
přiléhajícího ke stodole, jsme za podzimního sychravého večera rozebrali dost velkou část zdi a tímto otvorem pak vynášeli

knihy ven. Bylo nám jedno, že v přístěnku
jsou uskladněná jablka na zimu, tudíž jsme
jich dost pošlapali, což bylo daleko větší
provinění než samotná loupež knih.
Přišlo se na to?
Samozřejmě to na nás prasklo, já jako iniciátor byl náležitě potrestán – musel jsem
sám všechny knihy z babiččiny sýpky,
kam jsem je schoval, odnosit zpátky do
stodoly a narovnat rozebrané kameny na
zídku. To bylo v listopadu a v březnu
v akci jarního sběru nám je pak sami dali
všechny do sběru.

Coby student jste byl ukázněný, ale
jako dítě jste jistě nějakou tu klukovinu provedl. Vybavíte si tu největší?
To bylo v páté třídě. V sousedství žili dva
bratři, staří mládenci. Byli vzdělaní a tudíž
měli velké množství knih, hlavně ale

INZERCE

CHCETE LEVNĚJŠÍ
PŮJČKU?
Zkuste www.zonky.cz, nebo nám zavolejte
zdarma na 800 459 460.

Tohle je příklad půjčky 50 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 685 Kč a úroku 3,99 % p. a. je RPSN 4,7 %. Poslední
splátka dělá 620 Kč. Celkem zaplatíte 58 475 Kč. Poplatek tisíc korun uhradíte pouze při poskytnutí úvěru.
Jsme Zonky s.r.o.

8 8. prosince 2017

Česká republika

Nastupuje
generace
skeptiků
Jsou relativně šťastní, ale
budoucnost nevidí příliš
pozitivně. Dnešní generace
dětí a teenagerů je podle
výzkumu organizace
UNICEF pesimističtější než
jejich generační předchůdci
před 10 lety. Důvod?
Mimo jiné i to, že mají větší
přehled o dění ve světě.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Budeme za několik let mluvit o současné generaci českých dětí jako o generaci skeptiků? Podle výsledků výzkumu světové organizace UNICEF je to pravděpodobné. „Současné děti jsou trochu jiné
než ty, které vyrůstaly před deseti lety.
Jsou sice stále poměrně šťastné, méně
však důvěřují dospělým, jsou více skeptické, budoucnost nevidí příliš pozitivně
a celá čtvrtina dospívajících chce žít jinde
než v Česku. To nám dělá starost,“
říká Pavla Gomba, výkonná ředitelka
UNICEF ČR. Právě tato organizace provedla v různých státech světa rozsáhlý průzkum s názvem Mladé hlasy 2017. V Česku do něj bylo zapojeno okolo čtyř stovek
dětí a teenagerů ve věku od 9 do 17 let.
Pojďme se na některá zjištění podívat
konkrétněji. Svůj život jako šťastný charakterizovalo 58 % dotázaných dětí ve
věku od 9 do 17 let, přičemž více je šťast-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ných dívek než chlapců, a to zhruba
o 10 %. Asi nikoho příliš nepřekvapí, že
se ke štěstí častěji hlásily mladší děti od
9 do 13 let než teenageři od 14 do 17 let.
Obecně si ale čeští rodiče mohou gratulovat alespoň k tomu, že většina dětí si skutečně po většinu života připadá šťastná.
Jako nešťastný popsalo svůj život pouze
dvě a půl procenta dětí.

Čtvrtina dětí chce žít jinde
Co českým dětem dělá největší vrásky na
čele a čím se trápí? Je to škola. Když totiž
odpovídaly na otázku, kvůli čemu se nejčastěji cítí nešťastné, nejpočetnější zastoupení, a sice 23 %, měla odpověď: „Když
se mi ve škole nedaří.“ Ukázalo se, že dívky problémy s učením prožívají mnohem
více než kluci. Školu totiž označilo jako
důvod neštěstí přes 27 % děvčat oproti
19 % chlapců.
Když děti popisovaly, jaké situace jim
dělají největší starosti, kromě potíží ve
škole a v rodině – což byly dvě nejčastější
odpovědi – se u více než 14 % dětí objevila jedna překvapující odpověď, a sice:
„Když nemáme peníze.“ Finanční otázky
rodiny navíc nevnímají jen starší děti, ale

registrují je i ty mladší. Více než každé desáté dítě v Česku od 9 do 13 let si dělá starosti kvůli nedostatku peněz.
To může do jisté míry souviset s tím, že
Česko zdejší děti nevnímají zrovna jako
zemi zaslíbenou. „Současné děti jsou rezervovanější částečně proto, že mají větší přehled o tom, co se ve světě děje,“ říká Jana
Proboštová z agentury STEM/MARK, která výzkum letos v létě prováděla. Pouze
třetina dětí si myslí, že Česká republika
pro ně bude lepším místem pro život.
Ostatně 24 % teenagerů uvedlo, že by ra-

Facebook i vysněná práce. Co prozradil průzkum?

16 % dětí uvedlo, že pokud by mohly v rodině něco změnit, přály by si mít rodiče více doma.
20 % dětských idolů tvoří zpěváci a hudební skupiny, sportovci jsou až na druhém místě.
■ 43,8 % školáků ve věku od 9 do 13 let používá sociální síť Facebook, u náctiletých
od 14 do 17 let je to přes 90 %.
■ 40 % rodičů se snaží dohlížet a ovlivňovat, co jejich děti na internetu dělají.
■ 48 % dětí od 9 do 17 let věří, že jejich život bude lepší než život rodičů.
■ 5,9 % dětí si přeje být lékařem či lékařkou, je to nejčastěji uváděné vysněné povolání.

■

■

INZERCE

Hlasujte naostro... 3... 2... 1... teď !
Po oznámení oficiálních kandidátů
na prezidenta odstartovala
24. listopadu druhá fáze projektu
Prezident 21. Dáváme všem
kandidátům opět rovnou šanci na
vítězství. Podpořte své favority
ještě před skutečnou volbou.

WWW.PREZIDENT21.CZ

250 000+ Čechů se již zapojilo

Volební rádce, názory kandidátů

Profily a rozhovory na jednom místě

ději žili za hranicemi, a to především
v USA nebo ve Velké Británii.

Prezidentovi nevěříme
Také důvěra je pro současnou generaci dětí
vzácnější hodnota, než tomu bylo při posledním šetření v roce 2008. Obecně totiž
klesá důvěra v dospělé, a to zhruba o 4 %.
Nejvíce ale děti stále ještě věří svým rodičům, a to celkem neotřesitelně. Matkám
věří 93 procent dětí, otcům 83 %. Následují
lékaři (90 %), učitelé (69 %), policie
(64 %) nebo armáda (55 %). Všichni ale zaznamenali znatelný pokles důvěry – například učitelé o sedm procent za pouhých
osm let. Ale kantoři na tom v dětských
očích nejsou zdaleka tak špatně jako politici. Důvěra dětí ve vládu se pohybuje okolo
13 %. Snad největší propad důvěry ale zaznamenal úřad prezidenta. Zatímco v roce
2008 hlavě státu věřilo 43 procent, dnes je
to pouhých 18 procent dětí a dospívajících.

AKCE PROBÍHÁ OD 13. 9. DO 19. 12. 2017.
VÍCE NA LASKANEBESKA.BILLA.CZ.

Sbírejte svítící hrdiny z oblohy!

Znáte
z TV

-33%
Pomeranč

volný, 1 kg
Španělsko
dříve 29,90

19

Znáte
z TV

-28%

90

Krolewski sýr
plátky

100 g, více druhů
dříve 31,90

22

90

Znáte
z TV

-46%

790

Hollandia
Selský jogurt bílý

200 g
dříve 14,90

100 g = 3,95 Kč

Znáte
z TV

Znáte
z TV

PŘI KOUPI 2 KS
NÁLEPKA NAVÍC

-22%
Bohemia
Kotlíkové
brambůrky

120 g, více druhů
dříve 44,90

34

90

100 g = 29,08 Kč

-30%
Višně v hořké
čokoládě
190 g
dříve 99,90

Znáte
z TV

69

90

100 g = 36,79 Kč

-50%
Tchibo
Exclusive, Espresso
250 g, více druhů
dříve 139,90

6990
100 g = 27,96 Kč

Znáte
z TV

-42%

Nivea
sprchový gel

-40%
Elmex zubní pasta

75 ml, více druhů
dříve 99,90

59

90

100 ml = 79,87 Kč

-53%
Finish Quantum
tablety do myčky

40 ks
dříve 389,00

250 ml, více druhů
při koupi 1 ks 69,90

od 2 kusů

17990
1 ks = 4,50 Kč

3990

1 ks

100 ml = 15,96 Kč
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Život s malým géniem? Často si
S vrstevníky sice někdy strádají, ale kvůli jejich
začlenění do kolektivu to bývá nezbytné. Dětství
malých géniů tak může být docela krušné.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | U podlouhlého nízkého stolku
sedí sotva desítka dětí, které soustředěně pastelkami čarují do obrázkových listů. Některé si u kreslení povídají, jiné se
v tichosti koncentrují. Na první pohled
to připomíná klasickou školku, kde děti
dostaly tvořivý úkol. Jenže stačí se několika z nich zeptat na věk a rozpoutá se
mezi nimi zasvěcená debata, která vás
okamžitě přesvědčí, že tohle není jen
tak obyčejná třída ze školky.
„Mně je pět,“ hlásí odvážně hnědovlasý chlapec s velkýma zvědavýma očima. Blonďatá dívenka vedle něj ukazuje
na prstech ruky, že jí jsou teprve čtyři.
Když se jí zeptáte, jestli umí do čtyř napočítat, bez přemýšlení ze sebe vychrlí
čísla do deseti. To u ostatních vzbudí zájem o to, kdo dokáže napočítat nejdál.
Závody v počítání po chvíli přeruší svérázná holčička. Ta své kamarády usměrní výrokem, že žádný z nich beztak nemůže napočítat do nekonečna, protože
to je přeci nekonečná řada čísel. Ostatní
se zamyslí a téma se přesune do roviny
s téměř existenciálním přesahem – jak
vlastně vnímat nekonečno?
Ne tohle opravdu není obyčejná školka. Pražské Centrum nadání, které
mimo jiné v týdnu provozuje Dětský
klub, se totiž na práci s talentovanými
INZERCE

dětmi specializuje a v Česku zdaleka
není jediné. Je to trochu paradox, ale v
obyčejné školce výrazně nadané děti většinou nezáří. Život s malým géniem totiž nemusí být vůbec jednoduchý. Mívají velice často problémy se socializací.
„Nerozumí si s vrstevníky a přirozeně
vyhledávají kontakt se staršími dětmi
nebo dospělými. Jenomže to v rámci školy nebo školky moc dobře nejde,“ vysvětluje Václav Fořtík z Centra nadání.

„

Nadané děti
bývají ve
školce často nešťastné,
protože nemají parťáka.
To je ostatně nejčastější důvod, proč
se na něj rodiče obracejí. Hledají pro
své děti kolektiv, do kterého zapadnou
a v němž se nebudou cítit osaměle. „Nadané děti bývají ve školce či škole často
nešťastné, protože si nemají s kým popovídat, nemají parťáka, kterého by zajímaly stejné otázky,“ popisuje Fořtík.
Třída Dětského klubu, kterou jsme
popsali, má do klasické školky daleko.
Děti nepobíhají, nehrají si s panenkami ani nejezdí na plastových tatrovkách. Hračky zde sice jsou, ale povětšinou jde o stavebnice, skládačky a
především nejrůznější deskové a
postřehové hry. Právě postřehové

hry typu Cink nebo Dobble zvládají nadané děti hrát podstatně dříve než jejich
vrstevníci ve školce. A tak ve své kmenové třídě nemají prakticky žádnou konkurenci. „Sám to přirovnávám k pingpongu. Pokud hrajete s někým, kdo hraje o hodně hůř, nebo o hodně líp, tak si
vy ani váš soupeř pořádně nezahrajete,“
přibližuje Fořtík.
Ve školce výrazně vyčníval také dnes už osmiletý Potáp Halubničaj, který si přeje
být programátorem, až vyroste. Učitelka
oslovila jeho
rodiče s tím,
že chlapec nedává prostor
ostatním dětem, jakmile dojde na
jakékoli
otázky, hádanky a kvízy. „Pořád se
hlásil o slovo,
všechno
věděl

a ostatní děti se nemohly pořádně projevit. Byl příliš aktivní a ubíral jim tím
prostor,“ vysvětluje Potápova matka,
paní Halubničajová, proč se rozhodli najít svému synovi kolektiv, kde se mohl
pravidelně intelektuálně vyřádit. „Strašně rád do klubu chodil. Problém ve školce se tím navíc vyřešil,“ dodává.
I když se rodičům podaří najít organizaci či specializovaný dětský
klub, který se zaměřuje na nadané, není tak úplně v jejich zájmu, aby mezi
stejně intelektuálně
vybavenými dětmi
trávily jejich ratolesti většinu času.
Navzdory tomu,
že jsou děti v takovém kolektivu spokojené a
šťastné, je pro ně
důležité naučit
se fungovat především tam, kde
nejsou kolem
jen samí nadaní.
„To je důvod,
proč jsme postupně

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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nerozumí s ostatními dětmi
došli k modelu, že každé dítě k nám chodí pouze jednou, maximálně dvakrát
týdně. Děti potřebují socializaci i v běžném prostředí,“ zdůrazňuje Fořtík.
Ostatně socializace je podle něj hlavním cílem na prvním stupni základních
škol. „Pokud jde vyloženě o znalosti,
které na prvním stupni dítě ve škole získá, při intenzivním studiu by je průměrný žák mohl získat za rok a půl. Pět let
se do školy chodí především kvůli jiným dovednostem, než je školní látka,“
dodává. Pro rodiče tak může nastat zajímavý paradox. Jejich potomek potřebuje místo a kolektiv, kde se bude moci
realizovat a bude do něj zapadat, ale zároveň v něm nesmí být až moc, aby neztratil schopnost a motivaci zapadnout
do běžné společnosti.
Spektrum talentu je navíc nesmírně široké a mnohdy těžko rozpoznatelné.
„Můžete mít děti, které v matematické
oblasti nebudou mít výsledky nic moc,
a dokonce třeba ani s verbální stránkou
na tom nebudou nejlíp, ale mohou být
skvělými lídry, protože dokážou rozpoznat schopnosti u druhých a skvěle je
využít,“ vysvětluje Fořtík. Navíc ve škole ani takové dítě nemusí dosahovat

Genialita má různou podobu. Už
v pěti letech Wolfgang Amadeus
Mozart skládal hudbu. Dnes lze třeba ve stejném věku rozpoznat budoucí geniální manažerské lídry.

které se v šesti letech jeví jako geniální,
jeho vrstevníci v průběhu let intelektuálně doženou. Stále bude mít sice nadprůměrné studijní výsledky, ale o genialitě
už nebude řeč. IQ zkrátka představuje
ukazatel, jehož hodnota se v průběhu let
může měnit. Avšak jisté „záruky“ zde
jsou. „Pokud se u dítěte naměří kupříkladu IQ 150, je pravděpodobné, že v dospělosti neklesne pod 120,“ vysvětluje
Fořtík. IQ lze podle něj i „vyladit“ směrem nahoru. „Pokud s dítětem cíleně
pracujete, můžete zaznamenat i patnáct
či dvacet bodů nárůst,“ dodává.

skvělých známek, protože geniální manažer se v rámci výuky klasických předmětů prakticky nemá šanci projevit.
U spousty dětí navíc dochází k nerovnoměrnému biologickému vývoji. Jednoduše řečeno – s kartami talentu může
solidně zamíchat puberta. A to oběma
směry. U někoho se jeho dovednosti a
předpoklady v pubertě ještě více rozvinou, ale stejně tak se může stát, že dítě,

Cílený rozvoj intelektu
Projekt Fort IQ přináší aktivity, které
cíleně rozvíjejí rozumové schopnosti
předškolních dětí a žáků základních škol.
Právě do 12 let se totiž aktivně vyvíjí a
utvoří více než 95 % mozkových struktur.
Málo se však věnuje pozornost cílenému
rozvoji intelektu – tedy toho přirozeně

nejlepšího, co z hlediska učení dostalo
dítko do vínku od svých rodičů.
Zveřejňujeme dvě z úloh, které lze plnit
na webových stránkách zmíněného
Zdroj: fortiq.cz
projektu.
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SPLNĚNÉ PŘÁNÍ – PROCESTOVAT EVROPU V OBYTNÉM VOZE
Petr má cestování v krvi. S rodiči projeli ve Škodě
120 L prakticky celé Československo. Jeho přáním je
mít obytný vůz a vzít svoji rodinu na okružní jízdu
Evropou. Vysněným modelem je starší Fiat Adria.
Tedy něco podobného, co si soused koupil minulý
rok. Sice má již naspořeno téměř 300 tisíc korun, ale
nějaký rok ještě bude muset střádat. Pokud …

Pokud se neobjeví nějaká
zajímavá a mimořádně výhodná nabídky, což se občas stává.
A ta se skutečně objevila.
Soused se rozhodl ze zdravotních důvodů svůj obytný vůz
prodat. Sice by za něj mohl
v autobazaru získat přibližně
500 tisíc korun, ale Petrovi

slevil o pětinu a dal mu dva
dny na rozmyšlenou.

