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„Nejvtipnější je, když
se nedostanu ke slovu“
Ostravský komik a moderátor Petr Kubala už má za
sebou dva roky oblíbené talk show Kafrárna.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Herci Norbert Lichý, Pavel Nový, Maroš Kramár, moderátor
Ivo Šmoldas, spisovatelé a publicisté
Milan Švihálek či Arnošt Vašíček, ti
všichni už prošli oblíbenou ostravskou
talk show Kafrárna, která nedávno oslavila dva roky. Herec, moderátor a komik Petr Kubala, který do ní za tu dobu
stihl pozvat padesátku zajímavých hostů, vypráví o genezi pořadu, jeho nejnapínavějších momentech a dalších oblastech své práce.
Jaké byly ty dva roky a co všechno
jste musel za tu dobu překonat?
Za ty dva roky se toho člověk hodně naučí. Každé představení, každý host, každý divák vás něčemu novému přiučí.
Každé představení je jiné, protože nikdy nevíte, jaký člověk vedle vás usedne, jakou zrovna má náladu. To samé

bylo uzavření kavárny, ve které jsme
program původně dělali. Informaci
jsme obdrželi 14 dní před vystoupením,
takže najednou jsme nevěděli, kam
půjdeme, protože vše už bylo domluveno, hosté, reklama a další. Volali jsme
všude možně, ale nakonec nám vyšel
vstříc právě klub Atlantik, ve kterém
jsme doteď.
Jaká byla vůbec první Kafrárna?
První Kafrárna byla komorní. Do kavárny dorazili moji přátelé a doslova hrstka
lidí, kteří přišli „zvenku“. Měli jsme
dva hosty, prvním byla Veronika Vrublová alias Vivi, mladá zpěvačka, která
se účastnila soutěže SuperStar. A druhým hostem se stal ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil,
který měl krásné vyprávění o divadelním světě.

Petr Kubala

FOTO | A. HORSINKA

platí u publika. Pokud to mám vzít celkově, tak žádné velké překážky jsem
překonávat nemusel, což je dobře. Jedinou vetší věc, kterou jsme řešili,

Máte dopředu daný scénář? V čem
improvizujete?
Mám akorát nastudované informace
o svých hostech, připravený okruh otázek a směr rozhovoru. Jinak improvizace nastává první otázkou, protože to,
jak bude rozhovor pokračovat, se nedá
připravit.
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Český červený kříž
má letos 100. narozeniny.
Oslavte s námi století organizace,
kterou nejlépe charakterizují její principy:
humanita, nestrannost, nezávislost,
neutralita, dobrovolnost, jednota a světovost.

www.cervenykriz.eu
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KRÁTCE
Lidé na Ostravsku byli
letos štědřejší
OSTRAVA | O téměř 132 tisíc korun
více než loni vynesla letošní Tříkrálová
sbírka na Ostravsku. V Ostravě a okolních obcích se do ní zapojilo více než
čtrnáct set dobrovolných koledníků, kterým se podařilo vybrat částku 2 230 753
korun. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na
podporu služeb pro klienty mobilního
i lůžkového hospice, lidi bez domova
a lidi se zdravotním postižením. (jen)

Sdílení kol se v dubnu
vrátí, stanovišť přibude
OSTRAVA | Systém sdílení jízdních
kol bude v Ostravě pokračovat i letos,
tentokrát s novým provozovatelem, společností nextbike. Oproti loňskému pilotnímu provozu bude letošní více než
trojnásobný. Stanic s bicykly má být až
200. Letošní minimální počet požadovaných jízdních kol je pro duben a listopad 400, pro květen a říjen 500, pro červen, červenec, srpen a září minimálně
600 bicyklů.
(jen)

V ulicích Havířova letos
přibude pět kamer
HAVÍŘOV | Díky dotaci z ministerstva
vnitra si v Havířově pořídí dalších pět
nových kamer. Těmi budou strážníci havířovské městské policie dohlížet na pořádek v části Šumbark a v centru města.
Nové kamerové body budou umístěny
v ulicích 1. máje, Kosmonautů, Jedlové, Moravské a na Dlouhé třídě. Nárok
na dotaci má Havířov díky tomu, že je
ve městě umístěno zařízení Správy
uprchlických zařízení.
(woj)

„Nejvtipnější je, když
se nedostanu ke slovu“
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Proč?
Nikdy nevíte, kam daný host s tématem
uhne. Jsou samozřejmě hosté, kteří odpovídají na mé otázky, ale pak jsou hosté, kteří jsou výřeční, a ty je někdy těžké
navést na mou cestu rozhovoru. (smích)
To se pak zapotím.
Jaké situace vás profesně dostanou
do úzkých?
Kamarádka s oblibou říká, že nejvtipnější je, když se nedostanu ke slovu. Ne že
bych se nedostal vyloženě ke slovu, ale
když máte hosty, kteří vyprávějí skvělé
historky, tak není třeba je pořád přerušovat a ukazovat, kdo je tady moderátor.
To nemám zapotřebí. Když přijede Pavel Nový a skvěle vypráví, tak ho nechám mluvit. Vždyť lidé přišli hlavně
na něj a na jeho historky. Do úzkých mě
dostal například Norbert Lichý, skvělý
herec a rétor. Chtěl jsem tak nějak zrekapitulovat jeho úspěchy a cestu k herectví. Mávl rukou, když jsem začal, a řekl:
„To všichni vědí, jdeme dál.“ Takže
jsem musel začít budovat vše od základu, ale nakonec to byl velmi příjemný
rozhovor a také jsme si spolu zahráli
scénku, což je úžasná příležitost.
Jak vnímáte Ostravu?
Ostravu mám pod kůží i na plicích, to se
nikdy nezmění. Mám ostravský přízvuk
a jsem za to rád, ale dokážu s tím pracovat. Když je potřeba, tak ho nemám.
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Domovským podnikem talk show Kafrárna Petra Kubaly se stal ostravský
klub Atlantik.
FOTO | ADOLF HORSINKA
S Ostravou souvisí i řada vašich hostů, třeba právě herci Pavel Nový
a Norbert Lichý. Dozvěděl jste se od
nich něco překvapivého?
Od každého hosta se dozvídám něco zajímavého nebo překvapujícího, protože
jejich život a profesní dráhu neznám úplně do detailu. Je nesmírně zajímavé
a obohacující si vyslechnout každého
hosta a zejména jejich historky. Teď si
vybavuji historku Arnošta Vašíčka, který volal primáře gynekologicko-porodního oddělení, aby se vyptal na informace ohledně císařského řezu, které chtěl
využít jako důkaz toho, že Tutanchamon byl žena. Primář po vyslechnutí dotazů prohlásil, ať tu ženu raději doveze
do porodnice. (smích)

Já bych si netroufl radit v oblasti humoru ani moderování, tolik zkušeností nemám. Sám se mnohému ještě učím. Jedna věc by tu však možná byla: Pokud
chceš dělat něco, co tě baví, tak to dělej.
Je to jen na tobě.

Co pro vaši profesi považujete za
nejdůležitější?
Pokoru a naslouchání. Pokoru v tom slova smyslu, abych neurážel hosty, abych
se neptal na něco, o čem nechtějí mluvit. Naslouchání je důležité, abych věděl, o čem host mluví, abych se nevyptával znovu na to, co řekl. Ale bylo by
toho více.

Můžete přiblížit vaše seriálové úspěchy?
Jsou to epizodní role například v televizních seriálech Ulice, Modrý kód, Inspektor Max, Přístav nebo Ordinace
v růžové zahradě.

Co byste poradil začínajícímu komikovi a moderátorovi?

Na co jste se chtěl svých hostů zeptat, a nenašel jste k tomu odvahu?
Když jsem nenašel odvahu se na ty otázky ptát, tak je nemůžu sdělit ani teď.
Hrajete také v televizních seriálech,
jak se to stalo?
Ano, podařilo se mi objevit se v epizodních rolích v pár seriálech. Stalo se to
tak, že jsem našel příležitost, zkusil
jsem ji a hrál jsem.

Co tento typ práce nejvíce vyžaduje?
Pro mě je to vždy příjemná práce, na kterou se těším, která vyžaduje práci s textem a přirozenost.
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Lidé hlásí závady přes mobil

Stále více Bohumíňanů využívá k nahlášení problémů, na které naráží ve městě, mobilní aplikaci
PETR WOJNAR
BOHUMÍN | Již pátým rokem mají obyvatelé Bohumína možnost upozorňovat
tamní úředníky na různé závady ve městě prostřednictvím mobilní aplikace.
„Aplikace plně nahrazuje psaní e-mailu
či telefonát,“ přibližuje bohumínský starosta Petr Vícha.
Rok od roku počet podnětů stoupá.
„Chytrý telefon má dnes už skoro každý
a nahlášení závady přímo přes něj je
mnohem rychlejší a pohodlnější. Uživatel může problém hned vyfotit, využít
GPS souřadnice a v aplikaci si vybrat,
do které oblasti spadá,“ popisuje systém
Jiří Rozsypal z oddělení informačních
technologií bohumínské radnice.
Zpráva dorazí do několika vteřin
hned k několika pracovníkům úřadu.
„Ti se hned začínají zabývat řešením,“
dodal Rozsypal.

Aplikaci si oblíbili
domovníci i strážníci
V průměru posílají lidé na radnici dvě
zprávy denně. Nejčastěji lidé upozorňují na nesvítící lampy veřejného osvětlení, poškozené dopravní značky či černé
skládky.
Mobilní aplikaci si oblíbili i domovníci v městských domech. Celkově si aplikaci do svých chytrých telefonů nainstalovalo téměř 600 lidí. Mezi nimi i tamní
strážníci.
„Skoro 30 procent nedostatků hlásí
úředníkům právě oni,“ informuje mluvčí města Lucie Balcarová.
Oprava nahlášené závady stojí radni-

„

Mobilní aplikaci si stáhlo do svých chytrých telefonů již téměř 600 lidí.
ci v průměru asi tisícikorunu. „Jednoduchá řešení přijdou na stokoruny, složitější jsou finančně náročnější,“ popisuje
mluvčí.
Na řešení nahlášených nedostatků je
v rozpočtu města vyčleněn zhruba jeden milion korun.
Za vývoj aplikace radnice zaplatila
přibližně 20 tisíc korun. Kromě své primární funkce zobrazuje mobilní aplika-

Chytrý telefon
má dnes skoro
každý. Nahlášení závady
přímo přes něj je
rychlejší a pohodlnější.

FOTO | LUCIE BALCAROVÁ

ce také důležité telefonické kontakty,
například na policii, do bohumínské nemocnice, na senior či baby taxi, také na
dodavatele energií či poskytovatele internetu.
„Lidé v ní najdou i plánované odstávky inženýrských sítí a také přehled bytových techniků u městských bytů včetně
telefonických a e-mailových kontaktů,“
dodala Balcarová.

ce za
nu
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Při koupi kompletních dioptrický
ckých brýlí (obruba + brýl
ýlové čočky) v minimální hodnotě 1 500
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50 Kč zdarma. Navícc obdržíte poukaz
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Česká republika

Ze síťovky je hit. České
retro funguje i v cizině
Mohly dávno zapadnout v historii nebo definitivně
skončit na půdách a ve sklepích našich prarodičů.
Přesto se síťovka, bicykl „skládačka“ nebo
vzpomínky na dětství vyvolávající nůž rybička nejen
udržely, ale slaví dokonce nové úspěchy. Ze síťovky
se stal módní doplněk, vyrábí se jich stovky tisíc.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ještě v 80. letech měla doma alespoň
jednu snad každá rodina. Po revoluci se
však jakoby vytratily. Tradiční české síťovky nahradila záplava igelitových tašek,
od kterých se dnes naopak hromadně
upouští. Výsledek? Zlaté časy pro téměř
zapomenutou síťovou tašku, která je mimochodem ryze českým vynálezem.
Ve 20. letech minulého století začal
jako první vyrábět síťové tašky z umělé hedvábné příze český podnikatel Vavřín Krčil. Jeho prvorepubliková síťovka se díky
nízké ceně, skladnosti
a praktičnosti stala hitem
a v českých domácnostech se usadila na dlouhá desetiletí. Krčil si
ale svůj nápad nenechal patentovat,
a tak se síťové
tašky začaly

postupně vyrábět v dalších evropských zemích, až postupně takřka zaplavily svět.
Před časem se rozhodla Krčilův vynález
oprášit pro moderní dobu podnikatelka Karolína Pechová (na snímku). Myšlenka na
návrat síťovky v ní začala klíčit po příhodě,
kdy ji její babička vyslala na nákup s igelitovou taškou. „Vzpomínám si, že jsem jí
řekla, jestli nemá něco jiného, protože s igelitkou se mi jít nechtělo. A tak babička začala vytahovat ze skříně různé staré síťovky.
Jednu jí přivezl z Bulharska kdysi její ctitel, jinou si zase pro změnu uháčkovala
sama, měla jich zkrátka mnoho a mě to
nadchlo! Řekla jsem si, proč tady tyhle
skvělé tašky nikdo nedělá?“ vzpomíná.

Síťovka i z bambusu
Začala tedy s pátráním po současných síťovkách. S tím, co na trhu
objevila, nebyla úplně spokojená a napadlo ji, že kdyby si
trochu pohrála
s materiály
a barvami, moh-

la by síťovka posloužit i jako originální
designový doplněk. Začala proto postupně spolupracovat se švadlenami, šičkami
a chráněnými dílnami. Dnes – po sedmi letech, se může pochlubit solidními ekonomickými čísly svého „retro byznysu“, který stále roste. V ulicích dnes můžete potkávat síťovky z polyesteru, směsi bavlny
a spandexu a nově také z bambusového
vlákna. Stojí zhruba mezi jednou a dvěma
stovkami. Jen za minulý rok vyrobila firma Karolíny Pechové na sto tisíc síťovek
různých druhů a barev.
Přitom ještě o rok dříve bylo toto číslo
poloviční. Popularitě síťovek nahrává dobré načasování. V době, kdy i velké obchodní řetězce upouštějí od používání klasických igelitových tašek ve snaze snižovat
produkci plastů, slaví zkrátka podobné nápady úspěch. Lidé, kteří po letech znovu
propadli kouzlu české síťovky, tedy zdaleka netvoří jen úzkou skupinu milovníků
retra. Své obdivovatele našly i v Austrálii,
Španělsku či v Itálii.

„Skládačka“ se vrací
Comeback v Česku v posledních letech zaznamenávají také skládací kola. Ta byla
obrovským hitem především v 70. letech,

vého téměř nikdo neměl a horská kola přišla ze Západu jako trend. Řekl bych ale,
že tohle smýšlení zejména v posledních letech ustupuje ve prospěch praktičnosti,“
vysvětluje, proč opět roste obliba skládacích kol, Jan Toušek ze společnosti Cyklospeciality.
Stále více lidí jezdí na kole do práce
a díky skládačce jednoduše nemusí řešit
logistiku. Se skladným kolem mohou
v případě potřeby kdykoli nastoupit do
tramvaje, nebo jej složit do auta. Skládačky zkrátka slaví návrat, ačkoli od těch původních českých se současné zahraniční
stroje značně liší. Rozdíl je především v jejich hmotnosti, ale také ceně. „Jedny z nejlevnějších skládaček, které nabízíme, se
pohybují kolem 12 tisíc korun,“ dodává
Toušek s tím, že nejprodávanější skládací
kola u nás reprezentuje anglická legendární značka Brompton. Zde se bavíme o investici kolem 30 tisíc korun.

