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V hotelu Beránek v Náchodě vyhlašovali už posedmé vítězky soutěže Nej sestřička roku. Klání má ukázat náročnou práci
zdravotnic, jejich profesionalitu i chování k pacientům. Do soutěže se přihlásilo 454 sestřiček. FOTO | MARTIN VESELÝ

ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | Strach
o další osud staré školy u kostela Svaté-
ho Ducha v Krčíně nebývale spojil tam-
ní obyvatele. Hromadně podepisovali
petici, protože se šířily zvěsti, že Nové
Město nad Metují školu prodá nebo
možná i zbourá. Radním však nestačilo,
že se lidé vyslovili v petici, a chtěli od
nich, ať ještě odpoví v anketě. Kvůli
tomu otevřeli prázdnou školu v září v
rámci Dnů evropského dědictví.

„Většina lidí se vyslovila v anketě

pro vznik multifunkčního centra a místa
pro spolkovou činnost, dále také pro mu-
zeum. To ostatní byly už jen drobné ná-
pady. Městská rada vzala výsledek anke-
ty na vědomí, poté o staré škole budou
debatovat odborníci z komise pro vý-
stavbu a rozvoj,“ říká novoměstský mís-
tostarosta Michal Beseda.

Mezi místními lidmi je teď stará ško-
la horkým tématem. „Také jsem pode-
psal petici. Mně by se zamlouvalo, kdy-
by v bývalé škole vznikly startovací
byty, protože třeba v naší ulici už nej-
sou skoro žádní mladí lidé. Bohužel je

pravda, že Krčín a Nové Město se navzá-
jem příliš nepodporují. Dřív byl Krčín
samostatný a někteří obyvatelé by si to
znovu přáli,“ míní starší muž z Husitské
ulice v Krčíně, ale nechce se představit.

Další muž ze sousedství staré školy
má jasno. „Škola sloužila k bydlení, ale
už je půldruhého roku prázdná, postup-
ně se vylidnila. Mně by nevadilo, kdyby
ji zbourali, vždyť kolik je takových
zchátralých staveb po celém státě. Ale
ony to určitě zaplatí evropské fondy,“ la-
mentuje starší muž na procházce se
psem. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Nej sestřičky ukázaly šarm i vtip

Krčínští bojují za školu
Stovky lidí podepsaly petici za záchranu staré školy. Chtějí společenské centrum
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ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ

NÁCHOD | Pět desítek hospod a restau-
rací na Náchodsku se připojilo ke
Dnům českého piva, kdy čepovaly ná-
chodský Primátor. Sládek Pavel Koří-
nek navštívil v Novém Městě nad Metu-
jí restauraci Rajská zahrada a Bartoňo-
vu útulnu v Pekle i hospody na Rychtě a
ve Vrchovinách, kde debatoval se zá-
jemci. „Všem nám pivovarským jde o
to, abychom z pití piva udělali zážitek.
Každý takový zážitek potřebuje klasic-
kou restauraci či hospodu. Chceme, aby
za výčepem stál poučený hostinský
nebo výčepní, proto jsme vybudovali v
pivovaru školicí středisko. Pivní kultu-
ra se snoubí s gastronomií, takže učíme
i to, co je teď módní, tedy párování piva
s jídlem,“ říká Pavel Kořínek. Do škole-
ní hostinských i lidí kolem exportu Pri-
mátoru se pustil, ještě než šel do důcho-
du. Už tehdy totiž pivovar produkoval

kolem patnácti piv a bylo třeba vysvětlo-
vat, k čemu se hodí. Nyní Primátor vy-
váží do 35 zemí světa.

Vařili jste k pivním dnůmněco speci-
álního?
Nabízet pivo pro jeden den je pro pivaře
hodně málo, takže připravujeme 17 dru-
hů piv celoročně a k tomu dvě sezonní:
velikonoční jarní zelené a polotmavou
jedenáctku přes léto. Jako asi jediný pi-
vovar v republice však nabízíme všech-
ny základní čtyři kategorie piva. Je to
české pivo, tedy to, kterého se uvaří asi
šedesát procent z celosvětové výroby.
Pak pivo typu Ale, jemuž se u nás říkalo

červené, když se ještě nepoužívaly tep-
loměry a měřilo se jen obnaženým
loktem, takže vše bylo připálené a slad
se sušil nad sto stupňů Celsia. Dále jde
o bílé pšeničné pivo Weizen a Stout.

Podílel jste se i na nejlepším pivu
světa, náchodskémWeizenbier?
Pivovarství začínalo na bílém domácím
pivu, dnes se mu říká pšeničné. Praxe tu
však nebyla žádná, proto jsme vycesto-
vali do oblasti, kde se vaří, což je hlav-
ně Bavorsko, kde mu říkají Weizen.
Když náš původně městský pivovar v
Náchodě slavil sto let, vytáhli jsme si z
archivu informace, že od 17. století měs-
to vlastnilo malou sladovnu na výrobu
ječného sladu a sladovnu na výrobu pše-
ničného sladu používaného pro bílé
pivo. Recept tam nebyl nijak detailní,
proto jsme vyjeli do Bavorska, kde vaří
nejlepší pivo tohoto typu a mají tam
800 pivovarů. Objížděli jsme je a tahali
informace ze sládků. Složitě jsme dojed-
návali, aby nám nechali kvasinku a tu
jsme pak tady nechali archivovat. Oni
nám říkali: Jako Češi jste nejlepší ve va-
ření českého zlatého piva, ale toto bílé
je záležitost Bavoráků. My jsme si říka-
li, že na to máme. Během pár let jsme se
tak zdokonalili, že na soutěži World
Beer Awards v Anglii v roce 2013 vy-
hlásili napříč kategoriemi, že super pivo
světa je Weizenbier z Náchoda.

Vždy jste si přál stát se sládkem?
O tom rozhodl můj otec, který sládko-

val v Hlinsku v Čechách. Pod pivova-
rem byla turbína a stará nádrž na vodu,
kde bývala spousta ryb, takže já chtěl
vždy do Třeboně a stát se rybářem. Otec
řekl, že ne, že prý mám dobrý vztah k
pivu. Jak se u nás dalo na stůl, jako dítě
jsem ho chtěl ochutnávat. Poslal mě na
střední pivovarskou školu a po vojně
jsem se vrátil do Náchoda. Otec se se
mnou hodně bavil o historii piva, ale ješ-
tě víc mě ovlivnila maminka, která byla
takový malý generál, udělala si podniko-
vé pivovarské zkoušky a začala vařit.
Ona tomu fakt rozuměla! O prázdni-
nách jsem s ní vařil, dávala mi detailní
informace a zasadila ve mně to, že jsem
pak s velkou radostí vždy vařil něco no-
vého a objevoval. Proto jsem chtěl vždy
nové a nové pivo.

Kam dospělo české pivovarnictví?
České pivo se uvařilo poprvé v Plzni. V
19. století tam došlo ke vzácné shodě,
že v představenstvu pivovaru byli čeští
a němečtí sládci. Do té doby se vařilo
jen červené nebo bílé a oni ho spojili do
zlatého.

A kam se chcete vyvíjet vy?
Vedle klasické produkce piv českého
typu chceme dále rozvíjet speciální
piva, v současnosti jich vaříme již více
než třicet procent. Myslíme si, že to je
cesta, jak získávat nové zákazníky. Sa-
mozřejmým základem je používání nej-
kvalitnějších surovin a dodržování tra-
dičních postupů našich předků.

Pavel Kořínek hlídá kvalitu náchod-
ského piva. FOTO | ARCHIV PIVOVARU
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Toužil se stát rybářem,
rodinná tradice však
dovedla Pavla Kořínka
k profesi sládka
v pivovaru v Náchodě.
Působí tam 43 let a dnes
dohlíží na kolegy jako
emeritní sládek.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Do zářijové ankety se zapojilo přes
sto lidí. Asi třetině by se líbilo, kdyby
se škola proměnila v centrum pro veřej-
nost a důchodce s venkovním fitness,
dětským hřištěm, pobočkou knihovny,
místním muzeem, mateřským centrem,
výstavami a spolky. Pro záchranu budo-
vy za každou cenu se vyslovily skoro tři
čtvrtiny respondentů. Jen pět procent
účastníků pokládá školu za nevýznam-
nou a byli by pro prodej nebo demolici.

Když se o koupi usedlosti z 19. století
začal zajímat možný kupec, trojici žen
to vyburcovalo k petici. Navíc zakládají

nový spolek, který by mohl vzniknout v
prvních měsících příštího roku. Vyzval
je k tomu i novoměstský starosta Petr
Hable, podle nějž by spolek mohl pro-
story provozovat. Podobně už totiž fun-
guje nová klubovna pro obyvatele Spů
nebo hasičárna ve Vrchovinách.