– novou motorku. Chlubil se
přitom, že získal neskutečně
výhodný úvěr od Komerční
banky. Je rozhodnuto, cesta
za vysněným cílem povede
přes banku.

Petr ví, že taková šance
se již nemusí opakovat. Kde
ale výhodně získat chybějících
100 tisíc korun? Vzpomněl si
na svého kolegu z práce, který
si před týdnem splnil svůj sen

Petr má také účet u Komerční banky. Vytáhne proto
svůj mobil z kapsy a přihlásí se přes aplikaci mobilního
bankovnictví na svůj účet.
V aplikaci najde hned, co

potřeboval. Má předschválený úvěrový limit na 150 tisíc
korun. Co však Petra mile
překvapí, je skutečnost, že
potřebných 100 tisíc korun
může získat ihned podáním
žádosti přes telefon. Za chvíli
má již peníze na účtu. Ještě
ten den večer zajde za sousedem a sepíšou kupní smlouvu. Vysněné cestě po Evropě
již nic nebrání.
KB
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NEMLUVNÝ FEŠÁK versus VTIPNÁ BOUBELKA
Vyrýsované svaly nebo kulaťoučké boky? Otázkami na sebe vzájemně míří
Muž roku 2017 Matyáš Hložek a Miss Prima křivky Libuše Dvořáková.
Držitelka vítězné korunky se hezky rozpovídala, ale muž roku zůstal trochu
skoupý na slovo.

plu

s2

ČESK

SOBNOSTI
ÉO

pro týd e ník 5

MATYÁŠ HLOŽEK:: CO VÁS VEDLO
K TOMU, ŽE JSTE SE PŘIHLÁSILA
DO MISS PRIMA KŘIVKY?

Matyáš Hložek: Tolik,
kolik je potřeba.

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ: KOLIK
HODIN DENNĚ TRÁVÍTE PŘED
ZRCADLEM A PÉČÍ O SEBE?

Libuše Dvořáková: Být Miss a mít na hlavě korunku, byl už od malička
můj sen. Volba královny krásy byl jeden z TV programů, kvůli kterému jsem
mohla porušit večerku a počkat až na vyhlášení vítězky. Ten sen mě neopustil ani v dospělosti, a když jsem narazila na soutěž Miss Prima křivky, tak
jsem neváhala ani minutu a hned jsem se přihlásila. Já si sny ráda plním.
Libuše Dvořáková: Ano, vyžaduje. Měly jsme čtyři několikadenní soustředění, kde jsme trénovaly choreografie, chůzi, zlepšovaly
fyzičku každodenním ranním hodinovým cvičením a hlavně se
zaměřovaly na „vymazlení“ své volné disciplíny. Všichni, finalistky
i pořadatelé, jsme chtěli podat profesionální výkony, aby si celý večer diváci pořádně užili.

MATYÁŠ HLOŽEK: VYŽADUJE SOUTĚŽ
MISS PRIMA KŘIVKY NĚJAKOU SPECIÁLNÍ
PŘÍPRAVU PŘED FINÁLOVÝM VEČEREM?

Matyáš Hložek: Nemám, do teď jsem si
myslel, že to nemám za potřebí. Myslíte
snad, že je něco v nepořádku?

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ: MÁTE PLASTIKU
NEBO O NĚJAKÉ UVAŽUJETE?

Libuše Dvořáková: Jsem žena,
a ta není nikdy spokojená :) Ale
musím říci, že teď jsem se sebou
za celý život spokojená nejvíce.
Každý den na sobě intenzivně pracuji, ať už vyváženou stravou nebo
i cvičením. Ale můj „pupíček“ je
můj nerozlučný kamarád už od narození. Je to takový strýček Baloun,
který se u mě zabydlel a nějak
nechce odejít. Pojďme to pojmout
jako výzvu! Kdo mi dokáže pomoci
zbavit se pupíčku, tak dostane
pozvánku k nám na Vysočinu, a nějakou odměnu určitě vymyslím.

MATYÁŠ HLOŽEK: JSTE
SPOKOJENÁ? PLÁNUJETE
V BUDOUCNU NĚCO DĚLAT
S PŘEBYTEČNÝMI KILY?

FOTO: JAN TŮMA

Matyáš
Hložek:
Dokážu,
protože
musím.

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ: NECÍTIL JSTE
SE LÉPE S „PUPÍČKEM“, KTERÝ JSTE
MĚL PŘED PRVNÍM
CASTINGEM? DOKÁŽETE SI SOUČASNOU FORMU
UDRŽET?

Pražák Matyáš Hložek (23 let),
vítěz soutěže Muž roku 2017. Model
a osobní trenér je synem zpěváka Stanislava Hložka.

Libuše Dvořáková (32 let),
z Dolní Cerekve je maminka na mateřské dovolené. Korunku má pečlivě schovanou, aby ji děti nezničily.
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Média, polygrafie

Výroba, průmysl

Expedient (tiskárna Olomouc)

Práce pro všechny z ČR s ubytováním-24.000Kč…

Tiskař

CNC horizontkář, 10 tisíc korun náborový…

21 000 - 25 000 Kč / měsíc

Tiskař - do kmenového stavu až 222 Kč/hod.

Lean/process specialista

30 000 - 44 000 Kč / měsíc

Pomocný tiskař - do kmenového stavu až 166 Kč/hod.

Manuální pracovník do příjemného zázemí v…

P
ík ří
d
Více na www.jobdnes.cz

l í
ě t á í
i
Více na www.jobdnes.cz

Ekonomika

Obchod, prodej, nákup

Finanční účetní

ýš

í

13 000 - 16 000 Kč / měsíc
d

Nákupčí senior s AJ (Manažer nákupu), výroba … 40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Kontrolor projektu
Specialista controllingu s nj/aj

é

35 000 Kč / měsíc
25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Specialista nákupu - Forward Sourcing
Obchodník

Finanční účetní s AJ

Obchodní ředitel/ka (textil)

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 70 000 Kč / měsíc
30 000 - 100 000 Kč / měsíc
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DARUJTE K VÁNOCŮM TO NEJCENNĚJŠÍ

ZASTAVTE padání vlasů!

Příčin ztráty vlasů je nespočet. Může se jednat o stres, zdravotní komplikace nebo pouze o nevhodnou
péči. Jestliže i vás trápí opravdu markantní vypadávání vlasů, na nic nečekejte a vsaďte na osvědčenou
pomoc z konopí!
Capillus sérum na vlasy s kofeinem
je určeno pro péči o pokožku hlavy
při problémech s nadměrným vypadáváním vlasů. V jeho složení naleznete
jedinečné spojení kofeinu a konopného

oleje. Právě ten slouží jako nosič účin- sů. V přípravku naleznete také řepík,
ných látek a kofeinu, který je dopraví zázvor a kopřivu. Sérum je k dostáníí
přímo k vlasovému váčku, kde inten- v lékárnách.
zivně stimuluje jejich činnost, osvěžuje
a celkově zlepšuje vzhled a kondici vla-

Pro dosažení maximálního výsledku používejte Cannaderm Capillus sérum na vlasy 2–3x týdně.

Zapomínáte? Neztrácejte hlavu!

VOLNÉ CESTY, VOLNÝ DECH

Paměť je jedna z hlavních funkcí našeho mozku,
kterou je potřeba stále trénovat, abychom
ji udržovali ve skvělé kondici. Co však dělat
v situaci, kdy už neslouží jako dřív?
vat paměť, snižovat její ztrátu a působit
na myšlenkovou koncentraci. Lecitin
s Ginkgo bilobou
působí
synergicky
a mnohem účinněji, než kdyby působily obě látky odděleně.

Náhlé teplotní výkyvy, oslabená imunita,
ale i poletující mikroorganizmy ve vzduchu,
to jsou nejčastější příčiny rýmy. Pokud se už dále
nechcete trápit s nekonečnou a nepříjemnou
rýmou, podpořte svou imunitu a zatočte s ní!

GinkgoMax® + LECITIN
je unikátní kombinací
dvou nejúčinnějších
látek na podporu
vaší paměti.

Gurmar DIAMizin
Jedním z největších strašáků dneška
jsou potíže s nedostatkem inzulínu
v těle, což obvykle bývá zapříčiněno
obezitou, nezdravým životním stylem,
nedostatkem pohybu a dědičností.
Hledáte-li způsob, jak vyrovnat
kolísající hladinu cukru v krvi,
vsaďte na účinný přípravek.

Vyzkoušejte Gurmar DIAMizin – zabiják
cukru1, ověřený doplněk stravy, který
stabilizuje a udržuje hladinu cukru
v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek
obsahuje extrakt z rostliny Gymnema

Z ABIJÁK C

N
U K R U!

gurmar = Gymnema Sylvestre

áte problém zapamatovat si pár
položek ze zapomenutého nákupního seznamu? Je nejvyšší čas
navštívit svou lékárnu
a koupit unikátní přípravek
GinkgoMax®
+ LECITIN z prémiové řady Da Vinci
Academia. Tento doplněk stravy je jedinečný
díky svému složení, které
kombinuje účinné látky
z Ginkgo biloby a lecitinu, díky němuž podpoříte mentální výkonnost
a soustředění. Ginkgo
biloba navíc napomáhá
s nárůstem věku udržo-

1

M

Sylvestre, jehož účinné látky, kyseliny
gymnemové přispívají k optimální hladině
glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti,
čímž napomáhají redukci nadváhy.

Vyzkoušejte i vy Gurmar DIAMizin, nejužívanější, volně prodejný přípravek pro udržení normální hladiny cukru v krvi.

a rýmu vyzrajte s pomocí unikátního doplňku stravy z lékárny SINUPO Forte,
který účinně pomáhá při nachlazení
doprovázeného rýmou. Obsahuje ověřenou kombinaci 5 bylinných extraktů ze sporýše lékařského, šťovíku kyselého, černého bezu, hořce žlutého
a zvláště prvosenky jarní, která přispívá k normální funkci dýchacího systému, podporuje
vykašlávání a má zklidňující účinek na krk, hltan
a hlasivky. SINUPO Forte navíc obsahuje vitamin
C pro podporu snížení míry únavy a k normální
funkci imunitního systému.
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Dnešní padesátky jsou
na vrcholu sil, říká Uzel
Padesátka není žádný
věk! Aspoň pro ženy ne.
O tom je přesvědčený
sexuolog Radim Uzel,
ačkoli uznává, že vždy
tomu tak nebylo.
ČR | Dnešní ženy v padesáti letech se
od předchozích generací nepřehlédnutelně liší. „Padesátiletá byla ‚Babička‘,
když přijela na Staré bělidlo a už skoro
neskočila přes plot pro pírko,“ říká gynekolog a sexuolog Radim Uzel.
„Ženy stárnuly daleko dříve, zatímco
dnes je padesátka v nejlepších letech a
plná síly. S dřívějšími babičkami nemají zhola nic společného. Také průměrný
věk dožití je už jiný. Dnes se ženy v průměru dožívají osmdesáti let. O tom se
dřívějším generacím ani nezdálo,“ pokračuje Uzel, který nedávno společně

s bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou napsal knihu Jak se
žije padesátkám.
Podle uznávaného sexuologa se právě v padesáti letech žena dostává na pomyslný vrchol psychických, ale také sexuálních sil. Svůj podíl na tom má paradoxně fakt, že jsou dámy už většinou definitivně zbavené břímě, kterým je pro
ně menstruace. Ztráta možnosti počít potomka jim tak na sexuální atraktivitě
podle Uzla nijak neubírá. „Je to pro ně
nesmírná úleva, protože už nemusí řešit
antikoncepční metody, a navíc jsou
mnohem vyrovnanější a klidnější, protože už se jich netýká PMS – tedy premenstruační syndrom. Jako lékař mohu
potvrdit, že nejvíce napadení, ale i dalších zločinů páchají ženy, když mají
PMS,“ vysvětluje spoluautor knihy.
Je tedy pro muže těžší udržet si sexuálně žádoucí padesátku? „Pro muže
je složité udržet si ženu v kterémkoli
věku. Dá to vždycky práci, ať už je to pa-

desátka, šedesátka nebo třicítka,“
směje se Uzel. Je také přesvědčený, že v době globalizace české dámy po padesátce rozhodně v ničem nezaostávají za
zbytkem Evropy a jsou si víceméně podobné. „Obávám
se, že vzhledem k tomu, že
jsme před lety vstoupili do
EU, tak mezi zdejšími a
zahraničními padesátkami už moc velké rozdíly nebudou. Takže ta
česká se nebude nijak významně lišit
od norské nebo italské. Je to už zkrátka
unifikované, a já myslím, že je to dobře. My
muži se totiž cítíme všude
jako doma!“
(vrm)
Padesátka sexuální atraktivitu neubírá, míní Uzel. FOTO | PETR TOPIČ
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D I Č E

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

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

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Mozek spotřebuje
čtvrtinu naší denní porce
energie. Čím mu
pomáháme a kdy
mu zjevně škodíme?
JOSEF HORA
ČR | Játrům prospívá nepít alkohol, plicím nedělá dobře cigaretový kouř, srdce
miluje pohyb. Ale co „má rád“ takový
mozek? Kdy je unavený, nebo co potřebuje, aby se udržel v dobré kondici? To,
jak bude fungovat v našich padesáti či
osmdesáti letech, záleží hodně na tom,
jak se o něj v průběhu života staráme.
Existují čtyři pilíře, které mozek udrží
v kondici.

Fyzické i mentální cviky
Vhodný je takový sport, který zvýší srdeční tep. Stačí začít s denní patnáctiminutovou rychlejší chůzí. Fyzická námaha posiluje propojování a vznik nervových buněk a chrání před jejich poškozením. Pohyb zvyšuje průtok krve do mozku a tím příliv živin. Mozek má totiž ne-

„

Když si
budeme čistit
zuby druhou rukou,
posílíme tím tu méně
aktivní polovinu mozku.
uvěřitelnou schopnost, které se odborně
říká neuroplasticita – během celého života umí vytvářet nová nervová spojení
a tudíž i nové duševní vlastnosti. Tato
„regenerace a samoopravitelnost“ mozku funguje i po nehodách, kdy se třeba
INZERCE
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Čtyři pilíře, které udrží
mozek v dobré kondici
člověk musí naučit znovu chodit. Mezi
mentální cviky můžeme zahrnout učení
se cizím jazykům, křížovky, sudoku,
ale třeba i to, když si budeme čistit zuby
druhou rukou – tím se posílí ta méně aktivní polovina mozku.

