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Slavnostním průvodem
půjdou havíři i císař
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Modrá a bílá zaplaví Most. Do
městských barev se obléknou účastníci
slavnostního průvodu, který zahájí letošní Mosteckou krušnohorskou slavnost.
Uskuteční se zítra a nabídne špičkové
umělce.
Slavnost, která se uskuteční v areálu
přesunutého děkanského kostela, asi nemohla mít v letošním roce lepší termín.
Kdyby byla jako před rokem o týden
dřív, musela by se potýkat s konkurencí
závodů tahačů i žatecké Dočesné.
„Jsme rádi, že to vyšlo takhle, protože
spousta Mostečanů se chce zúčastnit
Mostecké slavnosti i Dočesné,“ uvedla
mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Termín Mostecké slavnosti je klouzavý. Mění se třeba proto, aby představite-

lé města stihli celostátní setkání hornických měst. Většinou se ale slavnost
koná co nejblíže datu 9. září. „Ten den
se v minulosti slavil oblíbený Den horníků, tradici se snažíme dodržovat,“ vysvětlila Sedláčková.
Její slova potvrzuje letošní program,
který zahájí průvod tradičně laděný do
modré a bílé. Zpestřit by jej mohly i kostýmy připomínající dobu Karla IV., jehož 700. výročí narození si tento rok připomínáme. V průvodu se ale objeví
i uniformy hornického cechu, letos se totiž slaví 20 let od založení Severočeského spolku havířů.
A s havíři souvisí i další bod programu slavnosti - vernisáž výstavy Malováno na uhlí, která bude k vidění v knihovně. Díla 40 malířů i další předměty připomenou období těžby uhlí v letech
1947 až 2007. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Více uvnitř

+ TV program na celý týden

9. 9. 2016

O víkendu vypukne Mostecká slavnost. Připomene
hornickou tradici regionu i výročí Karla IV. Součástí
programu je také vernisáž nové výstavy.

Andrej
Babiš

ZAJÍMAVOST

Mostecká knihovna má med
od vlastních včel
...str. 3

Co neminout
HLAVNÍ SCÉNA:
13.00 Děda Mládek Illegal Band
14.45 Sebastian
16.30 Atmo music
18.15 Eddie Stoilow
20.00 No Name
21.45 Tři sestry
DRUHÁ SCÉNA:
13.00 Žižkovanka Petra Soviče
14.30 Big Band Zdenka Tölga
16.00 Roo (Meppel)
17.30 Veselí muzikanti
19.00 Josef Laufer
TŘETÍ SCÉNA:
14.00 No Brakes
15.15 Deviant
16.30 Bez cenzury
17.45 Noire Volters
19.00 Old Anchored Stuff (DE)
20.15 Obscurity Truth (DE)
Slavnostní průvod vyrazí už
ve 12.00 z 1. náměstí.

KOMEDIÁLNÍ DVOJICE

Werich, Suchý i Bohdalová.
Humor, který nestárne ...str. 6

OSTATKY SLAVNÝCH

Co prozradily kosti Smetany,
Žižky či Karla IV.? ...str. 12 a 13
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3. sklo zdarm
a!
Akce platí pro barevná okna
Slovaktual PASIV do 15. 9. 2016

www.slovaktual.cz
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Děti neumějí běhat ani padat.
Naučí je to Kamila Hlaváčiková
Kouzlo pohybu a sportu ukazuje předškolákům
a školákům projekt Děti na startu. Kurzy pořádá
mostecké taneční studio, nábor právě probíhá.
5plus2
■ ROZHOVOR

hat. Když dítě běží a zakopne, neumí třeba správně spadnout. Tady je naučíme
i to. Dnes jsou většinou u počítače,
nebo spíše telefonu, a pohybu mají
málo. Tohle je zapotřebí.

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Dost bylo obezity u dětí! Nastává čas na zábavu plnou pohybu. Celorepublikový projekt Děti na startu, který
se snaží přivést k aktivnímu cvičení
i malé děti, probíhá i v Mostě. Pod palcem ho má Taneční a fitness studio Kamily Hlaváčikové, která nápad nadšeně
podporuje. „Cílem je, aby děti vůbec
uměly nějakou pohybovou aktivitu.
Chytat balon, naučit se padat, dělat
správně kotoul, dobře běhat,“ popisuje
Kamila Hlaváčiková hlavní smysl projektu. Nábor na pohybový projekt probíhá do 12. září, během školního roku
jsou kroužky každé úterý od 17 hodin.
Projekt Děti na startu není náborem
pro taneční školu, ale má děti vést
ke sportu. Je to tak?
Ano, je to pro děti pohyblivé i nepohyblivé, hubené i silnější. Dětičky, které by
chtěly cvičit, ale nikam je nevezmou,
protože se to třeba dělá formou profiskupin nebo je to na bázi tvrdého tréninku.
Tady se všechno dělá formou hry, zábavy, děti ani nepoznají, že cvičí. Používají se netradiční pomůcky jako koberec,
noviny, víčka. Děti cvičí, posilují, ale
tak, aby to pro ně bylo zábavné.
Co je cílem? Aby si vybraly svůj
sport nebo aby se naučily hýbat?
Cílem je, aby vůbec uměly nějakou pohybovou aktivitu. Chytat balon, umět
padat, dělat správně kotoul, dobře bě-

Může si pak dítě vybrat sport, jaký
bude chtít?
Určitě. Získá nějaké návyky, je to i o disciplíně. I to se nenápadně a formou hry
naučí. Musí se na cvik připravit, nechat
si odstup od kamaráda. To všechno se
v projektu Děti na startu naučí. A třeba
se do nějakého sportu zamilují, máme
tu práci s balonem, gymnastické věci.
Děti milují práci na kobercích. To jsou
takové kousky, které jsme dostali od
sponzora a děti se na nich během cvičení neskutečně vyřádí.
Nábor trvá do 12. září. Kolik dětí můžete přijmout? A bude to jiné než
loni, kdy měl projekt premiéru?
Loni se do projektu zapojilo hodně dětí
z tanečního studia. Letos je to více otevřené pro širokou veřejnost. Bylo to tak
i loni, ale přihlásilo se málo dětí, protože nikdo nevěděl, co to je. Dnes už to rodiče dětí, které k nám chodí, vědí. Děti
mají sourozence, kteří třeba nechtějí
tančit, ale touží dělat něco jiného.
A tady mají možnost. Máme připravené
dokonce dvě třídy, rozdělené na mladší
a starší. Myslím, že letos bude velký zájem, v každé třídě může být do dvaceti
dětí.
Budete pouze v tanečním studiu
nebo je možné chodit i jinam?
Využijeme nejen taneční studio, ale
i venkovní prostory, a to hřiště u desáté

Kamila Hlaváčiková ukazuje ve velkém sále obruče a malé koberečky, s nimiž si tu malé děti tak rády hrají.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
školy či Benedikt. Dokud bude hezky,
budou děti cvičit venku.
Je to hezký plán, ale je trošku zvláštní, že to musí někdo organizovat.
Dřív se děti hýbaly samy od sebe
a učily se třeba kotrmelce přirozeně. Proč tomu tak už není?
Když jsem chodila do školy, museli
jsme umět šplhat, dělat kotouly,
hvězdu, stojku. Dneska to děti neumí, je
to škoda. Když ale za mnou přijde dítě
s tím, že chce tančit, tak já jako majitelka tanečního studia potřebuji, aby tyhle
návyky už mělo. Ale děti to neumí, což
nás zdržuje, protože je to nejprve musíme naučit. Až pak se věnujeme tanci.
To je stejné u každého sportu.
Přesně tak. Proto začínají různé kluby
s přípravkami pro malé děti. Navštěvují
školky, školy. Sama jsem chodila tři
roky po školách a školkách a učila děti
tanečky a pohybovou průpravu. Proto
to dnes všichni dělají, dětem to totiž
chybí.

Vás tedy nebude tolik mrzet, když
děti z projektu nebudou pokračovat
v tanečním studiu, ale přejdou k jinému sportu?
Nebude. Není cílem, aby zůstaly u nás.
Samozřejmě bychom byli rádi. Ale my
jsme taneční a fitness studio, takže chceme podpořit sport obecně. Naše děti během soustředění měly jógu, pilates, fitness cvičení, pracovaly na různých nářadích. To využijeme i v projektu Děti na
startu.
Nyní působíte v novém prostředí bývalého Centra volného času, je to tu
pro děti lepší?
Určitě. Máme klubovničku pro menší
děti, střední sál pro větší a pak velký
sál, který je využitelný na hromadné
akce. Je to pro děti zajímavější, můžeme i ven, což jsme dřív nemohli. Už teď
v létě při soustředění jsme třeba s dětmi
chodili ven na trávník nebo na hřiště
u 10. ZŠ. Za něj jsme moc rádi. Ze starých prostorů jsme pořád museli někam
přejíždět, tady stačí vzít boty a jít.
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Hosté knihovny dostanou med
První kilogramy vlastního medu získala mostecká knihovna ze dvou včelstev, která má na své střeše

V5plus2

kvůli přístupu. Musel jsem nahoru dostat starší medomet, jaký už doma ani
nepoužívám,“ vysvětluje.
Nepohodlí včelaře je jediným záporem chovu včel na střeše knihovny. Jinak zde totiž vzniká velmi kvalitní květový med. Dolet včely je asi pět kilometrů, takže létají na nektar z květů v okolí,
ať jsou to lípy poblíž knihovny nebo
vzdálenější pole a stromy. „Med je výborný. A že jsou v okolí auta? Ta na
jeho kvalitu nemají žádný vliv,“ ujišťuje včelař.

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Vít Loukota z Lužice na okraji
Českého středohoří se včelám věnuje
asi osm let, na zahradě a v sadech má desítky včelstev. Tráví s nimi hodně svého času. „Když se tomu člověk začne věnovat pořádně, tak ho to úplně pohltí,“
vypráví včelař, který o svém koníčku
a vášni dovede zajímavě povídat libovolně dlouho.
Právě kvůli svému zanícení pro včely
kývl na nabídku Městské knihovny
Most a dnes se stará o dva úly včel, které má knihovna na své střeše. Pečovat
o ně totiž musí odborník, neboť chov
včel podléhá přísným pravidlům, například veterinárním. Med přitom zůstane
knihovně, takže včelař z toho nic nemá.
Zbytečná práce to ale není. „Mně se ta
myšlenka hrozně líbí, protože je to taková neobvyklá a zajímavá podpora včelařství,“ vysvětluje Vít Loukota.

Dárek pro Horáčka?
Život včel se snaží lidem zblízka
ukázat mostecká knihovna.
Knihovní včely daly první rok jen asi
pět kilogramů medu. Přesto je Vít Loukota stáčel skoro celý den. Na přání
knihovny to totiž dělal přímo u úlů a nemohl využít své vlastní moderní zařízení na zahradě. „Je to komplikovanější

Knihovna plánuje svůj med využívat
jako dárek pro zajímavé hosty, jimiž bývají výtvarníci, muzikanti a další umělci. „Určitě ho nebudeme prodávat. Plánujeme, že budeme vlastní med dávat
jako dárek hostům, kteří k nám jezdí.
Většinou dostávají jako pozornost květinu, bonboniéru nebo lahev, med by byl
originální,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Ondrášek.
Například na podzim se na besedy do

knihovny chystají herečka Ivanka Devátá nebo textař a producent Michal Horáček, ti by mohli být prvními obdarovanými. A pokud se povede rozšířit počet
včelstev, která by dávala desítky kilogramů medu ročně nebo včelí vosk, pak
to poslouží jako materiál třeba pro vánoční tvoření nebo velikonoční pečení.
Medem ze střechy se ve světě může
pochlubit zatím jen několik měst. Jde
přitom o podporu včelařství a povědomí lidí o nenápadném, ale velmi důležitém hmyzu. „Vždy budu tvrdit, že kdo
kupuje med domů, měl by si ho kupovat od svého včelaře. Měl by vidět, kde
med vzniká, kde jsou úly nebo jak med
skladuje,“ vybízí Vít Loukota konzumenty.
Spolupráce včelaře s mosteckou knihovnou navíc nemusí končit jen stáčením medu a rozšiřováním včelstev na
střeše. „Uvažujeme, že bychom jedno
včelstvo umístili někam do atria knihovny a přes skleněnou stěnu by se lidé
mohli dívat dovnitř. Aby se o včelách
dověděli něco víc,“ plánují společně
včelař a ředitel knihovny.

Průvod s havíři i Karlem IV.
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Celý program tak bude připomínat
i to, že historie hornictví se na Mostě
i jeho okolí nezapomenutelně podepsala - přeměnou krajiny, novou podobou
města, ale také uměleckými díly, jež
jsou s havířskou tradicí spojená.
Zítřejší Mostecká slavnost se však
bude od předešlých ročníků lišit nejen
termínem. V areálu u děkanského kostela se totiž objeví ne dvě, ale hned tři pódia s vlastním hudebním programem.
Hlavním tahákem bude určitě Hlavní
scéna, kde se představí známá jména,

jako je třeba Sebastian, Eddie Stoilow,
No Name nebo Tři sestry.
Připravený je i doprovodný program,
například dnem otevřených dveří se
ke slavnostem přidává dopravní podnik, ale i přímo u kostela budou připravené různé atrakce nebo zábava pro rodiny s dětmi. Na děti se zaměřuje třeba
Středisko volného času, jež připravilo
tradiční soutěžní trasu. „Stezka kolem
rybníka bude na téma Karla IV. Děti budou plnit dobové úkoly, budou například střílet lukem nebo házet míčky
a na konci je čeká odměna,“ slíbila ředitelka SVČ Danuše Lískovcová.
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Představujeme kandidáty KSČM do Senátu PČR,
JUDR. Mgr. Stanislav Körner

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje,
kandidát KSČM
na hejtmana ÚK

Kandidát KSČM
pro podzimní volby
do Senátu PČR
JUDr. Mgr. Stanislav Körner

Ve volebním obvodě pro senátní volby č. 31
(okres Ústí nad Labem a Prackovice, Chotiměř,
Velemín) kandiduje za KSČM JUDr. Mgr.
Stanislav Körner. Narozen v Ústí nad Labem
(1967), byl vojákem z povolání, později
pracoval jako vedoucí ostrahy, obchodní zástupce nebo správní
rada Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Dnes je
zaměstnancem Krajského úřadu v Ústí nad Labem, kde zastává
funkci vedoucího oddělení v odboru dopravy. Externě vyučuje na
Filozofické fakultě UJEP. Do senátu kandiduje jako bezpartijní.
Chtěl by se pokusit poněkud změnit charakter senátu, ostatně
jeho heslo: „Funkční senát pro lidi, ne prostor pro plané diskuze
politiků,“ tento jeho záměr potvrzuje. Jako senátor by rád,
v daleko větší míře, pomáhal řešit největší problémy našeho
okresu a obcí ve volebním obvodě, ať je to nezaměstnanost
a „nezaměstnatelnost“ některých skupin, pomáhal by také
v úsilí o zlepšení pohledu centra na naše město a kraj a hledal
způsoby jak tento stav zlepšit.
Stanislav Körner,
vedoucí oddělení v odboru dopravy Krajského úřadu

Stavebniny Černý s.r.o.
letos slaví 25 let
působení na trhu
V současné době máme
pět prodejen:
KrupKa ● Teplice ● Bílina
Duchcov ● liTvínov

www.stavebniny-cerny.cz
● Snažíme se umožnit svým zákazníkům příjemný nákup
s profesionálním servisem
● lnformujeme registrované zákazníky o všech akcích a slevách
vyrobců a dodavatelů stavebních materiálů
● Zpracujeme zdarma cenovou nabídku na Vaši stavbu či rekonstrukci
● Zajistíme dopravu dle Vašich požadavků
● Namícháme barvu, omítku či lazuru dle Vašeho výběru
● Deskové, tyčové a rolované materiály upravíme na míru
● Vykoupíme přebytečný materiál, peníze ihned nebo nabídneme
komisní prodej
● Potřebujete stavební stroje, přívěsný vozík či nářadí?
Navštivte naši půjčovnu
Jsme tu pro Vás 7 dní v týdnu

od 7.00 do 19.00 hod.

tel.: 777 232 181 ● e-mail: info@stavebniny-cerny.cz
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Ústecký kraj

Jaroslav Foldyna je duší šífák.
Lodě však vyměnil za harleye
Jaroslav Foldyna
povede ČSSD jako lídr
do krajských voleb. My
vám ho nepředstavíme
jako politika, ale jako
obyčejného člověka se
zajímavými koníčky.

Lídři 2016

Krajské volby
ANDREA ANGERMANNOVÁ

DĚČÍN | Jaroslava Foldynu přivedlo do
Děčína Labe a jeho touha na lodích vidět svět. To se mu povedlo nejen díky
plavbě, kdy z vnitrozemských lodí přesedlal na ty mezinárodní, ale i díky
boxu. A přestože je mu přes padesát, za
provazy v ringu stojí dodnes. „Ne závodně, ale stále je to můj největší koníček, boxovat chodím dvakrát třikrát týdně,“ prozrazuje Foldyna.
Jeho klubem je SKP Děčín, který
vede jeho kamarád a boxer Václav Němeček. Jemu pomáhá politik organizovat různé sportovní galavečery, shání
i sponzory. „Klub se hodně věnuje dětem ze sociálně slabých rodin, které
sem mohou přijít kdykoli. Nemusí skončit na ulici a nic neplatí,“ říká Foldyna,
který před rokem propadl i motorkám
a pořídil Harley-Davidson. „Po padesát-

Předvolební seriál
S čím jde ČSSD do voleb
Chceme kraj sociální
spravedlnosti. Chceme konec
levné práce v kraji, podpoříme jen
firmy, které nabídnou odpovídající
mzdy. Zároveň chceme, aby
vznikly podniky sociálních služeb,
kde budou pracovat lidé s nízkým
vzděláním. Kdo tuto práci
nepřijme, dostane pouze životní
minimum a žádnou dávku.
Kdo další se představí
Petr Urbánek (ANO)
Jak jsme vybírali lídry do seriálu
Prostor dostávají krajští lídři
parlamentních stran a relevantních
místních uskupení. Kromě místních
sdružení určil pořadí kandidátů
výsledek posledních
parlamentních voleb, přičemž
nejúspěšnější strana seriál zakončí.

ce člověk hledá další cesty. Koupil
jsem si jetého harleye dvanáctistovku,
protože jsem si říkal, že je lepší se učit
na něčem levnějším. Zničit novou, krásnou a drahou by byla škoda. Navíc se
mi líbí soudržnost lidí kolem motorek.
Když máte problém, zvednete telefon
a přijede někdo, kdo pomůže,“ líčí nadšeně Foldyna.