Radní odmítli, že město upřednostňu-
je demolici nebo prodej školy. Aktivist-
ky jim vytýkaly špatný stav budovy, ale
podle jejich odborníků je možné ji ještě
zachránit. „Jde o nejstarší budovu ob-
čanské vybavenosti v Krčíně a je v ma-
jetku města. Přitom tady nemáme žádné
místo, kde by se scházeli dospělí, senio-
ři i děti. Do spolkového domu na náměs-

tí jsou to tři kilometry, což je pro část se-
niorů nedostupné, scházíme se po do-
mácnostech. Přitom je hlad po spolko-
vém životě. Já jsem učitelka, takže by
mi bylo líto, kdyby se škola prodala
nebo necitlivě přestavěla,“ řekla iniciá-
torka petice Tamara Samková.

Vedení města odhaduje, že by oprava
školy vyšla na 5 až 7 milionů korun. Ve
zdech jsou praskliny, je potřeba opravit
sítě i celou stavbu včetně střechy. Budo-
va vypadá zajímavě, ale nemá památko-
vou ochranu. Podle chystaného zákona
by si ji však město mohlo případně usta-
novit coby památku místního významu.
„Napřed chceme vědět, k čemu by budo-

va sloužila, teprve pak můžeme předlo-
žit konkrétní záměr do městské rady,"
tvrdí místostarosta Michal Beseda,
podle nějž musí město zvažovat, na kte-
ré investice se dostane.

Podle Čestmíra Brandejse se ve staré
škole začalo vyučovat před 190 lety,
kdy ji tvořila jediná třída a dvě světnič-
ky pro rodinu učitele. Roku 1892 vznik-
la nová škola na Žižkově náměstí.
„Byla jsem překvapena, že stará škola
není v tak hrozném stavu. Nejhorší je ji-
hozápadní roh, který se trhá snad od se-
dmdesátých let,“ říká architektka Marie
Davidová, která pomáhala krčínským
aktivistkám.

Sládka k pivu přivedla maminka.
V Náchodě vaří přes čtyřicet let

Krčínští bojují peticí za starou školu
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Nastupte
do Škodovky

Staňte se součástí ŠKODA týmu a užijte si až
60 zaměstnaneckých výhod a beneitů.

Pro náš nejmladší závod Kvasiny hledáme vyučené:
automechaniky, karosáře, lakýrníky, svářeče,
operátory výroby a operátory logistiky.

Kontaktujte nás na bezplatné infolince
800 244 244 nebo na
www.nastuptedoskodovky.cz.

775 19 19 18

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

INZERCE

LADISLAV POŠMURA

ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH | Za-
jímavé novinky chystají lyžařská stře-
diska v Orlických horách i Krkonoších.
Orlickohorské Říčky rozšířily sjezdov-
ky, červenou skoro v celé své délce,
nové úseky vznikly i na modré a pod čer-
nou sjezdovkou.

„Vybudovali jsme také velký prostor
pro lyžařskou školu, která bude mít nej-
modernější vybavení včetně pohyblivé-
ho pásu a otočného zařízení. Kompletně
opravujeme sociální zařízení a investu-
jeme do pohodlnějšího a rychlejšího od-
bavení u turniketů. U horní stanice lano-
vé dráhy roste nová chill out zóna se za-
střešeným Aprés ski barem,“ vyjmeno-
val novinky nadcházející sezony ředitel
Skiklubu Ústí nad Orlicí Jan Duffek.
Celková investice do střediska je okolo
osmi milionů.

Lyžování s úsměvem

Zasněžovací systém prodlouží sezonu i
ve Skiareálu Olešnice, kde letos opět
vsadí na projekt Usměvavé lyžování.
„Funguje tak, že do skiareálu přijíždějí
autobusy s dětmi ze školek z východo-
českého regionu. Letos se zúčastní víc
než tisíc dětí,“ prozradil jednatel oleš-
nického střediska Marek Feuermann.

Stavbu teleskopického vleku, který
bude sloužit jako doplněk k současné-
mu dvoukotvovému, plánují v soused-
ním olešnickém Skiareálu Hartman.
„Jiná investice, a to v hodnotě zhruba tří
a půl milionu, šla na rozšíření ubytova-
cích kapacit o další apartmánový do-
mek,“ uvedla Radka Hartmanová. Celo-
denní permanentka bude v Olešnici stát
290 korun.

Další z orlickohorských areálů Zdob-

nice letos nově nabízí lyžařům zdarma
měřenou slalomovou trať.

Tisíce Čechů míří za lyžováním také
do polského Zieleniece. Zdejší ski are-
na vymění stávající teleskopické vleky
v komplexu Mieszko za moderní 501
metrů dlouhou čtyřsedačkovou lanov-
ku, která vyveze za hodinu 2 400 lidí.
„Lyžařům bude ve středisku k dispozici
také nový 300 metrů dlouhý teleskopic-
ký vlek u hotelu Zieleniec a penzionu
Mieszko I, 350 metrový teleskopický
vlek u baru Mieszko II a dva cvičné vle-
ky pro výuku jízdy na lyžích a snowbo-
ardu dlouhé 150 a 90 metrů,“ informo-
vala Ewa Kamyczeková z Turistických
služeb Mieszko v Zielenieci. Do konce
podzimu dostaví dětské zimní hřiště.

Napilno měli přes léto také v lyžař-
ských střediscích v Krkonoších.
Špindlerův Mlýn letos investoval více
než 210 milionů korun. „Rekordně rych-

lé zasněžování zajistí nejmodernější za-
sněžovací systém současnosti ve Sva-
tém Petru. Vznikne tam i jedna z největ-
ších lyžařských školek pro děti u nás.
Největší investici si vyžádala zbrusu
nová vyhřívaná šestimístná lanovka na
Pláně. Pohodlná sedačka zvýší komfort
i na Horních Mísečkách,“ informovala
mluvčí skiareálu Martina Voráčková.

Lanovka na Pláně nahradí starou čtyř-
sedačku. „V dolní stanici bude moderní
pás, který zvýší bezpečnost a pohodlí ly-
žařů při nastupování. Nástupní prostory
budou nyní na úrovni terénu, takže lyža-
ři už nebudou muset využívat visuté ná-
stupiště. Už jsme celou trasu osadili no-
vými podpěrami, roste horní i dolní sta-
nice. Lanovku spustíme při tradičním
Špindl Ski Openingu 11. až 13. prosin-
ce,“ sdělil ředitel Skiareálu Špindlerův
Mlýn Čeněk Jílek.

Petr Kánský z areálu v Říčkách u nově rozšířené modré sjezdovky s novým
připojovacím pruhem pro začínající lyžaře. FOTO | MARTIN VESELÝ

OPOČNO | Sokolníci s orly a dalšími
dravci se sjeli na 48. mezinárodní setká-
ní v Opočně na Rychnovsku. Ve středu
zahájili mistrovstvím sokolovitých drav-
ců ve stoupavém letu, od čtvrtka do so-
boty vyrážejí do sedmatřiceti honiteb
na Rychnovsku, Náchodsku, Hradecku
a Pardubicku.

„Letos se přihlásilo 95 sokolníků z
Česka, Slovenska, Polska, Rakouska,
Německa, Francie, Anglie a Belgie. V
Opočně budou k vidění orli skalní, jes-
třábi lesní, káňata Harrisova a rudo-
chvostá, ze sokolovitých dravců to bude
raroh velký, sokol stěhovavý a lovec-
ký,“ řekl vrchní lovčí Zdeněk Havrá-
nek. Zájemci mohou vyrazit na slavnost-

ní nástup lovců na nádvoří renesanční-
ho zámku v pátek od 10 hodin a v sobo-
tu od 9 hodin, výřady s ulovenou zvěří
se konají vždy v 19 hodin. Pražský so-
kolník Petr Kolomazník, který dřív vy-
stupoval s dravci na zámku Konopiště,
předvede ukázky sokolnického umění v
sobotu od 10 hodin na Vodětínském
kopci v Opočně. První ročník meziná-
rodního opočenského setkání se konal v
roce 1969. Tehdy se účastnilo 53 drav-
ců a sokolníci s nimi ulovili 15 ko-
roptví, 62 bažantů, 67 zajíců, 1 králíka,
21 vrabců, 1 kočku a 3 kusy ostatní zvě-
ře, celkem tedy 170 kusů. Sokolnickou
tradici ocenilo UNESCO jako světové
kulturní dědictví. (tů)

Širší sjezdovky, lepší vleky i děla
Novinky a kvalitnější podmínky pro lyžování v Orlických horách hlásí před sezonou tamní areály

Sokolníci ukážou dravce
na zámku i v polích
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VERONIKA MÜLLEROVÁ

ČR | Při nahrávání nové desky MIRO
Meky Žbirka spolupracoval se zkušenými
anglickými hudebníky. „Díky tomu jsem
se mohl soustředit jen na zpěv,“ říká.

Cestouna rozhovor jsemse zaposlou-
chala do jedné z vašich nových písní
s názvem Live, která je o vztahu přes
internet. Co vy a technika?
Teď nás na každém kroku provázejí mai-
ly, iPady, chytré mobily… Vídám napří-
klad lidi, kteří sledují televizi a mají při-
tom ještě v ruce iPad. Takový je duch
doby, ve které žijeme, že nám nestačí vě-
novat se jedné činnosti, ale potřebujeme
dělat simultánně alespoň dvě. Já všechny
tyhle přístroje obdivuji, když si předsta-
vím, co všechno nám umožňují. Pak se
ale stává, že s někým telefonuji a on je tři
metry ode mě. Tehdy už je to komické.