Správné potraviny
Některé potraviny je třeba
omezit – zejména bílou
mouku a jednoduché cukry. Jiné zase
do jídelníčku
přidávat. „Důležitý je přísun vitamínů
především
skupiny B,
dále kyselina
listová, železo a zinek,“
Michaela Tomanová.
říká Michaela
Tomanová,
primářka Rehabilitačního ústavu z Brandýsa nad Orlicí. Zmíněné vitamíny totiž
podporují činnost nervových přenašečů, neurotransmiterů, jako je dopamin
nebo serotonin, který pomáhá udržovat
mozek v rovnováze. Z potravin jsou
vhodné borůvky, které chrání mozek
před problémy spojené se stresem a opotřebením způsobeným stářím, chrání
proti Alzheimerově chorobě nebo de-

„Šrotuje“ vám mozek bez ustání? Pusťte potíže z hlavy, vyžeňte je třeba na
rotopedu, pak se v klidu a pohodě vyspěte.
FOTO | MAFRA
menci. Výborný je také losos s obsahem omega-3 mastných kyselin. Dobré
jsou i ořechy, semena či fazole.

Proti stresu, hněvu i smutku
Čínské přísloví říká, že pokud chce být
člověk zdravý, měl by se vyvarovat
prudkým emocím, například silným stavům hněvu či smutku. Proti stresu jsou
vhodná pravidelná setkání s přáteli
nebo rodinou a provozování uklidňujících aktivit, například meditací, což
mozku prospívá. Kdo nemá čas nebo
chuť, může využít nejjednodušší dechové cvičení – denně 10 minut zhluboka
dýchat a na dech se soustředit.

Spěte dobře, čistěte mysl
Pro mozek je vhodné dodržovat stálý
denní rytmus, třeba stejný čas, kdy vstáváme a kdy chodíme spát. Nejlepší spánek se dostaví mezi 22. až 6. hodinou
ranní, tehdy si tělo a mozek nejlépe odpočine a znovu získá energii. „Naše usínání i probouzení řídí hormony. Pokud
máte problém večer usnout nebo naopak po ránu nastartovat, můžete vyzkoušet cvičení. Před spaním je dobré
provádět dechová cvičení, která vám pomohou rychleji a účinněji zrelaxovat
celé tělo a zároveň si vyčistit mysl. Budete tak lépe připraveni jít spát,“ dodává lékařka Michaela Tomanová.

VÁNOČNÍ NÁKUPY
KOMERČNÍ PREZENTACE

TIPY NA DÁRKY
Elektroboard
Automobily
s elektrickým
pohonem sice
ještě hromadně
silnice nebrázdí,
zato menší baterie pohání mnoho nových
strojů, na kterých můžete jet třeba ráno do
školy či do práce. Trh zaplavily kolonožky,
gyroboardy nebo třeba elektroboardy. To
je vlastně skateboard, který je poháněn elektrickým motorkem, dosáhne rychlosti až
25 km/h a stokilový člověk na něm může
urazit na jedno nabití 30 kilometrů. Cena
elektroboardů se pohybuje od 5 do 20 tisíc.

Dron
Snem mnoha dětí i dospělých je mít svůj vlastní dron, je to zkrátka hit.
Seženete ho od tisícovky až třeba po 40 tisíc.
Drony létají rychlostí až
65 km/h, dálkové ovládání dodá kvadrokoptéře rozkazy až na
vzdálenost sedmi kilometrů a vy si můžete
pohodlně natočit z výšky pohled na město,
ves či krajinu. Kvalitnější modely se dokážou samy vyhnout překážce, pronásledovat pohybující se objekt nebo vyfotit každého, kdo na ně ze země zamává.

Herní počítač
Hráčovo srdce jásá.
Na trhu se totiž objevily speciální nové
stolní počítače zaměřené na hraní
her. Různí výrobci
se snaží těm, kteří
se až příliš nevyznají ve stavbě počítače,
práci ulehčit a ve spolupráci s nejlepšími
staviteli počítačů a profesionálními hráči
navrhli speciální stolní PC. Jejich cena se
nejčastěji pohybuje od 20 do 30 tisíc korun.

5 rozdílů mezi férovou
a neférovou půjčkou
Vzít si krátkodobou
půjčku, na tom není nic
špatného. Jen by vás
tento krok neměl uvrhnout
do větších potíží, než
z jakých vám měl původně
pomoci. Poznejte
5 rozdílů mezi férovou
a neférovou půjčkou.

N

ěkteří poskytovatelé půjček nestojí o spokojeného zákazníka, který
se k nim rád vrací, dostane-li se
znovu do finanční tísně. Spíše vydělávají
na pokutách z prodlení, případně na exekuci. Takže zatímco solidní poskytovatelé staví svůj byznys na tom, že klient půjčku splatí, ti nesolidní chtějí pravý opak.
Jak právě takovým firmám nenaletět?

Chci vědět, kdo mi půjčuje
Solidní firma se neskrývá za anonymní adresou nějaké virtuální kanceláře. Měla by
mít vlastní web s kontaktními údaji včetně
sídla firmy a telefonického a e-mailového
spojení. Skutečně odpovědní poskytovatelé pak mají bezplatnou telefonickou linku,
na které ochotně odpovídají na dotazy stávajících i potenciálních klientů.

Mám právo vědět,
kolik to bude stát
Naprostou samozřejmostí musí být jasný,
jednoduchý a srozumitelný ceník včetně

FOTO | SHUTTERSTOCK

on-line kalkulačky, díky níž zjistíte, kolik
za půjčku celkem zaplatíte. Pozornost věnujte hlavně tomu, zda firma zveřejňuje
skutečně všechny poplatky a také sankce
za zpoždění či nesplácení, přestože si myslíte, že se vás to nemůže týkat – například
kolik si účtuje za první upomínku. Ze zákona musí být zveřejněna i roční procentní
sazba nákladů (tzv. RPSN) a úroková sazba. Dobře pojatá kalkulačka vám ale o skutečných nákladech na půjčku řekne víc
než tyto dva údaje. Kromě jasného a srozumitelného ceníku bez skrytých poplatků
(například za předčasné splacení) si hlídejte i to, jak má poskytovatel nastavené splácení – samozřejmostí by mělo být splacení
půjčky až na konci období, na které si ji berete, nikoliv v týdenních splátkách.

Půjčky pro každého
jsou podezřelé
Nenechte se zlákat tím, když někteří poskytovatelé hlásají, že půjčí každému. Solidní poskytovatel půjčí jen tomu, kdo mu
může půjčku splatit, jinak by dotyčného přivedl do potíží. Základní ověření

schopnosti klienta splácet je povinností
každé firmy.

Jakou má poskytovatel
pověst?
Ověřte si pověst firmy, od níž si chcete půjčit. Přečtěte si, co se o ní píše na internetu,
ale podívejte se i do obchodního rejstříku,
kdo za firmou stojí, jaký má základní kapitál a kdy vznikla. Užitečným vodítkem pro
vás může být i členství v asociacích a profesních sdruženích, v případě nebankovních poskytovatelů zejména v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA,
www.clfa.cz) a Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ, www.apnu.cz).

Otevřená a profesionální
komunikace je dobrý signál
Všímejte si toho, jak firma reaguje na vaši poptávkuči na dotazy. Jak rychlé,otevřené a srozumitelné jsou odpovědi, které od ní dostanete. Vyhněte se poskytovatelům, kteří chtějí
mítvše co nejrychleji podepsáno. A samozřejmě nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. (ks)
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Příklad na první půjčku: 5 000 Kč na dobu splatnosti 60 dní, pevná zápůjční úroková sazba 0 % ročně, RPSN 0 %, výše splátky 5 000 Kč. Celková splatná částka zákazníkem je 5 000 Kč. Při
uzavření smlouvy je zákazníkem zasílána 0,01 Kč pro účely identiﬁkace. Příklad na opakovanou půjčku: 7 000 Kč, na dobu splatnosti 60 dní, pevná zápůjční úroková sazba 139.92 % ročně, RPSN
252,31 %, výše splátky 8 610 Kč. Celková splatná částka zákazníkem je 8 610 Kč. Tyto příklady platí pouze pro produkt bez dalšího prodloužení doby splatnosti a při řádném splácení. Zaplo
Finance s.r.o. si vyhrazuje právo na posouzení úvěrové žádosti. Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Toto je pouze ukázkový příklad nikoliv návrh na uzavření smlouvy.

www.zaplo60.cz
800 050 234
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Kouzlo Vánoc za našimi humny
Vychutnejte si adventní atmosféru v evropských městech, kam dojedete za pár hodin. Kam se vyplatí vyrazit?
Drážďany

Centrem dění drážďanských adventních trhů
je Striezelmarkt, který se pořádá od roku
1434. Na každý adventní víkend je
připravený zajímavý program, třeba
v pátek 15. 12. se zde budou tesat ledové
sochy. Hlavní událostí je Štolová slavnost.
Jde o historický průvod městem, který začne
9. 12. v 10:30. Vévodí mu koňský povoz
táhnoucí obří několikatunovou vánoční štolu.
Na její výrobě se podílí každé pekařství.
Štola se kolem poledne rozkrojuje obřím
nožem a je rozprodána návštěvníkům.
Českým turistům zprostředkuje průběh
slavnosti český tlumočník, najdete ho na
pódiu na náměstí Altmarkt.

Bratislava
Po 90 minutách a 140 kilometrech jízdy
po dálnici z Brna přivítá návštěvníky
Bratislava a její vánoční trhy na Hlavním
a Františkánském náměstí. Zaparkovat
lze v centru Starého města, za hodinu si
parkovací automat vezme 1 euro, využít
lze i několik dalších parkovišť s cenou
kolem 3 eur za hodinu. Trhy v Bratislavě
jsou zaměřené na místní speciality.
Za zkoušku stojí lokše, bramborové
placky plněné masem, zelím nebo na
sladko, a to s cenou od jednoho do tří
euro. Nebo si dejte jinou bratislavskou
specialitu – kuřecí maso v žemli se
smaženou cibulkou.

INZERCE

1.

Zateplení, výměna a renovace
oken, instalace vzduchotechniky
s rekuperací tepla

3.

Instalace obnovitelných zdrojů
energie pro vlastní spotřebu

4.

Snižování energetické náročnosti
výrobních a technologických

7.

Instalace kogenerační jednotky
s maximálním využitím elektrické
a tepelné energie

2.

Zavádění a modernizace
systémů měření a regulace

5.

Využití odpadní energie
ve výrobních procesech

6.

Modernizace a rekonstrukce
rozvodů elektřiny, plynu a tepla

8.

Modernizace soustav osvětlení
budov a průmyslových areálů

D bejte o své
poDn ikání

investovat D o ú s p o r e n er gi e s e vy p lat í

S n í ž ít e p ro v o z n í n á k l a d y n a s p o t ře
e b u e n e rg i e a z k rátí t e d o b u n á v ratn o s t i i n v e s t i c .
Z v o l t e o p t i m á ln í kom b i n a c i e n e rg e t i c ky ú s p o r ný c h o p at ře n í
a z í s ke j t e d o t a c i 5 0 0 t i s . a ž 2 5 0 mi
m l. Kč

Vídeň

Stejně blízko jako do Bratislavy je to do
rakouské metropole Vídeň. Zaparkovat
lze buď v centru za 1,05 euro na hodinu,
možné je ale stát zde jen dvě nebo tři
hodiny. Rozumnější možností je využít
parkoviště mimo centrum, třeba P+R
Heiligenstadt či parkovací dům
Leopoldau (3 eura za den) a dojet do
centra metrem. Vystupuje se ve stanicích
Karlsplatz, kde je stejnojmenný trh
vhodný pro děti, které se mohou podívat
na zvířata nebo skotačit ve slámě.
Výstupní stanicí je i Rathaus či
Stephansdom. Odlehlejší a komornější
trhy najdete ve čtvrti Spittelberg.

Krakov a Wroclav
Vyhlášené polské trhy v Krakově jsou
od Ostravy vzdálené 170 kilometrů.
Delší cesta a případné ubytování ale
vykompenzují nižší ceny než ve Vídni či
Drážďanech. Prodejci na Hlavním náměstí
nabízí tradiční polský bigos – směs masa,
špeku a zelí, kterou polská šlechta
podávala na lovech. Oblíbená je
i Wroclav, které se kvůli desítkám mostů
přes řeku Odru přezdívá polské Benátky.
Trhy jsou na hlavním náměstí Rynek,
lahůdkám dominují sýry nebo zapékanka –
bageta se směsí hub, sýra a masa.

VLAKEM ZA ADVENTEM
Do vánočních Drážďan i do taktéž oblíbené Vídně jsou vypravovány zvýhodněné vlaky. Například zpáteční cesta
Tip Advent s ČD vyjde z Prahy do Drážďan (i Bratislavy) na 472 korun, z Brna
do Bratislavy pak na 262 korun. Praha – Vídeň a zpět stojí 734 korun.
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Punč s pomerančem či jablkem,
Svařák a punč jsou sice
nejoblíbenější vánoční
„koktejly“, ovšem vy si
můžete doma připravit
i méně obvyklé verze
horkých nápojů.
A alkohol v nich bude
také hrát zásadní roli.

p ■5plus2
ADVENT

ČR | Punč patří mezi tradiční teplé zimní
nápoje, ovšem v Česku pořád není tak populární jako například u našich sousedů v Rakousku nebo Německu. Na českých adventních trzích stále vede klasický svařák, grog
nebo horká medovina. Přitom punč se dá
připravit v mnoha různých chutích.
Základní recepturu na punč do Evropy
přivezli z Indie angličtí námořníci. Původně se pil v pokojové teplotě a nabíral se sběračkou z velkých mís. Slovo punč, tedy původně „panča“, znamená pět ingrediencí –

tehdy cukr, arak či jinou lihovinu, čaj, víno
a vodu. Nápoj má mít asi 30 procent alkoholu. Někde je základní surovinou čaj, přidává se víno, jinde je to džus, v každém případě variací dnes najdete nepřeberně.
Ochucuje se kořením (hřebíček, badyán,
skořice), ovocem, nejrůznějšími šťávami
a likéry, a pokud jde o alkohol, každý národ má to své. V Česku samozřejmě zpravidla ve vánočním punči nechybí oblíbený tuzemák.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Jen pár surovin a je to
Můžete si ale vyzkoušet také již zmiňované méně obvyklé varianty punče. Tak například pomerančový s citronovou trávou.
K němu budete potřebovat: asi dvoucentimetrový kousek čerstvého zázvoru,
200 ml vody, 1 sáček čaje, 800 ml pomerančového džusu, 4 lžíce medu, 1 malý pomeranč a citronovou trávu.
Příprava není složitá. Nejprve oloupeme a nakrájíme škrabkou na brambory
zázvor na tenké plátky. Pomeranč nakrájíme na kolečka. Vodu přivedeme k varu
a necháme v ní vylouhovat sáček s čajem.
Čaj a pomerančový džus společně zahřeje-

me k bodu varu, osladíme medem a promícháme. Přidáme plátky zázvoru a necháme 2 až 3 minuty společně prohřát. Do
sklenic rozdělíme nakrájený pomeranč, zalijeme punčem a do každé sklenice vložíme citronovou trávu.
A co patří do jablečného punče? Na litr
jablečného džusu bude potřeba 5 svitků
skořice, 2 hvězdičky badyánu, 5 cl calvadosu, 5 cl tmavého rumu, 1 jablko, citronovou šťávu a cukr. Do hrnce nalijeme jableč-

ný džus, přidáme svitek skořice, badyán a
pomalu přivedeme téměř k bodu varu. Po
několika minutách prohřívání vyjmeme
koření a nápoj promícháme s calvadosem
a rumem. Z jablka oloupeme škrabkou na
brambory dlouhou spirálu, kterou rozdělíme do sklenic z varného skla a zalijeme
jablečným punčem. Do sklenic vložíme
dlouhé svitky skořice jako míchátka a podáváme s citronovou šťávou a cukrem
k dochucení.
(re, rv, iDNES.cz)
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SLOVINSKO–TERMÁLY

CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

Týdenní pobyty autobusem
s jednodenním výletem do Lublaně v ceně
7. 4.–14. 4.