Rybička do každé kapsy

FOTO | www.hoda601.rajce.idnes.cz

kdy si Češi nadšeně kupovali stroje z dnes
již neexistujícího chebského závodu
ESKA. A to navzdory skutečnosti, že jízda na těchto kolech nebyla zrovna komfortní. Ostatně jedna tehdejší rýmovačka
trefně říkala: „Chceš-li poznat makačku,
kup si ESKU skládačku!“ Popularita skládaček však postupně klesala a zvláště po
revoluci se obrovským trendem stala kola
horská. Ač název dával celkem jasný návod, pro jaký terén jsou tyto stroje určené,
na horských kolech se zkrátka začalo jezdit doslova všude. „Ve spoustě lidí zůstává nadále názor, že nejlepší kolo má být
horské, protože po 90. roce tady něco tako-

Trojici nesmrtelných věcí, které nechyběly v téměř žádné domácnosti v éře socialismu, by mohla uzavřít česká klasika, kterou má většina z nás dodnes spojenou
s dětstvím. Vyrábí se už přes sto let a pravděpodobně z trhu jen tak nezmizí. Řeč je
o české rybičce – skládacím noži, který se
dodnes v Česku vyrábí v desítkách tisících kusech ročně a dováží
se do různých koutů světa.
Rybička se prodává v USA,
Rusku, ale i v Austrálii, kde se
z ní stal vděčný pomocník rybářů. Nejznámější
nůž Československa se dnes
dá pořídit za 82 korun.
K dostání jsou ale také luxusnější verze. Například nožík se střenkou z masivního puncovaného stříbra a čepelí z damaškové oceli vyjde zhruba na 12500 korun.

Ledvinka? Ze symbolu nevkusu módní trumf
V 80. a na začátku 90. let byla ledvinka nejen praktickou věcí denní potřeby, ale
především módní záležitostí. Nicméně ještě donedávna patřily ledvinky minulosti
coby ukázka nevkusu a vzpomínka na dobu veksláků a plísňových džínů. Nic z toho
ale už dnes neplatí. Z ledvinek se opět stal trend, pod který se podepisují svými
výrobky i ty nejluxusnější značky. Cena? Od Gucciho stojí okolo 20 tisíc korun.
Hromadu „PETek“ nahradí starý dobrý sifon
Podobně přežitá by v době balených vod mohla být také stará dobrá sifonová
láhev. Ovšem i tento výrobek v inovované podobě zažívá v posledních letech
restart. A i v tomto případě mu hraje do karet sílící trend zaměřený na ekologii.

NAVŠTIVTE
NAŠI NOVOU
PRODEJNU!

ZNOVU
OTEVÍRÁME

otevírací doba:

po - pá 09.00 – 20.00
so - ne 09.00 – 20.00

dne 08.02.2019 od 08:00 hodin
Nový Jičín, Přemyslovců 2252/1

MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA
–
JEN K OTEVŘENÍ
PRODEJNY

Pánská
trička
Adidas
„estro“

K dostání v různých
velikostech a barvách

Aku stěrka
na okna
Kärcher
„WV1 Plus“

Vhodná k čištění
všech hladkých
povrchů, jako jsou
okna, dlaždice,
zrcadla a
sprchové kouty

10% NA VŠECHNO*
* Sleva platí pouze v prodejně 741 01 Nový Jičín, Přemyslovců 2252/1 a je poskytována dne 08.02. a 09.02.2019 na pokladně.
Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva neplatí na dárkové poukázky.

Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. · Českomoravská 930/22 · 190 00 Praha 9
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Zábava je drahá, ale televize

Patří mezi legendy České televize i televize Nova,
která právě slaví čtvrt století existence. Režisér Jiří
Adamec si ale jednu profesní premiéru dopřál až na
prahu sedmdesátky. Podle scénáře herce Jaromíra
Hanzlíka natočil svůj první celovečerní film určený
pro kina. „Jiné náměty se mi hrubě nelíbily, ale do
tohohle jsem investoval rodinné úspory,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V televizi viděl budoucnost už v jejích počátcích. Narozdíl od mnohých
svých kamrádů se jí Jiří Adamec „neštítil“
ani za režisérských studií, kdy každý snil
o velké kariéře. „Sice jsme se ujišťovali, že
jako režiséři natrhneme pozadí Fellinimu,
ale já už byl tenkrát rozhodnutý, že chci
pracovat pro televizi. Viděl jsem v ní příležitost pro značné množství režisérské práce,“ vzpomíná. Nyní si ale Adamec konečně vyzkoušel i režii celovečerního filmu určeného pro velká plátna kin.
Léto s gentlemanem je váš první celovečerní film. Proč jste s debutem tak
dlouho otálel?
Celý život jsem pracoval jako televizní režisér, párkrát jsem udělal i nějaké divadelní představení, ale k filmu jsem se prostě
nedostal. Dostal bych se býval, kdybych
byl ochoten realizovat scénáře, které mi
přicházely pod ruku a které se mi, bohužel, hrubě nelíbily. A tak jsem raději zůstal pouhým televizním režisérem.
Říkáte „pouhý“ televizní režisér. Myslíte, že práce pro televizi se obecně
vnímá jako něco méně?
Už když jsem studoval filmovou a televizní režii na FAMU, tak zahazovat se s prací
pro televizi se rovnalo póvlu. Všichni
jsme jako studenti sedávali v kavárně Slavia a jeden druhého jsme ujišťovali, jak
jako režiséři natrhneme pozadí Fellinimu,
Bergmanovi a dalším světovým režisérským hvězdám. Minimálně tenkrát to
bylo tak, že Mekka režiséra byla nikoliv televize, ale pouze a jedině film. Tak to skutečně bylo, jelikož televize byla onoho
času v plenkách a víc divadlo než film. Nebyla to práce hodná kvalifikovaného režiséra vystudovaného na FAMU. Už ten-

krát jsem byl rozhodnutý, že chci pracovat v televizi, protože jsem v ní viděl budoucnost a velkou příležitost pro značné
množství režisérské práce. A jak známo,
kvalita se rodí z kvantity. Když natočíte jeden film, obvykle to nebývá úplně to nejlepší, co jste schopni v životě stvořit. Ale
když jich natočíte deset, tak se vám možná může i jeden hodně povést.
Když už jsme u vašich televizních začátků, tak bychom se mohli zastavit
u jednoho legendárního pořadu, na
kterém jste se režijně také podílel,
a tím je Možná přijde i kouzelník. To
byl příklad úspěšného formátu televizní zábavy, který se držel v popředí ještě v 90. letech. Dnes už u diváků ale
vůbec neboduje. Čím to podle vás je?
Televizní zábava, kterou jsme prezentovali
my, ať už se to jmenovalo Kouzelník, Dva
z jednoho města nebo v pozdějších televizních časech třeba Zlatá mříž a cokoli dalšího, je poměrně nákladná. Něco jiného je
udělat drama o dvou hercích a něco jiného
je udělat show, ve které vystupuje dvacetičlenný taneční soubor, kapela a tak dále
a tak dále, prostě desítky účinkujících.
Problém je zkrátka v tom, že zábava je
drahá. Televize současnosti, až na
málo výjimek, začaly směřovat
k tomu, aby si koupily diváka pokud
možno za co nejméně peněz. S nově
vzniklými komerčními televizemi to
bylo ze začátku trochu jiné, protože
ty se musely na trhu etablovat a konkurovat penězi od daňových poplatníků dostatečně zásobené televizi veřejnoprávní nebylo vůbec snadné. Ale
postupem času i jim došlo, že ideální
je vydělávat a nikoliv utrácet. A tak se
stalo, že zejména z komerčních televizí
nákladné typy pořadů začaly mizet…
zase až na vzácné, nečetné výjimky.

Ekonomické důvody jsou jasný a zásadní
hybatel celého televizního směru. Zkrátka
o peníze jde až na prvním místě. Vždy
a všude.

Co vlastně vy sám dnes s chutí sledujete v televizi?
Anglickou fotbalovou ligu.
Prosím?
Víte, proč to mám rád?
To mě opravdu zajímá.
Líbí se mi, když lidé dělají svoji práci na
sto a více procent. A když se díváte na pro-

fesionální fotbal, ať už je anglický, německý nebo španělský, tak vidíte dvaadvacet
dělníků na trávníku, kteří opravdu odvádějí stoprocentní práci. To obdivuji. Naučil
mě to můj táta…

Vraťme se ještě k Létu s gentlemanem. Nad scénářem Jaromíra Hanzlíka
jste prý zprvu zrovna nejásal. Co vás
nakonec přesvědčilo do projektu jít?
To bylo trochu jinak. Když mi Jaromír
Hanzlík po naší srážce tělo na tělo na Václavském náměstí řekl: „Napsal jsem scénář k celovečernímu filmu a chtěl bych,
abys to točil,“ nejásal jsem. Ale důvod byl
ten, že mě to prostě udivilo. To je podstata
věci – překvapilo mě, že herecká hvězda
Jaromír Hanzlík vytvořil filmový scénář.
Nejen, že mě to, jak říkám, překvapilo, ale
pravda je, že jsem zároveň pochyboval
o jeho možné kvalitě. Hned jsem, trošku
ironicky, projevil přání, že bych si „to“
rád přečetl. Řekl jsem to se značným nadhledem, přezíravě a nedůvěřivě, možná až
s despektem. Když jsem dorazil domů, už
jsem ve svém mailu scénář měl. Jakmile
jsem si ho dočetl, těšil jsem se, až budu
moci Jaromíru Hanzlíkovi sdělit, jak moc
se mi jeho výtvor líbí.

Takže podle vás je ta hlavní příčina ekonomická, nikoli například
změna vkusu publika?

Jiří Adamec

Narodil se 9. března 1948 ve Dvoře Králové nad Labem.
Vystudoval DAMU a hned po ní FAMU, již při studiích na této škole spolupracoval
s Československou televizí.
■ Režíroval úspěšné seriály jako Sanitka, Pojišťovna štěstí, Cesty domů, Dlouhá míle a
řadu dalších. Na svém kontě má nespočet televizních zábavných pořadů jako Zlatíčka,
silvestrovské show, XXL, Dobroty, předávání cen Český slavík, Thálie, Miss tisíciletí atd.
■ V 70. letech si párkrát sám vyzkoušel i pozici na opačné straně kamery, jako herec se
objevil ve snímcích Past na kachnu, Sokolovo, Dny zrady a v několika dalších.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS
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chtějí diváky koupit levně
Jak se dá režírovat herec v hlavní roli,
který je zároveň autorem scénáře
a ještě do projektu spolu s vámi vložil
své vlastní peníze, takže je navíc i spoluproducentem?
Jedním slovem – těžko! To víte, že to není
snadné. Když si obsadíte herce, který tu
věc nezná a dostane teprve od vás do ruky
scénář, je to věc úplně jiná, než když je to
autor celé myšlenky a scénář vám do ruky
dává on! (smích) Když se Jaromír Hanzlík, který je navíc člověk velmi důsledný
a to, co nevymyslí sám, automaticky považuje za nedokonalé, dá dohromady s režisérem, jenž má hodně podobný charakter
i přístup k práci, občas to o sebe křísne.
Zvláště pak, když jsme se oba, aniž bychom o to původně stáli, ocitli v roli producentů, kteří do projektu museli přinést peníze z vlastních domácích úspor. Samozřejmě se občas na place stalo, že jsme jistou věc viděli každý trochu jinak, ale nakonec jsme se domluvili.
Říkáte, že producenty jste se stali
oba nechtěně. To nikdo nechtěl investovat do filmu, který je spojený
se jmény Adamec a Hanzlík?

dva peníze seženeme, to nebude problém.
Jenomže oba dva, já i Jaromír, jsme věděli, že čas pracuje proti nám. Když se nám
podíváte do občanky, uvidíte tam číslo sedmdesát, což není zrovna dorostenecký
věk. Já jsem na tom byl možná o něco
lépe než Jaromír, protože on chtěl být nejen scenáristou, ale i představitelem hlavní role – muže, který zajímá ženy. A vzhledem k tomu, že jde o romantický milostný
příběh, stále pochyboval, zda mu zrcadlo
neříká: Hanzlíku, stačí! Oba dva jsme věděli, že za rok to rozhodně nebude lepší.

Jaromír Hanzlík s Jiřím Adamcem
při natáčení Léta s gentlemanem.
FOTO | MICHAL RŮŽIŽKA, MAFRA

Ubírali jsme se cestou, která v českém filmu není úplně obvyklá. V prosinci jsme
se potkali, v lednu jsme našli základního
investora a v létě jsme chtěli točit. To je
v českých podmínkách něco, co by se
dalo nazvat záměrem zběsilým. Všichni
producenti, které jsme potkávali cestou,
nám říkali: Odložte to o rok, my na vás

Ale byly by na to peníze…
To ano, ale možná už by hlavní postavu
musel hrát jiný herec. Těsně před nezbytným termínem zahájení natáčení
jsme zdaleka neměli pohromadě finance, které byly zapotřebí jako úplně minimalistický základ filmu. Existovaly dvě
cesty – celé to zastavit, nebo okamžitě
peníze někde najít. A tak jsme se sebe
navzájem zeptali, jestli by nebylo možné rozbít vlastní domácí prasátka, aby
každý dodal chybějící půlku.
To muselo být doma radosti!

Jaromír tvrdí, že do dnešního dne to
doma nevědí. (smích) Já jsem přišel za
svou ženou a řekl jsem jí: Jani, máme
problém s penězi. Potřebujeme do toho
s Jaromírem vrazit ještě tolik a tolik milionů korun nebo to odpískáme a zkusíme to za rok. Mohla říct, že je to moc
velký risk, že ty peníze v bance jsou
naše rodinná jistota. Místo toho ale řekla, ať točíme. Tahle situace se odehrála
ve čtvrtek a na pondělí jsme měli celá rodina koupené letenky na prázdniny do
našeho domečku v Miami. Takže moje
letenka skončila v kanále, rodina odletěla, já vybral z konta peníze, které jsme
měli jako železnou rezervu, Jaromír
jakbysmet a začalo se točit.
Už jste své rodině nějak vynahradil,
že prázdniny trávila bez vás?
Ještě nikoli. Ale vzhledem k tomu, že
14. února jde film do kin a 16. února nasedneme společně do auta a pojedeme
lyžovat do Alp, kde s nimi budu týden
od rána do večera sdílet čas, možná jim
to tím trošku vynahradím. A v létě bych
s nimi chtěl trávit celé prázdniny tamtéž, kam se mi nepodařilo odletět vloni.

INZERCE

REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách

KC

A

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 4.760 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt.

E

POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD
4 dny / 3 noci od 3.130 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž,
bazén se saunou a 30% sleva na další wellness procedury.

BĚŽKO AKTIV
3 dny / 2 noci, od 2.250 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, masáž a bazén se saunou, mapa běžkařských tratí.

RODINNÝ JIZERSKÝ ZÁŽITEK
4 dny / 3 noci, od 2.850 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, 2 wellness procedury pro dospělého,
dítě do 12ti let má ubytování zdarma.


Libverda

Praha
Ostrava

Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.

SPECIÁLNÍ AKCE – JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU

Klientům, kteří mají od zdravotní pojišťovny návrh na Komplexní lázeňskou péči nebo na
Příspěvkovou lázeňskou péči nabízíme jednolůžkový pokoj bez příplatku a to v termínu realizace pobytu do 28. 2. 2019. Neváhejte a rezervujte si svůj lázeňský pobyt v Lázních Libverda
v Jizerských horách.

Brno

S
R
L
Spa Resort
Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ
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Krásky. Víte, kolik jim je?
Vypadají na třicet, ale zpravidla už slavily padesátku. Co je za jejich krásou? Možná rady výživového
specialisty a zdravý životní styl, rodová dispozice s báječnými geny, někdy i šikovný plastický chirurg.
Co na jejich vizáž říká expert z filmové branže Adam Dvořák?
Text: VERONIKA STREJCOVÁ Foto: REUTERS, AP, LENKA HATAŠOVÁ

Ač se tomu těžko věří, nestárnoucí Jennifer Anistonová,
mírně ztřeštěná Rachel z kultovního seriálu Přátelé, slaví 11. února padesátiny. I v Česku najdete filmové krásky, jimž by padesátku málokdo hádal. „V Hollywoodu má
kult ženy ve spojení s úpravami, o které se stará plastická
chirurgie, podstatně větší tradici než tady u nás. Navíc

musíme brát v potaz, že když točíme filmy pro nás, tak tvář
vylepšená příliš mnoha plastickými operacemi zde zkrátka nepůsobí uvěřitelně. Zároveň si ale budu hned trochu protiřečit,
protože záleží na tom, jak jsou ty úpravy udělané. Nejlepší trik
je totiž ten, který nepoznáte,“ říká zkušený producent a střihač
Adam Dvořák.