Vaše nové dvojalbums názvemMIRO
je teprve pár týdnů na pultech. Zaží-
váte ještě po tolika letech v hudební
branži napětí v souvislosti s tím, jak
na novou deku lidé zareagují?
Na povrchu napětí příliš nepociťuji, ale
podvědomě jej někde v sobě určitě mám.
Občas mě to dokonce samotného zasko-
čí. Někdo se mě nedávno ptal, zda mě ješ-
tě vůbec baví, když mám třeba novou pí-
seň a slyším ji v rádiu. A já mu na to poví-
dám: Neblázni, to mě baví dvakrát víc,
než když jsem to dělal předtím, protože si
toho čím dál tím víc vážím. Když slyším,
že třeba písničku Fair Play hrají v rádiu,
a já s tím přitom ani moc nepočítal, proto-
že jsem ji napsal jen do filmu, tak mě to
nakopává a baví možná ještě víc než
v době, kdy jsem měl hit Biely kvet. Dvě
věci mi nezevšední – nahrávání v Abbey
Road a ten pocit, když vydám album
nebo novou píseň a slyším ji pak v rádiu.

Zmínil jste slavné anglické studio Ab-
bey Road, kde album vzniklo. V jed-
nom z rozhovorů jste řekl, že se vám
tam natáčelo neuvěřitelně snadno.
Bylo to opravdu jen tím, že po technic-
ké stránce se jedná o světovou špičku?
Víte, je to tak, že když jsem věděl, že cho-
dím do Abbey Road, tak jsem byl oprav-
du připravený. Tam si z nich nechodíte
dělat legraci. Když někde stojíte a uvědo-
mujete si, že metr od vás Paul McCartney
nazpíval Yersterday, tak tam nezačnete
blbnout. Proto se mi lehko zpívalo, byl
jsem velmi dobře připravený, a to nejen
proto, že čas strávený tam je velmi drahý.
Navíc princip tohoto nahrávání byl tako-
vý, že jsem se rozhodl dát absolutní vol-
nost producentovi. Takže on vybral ang-
lické hudebníky, všechno nahráli, zaran-
žovali, vyprodukovali. Skvělá spoluprá-
ce, protože každý dělal skutečně to, co
měl. Nestál jsem nad bubeníkem a neme-
ditoval nad tím, jak má zahrát nějaký pře-
chod a tak dále. Mohl jsem se skuteč-
ně soustředit jen na zpěv v prvotříd-
ním studiu. Nebylo se na co vy-
mlouvat. (smích)

Jak moc je pro českého
nebo slovenského in-
terpreta dosažitelné
nahrávání na takto
slavném místě,
pokud se na to
díváme z fi-
n a n č n í h o
hlediska?
Je třeba si
uvědomit,
že pro mě je
Abbey Road

trochu specifická věc, a ne každý muzi-
kant to tak cítí. Pro mě je právě to místo
spojené s určitými emocemi. Už proto, že
jsem měl vždy vztah k tvorbě Beatles
a mnohých dalších, kteří tam točili. Ale
kdybych měl poradit, kde by měl muzi-
kant nahrávat, tak samozřejmě musím ob-
jektivně říct, že dnes vám udělají kvalitní
nahrávku i v jiných studiích a bude to eko-
nomicky dosažitelnější. Radit někomu,
aby své nové album nahrával právě v Ab-
bey Road by nebylo úplně zodpovědné.
Pro mě mělo neuvěřitelnou přidanou hod-
notu, takže se ani nedá hovořit v této sou-
vislosti o financích.

Nenapadlo vás, že byste se textů na
anglickou desku zhostil vy sám? Jste
jeden z mála našich muzikantů, o je-
jichž angličtině není na místě pochy-
bovat. Ostatně vašemaminka jeAng-
ličanka.
Já jsem na desku napsal dvě skladby v an-
gličtině, ale když jsem měl možnost pra-
covat s někým, jako je textař Pete Brown,
což je vlastně básník, který psal texty na-
příklad pro Erica Claptona, tak jsem po ní
okamžitě skočil a už jsem se vůbec svými
věcmi nezaobíral.

Ačkoli vaše písně otextovala taková
osobnost, velká část českých a slo-
venských posluchačů dá pravděpo-
dobně přednost skladbám ve sloven-
štině. Jinými slovy, připustil jste si ně-
kdy myšlenku, že děláte desku, kte-
rou rádia možná nebudou chtít hrát,
a může se stát, že zůstane v pozadí
za původně neplánovaným sloven-
ským CD?
Víte, nad některými věcmi není dobré pře-
mýšlet. Kdybych o tom příliš uvažoval,
možná bychom ani nic nenatočili. Jedno-
duše jsem se držel svého pocitu, že tako-
vé album chci natočit. Velmi ho chci nato-
čit, a to s kvalitními anglickými texty.
Dále jsem si otázky nekladl. Když tak

vzpomínám, ani kdysi na začátku, když
jsem začal dělat písničky, jsem se

nezamýšlel nad tím, kdo to
bude poslouchat. Dělal jsem
to proto, že mě to bavilo.

Když už se bavíme o ang-
ličtině, jak se díváte na
to, když se o ni pokouší
čeští interpreti? Nemáte
pocit, že jde stále ještě
trochu o pole neorané?
Samozřejmě to není nic
lehkého. Já jsem v tom vy-
růstal, měl jsem mámu
Angličanku a v podstatě
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Písně pro nové dvojalbum Mira Žbirky vznikaly
v legendárním londýnském Abbey Road. „Kvalitní
nahrávka se dá natočit i v jiném studiu a finančně
dostupněji, ale pro mě je to místo spojené s určitými
emocemi,“ říká muzikant, na jehož hitech nyní stojí
i muzikál Atlantida, který se hraje teprve první měsíc.

5plus2
■ ROZHOVOR

Miroslav „Meky“ Žbirka
■ Narodil se 21. října 1952 v Bratislavě. Jeho matka
je Angličanka, otec Slovák.

■ Písně často zpívá v obou jazycích svých rodičů,
je velkým obdivovatelem kapely Beatles.

■ V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým
slavíkem a jako druhému vůbec se mu podařilo
v této anketě porazit Karla Gotta.

■ Žije a bydlí se svou rodinou v Praze.

Ve studiu, kde hráli Beatles,

ČR | Hlavní pozornost na sebe u sporá-
ků na Primě strhává kamioňák Milan.
V žaludku mu leží dvacetiletý Libor,
kterého oslovuje juniore. Chce si Milan
pořád něco dokazovat, jak si myslí Kvě-
ta? „Považuje se za upřímného, ale ve
výsledku je falešný jak pětka.“

Mladý amatérský kuchař Tomáš (28)
se v pondělí kvůli zelňačce dostal pod
palbu kritiky. Ani s vepřovou na čers-
tvých liškách nezabodoval. Lišky, stej-
ně jako předtím zelňačka, jsou prý na-
hořklé a smetanový přeliv moc sladký.

Štrúdl z polotovaru

V úterý hostitel Milan (49) startoval na
jedno našlápnutí jako jeho oblíbená mo-
torka. A podváděl. „Připravil jsem si ku-
lišárnu,“ napínal dálkový řidič diváky.
„Štrúdl udělám z polotovaru a uvidíme,
zda to poznají, nebo ne. Hostům se při-
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jsem odmalička poslouchal angličtinu,
takže pro mě nebylo těžké vyslovovat slo-
va a hlásky, které dělají ostatním často
problémy. Když se ale někdo velmi sna-
ží, velmi chce a má dobré ucho, tak se do-
káže dostat na takovou úroveň, že přesta-
ne mít takzvaný akcent. Všiml jsem si, že

Angličani jsou velmi shovívaví, pokud
přijdete a budete s nimi mluvit anglicky.
Budou se vás snažit pochválit, že mluvíte
dobře a vy se budete cítit v pohodě. Ale
když se má zpívat, posluchači jsou trochu
přísnější. Že bych v anglických hitpará-
dách slýchal nějaké písně, ve kterých je
patrný cizí akcent, to se nestává.

Cobyste zpěvákům, kteří se snaží za-
bodovat v cizím jazyce, poradil?
Pokud chce někdo skutečně zpívat anglic-
ky, měl by se tomu absolutně věnovat
a snažit se dosáhnout takové výslovnosti,
aby nikdo už neřešil, odkud je. To je to
nejlepší, co se může stát. Potom je důleži-

tá také kvalita textů. Angličtina by měla
být skutečně anglická. Někdy poslou-
chám naše texty a připadá mi, že slova
jsou do cizího jazyka jakoby našroubova-
ná. Že některé naše obraty jsou přeložené
způsobem, kterým se ale v Anglii vůbec
nemluví.