19. 5.–26. 5.

30. 6.–7. 7.

Radenci / hotel RADIN A****/ 11 990,- (7 nocí)
Moravske Toplice / hotel Termal****/ 12 590,- (7 nocí)
V ceně: 7x polopenze, doprava, vstup do lázní, služby delegáta,
jednodenní výlet do Lublaně

REZERVACE A BLIŽŠÍ INFO (trasy, další termíny) v CK Hungariatour – www.hungariatour.cz

...Nechte se okouzlit magickou chvíli
zakletou do Vašeho šálku čaje...

Česká republika
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v zimě zahřeje i opilá čokoláda
Horké mléko
s rumem a skořicí
Pro 4 osoby potřebujeme: 800 ml
plnotučného mléka, 4 lžíce hnědého
cukru, 1 vanilkový cukr, 100 ml rumu,
1 svitek skořice, mletou skořici.
Postup: Do hrnků nebo sklenic z varného
skla nalijeme horkou vodu, aby se
prohřály. V hrnci přivedeme mléko téměř
k varu, osladíme cukrem a vanilkovým
cukrem. Horké mléko vyšleháme do
pěny, přimícháme rum. Z hrnků slijeme
horkou vodu, nalijeme teplé mléko
s rumem a ozdobíme kousky skořicového
svitku a mletou skořicí.

Krakonošovy kapky
Pro 1 osobu potřebujeme: 40 ml rumu,
40 ml griotky, horkou voda na zalití, cukr,
pomeranč, hřebíček.
Postup: Do hrnku nebo silnostěnné
sklenice nalijeme rum a griotku. Zalijeme
vařící vodou a osladíme dle chuti.
Ozdobíme kouskem pomeranče,
do jehož kůry jsme zapíchali hřebíček.
INZERCE

Horká čokoláda s chilli

Bombardino

Potřebujeme: 200 g kvalitní hořké
čokolády, 1 chilli papričku rozpůlenou
a zbavenou semen, 1 l mléka, 1 vanilkový lusk
(či 1 lžičku vanilkového extraktu), 1 celou
skořici, 2 lžíce cukru nebo medu, 250 ml
vody, mletou skořici nebo kakao na ozdobu.
Postup: Chilli papričku dáme do kastrolu,
zalijeme vodou a přivedeme k varu. Vaříme
několik minut, dokud se voda asi z poloviny
nevyvaří. Scedíme a odložíme stranou.
V jiném rendlíku smícháme mléko, celou
skořici a vanilkový lusk. Směs přivedeme
k varu. Poté ji stáhneme z ohně a přidáme
nalámanou čokoládu a med nebo cukr.
Na mírném plameni mícháme do úplného
rozpuštění. Vyndáme koření. Nakonec
postupně přiléváme chilli nálev
a ochutnáváme, aby horká čokoláda nebyla
příliš pálivá.
Podáváme
v hrnečkách,
zdobíme
skořicí či
kakaem.
Můžeme přidat
i šlehačku.

Potřebujeme: 500 ml vaječného koňaku, 200 ml whisky,
brandy nebo tmavého rumu, 200 ml mléka, smetanu
ke šlehání, kakao či skořici na posypání.
Postup: Na plotně svaříme oba druhy alkoholu. Mezitím si
ohřejeme opatrně mléko, které následně vmícháme do
vaječné směsi. Rozlejeme ji do připravených skleniček.
Ušleháme si smetanu a zdobíme s ní každý nápoj. Navrch
nasypeme dle chuti kakao, strouhanou čokoládu nebo skořici.

Jablečný grog
Pro 1 osobu potřebujeme: 200 ml jablečného moštu, 40 ml rumu, 2 lžičky hnědého cukru,
mletou skořici, plátek citronu nebo jablka, celou skořici.
Postup: Jablečný mošt ohřejeme téměř k bodu varu, ale nevaříme. Do silnostěnné skleničky
nebo hrnečku nalijeme rum, zalijeme horkým moštem, přidáme cukr a skořici a zamícháme.
Nakonec vložíme pro ozdobu celou skořici a ozdobíme plátkem citronu nebo čerstvého jablka.

Opilá horká čokoláda
Pro 1 osobu potřebujeme: 150 ml plnotučného mléka, 50 ml smetany ke šlehání,
50 ml rumu, 80 g kvalitní hořké čokolády, cukr, šlehačku a kakao na ozdobení.
Postup: Mléko a smetanu opatrně ohřejeme a odstavíme z plotny. Přilijeme rum. Do hrnce
přidáme cukr a nalámanou čokoládu. Počkáme, dokud se zcela nerozpustí. Promícháme
a zdobíme šlehačkou a kakaem. Recepty: iDNES.cz, lidovky.cz, MfD Foto: Shutterstock
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Nanking. Šest týdnů hrůzy

Před 80 lety se odehrál jeden z největších masakrů
lidských dějin. Během pár týdnů japonská armáda
v čínském Nankingu povraždila stovky tisíc lidí.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČÍNA | Tomu krveprolití se říká „Nankingský masakr“ nebo také „Znásilnění
Nankingu“. V Evropě není tak známé, ale
jde o jeden z největších válečných zločinů
druhé světové války. Přesně před 80 lety
se odehrál v tehdejším hlavním městě
Číny. Japonská armáda zde během ani ne
dvou měsíců na přelomu let 1937 a 1938
povraždila zhruba 300 tisíc lidí, převážně
civilistů. Přesto se – podobně jako v případě holokaustu – dodnes ozývají hlasy, že
k ničemu vlastně nedošlo.
Masakr byl součástí konfliktu zvaného
„druhá japonsko-čínská válka“. Japonci,
stejně jako Němci či Italové v Evropě, snili
ve 20. a 30. letech minulého století o velké
říši, a rozhodli se proto zaútočit na Čínu.
Na základě zinscenovaného atentátu proti
vlaku vezoucímu Japonce obsadili už roku

1931 Mandžusko. Agresi vůči Číně odsoudilo mezinárodní společenství, na což Japonci reagovali vystoupením ze Společenství národů. A v červenci 1937 zaútočili na
další území. Obsadili Peking, tři měsíce dobývali Šanghaj, až se nakonec v prosinci
objevili před branami tehdejšího hlavního
města – Nankingu.

„Bezmezné znásilňování“
Číňané sice byli v početní přesile, ovšem
špatně vyzbrojení a demoralizovaní. Císařské vojsko město dobylo za pouhé čtyři
dny. Původní rozkaz sice zněl „Nedrancovat!“, ovšem vedení armády se v tu dobu
ujal japonský princ Asaka, který vše změnil. Japonci nechtěli tisíce zajatců živit a začali je masakrovat. Nejdříve hromadně zabíjeli všechny muže ve věku vojáků. Po
skupinách je odváděli a popravovali, přibližně 150 tisíc mladých mužů postříleli na
březích Modré řeky Jang-c'-ťiang, která

Vraždění v ulicích Nankingu trvalo
nepřetržitě po šest týdnů. FOTO | WIKI
těla odplavila. Vojáky také zaživa pohřbívali nebo jim stínali hlavy. V japonských
novinách byly dokonce o soutěžích ve stínání hlav psány reportáže. Japonci následně zlikvidovali nemocné a raněné a nakonec začali vybíjet i civilní obyvatelstvo.
Lidé například sloužili jako figuríny pro nácvik útoku s bodákem, byli upalováni nebo
masakrováni psy. Hromadné znásilňování
bylo podle historiků jedno z nejmasivněj-

ších v historii, znásilněno bylo odhadem
20 až 80 tisíc žen všech věkových kategorií včetně dětí či buddhistických mnišek.
To vše často před zraky členů rodiny. „O takové brutalitě jsem v životě neslyšel ani nečetl. Bezmezné znásilňování! Podle našich
odhadů minimálně tisíc případů v noci
a mnoho ve dne. Případy odporu i pouhé
náznaky nelibosti se řeší bodákem nebo
puškou. Lidí se zmocňuje hysterie, padnou
na kolena a úpěnlivě prosí o pomoc,“ popsal John McCallum, očitý svědek, který
jako cizinec pomáhal uprchlíkům.
Japonsko-čínský konflikt se postupně
stal součástí druhé světové války, kterou
Japonci nakonec prohráli a Číně byla její
ztracená území vrácena. Při poválečném
tribunálu pro Dálný východ, obdobě norimberského procesu, bylo za tento masakr odsouzeno k trestu smrti jen několik důstojníků. Princ Asaka, hlavní velitel japonských vojsk v Nankingu, měl jako člen císařské rodiny Američany zaručenou imunitu. Ihned po skončení války mnozí Japonci
začali masakr popírat nebo relativizovat
počet obětí. I dnes se objevují hlasy, že
místo stovek tisíc lidí zahynuly sotva tři tisíce nebo že dokonce celá událost byla jen
propagandistickou smyšlenkou. (jos, mb)
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Školní
vzdělávání

Vysokoškolské
vzdělávání

Odborné
vzdělávání
a příprava

Vzdělávání
dospělých

Nenechte si uletět
Erasmus+!
ERASMUS+ BOARDING PASS
ODLET: 1.února 2018, 12:00 bruselského času
CESTUJÍCÍ: Projekty mobility osob

Projekty spolupráce v oblasti mládeže

DESTINACE: svět dle výběru
GATE: Dům zahraniční spolupráce (DZS)

www.naerasmusplus.cz

www.dzs.cz

detaily zde

�

Mládež

od 11.12. do 17.12. 2017

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
Uzený kříž s kostí

Hovězí mleté

99,-

149,90

1 kg

1 kg

SUPER CENA

Vepřová šunka
nejvyšší jakosti
tř. jakosti nejvyšší
obsahuje 90 % masa

SUPER CENA

Třemšín

100 g vyrobeno ze 139 g hovězího
a vepřového masa

17,90

18,90

100 g

100 g

SUPER CENA

Polický uherák

SUPER CENA

Turistický trvanlivý
salám

19,90

12,90

100 g

100 g

AKČNÍ CENA

VÍKENDOVÁ
CENA:

Vepřová plec
s kostí

AKČNÍ CENA

59,90
1 kg

Vepřová plec
bez kosti

www.prodejnyzeman.cz

79,90

1 kg

22 8. prosince 2017

ZE SVĚTA FILMU
• Režisér Václav
Marhoul má za
sebou další, už
čtvrtou fázi natáčení filmu Nabarvené ptáče podle
stejnojmenného
slavného románu Jerzy Kosińského. Čekají jej ještě tři. Tentokrát se před kamerou objevila hollywoodská legenda Harvey Keitel, britský herec Julian Sands
(na snímku vpravo s Václavem Marhoulem) nebo Pavel Kříž. Keitel i Sands
měli natáčení o to složitější, že své role
museli zvládnout v novoslověnštině.
Na přípravu měli měsíc, přičemž štáb
jim dopředu poskytl zvukové nahrávky
i video, podle kterých se mohli učit. Další natáčení velkolepého snímku bude pokračovat v únoru.
(re, iDNES.cz)
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„Totálně vytroubený mozek“
Jen, co dokončil turné, už
připravuje další desku.
Trumpetista Laco Déczi
se zkrátka nenudí. O svém
životě vypráví i v knize.
ČR | Trumpetista Laco Déczi má sice své
koncertní turné již za sebou, ale na sklonku roku jej čeká ještě minimálně jedna
milá pracovní povinnost. Právě dnes, v pátek 8. prosince, křtí v pražském knihkupectví Luxor svůj knižní rozhovor s Tomášem
Poláčkem s názvem Totálně vytroubený
mozek. Navíc připravuje novou desku.
V knize se Déczi mimo jiné rozvyprávěl o tom, jak přišel k vzácnému hudební-

mu artefaktu – trumpetě, na níž hrával černošský muzikant Clifford Brown. Pomohl
mu k ní jeho dvorní opravář hudebních nástrojů Bill. „Je to tuty, Bill se neplete. Tahle trumpeta hrála ty úplně nejlepší věci
na světě. Má sériové číslo, které Bill dohledal v patřičném katalogu. A tam je napsá-

no March čili březen 1954, dedicated to
C. B. čili Clifford Brown. Dali mu ji v Indianě ve firmě Blessing, která těch koncertních trumpet Blessing Artist vyrobila
jen několik, dá se to spočítat na prstech, jinak tam dělali jen takové školní nástroje,“
vysvětlil Déczi, který je ze svého nástroje
nadšený. Rozhodně jej nemá jen tak doma
vystavený ve vitríně, ale poctivě s ním
koncertuje. „Když mi ji po opravě přinesli, tak jsem se rozplakal. Hraje ještě o padesát procent líp než bachovka, protože má
úplně všechny výhody, co si umíte představit. Já říkám, že mi nebere mízu. A zahraje všechno, co chci vyslovit,“ dodal.
Navíc právě Brown je dodnes podle
Décziho nejlepší trumpetista všech dob,
ačkoli zemřel při autohavárii v pouhých
pětadvaceti letech.
(vrm)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

nové elektrické vozíky s plnou zárukou
prodej a servis v síti prodejen

tip na dárek - SELVO 3500.6
Tříkolový elektrický vozík
Atraktivní design, praktický úložný prostor pod sedačkou,
2 nezávislé bubnové brzdy, předepsané prvky k provozu
po veřejných komunikacích.
dojezd:
nosnost:
rozměry:
maximální rychlost:
doba nabíjení:
svahová dostupnost:
motor:
baterie:

48 km
150 kg
160 x 73 x 110 cm
25 km/h
6-8 hod.
9°
elektrický 48V 500W
4 baterie 12V 20Ah

SLEVA

40%
58 290,-

34 990,včetně DPH

SELVO 2350

SELVO 2250

Elektrická koloběžka

Elektrická dětská motorka

Vyhovuje požadavkům pro provoz na pozemních
komunikacích. Jednoduché
skládání, nafukovací kola,
přední světlo,2 kotoučové brzdy,
multifunkční diplay. Sedačka v ceně.

Odpružení přední vidlice, zadní brzda, nabíjení
nabíječkou na 230V, nabíječka je součástí motorky,
tichý provoz.

dojezd:
30 km
max. rychlost: 25 km/h
doba nabíjení: 4-6 hod.
baterie: lithiová 36V/10,4 Ah

SLEVA

dojezd:
15 km
max. rychlost: 16 km/h
doba nabíjení: 6-8 hod.