„Chlapi od motorek
jsou skvělá parta“
I v novém prostředí hned začal organizovat spoustu akcí. Třeba fotografování
dětí s handicapem na motorkách pro benefiční kalendář s organizací Krůčky.
Pro děti to byl obrovský zážitek, protože přijela i moderátorka Anife Vyskočilová. Nedávno pak s motorkáři objížděli letní tábory a děti si mohly na jejich
naleštěné mašiny vylézt, projet se, čekaly je různé soutěže. Po prázdninách se
zase chystají do dětských domovů.
„S motorkáři se scházíme v Baru Arizona a vymýšlíme řadu akcí, protože vidět
rozzářené oči dětí je zážitek a stojí to za
to. Občas sem beru i syna Adámka, který jakmile vidí motorku, která začne
vrčet, už ho od ní neodtrhnete.
A tady si může vylézt hned na několik,“ připomíná Foldyna, který má
pět dětí. Z prvního manželství dvaatřicetiletého Jaroslava a sedmadvacetiletou Kláru, která má už dvě
děti a politik tak dvě vnoučata.
S manželkou Blankou má doma osmiletou Natálku, čtyřletou Sofii
a Adamovi je rok a půl. „Je to zajímavé, když s nimi se všemi vyrazím na dětské hřiště. Půlka dětí na
mě volá tati a druhá tatínku a spousta
lidí nad tím přemýšlí. Já se tím netrápím, je to krásné,“ směje se Foldyna.
Ani jeden z potomků sice otcovu zálibu v boxu nezdědil, vynahrazují to
však vnoučata. Oba kluci se vrhli na karate. „Jsou to malí rošťáci a ten mladší
má v karate už dva pásky a postupuje.
Je nadaný a já nadšený. U Adama
se teprve uvidí. A holky? Jsou tak o v é
křeh-

ké, Natálku baví kreslit šaty pro panenku a jednou chce být návrhářkou,“ popisuje Foldyna.

Region opouští jen v létě.
Míří na Jadran za kořeny
Skloubit rodinu s politikou i koníčky
prý není jednoduché. „Je to hodně odříkání. Politika není práce na osm hodin,
proto musím svůj čas dělit a mám se co
obracet, abych se stihl věnovat i dětem.
Den pro mě začíná v sedm, končí kolem
desáté večer a přestávku mám jen na
oběd,“ říká politik, který rád relaxuje
v sedle motorky a vyjíždí na hřebeny
Krušných hor.
Jak říká, je to úžasná krajina, kterou
by za jinou neměnil. Pouze v létě, kdy
s rodinou pravidelně jezdí na Jadran. Po
matce je Srb a jak říká, tady má druhou
polovinu srdce. „Mám tu příbuzné
a země bývalé Jugoslávie mám rád. Letos jsem
bohu-

žel kvůli volbám na dovolenou nejel,
ale vyslal jsem tam rodinu a ta si to užila,“ posmutněl Foldyna.
Do Děčína Foldyna přišel v roce
1975, kdy se přišel učit na lodního mechanika, poté sloužil v Československé
plavbě labsko-oderské a prošel všemi
funkcemi palubních posádek až po kapitána II. třídy a přístavního kormidelníka
v Děčíně a Hamburku. „Stát se lodníkem byl můj největší sen. Labe miluju.
Přivedlo mě do Děčína, na něm jsem
chodil do školy i do práce. Na něm jsem
se probouzel i usínal až do roku 1991,
kdy se ze mě opět stal suchozemec,“ líčí
Foldyna, který zná dodnes každý kilometr řeky.
„Labe ve Hřensku je kilometr nula
a do Hamburku je to 624 kilometrů.
Jeho nejkrásnější úsek je od Děčína
přes kaňon Labe, Českosaské Švýcarsko po 82. kilometr v Míšni, 100. kilometr u Riesy a 155. u Torgau. Na každém břehu tady máte nějaký zámek,
krásné město,“ popisuje úsek řeky, který ovšem také patří plavebně k jednomu z nejtěžších.
„Pro nás šífáky je krásné právě to umění řídit loď na složitých úsecích. Při cestě z Německa se najednou na
dvoustém kilometru začne Labe zužovat a už
u saského Königsteinu
jsou obrácené oblouky,
kdy, jak říkají šífáci,
je voda v kopci. To je
na tom to romantické
a zajímavé,“ vysvětluje politik, který je
s bývalými kolegy
z plavby stále v kontaktu. I proto už patnáct let
bojuje o to, aby u Děčína
stál jez.
Jaroslav Foldyna.
FOTO | L. KŘIVAN
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Z mazlíčka vyroste
borovice. Po kremaci
I zvířata můžou mít pohřeb jako
lidé. FOTO | MONIKA TOMÁŠKOVÁ, MAFRA
JOSEF HORA
ČR | V Česku jich je jen několik, ale lidé
je využívají stále častěji. Krematoria pro
zvířata jsou místem, kde se můžete rozloučit se svým domácím mazlíčkem podobně jako s člověkem. Leckomu se to
může zdát jako přehnané, ale pro mnoho
lidí je třeba právě pes nejbližší „parťák“ či
jediný člen rodiny. Ovšem jak ukázal neINZERCE

dávný průzkum agentury STEM/MARK,
zhruba tři čtvrtiny chovatelů stále pohřbívá své zvířecí kamarády spíše ve volné
přírodě. Jen asi každý čtvrtý se jich zbaví
tak, že je nechá u veterináře, odkud pak jejich těla putuje do kafilerie.
Zmiňovanou důstojnější variantu podobnou lidskému pohřbu zařídí například zvířecí krematorium fungující
v pražských Strašnicích.
„Maximální hmotnost zvířete by neměla překročit 80 kilogramů. Takže je
možné zpopelnit například morče, králíčka, ještěrku, papouška nebo i prasátko. A samozřejmě psa či kočku. Nelze
ovšem provádět kremaci koní,“ říká Vít
Volhejn, majitel zvířecího krematoria.
Takzvaná „giga kremace“, tedy zpopelnění zvířete vážícího 60 až 80 kilogramů, je nejdražší, stojí 7 500 korun. Nejlevnější, tedy „mini kremace“ pro zvířata o váze do čtyř kilogramů, vyjde na
dva tisíce korun.

Nejde ale jen o zpopelnění. Pro zvíře
si můžete objednat i obřad. Za rozloučení ve Strašnicích zaplatíte 300 korun, za
účast po celou dobu kremace a následné
předání popelu zvířete v týž den dáte
3 500 korun. Popel firma předává v urně,
jejichž výběr je vskutku velký – typů
jsou desítky, ty nejdražší se samy v půdě
rozloží a dokonce je v nich semínko borovice, ze kterého může po pohřbení vyrůst nový život v podobě stromu. Semínko podpoří ještě přidané výživné látky.
K dostání je například i urna ve tvaru
kočky, v půdě samozřejmě rozložitelná,
do které je podle Víta Volhejna možné
uložit i popel z více koček. Suma sumárum, za kremaci a za nejdražší služby
s tím spojené tak třeba v případě dogy
nebo malého hubeného poníka do 80 kilogramů zaplatíte přes 13 tisíc korun.
K tomu lze ještě připočítat 1 500 korun
za odvoz urny po Česku, čím blíže Praze, tím je služba levnější.

Sledovat kremaci svého mazlíčka můžete
v některých případech i na dálku přes
počítač. Takovou službu nabízí
krematorium pro zvířata v České Lípě.
Mimochodem, v tomto zařízení se spálení
těla provádí ve speciální peci dovezené
z USA. Teplota se v ní pohybuje mezi
800 až 1000 stupni Celsia, přičemž
kremace trvá až několik hodin. A to podle
váhy zvířete. Ta tlustá hoří lépe, protože
v sobě mají více tuku.
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Nesmrtelní komici. Jaké je
tajemství jejich úspěchu?
Werich a Voskovec, ale i Kaiser s Lábusem.
Slavné komické dvojice baví svým humorem,
ačkoliv některé jejich scénky jsou staré už
desítky let. Proč je rádi sledujeme i po tak
dlouhé době? Na to hledal odpověď Radan
Dolejš, dlouholetý dramaturg televizních
zábavných pořadů. A přidal i historky ze zákulisí.

OLDŘICH KAISER A JIŘÍ LÁBUS

FOTO: ARCHIV MAFRA

Radan Dolejš: „Televizní Silvestr 1980, to
jsem je viděl poprvé. Neuvěřitelná schopnost
improvizace, vystavění postav, zápletky i pointy.
Točili jsme s oběma letos tříminutovou skeč,
gratulaci k 30. výročí skupiny Dobrý večer
Quintet. Olda se vrátil ze zahraničí, přijel rovnou
do divadla. Cestou po schodech si s Jirkou
Lábusem řekli snad tři věty a za dvě minuty nám
předvedli scénku, při které kapelníkovi Edovi
Tomasi vyčinili, že jim při poslední oslavě ukradli
stříbrné lžičky. Nemluvě o tom, že oba praktikují
humor i v civilu. Zvlášť s Jirkou Lábusem mám
pár hezkých zážitků.“

JIŘÍ SUCHÝ, JIŘÍ ŠLITR
A JITKA MOLAVCOVÁ

JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ A JOSEF MLADÝ

Radan Dolejš: „Srdeční záležitost. Odmala.
Z prvních přijímaček na Ježkovu konzervatoř mě
Jiří Suchý právem vyhodil, aby mě o rok později
přijal a stal se mým třídním. Gramofonový klub
vydal kdysi soubor 3 LP Semafor 1959-1969,
který jsem koupil tátovi k narozeninám. Mnohé
z hlášek z her Jonáš a tingl tangl nebo Jonáš
a Dr. Matrace používám dodnes. Například tuto:
Tak, pánové, s tímhle kusem k nám do Rokycan
určitě nejezděte!“

Radan Dolejš: „Mám slabost pro komiku Pepíka
Náhlovského stejně jako jsem vždy obdivoval
komiku Jaroslava Štercla. Oba komici vpravdě
lidoví, často neprávem napadaní kritikou, oba
velmi vzdělaní. Štercl se svou několatisícisvazkovou
knihovnou, ve které se hravě orientoval,
a Náhlovský, vystudovaný historik a češtinář
s neuvěřitelnými znalostmi o jezuitech. Scénka
Pepinda z televizního Silvestra patří ke klenotům
televizní zábavy. Prostě Chosé nepřijel...“

JAN WERICH A JIŘÍ VOSKOVEC
Radan Dolejš: „Alchymií této skvostné
dvojice jsem se roky zabýval spolu
s historikem Václavem Kofroněm.
Korespondenci V+W mám na nočním
stolku, kdybych potřeboval transfuzi
laskavým humorem. Mám pořád před
očima dva rukopisné sešity. Ten první
je Werichův s nápisem Prohibice.
Z jedné strany je plný poznámek
ke hře Svět za mřížemi. Mezi škrtanci
se objevují různé výkřiky, nakreslené
prase, kousky písňových textů. Chaos
ale střídá řád – třeba pečlivě napsaný
smutně veselý novoroční projev se
stylistickými úpravami v rukopise.
Sešit druhý je Voskovcův. Tenkou
tužkou a typicky pečlivým rukopisem
obsahuje historické rešerše o Villonovi,
poznámky pro synopsi Balady z hadrů,
pečlivé poznámky k postavám Těžké
Barbory, desítky stran různých obrázků,
črt, kousky textů. Dva světy, které se
nakonec složily v jeden.“

JIŘINA BOHDALOVÁ A VLADIMÍR DVOŘÁK
Radan Dolejš: „Skvěle sehraná dvojice.
Pečlivý autorský rukopis Vladimíra Dvořáka
a pedantství Jiřiny Bohdalové spojené s jejím
hereckým talentem. Zažil jsem spolupráci Jiřiny
Bohdalové a Karla Šípa. Legendární scénka
Inzerát má 17 minut, desítky dokonalých point,
ale pořád vidím zoufalý pohled Karla Šípa, když
scénku musel už popáté přepisovat. A dodnes
si pamatuji, co mi Jiřina Bohdalová řekla
na zkoušce televizního pořadu Horoskopičiny:
Hele, vy mladý, celej trik spočívá v tom, že se
musí zkoušet, zkoušet, zkoušet. Pak to teprve
může bejt sranda.“

MILOSLAV ŠIMEK A JIŘÍ GROSSMANN
Radan Dolejš: „Vždy jsem obdivoval Jiřího
Grossmanna. Jeho písňové texty, dikci, způsob
čtení slavných povídek i vedení dialogů se Slávkem
Šimkem. LP s jejich Návštěvními dny patřila mezi ta
nejobehranější u nás doma. A pak jsem poznal Slávka
Šimka. Seděli jsme spolu ve Slavii a on vzpomínal
na společné psaní s Jiřím Grossmannem. U Slávka mě
fascinovala jeho pečlivost. Do textů scénářů si zapisoval
místa, kde by měly být pointy, pokud to na představení
nevyšlo, okamžitě měnil a zkusil to jinak.“
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Home Credit loví studentské
mozky pro zahraniční pobočky
Máte před sebou poslední rok na vysoké škole
a přemýšlíte o budoucím zaměstnání? Zkuste roční
stáž a pak odstartujte svoji kariéru v cizině.
ČR | V brněnské centrále Home Creditu
mají nejlepší studenti posledních ročníků vysokých škol dveře otevřené. „Do
programu HC NET, který začíná již letos v říjnu, hledáme především vysokoškoláky s výborným analytickým a logickým myšlením, perfektní angličtinou a chutí vycestovat po státnicích do
zahraničí,“ upřesňuje Petra Lautnerová,
manažerka projektu HC NET. Společnost Home Credit tak nabízí příležitost
k odstartování kariéry na vysoké pozici
v zahraničí. Podobnou stáž u jiných společností v Česku najdete jen stěží.

Výběrové řízení už v září
Zařazení do programu předchází dvoukolové výběrové řízení, které se letos
uskuteční už v září. „Na úplném začátku
byl pro všechny připraven preselekční
test. Byl celý v angličtině a zaměřoval
se na matematiku a logické myšlení. V
assessment centru, které se ale konalo
jiný den, se už sešlo pouze osm nejlepších,“ vzpomíná na své výběrové řízení

úspěšný absolvent Filip Šebej, současný
senior FP&A Analyst Home Creditu na
Filipínách. V rámci assessment centra
řeší uchazeči individuální i týmové úkoly, případové studie, vědomostní testy,
procházejí psychologickými testy a pohovory s personalisty i lidmi z Home
Credit International. „Říkal jsem si, tahle firma bere výběrové řízení opravdu
vážně a bere vážně hlavně kandidáty.
Vše bylo perfektně připravené a počáteční nervozita šla brzy stranou. Cítil jsem
se přirozeně,“ uvádí Šebej.

Připraví stáž na míru
Program HC NET je pro Home Credit
prestižní záležitostí. Dostanou se do něj
jen ti nejlepší. Šanci má pouze šest studentů ročně, pro které společnost připraví stáž na míru.
Vybraní kandidáti docházejí v posledním ročníku vysoké školy na poloviční
úvazek do centrály v Brně. V prvních
týdnech čeká studenty „seznamovací kolečko“, kdy si projdou jednotlivá odděle-

ní. V úvodu se musí každý rozhodnout
pro hlavní a vedlejší obor svého působení. V nabídce jsou obory finance, business analýzy, CRM, řízení rizik nebo
collections. „V mém případě jsem se rozhodla pro business analýzy a collections. Dostala jsem svého mentora, zkušeného manažera, se kterým jsem pracovala na konkrétních projektech,“ vzpomíná na své úplné začátky Eva Fasorová,
dnes business analytička amerického
Home Creditu. Studenti se nemusí obávat, že přijdou o svůj čas na plnění studijních povinností. „Rozvržení pracovní
doby je na dohodě s mentorem. Vše lze
sladit a přizpůsobit studijnímu rozvrhu.
Dostatek času mají studenti i na přípravu ke státnicím,“ ujišťuje Lautnerová.

Po státnicích do světa
Po úspěšném dokončení vysoké školy
čeká čerstvé absolventy pohovor s personalistou, na kterém si nastaví další kariérní plán. Hned po škole stážisté procestují několik zemí skupiny Home Credit, kde se seznámí se způsobem práce
jinde ve světě.
„Po dvou letech jsou ze stážistů profesionálové, kteří jsou dokonale připraveni na analytickou nebo manažerskou pozici v jedné ze zemí skupiny Home Credit,“ doplňuje Lautnerová.
Pokračovat ve své kariéře mohou například v zemích jako USA, Indie, Filipíny, Čína, Indonésie, Kazachstán, Vietnam nebo Rusko.

V Americe je vše obrovské, od aut po hamburgery
SVĚT | Když se Eva Fasorová poprvé
podívala do Kansas City v USA, byla
překvapená velikostí všeho. Že je Amerika velká, ví i malé dítě, ale teprve
vlastní zkušenost posune představu
o slově „velký“ do úplně jiné roviny.
Jeďte do Ameriky!
„Když jsem se dozvěděla, že odjíždím do Spojených států, měla jsem
ohromnou radost. Popravdě jsem ani
nedoufala, že by po dokončení stáže
mohla vyjít právě Amerika,“ uvádí
Eva Fasorová, dnes už business analytička kansaského Home Creditu.
Pracovní nabídka do Spojených států ovšem nepřišla jen tak a rozhodně
nebyla zadarmo. Předcházelo jí náročné výběrové řízení a úspěšné absolvování stáže. „Už na vysoké škole jsem
v rámci výměnných pobytů studovala
v Izraeli, Dánsku a Rakousku. V předposledním ročníku ekonomky jsem hledala práci ideálně na poloviční úvazek,
kam bych mohla docházet při škole
a něco nového se naučit. Našla jsem nabídku od Home Creditu, konkrétně placenou stáž, po jejímž dokončení se po-

New York. Eva Fasorová na visutém Brooklynském mostě.
čítá s umístěním v zahraničí. I když
jsem měla na seznamu i jiné pozice, tahle měla přidanou hodnotu v podobě
práce na reálných projektech a následného pracovního uplatnění v zahraničí,“ vzpomíná Fasorová.
Eva Fasorová splnila všechna očekávání personalistů Home Creditu a po
prázdninách už stála u dveří brněnské
centrály společnosti. Hned na začátku
ji čekalo klasické „seznamovací koleč-

ko“, kde si prošla jednotlivá oddělení.
„Z týdenních stáží na jednotlivých odděleních jsem byla doslova nadšená.
Měla jsem příležitost poznat firmu zevnitř. Na krátkou chvíli se ze mě stala
například operátorka call centra, vyzkoušela jsem si také nabízet kreditní
karty. Byla to cenná zkušenost,“ potvrzuje Fasorová. V dalších měsících už
pracovala pod vedením zkušeného manažera na jednotlivých projektech. Po
úspěšném dokončení stáže přišla nabídka práce na manažerské pozici v rámci
skupiny Home Credit.
Dnes si Eva Fasorová užívá léto
v Kansas City. Se svým týmem zpracovává firemní data a řeší případné procesní nedostatky. Po práci si ráda zajde
s přáteli k bazénu, do posilovny nebo
na místní oblíbené barbecue. O víkendech se snaží cestovat, nejdále zatím
byla v Chicagu a New Yorku.
Stejnou šanci jako Eva Fasorová má
každý student posledního ročníku vysoké školy, který se včas přihlásí do
projektu HC NET společnosti Home
Credit.