Před nedávnem měl premiéru muzi-
kál, který je poskládaný z vašich hitů.
Jak jste s ním byl spokojený?
Nejsem žádný muzikálový odborník a ni-
kdy by mě nenapadlo, že tenhle žánr
bude ve spojitosti se mnou nějaké téma.
Znám některé slavné stěžejní muzikály,
ale to je vše. Když mě tedy pozvali na
premiéru, tak si do hlediště nesedl nějaký
nabroušený kritik. Já jsem se při tom
ohromně bavil. Režisér stále nevěřil
mým ujištěním, že jsem v pohodě a ne-
musejí řešit, co jim povím. O tom, jak ten-
to muzikál dopadne, rozhodne jeden jedi-
ný kritik, a to je čas. Zatím to celé teprve
začíná. Za sebe mohu říct, že mě tam ba-

vila spousta věcí a moc jsem si to užíval.
V neposlední řadě „I‘m only human,“
jak se anglicky říká. Jsem jenom člověk
a potěšilo mě, že z mích písní něco tako-
vého vzniklo.

Když jste slyšel své hity v jiné úpravě,
nenašel jste v nich třeba zpětně ještě
nějaký jiný rozměr?
Ano, oni se samozřejmě nebránili humo-
ru. Tomu jsem se nebránil celý život ani
já, vychovávaný svými bratry, kteří si ze

mě utahovali, když jsem byl malý. Takže
jsem na to byl připravený. Nejsem hákli-
vý na to, že by se nic mého nesmělo mě-
nit. Je tam například část, kde jdou za se-
bou skladby s určitými emocemi, objevu-
je se nějaký patos a do toho je tam vsunu-
té cosi o dámských kabelkách. Z toho
jsem byl úplně paf! Uvědomil jsem si, že
dámská kabelka je něco, co mě neuvěřitel-
ně fascinuje, a asi se neubráním tomu, že
se někdy v některém mém textu objeví.
Je to podle mě fenomén. (smích)

Žbirka moderátorem i hercem
Na začátku 90. let servíroval Miro Žbirka posluchačům
hity, které bodovaly v zahraničních hitparádách, coby
moderátor televizního pořadu Rhytmick (na snímku
z technicky nepříliš kvalitního záznamu pořadu). Ten byl
mimořádně populární obzvláště u mladé generace. Před
kameru se několikrát postavil také jako herec. Poprvé to
bylo v rodinném televizním filmu Neberte nám
princeznu z roku 1981, kde si zahrála také jeho pěvecká
kolegyně Marika Gombitová.
Epizodně se objevil i v oblíbených televizních seriálech
Redakce a Ordinace v růžové zahradě.

prostě blbnout nezačnete

„ Češi a Slováci své texty někdy šroubují
do cizího jazyka tak, jak se tam nemluví.

INZERCE
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Jsou slavnými sportovci, vydělávají miliony,
ale někdy se dostanou do pořádného
maléru. A to mnohdy
svou vlastní vinou.
Vzpomeňte si na
případy, které vám
dokážou, že nejen
fotbalista David
Limberský umí
svými excesy
vyvolat rozruch
i mimo
stadiony.

Když noční jízdu fotbalového reprezentanta DAVIDA
LIMBERSKÉHO pražským Smíchovem zastavila zeď,
policisté si vyslechli pár výhružek a naměřili mu přes
1,5 promile. Hráč dostal od svého klubu rekordní pokutu,
ale poté ukázal, že ponaučení si z toho rozhodně nevzal.
Jen o několik dní později vstřelený gól oslavil pohyby
rukou jako při řízení auta. „To je prostě Limba... Ale
znám to. Když dáte gól, máte strašnou radost a někdy se
nekontrolujete,“ řekl Limberského spoluhráč Jan Kopic.

Alkoholovou příhodu za volantem
má bývalá plavkyně YVETTA
HLAVÁČOVÁ. Dnes se jí ale může
smát. Policisté ji totiž před lety
překvapili ještě dříve, než stačila vůz
nastartovat. „Policie otevřela dveře,
a já jsem z toho auta vypadla,“
líčila novinářům. Jelikož auto vůbec
neřídila, vyvázla pouze s pokutou.

Ani čtvrtmiliarda korun
vydělaných v NHL neuchránila
brankáře ROMANA ČECHMÁNKA
před podnikatelským krachem.
Kvůli stomilionovému dluhu má
potíže se zákonem i věřiteli.
„Chyba byla v tom, že špatně
investoval,“ říká jeho právník.

Legendární gólman DOMINIK HAŠEK před 12 lety
neudržel nervy na uzdě při utkání in-line hokeje
v Pardubicích. Po jednom ze soubojů napadl

protihráče Martina Šílu ranami hokejkou do krku.
„Jen jsem na Martina spadl,“ odmítal tehdy vinu
Hašek. Potrestán byl ročním zákazem činnosti
a dvoutisícovou pokutou od svazu in-line hokeje.
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Sportovci průšviháři

Smrtí otce fotbalového reprezentanta Vratislava
Lokvence skončila nehoda, kterou v roce 2008
zavinil hokejový trenér LADISLAV LUBINA. Ten navíc
od havárie utekl a až později se sám přihlásil na policii.
Rodině oběti má Lubina vyplatit půl milionu korun.

Tříměsíční trest s ročním podmínečným
odkladem si vysloužil hokejový rebel RADEK
DUDA za to, že na přechodu v roce 2011 napadl
důchodce, který mu poklepal na kapotu BMW.
„Jen jsem ho chytil za ruce a štípl do tváře,“
bránil se tehdy Duda. O dva roky později ho
osvobodila prezidentská amnestie.

Tenistka BARBORA ZÁHLAVOVÁ-STRÝCOVÁ v roce
2010 šokovala svým vulgárním slovníkem, když
mikrofony zachytily její poradu s trenérem při finále
turnaje EMC Prague Open. Nejen diváci, ale také
vedení sportovní redakce České televize se nestačili
divit. „Na tohle nemyslíte, když se zápas láme.
Možná si někdo představuje, že jsem měla říct ajajaj,“
komentovala tehdy svůj exces tenistka.
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JOSEF HORA

ČR | Říká si Mochomůrka, její pravé jmé-
no je ale Ivana. Příjmení ani svou podobu
prozradit nechce.Místa, kterým se jiní z dál-
ky vyhýbají, jsou pro ni neodolatelným lá-
kadlem s příchutí zakázaného dobrodruž-
ství. „Vždy s sebou nosím dvě věci. Jednou
z nich je krabička cigaret, to pro případ, kdy
při setkání s někým neznámým vsadím na
diplomacii. Beru ale také teleskopický obu-
šek, a to pro moment překvapení. Jinak ale
spoléhám, že budu mít dostatečně rychlé
nohy,“ popisuje 27letá žena z Chrudimska.
Ivana, tedy vlastně Mochomůrka, patří
mezi průzkumníkymoderní doby, které spo-
juje fenomén zvaný urbex.Název je složeni-
nou vycházející z anglického spojení urban
exploration, tedy městský průzkum.
Urbexeři vnikají do zchátralých a za-

vřených průmyslových objektů, továren,
podzemních prostor,
ale také třeba do neudr-
žovaných zámků.
Mnohdy se pohybují
na hraně zákona či za
ní, protože někdy vstu-
pují na cizí pozemek
a do objektů bez povo-
lenímajitelů. Komuni-
ta urbexerů ale není ně-
jakou skupinkou ná-
jezdníků, kteří by chtě-
li vydrancovat to, co v polorozpadlých ob-
jektech snad ještě zbylo. Drží se totiž zá-
kladního pravidla: Neodnášej nic než fot-
ky, nenechávej nic než stopy.

Cigarety i obušek. Co kdyby...

Fanoušci urban exploringu zaznamenáva-
jí na fotkách industriální areály, památky

či jiné podobné stavby, které dost možná
brzy skončí jako hromada suti. „Mám re-
spekt před tím, aby se nejednalo o nedo-
volené vniknutí na cizí pozemek, či do-
konce o vloupání,“ tvrdí Ivana, která se
dokumentování objektů věnuje teprve
druhým rokem a nedávno prozkoumáva-
la starou, kdysi honosnou vilu u Pardubic

a prastarý mlýn na Pl-
zeňsku. Zkušenější ur-
bexeři ale dobře vědí,
že mnohdy svými vý-
pravami zákon porušu-
jí, byť v místech, která
navštíví, nedělají nic
špatného.Honba za fo-
tografiemi s magickou
atmosférou může být
ale nebezpečná i z ji-
ných důvodů, než že

na vás někdo zavolá policii. „Můžete
uklouznout, někde se propadnout, něco
na vás spadne nebo se třeba pořežete
o sklo. Když ale trochu posloucháte onu
stavbu, svůj rozum a intuici, nestává se to
tak často,“ podotýká Ivana.
Mnohdy se při svých výpravách brodí

v odpadcích, trusu, spadlém zdivu, proto
si vždy nazuje dobré boty. „A bez ohledu

na počasí nosím dlouhé kalhoty. Některé
objekty jsou zarostlé vegetací a musíte se
k nim nejdříve proklestit,“ popisuje. Jak
ale Ivana dodává, větším rizikem než roz-
padající se zdi jsou bezdomovci či feťáci,
kteří se v podobných lokalitách pohybují.
„Ne vždy jsou hodní,“ přiznává. Právě
proto s sebou kromě krabičky cigaret nosí
i zmiňovaný teleskopický obušek. „Ale
s bezdomovci si často třeba jen popovídá-
te o tom, jak je život špatný,“ dodává.