40%

24 990,-

14 990,-

SLEVA

40%

12 490,-

Že Anděly hrají
na pohřbech?
Je to známka
důvěryhodnosti
Slavná písnička
Až mě andělé původně vznikla
pro divadelní
představení, kdy
Petr Spálený zhudebnil verše Josefa Fouska. „Slávek Šimek mě
v divadle Semafor
požádal,
abych z té básně udělal písničku. Tehdy jsem totiž pro Slávkova představení skládal muziku,“ řekl Petr Spálený
na rádiu Český Impuls AM 981.
Fouskovu píseň při přeměně na báseň Spálený zkrátil a v prosinci 1986
bylo hotovo. Song se ale poté dostal
mimo divadlo až později. Spáleného
překvapilo, že se ujal i na pohřbech.
„Je otázkou, jestli to považovat za
úspěch. S ničím takovým jsme nepočítali. Částečně mě to těší, protože je
to znak důvěry a důvěryhodnosti
toho dílka,“ doplnil Petr Spálený.
Až mě andělé zavolají k sobě,
nechci mít na pohřbu šumaře,
dám přednost před smutečním maršem
bluesové smutné kytaře...
(Hudba: P. Spálený; text: J. Fousek)

7 490,včetně DPH

včetně DPH

Prodejny BG Technik cs, a. s.:
Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 251/8, tel.: 606 756 599
Ostrava - Vítkovice, Výstavní 123/11, tel.: 602 457 141
Liberec - Rochlice, Dr. M. Horákové 1093/116a, tel.: 485 113 070
VARI a.s., Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 325 607 336
celý sortiment, další prodejci a více informací na www.selvo.cz
... pohyb v každém věku

Jak se rodila písnička Evy Pilarové
a Waldemara Matušky Ach, ta láska
nebeská, prozradí Hudební kalendář
příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls
vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na
středních vlnách, AM 981 kHz. (tom)

HUDEBNÍ IMPULSY

Generace Harryho
Pottera okouzlila rádia
JOSEF VLČEK

S

kupina Slza prožívá skvělé období. Vznikla teprve v roce 2014
a už o rok později byla fenoménem české popové scény. Jejich první
hit Lhůta záruční má na YouTube 18 milionů zhlédnutí a první album Katarze
bylo třikrát platinové. V těchto dnech
vyšla Slze druhá deska Holomráz a titulní písnička si znovu sebevědomě razí
cestu k rádiovým posluchačům. Slze se
daří i díky výbornému textaři, kterým je
Ondřej Ládek alias Xindl X.
Novinku Holomráz „vystřihli“ pánové Petr Lexa a Lukáš Bundil naživo
1. prosince ráno u Impulsových a už
16. prosince ji spolu s dalšími hity uslyší i našlapaná O2 arena na koncertě Český mejdan s Impulsem.
I když ústřední postavou Slzy je šestadvacetiletý zpěvák Petr Lexa, od dob

Petra Muka první česká pop hvězda
s kořeny v Českých Budějovicích, zakladatelem souboru je Lukáš Bundil. To
on přilákal do rodícího se projektu Petra
coby dvojnásobného neúspěšného účastníka soutěže Česko hledá Superstar. Pochopil, že v sympatickém klukovi s hereckým talentem dříme obrovské charisma. Lexa, jinak přírodní herecký talent,
si už v té době budoval široké zázemí
scénkami na svém youtubovém kanále,
kde se mu v průběhu několika měsíců
nashromáždilo tři čtvrtě milionu odběratelů. Většinou teenagerů.

Reprezentanti Generace Y
Právě díky Ládkovým textům je už čas
začít vnímat Slzu v širších souvislostech. Jsou reprezentanty Generace Y,
dnešních dvacetiletých a mladších. Jejich médiem už nejsou rádia, televize

nebo CD nosiče, ale YouTube, Spotify
nebo Deezer. S veřejností nekomunikují
prostřednictvím klasických sdělovacích
prostředků, ale pomocí Facebooku nebo
Instagramu. Jsou na síti a zároveň sami.
Sociologické výzkumy z celé Evropy
říkají, že z jejich světa zmizelo bohémství, a i když svět na startu 21. století je
zmatenější než dříve, není mnoho prostoru k protestu nebo provokaci, která
byla v témže věku motorem života jejich rodičů. Posiluje se role osobního života, ale ze slova láska mají až panický
strach. Ostatně, všech pět největších
hitů Slzy jsou milostné písně, ale slovo
láska se nevyskytuje ani v jedné z nich.
Stejně jako se jen zřídka objevuje
v milostných vztazích z románové série
o Harrym Potterovi, na němž Generace Y vyrostla. Potter, stejně jako oni, je
konzervativní člověk. Mimochodem,
z Pottera vychází i Slza. Přezdívka Hog-

Kapela Slza Petr Lexa (vlevo)
a Lukáš Bundil.
FOTO | MAFRA
gy, kterou Petr Lexa používá jako youtuber, údajně vznikla ze slova Hogwarts
neboli Bradavice, což je škola čar a kouzel z této filmové ságy.
Harry Potter je příkladem slušného
a čestného chlapce. Když k tomu přičteme fakt, že romantické milostné vztahy,
představované v písních Slzy, jsou bez
sexuální agresivity, typické pro předchozí, zvláště rockovou generaci, je
Slza přijatelná i pro rodiče. Stala se z ní
jedna z prvních českých vícegeneračních skupin posledních let.

INZERCE

Soutěž Řeznicko-uzenářská prodejna roku organizuje Český svaz zpracovatelů masa. Jubilejní desátý ročník soutěže byl letos zahájen 1. května a probíhal až do konce září. Záštitu nad soutěží převzal
ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Partnerem soutěže byla společnost MASO PROFIT, která
poskytla hlavní cenu (kvalitní nářezový stroj Graef Master 2720).
Letos se do soutěže přihlásilo celkem 49 prodejen ze všech 14 krajů ČR. Hodnocení přihlášených
prodejen probíhalo dvoukolově, přičemž během krajských kol byly všechny přihlášené prodejny navštíveny hodnotitelem - „tajným zákazníkem“. Hodnocení celostátního kola poté zajišťovala odborná
hodnotitelská porota, která se již zaměřovala jen na vítěze v jednotlivých krajích. V obou kolech
soutěže se při hodnocení zohledňovala tato hlavní kritéria:
• Hygiena prodeje • Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
• Šíře sortimentu • Úroveň prezentace sortimentu
• Úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)

Vítězové krajského kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017:

KRAJ

PRODEJNA

PRAHA

Kauﬂand ČR, Bělohorská 2428/205, Praha 6 - Vypich

STŘEDOČESKÝ

Maso Uzeniny Jatky Český Brod, Váňova 907, Kladno

PLZEŇSKÝ

Řeznictví MÚÚÚ, Klatovská 1045/62, Plzeň

KARLOVARSKÝ

Novák maso uzeniny, Frimlova 963/1, Karlovy Vary

ÚSTECKÝ

Zeman maso - uzeniny, Teplická 358, Děčín

JIHOČESKÝ

Kostelecké uzeniny, Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí

LIBERECKÝ

Řeznictví Landa, Mimoňská 3379, Česká Lípa

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Maso Jirman, Komenského 116, Nové Město nad Metují

PARDUBICKÝ

Zeman maso - uzeniny, Teplého 2806, Pardubice

VYSOČINA

Makovec, U Tržiště 2204, Velké Meziříčí

JIHOMORAVSKÝ

HM Globus Brno, Hradecká 40, Brno-Ivanovice

ZLÍNSKÝ

Řeznictví H+H, Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

OLOMOUCKÝ

HM Globus Olomouc, Pražská 39/248, Olomouc

MORAVSKOSLEZSKÝ

Slezské uzeniny, Malé náměstí 102, Frýdek-Místek

Dále byla hodnocena tato pomocná kritéria:
• Upoutávka na prodejnu, exteriér a vstup do prodejny • První dojem po vstupu do interiéru
• Úroveň technického vybavení • Nabídka doplňkového sortimentu
• Umístění propagačních materiálů
• Nabídka a šíře sortimentu z kategorie regionálních výrobků, výrobků s označením KLASA, Regionální potravina, Česká potravina, Vyrobeno v České republice, Český výrobek (garantováno PK ČR),
Česká cechovní norma, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu nebo Chráněné
zeměpisné označení apod.
• Celkové subjektivní hodnocení
Celkovým vítězem soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna
roku 2017 se v celostátním kole stala prodejna HM Globus
Brno - řeznictví, v Hradecké ulici v Brně-Ivanovicích.
Řeznictví HM Globus v Brně Ivanovicích letos zcela oprávněně
dosáhlo nejvyššího bodového zisku ze všech soutěžících prodejen a mimořádně vysoký standard prodeje zde byl průběžně zaznamenáván při opakovaných návštěvách hodnotitelů.
Velmi vstřícný a profesionální přístup personálu, vynikající
prezentace zboží a až neobvykle široký sortiment patří mezi
hlavní přednosti tohoto brněnského řeznictví, které je přivedly až na úplný vrchol mezi soutěžícími.
Porota ovšem v letošním ročníku soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku taktéž vyhlásila zvláštní cenu pro nezávislé řeznictví-uzenářství roku 2017, kterou si převzalo Řeznictví a uzenářství
Morávek z Ústí nad Orlicí. Tato prodejna kromě vysokého bodového zisku v celkovém hodnocení
zaujala hodnotitele intenzivní propagací vyzrálých hovězích mas.
Vítězné řeznicko-uzenářské prodejny splňují zásady moderního prodeje i nadstandardní požadavky
zákazníků. Jsou vysoce profesionální, důsledně dodržují hygienické normy, mají velký výběr kvalitních masných výrobků i odborně proškolený personál, který má přehled a dokáže na dotazy zákazníků adekvátně reagovat. V těchto prodejnách je zkrátka radost nakupovat!

24 8. prosince 2017

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Jiří Čerbák (32)

Pracuje jako projektant a studuje energetiku na Vysoké škole
báňské. Je ženatý, má
dceru. Kdyby vyhrál,
peníze by investoval
do nové kuchyně v
bytě v Ostravě-Porubě. Jezdí na motorce. Nejraději má maso a masité pokrmy.
Má rád vše, v jídle není vybíravý. Těší
se na dobrou zábavu a zkušenost.

Úterý: Lucie Bartková (31)

Je na mateřské, v malém bytě v Karviné
žijí sami se synem. Narodil se předčasně a
má neurologické potíže. Pokud Lucie zvítězí, výhru použije na
úhradu lázní pro syna. Vždy ocení řízek
s bramborovou kaší a okurkovým salátem. Nesnáší dršťkovou polévku a mořské plody. Těší se na večery strávené u
dobrého jídla s příjemnými lidmi.

Středa: Pavel Klega (31)

Má dvojitý bakalářský
diplom z informatiky.
Během studia připravoval jídlo ve fast foodu, dělal „dýdžeje“,
promotéra pro banku
i systémového inženýra. Po škole začal pracovat jako analytik v novozélandské investiční společnosti, žil také v Londýně. Popisuje se
jako „dobrodružný kočovník, šarmantní
pankáč a profesionální bezdomovec“.
Je svobodný, žije sám v paneláku v Hlučíně. Pokud by vyhrál, peníze by investoval do nového cestovního projektu a
rozvoje svého blogu. Nesnáší jelito, ale
v pořadu ochutná vše.

Česká republika

Sanitku! Jídlo je otrávilo
Na severu Moravy
budou mít v pořadu
Prostřeno! mírnou
přesilu tři ženy proti
dvěma vařícím mužům.
ČR | Poprvé v historii pořadu muselo
být natáčení přerušeno! Navazuje se až
po několika týdnech. Proč? Hosté při
jídle omdleli a tři z nich odvezla záchranka! Kdo za to může? Ajťák Pavel,
u něhož se to ve středu stane? Lucie je
na něj naštvaná, usmíří se ti dva?
Projektant Jirka zahájí pondělní večeři v Ostravě-Porubě. Soupeř Pavel překvapí Jirku už na prahu. Dorazí totiž
bos. Hovězí maso v omáčce hostitel úplně neuhlídá, připálí ho a Lucie si té nahořklé chuti všimne.
Maminka Lucie žije sama s nemocným synem a ráda by vyhrála, aby mu
mohla dopřát pobyt v lázních. Hostitelka přiznává, že míní taktizovat a stydět
se za to nebude. U vaření se jí v úterý až
tak nedaří a nervozita jí svazuje ruce.
Zcestovalý dobrodruh Pavel ve středu posadí soupeře na zem a nabídne exotické menu. Chodí na ostro a když mu
prasknou džíny, je to pro všechny doce-

Pátek: Věra Pyšková (40)

Pracuje jako vedoucí
zlatnictví, je vdaná,
s manželem mají syna
a dceru. Bydlí v rodinném domě v Českém
Těšíně. Do pořadu ji
přihlásila švagrová.
Pokud by vyhrála, peníze by utratila především za zámkovou dlažbu kolem svého domu. Je vděčný strávník, mezi její
oblíbená jídla patří kachna. Nesnáší
kozí sýr, nikdy by neochutnala chobotnici. Těší se především na výhru.

la šok. Jídla si hosté dochucují ostrým
kořením. Jenže Lucie má za chvíli pocit, že omdlí. Točí se jí hlava, bojí se, že
ztratí vědomí. „To už není reality show,
to je real life!“ říká Pavel, když volá pro
Lucku záchranku. Věru pálí oči, svět se
motá i se sportovcem Jirkou. Sanitka se
musí vrátit a do nemocnice odveze i Jirku a Šárku, kteří čekají na podlaze v horizontální poloze.
Uběhlo pár týdnů, než se hosté zotavili z následků středeční večeře u Pavla.
Natáčení ale pojede dál. Ve čtvrtek se

mají sejít u Šárky, které se mezitím změnil život k horšímu. Nepracuje a přišla o
dítě, které měla v pěstounské péči. Má
finanční problémy. Dorazí i Pavel? Přijde opět bos a jako poslední, ale nese
květiny, aby se dámám omluvil.
A v pátek přichystá Věra zlatý hřeb finále – pečenou kachnu se zelím a chlupatými knedlíky. Hosté jsou nadšeni.
Kdo toto výjimečné Prostřeno! nakonec vyhraje? Dívejte se, čeká vás překvapení. Sledujte Prostřeno! od pondělí
do pátku v 17.50 a hlasujte!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Vepřová terinka na červeném víně s
opékanou bagetou

Čtvrtek: Šárka Bůchová (46)

Působí jako sociální
pracovnice v Alzheimer centru. Bydlí s dcerou v bytě v Karviné.
Pokud vyhraje, peníze
utratí za společné zájmy se svou dcerou.
Vaří hlavně guláš, karbanátky s kaší a
okurkový salát. Nejraději má dobře připravenou čínu. Nesnáší celer a jablka, protože na obojí je v syrovém stavu alergická.