HC NET –
POZNEJ JINÝ SVĚT
Mezinárodní stáž pro studenty
5. ročníků vysokých škol
HC NET je globální talentový
program pro studenty
magisterských programů
vysokých škol. Šikovným
mladým lidem pomáhá
vybudovat kariéru
od analytických pozic až po
management. Termín uzávěrky
přihlášek je 15. 9. 2016.
Více informací o programu
HC NET a formulář pro přihlášení
získáte na stránkách
www.homecredit.cz/kariera/pro
gram-pro-studenty/ nebo přímo
od manažerky projektu.
Manažerka projektu HC NET:
Petra Lautnerová. E-mail:
Petra.Lautnerova@homecredit.cz
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Když se cítím jako outsider,
Hned dvakrát se v souvislosti s Jaromírem Jágrem
mluvilo v poslední době o dětech. Nejprve to bylo kvůli
jeho výroku, že až se mu narodí potomek, tak s hokejem
skončí. „Nemyslel jsem to tak automaticky, ale je fakt,
že nevěřím, že jde rodinu i hokej dělat zároveň na sto
procent,“ reaguje Jágr v rozhovoru pro 5plus2. Nyní
se nejlepší hokejista české historie stal ambasadorem
projektu „Sport v okolí“, jenž má za cíl rozhýbat české děti.

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Sám už jako kluk dřel na ledě
i mimo něj víc než většina ostatních.
Také díky takto získané disciplíně může
Jaromír Jágr hrát slavnou NHL ještě ve
44 letech. „Začít sportovat už v dětství
je strašně důležité. Znám to z vlastní zkušenosti, kterou bych rád předal i dnešním dětem,“ říká Jaromír Jágr.
Před nedávnem jste zaujal výrokem,
že se nebráníte dětem, a především
tím, že skončíte s hokejem, až na ně
přijde. Jak moc je tohle téma ve skutečnosti aktuální?
Záleží na tom, jak se některé věci v médiích formulují. Nebylo to rozhodně řečeno
tak, že jakmile se narodí potomek, tak automaticky skončím s hokejem. Šlo o něco jiného. Já nevěřím tomu, že člověk dokáže
skloubit dvě věci dohromady a dělat obojí
na sto procent. Matematicky to prostě nejde. Když se na něco absolutně soustředím,
automaticky pak zanedbávám to druhé.
Když se narodí potomek, tak máte v první
řadě šťastnou rodinu a ostatní věci by neměly být na stejné úrovni. Tudíž jim samozřejmě nemůžete dávat sto procent.
Existuje varianta, že se po skončení
kariéry v NHL už do Česka nevrátíte?
Neuvažujete ani trošku o tom, že
v Americe zůstanete, nebo že budete
žít jednou nohou tady a druhou tam?
Zase tak dopředu se nekoukám. Věřím
tomu, že pokud mi zůstane zdraví a budu
moci nějakým způsobem ještě hrát, tak se
vrátím a budu hrát tady v Čechách. Zatím
mám podepsanou smlouvu na příští rok
stále do NHL. Co dál, uvidím podle toho,
jak se mi bude dařit.
Zpátky k dětem. Stal jsem se ambasadorem projektu sportvokoli.cz, který
má podporovat a motivovat děti a jejich rodiče ke sportování. Proč jste na
takou nabídku kývl?
Zaprvé jsem sportovec a celý život jsem
se nějakým způsobem snažil sportovat.
Vím, že mi to pomáhá a že se fyzicky cí-

Jaromír Jágr

Narodil se 15. února 1972 v Kladně.
Hokejové dovednosti začal tvrdě pilovat již v dětství
v Nezdicích u Přeštic. Ráno brzy vstával a chodil se svým
otcem trénovat hokej na lední plochu. Jako Kladeňák
chodil na Střední průmyslovou školu stavební, kterou
kvůli tréninkům nedostudoval. V roce 2002 si doplnil
vzdělání získáním maturity na Soukromém středním
učilišti hotelového provozu.
■ Vypracoval se na jednoho z nejlepších hráčů hokejové
historie, dvakrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát mistrovství
světa a z olympijských her má zlatou a stříbrnou medaili.
■ V dresu rodného Kladna si naposledy zahrál při výluce
NHL v sezoně 2012-2013. Nyní je hráčem Floridy Panthers.

■

FOTO | 2x PROFIMEDIA

■

tím daleko lépe, než kdybych vůbec nic nedělal. Chtěl bych, aby tenhle pocit mělo co
nejvíce lidí, a vím, že když lidi začnou
sportovat už v dětství, tak je to hrozně důležité. Jak se říká, co se v mládí naučíš, ve
stáří jako když najdeš.
Musel vás jako malé dítě do sportu někdo nutit? Dnes je mnohdy těžké dostat i ty nejmenší od tabletů a mobilů.
Za naší doby zájmů a těchhle různých věcí
tolik nebylo. V televizi byl víceméně jeden program, maximálně dva. Computery
neexistovaly, počítačové hry taky ne, takže jediný způsob, jakým jsme se mohli vyblbnout, byl sport. Od rána do večera.
S partou kamarádů jsme dělali jakékoli
sporty, ať to byl fotbal nebo třeba pozemní
hokej s tenisákem. Na tom jsme vyrůstali.
Mnoho teenagerů se sportem v pubertě skončí, protože je začnou víc lákat
kamarádi, randění, alkohol. Nenastal
nějaký náznak podobné krize i u vás?
Myslím, že v tomhle věku jsou hrozně důležití rodiče, kteří by měli zasáhnout. Neříkám, že nějak silou, ale měli by si zkrátka
nějak najít cestu ke svým dětem. Nemusí
jim ničím hrozit nebo se k nim chovat nějakým způsobem špatně, ale vysvětlit, že
i oni tímhle obdobím procházeli a nejsou
na tu dobu pyšní. Dát tu vinu i sami na
sebe. Že oni to tak taky měli. Každý si tím
musí projít, jde o to, aby tohle komplikované období trvalo co nejkratší dobu.
Nemyslíte, že hodně rodičů podporuje u dětí sport proto, že doufá, že jejich potomek pak bude vydělávat miliony v cizině? Že zkrátka kalkulují?
Těžko říct. Takových případů je určitě
spousta. Je spousta lidí, kteří mají vizi, že
z nich budou profesionální sportovci a že
se budou sportem živit. Na druhou stranu si
musíme uvědomit, že každý rodič chce mít
to nejlepší dítě a aby podávalo ty nejlepší
výkony. Jenom pár jich to ale dokáže. Konkurence je veliká. Pořád by ale mělo být
nejdůležitější, aby to děti hlavně bavilo
a taky, aby je v tom krizovém věku sport držel v takovém tom čistém životě. Aby je třeba parta nestáhla k něčemu špatnému.
Před časem jste v jednom z rozhovorů
řekl, že hokej je dnes někde jinde. Že
všichni makají a nic neošidí. Dalo se
dříve vystačit pouze s talentem, když
jste se nechtěli tolik fyzicky dřít?
Konkurence je dnes v NHL taková, že samotní hráči si moc dobře uvědomují, že jenom v tréninku to není. Dodržují daleko
víc životosprávu a správně jedí, aby nebyli tak těžcí. Snaží se prostě udělat maximum pro to, aby uspěli v profesionálním
sportu. Za naší doby, když jsem byl mladší, tak se na životosprávu tak moc jako
dnes nedbalo. Ani ty znalosti o jídle nebyly takové, takže v tomhle byly obrovské rezervy. A pokud jde o trénink, těžko říct.
Myslím, že jsme trénovali daleko víc, než
trénují dnešní mladí sportovci.
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dodá mi to extra motivaci
Vloni jste se pochlubil setkáním s americkou basketbalovou hvězdou LeBronem Jamesem. Bavili jste se spolu třeba právě i o té životosprávě a výživě?
Neměli jsme bohužel moc času se o těchhle věcech bavit. Je ale pravda, že nejen
LeBron, ale i spousta dalších sportovců
pochopila, že strava je velice důležitá a že
nosit extra nadváhu není moc dobrá věc.
Myslím, že první, kdo s tím začal, byl Novak Djokovič, který dal tomuhle směru
úplně jiný limit a ukázal všem sportovcům, že tohle je ta správná cesta. (Tenista
Djokovič se netají tím, že na jeho formu
dobře působí bezlepková dieta. Pozn.
red.) Bylo to hodně vidět, když to jako jeden z mála začal dělat a v tenise ten rok neměl konkurenci. Pak bylo zajímavé sledovat, jak se mu začali všichni přizpůsobovat, protože věděli, že bez toho by neměli
šanci ho porážet. Zase od něj bylo férové,
že to řekl všem a nenechal si to pro sebe.
Věřím, že jinak by momentálně neměl
konkurenci.
Dneska je už vcelku běžné, že sportovci mají při trénování i k regeneraci k dispozici různé moderní technologie.

Dá se bez těchhle věcí dnes obejít?
Technologie jdou samozřejmě dopředu,
ale věřím, že jsou i jiné cesty. Dříve například nikdo nevěřil, že stretching může někomu pomoct. Ten, kdo s tím přišel první,
měl pak před ostatními obrovský náskok.
Stejný případ je ta zmiňovaná výživa s Djokovičem. Někdo určitě přijde zase s něčím jiným. Je to jen otázka času.
Pro český hokej je už hodně aktuální
téma Světový pohár. Novináři ze zámoří zveřejnili své odhady, podle kterých pojede český tým na turnaj s nejhoršími brankáři, beky i nejhoršími
útočníky. Není vám našich hochů trošku líto, že dostali takovou sodu?
To jsou novináři. Všichni je známe. Mají
možnost si něco psát, tak si píšou své názory. To neznamená, že to tak doopravdy
bude. Stejně se to musí odehrát na ledě. Na
sportu je zajímavé to, že můžete být dlouhodobě nejlepší na světě, ale pokud nemáte ten den nebo ten týden formu, může vás
pak porazit daleko slabší soupeř.
Nemůže být pro ně pozice outsidera
v důsledcích výhodná?

Kdo ví. Záleží, v jaké formě mužstvo přijede. Není to žádný dlouhodobý proces. Je
to turnaj o jednom týdnu, a když se někomu vyloženě zadaří, tak dokáže během
toho týdne dělat zázraky a může družstvo
posunout úplně někam jinam. I když s tím
nikdo nepočítal.
Nejsou to povzbudivá čísla. Čeští rodiče
utratí za alkohol a cigarety měsíčně
v průměru o 200 korun víc než za sport
svých dětí. Konkrétní čísla přinesl průzkum
společnosti Sazka, který zpracovala
agentura NMS Research. V průměru české
rodiny vydávají na sport svých dětí
624 korun měsíčně. „Zároveň jsme zjistili,
že rodiče mají o cenách jednotlivých sportů
špatný přehled a myslí, že aktivity jsou
dražší, než jaká je realita. I proto jsme se
rozhodli vytvořit praktický seznam na webu
sportvokoli.cz, který pomůže rodičům
v rozhodování, na jaký sportovní kroužek
děti zapsat,“ uvedla mluvčí Sazky Veronika
Marková. Ambasadorem projektu se stal
hokejista Jaromír Jágr, který spolu s dětmi
sportuje a ukazuje jim, že pohyb je zábava.

Kdy jste si vy sám připadal nejvíc jako
outsider?
Já si tyhle věci moc nepřipouštím. Je pravda, že když jdete na zápas, tak se podíváte,
kdo proti vám nastupuje, zvlášť pokud je
to kvalitní mužstvo. Jakmile se ale hodí
buly a začne zápas, tak se na tyhle věci zapomíná. Na druhou stranu máte extra motivaci dokázat, že i když jsou všechny statistiky proti vám, tak se to dá.
Jak se vám líbí ženy v typických chlapských sportech, jako je právě hokej?
Je pravda, že pokud jde o sporty, které by
měly být vyloženě mužské, tak mám názor takový, že ženy si jimi zbytečně kazí
postavu, což je škoda. Na druhou stranu
musím říct, že na ženské sporty se koukám. Některé jsou i daleko zajímavější
než mužské.
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Férově
pro všechny
Kolegové a kolegyně z restaurací
a hotelů, od 1. prosince je pro nás
elektronická evidence tržeb povinná.
Svá pokladní zařízení můžeme testovat
již od listopadu.

Více informací na
www.etrzby.cz
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Mezinárodní ostuda. Nevkusná
reklama na Osvětim zaujala svět
Česko se zase jednou
objevilo ve světovém
zpravodajství. A je z toho
pořádná ostuda od
Británie či Izraele po Indii
a Čínu. Skandál vyvolal
nevkusně polepený
autobus lákající k výletu
do koncentračního tábora
v Osvětimi, na který
upozornil týdeník 5plus2.
ČR | „Pobouření nad českým ‚satirickým‘
autobusem, který zve na osvětimské prázdniny.“ Titulek z izraelského zpravodajského
serveru The Times of Israel asi nejlépe vystihuje, v jakém duchu světová média reagovala na autobus, který nevkusnými reklamami
láká k návštěvě koncentračního tábora.
Na případ nedávno upozornil týdeník
5plus2 a zpráva zaujala média v celém světě. Není se co divit. Šokovaní pamětníci

„

Znechucení byli i představitelé Židovského muzea v Praze. „Vyzvali jsme dopisem
pana Stravu, ať polepy sundá. Mohla by
z toho být mezinárodní ostuda, nikde jinde
v zahraničí jsem něco takového neviděl,“
reagoval ředitel muzea Leo Pavlát v polovině srpna, těsně před tím, než se zpráva rozletěla po světě a z autobusu se, jak předvídal, skutečně stala mezinárodní ostuda.

„Ideální pro Osvětim“

Autobus, jenž vyvolal skandál. FOTO | FACEBOOKOVÁ STRÁNKA ŽIDY V ČESKÉ REPUBLICE CHCEME
it macht frei, tedy Práce osvobozuje. „Turistický autobus z České republiky, který
láká na cestu do nacistického tábora smrti
Osvětim jako na veselý prázdninový výlet,
odsoudili přeživší holokaustu i židovští předáci,“ konstatoval již citovaný server
The Times of Israel. Majitelem kontroverzního autobusu je jihomoravský podnikatel

Turistický autobus z České republiky láká
na cestu do tábora smrti v Osvětimi jako
na veselý prázdninový výlet.
The Times of Israel
druhé světové války a holokaustu jen nevěřícně koukali, jak se po českých silnicích
může prohánět autobus, který láká do Osvětimi jako do zábavního parku. Obří reklamní polepy vábí turisty na prohlídku koncentračního tábora, kde nacisté za druhé světové války povraždili víc než milion lidí, hesly jako „Výlet za emocemi“ či nechvalně
proslulým nápisem ze vstupní brány Arbe-

Svatopluk Strava. Ten „dvoupatrák“ pronajal režisérovi Vítu Klusákovi k natáčení nového dokumentu. Klusák nechal autobus
polepit kýčovitou reklamou, aby ve filmu
upozornil na tento druh neseriózní prezentace podobných zájezdů. Po skončení natáčení autobus vrátil majiteli. Zatímco Svatopluk Strava tvrdí, že autobus měl sloužit
jen pro natáčení a poté ho měli filmaři zba-

vit všech reklam, podle Klusáka polepy zůstaly z rozhodnutí Stravy. Z případu kulisy,
která si začala žít vlastním životem, se tak
vyklubal skandál. „Autobus polepený obrazy obětí holokaustu rozzuřil rodiny vězňů
z Osvětimi. Na boku stroje je obří Davidova hvězda, v jejímž středu vede železnice,
po které mířilo 1,1 milionu obětí na smrt,“
konstatoval například britský Daily Mail.

Češi šokovali i v Indii
Zpráva se dostala na několik kontinentů
a vyšla například i v telugštině – tedy
úředním jazyku indického státu
Ándhrapradéš, kterým mluví asi 70 milionů lidí. Indická média také přeložila slova Eriky Bezdíčkové, která jako 13letá
Osvětimí prošla a ztratila zde oba rodiče.
Ta pro 5plus2 řekla: „S naprostým zděšením jsem uviděla autobus nabízející zájezd do Osvětimi nikoliv jako událost
pro zájemce o historii, ale jako zábavnou
emotivní akci. Velice mne to pobouřilo.“
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TESCO PŮJČKA

Cože?
Bez poplatků!?

Nemusíte se vsázet,
naše půjčky jsou opravdu

bez poplatků

✓ za vyřízení ✓ za vedení účtu ✓ za předčasné splacení

Navštivte náš stánek nebo volejte 800 610 650

www.TescoUver.cz

Poskytovatelem Tesco Finančních služeb je Home Credit a. s.

Kvůli mediálnímu tlaku i dopisu zmíněného židovského muzea nakonec Svatopluk
Strava samolepky sundal. „Žádný zájezd
do Osvětimi po natáčení dokumentárního
filmu ani pan Svatopluk Strava ani společnost Balkanbus, s. r. o. neuskutečnila a ani
toto neměla nikdy v plánu,“ uvedla Stravova společnost v tiskovém prohlášení. „Jedná se o naprosto nechutnou reklamu na
jeho (Klusákův, pozn. red.) nový film, nikoliv na jím tvrzené zájezdy, které se nikdy
neuskutečnily,“ dodal podnikatel.
Jenže server iDNES.cz informoval, že
Strava ihned po natáčení filmu oslovil
e-mailem české cestovní kanceláře pořádající zájezdy do Osvětimi a autobus jim nabídl k pronájmu. „Jsem autobusový dopravce, který provádí přepravu po celé Evropě
a rád bych Vám nabídl svoje služby. V příloze posílám fotografie autobusu, který je
svým potiskem ideální na zájezdy do Osvětimi,“ citoval server e-mail zaslaný cestovní kanceláři Hello Tour. „Opravdu si nedovedu představit, že by naši klienti byli
ochotní nastoupit cestu na zájezd něčím podobným,“ uvedla pro iDNES.cz Jana
Flídrová ze jmenované cestovky. Po medializaci případu Strava polepy odstranil. Režisér Klusák poté uvedl, že je chtěl z autobusu sundat od počátku, hned po skončení
natáčení. Náklady prý dopravci uhradí, jak
bylo domluveno ve smlouvě.
(jos, mb)

Hledáte rodinný dům, byt
či pozemek?