Z průzkumníka pánem zámku

Urbex je pro drtivou většinu fanoušků
adrenalinovým dobrodružstvím, které
má i svou dokumentační hodnotu.
Ovšem v ojedinělých případech dokáže
změnit život. Stalo se to Pavlu Zálešáko-
vi, milovníkovi starých zámků a tvrzí.
Před několika lety se dírou v plotě dostal
do areálu zámku v Olešné u Rakovníka.
„S přítelkyní jsme přitom původně pouze
jeli okolo, ale stavba nás zaujala. Nejprve
jsme se ovšem museli dostat přes prales
zámecké zahrady, který se zvedal do výš-
ky dospělého člověka,“ vzpomíná Pavel
Zálešák, před kterým se tehdy zjeviloma-
lebné zámecké nádvoří. „Divil jsem se,

jak něco tak krásnéhomůže někdo nechat
chátrat,“ říká. „Hlavní dveře i okna byla
otevřená, šli jsme tedy dál. Interiér byl ve
velmi dobrém stavu,“ popisuje objekt,
který pochází z roku 1507. Zámek, jenž
má na 60 místností, prozkoumával Pavel
s přítelkyní několik hodin. V jedné zmíst-
ností spatřili úžasně zachovalé fresky, kte-
ré znázorňovaly, jak zámek vypadal před
stovkami let. Jak později zjistil, namalo-
vány byly v roce 1776.Od smrti poslední-
ho z majitelů, Karla Gellara, v roce 1936
vzácnémalbymnoho očí nezahlédlo.Are-
ál totiž chátral jako stanoviště takzvané
strojní traktorové stanice.
V případě běžných urbexerů by prů-

zkum zámku skončil pečlivým fotografic-
kým zdokumentováním a odchodem.
UPavla Zálešáka tomu ale bylo jinak. Zjis-
til totiž, že zámek je na prodej. Historická
stavbamuučarovala natolik, že se ji rozho-
dl koupit. „Opravili jsme třípokojový byt,
zbytek pomocí vlastních úspor i dotací po-
stupně rekonstruujeme. Snažíme se památ-
ku zkrátka zachránit,“ říká nový zámecký
pán. A jak dodává, při úklidu zámku našel
i malý „poklad“ – několik starých mincí
a také koule do mušket, které pocházely
nejspíše z bitvy o Rakovník v roce 1620.

Zámek Olešná u Rakovníka
změnil Pavlu Zálešákovi ži-
vot. Nejprve jej chtěl po vzo-
ru urbexerů pouze prozkou-
mat a zdokumentovat jeho
chátrající interiéry, nakonec
se rozhodl celý objekt kou-
pit. Nyní zde žije i s přítelky-
ní a postupně zámek dává
do pořádku.

To urbexerka Ivana, zvaná
Mochomůrka, nedávno pro-
zkoumávala tuto vilu na Par-
dubicku (snímek vpravo).

Pro většinu lidí jsou to
pochybnámísta,
ke kterým není radno se
přibližovat. Pro urbexery,
tedy takzvané „městské
průzkumníky“ naopak něco
jako zábavní park, kde
objevují mystický půvab
rozpadajících se zámků
i továrních komplexů.
Dovnitř se dostávají i bez
povolení, ovšem nic
nekradou, neničí. Jen
pořizují fotografie objektů,
ze kterých za pár let
zbudou zřejmě jen trosky.

Zakázaná krása chátrajících torz

5plus2
■ TÉMA

Co je urbex?
■ Poznávání továren, měst a dalších
objektů, které vznikly lidskou činností
a nejsou snadno přístupné. Mnohdy
jsou výpravy urbexerů nebezpečné
a také na hraně zákona.
■ Základní pravidlo zní: Neodnášej nic
než fotky, nenechávej nic než stopy.
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Zatímco například ve Spoje-
ných státech se urbexeři za-

jímají hlavně o industri-
ální stavby, ale také tře-
ba o již uzavřené tunely
metra, v Česku je popu-
lární průzkum chátrají-

cích tvrzí, kostelů a zám-
ků. Všechno cenné pro zlo-

děje už je dávno pryč, desítky let
opuštěná místa ale mají svou neopakovatel-
nou atmosféru. „Třeba takový zámek Velké Dvorce. Je
opravdu nádherný ve své neutěšenosti a samotě,“ říká
Míša (na snímku), urbexerka ze západních Čech. Stejně
jako mnozí další, ani ona raději nechce zveřejňovat svou
identitu. Míša ví, že pohybovat se ve zchátralých objek-
tech znamená riziko. „Neznáte to tam, takže nebezpečné
to je. Hlavní je zbytečně neriskovat, být maximálně obe-
zřetný, ctít genia loci a neničit. Pak to stojí za to,“ podotý-
ká. Baví ji objevovat a hádat, čím místo asi bylo, k většině
objektů se prý vážou i specifické vůně.

Při průzkumu narazila na různá překvapení, to největ-
ší ji čekalo v chátrajícím klášteře v Pivoni. Našla zde lid-
ské kosti. „Nejdřív jsem uviděla náhrobní kámen, ležel
tam jen tak, aniž by pod ním někdo dlel a tlel, jak se říká.
Kostel, stejně jako celý konvent, jsou v neutěšeném stavu.
V kostele je vyrabovaná a poničená hrobka, dokonce na
podlaze byly v neúctě poházeny lidské ostatky. I tak je to
ovšem úchvatné místo,“ podotýká.

„V polorozpadlém klášteře se povalovaly lidské ostatky“

Náhrobní deska v klášterním kos-
tele v Pivoni na Domažlicku, který
zdokumentovala urbexerka Míša.
Chátrající kostel v Záhořanech na
Litoměřicku je jedním z prvních ba-
rokních kostelů postavených v se-
verních Čechách, pochází z polovi-
ny 17. století.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZwww.cez.cz/odmena

Elektřina a plyn
od jednoho dodavatele
nám šetří čas i peníze
Sjednejte si k výhodné elektřině od ČEZ také
plyn ČEZ S ODMĚNOU, a uspoříte až 10 %.

Pomůžeme vám ušetřit.

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

www.ptc.cz

KLÍČEM K AMBULANTNÍ LÉČBĚ BEZ NÁSLEDKŮ JE PROTON

Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě. Dokonale přesný
paprsek je šetrný ke zdravé tkáni. Během terapie i po ní
můžete pracovat, bavit se a sportovat. Významně zvýšená
šance na zachování potence ve srovnání s běžnou léčbou.

Doba léčby u časného stadia trvá pouze pět dní.

RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

BĚ BEZ NÁSL

É

Prostata97% úspěšnost

VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Zámek Velké Dvorce na Ta-
chovsku sloužil během světo-
vých válek jako lazaret a uby-
tovna pro vojáky. Po válce
měl být v zámku zřízen do-
mov důchodců, ale úpravy
pro tento účel nebyly ukonče-
ny. Dnes je v soukromém
vlastnictví a chátrá. Je oblíbe-
ným cílem urbexerů.

Bývalé haly ČKD v pražských Vysoča-
nech lákají urbexery už řadu let.

FOTO | J. HORA, ARCHIV URBEXERŮ

INZERCE
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ČR | Zpěvák Petr Kotvald, který byl hos-
tem pátečního ranního vysílání Impulso-
vých, bodoval na počátku své kariéry v ně-
kolika talentových soutěžích. Dnes si na je-
jich sledování v televizi ale příliš nepotrpí.
„Nechci říkat, že bych na to neměl čas
a podobné věci, ale spíš mě to už nebaví.
Rád se třeba podívám na závěrečné díly,
ale ten zrod mi opravdu nic neříká,“ vy-
světluje.

Sám přitom neoplývá jen pěveckým
umem. Patří totiž mezi interprety, kteří si
zakládají také na taneční složce svých vy-
stoupení. „Pohyb na jevišti mi nikdy neva-
dil. Vlastně bylo i nutné se to naučit, proto-
že vždy jsem měl pocit, že když slyším mu-
ziku, musím se hýbat. Z počátku to bylo
dost nekontrolovatelné a kamerám se ani
nedařilo mě zachytit,“ smál se Kotvald.

Dvojnásobný otec ve vysílání Rádia Im-
puls také přiznal, že pokud jde o jeho děti,
nemá příliš velký přehled o jejich aktivi-
tách. „Vlastně ani nevím, jak se mají, pro-
tože už jsou dospělé. Synovi je 30, dceři
22. Tu ještě občas trochu zmapuju, ale o sy-
novi toho moc nevím. Potkáváme se ob-
čas, sdělíme si pár informací a jsem tomu
rád,“ řekl otevřeně a dodal, že dcera Vik-
torka působí v jeho doprovodné kapele.

A jak vlastně popová legenda 80. let
vzpomíná na dobu, kdy se na jeho hity tan-
čilo snad na každé diskotéce? „Byly to
roky, kdy se opravdu hodně koncertovalo.