Kateřina
Brožová

Nicole Kidmanová

Yvetta Blanarovičová

ANISTONOVÁ
A KIDMANOVÁ
„Dovedu si představit,
že Jennifer Anistonová může stále točit
romantické komedie,
a nemusí v nich rozhodně
být v roli babiček, i když
věk na to má,“ vysvětluje
Dvořák. Uvěřitelná v rolích
výrazně mladších žen je
podle něj také 52letá Nicol
Kidmanová. „Rozhodně
patří k herečkám, které
jsou v takových rolích stále
autentické. Oproti tomu,
když jsem nedávno viděl
v seriálu Rozvod Sarah Jessicu Parkerovou vedle výrazně mladšího hereckého
partnera, uvědomil jsem
si, že ne u každé herečky
tenhle princip funguje,“
dodává.
Jennifer Anistonová

Vilma Cibulková

Veronika
Žilková

Nela Boudová

CIBULKOVÁ, BROŽOVÁ A BOUDOVÁ
Mezi české herečky, kterým padesátka na atraktivitě před kamerou nijak neubrala, podle něj patří
Vilma Cibulková (55 let). „V pohádkách ji najdete jako hodnou tetu, čarodějnici i babičku, ale je
velice výrazná a šmrncovní i ve filmech ze současnosti. Stejně tak jako Veronika Žilková, které už
je 57 let. Hodně o sebe pečuje Kateřina Brožová (51 let). Typově je ale podle mě hůře zasaditelná
do dramatických filmů,“ říká Dvořák s tím, že mezi dámy, které padesátkou spíše překvapují a jimž
tvůrci mohou přisoudit i role s odvážnějšími scénami, jsou také Yvetta Blanarovičová (55 let), a především pak Nela Boudová (51 let). Oběma by jejich figuru mohly závidět i dámy mladších ročníků.

TĚLO JAKO SOUČÁST PRÁCE
„Mezi námi a Hollywoodem v tomhle směru samozřejmě rozdíl je, ale nevnímám ho jako vyloženě
propastný. Otázka je, jak budou vypadat dnešní třicátnice, až jim bude padesát. Nerad bych, aby to
vyznělo nějak pejorativně, ale věřím, že už si uvědomí, že jejich tělo a vizáž jsou také součást jejich
práce. To je věc, která se zde za doby komunistické éry nepěstovala a jsme stále relativně na začátku,“ uzavírá producent Adam Dvořák.

PROŽIJTE POHODOVOU ZIMU Královské

INZERCE

DÍKY
PRODUKTŮM
Z LÉKÁREN

Dejte

STOP

Za vás s příchodem chladného zimního
Zase
po
počasí přepadla rýma? Trápí vás obavy
zd
dlouhodobého užívání běžných nosních
sp
sprejů a mořské vody vám nezabírají? Pak
na nic nečekejte, vsaďte na sílu léčivých
ro
rostlin a zastavte rýmu hned teď!
Vyzkoušejte účinný RymaSTOP® Dr. Weiss,
Vy
vyráběný podle původní švýcarské revy
ceptury, obsahující unikátní kombinaci
ce
10 standardizovaných bylinných extraktů

rýmě!

řešení
hemoroidů

Hemoroidy trápí lidstvo již
po tisíciletí. Příčinou jejich vzniku
je zejména nedostatek pohybu,
sedavé zaměstnání, nadváha,
těhotenství nebo stres. Postihují
až tři ze čtyř lidí.

Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel na hemoroidy
v kategorii zdravotnických prostředků – Hemostop® Gel Max z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky
kombinaci dubové kůry, boswellie,
Aloe vera a dalších devíti bylin působí
Hemostop® již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku). Díky
Aloe vera má Hemostop® zklidňující účinek při podráždění a svědění
v oblasti konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky. Je vhodný také pro těhotné
a kojící ženy.
Dejte vale hemoroidům!

HERBALMEDIC TM, extrakt z boswellie
a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu
od ucpaného nosu, šetrně čistí, regeneruje
a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek je možnost přípravek
využívat dlouhodobě a bez obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré přírodní
látky jsou navíc v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické
reakce!

STOP vypadávání vlasů!

Díky spojené síle konopí a kofeinu
Příčiny vypadávání vlasů mohou být různé: špatná péče o pokožku hlavy a vlasy,
dědičnost, časté nošení čepic nebo také stres. Pokud vás trápí vypadávání nebo
chcete předcházet postu
postupnému řídnutí vlasů, je vhodné o vlasy začít pečovat
kvalitním př
přípravkem.

Vyzkoušejte NOVÝ Capillus
p
šampon s kofeinem s unikátním složením.
vyvinut
účinné ošetřování pokožB l vyvin
Byl
nut speciálně pro šetrné mytí vlasů a úč
hlavy
padáním vlasů. Šampon obky hlav
vy při problémech s nadměrným padán
stimulují prokrvení pokožsahuje vysoký podíl kofeinu a zázvor, jež stim
kopřivu
ky. Dálee konopnýý oolej
lej a kopř
p iv
ivu pro zlepšení vvýživy vlasové pokožky.
Při
dlouhodobém
Př
ři dlouho
h dobém používání Capillus
šamponu
šamp
ša
m onu s kofeinem dochází
omezení nadměrného vypak om
omeze
dávání
dá
ává
ván vlasů, zlepšuje se jejijjich
ch vzhled i celková kondice.
di
d
ic Capillus šampony
z řřady Cannaderm jsou
k dostání v lékárnách
výživách.
a zzdravých
d

JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ
STIMULACE IMUNITY1
Potřebujete v tomto chladném zimním počasí nutně
posílit svou oslabenou imunitu?
Vyzkoušejte doplněk stravy Imunit® 5PreveMax. Obsahuje
1
vitamin C, B6 a selen pro přirozenou funkci imunitního systému. Jeho složení je obohaceno o kyselinu listovou, která pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Navíc se v přípravku rovněž
nachází nukleotidy, získané ze sladkovodní řasy chlorelly, a beta-glukany z hlívy ústřičné.
Výborn
Výborné cucavé tablety s jahodovou příchutí díky své nové
chut
formě působí přímo
form
na ssliznici v dutině
ústní, a tím zajišťují
ústn
rychlé působení
ryc
přítomných látek
přít
již po 5 minutách od užití!
tác
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„Nová řeč“ jak z Havlovy hry
Politikům zpravidla nebývá rozumět, hovoří totiž
tak, aby nic neřekli. Často užívají dlouhá souvětí se
spoustou cizích slov. Mnohdy by potřebovali
překladatele. Jiní zase vymýšlejí nová slova i jejich
spojení. Poznejte ptydepe a newspeak politiků.
ČR | Odklonit, navnímat, sklopit zákon
nebo dokonce zabrušovat. Současnému
vyjadřování politiků by se asi divil i někdejší prezident a proslulý autor absurdních dramat Václav Havel. Ve své divadelní hře Vyrozumění sám zparodoval
zavádění umělého jazyka ptydepe do
velkého úřadu. Slůvkem ptydepe tak
dnes označujeme jakoukoliv lidem nesrozumitelnou „odbornou“ hantýrku,
stejně tak jako slovem newspeak, které
pochází z románu 1984 britského spisovatele George Orwella.

„

Inventarizuji
obligatorní
a fakultativní transfery
z centrálních fondů
do rozpočtů krajů,“
sděloval exministr
financí Miroslav Kalousek.
Jenže nejde o výmysl a utopii, je to
krutá realita. Stačí si připomenout pár
let stará slova exministra financí Miroslava Kalouska k vyplácení zdravotních
poplatků krajům: „Inventarizuji obligatorní a fakultativní transfery z centrálních fondů do rozpočtů krajů.“

Zákaz prodeje alkoholu
O maličko lépe by asi dopadl někdejší
ministr zdravotnictví Leoš Heger. Když
před necelými sedmi roky vypukla metanolová aféra, při níž jedovatá kořalka
zabíjela lidi, vyhlásil zákaz prodeje al-

koholu. „Provozovatelům potravinářských
podniků včetně osob
provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji,
prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního
lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření,“ praví Leoš Heger
dost úředně kostrbatě ve svém tehdejším nařízení. Prostí hostinští aby si tak
k výkladu opatření raději vzali na pomoc advokátní kancelář.
Pozadu nezůstává ani současná vláda. Její programové prohlášení obsahuje plno „perliček“. V kapitole „Zemědělství“ čteme: „Budeme usilovat o zachování minimálně stávající výše finanční
obálky Společné zemědělské politiky
pro Českou republiku, včetně minimalizace dopadů brexitu na finanční obálku
Společné zemědělské politiky se zvláštním zřetelem na Českou republiku.“

Co teď? Sklopit a odklonit
Z nejvyšších pater politiky sice už zmizel Martin Bursík, bývalý šéf Zelených,
ale stojí za to připomenout si, jak okomentoval návrhy ekologických zákonů,
které mu neschválila Sněmovna. „Jestliže tady máme specialisty na environmentální legislativu z pražské ODS, kteří mají jistě nějaké důvody, proč nám
sklopili takto důležitý zákon, tak my
musíme do té práce zapojit sociální demokraty,“ rozčiloval se Bursík.

INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

Objednejte si
týdeník 5plus2

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

www.5plus2.cz/schrankovne

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
01.02. – 31.03.2019

sleva 41 % = pův. cena 14.350 Kč

01.04. – 31.10.2019

sleva 38 %

8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém
lůžk
k é pokoji
k ji
9.600,- Kč 1-lůžkový pokojj
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém
lůžk
k é pokoji
k ji
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj

Ubytování s bohatou polopenzí + 1x aperitiv na přivítanou!
1x lékařské vyšetření + 10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, fitness studio, pitná kúra, župan

KÓD 100 pro bonus v únoru = 1x káva a zákusek!
REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

Z trochu jiného soudku jsou vyjádření někdejšího ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.
Kdysi významného člena
ODS si dnes lidé pamatují jenom kvůli tomu,
že při rozvodu s manželkou měl zatajit sumu
16 milionů korun. Kocourek tenkrát tvrdil,
že peníze ve skutečnosti byly jeho a na matčin
účet je „odklonil od rodinných problémů z roku
2008“. Jedním z posledních hitů je pak záznam slovních zamotanin poslance Miloslava Roznera (SPD). Již
legendární je jeho hláška: „Nechci se do toho
zabrušovat, abych se
pak z toho musel nějak vybrušovat a
neřekl něco špatně.“ A zlidovělým vtípkem je i
Roznerova odpověď: „Určitě,
možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím.“ (kor)

Zleva někdejší ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek
musel vysvětlovat odkloněné
miliony korun v době svého
rozvodu. Uprostřed poslanec
Miloslav Rozner. Pobavil
popletenými komickými
výstupy, dnes je však předsedou
sněmovní komise pro kontrolu
činnosti Národního
bezpečnostního úřadu.
Miroslav Kalousek (vpravo) platí za výtečného
rétora, ale i on čas od
času užívá ptydepe.
Václav Havel (dole)
by koukal.
FOTO |
DAN MATERNA,
FRANTIŠEK VLČEK

Díla Vyrozumění a 1984

P

tydepe a newspeak jsou výrazy pro umělý jazyk, který má
posloužit politické moci k šíření její ideologie a ovládání společnosti. Ptydepe „vložil“ Václav Havel do své divadelní hry Vyrozumění uvedené v roce 1965. „Nerad musím doznat, že myšlenka umělého jazyka jménem ptydepe nebyla moje:
podstrčil mi ji můj bratr Ivan, matematik. Hru jsem si samozřejmě vymyslel sám a napsal po svém, s bratrem jsem pak konzultoval jen odborné pasáže o redundanci (plýtvání slovy – pozn. red.),“ vysvětlil Václav

Havel vznik tohoto absurdního dramatu. Tragikomickou hru poprvé
uvedlo pražské Divadlo Na zábradlí.
Newspeak je úřední jazyk totalitárního státu Oceánie z románu 1984 spisovatele a novináře George Orwella.
Z knihy pochází i výrok „Velký bratr
tě sleduje!“, autor ji vydal roku 1949.
Speciální oddělení ministerstva pravdy v ní pracuje na umělém jazyku
moci, který maskuje realitu. Třeba
místo výrazu špatný užívá pouze slovo nedobrý. Je zajímavé, že podobně
Václav Klaus kdysi po volební poráž(kor)
ce řekl: „Byla to nevýhra.“

ILUSTRAČNÍ FOTO

ŠKODA OCTAVIA III / 2013
PŮVODNÍ CENA: 310 000 Kč

KIA CEED 1.4 16V, 80KW

OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 81KW

HYUNDAI I30 1.6 CRDI, 94KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

100 000 Kč

180 000 Kč

PŮVODNÍ CENA

230 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

67 000 Kč

145 000 Kč

175 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

33 000 Kč

35 000 Kč

55 000 Kč

2009, benzín, hatchback, 5dv., bílá, 4× airbag, ABS, CD přehrávač, centrální zamykání, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, nastavitelný volant, posilovač řízení, tónovaná skla, servisní knížka, 1. majitel, koupeno nové v ČR,
polokožené čalounění, pravidelný servis, el. přední okna

2012, diesel, hatchback, 5dv., černá metalíza, 6× airbag,
ABS, CD přehrávač, centrál, el. okna/zrcátka, manuál, ASR,
senzor stěračů, senzor světel, tempomat, tónovaná skla,
servisní knížka, dvouzónová klimatizace, ukotvení ISOFIX,
samostmívací zpětné zrcátko, automatické denní svícení

2014, diesel, hatchback, 5dv., modrá, 4× airbag, ABS, centrál, el. okna/zrcátka, ALU kola, manuál, mlhovky, přídavné
světlomety, rádio, tempomat, tónovaná skla, tažné oko, ližiny, ukotvení ISOFIX, USB připojení, park. asistent, přední
světla LED, servisní knížka, hands free orig.

ŠKODA YETI 1.2 TSI, 77KW

ŠKODA SUPERB II 2.0 TDI, 103KW

FORD FOCUS 2.0 TDCI, 110KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

280 000 Kč

360 000 Kč

330 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

228 000 Kč

270 000 Kč

279 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

52 000 Kč

90 000 Kč

51 000 Kč

2014, benzín, SUV, 5dv., šedá, 4× airbag, ABS, CD přehrávač, centrál, el. zrcátka, ALU kola, klimatizace, manuál,
nastavitelný volant, posilovač řízení, ASR, ESP, vyhřívaná
zrcátka, koupeno nové v ČR, ukotvení ISOFIX, automatické
denní svícení, ližiny, 2. majitel, el. přední okna

2014, diesel, sedan, 5dv., světle hnědá metalíza, 6× airbag,
ABS, xenonové světlomety, centrál, el. okna/zrcátka, ALU kola,
manuál, ASR, tempomat, vyhř. přední sklo, pravidelný servis,
ukotvení ISOFIX, Stop Start systém, 2 vyhř. sedadla, rádio
s MP3, koupeno nové v ČR, 1. majitel, serv. knížka, hands free

ZIMNÍ

PNEU
K VOZŮM OD AUTO ESA
SA

PŮVODNÍ CENA

2015, diesel, kombi, 5dv., černá metalíza, automat, 6× airbag, ABS, bixenonové svět., CD přehrávač, centrál, el.
okna/zrcátka, ALU kola, ASR, navigace, tempomat, vyhř.
zrcátka, zadní světla LED, ISOFIX, USB, sada pneu navíc,
park. asist. vzadu, přední světla LED, serv. knížka, hands free

Původní ceny a ceny po slevě jsou ceny při platbě v hotovosti. Při koupi vozu na úvěr můžete získat další slevu.