U nás vybíráte z více než

70 000
nemovitostí z celé ČR

www.reality.idnes.cz

Tady jsem doma.
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Muž, který odhalil tajemství života
Rukama mu prošla takřka celá česká historie. Když
mluvíme o rukách, tak nejde o nějaké přirovnání nebo
nadsázku, ale o fakt. Jeden z nejúspěšnějších českých
antropologů Emanuel Vlček zkoumal ostatky
slavných osobností. Od Jana Lucemburského po
Bedřicha Smetanu či parašutisty Gabčíka s Kubišem.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Vědou byl antropolog Emanuel Vlček doslova posedlý, a pokud to situace vyžadovala, byl ochotný riskovat i problémy
u nadřízených. Příklad? Když na konci
70. let zatoužil odhalit tajemství smrti krále Jana Lucemburského, musel si vyjednat
povolení k výjezdu do „kapitalistického
Západu“. Ostatky otce Karla IV. jsou totiž
uloženy v Lucemburku a tam bylo nutné
přesvědčit k souhlasu vévodu, který měl
hrobku krále ve správě. „Nakonec se to
nad šálkem kávy povedlo,“ říká Vítězslav
Kuželka, jeden ze žáků a kolegů profesora

Vlčka. Jenže zařízení oficiálního transportu by trvalo neúměrně dlouho a navíc kvůli vzájemné nedůvěře mezi Západem a Východem nebylo jasné, jestli by se nakonec
opravdu uskutečnil. Převoz ostatků proto
připomínal tak trochu partyzánskou akci.
Ostatky byly opatrně přemístěny do krabice a do Prahy přepraveny v kabině pilota
civilního letadla. Bez slávy a fanfár, jak
by se na slavného panovníka slušelo.
Zpátky do Lucemburska už transport
probíhal zcela podle oficiálních pravidel.
„Ostatky byly zabaleny do státní vlajky,
nakládání na palubu letadla provázela čestná stráž,“ popisuje Kuželka.
Prozkoumávání ostatků Jana Lucemburského se kromě profesora Vlčka a dalších
odborníků účastnil právě i Vítězslav Kuželka, tenkrát coby mladý začínající antropo-

Objevy antropologa
Emanuela Vlčka
Karel IV. – Ve 34 letech se vážně zranil,
pravděpodobně po pádu z koně, kdy spadl
na bradu, kterou si roztříštil. O brnění si zřejmě
páčil krk, proto došlo ke zranění krční páteře
a dočasnému ochrnutí. Poranění po ranách
tupým předmětem měl na lebce bezpočet.
Jan Žižka – Vlček prokázal, že část lebky
nalezená v Čáslavi patří slavnému vojevůdci.
Ladislav Pohrobek – S největší
pravděpodobností zemřel na leukémii.
Rudolf II. – Vlček potvrdil, že zemřel na syfilis
a že jeho milostné eskapády pravděpodobně zhoršovaly panovníkův zdravotní stav.
Bedřich Smetana – V kostech měl obrovské množství rtuti, kterou se tehdy léčila syfilida.
Karel Hynek Mácha – Na základě tvaru lebky a písemných svědectví Vlček sestavil
pravděpodobnou podobu českého básníka.

log. „Byla to moje první práce, spíš jsem
vlastně nahlížel přes rameno. Ostatky byly
napůl kostrou a napůl mumií. Vzpomínám
si, že jsem musel spojovat šlachy a přišívat
palec u nohy. Ten mu totiž vojáci Marie
Terezie spolu s ostatními prsty uřezali, prý
pro štěstí,“ vypráví. Hrdinstvím nejen
v bitvě u Kresčaku proslulý český panov-

ník i jeho syn Karel byli ale pouze zlomkem ze zhruba padesátky slavných osobností naší historie, které se dostaly pod
ruku Emanuela Vlčka. Jen namátkou – Jiří
z Poděbrad, Rudolf II., K. H. Mácha, Bohuslav Martinů či Bedřich Smetana. Právě
s výzkumem posledně jmenovaného si náš
přední antropolog užil řadu problémů.
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potřebujete peníze?
akční půjčka Volejte zdarma 800 200 280

MAĎARSKO

Termální lázně AUTOBUSEM
Hévíz – DANUBIUS AQUA**** all inclusive

27. 10.–30. 10. osoba — 6 590 Kč
V ceně: 3 ubytování s ALL INCLUSIVE, doprava, vstup do hotelových
termálních bazénů, zapůjčení županu, služby delegáta.
Nástupní místa: Písek, Příbram, Praha, Brno
CK Hungariatour, Praha
Dlouhá 38, tel.: 736 485 865
více informací naleznete na:

www.hungariatour.cz
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i smrti slavných Čechů
Podle některých záznamů nastaly komplikace už při vyzvedávání ostatků z hrobu na
pražském vyšehradském hřbitově. Skladatelova kostra se údajně propadla zpuchřelým
dnem rakve. Takovou verzi ale Kuželka (na
snímku v kolečku) popírá. „Archeologický
průzkum se dělal při příležitosti rekonstrukce hrobu. Je pravdou, že rakev shnilá byla,
ale Smetana jí skutečně nepropadl. Byl
jsem přímo u toho,“ odmítá historku.
Faktem ale je, že antropologové se
kvůli průzkumu dostali do sporu
s příbuznými slavného hudebního skladatele. Ne všichni totiž
s takovou akcí souhlasili.
„Tak je to ale téměř vždy, pokaždé někteří souhlasí a jiní
nikoliv. U Smetany byl problém v tom, že jsme zjistili, že
zemřel na pohlavní chorobu
jménem syfilis. Zveřejnění takové
informace bylo pro některé příbuzné zřejmě dehonestující,“ vysvětluje Kuželka.
Ovšem nutno podotknout, že s rodinou
skladatele se tehdy oficiální místa moc nebavila, tělo hudebního mistra totiž i s hrobem patřilo státu. „Příbuzní nakonec žalobu nepodali, ale stěžovali si na nás,“ dodává. Průzkum tehdy u autora slavné opery

Prodaná nevěsta odhalil rtuť v kostech.
Právě touto látkou se tehdy syfilida léčila.
„Rtuti prý v kostech bylo tolik, že to profesoru Vlčkovi zničilo měřicí přístroj,“ tvrdí
Vítězslav Kuželka.

Kosti jako ementál
Pokud by vás zajímalo, který průzkum
či objev profesora Vlčka odborníci považují za nejvýznamnější, těžko byste
dostali jednoznačnou odpověď.
Těch zásadních byla totiž
celá řada. „Osobně bych
hlasoval pro objev, kdy
profesor Vlček prokázal
u českého krále Ladislava Pohrobka leukémii.
Ten na ni s největší pravděpodobností zemřel v roce
1457, a to v 17 letech,“ říká Kuželka. Jak ale lze vůbec takovou nemoc prokázat u kostí starých půl tisíciletí? „Vlček jako lékař dobře věděl, že leukémie rozrušuje kosti, ve kterých jsou
pak malé dírky jak v ementálu. Když
toto objevil u dávno mrtvého krále, udělal několik analýz a srovnání, díky kterým pak mohl vědecké obci zodpovědně

říct svůj závěr. Tedy, že šlo o leukémii.
Tehdy to bylo považováno za skutečně
velký objev,“ podotýká.

Pod dohledem kamer
V práci Emanuela Vlčka, který zemřel
24. října 2006 ve věku 81 let, pokračují
jeho následovatelé na Antropologickém
oddělení Národního muzea. Mediálně velmi sledovaným byl jejich průzkum ostatků dánského astronoma Tycha de Brahe.
Cínovou rakev s jeho tělem v pražském
Týnském chrámu otevřeli v listopadu roku
2010, tedy 409 let od jeho smrti.
„Zkoumal jsem ostatky jeho ženy, které
jsou uložené ve společné hrobce. Podmínky pro práci byly příšerné, nebylo tam skoro nic vidět. Pro Dány šlo bez nadsázky
o senzaci, na místě měli mnoho novinářů.
Zatímco já se v těch špatných podmínkách
snažil pracovat a určit, která ze tří nalezených čelistí je ta pravá, za zády mi stál reportér a nadšeně dánsky v přímém přenosu komentoval, co se děje. Sice jsem mu
nerozuměl, ale bylo to asi v tomto duchu:
Bere do ruky kost. Prohlíží ji, zkoumá a pozor, odhazuje ji, ne, není to ona...“ uzavírá
s úsměvem Kuželka.

Z pitevny na barikádu
Za druhé světové války měl být Emanuel
Vlček nasazen na práce do Německa. Jeho
otec, kriminalista, ale zařídil, aby se „ztratil“
z kartotéky pracovního úřadu. Pak mu
vyjednal práci v Ústavu soudního lékařství
v Praze – na pitevně. Jak se později
ukázalo, šlo o zlomový moment Vlčkova
života. Mimochodem, tehdy sotva 20letý
mladík tam viděl pět vypreparovaných
lebek parašutistů, včetně hrdinů Gabčíka
a Kubiše v lihu. Při Pražském povstání
v květnu 1945 byl raněn na jedné
z barikád, naštěstí šlo „jen“ o čisté průstřely.
Po válce se vrátil k medicíně a zároveň
vystudoval přírodovědeckou fakultu.
Chtěl být chirurgem, ale když mu přišla
umístěnka do Prešova a jeho budoucí ženě
do Chebu, byť bydleli v Praze, vzepřel se.
S pomocí slovenských přátel přešel do
Nitranské akademie věd a stal se
(Irena Jirků, mb)
antropologem.
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DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
skoda-auto.cz

Oficiální partneři projektu:
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Vlak svobody prorazil železnou oponu
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Pro svobodný svět se stali hrdiny, pro
komunisty teroristy. Útěk vlakem za svobodou, při kterém nepadl jediný výstřel, vzbudil ohlas po celém světě. Z obyčejného vlaku se stal symbolický Vlak svobody.
Před 65 lety, 11. září 1951, prosvištěl expresní vlak číslo 3717 přes přísně střeženou hranici mezi komunistickým Československem a Německou spolkovou republikou. Zastavil se až v americké zóně v Bavorsku. Většina ze 110 lidí, které vezl, neměla o dlouho plánované akci ponětí. Zůstat v zahraničí a požádat o azyl se jich nakonec rozhodlo 34.
Neobvyklý způsob útěku z totalitního
Československa se zrodil v hlavách tří hlavních organizátorů – strojvedoucího Jarosla-

va Konvalinky, zubaře Jaroslava Švece
a přednosty železniční stanice v Chebu Karla Truksy. Plán byl ve své podstatě banální,
ale v době nejtvrdších represí komunistického režimu také mimořádně nebezpečný.
Vlak měl svou jízdu z Prahy skončit
v Aši. Během cesty do něj postupně přistupovali rodinní příslušníci organizátorů útěku. V předposlední zastávce v Hazlově nastoupil doktor Švec a kamarádům naznačil, že výhybka za ašským nádražím je přehozená směrem do Německa. Tato trasa
byla v té době využívaná jen pro nákladní
dopravu. Krátce poté Karel Truksa namířil
pistoli na topiče, který o plánu neměl ponětí, a odpojil záchranné brzdy. Strojvedoucí
rozjel vlak, co to šlo, 70kilometrovou rychlostí se řítil k hranicím. Krátce po 15. hodině lokomotiva proráží hraniční závoru a po
300 metrech zastavuje nedaleko městečka
Selb. Ti z cestujících, většinou studenti

chebského gymnázia a pacienti z Františkových Lázní, kteří se rozhodli vrátit za ostnaté dráty, se domů dostali za dva dny.
V reakci na podařený únik začala státní
moc v hraniční oblasti na nevyužívaných
přechodech vytrhávat koleje, instalovat těžké závory a další opatření, jak železnou
oponu skutečně zneprůchodnit. V demokratickém světě se vlaku okamžitě začalo
přezdívat Vlak svobody. „Vlak svobody
byl událostí, která tehdy na podzim roku
1951 mediálně oběhla svět,“ napsal novinář a spisovatel Pavel Tigrid.
Pro komunisty byli únosci teroristy, z nic
netušících pasažérů, kteří se vrátili domů,
sprostí podezřelí. „Vyslýchali nás jako zločince. Třeba jsem si nevzpomněla, že v americkém táboře, kde jsme čekali na návrat,
byl vidět tank. Okamžitě na mě křičeli, že
jsem ten tank zapřela,“ popsala před rokem
pro 5plus2 pamětnice Milena Šnáblová

z Aše. „Zatímco jedni se dostali na fotografie zahraničních časopisů, jejich příbuzní
v Československu skončili potichu před soudem a později ve vězení,“ uvedl k případu
publicista Luděk Navara, který se útěky přes
železnou oponu zabývá řadu let. A tento patřil k těm výjimečným.
(mb, iDNES.cz)

INZERCE

LUCIE BÍLÁ
5. 11. 2016, 20.00
O2 ARENA PRAHA
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PRÁVĚ
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BYDLENÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Kupujete bydlení? Teď je šance
Jak si neztížit život
hypotékou a na co si dát
pozor radí všem
čtenářům Jiří Kryl,
hypoteční analytik
společnosti Broker Trust.
ČR | Pořízení nemovitosti je nyní dostupné i pro zájemce, který nemá celou
sumu peněz. Umožňují to stále ještě levné a dostupné hypotéky, jejichž sazby
padají na rekordně nízké úrovně. Pokud
zvažujete koupi bytu či domu, výběr
vhodné hypotéky neuspěchejte. Narazit
přitom můžete na několik záludností.

Lákavá výše sazeb
Reklamy jednotlivých bank lákají obvykle na nejnižší možnou sazbu. Na tu
se ale dostane jen ten, kdo splní určité
podmínky. Typicky se jedná o koupi
dalších finančních produktů daného finančního ústavu.
Úroková sazba sice významně ovlivňuje částku, kterou klienti za hypotéku
přeplatí, ale další poplatky, které už nemusí být tak viditelné, mohou hypotéku
výrazně prodražit. Například různé druhy připojištění mohou průměrnou sazbu
hypotéky zvednout i o několik desetin
procent.
Rada: Neplatí, že hypotéka s nejnižší
úrokovou sazbou je pro klienty nejvýhodnější. Vždy se zajímejte o to, jaké
další podmínky musíte splnit, abyste hypotéku získali a kolik vás to bude stát.

Poplatkové záludnosti
Banky sice upouštějí od poplatků za vedení účtu, stále se ale poplatkové záludnosti dají najít. Typicky jde o poplatek
za mimořádnou splátku mimo fixační
období. U některých bank může tento
poplatek činit až desítky procent z výše
mimořádné splátky. V tomto ohledu se
ale v letošním roce projeví poslanci
schválená novela zákona o spotřebitelském úvěru, který se nově týká i hypoték na bydlení. Podle něj by banky měly
klientům účtovat jen reálné náklady, které s mimořádnou splátkou mají. V případě závažných zdravotních důvodů výrazně snižujících schopnost dlužníka
INZERCE

Hypotéky jsou rekordně levné. Vyplatí se uvažovat o vlastním bydlení.
úvěr splácet budou poplatky za předčasné splacení zcela odpuštěny.
Rada: Hypotéka je velmi individuální
obchod, nebojte se s bankami smlouvat.
Obzvláště když na trhu přibývá hypoték
bez poplatku za mimořádnou splátku či
za minimální poplatek. Proto je důležité
nenechávat hypotéku na poslední chvíli, aby bylo na vyjednávání s bankou dostatek času.

Nejasná ustanovení smluv
Občas se stává, že textace zákazů či příkazů ve smlouvách je formulována pro
klienta velmi nejasně. V některých platných všeobecných úvěrových podmínkách lze nalézt ustanovení, že porušením úvěrového vztahu může být například i jakákoliv informace, která nabourá důvěru banky v klientovu schopnost
splácet dluhy. Banka pak může požadovat okamžité splacení hypotéky. Teoreticky by ke ztrátě důvěry mohla stačit
například i nepravdivá zmínka o dlužníkovi na sociálních sítích.
Rada: Pokud klient splácí hypotéku
včas a neporušuje smluvně ujednané zákazy, tak se ho nevýhodné textace s nejvyšší pravděpodobností nedotknou. Platí ale pravidlo, že člověk nemá podepisovat žádnou smlouvu dříve, než ji pře-

čte a porozumí jí. Veškerá nejasná ustanovení si proto vždy nechejte vysvětlit.

Souhlas banky s pronájmem
Některé banky ve smlouvách trvají na
svém souhlasu s jakýmkoliv pronájmem zastavené nemovitosti. Nejčastěji
se jedná o pronájmy delší než jeden rok.
O pronájmu zastavené nemovitosti se
banky zpravidla dozvídají tak, že klienta někdo udá.
Rada: Je lepší pronájem bance včas
oznámit, pokud jej musí dle podmínek
zástavní smlouvy předem odsouhlasit.
Jinak hrozí sankce za porušení smluvních podmínek, v horším případě i okamžité splacení celého dluhu.

Zákaz zcizení nebo zatížení
Banky poskytující hypotéku mohou vyžadovat sjednání tzv. negative pledge.
Tento nástroj dal bankám nový občanský zákoník. Jedná se o zákaz zcizení
(prodeje) nebo zatížení (zástava, věcné
břemeno atd.) zapisovaný formou věcného práva na list vlastnictví zastavované nemovitosti. Prakticky to znamená
vyšší administrativní náročnost a nutnou součinnost s bankou při prodeji nemovitosti i při refinancování hypotéky.

ILUSTRAČNÍ FOTO | iDNES.cz

Klient si většinou může vybrat banku, která tzv. negative pledge plošně nevyužívá. Na druhou stranu u rizikovějších klientů nebo vyšších hypoték může
zřízení zákazu zatížení formou věcného
práva požadovat i ta banka, která jej
plošně neuplatňuje.
Rada: Důležitá je prevence, kdy klient
nebo jeho finanční poradce při zahájení
jednání s bankou uvede, že si zřízení zákazu zcizení nebo zatížení formou věcného práva zapisovaného na list vlastnictví nepřeje. Ať už banka tomuto přání vyjde vstříc, či nikoliv, žadatele o hypotéku o tom informuje a ten si tak minimálně ušetří pozdější nepříjemné překvapení u podpisu smlouvy.

Datum konce fixace
Každý si zpravidla dobře pamatuje, kdy
úvěr podepsal, ale málokdo si správně
pamatuje, kdy mu končí fixace. Datum
fixace nemusí být automaticky určeno
dnem podpisu smlouvy. V úvěrové
smlouvě je nutné toto datum dohledat,
u některých bank není navíc datum uvedeno přímo, ale je potřeba ho dopočítat.
Rada: Datum fixace si vždy ověřte, zapište do paměti, nebo poznamenejte do
kalendáře.
Jiří Kryl, hypoteční
analytik společnosti Broker Trust
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Bydlení

Splněný sen: Ocitnete se na jihu
Francie. Domov jako v Provence
Z neútulného paneláku
dokázali vlastními silami
vytvořit bydlení, které
odráží vše, co mají rádi.
ČR | Když překročíte práh bytu Karla
a Pepy, ocitnete se na jihu Francie v kraji levandulových polí, slunce a poklidné
atmosféry malebných přímořských vesniček. V interiéru není nic, co by připomínalo byt panelového domu.
Karel s Pepou bydleli dlouhá léta
v podnájmu, ale v okamžiku, kdy se jim
naskytla možnost koupit byt ve stejném
domě, neváhali. Je to už sedm let, co se
jim vlastními silami a s pomocí zedníka
podařilo klasický neútulný panelákový
byt 3+1 proměnit v domov, který odráží
všechno, co mají rádi.
Naopak velmi neradi něco vyhazují,
protože k většině věcí mají nějaký
vztah. Jsou to hlavně dárky od přátel
a suvenýry z cest. Zároveň je baví kombinovat staré věci s novými a vracet život starým opotřebovaným předmětům,
které již dosloužily.
Nevadí jim ani drobné nedokonalosti, které v konečné fázi dělají jejich domov osobitým, tak proč je odstraňovat.