V dobách největší slávy jsme hráli třeba
320krát za rok. Člověk si asi umí předsta-
vit, jakou měly takové koncerty kvalitu,“
pousmál se ve studiu Kotvald. Zavzpomí-
nal také na výši uměleckých honorářů z té
doby. Za své první koncerty dostával
120 korun. „Když jsme potom byli s Hlož-
kem za opravdové hvězdy, tak jsme měli
každý 400 korun,“ rozpomenul se s tím, že
dnes se taková představa blíží sci-fi. Kon-
takty se svým pěveckým parťákem Stan-
dou Hložkem prý utužuje stále. „Vychází-
me spolu velice dobře,“ dodal. (vrm)

Dalibor Janda písničku Oheň, voda,
vítr nahrál v den, kdy ji slyšel po-
prvé. Nahrávka provází seriál Bylo
nás šest, proto vznikla ve studiích
Československé televize. Janda si
při nahrávání moc nevěřil. „Je to
dost náročná písnička. Napoprvé
jsem to pokazil,“ prozradil rádiu Čes-
ký Impuls 981 AM. Hned druhou na-
hrávku ale autor hudby Ladislav Štai-
dl vzal. A tato verze se uchytila i v rá-
diu a na deskách.

Oheň, vodu, vítr řadí Janda ke svým
třem největším hitům. Ještě víc si ji
oblíbilo slovenské publikum, pro kte-
ré je hitem číslo jedna. Písnička
vznikla 30. září 1985.

Oheň, voda, vítr být,
samolepky lásky po kapsách,
deset tisíc přátel mít,
jít v plátěnkách...

(Hudba: Ladislav Štaidl,
text: Jan Krůta)

Jak vznikla písnička Rána jsou zlá?
To prozradí Jiří Korn v 11:30 v Hu-
debním kalendáři rádia Český Im-
puls. Nová stanice Ráááádia Impuls
vysílá na středních vlnách, AM 981
kilohertzů, nebo ji poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz.

Tomáš Kabát

Hráli jsme skoro každý
den. Za pár stovek
Petr Kotvald chystá
novou desku i turné.
„S Hložkem jsme dříve
brali 400 korun za
koncert. Dnes je taková
představa sci-fi,“ říká.

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu
Haló, tady
Impulsovi
bude
zpěvačka

Marie Rottrová. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

Dalibor Janda:
Oheň, vodu, vítr
jsem zkazil

Petr Kotvald a Standa Hložek, kdysi mimořádně oblíbená dvojice naší popu-
lární hudby, se rádi vídají i v současnosti. FOTO | ARCHIV MAFRA
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Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Knihaza

29Kč
Vychází každýměsíc!

Nyní 25. 9. 2015
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

23
29 Kč
0,99EUR

Osudné dědictvíd é děs n
EdgarW

allace

Půjčka s bonusem
až25.000 Kč
za řádné splácení

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000Kč, splatnost 24měsíců,
p.a. 27,4%.měsíční splátka 575Kč, RPSN 31,22%, bonus za řádné
splácení 690Kč, celkemzaplatíte částku 13 110Kč.

více na www.proicredit.cz

Volejte ZDARMA

800 555 250

HUDEBNÍ KALENDÁŘ
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ČR | Ačkoli bažantí maso není v Česku
ani zdaleka tak populární jako kuře či
kachna, je ideální pro ty, kteří chtějí jíst
zdravě a přitom si pochutnat na skvě-
lých pokrmech.
Kvalita bažantího masa je velmi

ovlivněna tím, čím se zvíře živí. Ve vol-
né přírodě si tento pták vybírá tu nejkva-
litnější potravu, zatímco domácí zvíře
takovou možnost výběru pochopitelně
nemá. „Geneticky je navíc stavěný tak,
že jeho maso obsahuje jiné látky než
u klasické drůbeže,“ říká odborník na
zvěřinu Pavel Šmidrkal. Maso bažantů
je totiž nejen skvělé po chuťové stránce,
ale také z hlediska jeho nutričních hod-
not. Obsahuje plnohodnotné živočišné
bílkoviny a je bohaté na minerály a vita-
míny. Zároveň je v něm ale minimální
množství tuku. Pro představu – brojlero-
vé kuře je až dvakrát tučnější.

Maso by mělo čtyři dny
odpočívat v „peří“
Jako u každého druhu zvěřiny, i při zpra-
covánímmasa bažanta platí určitá pravi-
dla. Čerstvé maso je totiž výrazně tuhé
a ke konzumaci téměř nevhodné. Proto
je důležité nechat jej uzrát, a to ideálně
ve sklepě či na jiném tmavém místě při
teplotě do čtyř stupňů Celsia. „Je to pro-
ces, který je nutný pro to, aby maso
bylo ve finále šťavnatější a křehčí. Lai-
kům bych doporučil maso nechat zrát
asi čtyři dny před tím, než se zpracuje.
Důležité také je, aby zrálo v peří, tedy
neoškubané,“ radí Šmidrkal.

Právě díky tomu, že zvěřinové maso
obsahuje minimum tuku a má také menší
podíl vody, je výrazně trvanlivější. Nej-
chutnější bývá bažant ve své lovné sezo-
ně, která vrcholí od listopadu do ledna.
Pokud jde o stáří ptáků, byť jen zřídka pře-
kročí dva roky, gurmáni si nejvíce pochut-
nají na mladších, maximálně rok starých
kusech. Největší pochoutku v gastrono-
mii představuje prsní svalovina, která se
považuje za nejkvalitnější část zvířete.
Ale pozor – pokud na silnici srazíte

bažanta a následně jej naložíte a odve-
zete, dopouštíte se tím porušení mysli-
veckého zákona. Jak totiž říká, zvíře,
ať živé, či mrtvé, náleží uživateli honit-
by. „Jedině ten má nárok vykonávat
právo myslivosti. Odvézt si tedy sraže-
né zvíře je v první řadě krádež,“ varuje
Šmidrkal. (vrm)

Bažant se zelím
Potřebujeme: dva mladé bažanty, sůl,
pepř, svazek tymiánu a petrželky,
4 lžíce oleje, 8 plátků slaniny, 120 g cibule,
4 stroužky česneku, 125 g slaniny v celku,
600 g bílého zelí, 200 ml bílého vína,
300ml vývaru, 400 g fenyklu.
Postup: Bažanty podélně rozpůlíme,
okořeníme a opečeme. Poté obložíme
tymiánem, 2/3 petrželky a plátky slaniny.
Pečeme 40–45 minut. Slaninu pokrájíme
a opečeme. Přidáme česnek, cibuli
a nastrouhané zelí. Přilijeme víno, vývar
a dusíme 15 minut. Přidáme nakrájený fenykl
a zbytek petrželky a dusíme 10minut.

Bažant s bylinkovou nádivkou
Potřebujeme: 1 bažanta, 400 g nakrájeného
toustového chleba, 4 žloutky, bílky ze 4 vajec,
4–6 plátků libové slaniny, 1 dl smetany, 100 g
másla, sůl, tymián, mletý pepř, majoránku.
Postup: Bažanta mírně nasolíme. Nakrájený
toustový chléb vysušíme v troubě. Přidáme
žloutky, smetanu, majoránku, tymián, sůl, pepř,
rozpuštěnémáslo a vyšlehaný sníh. Bažanta
naplníme směsí, spojíme tak, že běhy zasuneme

do břišní části, obalíme slaninou a stáhneme provázkem. Pečeme 15 minut na 160 °C, poté
dalších cca 45 minut na 120 °C. Zdroj receptů: Labužník.cz a iDNES.cz

FOTO | ARCHIV MAFRA

5plus2
■ V KUCHYNI

Pokudmáte rádi zvěřinu a přitom chcete jíst co
nejméně tučné maso, bažant je v nadcházející
lovecké sezoně tou správnou volbou pro vaši kuchyni.

Maso z bažanta musí „uzrát“

Smlouvu o půjčce vám
pošlemedomů
Můžete si ji tak v klidu pročíst a vše důkladně promyslet.

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

Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Rizoto z bažanta
Potřebujeme: jednoho středně velkého
bažanta, 50 g másla, 2 cibule, 100 g
hříbků, 2 šálky rýže, 50 g tvrdého sýra,
kmín, pepř, hřebíček a sůl podle chuti.
Postup: Bažanta nejprve podusíme
na másle a najemno posekané cibulce.
Na zbytku másla pomalu dusíme hříbky.
Připravíme si rýži, kterou předem
podusíme. Měkké bažantí maso
nakrájíme na malé kostičky a společně
s hříbky vše vmícháme do nachystané
rýže. Přidáme kmín, pepř a dusíme ještě
přibližně 20 minut v troubě. Nakonec
rizoto posypeme sýrem.