CENA PO SLEVĚ 220 000 Kč
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Trumfy kuchařských reprezentantů
Český tým uspěl
na světovém kuchařském
klání v Lyonu. Nechte se
inspirovat jejich recepty.
5plus2
■ V KUCHYNI
LYON | Tým čtyř českých šéfkuchařů reprezentoval na konci ledna Česko na jedné z nejprestižnějších gastronomických
soutěží světa – na International Catering
Cup v Lyonu. Kuchařské kvarteto ve složení Jan Horký, Radek David, Tomáš
Popp a Martin Svatek si v konkurenci
11 dalších kulinářských týmů připsalo
úspěch v podobě ceny za nejlepší chod
z vepřového masa. Soutěž je specifická
tím, že všechny týmy musely uvařit ze stejných surovin a v předem daném množství.
Tím organizátoři z francouzského svazu
lahůdkářů zajišťují fér podmínky. Letos
byla mezi použitými surovinami kachní
játra foie gras, kachna, pstruh, vepřová kotleta, čokoláda a mango. Nechte se inspirovat dvěma recepty českého týmu.
(re)
INZERCE

Kachní roláda a chutney z červené cibule
Potřebujeme: 400 g kachních prsou, 100 g 33% smetany, 10 g rozmarýnu, sůl,
černý pepř, směs pěti druhů koření (badyán, fenykl, skořice, hřebíček, bílý
pepř). Na chutney: 20 g másla, 20 g medu, 250 g cibule, 250 g červeného vína.
Postup: Z kachních prsou stáhneme kůži a opatrně seřízneme přebytečný tuk.
200 g kachních prsou nakrájíme na drobné kostičky, osolíme je, opepříme
a necháme odležet. 200 g kachních prsou rozkútrujeme v kútru nebo ponorným
mixérem, osolíme, opepříme, přidáme nasekaný rozmarýn a směs koření.
Rozkútrovanou hmotu promícháme s nakrájenými kachními prsy a opatrně
položíme na kůži z kachen a zabalíme do fresh fólie. Pomalu vaříme
v nevroucí vodě cca 90 °C nebo pomalu pečeme při 70 °C. Pokud máme
teploměr, tak teplota ve středu by měla být 65 °C. Necháme vychladnout
a nakrájíme na tenké plátky. Lze ale podávat i za tepla. Chutney připravíme tak,
že do rendlíku dáme máslo a med a do toho přidáme nakrájenou cibuli. Zlehka
orestujeme a zalejeme červeným vínem. Víno pomalu vyvaříme a podáváme.

Čeští šéfkuchaři se radují z úspěchu na světovém
kulinářském klání ve francouzském Lyonu.

Soufflé z čokolády a manga
Potřebujeme: 45 g žloutků, 190 g
tmavé hořké čokolády, 20 g másla,
20 g cukru krupice, 100 g manga,
240 g bílků. Postup: Mango oloupeme,
okrájíme od pecky a rozmixujeme.
Čokoládu rozpustíme, přidáme
rozpuštěné máslo a pyré z manga. Promícháme stěrkou.
Nakonec přidáme na třikrát bílky vyšlehané s cukrem do
pevna. Spolu promícháme a dáme do cukrářského pytlíku.
Směsí naplníme vymazané mističky (kokotky) a uhladíme
do hladka. Podle velikosti pečeme při 180 °C 10 až 15 minut.

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Triky, jak správně polykat léky
Obyčejné polykání prášků
může být pěkná věda.
Tak třeba ten, kdo je do
sebe „hází“ na sucho,
hazarduje se zdravím.
A například zapíjení
grapefruitovým džusem
zase může účinky léčiv
nežádaně znásobit.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Ti, pro které se polykání léků stalo
každodenní povinností, by neměli podceňovat ani zdánlivě banální záležitost, jakou je
jejich zapíjení. Platí to zvlášť pro seniory,
kteří užívají mnohdy v různou denní dobu
i několik druhů rozličných preparátů. Podle
lékaře Jana Piťhy je totiž množství a druh tekutiny, kterou léky zapíjíme, jeden z hlavních faktorů jejich správného fungování.
„Pokud konkrétní lék doprovází do trávicího traktu nevhodná tekutina, ani velice účinný lék nefunguje a ani ten velice
bezpečný nemusí být bezpečný," varuje
odborník z Interní kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.
Vzhledem k tomu, že z nedávného průzkumu AquaLife Institutu vyplývá, že třetina lidí zapíjí léky tím, co mají zrovna po
ruce, není od věci posvítit si na některá
konkrétní rizika. Celkem známým pravi-

Co Češi vědí o správném užívání léků

Pouze 47 % lidí vnímá jako nevhodnou kombinaci léků a alkoholu. Přičemž ze stovky
nejčastěji předepisovaných léků jich asi polovina obsahuje látky, které s alkoholem reagují.
■ Jen 20 % lidí správně ví, že antibiotika se nemají zapíjet mlékem.
Zdroj: průzkum AquaLife
■

dlem je, že léky by se neměly zapíjet mlékem, a to nejen kvůli tomu, že snižuje
vstřebávání některých antibiotik. Podporuje totiž navíc také účinek projímadel.
Zradit může i oblíbený a zdravý snídaňový nápoj, kterým je grapefruitový džus.
Právě v době snídaně totiž řada lidí zapíjí
své ranní léky. „Jenže grapefruitový džus
blokuje přeměnu celé řady důležitých
léků v játrech, a tak zvyšuje jejich účinnost. Může zvýšit účinnost léků proti vysokému krevnímu tlaku, na snížení cholesterolu, některých léků užívaných při psychiatrických onemocněních, ženských
hormonů v tabletové formě a mnoha dalších,“ vysvětluje Piťha s tím, že ostatní
ovocné šťávy takové účinky nemají.

Cola, ale i čaj tropí problémy
Avšak například pomerančovým džusem
by se neměly zapíjet pilulky proti žaludeční kyselosti obsahující hliník, protože pomerančová šťáva zvyšuje jeho vstřebávání
do těla. „Na druhou stranu džusy obsahující vitamin C, tedy kyselinu askorbovou,
zvyšují vstřebávání preparátů železa, zabraňujících anémii neboli chudokrevnosti
a následnému nedostatečnému okysličování tkání,“ dodává lékař.
Třezalkový čaj pro změnu snižuje
účinnost prakticky všech léků, a to

včetně antikoncepce, což by jistě mělo zajímat dámy, které aktuálně neplánují mateřství. Také nápoje s kofeinem nejsou
pro zapíjení léčiv ideální, a to nejen, pokud jde o kávu, ale také o některé druhy
tmavých čajů nebo kolové limonády.
V kombinaci s léky užívanými
při astmatu či chronických zánětech průdušek se může
dostavit třes, nervozita, bušení srdce.
Největší jistotou pro zapíjení je proto čistá nebo lehce
mineralizovaná voda. Minerálky s vyšším podílem
soli mohou snižovat
účinky léků proti
vysokému krevnímu tlaku. Pří-

liš soli také může bránit úspěšné léčbě srdečního selhání. „Naopak, je-li v minerální vodě hořčík, případně draslík, jde o velice příznivé faktory, které mohou léčbu vysokého krevního tlaku i srdečního selhání
vhodně doplňovat,“ dodává Piťha.
Klíčový však není jen druh nápoje, ale
také jeho množství. Podle odborníka je ideální zapíjet léky nejméně 200 ml tekutin,
což zhruba odpovídá osmi lokům. Tablety
je namístě zapíjet každý den, pokud možno, stejným množstvím vody. „Když jeden
den zapijete léky špatně a druhý den správně, může se stát, že začnou fungovat
obě dávky naráz,“ vysvětluje Piťha.
Vyloženým hazardem je pak podle lékaře polykání tablet na sucho. „Tableta se může zachytit,
proležet v místě a začít rozkládat přímo v jícnu, takže její látky se uvolní tam, kde to pacient rozhodně nepotřebuje.
V závislosti na síle a složení léku může jít
pak v některých
případech
i o život,“ varuje. (vrm)

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Splněný sen díky Rentě z nemovitosti
Manželé Josef a Ema Novotní si před mnoha lety pořídili domek. Když byly jejich děti ještě
malé, stačilo jim trávit čas doma a na zahradě, ale nyní, když už jejich potomci mají vlastní
život, by se Josef s Emou také rádi někam podívali. Jejich dávným snem byl Karibik a chtěli
si ho splnit, dokud jim ještě slouží zdraví.
Jenomže naspořené peníze dali svým dětem, aby
měly něco do začátku a z důchodu si svůj sen nemohli dovolit zaplatit. Nyní se o děti už nebáli, protože byly zaopatřené a žily si vcelku spokojeně. A tak
začali přemýšlet o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce.
„Samozřejmě mi bylo jasné, že tento finanční produkt
má své výhody i nevýhody,“ vypráví pan Josef po tom,

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

co si o Rentě z nemovitosti zjistil podstatné informace. Přestože není vhodná pro všechny seniory, mnoho z nich po celém světě se rozhodlo, že výhody pro
ně převažují a rozhodli se si ji vzít. Stejně tak udělali
i pan Josef s paní Emou.
„Zvážili jsme všechna fakta a jsme přesvědčeni, že se jedná o produkt přesně pro nás. Peníze na dovolenou dostaneme najednou a za našeho života je nebudeme muset
splácet. A hlavně nám nikdo nevezme bydlení a zůstaneme vlastníky našeho domku,“ dodává paní Ema.
Jedinou nevýhodou bylo, že na dědice zbyde méně
majetku, ale s tím si manželé Novotní nemuseli dělat
těžkou hlavu, protože jejich dospělí potomci s rodinami byli už dostatečně zabezpečení.
„Samozřejmě jsme to probrali i s našimi dětmi a ty
nás v našem rozhodnutí jen podpořily. Už se vidím
na pláži pod palmou, jak popíjím piňakoládu,“ směje
se paní Ema.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hledá se český Ed Sheeran
Mladí čeští písničkáři už nejsou tak „mladí“. Pavel Callta
oslaví třicetiny, další od nich nejsou daleko. Navíc mají
problém oslovit i jiné než internetové publikum.
JOSEF VLČEK
ČR | Dvanáctý den měsíce února oslaví
30. narozeniny muzikant Pavel Callta a o
necelý týden později bude mít 32. další popový písničkář Pekař. Obvykle jsou v tisku
označováni za nejmladší generaci české
pop music, ale třicítka už není v populární
hudbě až tak úplné mládí. Když bylo Johnu
Lennonovi třicet, Beatles právě skončili.
Calltova generace vpadla na českou scénu poměrně pozdě. Na začátku tohoto desetiletí ovládali českou scénu zpívající herci a na písničkáře, který by vystupoval jen
s kytarou nebo s malou kapelou, nikdo nebyl zvědavý. Jenže právě v té době se v Anglii objevil charismatický Ed Sheeran a s
ním celá vlna zpěváků, kteří hlásali návrat
od elektronických beatů ke kytaře a klasic-

ké písňové formě. Zrodila se nová hudební
móda a Sheeranova popularita pomohla i
jeho českým následovníkům. Na pomalém rozjezdu se ale u nás podepsala také
krize gramofonového průmyslu a rozpad
distribučních sítí. Situaci zachránily sociální sítě a hlavně YouTube. Ty se pro mladé
posluchače staly jednou z forem, které nahradily jak desky, tak hudební televize.

Generace YouTube
Pavel Callta (na snímku) byl v českých poměrech průkopníkem nových přístupů
k posluchačské obci a jeho první hit
Ve hvězdách byl v roce 2012 pravděpodobně také první vlaštovkou, která spustila
alternativní formu komunikace. Se 2,5 miliony návštěv to ale není jeho nejúspěšněj-

FOTO | WWW.PAVELCALLTA.CZ

ší píseň. Zrzka nebo Terapeut zůstávají už
jen těsně pod 10 miliony přehrání. A Píšem si svůj sen, song, který stvořil spolu s
Leošem Marešem, je už na docela slušných 13 milionech zhlédnutí. Ale abychom se nemýlili – když určitou písničku
hraje většina menších českých rádií nebo
třeba jen jedno velké a poslouchané, milion posluchačů osloví skladba už během necelých dvou dnů. Na YouTube si ji ale příjemce vybere vědomě a z vlastní vůle.
Přestože Calltovým hlavním komunikačním kanálem je stále ještě YouTube, sti-

hl zpěvák vydat dvě alba. Je ale znát, že trh
s CD není tím hlavním místem, kde zejména fanynky hledají jeho písně. Navíc bez
klipů jsou jeho písně možná trochu šedivé,
takže nepřekvapí, že kromě internetového
publika zatím nedokázal oslovit širší
okruh posluchačů. Být internetový fenomén stále ještě neznamená fenomén celospolečenský. To je ale problém celé Calltovy generace. Pánové trochu ztrácejí své
chlapectví a stávají se muži. Nejmladšímu
z nich, Thomu Artwayovi, bude letos 26,
Voxelovi bude 27, Sebastianovi o rok víc
a Pokáč už bude mít třicítku na dohled. Sbírají miliony zhlédnutí na netu, daří se jim
na festivalových pódiích, ale už méně v rádiích. I když třeba Sebastian už několik povedených rádiovek na kontě má, otázkou
je, zda se mu bude dařit i na dalším albu.
Na druhou stranu vyhlížejí rádioví hudební dramaturgové novou českou písničku s potenciálem hitu velmi usilovně. A právě písničkáři s autorskými ambicemi, kteří
už mají něco odžito, by takovou nadějí na
novou krev populární hudby být mohli.

INZERCE

Marketing, reklama, public relations
Expert online marketingu

Doprava, logistika
28 000 Kč / měsíc

Pracovník třídírny zavazadel

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Pracovník skladu

Marketing Specialist

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Picker, fix 24.000Kč, práce od 8 do 16:30

Marketingový specialista – junior

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Řidič nad 3,5 t (PL4359 )

Specialista marketingu s AJ
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Více na www.jobdnes.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Zemědělství, lesnictví

24 000 - 24 000 Kč / měsíc

k

h ň

d

d dětí)

Osobní bankéř/ka - Vsetín

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Vedoucí lesní správy Břehyně

Pokladní/k - Olomouc

21 000 - 21 000 Kč / měsíc

Obchodní referent

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Senior Relationship Manager/ka pro SE segment

50 000 - 75 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce pro práci s rostlinami

14 500 - 20 000 Kč / měsíc

Tipař ( makléř) prodávaných nemovitostí REALDOMUS,s.r.o. / Důmrealit.cz

Pomocný pracovník v živočišné výrobě

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

20 000 Kč / měsíc

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

I zdánlivě tak banální
aktivita, jakou je pletení,
je pro seniory vhodnou
preventivní metodou, jak
udržovat bystrou mysl.
Kromě postřehu si tím
trénují i motoriku. Kurzy
jsou proto nyní v módě.
JOSEF HORA
ČR | Dnešní babičky často ještě ovládají dvě v současnosti už jinak téměř zapomenuté dovednosti – pletení a háčkování. Učily se je během války nebo třeba
v 50. letech, když byl nedostatek oblečení. Hospodyně v 70. letech zase s oblibou pletly pro děti, sebe i manžela.
Z vlny vznikaly nejen svetry a ponožky,
doma se tvořily celé kolekce. Praktická
činnost se může hodit i ve vyšším věku,
a to kvůli zdraví.
Technika pletení a háčkování byla totiž podrobena několika výzkumům, které tvrdí, že tato činnost například snižuje krevní tlak, zklidňuje a dokonce zlepšuje paměť. „Při pletení a háčkování se

Pletení posiluje mysl,
zlepšuje i motoriku
posiluje jemná i hrubá motorika, tedy
nejen prsty, ale zapojuje se třeba i rameno. Při pletení procvičují viziomotorickou koordinaci pohybu, soustředění
a posiluje se paměť a kreativitu,“ vysvětluje Marek Wohlgemuth, ředitel centra
Arpida, kde se zabývají mimo jiné rehabilitacemi.