Od umakartového jádra
až do Provence
Umakartové jádro, několik vrstev staré
výmalby a tapet, prošlapané podlahy
a rostlina, která rostla rovnou z díry ve
stěně. V takovém stavu Karel s Pepou
byt koupili. Jádro museli zbourat, stěny
oškrábat, podlahy srovnat. Nakonec odvezli dva plné kontejnery odpadu. Dispozice bytu nebyla podle jejich před-

stav, a tak si sami navrhli její změnu. V
místě stávajícího obývacího pokoje
byly původně dvě místnosti, kuchyň a
pokoj. Příčku mezi nimi zbourali, aby
mohla vzniknout jedna prostorná místnost plná příjemného denního světla.
Pocit výjimečnosti prostoru umocňují dvoukřídlé dveře vedoucí na balkon,
které zároveň propouštějí do interiéru
více světla.
Podlahy mezi jednotlivými místnostmi byly různě vysoké a bylo potřeba je
vyrovnat, což si vyžádalo hodně kbelíků betonu, které museli společně se zedníkem do bytu nanosit. Rekonstrukce
představovala dva měsíce práce od rána
do večera. Peněz nebylo nazbyt, a tak se
snažili šetřit, kde to šlo.

Kuchyň poskládaná
ze zlevněných zbytků
Největší radost mají majitelé z kuchyně, kterou z velké části poskládali bez
nějakého velkého měření ze skříněk pořízených v koutcích se zlevněným zbožím v IKEA. Dodnes se podivují a zároveň baví nad tím, jak jim kuchyň pěkně
vyšla včetně toho, že digestoř je přímo
nad sporákem.
Místnosti jsou vybavené i starožitným nábytkem, který zrenovovali (nakupovali v bazarech, na aukcích, jednu
komodu dokonce dostali za čokoládu).
Také proto nový jídelní stůl a židle opatřili patinou, docílili tak originálního
vzhledu. Hodně dekorací pořídili ve výprodejích v Německu.
V tuto chvíli Karel s Pepou dokončují
rekonstrukci chalupy, tak se lze těšit, že
nás třeba opět pozvou na návštěvu.
EDITA ERBSOVÁ, časopis Bydlení
pro iDNES.cz

Kombinace starého a nového nábytku opatřeného patinou, různých materiálů a dekorací, dává celému bytu osobitý a domácky útulný charakter. Doplňky
v obývacím pokoji, kuchyni, koupelně i ložnici dávají bytu francouzský vzhled.
FOTO | LUKÁŠ HAUSENBLAS PRO ČASOPIS BYDLENÍ
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Jak snížit náklady domácnosti
Také přemítáte na konci roku při vyúčtování plateb za energie, kde děláte chybu? Experti dobře radí

ČR | Podle odborníků se nejvíce peněz
„ztratí“ ve vytápění. „Spotřeba tepla
pro vytápění je dnes v každé domácnosti největší položkou ve spotřebě energie. Zvláště ve starších a nezateplených
domech stojí vytápění nejvíce peněz ve
srovnání s platbami za ostatní energie.
Činí více než jednu polovinu celkové
spotřeby,“ vysvětluje Ivana Klobušníková z Energy Centra České Budějovice
a připomíná, že právě proto se dnes hojně staví nízkoenergetické či dokonce pasivní domy a staré domy se zateplují.

„

Podle slov
odborníků lze
zateplením domu ušetřit
až 50 procent nákladů.
Zateplení domu sice vyjde na statisíce, ale investice se vzhledem k cenám
energií brzy vrátí. Podle odborníků se
tímto krokem ušetří 20 až 50 procent nákladů na vytápění. Pokud zároveň vyměníte okna, dáte do nich minimálně dvojskla, uteče vám ven až pětkrát méně tepla než u netěsnících starých oken.

Se zateplením domu by měla jít ruku
v ruce i změna zdroje nebo úprava otopného systému. Topíte-li nejdražšími druhy, mezi které patří elektřina nebo lehké topné oleje, vyměňte je za levnější:
dřevo, biomasu, tepelné čerpadlo, ale
i zemní plyn s kondenzačním kotlem.
Ale i když už užíváte plyn, uhlí nebo
dřevo, je určitě namístě výměna kotle.
S moderním kotlem s menší spotřebou
ušetříte 5 až 20 procent nákladů na vytápění, což je asi 5 tisíc korun za rok.
A co voda? Menší spotřebu vody
vám zajistí úsporné baterie s perlátory,
které přisávají vzduch, čímž se zlepšuje
i takzvaná smáčivost vody. Stejně tak
ušetříte používáním úsporných sprchových hlavic a úsporným splachovacím
ventilem na WC. Ušetřit tak můžete až
30 % nákladů na vodu.
Důležitou kapitolu tvoří elektrické
spotřebiče. „Kdo je odkázaný na elektřinu a stále využívá sporáky s klasickými
litinovými plotýnkami, vyhazuje své peníze zcela zbytečně. Indukční vařiče
dnes pracují neuvěřitelně rychle a spotřeba elektřiny je výrazně nižší oproti
klasickým,“ zdůrazňuje Petr Holubec,
tiskový mluvčí PRE, s tím, že ze všech
přístrojů bývá největším „žroutem“

Rozumné počínání s vodou přináší vysoké úspory. Největším „žroutem“ peněz v kuchyni však bývá stará kombinovaná chladnička.
FOTO | iDNES.cz
elektřiny lednička. Patnáct let stará kombinovaná chladnička spotřebuje třikrát
více elektřiny než stejně velká nová.
Úspora může být až 1500 korun za rok.
Při koupi nové sledujte energetické štítky, napoví vám, který spotřebič je nejúspornější. Stejné pravidlo platí i pro výběr pračky a myčky nádobí. A osvětlení? „Úsporné zářivky mají minimálně

pětkrát nižší spotřebu elektřiny než klasické žárovky a vydrží více, takže argumenty o vysokých cenách už neplatí,“
říká Petr Holubec a přidává jeden fígl
na závěr: „Televizor, DVD, set top box
a hifi věž zapněte do prodlužováku s vypínačem. Před spaním nebo před odjezdem je jediným stiskem odpojíte všechny najednou od sítě.“
(iDNES.cz)

Komerční banka má jednoduchý recept
pro rychlé zabydlení a úsporu
Využijte optimální dobu
na hypotéku a více
prostoru pro sebe.
ČR | Období rekordně nízkých úrokových sazeb u hypotečních úvěrů stále
pokračuje. Navíc banky začaly zavádět
další benefity, které nákup nebo stavbu
vlastní nemovitosti, ale také rekonstrukci staršího domu či bytu, dělají dostupnější a cenově atraktivní. Příkladem
může být Komerční banka (KB), která
zdarma vyřídí odhad nemovitosti,
schválení i čerpání úvěru a navíc umožňuje předčasně splatit 25 % úvěru.

U předčasných splátek KB
předstihla nový zákon
Nový zákon o spotřebitelském úvěru,
který začne platit až za několik měsíců,
přináší klientům bank právo předčasně
splatit každý rok čtvrtinu hypotečního
úvěru. Komerční banka tuto možnost nabízí již dnes. Jednou za rok můžete uhradit 25 % z půjčené částky bez jakýchkoli komplikací a zdarma.

V září navíc získáte v Komerční bance hypoteční úvěr ve výši do 90 % hodnoty nemovitosti a fixací úroku 3 – 7 let
bez poplatků, a to jak za zpracování hypotečního úvěru, tak za vedení úvěrového účtu. Klienti neplatí nic ani za ocenění nemovitosti, které je nezbytnou součástí žádosti o úvěr.
Úvěrovou smlouvu je potřeba podepsat do 18. listopadu 2016.

Hypotéku lze využít i na
vybavení domácnosti
Výstavba nového rodinného domu
nebo nákup bytu obvykle představují
největší životní investici.
Je proto přirozené, že často nezbyde
dostatek finančních prostředků na potřebné vybavení. Komerční banka má
nyní jednoduchý recept pro rychlé zabydlení a úsporu.
S „Hypotékou 2 v1“ lze k hypotečnímu úvěru na financování nového domova získat až 400 tisíc korun na nákup
kuchyně, obývací stěny, elektrospotřebičů nebo jiného vybavení domácnosti,
a to se stejně výhodnou sazbou jako u
standardního hypotečního úvěru.

KB financuje i výstavbu
svépomocí
„Hypotéka se zálohovým čerpáním“ je
určena těm, kteří mají před zahájením
výstavby dostatečné zajištění úvěru.
Tento typ hypotéky umožňuje čerpat až
do 100 % budoucí hodnoty domu i pozemku a do výše pěti milionů Kč. Výhodou je možnost provádět část stavebních prací svépomocí. Peníze jsou jednorázově či postupně uvolněny na účet
klienta, který z nich přímo hradí nákup
materiálu nebo dodavatelské služby.

Flexibilní podmínky
zjednoduší život
Hypotéku od KB si lze vzít také ve formě "Flexibilní hypotéky". S touto hypotékou je možné odložit začátek splácení
úvěru až o 12 měsíců a peníze investovat například do vybavení domu.
Strach není potřeba mít ani z toho, že
se jednou v životě něco zvrtne a dojdou
prostředky na splácení. S Flexibilní hypotékou si můžete snížit splátku až na
polovinu nebo splácení až na 3 měsíce
přerušit úplně.

Komerční banka vyhledávaný
partner
pro hypotéky
Výhodou Komerční banky je
široká produktová nabídka,
která umožní financování
i velmi složitých případů.
Kromě standardních hypoték na
koupi bytu (i družstevního),
rodinného domu, výstavbu,
rekonstrukci nebo refinancování
stávající hypotéky nabízí řešení
i pro méně časté případy – např.
na investici, rekreaci, na refundaci
již vynaložených prostředků
či vypořádání spoluvlastnických
a dědických nároků, přičemž účely
je možné kombinovat.
Více informací o hypotékách
Komerční banky získáte na
kterékoli pobočce KB nebo
Modré pyramidy stavební
spořitelny. Můžete také zavolat na
bezplatnou infolinku 800 521 521
nebo navštívit www.kb.cz.
KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Ze švestek připravíte celé menu

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Dozrávají sice až na samém konci
léta, ale vyplatí se vám na ně počkat. Švestky jsou totiž levné, snadno dostupné a připravit z nich můžete klidně celé menu.
Jak na to, vědí nejlépe na Valašsku, kde
jsou trnky, jak se v kraji švestkám říká, nedílnou součástí tamní kuchyně. Od báječných povidlových frgálů, tedy koláčů,
přes omáčky k masu, zákusek až po opěvovanou slivovici.
INZERCE

Domácí alkoholický mok si ale můžete
vychutnat kdekoli a nemusíte kvůli němu
cestovat na Valašsko. Stačí si najít v dosahu pěstitelskou pálenici a připravit si svůj
vlastní švestkový kvas.
Nejde o nic složitého. Jen je třeba držet
se několika jednoduchých zásad. Ovoce,
ze kterého chceme slivovici pálit, musí být
dostatečně zralé, ovšem nikoli nahnilé. Je
zapotřebí zbavit jej veškerých nečistot,
jako je například tráva nebo hlína. Rozhodně je lepší ovoce také odstopkovat a vypeckovat. Potom už by švestky měly putovat
rovnou do kvasné nádoby – ideálně do
plastového sudu, který musí být dokonale
čistý. Oxid uhličitý, který při procesu kvašení vznikne, by pak měl unikat přes takzvanou kvasnou zátku. Pokud nemáme nádobu s kvasnou zátkou, postačí, když
bude její víko pouze volně přiklopené.
Kvas poté uložíme do místnosti, kde nehrozí pokles teploty pod 15 stupňů. Při nižších teplotách se totiž celý proces zpomaluje. Pak už jenom čekáme. U pozdního
ovoce, jako jsou švestky, se doba kvašení
pohybuje mezi pěti až šesti týdny. A potom už jen vzhůru do pálenice. Obecně se
uvádí, že na jeden litr slivovice je zapotřebí třináct kilogramů ovoce.
(vrm)

Vepřová panenka plněná sušenými švestkami
Potřebujeme: 800 g vepřové panenky, 32 sušených švestek, 4 dcl červeného vína,
cukr, švestková povidla, 20 g másla, sůl, pepř. Postup: Do omyté a očištěné vepřové panenky
ostrým nožem vytvoříme kapsu, vymázneme lehce máslem a naplníme sušenými švestkami.
Maso osolíme, opepříme a vložíme na gril, grilujeme přibližně 8 minut z každé strany. Zalijeme
červeným vínem, přidáme sušené švestky, krátce provaříme a zahustíme švestkovými povidly.
Švestkovou omáčkou přelijeme v příčném řezu nakrájenou grilovanou panenku a podáváme
ideálně s jasmínovou rýži nebo opečenými brambory. Celou porci ozdobíme snítkou rozmarýnu.

Švestkový perník
Potřebujeme: 1/2 hrnku oleje, 1 hrnek hladké mouky, 1/2 hrnku povidel, 1 hrnek cukru,
1 balíček prášku do perníku, 1 hrnek mléka, 2 vejce, 1 hrnek polohrubé mouky, 2 lžíce kakaa,
sušené švestky podle chuti, máslo na vymazání, mouku na vysypání.
Postup: Smícháme hladkou a polohrubou mouku, cukr, kakao a prášek do perníku. Přidáme
najemno nasekané sušené švestičky, vejce, olej, mléko a švestková povidla. Vše promícháme
a nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Perník pečeme na 200 °C asi 30 minut.
Po upečení jej můžeme potřít rozpuštěnou čokoládou na vaření nebo citronovou polevou.

Švestková marmeláda
Potřebujeme: 2 kg švestek, 8 hřebíčků, 1 l vody, 1 badyán, jednu celou skořici, 2 kg cukru.
Postup: Švestky rozpůlíme, vypeckujeme a vložíme do širšího hrnce, zalijeme vodou, přidáme
koření a na mírném plamenu povaříme do změknutí. Z povařených švestek vyjmeme veškeré
koření, necháme trochu zchladnout a rozmixujeme tyčovým mixérem. Místy mohou zůstat větší
kousky ovoce. Do hrnce přidáme cukr a povaříme, dokud nezačne marmeláda rosolovatět
a pozvolna tuhnout. Přendáme do sklenic, zavíčkujeme a ještě 25 minut sterilizujeme při 85 °C.
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S Nejkrásnějším
deštěm to byly
čtyři minuty pekla
Textař Pavel Žák
přivodil Petru Rezkovi
noční
můru, a to písničkou Nejkrásnější
déšť. „Ten text je
strašně dlouhý,
nikde se neopakuje. Když člověku
vypadne slovíčko, tak se už nechytne,“ posteskl si Petr Rezek na rádiu
Český Impuls AM 981. Na festivalu
v Banské Bystrici však Rezkovi text
vypadl hned na začátku. „Čtyři minuty jsem tam jen nesmyslně opakoval,
že prší krásně a prší hodně,“ zavzpomínal dnes už s úsměvem. Melodii si
Petr Rezek přivezl z Polska, kde pravidelně vystupoval v Sopotech nebo
Gdaňsku. Tam se setkal i s autorem
originálu Sewerynem Krajewskim,
který svolil k české verzi.
Prší krásně,
nebe změnilo se v konev plnou vláhy,
všechny trable, vedra pozbývají
váhy,
každá kapka je jak jedno slůvko básně...
(Hudba: Seweryn Krajewski,
text: Pavel Žák)
Příště se v Hudebním kalendáři dozvíte, jak vznikla písnička Evy Pilarové Rodeo. Poslouchejte rádio Český Impuls ve středu v 11:30. Druhý
program Ráááádia Impuls uslyšíte na
středních vlnách, AM 981 kHz, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Česká republika

S mámou jsem natáčela
poprvé. Jako čarodějka
V krásné róbě budeme
Terezu Kostkovou
na podzim opět obdivovat
jako moderátorku
tanečního klání StarDance,
předtím si ale střihla roli
čarodějnice v nové
komedii Zdeňka Trošky.
ČR | Taneční soutěž StarDance ...když
hvězdy tančí se na podzim rozjede na českých obrazovkách už poosmé. Pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou
to však bude opět něco nového, rutina
u přímých přenosů ani hrozit nemůže.
„Na StarDance se jako moderátor připravit vlastně nedá, je to naše čistá improvizace během přímého přenosu. Může mě
tam překvapit úplně všechno,“ přiznala
Kostková v rozhlasovém pořadu Haló,
tady Impulsovi.
Tříměsíční taneční dril letos čeká
například českou Marilyn Monroe
Miluši Bittnerovou, herečky Kristýnu Leichtovou či Janu Plodkovou, zpěvačku Annu K. či bývalou mistryni světa ve sportovním
aerobiku Olgu Šípkovou. Z mužů se
pak ve slušivých oblecích ukáže lyžař Ondřej Bank či šéfkuchař Emanuele Ridi. Ještě předtím, než taneční
klání začne, můžete Terezu Kostko-

FOTO | O. KOŠÍK, MAFRA

vou vidět v nové komedii Zdeňka Trošky
Strašidla. Ta měla premiéru v polovině
srpna. Tereza si zde zahrála společně se
svou maminkou Carmen Mayerovou,
představují dvě čarodějky Patricii a Žofii.
„S maminkou hraji ve filmu poprvé,“
uvedla ve vysílání Rádia Impuls. Jinak už
s rodiči, tatínkem je slavný herec Petr
Kostka, hrála v cyklu televizních povídek Bakaláři. To se psal rok 1981 a Tereze Kostkové bylo teprve pět let. „Také
jsem spolu s rodiči hrála v Chebu v jedné inscenaci, s tatínkem v Divadle
pod Palmovkou nebo s maminkou
v Divadle Viola,“ vyjmenovává
společná pracovní setkání.
Přes televizní vytížení se
Kostková nevzdává ani svého
milovaného divadla, podívat
se na ni můžete přijít hned na
čtyři divadelní scény – a to v Divadle Viola, Palas, Broadway a Divadle v Rytířské. „Během měsíce
mám na patnáct představení,“ upřesnila
krásná herečka, která své rodiče vskutku
nezapře. „Docela určitě v podobě fyzické, možná i mentální. Je pravda, že občas v sobě zahlédnu
nebo zaslechnu oba své rodiče. A to nejen na jevišti, ale i doma. Je to zajímavé, protože pokud
hraji na jevišti, někdy
si říkám, že by to stejně zahrála i máma,“
prohlásila Tereza Kostková pro iDNES.cz.
(jos)

INZERCE

www.ptc.cz
PROTONOVÁ LÉČBA

NULOVÁ DÁVKA + NULOVÉ RIZIKO =
NULOVÉ POŠKOZENÍ
Protonové ozařování dokáže ozářit vysokou dávkou
pouze nádor a do okolních orgánů není dodána
prakticky žádná dávka záření. A nulová dávka znamená
zároveň i nulové riziko nežádoucích účinků na kritické
orgány pacienta.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

INZERCE

Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
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90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%

Únava
88,0%
13,0%

mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Skleslost
66,7%
12,5%

Poruchy spánku
69,2%
9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt

Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

Stačí tohle jako důkaz?