Bažantí ragů
Potřebujeme: 1 bažanta, 200 g telecího
masa, 40 g cibule, sůl, pepř, vývar, 30 g
másla, 30 g hladkémouky, citronovou
šťávu, 1 žloutek, 0,25 l smetany, 100 g
konzervovaného hrášku, 1 vařený květák,
100 g žampionů, 20 gmásla.
Postup: Bažantí a telecí maso nakrájíme na
kousky. Zpěníme cibuli, přidámebažanta
a telecí, osolíme, podlijeme vývarem adusíme
doměkka. Zmásla amouky připravíme jíšku,
zalijeme vývarema povaříme. Přidámepepř,
citronovou šťávu, žloutek rozmíchaný ve
smetaně, hrášek, květák a namásle podušené
žampiony. Do omáčky vložímemaso.

Bažant na víně s ořechy
Potřebujeme: 1 bažanta, 750 g
hroznového vína, 1 dl smetany, 30 g
cukru, 3 cl brandy, 100 g zcela čerstvých
jader vlašských ořechů, 50 g másla, sůl.
Postup: Ořechová jádra spaříme
a oloupeme. Bažanta opečeme na másle,
přidáme pokrájená jádra a šťávu z 0,5 kg
prolisovaných hroznů. Poté přidáme
smetanu, brandy, máslo, sůl a 30 minut
dusíme. Na pánev dáme cukr, lehce
zastříkneme vodou a povaříme. Až
zezlátne, přilijeme lžíci vody, povaříme
a vlijeme k bažantovi. Dusíme doměkka
a nakonec zapečeme pod grilem.

INZERCE



CENY NA TRHUSNIŽUJEMESNIŽUJEME

DESÍTKY PRODUKTŮ
DLOUHODOBĚ
LEVNĚJŠÍ

Amnohodalšíchzlevněnýchproduktůnaleznetevnašichprodejnách.

OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA

Nabídka zboží platí od 12. 10. 2015 do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.

Eidam 30% t.v s.,
plátky, uzený

100 g 14,90 12,90 -13%

Trvanlivé
mléko 0,5 % 1 l 11,90 9,90 -16%

Nescafé Classic 200 g,
100 g = 49,95 Kč 129,- 99,90 -22%

Cukr moučka
bílý 1 kg 19,90 16,90 -15%

Šampon
na každý den

500 ml,
1 l = 53,80 Kč 34,90 26,90 -22%
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Balzám na vlasy 300 ml,
1 l = 89,67 Kč 34,90 26,90 -22%

Tělový krém,
2 druhy

250 ml,
1 l = 159,60 Kč 44,90 39,90 -11%

Zubní kartáček 2 ks,
1 ks = 12,95 Kč 34,90 25,90 -25%

Kuch.utěrky, 2x50,
3vrstvé, bílé + motiv

2 ks,
1 ks = 10,95 Kč 24,90 21,90 -12%

Pleťové čisticí
ubrousky

25 ks,
1 ks = 0,80 Kč 29,90 19,90 -33%
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Společnost Nielsen Ad-
mosphere zjišťovala pro
Asociaci televizních orga-
nizací (ATO), jak jsou čes-
ké domácnosti vybaveny
moderními technologiemi.
Podle výsledků dopadly nej-
lépe domácnosti, kde žije
alespoň jeden člen ve věku
od 15 do 54 let. Více než po-
lovina z nich totiž disponu-
je notebookem, tabletem,
chytrou televizí nebo chyt-
rým telefonem.
A právě mobil je klíčem
k mnoha dalším chytrým
zařízením, která se postara-
jí o chod celé domácnosti.
Češi tak mají dobře našláp-
nuto k tomu, aby bydleli
obklopeni moderními tech-
nologiemi.
Nejzajímavější z těchto
technologií prezentovali
výrobci domácích spotře-
bičů a elektroniky v lednu
na veletrhu spotřební elek-
troniky CES v Las Vegas.
Všechna zařízení spojoval
fakt, že patří do kategorie
internetu věcí (Internet of
Things, IoT), tedy zařízení
propojených s internetem.
Ta jsou rychle na vzestupu
a většinu z nich můžete po-
hodlně ovládat právě chyt-
rým telefonem.
Kompletní chytrá domác-
nost je sice zatím stále hud-

Chytrý termostat řídí teplotu, robotický
vysavač sám uklízí a u dveří zazvoní
návštěva. Paní domu jednoduše vytáhne
z kapsy mobil, podívá se, kdo za dveřmi
stojí a pustí hosty dovnitř. Nemusí přitom
ani vstát z gauče. Právě takhle může
vypadat život v inteligentní domácnosti.

bou nedaleké budoucnosti,
už nyní si ale můžete domů
pořídit několik chytrých
pomocníků.

Roboti vysávají české do-
mácnosti běžně
Robotické vysavače jsou už
relativně častou součástí
českých domácností a je-
jich majitelé na ně nedají
dopustit. Malého robota
totiž stačí spustit a on si
pomocí senzorů zmapuje
prostor a zhodnotí nejlepší
postup úklidu. Nevynechá
jediné místečko a věnuje
zvýšenou pozornost silně
znečištěným prostorům.
Byt je tedy ve výsledku ukli-
zený mnohem pečlivěji než
při ručním vysávání. Navíc
zcela bez námahy a hluku.

Robotický vysavač s vytíra-
čem jsou příkladem spolu-
práce
Kromě robotických vysava-
čů se v českých domácnos-
tech začaly objevovat také
robotické vytírače. Pokud si
navíc obě zařízení pořídíte
v sadě od stejného výrobce,
umí spolu komunikovat.
Jakmile tedy vysavač do-
končí svou práci, automa-
ticky po jeho stopách vyra-
zí vytírač a vyluxovaný byt
vytře.

Pokročilé modely robotic-
kých pomocníků lze také
nastavit na pravidelný
úklid ve vybraných časech.
Úklid tak mohou spustit na-
příklad každé pondělí, stře-
du a pátek dopoledne, kdy
jsou jejich majitelé v práci.
Roboti se po dokončení
povinnosti sami vrátí k do-
kovací stanici a není pro ně
problém ani zapomenutá
hračka. Díky senzorům se
překážkám vyhnou a pora-
dí si také s třásněmi od ko-
berců.

Chytrý termostat hlídá polo-
hu majitele na mapě
Zatímco u robotických vy-
savačů a vytíračů není ovlá-
dání mobilem příliš rozšíře-
né, u chytrých termostatů
je situace opačná. Většinu
lze ovládat ze zařízení s iOS,
Androidem i Windows mo-
bile, a to prostřednictvím
počítače, tabletu i chytrého
telefonu.
Uživatelé si tak mohou
odkudkoli nastavit tope-
ní a regulovat ohřev vody.
Pokročilá zařízení rovněž
sama detekují teplotu, in-
tenzitu světla a například
i počet osob v domě. Na zá-
kladě těchto dat následně
upraví vytápěcí plán a šetří
energií.
Opravdovou lahůdkou je
pak propojení s chytrým
telefonem a GPS systémem.

Jakmile termostat zjistí, že
je majitel na cestě z práce,
zapne topení, aby po pří-
chodu domů už bylo teplo.

Propojení zvonku s telefo-
nem je jednoduché a velmi
účinné
Propojení s telefonem čas-
to umožňují také dveřní
zvonky a mobil se tak do-
slova stává prodlouženou
rukou svého majitele. Ten
totiž vůbec nemusí chodit
ke dveřím. Na telefonu se
podívá, kdo u dveří stojí,
může s hostem mluvit a ná-
sledně ho vpustit dovnitř.
S jedním z prvních nápa-
dů na propojení zvonku
s telefonem přitom přišel
třináctiletý britský školák.
Domovní zvonek doplnil
o SIM kartu a GSM modul,
takže se zazvonění automa-
ticky přesměrovalo jako ho-
vor na mobil jeho matky. Ta
tak konečně mohla zastih-
nout pošťáka a o vynález
jejího syna projevila zájem
řada firem po celém světě.

Chytrou domácnost si může
dovolit každý
Všechna zmíněná zařízení
usnadňují starost o domác-
nost, čímž šetří čas a také
náklady. Problém je, že tyto
technologie nejsou zrovna
levné. K inteligentnímu vy-
bavení domácnosti tak pat-
ří také inteligentní způsob

financování. Málokdo totiž
najde v peněžence nebo
na účtu dostatek volných
prostředků k tomu, aby si
pořídil robotický vysavač
za dvacet tisíc korun.
Řešením může být vyu-
žití kreditní karty. Napří-
klad kreditní karta Premia
od společnosti Home Credit
má propracovaný systém
výhod:
• Bezúročné období až 51
dnů.

• Slevy až 10% v rozsáhlé
síti obchodů.

• Pojištění výdajů i zneu-
žití karty, bezkontaktní
platby i možnost platit
s ní po celém světě.

• 1% zpět za každý nákup,
2 až 20% za každý nákup
v síti partnerů Premia –
sběr je ve formě prémio-
vých korun, za každých
100 prémiových korun
dostane klient poukázku
na 100Kč

Když zaplatíte kartou zboží
nad 3 000 korun, můžete
si transakci nechat rozpad-
nout na splátky s výhodněj-
ší sazbou, než je na kreditce.
Přijdete tím sice o bezúroč-
né období, ale získáte kla-
sický nákup na splátky se
slušnou sazbou (od 7,08 %).
Podobně funguje služba
Cash on Card, kdy si za zvý-
hodněnou sazbu může-
te převést peníze z karty
na svůj běžný účet.