FOTO | JAN BARTOŠ

Dílna jménem Hladce obrace
Koho baví plést, může zdarma navštívit
setkání skupiny jménem „Hladce obratce“, které organizuje centrum pro seniory Elpida. U jednoho stolu se setkávají seniorky s mladou generací, babičky návštěvníkům ukazují a předávají
své zkušenosti a um s pletacími jehlicemi. Na setkání chodí i mladé umělkyně,
které návštěvníky učí, jak z okoukaného nebo lehce poškozeného svetru udě-

lat moderní model s efektními barevnými výšivkami. Poradí třeba i to, jak si
uháčkovat bikiny. Nejbližší setkání se
uskuteční v sobotu 16. února od 13 do
18 hodinv pražském Kampusu Hybernská. „Tento projekt je výborný nápad.
Obecně využití kreativních technik

v prevenci i rehabilitaci je dobrá věc.
Ukazuje se, že do jisté míry stereotypní
činnost, při které je ale nutné soustředění, funguje jako určitá meditace, pomáhá snižovat úzkost, trénovat pozornost,“ říká lékařka Tereza Gueye z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice. Dodává, že jsou to činnosti kreativní a kreativita nutí náš mozek být aktivní, učit se,
hledat nové způsoby a tím zpomaluje
rozvoj kognitivního deficitu ve stáří.
„Pletení pomáhá v udržení kloubní
hybnosti prstů například u artrózy. Odvedení pozornosti k této činnosti může
působit pozitivně i v léčbě chronické bolesti. Pokud se navíc pletení odehrává
v rámci komunity a s charitativním přesahem, může seniora vytrhnout ze sociální izolace a přinést pocit užitečnosti
pro ostatní,“ uzavírá odbornice.

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním i na podzim!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
PRV-2018.01.111

— diabetem,
— nádorovým onemocněním,
— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13
přispívá k dlouhodobé ochraně
bez nutnosti přeočkování!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

16 8. února 2019

Fotbal

Jaro s novými tvářemi
LIGA
JE ZPĚT!
LEDUJ
VSAĎ SI A S
IGU
FORTUNA:L
A TV
NA FORTUN

Fotbalová Fortuna liga po nedlouhé zimní pauze
načíná svou jarní část. Nejvyšší soutěž obohatí
exreprezentant Libor Kozák či Švéd Karlsson.
ČR | Slavia 49, Plzeň 45. Pak dlouho nic
a Baník s 34 body. O tom, že fotbalový titul vyhraje jeden z aktuálně prvních
dvou týmů tabulky po podzimních 19 kolech nepochybuje téměř nikdo. A to navzdory tomu, že letos poprvé se bude
hrát i nadstavbová část ligové soutěže.
V ní se nejlepší týmy poperou ve vzájemných zápasech, ovšem že by Plzeň, případně Slavia předváděla na jaře natolik
slabé výkony, že by se mezi ně vmísil někdo třetí, to není příliš pravděpodobné.
Ostatně hovoří o tom i kurzy sázkových kanceláří. Na celkové vítězství
v lize vypsala Fortuna v případě Slavie
kurz 1,22, u Plzně 4,2. Sparta? 140.
Tabulka po podzimních 19 kolech
1. Slavia 49 bodů, 2. Plzeň 45, 3. Ostrava 34,
4. Jablonec 33, 5. Sparta 32, 6. Zlín 30,
7. Liberec 25, 8. Teplice 25, 9. Opava 23,
10. Mladá Boleslav 22, 11. Slovácko 21,
12. Příbram 20, 13. Bohemians 19,
14. Olomouc 19, 15. Karviná 15, 16. Dukla 15.

„Nesmíme si myslet, že je všechno
dobře. Musíme dál hledat chyby,“ snaží
se držet optimismus na uzdě trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Dobře dělá,
protože Plzeň neskládá zbraně. „V ofenzivě máme mnohem víc možností, než
jsme měli na podzim,“ libuje si kouč Viktorie Pavel Vrba. Západočechy totiž
v zimě posílilo zahraniční ofenzivní duo.
Jean-David Beauguel je levonohý vysoký útočník, je mu 26 let a přišel ze Zlína.
V kádru má nahradit dlouhodobě zraněného forvarda číslo 1 Krmenčíka. Druhou cizokrajnou akvizicí je ofenzivní záložník Joel Ngandu Kayamba, jehož
tým získal z Opavy. Klub naopak opustil Jakub Řezníček či Martin Zeman.

Slavia osvěžila kádr Lukášem Masopustem z Jablonce či Petrem Ševčíkem
ze sousedního Liberce. Do kádru Pražanů přišel i svou kudrnatou kšticí na hřišti
nepřehlédnutelný bek Alex Král, jenž
předtím působil v Teplicích.

Drahé posily se loučí
Jako obvykle v posledních dvou letech
budily nejvíce vášní změny v kádru Sparty. Letenský klub se tentokrát nepouštěl
do divokých nákupů. Z Bohemians přivedl Martina Haška, z Jablonce Matěje Hanouska. Tým Zdeňka Ščasného si hodně
slibuje i od Švéda D. M. Karlssona. S rudým dresem se naopak rozloužil Vatajelu, Ristič, kapitán
Josef Šural i jeden z nejlépe placených hráčů ligy
Semih Kaya. Jenže to
nebyl konec, uplynulý týden
Sparta dotáhla

FOTO | PROFIMEDIA

20. kolo Fortuna ligy
Pátek 8. února
Olomouc – Jablonec (18:00, ČT sport)
Dukla – Ostrava (18:00, O2 TV Fotbal)
Sobota 9. února
Liberec – Příbram (15:00, O2 TV Fotbal)
Karviná – Opava (15:00, O2 TV Fotbal)
Boleslav – Plzeň (15:00, 02 TV Sport)
Zlín – Slovácko (15:00, O2 TV Fotbal)
Slavia – Teplice (17:00, 02 TV Sport)
Neděle 10. února
Sparta – Bohemians (17:00, O2 TV Sport)

na poslední chvíli také odchod nejdražšího hráče historie české ligy, Rumuna
Stanciua do Saúdské Arábie.
Zajímavé přestupy se ale neodehrávaly jen na adresách tří nejmajetnějších klubů. Liberec například oznámil příchod někdejšího reprezentačního útočníka Libora Kozáka (na snímku), otřískaného zápasy za Lazio Řím, Bresciu či Aston Villu.
Nejvyšší tuzemskou soutěž si ale paradoxně zahraje poprvé. Do ligy se vrací i
dvě známá jména, která v ní již působila:
obránce Vít Beneš (Olomouc) a záložník
Kamil Vacek (Bohemians). Již zmiňovaný dnes už bývalý sparťan Vatajelu zamířil do Jablonce, pikantní je odchod opavské opory Kuzmanoviče k rivalovi do
Ostravy. Kluby hodně lovily také u
sousedů na Slovensku, Zlín získal z Trnavy Čanturišviliho, Karviná ze Slovanu Bratislava Rundiče a Jablonec z Nitry
Fábryho. Zbrojila i Mladá Boleslav,
ovšem nejdůležitější zprávou pro její fanoušky je ta, že se jí podařilo přeměnit
hostování ostrostřelce Komličenka v přestup. Skromně si na hráčském trhu počínaly Teplice, které přivedly dva mladíky
z Prahy – Bezdička z Dukly a Kuchtu ze
Slavie. Slovácko získalo z Boleslavi zkušeného Diviše, do Příbrami přišel jako
volný hráč Tomáš Jablonský. Dukla lovila v nižších soutěžích, ze španělské třetí
ligy zkouší Pabla Gonzálese.
(mb)

DOPŘEJ SVÝMU POZADÍ KOMFORTNÍ FLEK!
SOUTĚŽ S NÁMI NA PRIHRAJ.CZ

18+ Ministersttvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz | p
prihraj.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. února 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Kačeří příběhy (80, 81) 7.55 Show Toma
a Jerryho (7, 8) 8.35 Krok za krokem III (20)
8.55 O panně Mahuleně 10.10 Náhodný
milionář 12.00 Volejte Novu 12.35 Výměna
manželek XI 13.45 Město andělů 15.50 Lhář,
lhář 17.35 Nekonečná láska 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (18) 6.50 Transformers: Roboti
v utajení IV (12) 7.15 M.A.S.H (100) 7.45
M.A.S.H (101) 8.20 M.A.S.H (102) 8.50
Autosalon 10.05 M.A.S.H (103) 10.40 Prima
Partička 11.40 Máme rádi Česko 13.20 Česko
Slovensko má talent 14.55 Přítelkyně
pana ministra. Komedie (ČR, 1940). Hrají
A. Mandlová, F. Paul, Z. Baldová a další. Režie
V. Slavínský 16.55 Černá punčocha. Krimifilm
(ČR, 1987) 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR Slavínský

7.25 Letopisy rodu Shannara II (4) 8.20 Top Gear
2008 9.35 Pevnost Boyard II (5, 6) 11.40 Re-play
12.15 COOL e-sport 12.45 Futurama VII (4) 13.15
Simpsonovi XIV (5, 6) 14.05 COOLfeed 14.15
Simpsonovi XIV (7, 8) 15.15 Futurama VII (5) 15.35
COOLfeed 15.45 Ostrov ztracených duší 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XIV (9-12) 19.50
COOLfeed 20.00 Clouseau na stopě 22.20 Sin City:
Město hříchu 0.50 American Crime Story: Versace

20.00 Tajemství těla
21.15 Vražda v hotelu Excelsior
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají
J. Marvan, J. Bláha, J. Vinklář,
F. Filipovský, S. Budínová.
Režie J. Sequens
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Kdo nastaví kůži
Krimithriller (Fr., 1981).
Hrají A. Delon, A. Parillaudová,
D. Ceccaldi, E. Chicot,
J.-P. Darras a další. Režie
A. Delon
0.30 Banánové rybičky
1.00 Na forbíně TM
1.40 Diskodrom 2006
2.20 Sama doma
3.55 V kondici
4.15 Zkus mít vkus
4.35 Malá farma
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.40 Noviny 7.20 Policisté v akci
8.20 Policisté v akci 9.20 Žena za pultem (11, 12/12)
11.45 Zákony pohybu (5/13) 13.10 Zákony pohybu
(6/13) 14.40 Záchranáři v akci 15.30 Záchranáři
v akci 16.25 Záchranáři v akci 17.15 Nové bydlení
18.20 Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (6/11) 21.30 Chlapci a chlapi (7/11)
22.40 Nikdo není dokonalý 0.10 Ministři

NEDĚLE 6.35 Soudní síň – cz 7.20 Soudní síň

8.20 Nové bydlení 9.30 Miláčkov 10.10 Nikdo není
dokonalý 11.35 Zákony pohybu (7/13) 13.15 Zákony
pohybu (8/13) 14.35 Komedie s Klikou, komedie
(ČR, 1964) 16.45 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Všechno, co mám rád 0.10 Všechno, co má
Ander rád 0.55 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.25 První
oddělení 10.50 Záchranáři v akci 11.45 Dr. Stefan
Frank (11) 13.05 Muž po mém boku 15.05 Soudní
síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Záchranáři v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Komedie s Klikou 22.25 Záchranáři v akci 23.20
Policisté v akci 0.20 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Výlet do Prahy
7.40 O chytré princezně 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi (6/6) 9.25 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Princezna za tři koruny
14.00 Zlatá flétna 14.45 Vlčí jáma 16.20
Hercule Poirot XIII 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

NOVÝ SERIÁL INSPIROVANÝ
SKUTEČNÝMI PŘÍPADY A ZÁSAHY

Záchranáři v akci
PONDĚLÍ · STŘEDA • PÁTEK | 17:05

20.20 Čarodějův učeň
Fantasy film (USA, 2010)
22.25 Captain America:
Návrat prvního Avengera
Akční film (USA, 2014)
1.00 Lhář, lhář
2.25 Karel Gott – Život ve hvězdách
speciál
3.05 Krok za krokem III (21)

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.30 Záchranáři v akci

11.20 Dr. Stefan Frank (12) 12.40 Carl a Bertha
14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (1/13) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Na chalupě

STŘEDA 11.55 Dr. Stefan Frank (13) 13.10

Rodáci (1/13) 15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz
17.05 Záchranáři v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.45 Ministři 22.20 Záchranáři v akci 23.20
Policisté v akci 0.20 Na chalupě

ČTVRTEK 10.30 Záchranáři v akci 11.25 Dr.
Stefan Frank (14) 12.50 Tři zkoušky lásky 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (2/13) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Na chalupě
PÁTEK 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.35 Dr. Stefan Frank (15) 13.00 Rodáci (2/13) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (8, 9/11) 23.00 Záchranáři
v akci 23.55 Policisté v akci 0.50 Na chalupě

20.15 Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017).
Hrají P. Kříž, P. Děrgel,
M. Dejdar a další.
Režie D. Rapoš
22.45 S.W.A.T. – Jednotka rychlého
nasazení
Akční film (USA, 2003).
Hrají C. Farrell, S. L. Jackson,
M. Rodriguezová, J. Renner
a další. Režie C. Johnson
1.10 Dobrej policajt (2/2)
Krimifilm (VB, 2012).
Hrají W. Brown, M. Angelis,
S. Graham a další. Režie
S. Tullyová
3.25 Vraždy v Midsomeru V
Zvoní ti umíráček.
Krimiseriál (VB, 2001).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová,
H. Bonneville a další.
Režie S. Hellingsová

Relax
SOBOTA 6.55 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.25 Doktor z hor 9.25 Relax na
špacíru 10.10 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25
Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská
jízda Heidi 19.35 Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.55 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.25 Stefanie 9.25 Indian –
Pořad o hrách 10.10 Zvěřinec 10.40 Top Relax
11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55
Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35
Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední
zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře
sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.25 Filmové novinky 10.55

Indian – Pořad o hrách 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30
Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové
zprávy 18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Varieté 8.00 Mentalista (1, 2) 9.50 Námořní
vyšetřovací služba VIII (6, 7), krimiseriál (USA,
2010) 11.45 Teleshopping 12.15 Číslo 5 žije II, rodinná
komedie (USA, 1988) 14.25 Aladin, animovaný film
(USA, 1992) 16.10 Pidilidi, dobrodružný film
(VB/USA, 1997) 17.50 Nic nás nerozdělí, drama
(USA/Šp., 2012) 20.00 Tlumočnice, thriller
(VB/USA/Fr./N, 2005) 22.30 Země zombií, horor
(USA, 2009) 0.10 Postradatelní 2, akční film

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení IV (11) 6.45
Ben 10 (17) 7.05 Velké zprávy 8.30 Vítejte doma!
IX (24) 9.35 Otec rodiny 12.15 Zaslaná pošta (1/2)
14.20 V tajné službě Jejího Veličenstva, akční film
(VB, 1969) 17.25 Osudová láska Jany Eyrové (1/2),
romantický film (VB, 2006) 20.00 Podzim v New
Yorku, romantický film (USA, 2000) 22.15 Mamut,
thriller (USA, 2006) 0.15 Sin City: Město hříchu,
akční krimithriller (USA, 2005)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně, 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 10. února 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.45
15.20
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15
21.49
21.50
22.15
23.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Štěstí 6.45
Vlčí jáma 8.15 Úsměvy Pavla Rímského
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (12/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Začarovaná láska
O modrém ptáčku
O princezně, která nesměla na
slunce
Cizí holka
Já bych se tak ráda vdávala
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ dvou manželek
Krimidrama (ČR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
Taggart

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.20
8.05
8.25
8.50
10.05
11.30
13.25
15.25
17.35
19.30
20.20
22.20
22.55
0.35
2.25

Oggy a Škodíci V
Looney Tunes: Úžasná show (11)
Looney Tunes: Úžasná show (12)
Kačeří příběhy (82, 83)
Show Toma a Jerryho (9)
Krok za krokem III (21)
Seriál (USA, 1993)
O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013)
Šípková Růženka
Anim. pohádka (USA, 1959)
Princezna ledu
Romantické drama (USA, 2005)
Twister
Katastrofický film (USA, 1996)
Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989)
Hněv Titánů
Fantasy film (USA/Šp., 2012)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg., 2013)
Twister
Katastrofický film (USA, 1996)
Kriminálka Miami VI (16)

Prima
6.20 Ben 10 (19)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (13)
7.05 M.A.S.H (103)
7.40 M.A.S.H (104)
8.05 Přírodní vesmír II (3)
9.15 Prima ZOOM Svět
9.50 Policajti z centra (4)
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.30 Ano, šéfe!
14.35 Svatební zvony
Romantický film (USA, 2016)
16.20 Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kapitán Exner (6)
Bláznova smrt. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
22.00 Sport Star
22.50 Pasti, pasti, pastičky
Drama (ČR, 1998)
1.25 Přírodní vesmír II (3)
2.35 Vraždy v Midsomeru V
4.50 Jak se staví sen

Nova Cinema
6.10 Šampioni 8.05 Neuvěřitelné příběhy 8.35
Neuvěřitelné příběhy 9.05 Pidilidi 10.50
Teleshopping 11.20 Aladin 13.05 Město andělů
15.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (3-5) 18.00
Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010) 20.00
Kapitán Phillips, drama (USA, 2013) 22.35 Vymítač
ďábla, horor (USA, 1973) 1.05 Tlumočnice

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard II (7, 8) 11.45 Těžká dřina 12.15
MotorSport 12.45 Futurama VII (5) 13.15 Simpsonovi
XIV (9, 10) 14.05 COOLfeed 14.15 Simpsonovi XIV
(11, 12) 15.15 Futurama VII (6) 15.35 COOLfeed 15.45
Clouseau na stopě 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIV (13-16) 19.50 COOLfeed 20.00 Já, robot 22.30
Vikingové V (9) 23.25 American Horror Story: Hotel
(5) 0.30 American Crime Story: Versace (9)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení IV (12) 7.35 Ben
10 (18) 7.55 Velké zprávy 9.20 Vítejte doma! IX
(24, 25) 11.15 Přítelkyně pana ministra 13.15
Osudová láska Jany Eyrové (1/2) 15.45 Podzim
v New Yorku 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Fotr je lotr, komedie (USA, 2000) 22.20
S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení, akční film
(USA, 2003) 0.50 Pasti, pasti, pastičky

pondělí 11. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (6/6) 9.50
Milostné dopisy 10.05 168 hodin
10.35 Strážmistr Topinka (5/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Viktorka
14.15 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.55 To je vražda, napsala X
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 II (6/13)
21.00 Most! (6/8)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista
23.35 Na stopě
23.55 Koptashow
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.05
23.50
1.25
2.05
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3610)
Specialisté (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (388)
Mentalista (3, 4)
Kriminálka Miami VI (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3611)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (66)
Specialisté (12)
Námořní vyšetřovací služba XV (21)
Beze stopy VII (16)
Mentalista (3, 4)
Kriminálka Miami VI (17)
Krok za krokem III (22)
Střepiny
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.45
2.40
3.30

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (20)
My Little Pony VIII (18)
M.A.S.H (104)
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rodný statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (19)
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (152)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Prostřeno!