Vážení, rád bych se s vámi podělil se zkušenostmi s účinky vašich minerálů. Jsem starší a aktivní sportovec. Poslední rok jsem trpěl častou fibrilací
srdečních síní a moje tělo nevylučovalo kyselinu močovou-dna. Takže jsem bral jednu 100mg tabletu Purinolu a často jsem měl dnový záchvat
na různých kloubech v těle. Po aplikaci vašich minerálů se mně upravil srdeční rytmus a po vysazení prášku na dnu jsem již 8 měsíců bez dnových
problémů a fibrilace se ustálila na minimum. Často proto váš preparát doporučuji přátelům.
S pozdravem MVDr. Petr Hošek, Cheb
Je mi 53 let. O minerálech, jsem se dozvěděla z tisku. Jedno balení jsem si objednala na zkoušku a dobře jsem udělala. Minerály užívám nyní
již pravidelně pátým měsícem a bolesti kloubů na rukou odezněly. Dnes již udržím řídítka jízdního kola bez bolesti a dokonce se i bez problémů
najím příborem. Před tím, než jsem minerály začala užívat, to nebylo možné. Lékař mi řekl, že se s tím nedá nic dělat a že se to bude jen zhoršovat.
Jarmila Šťukavcová, Bohumín Záblatí
Chodila jsem jen na rehabilitace a na injekce. Dík zaVáš produkt, budu objednávat další.
Můj manžel byl velký sportovec, a i přes to, že ve 34 letech utrpěl úraz, kdy přišel o prsty na levé noze, dále hrál fotbal, jezdili jsme na lyže a hodně
cestovali. S přibývajícím věkem, asi tak v 70, začaly bolesti a operace- meniskus, endoprotéza, rakovina prostaty, bolesti kloubů a podobně. Dnes
jemanželoviskoro83letakaždýdenránojsemposlouchala,covšechnohobolí,ažjsemmuříkala,aťmiřekne,cohonebolí,žetobudejednoduší.
Na radu našeho kamaráda, který užívá vaše minerály již delší dobu, jsem objednala jedno balení, které muž užívá asi měsíc, a já najednou zjistila,
Vojtíšková Věra a František, Milovice
že mi něco chybí- muž si přestal stěžovat.Věřím, že díky vám.
O Schindeleho minerálech jsem se dozvěděl od známých, kamarád měl dnu, stejně jako já, a neměl jsem důvod mu nevěřit, že mu minerály
pomohly. Objednal jsem si a už půl roku je užívám také. S manželkou se staráme o hotel, jsem celý den na nohou, ale i přes léky milurit a aulin,
které beru, jsem měl bolesti i 2 měsíce v kuse, než jsem to rozchodil. Podotýkám, že to trvalo 7 let. I obyčejná chůze v tom období byla problém.
Teď s minerály mám po bolestech, chodím do schodů, vylezu po žebříku, je to úplně o něčem jiném. Děkuji a objednávám 2 plechovky mletých
Václav Bayer, Ostravice
minerálů.

Za Váš ohlas plechovka zdarma.

Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.

Jsme na Facebooku!

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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Česká republika

Sitcom s Oldřichem Navrátilem
ČR | Herec Oldřich Navrátil (63 let) je
často obsazován do rolí mrzoutů a choleriků. V soukromém životě ale řeší věci
s nadhledem. V novém sitcomu A bude
hůř, který budete moci sledovat na internetové televizi Playtvak.cz od 5. září,
ztvárňuje jednu z hlavních postav společně s hercem Janem Brožkem (26 let).
Tam ale musí chtě nechtě řešit zprávy
ze světa i konspirační teorie a klidný
u toho rozhodně není.

Jak jste trávil letošní léto? Pracovně, nebo si užíváte s manželkou na
chalupě? A našel se čas i na nějakou
dovolenou u moře?
Vše, co mi jmenujete, se stalo. 17. června jsem měl poslední představení,
18. června jsme vdali dceru, 20. června
jsme s přáteli na 10 dní odjeli na krásnou dovolenou do Itálie. A od té doby
jsem na chatě a za prací vyjíždím. Letos
jsem si potřeboval opravdu odpočinout.

Jste romantik? To k létu patří...
Na tuto otázku mám šalamounskou odpověď – jsem romantický cholerik.
Nebo cholerický romantik?
Překvapujete rád svoji ženu, nebo
je to u vás spíš naopak?
Překvapuji rád, samozřejmě příjemně.
Stejně to má i moje žena. Jen když se mi
příliš nezdaří nějaká domácí oprava,
s úsměvem říká „ty nepřekvapíš“.

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ

TEĎ VYPLATÍ SE U
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč

DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ XP-200:

Často jste obsazován do rolí mrzoutů. Jaký je ale Oldřich Navrátil doopravdy?
Na to se zeptejte mé ženy.
Věříte konspiračním teoriím jako
vaše postava v sitcomu A bude hůř?
Nevěřím, ale musím uznat, že jsou to
teorie vypracované. Vlastně někdy působí až logicky.

6
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KO
D

Premiérový díl pořadu A bude hůř
na internetové televizi Playtvak.cz
bude odvysílán 5. září. V hlavní roli
jsou Oldřich Navrátil a Jan Brožek.

s DPH.

Sitcom se natáčí na mobilní telefon.
Jak jste si zvykal na to, že nehrajete
před klasickou kamerou? Dělalo
vám to nějaký problém?
Bylo to poprvé, kdy jsem točil tímto
způsobem, ale zvykl jsem si okamžitě.
Máte mobil 10 centimetrů před obličejem, ale neruší.
Koukáte vy sám někdy na televizi?
Koukám. Kromě procházek a práce na
zahradě je to pro mne druh relaxu. Prim
u mne hrají dokumenty o historii či přírodě.
Dokážou vás negativní zprávy v televizi či novinách rozčílit, nebo se jimi
příliš nezabýváte?
To se ptáte, zda jsem po útocích ve Francii zbil manželku? (úsměv) Zprávy o aktuální situaci sleduji, sám pro sebe vyhodnocuji, ale nevztekám se.

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODERNÍ SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO- DOTACE OD VARI. POKUD KE SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOU- ČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU
80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ POHONNÉ JEDNOTKY OD
JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ JEDNOTKY VARI PJXP200 VČETNĚ
NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS
VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA. VÍCE INFORMACÍ NA www.vari.cz.

Co vás čeká po prázdninách?
Divadlo, divadlo, divadlo. Od října začínáme zkoušet v Ypsilonce, pak v průběhu tří měsíců začnu zkoušet ještě ve
dvou divadlech. Bude to frčák.
Na co jste v životě opravdu hrdý?
Na svůj život. Nekradl jsem, nelhal, neubližoval. Dívám se lidem přímo do
očí. Doporučuji.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Děčín, LUDĚK BERAN - BOBR SERVIS, Dělnická 1893/34, T 412 532 413 • Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376
323 787 • Litoměřice, SVOBA, Žernosecká 2226, T 416 733 051 • Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Roudnice nad
Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Sokolov, BESTO PRO s.r.o., K.H.Borovského 2141, T 352 605 429

Jaké máte sny do budoucna?
Sny? Špatně spím, takže nic. Nesním,
jsem nohama na zemi. Takže nějaké
drobné plány jsou, třeba to divadlo.

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Máte nějaké motto?
Motto je silné slovo. Žij s pokorou.
(bib, iDNES.cz)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. září 2016

ČT1
8.25

Taková normální rodinka (1/8) 9.10
Nejlepší Bakaláři 10.15 Všechnopárty
11.10 Otec Brown IV

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Darmošlap z Nemanic a princezna
Terezka
14.00 O loupežníku Olbramovi
14.40 Přijdu hned
15.55 Příběhy slavných... Jan Libíček
16.50 Hercule Poirot XII
18.20 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.40
7.10
7.35
8.05
8.25
11.05
12.10
12.45
13.35
13.50
16.00
18.15
18.50
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě (7)
Král džungle II (3)
Kačer Kabrňák II (4)
Tom a Jerry III (36)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (17)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Smím prosit?
Koření života
Hospoda (45)
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

Prima
6.55
7.25
8.25
9.30
10.45
11.45
13.20
15.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy (12)
Ninjago
M.A.S.H (195, 196)
Autosalon
Největší tankové bitvy III (4)
Pevnost Boyard
Big Ben II (4)
Vražda vidlemi. Krimiseriál
(N, 1999)
Vraždy v Midsomeru VIII
Mrtvý ve vodě. Krimiseriál
(VB, 2004)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
6.45 Autosalon 7.50 Kurýr (9) 8.50 Já a robot (11)
9.50 Top Gear V (7) 11.10 Aliho parťáci 11.45
Applikace 12.20 Re-play 12.55 Kurýr (9) 13.55
Simpsonovi XX (11) 14.25 Simpsonovi XX (12) 14.55
Simpsonovi XX (13) 15.25 Simpsonovi XX (14) 15.55
Ironside: Na straně zákona (8) 16.55 Ironside: Na
straně zákona (9) 17.55 Simpsonovi XX (15) 18.30
Simpsonovi XX (16) 18.55 Simpsonovi XX (17)
19.30 Simpsonovi XX (18) 20.00 Ošetřovatel,
komedie (USA, 2011) 22.15 Akta X: Chci uvěřit,
sci-fi thriller (USA/Kan., 2008) 0.20 Re-play 0.55
Applikace 1.30 Aliho parťáci 2.00 Rush (5) 2.45
Autosalon 3.35 Já a robot (11)

Prima Max

774 335 503

20.00 Zázraky přírody
21.15 Hana Zagorová 70
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Rozbité zrcadlo
Detektivka (VB, 1980). Hrají
A. Lansburyová, E. Taylorová,
R. Hudson, K. Novaková, E. Fox.
Režie G. Hamilton
0.00 Utrpení mladého Boháčka
Komedie (ČR, 1969). Hrají
P. Landovský, S. Zázvorková,
R. Rázlová, J. Kotrbová, J. Hlinomaz. Režie F. Filip
1.30 Manéž Bolka Polívky
2.40 Sama doma
4.10 Mnohotvárná Troja
4.30 Evergreeny Gustava Broma
5.05 Malá farma

Nova Cinema
5.10 Gilmorova děvčata IV (4) 5.50 Návrat pana
účetního 7.25 Můj přítel Monk (9) 8.20 Beze stopy
III (5, 6) 10.25 Gilmorova děvčata IV (5, 6), seriál
(USA, 2003) 12.20 Recept na pohromu, komedie
(USA, 2003) 14.05 102 dalmatinů, komedie (USA,
2000) 16.10 Machři 2, komedie (USA, 2013) 18.10
Zavěste, prosím, komediální drama (USA/N, 2000)
20.00 Nákaza, sci-fi film (USA, 2011) 22.15 Zběsilý
útěk, thriller (USA/N, 2006) 0.35 Ztracení chlapci:
Upíří kmen, komedie (USA/Kan., 2008)

20.20 Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl, J. Kocúrová, J. Štěpánková. Režie J. Vejdělek
23.00 Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003). Hrají
D. Johnson, S. W. Scott, R. Dawsonová, Ch. Walken, E. Bremner
1.00 Jezero 4: Poslední kapitola
Horor (USA, 2012). Hrají E. Röhmová, Y. Butlerová, P. Nicholls,
P. L. Friarová, B. Smith
2.40 Beze stopy III (4)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová, E. Murciano
3.20 Comeback
4.10 Áčko

20.15 Pevnost Boyard
21.50 Šest výstřelů
Thriller (USA, 2012). Hrají
J.-C. Van Damme, J. Flanigan,
K. Van Varenberg a další. Režie
E. Barbarash
0.25 Dobrý synek
Thriller (USA, 1993). Hrají
E. Wood, M. Culkin, W. Crewsonová, D. Morse, D. H. Kelly.
Režie J. Ruben
2.15 Vraždy v Midsomeru VIII
Mrtvý ve vodě. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, J. Wymarková
a další. Režie R. Rye
3.50 Falešná hraběnka
Romantická komedie (USA, 1994).
Hrají T. Leoniová, D. Beecroft

7.40 Zpravodajství FTV Prima 8.50 Ninjago 9.20
Astro Boy (12) 9.50 Vítejte v novém těle VI (18)
10.45 Wolffův revír VII (2) 11.45 Doktor z hor: Nové
příběhy IV (8) 12.45 S Italem v kuchyni 13.40 Wolffův revír VII (3) 14.40 Doktor z hor: Nové příběhy
IV (9) 15.40 Stopa Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1982) 17.45 S Italem v kuchyni 18.30
Vítejte v novém těle VI (19) 19.30 Šéf na grilu 20.15
Hawaii 5-0 V (2) 21.10 Hawaii 5-0 V (3) 22.10 Můj
vysvlečenej deník, komedie (ČR, 2012), hrají
V. Kubařová, P. Špalková, B. Kohoutová a další 0.25
Dobrá manželka V (9), seriál (USA, 2013) 1.20 Akta
X: Chci uvěřit, sci-fi thriller (USA/Kan., 2008)

Fanda
8.05 Belgie-Španělsko 9.40 Uruguay-Paraguay
11.25 Brazílie-Kolumbie 13.30 European Poker Tour
2016 (13) 14.20 Kyberagent (4), akční sci-fi seriál
(USA, 2014) 15.10 Teleshopping 15.30 Kobra 11 XIII
(8), krimiseriál (N, 2008) 16.25 Kobra 11 XIII (9),
krimiseriál (N, 2008) 17.25 Lovci skalpů, western
(USA, 1968) 19.25 Ripleyho věřte nevěřte (19)
20.20 World Trade Center, katastrofický film (USA,
2006) 22.45 Nebezpečný cíl, akční film (USA,
2008) 0.35 K.O. Night Show (875)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 101

neděle 11. září 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.25
16.20
17.35
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.55
21.29
21.30
23.20
0.45
1.30

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 7.00 Přijdu hned 8.15 Úsměvy Pavla Landovského 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (4/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Není houba jako houba
O zrzavé Andule
Komici na jedničku
Podnájemníci
Trilogie (ČR, 1976)
Pod Jezevčí skálou
Komedie (ČR, 1978)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Doktor Martin 2
Láska pod psa. Seriál (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Horem pádem
Komediální drama (ČR, 2004)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.35
8.00
8.55
10.20
12.15
14.30
16.15
18.10
18.45
19.30
20.20
22.50
23.20
1.05
2.35
3.25
3.55

Král džungle II (4)
Kačer Kabrňák II (5)
Tom a Jerry III (37)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (18)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(92)
Addamsova rodina 2
Černá komedie (USA, 1993)
Jen blázni spěchají
Komedie (USA, 1997)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
Hospoda (46)
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Střepiny
Ozbrojení a nebezpeční
Akční film (USA, 2009)
Beze stopy III (5, 6)
Volejte Novu
Comeback
Gympl s (r)učením omezeným

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (13)
Ninjago
M.A.S.H (196, 197)
Prima ZOOM Svět
Prostřeno!
Partie
Jak se staví sen
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Ohnivý kuře pod pokličkou
Chalupáři (2)
Pečeme podle hvězd
Šéf na grilu
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta (3)
Převýchova. Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají J. Bartoška, V. Kotek
21.35 Comedy Club
22.05 Lotta a vysněná cesta
Romantický film (N, 2010). Hrají
J. Preussová, B. Auerová a další
0.10 Legenda (3)
1.05 Big Ben II (4)
2.45 Stav obležení

5.25 Recept na pohromu 6.50 Zavěste, prosím
8.40 Smím prosit? 11.00 Koření 12.00 Nabitá zbraň 1
13.35 Účastníci zájezdu, komedie (ČR, 2006) 16.05
Nákaza, sci-fi film (USA, 2011) 18.10 Vzpomínky IV
(2, 3) 20.00 Zlodějská partie, krimifilm (USA,
2008) 22.00 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně
blízko, drama (USA, 2011) 0.25 Bezohlední (12)

6.50
7.20
8.20
9.20
9.55
11.00
11.55
12.50
13.45
14.35
15.10
16.10
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Prima cool
6.55 Autosalon 8.00 Aliho parťáci 8.40 Applikace
9.10 Re-play 9.45 Kurýr (10) 10.50 Já a robot (12)
11.45 Top Gear V (8) 12.55 Kurýr (10) 13.55
Simpsonovi XX (15-18) 15.50 Ošetřovatel 17.55
Simpsonovi XX (19-21) 19.30 Simpsonovi XXI (1)
20.00 Nezastavitelný 22.10 Živí mrtví V (11) 23.10
Comedy Club 23.40 Autosalon 0.45 Živí mrtví V
(11), hororový seriál (USA, 2015)

Prima Max
9.15 Astro Boy (13) 9.45 Vítejte v novém těle VI (19)
10.45 Wolffův revír VII (3) 11.45 Doktor z hor: Nové
příběhy IV (9) 12.45 S Italem v kuchyni 13.40 Wolffův revír VII (4) 14.40 Doktor z hor: Nové příběhy
IV (10) 15.40 Nejpevnější pouto 17.45 S Italem
v kuchyni 18.30 Vítejte v novém těle VI (20) 19.25
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Nespoutaný Django
23.50 Šest výstřelů, thriller (USA, 2012)

pondělí 12. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Pod Jezevčí skálou
10.20 Já, Mattoni 11.15 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Dioptrie
15.00 To je vražda, napsala
15.50 Tlusťoch
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Rapl (3/13)
Smrt na lovu. Seriál (ČR, 2016)
21.05 Rozsudek
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Kriminálka Paříž
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.30
8.45
9.40
11.10
12.00
12.30
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
0.25
2.00
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3080)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (10)
Beze stopy III (7, 8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(605)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3081)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Případy pro Lauru (4)
Lovci zločinců IV (7)
Černá listina III (20)
Beze stopy III (7, 8)
Střepiny
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.20
6.45
7.30
8.25
9.25
11.30
12.45
14.10
15.10
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
0.10
2.00
3.00

Astro Boy (14)
Ninjago
M.A.S.H (198)
Castle na zabití V (6)
Žena zákona (14)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Prostřeno! Poslední večeře
Siska (4)
Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (7)
Krimiseriál (USA, 2012)
Přístav (69)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Komisař Rex V (15)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (43)
Únos. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Jste to, co jíte
Žena zákona (14)
Siska (4)
Komisař Rex V (15)

Nova Cinema
5.40 Jake a piráti ze Země Nezemě (7) 6.05 Kačer
Kabrňák II (4) 6.25 Addamsova rodina 2 8.10 Vzpomínky IV (2, 3) 10.25 Nabitá zbraň 1 11.55 Koření
života 14.30 Pětka s hvězdičkou 16.15 Jen ho
nechte, ať se bojí 18.05 Gilmorova děvčata IV (7, 8)
20.00 Jarmark marnosti, drama (USA/VB, 2004)
23.00 Námořní pěchota, akční film (USA, 1990)

Prima cool
9.45 Hvězdná brána VIII (4) 10.45 Hawaii 5-0 IV (20)
11.40 Top Gear V (7) 12.50 Simpsonovi XX (19-21)
14.15 Simpsonovi XXI (1) 14.45 Applikace 15.20 Re-play 15.50 Griffinovi VIII (14) 16.20 Hvězdná brána
VIII (5) 17.20 Alias V (7) 18.15 Simpsonovi XXI (2-5)
20.15 Grimm V (21) 21.20 Teorie velkého třesku II (11)
21.50 Teorie velkého třesku II (12) 22.15 Agresivní
virus II (3) 23.15 Tyran II (2) 0.10 Grimm V (21)