To tu ještě nebylo! Kočovník Pavel (druhý zleva) naservíruje jídlo, z něhož
se soupeřům motá hlava. Záchranka je musí odvézt do nemocnice a v natáčení pořadu Prostřeno! pokračují až po několika týdnech.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 100 g uzeného vepřového
bůčku, 100 g vepřového mletého masa,
100 g krůtích jater, 1 cibule, 1 mrkev,
sádlo, muškátový oříšek, 100 ml červeného vína, sůl, pepř. Postup: Cibuli nasekáme na kostičky a na sádle ji opečeme dozlatova. Přidáme uzený bůček,
mleté maso a mrkev nakrájenou na kostičky, zamícháme, přilijeme víno, trochu vody a zavřeme v tlakovém hrnci
na 10 až 13 minut. Poté přidáme játra,
tak na 5 až 7 minut, dochutíme, rozmixujeme a necháme vychladnout. Podáváme s opečenou bagetkou.
Hummus s indickými plackami
Ingredience: 600 g cizrny, 500 g špaldové mouky, 300 g tahini, 3 citrony,
50 g slunečnicových semínek, 5 stroužků česneku, 100 ml olivového oleje, jedlá soda na vaření, mletý římský kmín, hi-

málajská sůl. Postup: Cizrnu si večer
namočíme do vody. Následující den ji
dáme uvařit, do hrnce s vodou přidáme
špetku jedlé sody. Vaříme jen 30 až 40
minut. Mezitím smícháme slunečnicová semínka, špaldovou mouku s vodou
a uhněteme těsto. Malé kousky těsta
uválcujeme na tenké placky, které opákáme asi tři minuty z každé strany na

pánvi. Dobře udělaná placka se pozná
tak, že se nafoukne. Po půl hodině zkontrolujeme měkkost cizrny a i se zbytkem vody přendáme do mixéru. Během
mixování přiléváme 300 g tahini, šťávu
ze všech vymačkaných citronů, česnek,
římský kmín a pět špetek soli. Cizrnu
umixujeme do hladkého krému. Přendáme do mísy, lehce polijeme olivovým
olejem a můžeme podávat. Jako příloha
slouží indické placky.
Dezert: Nepečený cheesecake
Ingredience: 100 až 150 g máslových
sušenek, 280 ml smetany ke šlehání,
60 g rozpuštěného másla, 400 g bílé čo-

kolády, 250 g mascarpone, 250 g tvarohu. Na borůvkovou omáčku: 1 lžíce citronové šťávy, 50 g cukru krupice,
290 g borůvek. Postup: Sušenky nalámeme a rozmixujeme na drobky. Do nádoby vlijeme máslo a dál mixujeme.
Dortovou formu o průměru 20 cm vyložíme pečicím papírem a přeneseme na
něj hmotu z drobků. Rozetřeme a formu
dáme do lednice, až do doby, kdy začneme chystat náplň. Čokoládu rozlámeme
na kousky a vložíme do ohnivzdorné
mísy, postavíme ji na hrnec s mírně
vroucí vodou a necháme rozpustit, promícháme a necháme vychladnout. Smetanu, tvaroh a mascarpone krátce prošleháme v misce. Přidáme rozpuštěnou čokoládu a vyšleháme do hladka. Vlijeme
na sušenkový základ a dáme vychladit.
Stačí hodina, mezitím si připravíme
omáčku. Polovinu borůvek rozmixujeme s cukrem a citronovou šťávou. Přelijeme na cheesecake a přidáme kousky
borůvek.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. prosince 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.15 Milesova vesmírná dobrodružství (12)
6.40 Kačeří příběhy (33, 34) 7.35 Tučňáci
z Madagaskaru III (8) 8.00 Stolečku, prostři
se! Pohádka (N, 2008) 9.10 Jeden Štědrý
den. Rodinný film (USA, 2014) 10.55 Koření
11.55 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.50 Výměna manželek V 15.20
Co je šeptem... Komedie (USA, 2005) 17.20
Život podle Dana. Komedie (USA, 2007)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

6.25 Nexo Knights IV (6) 6.50 Nexo Knights
IV (7) 7.20 Ben 10 7.35 Jen počkej, zajíci!
8.15 M.A.S.H (222) 8.45 Autosalon 9.55
MotorSport 10.25 Prima Partička 11.25 Modrý
kód (59) 12.40 Mordparta (4) 13.55 Ano, šéfe!
15.10 Poslední propadne peklu. Dobrodružný
film (ČR, 1982) 16.50 Miluji tě modře.
Romantický film (ČR, 2017). Hrají V. Jílek,
D. Nesvačilová, T. Medvecká, V. Kratina a další
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.30 Krimi

DOBRODRUŽNÝ

SCI-FI

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.15 Žabí muzikál.
Pohádka (ČR, 1969) 8.10 Gejzír 8.40 Taková
normální rodinka (7/8) 9.25 Otec Brown V 10.10
Všechnopárty 11.05 Život na zámku 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Zlatý náhrdelník 14.45 Zvon
Lukáš 15.40 Příběhy slavných... Josef Lada
16.35 Noční motýl 18.00 Hercule Poirot 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

POHLEDNÝ MIZERA
ÚTERÝ 12.12. | 20:15

20.20 Harry Potter a tajemná komnata
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/VB/N, 2002). Hrají
D. Radcliffe, E. Watsonová,
R. Grint, R. Harris, M. Smithová
a další. Režie Ch. Columbus
23.20 Pařba v Bangkoku
Komedie (USA, 2011)
1.20 Žraločí tornádo
Katastrofický film (USA, 2013)
3.10 Černá listina III (10)
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2
(102)

20.15 Star Wars: Epizoda VII – Síla se
probouzí
Sci-fi film (USA, 2015). Hrají
H. Ford, D. Ridleyová, O. Isaac
a další. Režie J. J. Abrams
23.15 96 hodin
Thriller (Fr., 2007). Hrají
L. Neeson, M. Graceová a další.
Režie P. Morel
1.15
Vystrašený šepot
Thriller (Kan., 2013)
3.05 Posedlá
Thriller (USA, 2009)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

5.05 Applikace 7.00 Firefly (2) 7.55 Extant II (11)
8.50 Top Gear III 10.15 Re-play 10.50 Pevnost
Boyard (10) 13.05 Simpsonovi XXI (22) 13.35
Simpsonovi XXI (23) 14.05 Simpsonovi XXII (1-4)
18.55 Simpsonovi XXII (5) 19.30 Simpsonovi XXII
(6), animovaný seriál (USA, 2010) 20.00 Želvy
Ninja, akční film (USA, 2014) 22.10 Max Payne,
akční film (USA/Kan., 2008) 0.15 Re-play 0.45
Applikace

5.45 Falešná hra s králíkem Rogerem 7.30 Šampioni 9.25 Mentalista II (15) 10.15 Mentalista II (16)
11.05 Námořní vyšetřovací služba VIII (3) 12.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (4) 13.15 Agent
WC40 14.40 Vánoční koleda 16.30 Od zítřka nečaruji, filmová komedie (ČR/N, 1978) 18.10 Vánoce
v Conway, drama (USA, 2013) 20.00 Schindlerův
seznam, drama (USA, 1993) 23.20 Poslední zůstává, akční film (USA, 1996)

7.35 Nexo Knights IV (7) 8.05 Ben 10 8.20
Zpravodajství FTV Prima 9.55 Vítejte doma IV (12)
10.55 Mňam aneb Prima vařečka 11.25 Vítejte
doma IV (13) 12.25 Naděje umírá poslední 14.45
Noc generálů, krimithriller (USA, 1967) 17.50
Procházka v oblacích, romantický film (USA/Mex.,
1995) 20.00 Peacemaker, akční thriller (USA, 1997)
22.40 Pandemie (2/2), thriller (USA, 2006) 0.25
Max Payne, akční film (USA/Kan., 2008)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.55 Noviny 6.35 Soudní síň 7.30

Soudní síň 8.35 Interaktivní teleshopping 9.35
Kutil, s. r. o. (7, 8/17) 11.00 Stíhán a podezřelý 12.55
Všechno, co mám rád 13.45 Tanec snů 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Vzorec na
lásku, romantická komedie (USA, 2010) 0.30 Kutil,
s. r. o. (7, 8/17), komediální seriál (SR, 2008)

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň 9.25 Ve jménu zákona (61/131) 10.35 Interaktivní teleshopping 11.35
Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně II (13/68)
13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň 16.45
Skutečné příběhy 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stíhán a podezřelý 22.10
Skalpel, prosím 0.40 Extrémní případy

On je cynický uličník, ona roztomilá
romantička. Budou společně trávit
Vánoce, jestli se jim to líbí, nebo ne.

20.00 Zdravotní test národa
21.35 Sissi – Mladá císařovna
Trilogie (Rak./N, 1956)
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Zlaté oko
Akční dobrodružný film
(USA/VB, 1995)
1.25 Banánové rybičky
1.55 Pod pokličkou
2.15 Sama doma
3.45 Zkus mít vkus
4.10 Bydlení je hra

6.55 Noviny 7.50 Soudní síň 8.50 Soudní síň 9.45
Interaktivní teleshopping 10.45 Extrémní případy
11.35 Synové a dcery Jakuba Skláře (8) 13.15 Druhý
dech (12) 14.45 Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Skalpel, prosím, drama (ČR, 1985) 23.00 Kdyby
bylo kdyby 2 (7, 8/10), seriál (SR, 2010)

ÚTERÝ 7.05 Soudní síň 9.00 Ve jménu zákona
(62/131) 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00
Nákupní maniačky 12.05 Divocí koně II (14/68)
13.25 Poldové v akci 14.25 Soudní síň 15.05 Soudní
síň 16.20 Skutečné příběhy 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tanec snů
23.35 Specialisté na vraždy (28, 29/49)
STŘEDA 9.40 Ve jménu zákona (63/131) 10.40

Interaktivní teleshopping 11.40 Nákupní maniačky
12.40 Divocí koně II (15/68) 13.50 Poldové v akci
14.50 Soudní síň 16.45 Skutečné příběhy 17.55
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 22.25 Synové a dcery Jakuba
Skláře (9) 23.40 Dr. Stefan Frank (53, 54)

ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 9.25 Ve jménu záko-

na (64/131) 10.35 Interaktivní teleshopping 11.35
Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně II (16/68)
13.55 Poldové v akci 14.55 Soudní síň 16.50
Skutečné příběhy 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (13) 22.00
Bratranci v akci 0.05 Aféry

PÁTEK 8.50 Soudní síň 9.35 Ve jménu zákona
(65/131) 10.40 Interaktivní teleshopping 11.40
Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně II (17/68)
13.55 Poldové v akci 15.00 Soudní síň 16.50
Skutečné příběhy, seriál (SR, 2017) 17.55 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kouzlo
polibku, komedie (USA, 2015) 22.10 Tanec snů

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 10. prosince 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.25
16.00
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.40
22.09
22.10
23.40
1.35
2.50
3.15

Zajímavosti z regionů 6.30 Žárlivost
6.50 Noční motýl. Romantické
drama (ČR, 1941) 8.15 Úsměvy
Václava Trégla 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
Pasáček a císařova dcera
Cirkus bude!
Byl jednou jeden dům (4/5)
Adventní koncert 2017
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (17/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Fotograf (2/2)
Mladý Montalbano
Manéž Bolka Polívky
13. komnata Dalibora Gondíka
Sváteční slovo provinciála dominikánů Benedikta Mohelníka

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.15
8.10
8.30
9.35
10.55
12.45
15.20
17.00
19.30
20.15
21.20
21.55
0.35
2.00

Oggy a Škodíci V
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(3)
Milesova vesmírná dobrodružství
(13)
Kačeří příběhy (35, 36)
Tučňáci z Madagaskaru III (9)
Víkend
Dennis, postrach okolí, znovu
zasahuje
Rodinná komedie (USA, 1998)
Ledové ostří 4: Oheň a led
Romantický film (USA, 2010)
Legenda o Zorrovi
Dobrodružný film (USA, 2005)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král
Vražedné známosti
Střepiny
Tváří v tvář
Thriller (USA, 1997)
Hogo fogo Homolka
Kriminálka Miami VIII

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (8)
Ben 10
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
Přírodní vesmír (4)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (60)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru VI
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Já, Kajínek
Očima Josefa Klímy
Země policajtů
Thriller (USA, 1997). Hrají
S. Stallone, R. De Niro, H. Keitel,
R. Loitta a další. Režie J. Mangold
0.20 Přírodní vesmír (4)
1.25 Vraždy v Midsomeru VI
3.30 Vystrašený šepot
Thriller (Kan., 2013)

5.10 Šampioni 6.45 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko 9.00 Od zítřka nečaruji 11.00 Vánoční
koleda 12.45 Život podle Dana 14.35 Pohřešovaní II
(3-5) 17.10 Harry Potter a tajemná komnata 20.00
Hra, thriller (USA, 1997) 22.25 Constantine, fantasy
film (USA/N, 2005) 0.30 Pařba v Bangkoku, komedie (USA, 2011)

6.20
6.50
7.10
7.40
8.10
9.15
9.45
11.00
12.10
13.05
13.45
14.10
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15

Prima cool
7.05 Firefly (3) 8.00 Extant II (12) 8.55 Top Gear III
10.15 Applikace 10.50 Pevnost Boyard (11) 13.10
Simpsonovi XXII (3-5) 14.35 Simpsonovi XXII (6)
15.05 Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí
17.55 Simpsonovi XXII (7-10) 20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť, fantasy film (USA/N. Zél., 2013)
23.20 Legenda II (6), akční seriál (USA, 2016) 0.15
Autosalon

Prima Max
8.05 Nexo Knights IV (8) 8.35 Ben 10 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.10 Vítejte doma IV (13)
11.00 Mňam aneb Prima vařečka 11.30 Vítejte
doma IV (14) 12.30 Procházka v oblacích 14.45
Peacemaker, akční thriller (USA, 1997) 17.20 Akta X,
sci-fi thriller (USA, 1998) 20.00 Jeho fotr, to je lotr!,
komedie (USA, 2004) 22.25 96 hodin, thriller (Fr.,
2007) 0.25 Země policajtů, thriller (USA, 1997)

pondělí 11. prosince 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45 168
hodin 10.15 Žlutý kvítek. TV inscenace (ČR, 1982) 10.55 Šaráda – speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Půl pejska
14.35 Columbo
16.05 To je vražda, napsala VII
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Na nejvyšší úrovni
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.05 Na stopě
23.25 Osvětová přednáška v Suché Vrbici
Komedie (ČR, 1992)
0.00 Ještě větší blbec, než jsme doufali
Komedie (ČR, 1994)
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
23.25
0.20
1.05
1.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3360)
Dáma a Král (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (103)
Mentalista II (17, 18)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami VIII
Ulice (3361)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (16)
Vražedná čísla V (20)
Mentalista II (17)
Mentalista II (18)
Kriminálka Miami VIII
Černá listina III (12)

Prima
6.25
6.55
7.30
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.50
2.50
4.15

Nexo Knights IV (9)
Ben 10
M.A.S.H (224-226)
Jake a Tlusťoch II (6)
Rosamunde Pilcher: Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (7)
Policie Hamburk IX (11)
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (61)
Dárek. Seriál (ČR, 2017)
Hledá se táta a máma
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Rosamunde Pilcher: Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Policie Hamburk IX (11)

Nova Cinema
6.35 Vzpoura na lodi Caine 8.50 Stolečku 9.55
Jeden Štědrý den 11.55 Dennis, postrach okolí,
znovu zasahuje 13.10 Legenda o Zorrovi 15.55 Hra,
thriller (USA, 1997) 18.15 Co je šeptem..., komedie
(USA, 2005) 20.00 Zachraňte pana Bankse, komediální drama (Austr./USA/VB, 2013) 22.25 Hráči se
smrtí, thriller (USA, 1990) 0.30 Constantine

Prima cool
8.10 Top Gear III 9.50 Brainiac: Šílená věda II (8) 10.50
Top Gear III 12.10 Futurama III (4) 12.40 Simpsonovi
XXII (7-10) 14.35 Applikace 15.05 Re-play 15.40
Futurama III (5) 16.00 Hvězdná brána III (12) 17.00
Top Gear III 18.20 Simpsonovi XXII (11-14) 20.15 Útěk
z vězení: Vzkříšení (7) 21.25 Teorie velkého třesku V
(2) 21.50 Teorie velkého třesku V (3) 22.20 Prima
Partička 23.20 Grimm V (2) 0.15 Prima Partička

Prima Max
7.05 Nexo Knights IV (9) 7.35 Ben 10 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.10 Vítejte doma IV (14)
10.00 Mňam aneb Prima vařečka 10.30 Vítejte
doma IV (15) 11.35 Akta X 14.10 Hobit: Šmakova
dračí poušť 17.40 Do hlubiny, akční film (USA,
2005) 20.00 Dobrý ročník, romantická komedie
(USA, 2006) 22.30 Hamlet na kvadrát, hudební
komedie (USA, 2008) 0.25 Jeho fotr, to je lotr!