5.40 Město andělů 7.45 Náhodný milionář 9.30
Šípková Růženka 11.00 Teleshopping 11.30
Princezna ledu 13.55 Lhář, lhář 15.35 Nekonečná
láska, romantické drama (USA, 2014) 17.30 Captain
America: Návrat prvního Avengera, akční film
(USA, 2014) 20.00 28 dní, komedie (USA, 2000)
22.00 Zelenáč 0.20 Sezona zabíjení

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi XIV (15, 16) 14.35
COOL e-sport 15.10 Re-play 15.40 Futurama VII (7)
16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (11) 17.05 Top
Gear 2008 18.10 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV
(17-20) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (2) 20.50 Teorie velkého třesku XII (2) 21.20
Teorie velkého třesku V (4, 5) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (11) 0.10 Partička

Prima Max
7.20 Transformers: Roboti v utajení IV (13) 7.40
Ben 10 (19) 7.55 Velké zprávy 9.00 Vítejte doma! IX
(25, 26) 10.50 Hvězdná brána VII (15) 11.45 Naděje
umírá poslední 13.55 Tajemství zakázaného lesa
15.45 Fotr je lotr 18.05 Sestřička z hor: Vina a trest
20.00 Holka s prknem, romantická komedie
(VB/Rak./N, 2011) 22.05 Mořský vlk (1/2) 23.55 Já,
robot, sci-fi film (USA, 2004)

úterý 12. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Viktorka 10.00 Vražda v hotelu
Excelsior 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 V porodnici
14.15 Zpátky se Sobotou
15.10 Doktor Martin VIII
15.55 To je vražda, napsala X
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 Jedna ruka netleská
Komedie (ČR, 2003)
21.45 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Taggart
1.00 Na stopě
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Pod pokličkou

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.25
0.20
1.55
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3611)
Specialisté (66)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)
Mentalista (5, 6)
Kriminálka Miami VI (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3612)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (871)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (22)
Beze stopy VII (17)
Mentalista (5, 6)
Kriminálka Miami VI (18)
Krok za krokem III (23)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)

Prima
6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.35
0.30
1.25
2.15
3.05

Ben 10 (21)
My Little Pony VIII (19)
M.A.S.H (106)
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (20)
Doktor z hor: Nové příběhy II (11)
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (41)
Policajti z centra (5)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Doktor z hor: Nové příběhy II (11)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Nekonečná láska 7.35 Mentalista (3, 4) 9.25
Lhář, lhář 11.05 Teleshopping 11.40 Twister 13.45
Teleshopping 14.15 28 dní, komedie (USA, 2000)
16.15 Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010)
18.15 Hněv Titánů, fantasy film (USA/Šp., 2012)
20.00 První rána, akční film (USA, 1996) 21.40
Porotce 0.00 Zelenáč 2.20 Sezona zabíjení

Prima cool
13.40 Simpsonovi XIV (19, 20) 14.40 Teorie
velkého třesku V (4, 5) 15.35 Futurama VII (8) 15.55
COOLfeed 16.00 Špinavá práce (12) 17.00 Top Gear
2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV (21, 22)
19.15 Simpsonovi XV (1, 2) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 21.20
Teorie velkého třesku V (6, 7) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (12) 0.10 Partička

Prima Max
7.45 My Little Pony VIII (18) 8.10 Ben 10 (20) 8.20
Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! IX (26, 27) 11.15
Hvězdná brána VII (16) 12.15 Svatební zvony 14.05
Sestřička z hor: Vina a trest 15.55 Holka s prknem
18.05 Naši a já, komediální drama (USA, 2013)
20.00 Duše špióna, špionážní film (Rus., 2014)
22.20 Zástupce velitele, akční film (USA, 2006)
0.10 Mořský vlk (1/2), dobrodružný film (N, 2009)

středa 13. února 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor Martin VIII 10.35 Příběhy
slavných... Miloslav Šimek 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herečka
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala X
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 Nejlepší trapasy
21.15 Černí baroni (6/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester (6/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.50
23.50
0.45
2.15
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3612)
Ordinace v růžové zahradě 2 (871)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (390)
Mentalista (7, 8)
Kriminálka Miami VI (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3613)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba XV (23)
Beze stopy VII (18)
Mentalista (7, 8)
Kriminálka Miami VI (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (390)
Novashopping

6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.25
1.20
2.15
3.10
4.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (22)
My Little Pony VIII (20)
M.A.S.H (108)
M.A.S.H (109)
M.A.S.H (110)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (21)
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (153)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (6)
Policie v akci
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)
Prostřeno!

6.15 Mentalista (5, 6) 8.05 Sherlock Holmes: Jak
prosté (3-5) 10.50 Teleshopping 11.20 28 dní 13.20
Teleshopping 13.50 Hněv Titánů 15.40 Captain
America: Návrat prvního Avengera 18.10 V zemi
Jane Austenové, komedie (USA, 2013) 20.00 Smrt
jí sluší, komedie (USA, 1992) 21.55 Hlas, komedie
(USA, 2013) 23.45 Kapitán Phillips 2.15 Porotce

Prima cool
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV (1, 2) 14.50
Teorie velkého třesku V (6, 7) 15.45 Futurama VII
(9) 16.05 COOLfeed 16.10 Špinavá práce (13) 17.10
Top Gear 2008 18.15 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XV (3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (24) 21.20
Teorie velkého třesku V (8, 9) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (13) 0.10 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony VIII (19) 7.45 Ben 10 (21) 7.55
Velké zprávy 9.15 Vítejte doma! IX (27, 28) 11.00
Hvězdná brána VII (17) 11.55 Ostrov ztracených duší
14.05 Naši a já 15.55 Duše špiona 18.10
Nebezpečná lekce 20.00 Chlapec v pruhovaném
pyžamu, drama (USA/VB, 2008) 22.00
Nekonečný víkend, thriller (Austr., 2008) 23.45
Zástupce velitele, akční film (USA, 2006)

čtvrtek 14. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Zlatá flétna. Pohádka (ČR, 1988)
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Střelci
14.20 Durrellovi (6/6)
15.10 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala X
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 Život je ples (6/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.40 Grantchester (6/6)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.30 Rajské zahrady

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.20
2.00
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3613)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (391)
Mentalista (9)
Mentalista (10)
Kriminálka Miami VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3614)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (872)
Život ve hvězdách
Muž taiči
Akční film (HG/Čína/USA, 2013)
Mentalista (9, 10)
Kriminálka Miami VI (20)
Krok za krokem IV (1)
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.45
1.45
2.40
3.35

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (23)
My Little Pony VIII (21)
M.A.S.H (110)
M.A.S.H (111)
M.A.S.H (112)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (22)
Doktor z hor: Nové příběhy II (13)
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (42)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Doktor z hor: Nové příběhy II (13)
Prostřeno!

5.45 Mentalista (7, 8) 7.35 Šípková Růženka 9.00
První rána 10.35 Teleshopping 11.05 Twister 13.10
Teleshopping 13.40 Vášnivý tanec 16.05 Smrt jí
sluší 18.00 Operace Dunaj 20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (8, 9) 21.50 Dvojnásobná vražedkyně
Lizzie Bordenová, drama (USA, 2014) 23.40 První
rána, akční film (USA, 1996) 1.10 Hlas, komedie

Prima cool
12.15 Futurama VII (9) 12.45 Simpsonovi XV (3, 4)
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XV (5, 6) 14.40
Teorie velkého třesku V (8, 9) 15.35 Futurama VII
(10) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce (14)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XV (7-10) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku V
(10, 11) 22.15 Delta Force 0.55 Špinavá práce (14)

Prima Max
7.40 My Little Pony VIII (20) 8.05 Ben 10 (22) 8.20
Velké zprávy 9.30 Vítejte doma! IX (28, 29) 11.15
Hvězdná brána VII (18) 12.15 Svatební zvony 14.05
Nebezpečná lekce 15.50 Střihoruký Edward 18.05
Podezření pana Whichera: Vražda v Andělské uličce
20.00 Vím, že jsi vrah, krimifilm (ČR, 1971) 22.10 Věř
mi, komedie (USA, 2013) 0.00 Nekonečný víkend,
thriller (Austr., 2008)

pátek 15. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor Martin VIII 10.35 Dynastie
Nováků (12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných – Jiří Šlitr
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Strážmistr Topinka (6/13)
20.55 13. komnata Petra Baťka
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot XIII
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.30 Banánové rybičky
2.00 Pod pokličkou

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.50
2.30
3.00
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3614)
Ordinace v růžové zahradě 2 (872)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (392)
Mentalista (11, 12)
Kriminálka Miami VI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3615)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (Fr./USA, 2014)
Mentalista (11, 12)
Kriminálka Miami VI (21)
Krok za krokem IV (2)
Krok za krokem IV (3)
Co na to Češi

Prima
6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
0.50
1.50
2.50

Ben 10 (24)
Transformers:
Roboti v utajení IV (14)
M.A.S.H (112)
M.A.S.H (113)
M.A.S.H (114)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kde začala láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (5)
Doktor z hor: Nové příběhy III (1)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Pomsta ve Vegas
Akční thriller (USA, 2016)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Doktor z hor: Nové příběhy III (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 O rybáři a jeho ženě 5.55 Operace Dunaj 7.55
Mentalista (9, 10) 9.45 Myš, která řvala 11.30
Teleshopping 12.00 Smrt jí sluší 14.00 Teleshopping
14.30 Šampioni 2 16.30 Námořní vyšetřovací služba
VIII (8, 9) 18.20 Pan Magor, komedie (USA, 1997)
20.00 Divočina, animovaný film (Kan., 2006) 21.30
Veronica Marsová 23.25 Hráči se smrtí

Prima cool
10.05 Špinavá práce (14) 11.10 Autosalon 12.20
Futurama VII (10) 12.50 Simpsonovi XV (7, 8) 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV (9, 10) 14.45 Teorie
velkého třesku V (10, 11) 15.40 Futurama VII (11)
16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (15) 17.05 Top
Gear 2008 18.10 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XV
(11-14) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Dvojitý
agent 22.15 Rudý písek 0.00 Špinavá práce (15)

Prima Max
9.10 My Little Pony VIII (21) 9.35 Ben 10 (23) 9.45
Velké zprávy 11.20 Vítejte doma! IX (29, 30) 13.05
Hvězdná brána VII (19) 14.00 Podezření pana
Whichera: Vražda v Andělské uličce, krimifilm (VB,
2013) 15.50 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)
18.05 Zaslaná pošta (2/2) 20.00 Diamanty jsou
věčné, akční film (VB, 1971) 22.15 Delta Force, akční
film (USA, 1986) 0.50 Věř mi, komedie (USA, 2013)

20 8. února 2019

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Ivana Šedová (29)

Pracuje v pizzerii a
také pečuje o svou babičku. Je vdaná maminka dvou holčiček,
bydlí v rodinném
domě na kraji Březové. V pořadu účinkovala už před pěti lety, ale moc to nevyšlo.
Kdyby vyhrála, jela by s rodinou k
moři. Mezi její oblíbená jídla patří svíčková a moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a špenátem. Nikdy by
nesnědla dršťkovou polévku, olivy, kapary a ančovičky.

Úterý: Monika Moravcová (28)

Pracuje jako pečovatelka v terénních službách. Žije s přítelem a
jeho dvěma syny i svojí dcerou v domě s terasou. Do pořadu se Monika přihlásila sama,
protože podle ní se má zkusit vše. Má
ráda špagety, jak je připravuje její přítel. Nesnáší vnitřnosti, ryby, zabijačkové pokrmy a paštiku.

Středa: Jan Jeník (36)

Pracoval jako elektromechanik v Ústí nad
Orlicí, nyní je na pozici technologa strojní
výroby. Má dceru, s jejíž matkou už pět let
nežije. Bydlí v podnájmu v Chocni. Sní o vlastním domě, pozemek už má. Výhru by rozdělil mezi
kamarádku, která to potřebuje, a svoji
dceru. Spokojí se s chlebem namazaným sádlem, ale pochutná si na pečené
kachně, řízku s kaší nebo svíčkové na
smetaně. Nesnědl by jen psa, kočku
nebo červy.

Česká republika

Na Robíka lezou bacily
Soutěžní Prostřeno!
v Pardubickém kraji
přivede ke sporáku tři
ženy a dva muže.
ČR | Jako první se k plotně v pořadu Prostřeno! postaví hostitelka Ivana. Před
pěti lety již v soutěži účinkovala. Ivana
se změnila k nepoznání, jiný účes, jiná
práce i bydlení prošlo proměnou. Nikdo
z hostů nic netuší a Ivana se rozhodne informace o své účasti utajit. Z prvního
účinkování nemá dobré zkušenosti, postěžuje si, že měla špatnou partu. A k jejímu překvapení se objeví i Robert, který bydlí také v Březové nad Svitavou.
V úterý vaří Monika. Hosté se mohou
těšit na bruschettu, tiramisu, ale také pečenou kotletu s olivovou omáčkou. Monika překvapí bydlením a rodinnými poměry, hosté se budou snažit dopočítat
dětí a vyznat se v nich. Monika si poradí jak v kuchyni, tak v roli hostitelky.
Ale Honza se začne chovat trochu podivně. Oproti pondělí se hodně rozmluví a Monika z toho bude nervózní…
Středa patří právě Honzovi. Ten pracuje jako technolog výroby a je to jeden
velký otazník. Ačkoliv má svou vlastní

Pátek: Eva Konečná (34)

Pracuje jako zootechnička. S partnerem je
přes sedm let, bydlí
v rodinném domě v
Moravské Třebové,
kde vychovávají dvouletého syna. Pokud by
vyhrála, pořídili by si druhé auto, které
potřebují. Nejraději má slané pokrmy,
hlavně řízek, na sladké si moc nepotrpí.
Nesnáší koprovou omáčku, zvěřinu, králíka, husu a kachnu. Nikdy by nepozřela
brouky.

rodinu, nyní žije s kamarádkou. Přestože sám bezlepkovou dietu držet nemusí,
přihlásí se k ní ve svém menu. Jakmile
se objeví první problémy, Honza začne
zmatkovat. Nestíhá. I samotné vaření je
nezvyklé. Honza vaří na milimetr přesně. Všechno měří, počítá, ukrajuje.
Velkým otazníkem bude čtvrteční
hostitel Robin. Mladý gay by rád uspěl.
Jenomže co čert nechce, zrovna ve svůj
hostitelský den se necítí fit. Na Robíka,
jak si nechá říkat, něco leze. Bacily. Jak
to ovlivní jeho výkon u plotny? A budou hosté k němu shovívaví?