Prima Max
9.10 Vítejte v novém těle VI (20) 10.10 Wolffův revír
VII (4) 11.10 Doktor z hor: Nové příběhy IV (10)
12.10 S Italem v kuchyni 13.05 Wolffův revír VII (5)
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy IV (11) 15.05
Bohové musí být šílení 17.20 S Italem v kuchyni
18.15 Vítejte v novém těle VI (21) 19.15 Malé královny krásy II (8) 20.15 Vítejte ve vidlákově 22.35 Dům
podezřelých (2/2) 0.45 Nespoutaný Django

úterý 13. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Tlusťoch 10.40 Doktor Martin 2
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Lalůček
15.05 To je vražda, napsala
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Nejlepší Bakaláři
21.00 Zdivočelá země
Seriál (ČR, 1997)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Hercule Poirot XII
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 13. komnata Jiřího Tichoty

5.55
8.40
8.55
9.50
11.05
12.00
12.30
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.30
2.15
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3081)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (11)
Beze stopy III (9, 10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(606)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3082)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(671)
Víkend
Lovci zločinců IV (8)
Černá listina III (21)
Beze stopy III (9, 10)
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.25
6.50
7.35
8.30
9.30
11.50
12.45
14.10
15.10
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.10
23.45
1.50
2.50

Astro Boy (15)
Ninjago
M.A.S.H (199)
Castle na zabití V (7)
Žena zákona (15)
Prostřeno!
Siska (5)
Castle na zabití V (8)
Krimiseriál (USA, 2012)
Ohnivý kuře (43)
Únos. Seriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (1)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Chalupáři (3)
Operace. Komediální seriál
(ČR, 1975)
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Žena zákona (15)
Siska (5)
Komisař Rex VI (1)

Nova Cinema
7.05 Můj přítel Monk (10) 8.00 Beze stopy III (7, 8)
9.45 Případy pro Lauru (4) 11.05 90210: Nová
generace II (19) 12.00 Gilmorova děvčata IV (7, 8)
14.15 Jarmark marnosti 17.10 V těle boubelky V (12)
18.05 Gilmorova děvčata IV (9, 10) 20.00 Velký
draft, sportovní drama (USA, 2014) 22.15 Jesse
Stone: Smrt v jezeře 0.00 Mizera (8) 0.50 Velký draft

Prima cool
9.25 Griffinovi VIII (14) 9.55 Hvězdná brána VIII (5)
10.50 Hawaii 5-0 IV (21) 11.50 Top Gear V (8) 12.55
Simpsonovi XXI (2-5) 14.55 Teorie velkého třesku II
(11) 15.20 Teorie velkého třesku II (12) 15.50 Griffinovi VIII (15) 16.20 Hvězdná brána VIII (6) 17.20
Alias V (8) 18.15 Simpsonovi XXI (6-9) 20.15 Top
Gear XXIII (3) 21.20 Teorie velkého třesku II (13, 14)
22.20 Partička 23.10 Grimm III (3) 0.05 Partička

Prima Max
8.10 Ninjago 8.40 Astro Boy (15) 9.10 Vítejte
v novém těle VI (21) 10.10 Wolffův revír VII (5) 11.10
Doktor z hor: Nové příběhy IV (11) 12.10 S Italem
v kuchyni 13.05 Wolffův revír VII (6) 14.05 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (12) 15.05 Vítejte ve vidlákově
17.20 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle
VI (22) 19.15 Malé královny krásy II (9) 20.15 Sahara
22.55 127 hodin 0.55 Dům podezřelých (2/2)

středa 14. září 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Tlusťoch 10.40 Příběhy slavných... Jan Libíček 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Soud
15.05 To je vražda, napsala
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Vraždy v kruhu
21.20 Marta a Věra 2 (3/8)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Tři králové (1/7)
22.40 Otec Brown IV
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Rozsudek

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.30
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.10
1.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3082)
Ordinace v růžové zahradě 2
(671)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (1)
Beze stopy III (11, 12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(607)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3083)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Prásk!
Mentalista VII (13)
Od kolébky do hrobu
Akční film (USA, 2003)
Beze stopy III (11, 12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.15
6.45
7.15
8.55
9.55
12.10
13.10
14.25
15.20
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.20
2.15
3.15

Astro Boy (16)
Ninjago
M.A.S.H (199, 200)
Castle na zabití V (8)
Žena zákona (16)
Prostřeno!
Siska (6)
Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (9)
Krimiseriál (USA, 2012)
Chalupáři (3)
Komediální seriál (ČR, 1975)
Komisař Rex VI (2)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (44)
Velká intrika. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Ohnivý kuře pod pokličkou
Žena zákona (16)
Siska (6)
Komisař Rex VI (2)

Nova Cinema
8.15 Beze stopy III (9, 10) 10.30 90210: Nová generace II (20) 11.20 V těle boubelky V (12) 12.20
Gilmorova děvčata IV (9, 10) 14.35 Nesmírně hlasitě
a neuvěřitelně blízko 17.10 V těle boubelky V (13)
18.05 Gilmorova děvčata IV (11, 12) 20.00 LOL(a),
komedie (USA, 2011) 22.05 Pluto Nash, komedie
(USA, 2002) 23.55 Mizera (9) 0.50 Pluto Nash

Prima cool
9.25 Griffinovi VIII (15) 9.55 Hvězdná brána VIII (6)
10.50 Hawaii 5-0 IV (22) 11.50 Top Gear XXIII (3)
12.55 Simpsonovi XXI (6-9) 14.55 Teorie velkého
třesku II (13, 14) 15.50 Griffinovi VIII (16) 16.20
Hvězdná brána VIII (7) 17.20 Alias V (9) 18.15 Simpsonovi XXI (10-13) 20.15 Poslední loď II (10) 21.20
Teorie velkého třesku II (15, 16) 22.20 Partička 23.10
Grimm III (4) 0.05 Partička 0.55 Živí mrtví IV (2)

Prima Max
8.55 Vítejte v novém těle VI (22) 9.50 Wolffův revír
VII (6) 10.50 Doktor z hor: Nové příběhy IV (12)
11.50 S Italem v kuchyni 12.40 Wolffův revír VII (7)
13.40 Doktor z hor: Nové příběhy IV (13) 14.40
Sahara, koprodukční film (N/Šp./USA/VB, 2005)
17.20 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle
VI (23) 19.15 Malé královny krásy II (10) 20.15 Žít po
svém, drama (USA, 2004) 22.30 Jmenuji se Khan

čtvrtek 15. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Tlusťoch 10.40 Kolo plné hvězd
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Události
v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.45 Zázračný lékař
15.05 To je vražda, napsala
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Nejlepší Bakaláři
21.05 Zdivočelá země
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Taggart
23.20 Na stopě
23.45 Kingová
0.30 Farmářská jízda
1.00 AZ-kvíz
1.25 Objektiv

5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.35
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.45
0.45
2.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3083)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (2)
Beze stopy III (13, 14)
Ordinace v růžové zahradě 2
(608)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3084)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(672)
Exmanželka za odměnu
Akční komedie (USA, 2010)
Černá listina III (22)
Beze stopy III (13, 14)
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.10
6.35
7.05
8.50
9.45
11.55
12.50
14.15
15.15
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.25
23.45
0.30
2.20
3.20

Astro Boy (17)
Ninjago
M.A.S.H (200, 201)
Castle na zabití V (9)
Žena zákona (17)
Prostřeno!
Siska (7)
Zatmění. Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Ohnivý kuře (44)
Velká intrika. Seriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (3)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (3)
Iluze. Lékařský seriál (SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Pečeme podle hvězd
Žena zákona (17)
Siska (7)
Komisař Rex VI (3)

Nova Cinema
7.55 Můj přítel Monk II (1) 8.50 Beze stopy III (11, 12)
11.05 90210: Nová generace II (21) 12.00 Gilmorova
děvčata IV (11, 12) 13.50 V těle boubelky V (13)
15.05 LOL(a) 17.10 V těle boubelky VI (1) 18.05
Gilmorova děvčata IV (13, 14) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba IV (22, 23) 22.00 Cold Creek
Manor, thriller (USA/Kan./VB, 2003) 0.25 Mizera (10)

Prima cool
8.10 Everest: Za hranice možností III (5) 9.25 Griffinovi VIII (16) 9.55 Hvězdná brána VIII (7) 10.55
Hawaii 5-0 V (1) 11.55 Poslední loď II (10) 12.55 Simpsonovi XXI (10-13) 14.55 Teorie velkého třesku II
(15, 16) 15.50 Futurama X (1) 16.20 Hvězdná brána
VIII (8) 17.20 Alias V (10) 18.15 Simpsonovi XXI
(14-17) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II
(17, 18) 22.20 Zálesák 0.25 Poslední chlap na Zemi II

Prima Max
8.15 Ninjago 8.45 Astro Boy (17) 9.15 Vítejte
v novém těle VI (23) 10.15 Wolffův revír VII (7) 11.15
Doktor z hor: Nové příběhy IV (13) 12.15 S Italem
v kuchyni 13.05 Wolffův revír VII (8) 14.05 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (14) 15.05 Žít po svém 17.20
S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle VI (24)
19.15 Malé královny krásy II (11) 20.15 Zítra vstanu
a opařím se čajem 22.15 Není co ztratit 0.20 Zálesák

pátek 16. září 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Vraždy na severu 10.40 Cirkus
Humberto (4/12) 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
14.50 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Já, Mattoni
21.00 13. komnata Františky Čížkové
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Případy detektiva Murdocha VII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Televizní memoáry G. Broma
1.05 Magický Špilberk

5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.35
12.45
13.45
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.40
2.15
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3084)
Ordinace v růžové zahradě 2
(672)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk II (3)
Beze stopy III (15, 16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(609)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3085)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Need for Speed
Akční film (USA, 2014)
Utajená operace
Akční film (USA, 2010)
Mentalista VII (13)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

6.10
6.40
7.10
8.45
9.45
11.55
12.55
14.20
15.15
16.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.40
0.15
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (18)
Ninjago
M.A.S.H (201, 202)
Castle na zabití V (10)
Žena zákona (18)
Prostřeno!
Siska (8)
Krimiseriál (N, 1998)
Castle na zabití V (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Mordparta (3)
Převýchova. Krimiseriál (ČR, 2016)
Komisař Rex VI (4)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (70)
Ne. Komediální seriál (ČR, 2015)
Stůj, nebo se netrefím!
Komedie (ČR, 1998)
Comedy Club
Žena zákona (18)
Siska (8)
Komisař Rex VI (4)

6.15 Gilmorova děvčata IV (11, 12) 8.00 Můj přítel
Monk II (2) 8.55 Beze stopy III (13, 14) 11.10 V těle
boubelky VI (1) 12.05 Gilmorova děvčata IV (13, 14)
14.20 Námořní vyšetřovací služba IV (22, 23) 16.20
Pan účetní se nevzdává 18.05 Gilmorova děvčata IV
(15, 16) 20.00 Blbý a blbější, komedie (USA, 1994)
22.10 Policajt v Beverly Hills 0.15 Mizera (11)

Prima cool
6.05 Hawaii 5-0 V (1) 6.55 Alias V (10) 8.05 Souboj
bijáků (1) 9.25 Futurama X (1) 9.50 Hvězdná brána
VIII (8) 10.50 Hawaii 5-0 V (2) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi XXI (14-17) 14.55 Teorie velkého třesku
II (17, 18) 15.50 Futurama X (2) 16.20 Hvězdná brána
VIII (9) 17.20 Alias V (11) 18.15 Simpsonovi XXI
(18-21) 20.15 Legenda II (1) 21.10 Legenda II (2)
22.10 Zmije útočí 0.05 Vraždy mýtů zbavené II (6)

Prima Max
9.25 Vítejte v novém těle VI (24) 10.25 Wolffův
revír VII (8) 11.25 Doktor z hor: Nové příběhy IV (14)
12.25 S Italem v kuchyni 13.15 Wolffův revír VII (9)
14.15 Doktor z hor: Nové příběhy IV (15) 15.15 Zítra
vstanu a opařím se čajem 17.20 S Italem v kuchyni
18.15 Vítejte v novém těle VI (25) 19.15 Malé královny krásy II (12) 20.15 Panu učiteli s láskou 22.25
Bitva roku: Tým snů 0.50 Zmije útočí
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Petr Kaštánek (37)

Pracuje jako operátor
výroby v mladoboleslavské Škodovce. Vyučil se automechanikem, ale dělal i kurýra, krupiéra nebo obsluhu fastfoodu. S ženou mají pětiletého syna. Žije v Mladé
Boleslavi. Naučil se jíst jídla, která dřív
nepozřel, například luštěniny. V soutěži
čeká kritiku i pochvalu, která mu zvedne sebevědomí.

Úterý: Tibor Dino (30)

Vyrostl na Slovensku,
pracuje skoro 12 let
v úklidové firmě. Žije
v Chotějově u Mladé
Boleslavi. S partnerkou vychovávají dvouletého syna Lukáše.
Má rád zpěv, malování a hraní na
playstation. Dříve měl kapelu, ale ta se
už rozpadla. Má rád kuřecí a hovězí,
svíčkovou a krevety. Nesnáší halušky a
nikdy by nesnědl chobotnici.

Středa: Radek Kment (24)

Pracuje v řeznictví v
Benátkách nad Jizerou. Je ženatý, žijí v
Mladé Boleslavi v malém bytě. Tvrdí o
sobě, že je klidný pohodář, který má rád život a vše bere s úsměvem. Je prý „všežravec“, nejraději má ale svíčkovou.
Ochutná vše, nikdy by ale nesnědl švába nebo nějaký hmyz. Jednou se mu podařilo zaměnit cukr za sůl, když připravoval játrovku. Moc velká chuťovka to
tedy nebyla.

Česká republika

„Strčte si výhru někam“
V pořadu Prostřeno! se
ve středních Čechách
sejdou samí chlapi. Mezi
soutěžícími není žena.
ČR | Na televizi Prima nás v pořadu Prostřeno! čeká pěkně drsná pánská jízda.
Ve hře je několik třaskavých témat. Jeden z hostů je Rom a druhý gay, který to
na sebe hned „práskne“. Když vaří
samé ženy, bývá „babinec“ často podezírán z intrik, pomluv, podpásovek,
prostě ženy k sobě dokážou být docela
drsné, jak víme. Ale tahle testosteronová parta je předčí. Pánové předvedou nekonečné hašteření, naschvály a uražené
odchody od stolu. Dívejte se na chlapské Prostřeno! od pondělí 12. září každý
všední den v 17.50 na Primě. Nedělní Poslední večeře je pak od 17.35 hodin.
Petr bude stejně jako ostatní v pondělí překvapen, že se u stolu sejde pět chlapů a žádná žena. Středem zájmu je gay
Lukáš, který se mezi chlapy úplně necítí. Lukášovi vadí hlavně mladý řezník
Radek, který je vulgární a dost přímočarý. Chlapácké řeči o ženách a vztazích
mu jsou nepříjemné. Jako kdyby Petr věděl, kdo usedne u jeho stolu, první

Pátek: Stanislav Landa (33)

Pracuje jako údržbář a
zámečník v jedné firmě blízko Mladé Boleslavi. Je ženatý, s manželkou mají desetiletého Matěje a šestiletou
Elišku. Rodina obývá
první patro řadového domu v Boleslavi.
Nejraději má české omáčky a hotovky,
také pečená masa, knedlíky a zelí. Nesnáší kulajdu, játra a ryby. Těší se na
nové recepty a nové zkušenosti.

menu se soustředí hlavně na maso.
Tibor je velký taktik, který by rád vyhrál za každou cenu. Nejvíce si rozumí
s Lukášem, jehož partner je také Rom.
S vařením to bude v úterý slabší, hostitel
je nervózní a z hecu mluví maďarsky.
Řezník Radek by se chtěl ve středu
vytáhnout, v kuchyni ale musí hodně improvizovat, chybí mu totiž trouba. Navíc Tiborovi není nic po chuti. „Svíčková podle babičky“ je prý nepoživatelná.
Lukáš ze Žižkova by chtěl být slavný
jako Madonna, ale před jeho travesti
show ve čtvrtek kluci utečou na balkon.
Tibor to nakonec neskousne a odejde

FOTO | FTV PRIMA

ještě před dezertem nazvaným „palačinkový orgasmus“.
Standa by rád zklidnil vášně a připravil pořádnou večeři, má to ale marné. Tibor provokuje a Lukáš se chová jako
hysterická slečna. Nakonec se rozčílí i
hostitel. Za páteční velice dobré jídlo se
vděku nedočká. Naopak. S výkřikem, ať
si všichni tu výhru strčí někam, se
Lukáš náhle zvedne od stolu a odkráčí k
domovu. Poslední čokoládovou pochoutku hostiteli zkazí odpověď na jedinou otázku: „Kolik jste bodovali nejvýše?“ Tiborova upřímnost Standu šokuje
tak, že ho vyhodí od stolu!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDNÍCH ČECH A PRAHY
Japonská polévka s vepřovým masem

Čtvrtek: Lukáš Sivak (25)

Udělal si pečovatelský
kurz a plánuje pracovat jako ošetřovatel.
Je gay a žije s partnerem v registrovaném
svazku v bytě na Žižkově. Doma jim dělá
společnost devítiměsíční pejsek. Mezi
jeho oblíbená jídla patří játrová paštika
a dýňová polévka. Nesnáší houby.
Nemá rád přeplácaný stůl, líbí se mu jednoduché prostírání. Těší se na dobrou
zábavu a nové zážitky. A určitě udělá
vše pro to, aby se dočkal výhry.

Jen čtyři u stolu. Lukáš všem vynadal a zmizel. To je mazec!