úterý 12. prosince 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VII
9.45 Telefon. Komedie (ČR, 1983)
10.25 Cirkus bude! Komedie (ČR, 1954)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Chvíle pro píseň trubky
Drama (ČR, 1980)
15.05 Šance
16.05 To je vražda, napsala VII
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Taneční. Seriál (ČR, 2009-2013)
20.55 Hercule Poirot
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Případy detektiva Murdocha X
22.35 Ve jménu vlasti V
23.35 Brak
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
1.15
2.00
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3361)
S tebou mě baví svět
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (104)
Mentalista II (19, 20)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami VIII
Ulice (3362)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (778)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (17)
Vražedná čísla V (21)
Mentalista II (19)
Mentalista II (20)
Kriminálka Miami VIII
Střepiny
Černá listina III (13)

6.25
6.55
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.00
2.00
3.00
4.30

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (10)
Ben 10
M.A.S.H (226-228)
Jake a Tlusťoch II (7)
Rosamunde Pilcher: Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (8)
Policie Hamburk IX (12)
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (65)
Ukradený hotel
Mordparta (5)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Rosamunde Pilcher: Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Policie Hamburk IX (12)

5.25 Jeden Štědrý den 6.45 Vánoce v Conway
8.30 Mentalista II (17, 18) 10.05 Co je šeptem...
12.20 Zachraňte pana Bankse 14.50 Harry Potter
a tajemná komnata 17.40 Sněženky a machři po 25
letech, komedie (ČR, 2008) 20.00 Pan tělocvikář,
komedie (USA, 2007) 21.40 Náhlý úder, thriller
(USA, 1983) 23.55 Tváří v tvář, thriller (USA, 1997)

Prima cool
8.45 Top Gear III 10.00 Brainiac: Šílená věda II (9)
11.00 Top Gear III 12.20 Futurama III (5) 12.50
Simpsonovi XXII (11-14) 14.45 Teorie velkého třesku
V (2, 3) 15.40 Futurama III (6) 16.00 Hvězdná
brána III (13) 17.00 Top Gear III 18.20 Simpsonovi
XXII (15-18) 20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody
(7) 21.25 Teorie velkého třesku V (4, 5) 22.20
Partička 23.05 Agresivní virus (6) 0.10 Partička

Prima Max
7.50 Nexo Knights IV (10) 8.15 Ben 10 8.30
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Vítejte doma IV (15)
11.05 Mňam aneb Prima vařečka 11.35 Vítejte doma
IV (16) 12.40 Do hlubiny 15.05 Dobrý ročník 17.35
Kleopatra (1/2), historické drama (USA/VB/Švýc.,
1963) 20.00 Dvojitý agent, akční film (USA, 2011)
22.00 Dobrej policajt (1/2), krimithriller (VB, 2012)
0.20 Hamlet na kvadrát, hudební komedie

středa 13. prosince 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Postřehy odjinud 9.50 Po
stopách hvězd 10.20 Jen se spolehni.
Komedie (ČR, 1983) 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Babička se zbláznila
15.20 Hercule Poirot
16.10 To je vražda, napsala VII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Nikdo neměl diabetes
Krimifilm (ČR, 2001)
21.30 Křídla Vánoc
Koprodukční film (ČR, 2013)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Belle
Drama (VB, 2013)
1.05 AZ-kvíz
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.45
9.00
10.00
11.15
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
23.25
0.20
1.10
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3362)
Ordinace v růžové zahradě 2 (778)
Krok za krokem II (20)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (105)
Mentalista II (21, 22)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami VIII
Ulice (3363)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dovolená za trest
Komedie (USA, 2014)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (18)
Vražedná čísla V (22)
Mentalista II (21)
Mentalista II (22)
Kriminálka Miami VIII
Kriminálka Miami VIII

Prima
6.10
6.40
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.55
2.55

Nexo Knights (1)
Ferda Mravenec (1)
M.A.S.H (228-230)
Jake a Tlusťoch II (8)
Rosamunde Pilcher:
Kde začala láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (9)
Policie Hamburk IX (13)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (62)
Všechno jde, když se chce
Show Jana Krause
Já, Kajínek
Policie v akci
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Rosamunde Pilcher:
Kde začala láska

Nova Cinema
5.30 Zachraňte pana Bankse 7.40 Mentalista II
(19, 20) 9.15 Pohřešovaní II (3-5) 12.10 Legenda
o Zorrovi 14.50 Táta lump 16.35 Pan tělocvikář
18.10 Noci v Rodanthe, romantický film
(USA/Austr., 2008) 20.00 Santa Claus, komedie
(USA, 1994) 21.50 Šílenci na prknech, komedie
(USA, 2001) 23.30 Náhlý úder, thriller (USA, 1983)

Prima cool
10.05 Brainiac: Šílená věda II (10) 11.05 Top Gear
speciál: Nejlepší závody (7) 12.20 Futurama III (6)
12.50 Simpsonovi XXII (15-18) 14.45 Teorie velkého
třesku V (4, 5) 15.40 Futurama III (7) 16.05 Hvězdná
brána III (14) 17.00 Top Gear III 18.20 Simpsonovi
XXII (19-22) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VIII (6) 21.25 Teorie velkého třesku V (6, 7) 22.20
Partička 23.05 Agresivní virus (7) 0.10 Partička

Prima Max
8.15 Nexo Knights (1) 8.40 Ferda Mravenec (1) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Vítejte doma IV (16)
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma IV (17) 13.20 Kleopatra (1/2) 15.45
Rodičovský manuál 18.05 Bláznivé líbánky 20.00
Malé ženy, drama (USA, 1994) 22.30 Pach krve 4:
Krvavý počátek, horor (USA, 2011) 0.25 Dobrej
policajt (1/2), krimithriller (VB, 2012)

čtvrtek 14. prosince 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Postřehy odjinud 9.55
Osvětová přednáška v Suché Vrbici.
Komedie (ČR, 1992) 10.30 Byl jednou
jeden dům (4/5)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kluk
14.25 Sissi – Mladá císařovna
16.05 To je vražda, napsala VII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Setkání s hvězdou:
Dagmar Havlová
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Taggart
0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.05
0.55
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3363)
Ledové ostří 4: Oheň a led
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (106)
Mentalista II (23)
Mentalista III (1)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami VIII
Ulice (3364)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (779)
Hlavně že žiješ! Seriál (ČR, 2017)
Prásk!
Rychlejší
Akční film (USA, 2010)
Mentalista II (23)
Mentalista III (1)
Kriminálka Miami VIII
Kriminálka Miami VIII

Prima
6.10
6.40
7.20
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.50
1.55
3.00

Nexo Knights (2)
Ferda Mravenec (2)
M.A.S.H (230-232)
Jake a Tlusťoch II (9)
Rosamunde Pilcher:
Láska jejího života
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (10)
Policie Hamburk IX (14)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (66)
Slzy. Seriál (ČR, 2017)
Prima Partička
Berlínská mise (4)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Rosamunde Pilcher:
Láska jejího života

Nova Cinema
5.15 Pohřešovaní II (3-5) 7.30 Táta lump 9.15
Mentalista II (21) 10.05 Mentalista II (22) 10.55 Noci
v Rodanthe 13.05 Pan tělocvikář 14.55 Šampioni 2
16.50 Santa Claus 18.35 Divočina 20.00 Námořní
vyšetřovací služba VIII (5, 6) 21.50 Velmi nebezpečné známosti, romantické drama (USA, 1999)
23.40 Šílenci na prknech, komedie (USA, 2001)

Prima cool
9.00 Top Gear III 10.20 Brainiac: Šílená věda II (11)
11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (6) 12.20
Futurama III (7) 12.50 Simpsonovi XXII (19-22)
14.45 Teorie velkého třesku V (6, 7) 15.40 Futurama
III (8) 16.00 Hvězdná brána III (15) 17.00 Top Gear III
18.20 Simpsonovi XXIII (1-4) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku V (8, 9) 22.20 Timecop 0.20
Poslední chlap na Zemi II (7, 8)

Prima Max
8.20 Nexo Knights (2) 8.50 Ferda Mravenec (2)
9.20 Zpravodajství FTV Prima 10.55 Vítejte doma
IV (17) 11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.25
Vítejte doma IV (18) 13.20 Bláznivé líbánky 15.20
Malé ženy 17.50 Velké nesnáze v Malé Číně 20.00
Zabil jsem Einsteina, pánové..., parodie (ČR, 1970)
22.10 Světák, komedie (USA, 2006) 0.15 Pach krve 4:
Krvavý počátek, horor (USA, 2011)

pátek 15. prosince 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Postřehy odjinud 9.50
Hrachová polívka. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1975) 10.10 Příběhy
slavných... Josef Lada 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.20 Reportéři ČT
15.00 Tak neváhej a toč speciál
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... teenager
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Královský slib
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Zítřek nikdy neumírá
0.25 Případy detektiva Murdocha X
1.10 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
9.55
11.15
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
23.40
0.30
1.10
1.50
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3364)
Ordinace v růžové zahradě 2 (779)
Krok za krokem II (23)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (107)
Mentalista III (2, 3)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami VIII
Ulice (3365)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Chart Show
Mentalista III (2)
Mentalista III (3)
Kriminálka Miami VIII
Kriminálka Miami VIII
Černá listina III (16)
Černá listina III (17)

Prima
6.10
6.35
7.20
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15

1.05
2.05
3.10

Nexo Knights (3)
Ferda Mravenec (3)
M.A.S.H (232-234)
Jake a Tlusťoch II (10)
Rosamunde Pilcher:
A najednou to byla láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (11)
Policie Hamburk IX (15)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Galakoncert Kapky naděje
Pár správných chlapů
Thriller (USA, 1992). Hrají
T. Cruise, J. Nicholson,
D. Mooreová, K. Bacon,
K. Pollak a další. Režie R. Reiner
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)

Nova Cinema
7.35 Divočina 8.50 Mentalista II (23) 9.40 Mentalista
III (1) 10.30 Myš, která řvala 12.25 Santa Claus 14.30
Vodonoš 16.05 Námořní vyšetřovací služba VIII
(5, 6) 17.50 Dovolená za trest, komedie (USA, 2014)
20.00 Velká vánoční jízda, animovaný rodinný film
(USA/VB, 2011) 21.50 Vlčí bouda, horor (ČR, 1986)
23.35 Rychlejší, akční film (USA, 2010)

Prima cool
6.30 Brainiac: Šílená věda II (11) 7.45 Hvězdná brána
III (15) 9.00 Top Gear III 10.15 Brainiac: Šílená věda II
(12) 11.20 Autosalon 12.25 Futurama III (8) 12.55
Simpsonovi XXIII (1-4) 14.50 Teorie velkého třesku V
(8, 9) 15.50 Futurama III (9) 16.10 Hvězdná brána III
(16) 17.10 Top Gear III 18.20 Simpsonovi XXIII (5-8)
20.15 Něco na té Mary je 22.45 Monstrum z hlubin
0.25 Poslední chlap na Zemi II (9, 10)

Prima Max
8.40 Nexo Knights (3) 9.05 Ferda Mravenec (3)
9.30 Zpravodajství FTV Prima 11.15 Vítejte doma IV
(18) 12.05 Mňam aneb Prima vařečka 12.35 Vítejte
doma IV (19) 13.40 Velké nesnáze v Malé Číně
15.45 Dobrodružství ze Země Nezemě 18.05
Nebezpečná lekce 20.00 Nevím nic, ale řeknu
všechno, komedie (Fr., 1973) 21.45 Timecop, sci-fi
film (USA, 1994) 23.50 Světák, komedie (USA, 2006)
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Česká republika

Krkonoše mám v srdci

Občas mi
někdo řekne:
Vy tak krásně hrajete
toho hajzla. To mě těší.

Známý herec Robert Jašków vyrůstal v Peci a na rodný kraj nedá dopustit
TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Mládí prožil v Peci pod Sněžkou,
studoval na trutnovském gymnáziu,
ve Dvoře Králové nad Labem má chalupu. Přestože se divadelní a filmový herec Robert Jašków po studiích usadil
v Praze, na Krkonoše dodnes nedá dopustit a pravidelně se tam vrací. „Ráz
krajiny je tu úplně jiný než kdekoli jinde. Je to úžasný kraj, který má genius
loci,“ říká herec Švandova divadla, známý ze seriálů i filmového plátna.

Hercem díky propadnutí
Zanedlouho osmačtyřicetiletý Robert
Jašków, jemuž v žilách koluje polská i
maďarská krev, patří ke známým trutnovským rodákům. Téměř polovinu života strávil v Peci pod Sněžkou. Už od
druhé třídy ale dojížděl do Trutnova na
základní uměleckou školu, kde se učil
hrát na bicí. Hned pět let strávil na místním gymnáziu. Ve třetím ročníku totiž
propadl z chemie. Toho, že si „prodloužil“ mládí, s odstupem času vůbec nelituje. „Dnes jsem za to rád, mohl jsem
tam strávit rok navíc, což bylo prima.
Díky tomu jsme se stal i hercem. Při
opakování ročníku jsem všechno uměl
a měl tak víc času. V té době jsem se začal věnovat ochotnickému divadlu a recitování,“ zavzpomínal Jašków.
Po maturitě už jeho kroky vedly do
Prahy, kde studoval DAMU. Nejvíc ho
ovlivnili herci – učitelé Věra Galatíková a Petr Čepek. „Oba dva byli fantastičtí herci a navíc to uměli předat. Celému
našemu ročníku se věnovali na sto pro-

Robert Jašków s hereckým kolegou Pavlem Zedníčkem při natáčení kriminálního seriálu Četníci z Luhačovic.
FOTO | PETR LEMBERK
cent. Jsem na ně opravdu pyšný. Udělali z nás nejen dobré herce, ale také slušné lidi. Jsem hrozně vděčný za to, že
nám předali spoustu životních zkušeností,“ vykládá trutnovský rodák.
Společně se svými kolegy z ročníku
odešel do Činoherního studia v Ústí nad
Labem. Po třech letech se vrátil do Prahy a nastoupil do tehdejšího Divadla Labyrint, dnešního Švandova divadla na
Smíchově. Členem souboru je už 15 let.
Hrál například v Shakespearových kusech Sen noci svatojánské a Mnoho povyku pro nic nebo v Havlově Žebrácké
opeře. Aktuálně vystupuje mimo jiné v
divadelní adaptaci filmu Kdo je tady ře-

ditel? od kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Robert Jašków
také hostuje ve Viole, Činoherním klubu nebo v divadle Kalich. V něm od
září hraje roli Osudu v obnovené premiéře muzikálu Daniela Landy Krysař.
„Když mi volali, myslel jsem si, že se
zbláznili. V životě by mě nenapadlo, že
jednou budu také muzikálovým hercem. Musím přiznat, že mě to baví,“ vykládá otec tří dětí.
Herce s holou hlavou a ostrými rysy
proslavily především záporné role. Naposledy ho televizní diváci mohli vidět
například v Ordinaci v růžové zahradě,
kde si střihnul postavu na drogách závis-

lého doktora Leoše Máry. V dalším nekonečném seriálu Ulice zase hrál ukrajinského bosse Vasila. „Občas se mi stává, že mě na ulici někdo zastaví a řekne,
že jsem jeho nejoblíbenější záporný hrdina. Nebo: ‚Vy tak krásně hrajete toho
hajzla.‘ To mě těší,“ dodává s úsměvem
Jašków. Jednou z jeho prvních velkých
rolí byl učitel Tomáš Daněk v psychothrilleru Smrt pedofila z roku 2003.
V seriálu Expozitura hrál elitního kriminalistu, v novém filmu Milada ho diváci mohou vidět jako Jana Masaryka.
„Díky tomu jsem mohl jednu noc strávit
v Černínském paláci, v koupelně, odkud byl Jan Masaryk vystrčen z okna,“
poznamenává herec.
Nedávno se mihnul také v americkém thrilleru Dítě číslo 44, ve kterém
hrála taková hollywoodská esa jako
Tom Hardy nebo Gary Oldman.
Nálepku drsňáka a padoucha má Robert Jašków pouze ve filmech a na televizní obrazovce. Je totiž jedním z mála
herců, kterým se prakticky vyhýbá bulvár. Podle svých slov žije klidný život
bez skandálů.
Většinu volného času tráví s rodinou
nebo se rád zavírá v garáži, kde hodiny
kutí. Baví ho hlavně práce se dřevem.
„Mám rád vůni dřeva, hrozně se mi líbí,
když něco vznikne rukama. Manuální
práce mě naplňuje štěstím a odreaguju
se přitom,“ přiznává.
Přestože Jašków žije v Praze, do Trutnova, Pece pod Sněžkou a Dvora Králové nad Labem pravidelně jezdí. „Vracím se sem často a rád, v Trutnově i v
Peci mám spoustu přátel,“ dodává Robert Jašków.
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Ústecký kraj