FOTO | FTV PRIMA

Poslední večeři připraví Eva. Hosty v
pátek zaskočí její bydlení, přivítá je totiž v domě bez dveří. Prostě nebyl čas a
peníze je dodělat… Jenomže žádné dveře, žádné soukromí. Eva se nevyhne
karambolům a komplikacím. Na jídlo
se bude čekat a ona jen vymýšlí, jak z časové tísně vybruslit. Jako zábavu Eva
zvolí výrobu z kůže. Vše potřebné vysvětlí mistr řemesla a Eva získá potřebné vteřiny. Někteří soupeři ji považují
za taktičku. A jak celý týden dopadne?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Předkrm: Paštika na divoko z krůtích jater, domácí bagetka

Čtvrtek: Robert Kunc (25)

Pracuje v továrně jako
operátor výroby, žije s
přítelem a kocourem
Charlinkem. Pokud by
vyhrál, peníze by použil na cestování. Rád
připravuje uzenou polévku a různé omáčky. Mezi jeho oblíbená jídla patří slepice na paprice a pizza.
Nesnáší slávky a ústřice, nikdy by nesnědl syrové maso.

Robík (druhý zleva) se necítí fit. Budou soupeři shovívaví?

Ingredience: 500 g krůtích jater, 125 g
másla, 100 ml smetany ke šlehání
(33 %), 2 cibule, bobkový list, nové koření, tymián, česnek, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Postup: Játra očistíme, cibulku najemno nakrájíme, poté zpěníme,
přidáme játra, tymián, česnek, bobkový
list, nové koření, mandle, vše dobře smícháme a orestujeme. Přidáme smetanu a
rozmixujeme bez koření. Poté dochutíme, vložíme do formy a necháme dobře
ztuhnout v chladu.
Hlavní chod: Pečené roštěnky s olivovou omáčkou a máslovým bramborem
Ingredience: 1 kg hovězí roštěné, 1 až
2 cibule, zelené olivy, hladká mouka na
zaprášení, 1 kg brambor, máslo, sůl,
pepř. Postup: Maso nakrájíme na plátky a zprudka orestujeme po obou stranách na sádle, oleji či přepuštěném másle na pánvičce. Maso přendáme do peká-

če a na pánvičce, na které se restovalo
maso, osmažíme zvolna cibuli do tmava. Přidáme nakrájené olivy, lehce
osmahneme, zaprášíme moukou, promícháme, zalijeme vodou a zbytkem šťávy
z oliv. Osolíme, opepříme a vše promícháme a necháme zavařit, poté směsí zalijeme roštěnky a dáme péct do trouby

asi na 200 °C na hodinu a půl. Oškrábeme brambory, dáme je uvařit doměkka,
nakonec rozšťoucháme s máslem, dochutíme solí.
Hovězí po burgundsku s kaší
Ingredience: 1 kg hovězího zadního
masa, 3 lžíce rostlinného oleje, 100 g
slaniny nakrájené na nudličky, 1 větší
mrkev nakrájená na kostky, 1 řapík celeru nakrájený na plátky, 100 g celeru nakrájeného na kostičky, 1 cibule nakrájená nahrubo, 1 velký stroužek česneku
nakrájený na plátky, 1 lžíce rajčatového
protlaku, 1 lahev kvalitního červeného
vína (nejlépe burgundského), 500 ml sil-

ného hovězího vývaru, po 1 snítce tymiánu a rozmarýnu + na ozdobení,
2 bobkové listy, 60 až 100 g studeného
másla na kostičky, sůl a čerstvě mletý
pepř. Postup: Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a zprudka orestujeme na oleji. Vyjmeme z hrnce a dáme
stranou. Do hrnce vsypeme slaninu a
orestujeme ji. Přidáme mrkev, oba druhy celeru, cibuli a česnek, vše orestujeme, vmícháme rajčatový protlak a ještě
chvíli opékáme. Přilijeme víno a necháme svařit na polovinu. Vlijeme vývar,
maso vložíme zpět do hrnce, přidáme bylinky a bobkový list. Hrnec vložíme do
trouby vyhřáté na 160 až 180 °C, a pomalu zakryté dusíme dvě až tři hodiny.
Kontrolujeme. Když je maso měkké, vyjmeme ho z hrnce. Omáčku přecedíme
(zeleninu vyhodíme) a vmícháme do ní
metličkou studené máslo – omáčka se
zjemní a zhoustne. Vrátíme do ní prohřát maso. Brambory uvaříme v osolené
vodě. Poté scedíme a spolu s mlékem a
máslem vyšleháme do hladké kaše.

NÁŠ REGION
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„Ocelové srdce republiky se
mění v technologické centrum“
Poslanec a hejtman
Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák věří, že
region má „skvěle
našlápnuto“. I díky tomu,
že kraj podporuje
nejnovější technologie
a inovativní postupy.
Jak vnímáte náš region, je u nás za
poslední dva roky lépe?
Jsem přesvědčený, že ano. Podařilo se
nám dynamicky nastartovat změnu
image Moravskoslezského kraje. Lidé
o našem regionu hovoří jako o místě,
které má skvěle našlápnuto. Říká se, že
začíná mít šmrnc. Je moderní, nebojí se
jít dopředu. Kdysi jsem o našem kraji
slýchal, že je to nešťastný kout republiky, kde se jen tvrdě dře a těžce žije.
Dnes to už rozhodně není pravda. Negativně o něm mluví jen ti, co u nás dlouho anebo vůbec nebyli. Ano, dřív byl
náš region hlavně průmyslový, ale to se
mění. S dopady těžkého průmyslu se postupně vyrovnáváme, z areálu Dolní oblasti Vítkovic se stalo významné kulturní a společenské centrum, z Ostravy je
jedno z nejzelenějších měst v Česku.
Z ocelového srdce republiky se stáváme
důležitým technologickým centrem.
Co si pod tím představit?
Souvisí to právě se změnami, o kterých
jsem hovořil. V informatice už u nás pracuje stejný počet lidí jako v hutnictví
a poměr se stále proměňuje. Nebojíme
se nejnovějších technologií, jdeme jim
dokonce vstříc. Stačí navštívit Moravskoslezské inovační centrum (MSIC),
kde se koncentrují talentovaní lidé s odvážnými vizemi. Toto centrum podporuje nové technologie a inovativní postupy a napomáhá dynamičtějšímu rozvoji
kraje a firem, které v něm působí.
MSIC založil Moravskoslezský kraj ve
spolupráci s Ostravou. Vzniklo významnou
transformací
dřívějšího
Vědeckotechnologického parku a dnes
se do něj přijíždějí inspirovat odborníci
z ostatních koutů republiky.
Co je jeho hlavním přínosem?
Nabízí zázemí firmám, zlepšuje podnikatelské prostředí v našem kraji. Napomáhá zavádět nové služby a programy
pro podnikatele v různé fázi činnosti.
Ale pozor, nejde o to firmy dotovat.

„Snažíme se v regionu udržet talenty nebo nalákat nové nadané lidi,“ říká Ivo Vondrák.
Podpora spočívá v pronájmu atraktivních prostor centra v blízkosti technické
univerzity, superpočítačového centra
a sdílené infrastruktury pro průmyslový
výzkum a vývoj. Důležitou roli hrají
také externí koučové, kteří pomáhají se
strategickými změnami, jež firmy řeší.
Za rok a půl pomohlo MSIC více než
stovce majitelů firem z regionu najít cestu, jak se dále zlepšovat a získat výhodu
v soutěži na globálních trzích. V současné době v komunitě centra působí celkem 75 inovativních firem, které stále
více spolupracují a jsou si navzájem inspirací. V těchto aktivitách vidím velký
smysl. Jednoduše řečeno, snažíme se
v regionu udržet talenty nebo k nám nalákat nové nadané lidi.
Co konkrétního jim nabídnete?
Zajímavé jsou takzvané vouchery, o které se budou moci podnikatelé přihlásit.
Vouchery bude možné čerpat na ověření produktu při zahájení podnikání, na
získání seniorního zaměstnance pro realizaci strategických změn ve firmě nebo
aplikaci metod průmyslového designu
při produktových inovacích. Na tento
program vyčlenil Moravskoslezský kraj
13 milionů korun. Zajímavých projek-

tů, které MSIC nabízí a chystá, je opravdu spousta. Některé pomáhají firmám
s řízením překotného růstu, jiné usnadní
zavádět principy průmyslu 4.0 ve společnostech či projektech v oblasti vzdělávání. Tak budou moci pedagogové držet krok se stále zrychlujícím rozvojem
nových technologií a zvýší se tím kvalita nejen podnikatelského prostředí, ale
také středoškolského vzdělávání.
Mají firmy o centrum zájem?
Stávající kapacita už je plná a o místo se
zajímá stále více firem. Doufám, že se
nám podaří MSIC rozšířit o novou budovu technologického parku. Byl by to další krok směrem k posílení transformace
našeho kraje. Chceme talentovaným lidem ukázat, že je náš region ideální pro
podnikání a nové vize i dobrý k životu.
Jsme nejaktivnější ze všech krajů ve využívání evropských peněz. V různých
fázích přípravy je aktuálně více než
130 projektů za 5 miliard korun. Máme
kvalitní vzdělávání, je tu spousta zábavy a systematicky pracujeme na zlepšování životního prostředí.
Jak konkrétně jej zlepšujete?
Například se podařilo bryskně vyčistit

FOTO | ARCHIV I. VONDRÁKA

Ivo Vondrák
Narodil se 15. dubna 1959
v Ostravě.
■ Vystudoval strojírenství na
Vysoké škole báňské v Ostravě,
kterou později v letech 2010 až
2016 vedl jako rektor.
■ V roce 2016 byl z pozice uvolněn
poté, co se stal za hnutí ANO
hejtmanem Moravskoslezského
kraje.
■ O rok později uspěl ve volbách
do Poslanecké sněmovny, kde
působí ve výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu.

■

vratimovské kaly. Dále jsme vyměnili
osm tisíc kotlů, za které jsme utratili necelou miliardu a další půl miliardy je nachystáno na další výměny. Jdeme i cestou chytré a čisté mobility. Jedním z našich připravovaných projektů je vodíková doprava, která má téměř nulové emise a mohla by v kraji přispět ke zlepšení
ovzduší.
(PR)
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Severka. Nejznámější
hospoda v Mostě a dost
možná i v celém Česku.
Proslavil ji seriál MOST!
scenáristy Petra Kolečka
a režiséra Jana
Prušinovského.
MONIKA GORDÍKOVÁ
MOST | Televizní série MOST! na sebe
od počátku strhává pozornost. Její tvůrci servírují divákům příhody, v nichž podávají témata jako rasismus, předsudky,
nezaměstnanost nebo lichva zabalená
do velké nadsázky i peprné češtiny.
Asi pětatřicetiletý muž v mostecké
hospodě Severka přestane prsty objímat
orosenou sklenici s pivem a ukazováčkem zamíří na obrazovku televize, která
visí na zdi pár metrů před ním. „Hele,
Meduza,“ upozorní okolo sedící kamarády na záběr ne zrovna oslnivě krásné
budovy mosteckého kulturního střediska. Všichni přikývnou, postupně si naberou z talíře hrst brambůrků a dál pozorně sledují právě vysílaný díl seriálu.
Mlčet ale vydrží jen chvíli. Po pár vteřinách se jim rozzáří oči. „A jsme tady, ty
vole,“ křikne jeden ze zmíněné čtveřice

Česká republika

Štamgasti míní:
„Dycky Most!“
a energicky poposedne na vrzavé židli.
Spontánní reakci má na svědomí záběr
na také už poněkud léty ošlehaný dům
s nápisem Severka.
Předminulé pondělí se na třetí epizodu dívalo přes 1,3 milionu diváků. Přímo v Severce, kde se část děje odehrává, to bylo patnáct lidí. Ticho v sále občas protne smích či hlasitá identifikace
některého z míst ve městě. Naštvanými
slovy tu svérázné dílo, jež rozhodně nevykresluje Most jako ideální místo k životu, nečastuje nikdo. „Mně se seriál
líbí. Musíte ho brát s nadhledem. Je
schválně přitažený za vlasy, aby dostal
tu komediálnost,“ usmívá se návštěvník
Petr. „Je to prostě výborný,“ vyhrkne
upřímně i naproti Petrovi sedící Vláďa.
„Já vám asi budu připadat jako hroznej
kecal, ale pro mě je Most nejlepší město.
Fakt. Ta seriálová hláška Dycky Most!
na mě sedí. Trochu jsem cestoval a díky
tomu zjistil, že náš život tady je super,“
pokračuje. On, Petr i další dva u stolu

přítomní kamarádi jsou zdejší rodáci.
„Máme tu přírodu, dobrej noční život a
město ani není hnusný, jak se říká. Třeba tahle ulice. Byla jste tu někdy v květnu? Podél silnice kvetou sakury. Normálně malý Japonsko. Ty problémy, co
v seriálu řeší, ty jsou přece všude,“ rozpovídá se Vláďa, než na obrazovce zaznamená další známé místo, tentokrát litvínovské: „Hele, jsou na tý skládce Celio, co furt hoří.“ Vzápětí se s ostatními
dohaduje, jestli na místním zimním stadionu stále pracuje jako správce muž,
který je podle nich předlohou Čočkina,
jedné ze seriálových postav. Zatímco v
pondělí večer tu převládá prázdno, o víkendech je tu prý narváno. „Napište, jak
tu skvěle vařej. Sem chodí na oběd i policajti,“ podotýká Karel a ukáže pohledem na okénko ve zdi s nápisem Výdej
obědů. Tabule vedle něj prozrazuje, že
hlavní jídlo tu lze pořídit za 75 korun.
Svým vybavením podnik hosta vrací o
řadu let zpátky. „A tohle se právě líbilo

„Dycky Most!.“ S hláškou ze seriálu
souhlasí i štamgasti restaurace Severka, ve které se děj seriálu také
odehrává.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
Kolečkovi. Ta neuvěřitelná nekultura,“
směje se Franta, jenž sedí na místě televizním divákům dobře známém – pod
zažloutlými plakáty litvínovských hokejistů. Scenárista Kolečko sem také chodil několik let na pivo – s tchánem, když
si našel manželku právě z Mostu. „Něco
má i ode mě. Měl jsem kamaráda Martina, co se stal kamarádkou Martinou,“
líčí v deset večer už hodně veselý Franta, jenž v Severce kdysi dělal číšníka.
Teď je tu štamgast. I on seriál chválí. „Já
vlastně ještě nepotkal nikoho, komu by
se nelíbil,“ dodává Lukáš, provozní a kuchař v jedné osobě.

INZERCE

Eko Dny
11. – 24. února

INZERCE

LIDÉ MOHOU DO KONCE ÚNORA NOMINOVAT VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI,
ALE I SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ORGANIZACE, FIRMY ČI OBCE
Cenu hejtmana za společenskou
odpovědnost a anketu Osobnost
Moravskoslezského kraje vyhlásil hejtman Ivo Vondrák koncem
minulého roku. Nominace může
veřejnost zasílat do konce února,
slavnostní vyhlášení je plánováno na květen tohoto roku.
Anketa Osobnost Moravskoslezského kraje upozorňuje na výjimečné
osobnosti severní Moravy a Slezska
už druhým rokem. Ceny hejtmana za
společenskou odpovědnost budou
letos předány podesáté.
„Těším se na nominace. Každý
z účastníků soutěže přináší do života našeho kraje nový příběh plný
lidskosti jako protiklad rezignace
nebo planého kritizování. Dokud
totiž dokážeme uvažovat o dobrých
věcech a přinášet je do života, aby
sloužily nejen nám samotným, ale
také těm kolem nás, pak jsme na
správné cestě a dokážeme se vyrovnat s problémy, které život přináší,“
uvedl hejtman Ivo Vondrák.
Je přesvědčen o tom, že je důležité vyzdvihnou jednotlivce i celé týmy
a poděkovat jim za to, že dělají pro
kraj, pro občany více, než je jejich
povinnost a než jim ukládá zákon.
„To je podstata společenské od-

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

povědnosti. Klíčem k úspěchu jsou
lidé vzdělaní, pracovití, motivovaní,
altruističtí,“ dodal hejtman s tím,
že samotná nominace a úspěch
v soutěži mohou jejím účastníkům
pomoci zviditelnit se v konkurenci
a motivovat ostatní.