Ingredience: 250 g vepřové krkovice,
1 pórek, kus zázvoru, 1 mrkev, 2 až
3 stroužky česneku, 1 lžíce sójové omáčky, 1 vejce, nudle do polévky, jarní cibulka, olej, sůl, pepř. Postup: Nakrájenou mrkev, pórek, stroužky česneku
a kousek zázvoru orestujeme na oleji.
Po chvilce zeleninu zalejeme vodou,
osolíme a opepříme. Přidáme vepřovou
krkovici a necháme vařit asi 45 minut.
Poté maso vyndáme a vývar přecedíme.
Do čistého vývaru vložíme pokrájenou
hlívu a nudle, dochutíme lžící sójové
omáčky. Mezitím maso nakrájíme na
tenké plátky a uvaříme vejce natvrdo.
Vše spolu naservírujeme do hlubokého
talíře.
Karlovarské knedlíky s krkovicí
a špenátem
Ingredience: 5 plátků vepřové krkovice, 1 balíček mraženého špenátu, čes-

nek podle chuti, kmín, sůl, tuk na pečení. Karlovarský knedlík: 500 ml mléka, špetka muškátového květu, 5 vajec,
300 g hrubé mouky, 800 g bílého pečiva, špetka soli, 30 g petrželky. Postup:
Pekáč vymažeme tukem. Do pekáče vložíme plátky krkovice. Posolíme, okmínujeme, potřeme prolisovaným česnekem a pečeme pozvolna asi hodinu do
změknutí. Během pečení maso obracíme a podléváme vodou. Špenát nerozmrazujeme, necháme ho na mírném
ohni za stálého míchání rozpustit v hrnci. Přidáme dva stroužky česneku utřeného se solí. Karlovarský knedlík:
Bílé pečivo nakrájíme na kostičky a necháme proschnout, poté navlhčíme mlékem. Vejce si rozdělíme na žloutky a bílky, do žloutků přidáme mléko, špetku
muškátového květu, sůl, mouku a vytvoříme hladké těstíčko. Do nakrájených
kostiček přidáme nasekanou čerstvou

petrželku, těstíčko, lehce promícháme,
nakonec opatrně vmícháme sníh z ušlehaných bílků. Připravené knedlíkové
těsto tvarujeme pomocí potravinářské
fólie do tvaru knedlíku. Fólii na několika místech propíchneme opatrně vidličkou a vaříme zhruba 18 až 20 minut.
Dezert: Palačinkový orgasmus

Ingredience: 250 g hladké mouky,
1 vejce, sůl, 250 ml mléka, olej, zmrzlina podle libosti, nutella, jahody, zakysaná smetana. Postup: Vejce smícháme s
mlékem, lehce osolíme a za stálého míchání přisypeme mouku. Dobře promícháme a necháme chvilku odstát. Z hladkého těsta usmažíme na trošce másla či
oleje palačinky, které plníme zmrzlinou
a nakrájenými jahodami. Palačinky stočíme do ruliček a na závěr je zastříkneme domácí šlehačkou.

Česká republika
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Svět už ví, jak vypadal prsten
pro zachránce tisícovky Židů
Oskar Schindler dostal
od Židů prsten, jenže
ho brzy po válce ztratil.
DAGMAR LANGOVÁ
ČR | Ke konci filmu Schindlerův seznam je dojemná scéna, kdy Židé darují
svému zachránci Oskaru Schindlerovi
zlatý prsten. Teď se ukázalo, že prsten
byl pečetní, a tedy nevypadal jako obyčejný kroužek, který byl vidět v sedmioscarovém dramatu.
Svitavský rodák Oskar Schindler,
zkrachovalý obchodník, který se hlásil
k nacistům a ze začátku války chtěl hlavně kořistit, je rozporuplnější postavou,
než jak byl zobrazen ve slavném filmu
Stevena Spielberga z roku 1993. Každopádně záchranu zhruba 1200 Židů před
smrtí v koncentračním nebo vyhlazovacím táboře mu nelze upřít. Dojemná scé-

na z továrny v Brněnci, kam ke konci
války přestěhoval výrobu i „své“ Židy,
se tedy zřejmě odehrála podobně, jak
mohli vidět lidé ve Spielbergově filmu.
Zachránění Židé dali při osvobození
dohromady všechno zlato, které měli.
Šlo o jejich zlaté zuby, a protože to nestačilo, smíchalo se s mědí a stříbrem
z jedné mince. Z toho klenotník Jozef
Gross odlil prsten, který Židé při loučení darovali Oskaru Schindlerovi.
Jenže jak prsten doopravdy vypadal,
to se dosud moc nevědělo. Schindler ho
totiž krátce po válce podle všeho ztratil.
Odstěhoval se do Argentiny, poté s pomocí zachráněných Židů zkoušel žít
v Izraeli, ale v závěru života se vrátil do
Německa. Příliš se mu nedařilo, takže
po něm mnoho věcí nezůstalo. Model
se na jaře našel až v daleké Austrálii.
Byla to úplná náhoda: Model prstenu totiž podle listu Times of Israel ležel zhruba 50 let v krabici spolu s mnoha dalšími, které po sobě Jozef Gross zanechal.

Liam Neeson jako Oskar Schindler si ve Spielbergově filmu nasazuje prsten,
který mu z vděčnosti dali zachránění Židé. Prsten je ale jiný.
FOTO | MAFRA
Když chtěl jeho syn Louis Gross krabici
vyhodit, zjistil, že se v ní mezi tím vším
nachází i model prstenu. „Můj otec měl
k Schindlerovi poněkud rozporuplný
vztah,“ vysvětluje Louis Gross. „Měl
sedm bratrů a sester, většina z nich měla
rodiny s dětmi. I on byl ženatý a měl
dítě. Holokaust však přežil jenom on,“
vzpomíná syn. Realita podle něj byla

komplikovanější, než jak je zobrazena
ve slavném filmu. I proto Jozef Gross
nepovažoval model prstenu za nijak důležitý. S tím, jak prsten vyráběl, se Jozef Gross, který zemřel v roce 1997, svěřil jen svému obchodnímu partnerovi
Andrewovi Belzovi. Ten také díky
tomu model prstenu mezi ostatními
předměty poznal.

INZERCE

Nenecháme“
prošustrovat

už ani korunu

„ Ústeckého kraje

Společně s více než 20 tisíci z vás jsme připravili plán
toho, co je pro váš kraj nejdůležitější.
Zaměříme se především na:
• dokončení silniční páteřní sítě – D8, R7, I/13,
dálničních přivaděčů do Děčína, obchvatů měst a dalších dopravních staveb
• aktivní oslovení investorů, kteří vytvoří nová a lépe placená pracovní místa
• řešení sociálně vyloučených lokalit a omezení obchodu s chudobou
• spravedlivý systém sociálních služeb a dávek
• kvalitní zdravotní péči a lepší platy pro zdravotnický personál
Děkujeme za názory, nápady a podporu
na www.chcemelepsicesko.cz
facebook.com/anobudelip

Petr
Urbánek

28 9. září 2016

Česká republika

Kdo byla dívka,
která Kavána
přivítala květy?
Jubilejní výstava malíře krajin odhalí nezveřejněné
zajímavosti z jeho života. Městské muzeum a galerie
v Hlinsku představí 105 obrazů Františka Kavána.
ČR | „Franta Kaván? To byl miláček lidí
na Vysočině,“ připomíná Jana Vašková,
ředitelka Městského muzea a galerie
v Hlinsku v Čechách. Jeden z nejuznávanějších krajinářů, žák Mařákovy akademie, se sice narodil v podkrkonošské
Lhotě Víchovské (10. září 1866), ale táhlo ho to na Vysočinu do Vítanova, Svobodných Hamrů či Kladna. I přesto, že
dostával jednu ránu za druhou.

„

Na obrazech
ožívají Kouty,
Všeradov, Dřevíkov,
Kladno, Hlinsko i další.

Plachý a skromný František Kaván
nejprve přišel o 60 obrazů, kterými platil mlynáři Znamenáčkovi z obce Stan.
V sobotu 21. července 1923 totiž vypukl požár ve stodole a přeskočil i na
mlýn. Na poslední chvíli z hořícího stavení vytáhli souchotinami nemocnou
Znamenáčkovu dceru. Živel zničil
všechno. „Shořely i obrázky, zbylo jen
asi osm, které tehdy byly na výstavce
mých maleb v Hlinsku,“ zavzpomínal
Kaván. Životní tragédie postihla malíře
o tři roky později, 9. července 1926 zemřela jeho žena Helena. To už bydleli
ve Svobodných Hamrech. Rozvodněná

řeka Chrudimka řádila. „Několik dní nebylo možno nikam, žena měla jeti do nemocnice, místo toho však jsme se musili stěhovat přes vysoko zavodněný dvůr
na půdu v noci, to jí asi tuze přitížilo a
před operací v Poličce zemřela,“ smutní
Kaván. Sám se potýká se zdravím. Miloval tuhé zimy na hlinecké „Sibiři“ a maloval je v přírodě, v plenéru. Hodiny
a hodiny stál ve dvacetistupňových mrazech. Boty si vystýlal slámou, aby zmírnil chlad. Přesto se léčil se záněty plic.
Na sklonku života byl jeho blízkým přítelem doktor Arnošt Krus, který Františka Kavána doprovázel 6. července 1941
do Hlinska. Město pořádalo na počest
mistrových pětasedmdesátin obří výstavu. Sešlo se přes 600 obrazů.
Lékař vezl ve voze jen malíře, protože druhá Kavánova žena Pavla byla těžce nemocná. Nenáročný Kaván sice
oslavy odmítal, ale do Hlinska se těšil.
Vracel se na svou „Českomoravštinu“,
jak důvěrně říkal Vysočině. „Tak se bojím, abych nezačal brečet dřív, než to
bude třeba,“ prohlásil Kaván, když uviděl silnici k Vítanovu a Svobodným
Hamrům. Svého čestného občana už
Hlinečtí netrpělivě vyhlíželi. Jak na ty
okamžiky vzpomíná doktor Krus?
„Když jsme vstupovali po schodišti do
školní budovy, v níž výstava byla uspořádána, přicupitala malá holčička, podávajíc mistrovi kytici růží. Kaván podě-

Růže pro Frantu Kavána (vlevo). Malá dívenka klopí oči a dává mistrovi kytici. Ví někdo ze čtenářů, o kterou holčičku šlo?
FOTO | ARCHIV MUZEA A GALERIE
koval a milou spoluobčanku políbil na
čílko. Však tu kytici růží ponechal ještě
suchou po dlouhou dobu ve své pracovně jako milou vzpomínku.“
Předání květů dokumentuje řada fotografií, žádné zdroje ale neuvádějí, o kterou dívenku šlo. Možná to někdo z mísních lidí ví a traduje se u nich doma, že
maminka či babička dávala mistru Kavánovi kytici. Uznávaný krajinář tenkrát napsal do návštěvní knihy výstavy:
„Franta Kaván ak. malíř (t.č. v Libuni)
přeje všeho dobrého. Vlasti zdar.“ Ve
válečných časech nezapomněl na národní cítění. Dokonce tajně udělal zápis do
pamětní knihy čestných občanů města,
kterou měl zazděnou kronikář Karel Šrámek. Opečovával ji přes válku i kvůli
podpisu prezidenta Masaryka. A právě

některé dosud nezveřejněné dokumenty
– osobní korespondence Kavána, návštěvní kniha z výstavy v roce 1941 –
ale především 105 mistrových obrazů,
budou nyní k vidění v Městském muzeu
a galerii v Hlinsku. „Jde o práce nejen
z Vítanova a Svobodných Hamrů, ale i
z blízkého a vzdálenějšího okolí. Na
jeho obrazech ožívají krajinářské motivy z Koutů u Hlinska, Všeradova, Dřevíkova, od Studnic, Možděnic, Kladna či
přímo z Hlinska,“ vysvětluje ředitelka
muzea Jana Vašková. Díla ukazují krajinu ve všech ročních obdobích. Jubilejní
výstava připomíná 150. výročí narození
a 75 let od úmrtí krajináře Františka Kavána. Vernisáž je 16. září od 17 hodin.
Kavánovy obrazy i písemnosti zůstanou
v Hlinsku až do 13. listopadu.
(kor)

Jubilejní výstava Františka Kavána. Na 105 obrazů, především ze sbírek a. s. České přístavy, bude k vidění od 16. září v Městském muzeu a galerii v Hlinsku.
Nechybí ani obraz Samoty u Hlinska (zcela vlevo) připomínající jeho slavné plátno Přesýpání nálad. Ředitelka Jana Vašková (vpravo) upravuje Kavánův obraz.

Nepodceňujte
kvalitní zabezpečení

Zloději Nevědí, jak velký máte majetek,
a často si vystačí s málem. Proto NePodceňujte
ZabeZPečeNí svého domova.
Pachatelé k vám totiž nepřijdou cíleně ukrást obraz za sto tisíc,
ale spokojí se s pár stokorunami, které najdou ležet v šuplíku
nebo s obyčejnými věcmi, které skončí v zastavárně. Sice si můžete
oddechnout, že škody na majetku nejsou závratné. Na druhou stranu
počítejte s nutnou výměnou poškozených dveří a zámku, která vás může
přijít i na několik tisíc korun. Je to nepříjemné technicky i finančně, nemluvě
o špatném pocitu z toho, že se cizí člověk probíral ve vašich osobních věcech.
Člověk se s vykradením vždy těžko vyrovnává. Nejprve sčítá škody a snaží se uvést
byt do původního stavu. Největší problém ale přichází později – uvědomí si ztracené bezpečí ve vlastním domově. Často také kromě materiální škody přijdete
o osobní doklady, které se dají dále zneužít k ilegálním aktivitám.
Investice do bezpečí rozhodně není nikdy zbytečná. Kvalitní bezpečnostní
dveře minimálně III. bezpečnostní třídy jsou základním bezpečnostním
prvkem domácnosti, který vás může ochránit nejen před nezvanými hosty a jejich promyšlenými technikami, ale například i před požárem.

Zabezpečení bytu nepodceňujte, i když trávíte většinu
času doma

Novým trendem je vloupání za přítomnosti obyvatel. Zkušenosti policistů
dokládají, že pachatelé jednají zcela bez skrupulí a mohou vás překvapit
třeba u večeře. Důvod drzosti pachatelů je jasný. Když jste doma, nebývá
zamčeno. Proto doporučujeme zamykat dveře, i když jste doma.

Nekupujte si zabezpečovací prvky od podomních prodejců

Pozor také na „podomní prodejce,” kteří na vás zazvoní a snaží se vám namluvit, že mají k montáži doporučení společenství vlastníků, ačkoli tomu tak není. Množí se případy podvodníků, kteří
se vydávají za specialisty na zabezpečení a nabízí předražené a velmi nekvalitní zámkové vložky
a kování. Nepodléhejte psychickému nátlaku, většinou se jedná o zboží v řádech stokorun, za které
zaplatíte tisíce. Rozhodně doporučujeme obrátit se na prověřeného prodejce či výrobce, ať se již
jedná o výměnu zámku či pořízení vchodových bezpečnostních dveří.

www.next.cz
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Tajenka: po něm šlapat celý život.
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.8.2016 do 30.9.2016 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
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platí pro zákazníky coop mobil.
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 01082016 12345)
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Nejvíc medailistů hraje v Mostě
Mostecká liga malé kopané má hráčů s cennými evropskými kovy víc než slavná Hanspaulka v Praze
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Až v sobotu odstartuje podzimní část Mostecké ligy malé kopané na
hřišti 11. ZŠ, mělo by přijít na zápasy začínající v 10 hodin co nejvíc diváků.
Uvidí totiž utkání soutěže, která má tolik medailistů, kolik nemůže nabídnout
žádná jiná soutěž malé kopané v Česku.
Hned osm mosteckých hráčů během
léta získalo medaili v dresu české reprezentace na mistrovství Evropy.
Lukáš Haspra, Matěj Koudelka a Václav Šlégr mají zlato z ME do 21 let. Pětice z Gamblers Most Ondřej Bíro, David
Macko, Michal Macháček, Jakub Polák
a Tomáš Režný zase přivezla bronz z dospělého Eura v malé kopané v Maďarsku. „Takovou bilancí se nemůže pochlubit žádná jiná liga malého fotbalu
v České republice a to včetně několikatisícové Hanspaulské ligy,“ zdůraznil
úspěch mostecké malé kopané i ve srovnání se slavnou pražskou ligou Aleš Janeček, hlavní organizátor Mostecké
ligy malé kopané.
Zajímavé je i to, že srpnové zápasy

Malá kopaná

Mostecký Michal Macháček v zápase ME proti Walesu. FOTO | ARCHIV
dospělého Eura živě přinášela Česká televize a když připočteme přenosy z celostátní DRFG ligy, kde byl na obrazovkách několikrát i výběr Mostu, tak lze
bez přehánění říci, že někteří mostečtí
hráči byli v televizi častěji než většina
prvoligových borců klasického fotbalu.
Šampionát v Maďarsku byl ukázkou,

Mostecká liga, 10. 9. od 10.00:
FC Levels - Hospoda ULITA, FC
Katalánci SWAG - FC Jeptišky,
FC Gunners Most - Inseminátors,
proOFFICE - Old Bridge, odloženo:
GMS Most - Gamblers Most
DRFG Superliga malé kopané:
18. 9. Most - Blanensko
2. 10. Jihlava - Most
16. 10. Most - Pardubice
20. 10. Praha - Most
29. 10. Olomouc - Most
13. 11. Most - Příbram

jak roste kvalita i oblíbenost malé kopané v celé Evropě. Český výběr jel na
mistrovství s cílem vylepšit loňské čtvrté místo, což byl dopředu těžký úkol.
„Euro je rok od roku kvalitněji obsazené a medaile tak každý šampionát visí
výš a výš. Třetí místo z celkem 32 zemí
je tak mimořádným úspěchem,“ zdůraznil Janeček.

Češi na ME nejprve bez ztráty bodu
vyhráli svou čtyřčlennou skupinu, když
porazili Portugalsko 5:1 (na důležitý
první gól geniálně nahrával kanonýru
Ondřeji Paděrovi mostecký obránce Michal Macháček), Wales 6:0 a Bulharsko
1:0.
Výborná hra pokračovala také
v play-off, kde roli brankářské jedničky
převzal mostecký Ondřej Bíro, který na
šampionát odjížděl s poraněným kotníkem. Do branky se ale dostal už ve skupině, proti Bulharsku dal dokonce první
gól a v bojích o medaile si vedl výborně
stejně jako spoluhráči. Po výhře 5:2 nad
Polskem v osmifinále a 3:2 nad Anglií
ve čtvrtfinále bylo jasné, že Češi si zahrají o medaile. Sice prohráli 0:3 s Kazachstánem, v boji o bronz si ale poradili
2:0 s Černou Horou. Vítězem se stal právě Kazachstán, který ve finále na penalty zdolal stříbrné Chorvatsko.
Mostečtí hráči jsou tak výrazně podepsáni pod skvělým úspěchem Česka.
V patnáctičlenném výběru jich byla třetina, tedy nejvíc ze všech superligových
týmů.
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Informationen für Grenzgänger
Informacje dla pracowników
transgranicznych
Informace pro přeshraniční pracovníky

Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?
Úřad práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem, Úřad práce Sasko
a EURES-TriRegio vás srdečně zvou na

Interregionální burzy práce
Úterý 20. září 2016 10.00 - 15.00
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Středa 21. září 2016 10.00 - 17.00 VŠFS v Mostě
Čtvrtek 22. září 2016 12.00 - 17.00
Městské divadlo Chomutov
Využijte příležitosti a navažte kontakty s firmami z ústeckého regionu,
saského příhraničí, dalších oblastí SRN nebo Rakouska.
Zastoupeni budou zaměstnavatelé napříč všemi obory!
Vítáni jsou nezaměstnaní, zkušení odborníci i začínající absolventi,
studenti a učni!

Profesní životopis s fotografií a reference s sebou!
Vstup volný
Agentur für Arbeit
Annaberg-Buchholz

Spolufinancováno
z prostředků Evropské unie

Tato akce je financována z programu EU pro zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI (2014-2020).

NAKUP A ZÍSKEJ

55000
000 Kč
NA VÁNOČNÍ NÁKUPY

Akce trvá od 29. 8. do 2. 10. 2016. Šekovou knížku obdržíte k nákupu nad 2 000 Kč.
Více na www.alza.cz/sekovaknizka.