U2 – minulost,
přítomnost, budoucnost
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Tomáš Šebek: Mise Haiti
KNIŽNÍ TIPY

Ernesto Assante

Kniha s pomocí
bohaté fotografické přílohy
a popisu důležitých milníků přináší příběh jedné z nejzásadnějších kapel hudební historie –
irských U2. Obsahuje citace z rozhovorů se členy kapely, informace o turné, která podnikli, a ze života kapely
neopomíjí nic důležitého. Kniha je
o to aktuálnější, že U2 na konci minulého týdne vydali novou desku.
Rocková kapela. To jsou prostě U2.
Nic víc, nic míň. To je však řečeno trochu zjednodušeně. Jejich cesta ke slávě byla mnohem složitější. Nejlepší
a nejslavnější alba jsou skvělá a fantasticky propracovaná. K posluchačům promlouvají moderním jazykem,
neztrácejí však příklon k tradičním
postupům a zároveň oslovují i budoucnost. Jejich živé koncerty, překypující originálními prvky, novátorstvím a neotřelostí, vše dokonale zastřešují. Příběh této kapely, která
vznikla v roce 1976 v Dublinu coby
punková formace, je vzrušující a romantický zároveň. Je to vyprávění o
čtyřech mladících, kteří se stali mistry ve svém oboru, již snili o tom, že
promění hudbu k obrazu svému, přispějí svým dílem k lepšímu světu,
svou hudbou osloví miliony lidí a stanou se svědky její zářné budoucnosti.

Alfabeta
Patrik Antczak

Alfabeta je knižní
hra, která provede
předškoláka i školáka celou abecedou. S každým
písmenem zažije
malé dobrodružství – pošle astronauta do vesmíru,
pustí parník po Vltavě nebo se naučí
dávat pozor na silnici. Díky oblíbeným aktivitám, jako jsou kreslení, stříhání a lepení, si složí celý svět.

Kniha je naučný soubor 27 pracovních listů s celou abecedou. Každé
písmeno je reprezentováno typografickou hrou, která jednak dítě s písmenem seznamuje, ale také mu zprostředkovává zkušenost z běžného života i fantazie. Díky přirozeným aktivitám, jako jsou kreslení, stříhání
a lepení, se dítě seznamuje se zvířaty, letadlem, cyklistou, indiány i kovboji. Dítě si zcela samostatně bez jediného textového návodu vytvoří celou plastickou abecedu a spojí si tak
písmenka s příjemnými asociacemi.

Pět měsíců českého chirurga
s Lékaři bez hranic
Kniha Tomáše Šebka je osobním příběhem českého chirurga, který se připojil
k Lékařům bez hranic a prožil s nimi
své první měsíce spolupráce na Haiti
v roce 2010 a 2012.
INZERCE

Formou původně blogových příspěvků,
které vznikaly bezprostředně každý den
přímo na misi, reportážním způsobem
s prvky černého humoru, naturalismu,
nadsázky a také určité míry vulgarity autor popisuje svá pracovní i volnočasová
pozorování.
Tomáš Šebek je autorem také dvou dalších knih, ve kterých přibližuje zahraniční
mise – Africká zima a Mise Afghánistán.
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volejte
zdarma

proSIneC 2017 / leden 2018

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

se
emte
ex
orrigináál
0,5 l

se
emtex
krvavý
po
omeranč
0,5 l

hell
lmann‘s
Maajonéza
225 ml

zlaté věnečkyy kakaové 150 g + 20 %

Nakupte alespoň 3 produkty KLASA na prodejně COOPP
a zašlete SMS na číslo 234 499 444 text SMS:
KLASAmezeraCISLOPRODEJNYmezeraOBECmezeraPrvni4znakyFIKu
Příklad: KLASA 186 ZDAR 47M2

ko
ofola
orig
ginál 2 l

platí pro zákazníky coop mobil.
pla
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01122017 12345)

mat toni
1,5 l neperlivvá
pet

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.12.2017 do 31.1.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo

pm

obil a nak

up

přenos
čísla

zdarma

ě jI

Cena zprávy je jako běžná cena SMS na pevnou linku dle ceníku
Vašeho operátora.
Soutěž platí pro všechny, bez rozdílu mobilního operátora.
Soutěž trvá od 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018 a každý týden bude vybráno 5 výherců,
kteří budou kontaktováni pro nastavení tarifu zdarma.
Zúčastnit se můžete každý den (maximálně však 1 registrace denně).
Každý výherce (telefonní číslo) může získat pouze 1 výhru.

mat toni
1,5 l perlivvá
pet

le vn

SO
U

prolinie
limetka 1,5 l pet

pilsner
urq ue ll
světlý ležákk
0,5
5l

te

NakUpUjTe
v COOpU
a vyhrajTe
NeOMeZeNÝ
TarIF S daTy
Na rOk
zdarma!

prolinie
pomeranč
1,5 l pet

rama
Classic 400 g

uj

TĚ
Ž

zlaté věnečkyy žloutkové 150 g + 20 %

hel
llm
mann‘s
tatarská
omááčka
225
5 ml

velko
popovvický
koz
zel
výče
epní
světtlé
0,5
5l

velko
popo
ovický
kozel
sp
pecciální
ležžák
0,,5 l

c

božko
ov
originál 0,5 l

ore
eo original 110 g

SI

fernet
t
Stock 0,5 l

oreo original 44 g
matto
oni
1,5 l jem
m ně
perlivvá
pett

zlaté
polomáčené hořké
100 g + 50 %

prolinie
Citron 1,5
5l
pet

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

mag
gnesia red
brrusinka 1,5 l

magnesia red
d
malina 1,5 l
magnesia red
jahoda 1,5 l

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

pořIďte

zlaté
polomáčené mléčné
100 g + 50 %

nabídka

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko
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Pirátům chybí pohoda, padají
Hokejový Chomutov
nemůže chytit druhý
dech, v extralize jde od
porážky k porážce.

dvojnásobné převahy.
Ale přesilovky 5 na 4 nestály za nic.
A naopak Třinec tři využil. My si řekneme, že musíme hrát bez zbytečných faulů, ale stejně je uděláme. V poslední
době se nám oslabení dařila, bohužel
proti Třinci ne.

5plus2
■ ROZHOVOR

Chybí vám v přesilovkách ofenzivní
bek Jan Rutta, který teď září v trikotu Chicaga v NHL?
Jeho odchod je pro nás oslabení, ale to
by nemělo být důvodem, proč naše přesilovky vypadají, jak vypadají. Máme
tady spoustu kvalitních hráčů, kteří by
ho měli dokázat zastoupit. V tuhle chvíli se nám přesilovky nedaří, góly v nich
nedáváme. A naopak nás psychicky srážejí dolů, protože je dokážeme odehrát
fakt hodně špatně.

PETR BÍLEK
CHOMUTOV | Preference hokejových
Pirátů v extralize jdou ke dnu. „Blížíme
se spodku, tam být nechceme. Musíme
s tím něco udělat,“ burcuje útočník Ivan
Huml. Po nedělním zápase s Mladou
Boleslaví skončili v tabulce na třetím
místě od konce.
Co se s vámi děje?
Náš hokej, to v tuhle chvíli není nic hezkého. Není tam žádná pohoda. Nehrajeme dobře, nedaří se nám. Těžko hledat
jednu příčinu, těch je víc. Musíme se
nad tím zamyslet, protože pád tabulkou
je už hodně dlouhý.
Jak na kabinu psychicky doléhá série porážek?
Uvědomujeme si, že nebýt dobrého začátku, kdy jsme v prvních sedmi zápasech brali spoustu bodů, bůhví, kde bychom teď byli. V téhle čtvrtině jsme asi
jednoznačně nejhorší tým v lize. Musíme začít hrát takový hokej, abychom
body zase začali sbírat. Ale v tuhle chvíli se nemáme úplně o co opřít.
Kde přišel zlom?
Kdo viděl poslední zápasy, tak v Plzni

Devět porážek bylo o gól. Jak tohle
působí na psychiku?
My nemůžeme říct, že hrajeme úplně
špatně. Opakuji, jsme schopni odehrát
kvalitní utkání. Ale skutečně nám něco
málo chybí. Právě ten jeden gól, což je
ta přesilovka, ubráněné oslabení. Nemáme pohodu, jakou bychom potřebovali.
Takto se chomutovští Piráti už dlouho neradovali. Po dobře rozjetém začátku sezony se nyní propadají na dno tabulky.
FOTO | ARCHIV MF DNES
jsme proti skvělému mančaftu odehráli
skvělé utkání, Hradec jsme v 1. třetině
pustili jen k sedmi střelám, s Litvínovem jsme byli aktivnější. Náš hokej měl
dobré momenty, ale něco tomu chybí.
Přesilovky, to je náš problém od začátku sezony. Minulý rok jsme si v nich dokázali pomoct, letos se nám to nedaří.

A kvůli tomu nesbíráme body. Jestli se
nepletu, loni jsme byli nejlepším týmem v přesilových hrách, letos jsme ve
druhé polovině žebříčku. Můžeme se
opřít jen o brankáře, dokážou nás hodně
podržet, to je jediná pozitivní věc.
Proti Třinci jste aspoň proměnili dvě

Jak reaguje na krizi váš trenér Vladimír Růžička starší?
Mluvíme o tom. Krize trvá už delší
dobu, nějaké velké křičení nám v tuhle
chvíli nepomůže. Je na nás vidět, že tam
snaha je, nikdo nám nemůže upřít nasazení a bojovnost. Ale jen to nestačí.
Odrážejí se v něm i finanční potíže
a dluhy klubu vůči vám?
To by bylo smutné se na něco takového
vymlouvat.

INZERCE

Pobavte se
s námi

Humoriáda | každý všední den od 16 h
severní Čechy | 88.8 FM

tvproducts.cz
SUPER CHOPPER

Multifunkční kuchyňský robot.
Našlehá, rozdrtí, namele, naseká. Nerezový
nůž.
Včetně nástavce pro mixování tekutých potravin
(objem 1 ℓ, výška 28 cm).

VÁNOČNÍ HITY
TEPLOVZDUŠNÝ
VENTILÁTOR
MINI HEATER

MULTIFUNKČNÍ HRNEC

8v1 ceramic

Pečení, vaření, vaření v páře, smažení,
fritování, zapékání, fondue, pomalé vaření.
Bez použití tuku. S nepřilnavým keramickým Zapojuje se přímo do
zásuvky. Termostat
povrchem.
povrchem Skleněné víko
víko.
od 15 °C do 32 °C.
Objem: 5 l.
12 hodinový časovač.
Digitální LED displej.
Automatické
vypnutí.

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.
➊ LIGHT za 499 Kč
➋ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➌ PROFI za 999 Kč

➌

➋

Napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon 400 W

NOVINKA
1 999,-

1 399,-

899,-

1 699,-

ordinace

Vytvoř si originální keramiku s naší
kompletní sadou. Kruh má dvourychlostní elektrický pohon. Speciální
hlína není potřeba vypalovat.

699,-

INTERAKTIVNÍ KONÍK
S VODÍTKEM

HRNČÍŘSKÝ KRUH

DĚTSKÉ STOLKY
Plná lékařských pomůcek
a nástrojů, bez kterých se
neobejde žádný lékař!

Rozměr: 50 x 61 x 40 cm
Za 499 Kč
V nabídce také:
➊ Stánek s občerstvením za 799 Kč
➋ Kuchyňka za 599 Kč

Pl
š ý koník
k ík na vodítku.
dítk Ovládá
O ládá se pomocíí
Plyšový
o l d
ovladače
na vodítku
d ku
- chodí, hýbe
ocasem,
řehtá,
o
kýve
hlavou.
k

399,-

699,od

MIKROSKOP

Umožní prozkoumat mikrosvět
opravdu do hloubky. Určen pro
pozorování tenkých řezů různých
rostlinných, živočišných tkání
a jiných drobných předmětů.

V
Výška:
cca 25 cm

900×

* doporučujeme
dokoupit hlínu 1,2 kg
za 99 Kč

od

499,-

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte
intenzitu vyhřívání). Příjemná, bezpečná
a úsporná.

399,-

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU

DÁMSKÝ PARALYZÉR
ANGELA

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Profi za 599 Kč
➌ Vocal Plus za 799 Kč
➍ Mini za 499 Kč
➎ Dobíjecí POWER
za 699 Kč

Rozměry: Ø 23 mm, délka 112 mm
Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Výkon max: 500 kV
Výk
Váha: 65 g
Barvy:

Zlepšete svůj sluch. Uslyšíte šepot na 30 m.
Regulace hlasitosti.

➋

➊

599,-

299,-

s poklopem

nastavitelné

Zvýšení sedu cca o 10 cm
Šířka 36 cm, hloubka 39 cm
Max. nosnost uživatele 135 kg

Nastavitelná šířka 50 - 70 cm
Velikost sedací plochy cca 36 x 26 cm
Rozměry (š × v × d): 26 × 20 × 65 cm
Nosnost: až 100 kg
50-70 cm

1 199,-

999,-

Nástavec na WC
mísu - ideální pro
hůře se pohybující
osoby,
Pro spolehlivé
handicapované
uchycení
a seniory.

s LED světlením

899,-

349,-

/ks

429,-

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO NA WC SEDÁTKO DO VAN

Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balení)

599,od

ELEKTRONICKÁ
ELEKTRONICK
PINZETA
Odstraní bezbolestně
i ty nejmenší chloupky
s kořínky. Vhodná na
obličej, podp
podpaží a třísla.

Rozměr: 150 × 80 cm
Ro
1 kks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

499,-

MUSIC CENTRUM 5v1

Vychutnejte si své staré nahrávky. Retro styl.
Vysoce kvalitní zvuk. Kryt z mahagonového
Vzhled flakonu na parfém! S vestavěnou LED dřeva.
3) AM/FM rádio
svítilnou. Praktická ochrana před útočníky.
4) kazetový přehrávač
1) třírychlostní gramofon
Vejde se do každé kabelky.
5) audio výstup
2) CD přehrávač

Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby.
Pevná konstrukce a protiskluzová úprava
povrchu. Zajistí maximální pohodlí při sprchování ve vaně, koupelích nohou apod.

699,-

BATERIE S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM VODY

Úspora času, energie i vody bez ústředního
ohřevu.

➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč ➍ WALL DIGITERM FLEXI za
➋ WALL TERMO QUICK
1 599 Kč
za 1 299
za
299 KKčč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč

➊

➍

➎

➌
SLEVA -200 Kč

699,-

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

399,-

PARALYZÉR

399,- 299,/ks

SVÍTILNA

POZOR! Prodej pouze osobám starším 18 let!

2 599,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

1 699
6
699,-od

1 299,Garance
výměny
nevhodného
dárku!
podrobnosti na www.tvproducts.cz