NÁVRH NOMINACE OSOBNOST MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Základní informace o nominovaném
Jméno, příjmení, titul:
Místo a datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Kontaktní adresa:
(liší-li se od trvalého bydliště)

Telefon a e-mail:

Zdůvodnění návrhu nominace:
(stručný popis důvodů nominace; například popis dlouhodobé činnosti, největší úspěchy, hrdinský čin, zásluhy o rozvoj nebo propagaci kraje,
společenský přínos v oblasti kultury, sportu apod.)

Nominaci podává:
Jméno, příjmení, titul:
Adresa trvalého bydliště:

Telefon a e-mail:

Datum a podpis*:
*Podpisem dává nominující výslovný souhlas, aby Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,

IČO: 70890692 zpracoval jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová
adresa pro účely administrace ankety Osobnost Moravskoslezského kraje 2018, dle platných právních předpisů
a po dobu trvání výše uvedené ankety, nejpozději však do 24. 5. 2019. Podrobné informace ohledně zpracování
osobních údajů Moravskoslezským krajem jsou k dispozici na www.msk.cz.

„V době, kdy jsou všichni nastaveni především na výkon a zisk, a kdy
je čím dál těžší prosazovat zájmy
společenské, je to příležitost, jak se
společensky odpovědné ﬁrmy mohou zviditelnit jak mezi konkurencí,
tak u potencionálních uchazečů
o zaměstnání. Zaměstnance je náročné si získat a udržet, a tím, že
má o ně ﬁrma zájem, a dává to dostatečně najevo, se stává žádaným
zaměstnavatelem,“ dodal hejtman
Ivo Vondrák.
Desátý ročník
Soutěž Cena hejtmana kraje za
společenskou odpovědnost pořádá
Moravskoslezský kraj ve spolupráci
s Radou kvality ČR již od roku 2009
– letos je vyhlášen 10. jubilejní ročník.
Moravskoslezský kraj je průkopníkem této soutěže v Česku a inspiruje ostatní. Soutěž je rozdělena do tří
hlavních kategorií – podnikatelské
subjekty, obce, organizace veřejného
sektoru. Ty se dále člení podle počtu
zaměstnanců nebo působnosti obcí.
Hodnotící komise u soutěžících posuzuje řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů.
Zaměřuje se mimo jiné na jejich vztah
k okolí a jeho sociálním potřebám,
podporu sociálně ohrožených skupin,
handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností a další.
Osobnost regionu
Hejtman Ivo Vondrák vyhlásil i druhý ročník ankety Osobnost Moravskoslezského kraje. Loni měla tato
anketa velký úspěch a překvapil

vysoký počet přihlášených. Hlavním
cílem je upozornit veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro
druhé ohromnou inspirací.
„Znáte ve svém okolí někoho, kdo
je ve vašich očích hrdina? Nominujte
ho. Může to být politik, lékař, umělec
nebo třeba ‚jen‘ babička odvedle,
mimořádná celou svojí duší a činy,“
vyzval hejtman Ivo Vondrák.
Osobnost
Moravskoslezského
kraje se bude vybírat ve dvou kolech. V prvním kole bude osobnost
nominovat veřejnost. Lidé budou
mít k dispozici anketní lístek, který
odešlou elektronicky nebo poštou
na moravskoslezský krajský úřad.
Nominace budou přijímány do konce února. Z těchto návrhů pak pětičlenná komise v čele s hejtmanem
vybere vítěze.
Loni občané kraje nominovali celkem 53 osobností, hodnotící komise z nich vybrala vítěze – českého
herce, režiséra, divadelního ředitele,
scenáristu, publicistu, moderátora,
pamětníka holocaustu a bojovníka
za svobodu Luďka Eliáše.
Informace a podmínky přihlášení
do soutěží najdete na:

www.msk.cz
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Muzeum patologie,
které funguje ve Slezské
nemocnici v Opavě, se
rozšířilo o další místnost.
Je jí historická pracovna
patologa s vybavením.

Moravskoslezský kraj

Unikátní muzeum má
i patologovu kancelář

IVANA LESKOVÁ
OPAVA | Už tři roky je v opavské Slezské nemocnici zpřístupněno unikátní
Muzeum patologie. To se na sklonku
loňského roku rozšířilo o novou místnost, a to kompletně vybavenou dobovou pracovnu patologa.
Základ muzea vznikl už před sto lety,
kdy unikátní exponáty začal sbírat profesor Alois Materna.
„Podobnou sbírku mají všechny ústavy patologií lékařských fakult, ale nejsou veřejně přístupné, nebo jen zcela
výjimečně.
K nám přichází až tisícovka lidí ročně. Největší nával bývá o muzejních nocích – loni přišlo téměř 600 návštěvníků,“ líčí primářka. Slezská nemocnice,
která má i muzeum ošetřovatelství, slavnostně otevřela jednu místnost muzea
patologie po revitalizaci před třemi lety.
Loni ji rozšířila o další místnost, která
dává nahlédnout do historie oboru – jde

Primářka Eva Sehnálková v nedávno zpřístupněné historické pracovně patologa v muzeu ve Slezské nemocnici v Opavě.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

o pracovnu patologa. „V pracovně je staré vybavení: stůl s mikroskopem, učebnicemi, sklíčky a krabičkami, do nichž
se sklíčka ukládala. Máme i unikátní fotografie nemocných orgánů na skle, které se dochovaly z období 1. až 2. světové války. Bohužel je není na čem promítat. Ale opavský Institut tvůrčí fotografie slíbil, že nám snímky zdigitalizuje.“
Opavská patologická sbírka je dokonce jediná svého druhu v republice. V
první místnosti, otevřené před třemi
lety, prostřednictvím preparátů představuje různé nemoci – od žlučníkových
kamenů přes cystu na vaječníku až po
zaprášené plíce. Kromě lidských orgánů a částí těl ve skleněných lahvích s
formaldehydem jsou v muzeu i kostěné
preparáty, například pánev či stehenní
kost se střelným zraněním.
„Pocházejí z první světové války. Do
místní nemocnice se dostávali vojáci
s válečnými zraněními,“ upřesnila primářka Sehnálková.
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SVATBY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Slíbit si „ano“ u oltáře je nový
trend, berou se lidé nad 25 let
Svatební ruch se stále
rozšiřuje. V roce 2017 se
mluvilo o boomu,
protože se v zemi konalo
52 567 svatebních
obřadů – to bylo nejvíce
za posledních deset let.
DALIBOR MAŇAS

V

íce než polovina snoubenců se
rozhodne pro sňatek ve věku
mezi 25 až 34 lety. Podle zjištění Českého statistického úřadu se podíl
nevěst, které uzavřely manželství před
dosažením 25 let, za posledních deset
let snížil na 13 procent, ženichů v tomto
věku ubylo na 6 %. Naopak podíl 35letých a starších novomanželek se zvýšil
na 30 % a novomanželů na 43 %.
„Od počátku 90. let se počet sňatků
propadal. Na začátku nového století jejich cifry stagnovaly mezi 52 a 53 tisíci.
Dál klesaly k minimu, jež nastalo v roce
2013. Byl to důsledek změny ve sňatkovém chování obyvatel – větší podíl
osob žil nesezdán a svatba se odkládala.
Dnešek ale ukazuje, že sňatky zase přicházejí do módy,“ vysvětlil předseda
ČSÚ Marek Rojíček.

Berou se, ale později
Byť jsou zástupy nevěst a ženichů v současnosti uspokojivé, stále platí, že mladá generace vstupuje do manželství
méně často a později než jejich rodiče.
„Muži se poprvé žení nejčastěji ve 29 letech, ženy pak ve 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale
v posledních letech příliš nemění.
V roce 2017 dosáhl u mužů 32,2 roku,
u žen potom 29,8,“ popsal předseda.
Nejvíc svatebních obřadů se koná od
června do září. „V tomto období matriky stvrdily uzavření 68 procent všech
sňatků. Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání svatebního obřadu byly červenec
a září,“ uvedla Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
A není novinkou ani to, že nejméně svateb se uskuteční v zimě.
Nejpopulárnějším dnem pro sňatek
bývá sobota. Svou roli ovšem hrají
i různá atraktivní data v průběhu roku.
„Vůbec nejsilnějším dnem z hlediska
počtu uzavřených manželství byla
v roce 2017 sobota 9. 9., kdy se konalo
2 096 obřadů. Následovaly soboty

Jak v zemi přibývá sňatků, volí si snoubenci i netradiční místa pro svatební obřady.

Svatby v cizině
Občané České republiky mohou
uzavírat sňatky i mimo území
státu. V roce 2017 bylo evidováno
1 685 takových sňatků.
Snoubence nejvíc lákalo
Slovensko, Německo a Mauricius.

17. 6. a 1. 7. Mnoho párů si pak zvolilo
za svatební den i pátek 7. 7.,“ vyjmenovala Štyglerová.
Častější jsou v republice svatby, je
jich až deset procent, kdy je jedním ze
snoubenců cizí státní příslušník. V roce
2017 to bylo celkem 4 648 smíšených
manželství: muži nejčastěji pocházeli
ze Slovenska, Německa a Spojeného
království. „Pokud ženich s českým občanstvím vstupoval do svazku s cizinkou, šlo obvykle o ženu ze Slovenska,
Ukrajiny či Ruska,“ řekla Štyglerová.
Za první pololetí loňského roku uzavřelo sňatek v republice opět více lidí:
do manželství vstoupilo 20 916 párů.

Svatební veletrhy
S touhou po velké životní změně počítají i obchodníci. Na mnoha veletrzích vystavují ty nejkrásnější svatební šaty,
snubní prsteny, dorty či kytice. Minulý

víkend se na výstavišti Černá louka
v Ostravě konal již 11. ročník veletrhu
Svatba.
„Představily se nové trendy v oblasti
svatební módy, snubních prstenů, dortů, vázání svatebních kytic, fotografování a mnoho dalšího,“ uvedla Katrin Adamová z Černé louky.
Odborníci na něm poradili zájemcům
s výběrem místa pro sňatek, nabízeli
jim organizaci obřadu a zajištění svatby
na klíč.

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

„Velkou inspiraci přinesl doprovodný program, který probíhal po celou
dobu veletrhu na hlavním pódiu veletrhu, kde se konaly přehlídky svatební
a společenské módy, ukázky vázání svatebních kytic, zdobení dortů i soutěže
vystavovatelů,“ prozradila Adamová.
Na ploše 3 500 m2 se v Ostravě představilo přes 60 vystavovatelů. „Přítomní soutěžili například o svatební šaty.
Nově se předvedly přehlídky malovaných bot a květinové šperky.“
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Čínský ﬁlozof Konfucius: Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než...

Tajenka: ... proklínat tmu.
INZERCE

DÚOPAM s.r.o.

Vaše účetnictví ve správných rukou

 vedení daňové evidence
 vedení podvojného účetnictví
podnikatelům
 účetní poradenství
 personální a mzdová agenda
 rekonstrukce účetnictví
 daňové poradenství
Kontakt:
• Nádražní 21, 702 00 Ostrava
• Tel: 596 117 230
• Mobil: 603 519 751-2
• E-mail: duopam.sro@tiscali.cz
• www.duopam.cz

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

MALOVÁNÍ + ÚKLID
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
www.bestostrava.cz

✆ 596 133 692
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České tenistky vyrážejí
za obhajobou Fed Cupu
V Ostravar Aréně české
tenistky vyrážejí za
obhajobou prvenství ve
Fed Cupu. V sobotu
a v neděli, vždy od
13.00, hostí Rumunky.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Jedničkou českých tenistek je světová pětka Karolína Plíšková,
rumunský tým vede světová trojka Simona Halepová.
„Utkání je naprosto otevřené, padesát
na padesát,“ prohlásil nehrající kapitán
českého výběru Petr Pála.
Upozornil, že Rumunky nejsou jen
Halepová... „Je tam i Buzarnescuová,
která patří do třicítky na světě, i když letos se jí ještě nezadařilo. Tenis však umí
velice dobře,“ řekl Pála. „A mají další
hráčky – Beguovou, nepříjemnou
Niculescuovou, mají tři varianty do
čtyřhry, takže to je opravdu tým, který
by měl mít stejně jako my ambice vyhrát titul.“
Barbora Krejčíková podotkla, že je
čeká hodně náročné utkání. „Všech pět
rumunských hráček, které jsou v nominaci, je ve světové stovce,“ dodala. „Ale
hrajeme doma. Fandové nás poženou.“
Pála se do Ostravy těšil. „Věřím, že
nám jako vždy pomůžou ostravští diváci, protože tady to bylo vždy skvělé,“
řekl.
INZERCE

Nehrající kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála a tenistka Barbora
Krejčíková s pohárem za loňský triumf.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
Jenže minulý víkend při utkání Davisova poháru mezi Českem a Nizozemskem ochozy nebyly zdaleka zaplněné.
„Doufám, že na nás plno bude,“ podotkl kapitán. „Ale je to těžké, když se
takto v jedné hale hrají dvě utkání po
sobě. Ne každá rodina má neomezený
rozpočet, takže si musí vybrat jedno,
nebo druhé. Záleží, kdo doma rozhodne, na co se půjde. Ale v Ostravě diváci
byli vždycky. Moc se na tu atmosféru těšíme.“
Ve prospěch českých tenistek hraje
i to, že v Ostravě všech pět zápasů od
roku 2012 vyhrály...

Startuje napínavé
fotbalové jaro
KARVINÁ, OSTRAVA | Pořádně napínavé jaro mají před sebou fotbalisté Baníku Ostrava a MFK Karviná v první
lize.
Baník, který dnes začne v 18.00 na
hřišti Dukly Praha, bude usilovat o udržení mezi nejlepšími šesti celky soutěže. Karvinští budou bojovat o záchranu.
A začnou zostra – zítra od 15.00 hostí
Slezský FC Opava.
Karviná jde do zápasu povzbuzena
výhrou z posledního přípravného utkání, v němž porazila polské GKS Tychy
4:1. Přitom předtím v pěti duelech nastřílela pouhé tři góly.
„V předchozích zápasech jsme měli
problém vstřelit více než jeden gól a někdy i ten jeden. Jsme rádi, že se nám
před ligou střelecky dařilo. Snad jsme
se směrem do ligy nakopli,“ uvedl karvinský záložník Lukáš Budínský.
Do duelu vedl tým v roli kapitána. Tudíž je pravděpodobné, že sezonu už
v Karviné dokončí, byť o něj usilovala
především Mladá Boleslav. „Do léta
jsem hráčem Karviné, a co bude pak, se
uvidí,“ potvrdil Budínský.
Karvinský trenér Norbert Hrnčár podotkl, že mužstvo ještě musí zapracovat
na agresivitě.
(jsl)
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 SDÍLEJTE FOTKY NA NAŠEM FACEBOOKU 
A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY!
ZA NÁKUP NAD 200 KČ V NAŠEM OC
VALENTÝNSKÝ DÁREK

www.oc-galerie.cz
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KVALITNÍ PVC

Presto Plus

tloušťka 3 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm, šíře 3 m

-15
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Platí pouze do 28. 2. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.
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...inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

máme

koberců,
yu
PVC a vinylu

í sle
va

řezání podlahové
krytiny na míru

5m

sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno

obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

BRENO.cz
koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Platí do 28. 2. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za ppřípadné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedenyy včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
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