Regulují topení a ovládají vysavač.
Mobily dávno neslouží jen k telefonování
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JOSEF HORA

ČR | Divadelník, muzikant a výtvarník
Jiří Suchý oslavil své 84. narozeniny
a vzpomíná na lidi, kteří ho provázejí ži-
votem. „Už zas se k nám diváci chodí
nadýchat čerstvého vzduchu. Tentokrát
si odpočinout od komerce a nelaskavé
politiky,“ říká Suchý v druhé části roz-
hovoru pro 5plus2. První díl si můžete
přečíst na webu www.5plus2.cz.

Jakomladý kluk jste obdivoval Vos-
kovce a Wericha, později s nimi
i hrál. Co vás naučili o humoru?
V padesátých letech jsem se začal za-
bydlovat na tomto světě. Bylo mi už
hodně přes dvacet, ale zůstal jsem poně-
kud zastydlej. Tenkrát převládal v zába-
vě humor lidových estrád. Pokud nebyl
zrovna obhroublý, dal se akceptovat.
Ale tehdy jsem měl už za sebou zkuše-
nost z představení V+W v roce 1947
a pochopil jsem, že humor může mít
i jistou poetiku, že může počítat i s inte-
ligencí publika.

Voskovec vás prý zpočátku neměl
moc rád. Je to pravda?
Ano, a zůstalo by při tom, kdybych ne-
měl mocného advokáta. Tím byl Jan
Werich, s nímž jsem si náramně rozu-
měl a který dokázal, že Voskovec mi po-
sléze vyslovil své uznání.

Nezáviděl jste Janu Werichovi Jiří-

ho Voskovce a Oliveru Hardymu Sta-
na Laurela? Proto jste v roce 1956
vyhledal Miroslava Horníčka, aby
vám také někoho sehnal?
Díky zmiňovaným jsem i já prahl mít
partnera. Miroslav Horníček přivedl na
mé vystoupení Jiřího Šlitra, aby viděl
mou práci. Horníček si tou dobou totiž
nesmírně oblíbil mé první písničky.
A Jiří Šlitr mi nabídl, že by zkusil složit
hudbu na některý můj text. Do té doby
jsem si ji skládal sám, případně jsem tex-
toval zahraniční songy.

Jiřího Šlitra jste poprvé potkal
v pražské kavárně Reduta?
Vystupoval jsem s amatérskou hudební
skupinou Akord club a Reduta – dnes
významný jazzklub – byla tehdy zapo-
menutým omšelým lokálem, který slou-
žil jako závodní klub družstva Propagač-
ní tvorba, jehož jsem byl členem. Byly
tam stolky a židle, a u jednoho se posa-
dil vedle Miroslava Horníčka plachý
muž. Jiří Šlitr. Po vystoupení nás Horní-
ček seznámil.

Padli jste si do noty a nakonec spolu
založili divadlo. Jaký je humor Se-
maforu? Jednou větou…
Humor Semaforu vychází z humoru
Osvobozeného divadla, snaží se nebýt
levný a obrací se na citlivější publikum.

Odhadnete, jak by se vaše vztahy vy-
víjely, kdyby Jiří Šlitr nezemřel?
Otrávil se tehdy svítiplynem...
To je častá otázka a má častá odpověď
zní: Nevím.

Co spojuje vaše dva hlavní parťáky
Jiřího Šlitra a Jitku Molavcovou?
Oba mají smysl pro stejný humor a oba

ctí na jevišti partnerství. To znamená,
že se nesnaží jeden druhého převálco-
vat a dávají svému partnerovi prostor.

Jan Werich vám radil, jak se vyrov-
nat s režimem. Byl jste někdy ochot-
ný se v tématech nějak omezovat?
Jan Werich mi říkal: Když budete mít
záchod na dvoře, po kterém se prohání
divokej býk, neberte si červený trenýr-
ky. Jindy mi říkal, že je pěkné stát hrdě
vztyčený nad šlehajícími plameny, ale
když někdo ten oheň uhasí, je třeba si
nedůstojně lehnout na břicho a foukat
do posledních jiskřiček, které přežívají
v popelu. Jen tak je šance, že z nich jed-
nou vyšlehne nový plamen.

Celá léta se do Semaforu lidé chodí
„nadýchat čerstvého vzduchu“...
Říkalo se to v dobách totalitních. Sema-
for byl silně apolitický a lidé si tam cho-
dili odpočinout od přívalu ideologické
propagandy. Ta vnucovala národu ko-
munistický světový názor tak dlouho,
až ten národ zazvonil klíči. Trochu mě
rmoutí povzdechnutí, které jsem zasle-
chl, že nadýchat se čerstvého vzduchu
k nám dnes chodí diváci už zas. Tento-
krát aby si odpočinuli od komerce a ne-
laskavé politiky. Doba je opět kompliko-
vaná, ale naštěstí se nemusí za odlišný
názor do kriminálu.

A nesedává teď někdy v publiku
sem tam i nějaký „zakyslík“?
Ano. S tím rozdílem, že ne někdy, nýbrž
pokaždý. Na každém představení zazna-
menám jednoho dva diváky, kteří k nám
přišli omylem. Uprostřed rozřehtaného
sálu hledí mlčky před sebe, a já vždycky
říkám: Teď asi přemejšlí, že musí vymě-
nit letní pneumatiky za zimní.

Jednou jste řekl, že kapitalismus je
lepší než socialismus, ale horší, než
jste čekal. Musel jste si i po revoluci
dávat „pozor na pusu“?
Víte, že ne? Mám totiž ke kritické satiře
jistou výhradu: Za totáče jsem se jí ne-
mohl dopustit. Znamenalo to okamžitý
zákaz a represe, a bylo by po satiře.
Ve svobodném světě mě nebaví dělat sa-
tiru, když se to smí.

Jako příznivec Semaforu, ale také
jako jeho kritik se projevil režisér Mi-
loš Forman. Jak to bylo?
Miloš Forman patřil vždycky mezi naše
příznivce. A protože byl člověk tempe-
ramentní, vstoupil pokaždé do mé šatny
a nešetřil chválou. Ujišťoval jsem ho na
oplátku, že on je taky dobrej. Jednou
jsme ale hráli narychlo spíchnutou hru
Ten pes je váš. Soubor byl oddelegován
do Moskvy a mne z této povinnosti úřa-
dy vyčlenily, nebyl jsem něčeho takové-
ho hoden. I zůstal jsem v Praze, a aby
bylo co hrát, secvičil jsem s několika
zbylými herci toto představení. Aniž by
mi to Forman řekl, pochopil jsem, že se
mu nelíbilo. Objevil se v zákulisí, když
ještě v sále hřměl potlesk a pozname-
nal: Pane Suchý, ty lidi vás musejí mít
rádi… A já už věděl.

Do šatny vám prý čas od času na-
hlédne i další skvělý filmový a diva-
delní režisér Jiří Menzel...
Ano, i on je divák, který k nám chodí na
všechno, a po představení vyklopí své
první dojmy. Nic nám neodpustí a nic
z toho, co se mu líbilo, nezapomene po-
chválit. Když nedávno na našem před-
stavení Prsten pana Nibelunga nenašel
jedinou chybu a chválou nešetřil, byl
jsem na to velmi pyšnej.

5plus2
■ ROZHOVOR

Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou.

Zakladatel divadla
Semafor Jiří Suchý
přiznává, že ho
Voskovec zpočátku
neměl rád. Se Šlitrem si
ale hned padli do noty.

JanWerich (foto vlevo) udílel Suchému rady. Jiří Šlitr (foto vpravo) mu hned padl do noty. Dnes bývají hosty Semafo-
ru třeba profesor Pavel Pafko, astronom Jiří Grygar, grafici Jiří Slíva i Vladimír Suchánek, za divadla Soňa Červená,
Stanislav Zindulka, Jan Hrušínský. Chodí i spisovatel Vladimír Páral, virtuos Václav Hudeček a další. FOTO | MAFRA

„Satira ve svobodném světě?
To mě nebaví, když se to smí“



STANISLAV ĎOUBAL

HRADEC KRÁLOVÉ | Akce s názvem
Prezentace středních škol a zaměstnava-
telů proběhne letos na podzim v pěti
městech kraje a pomůže žákům a rodi-
čům v orientaci v široké nabídce středo-
školských oborů a jejich perspektivě na
trhu práce. „Rozhodnutí, na kterou
střední školu jít a jakému oboru se věno-
vat, není jednoduché. Proto chceme na-

bídnout rodičům a žákům základních
škol možnost blíže poznat střední školy
v regionu a obory, ve kterých jako absol-
venti najdou uplatnění,“ komentoval ini-

ciativu ředitel Krajské hospodářské ko-
mory Královéhradeckého kraje Radek
Zelenka.

Ze strany firem a středních škol je při-

slíbena početná účast. Na veletrh se do-
sud zaregistrovalo téměř padesát za-
městnavatelů a více než sto středních
škol. „Zájem ze strany škol a firem je
opravdu velký, což nás moc těší. Aby-
chom nebyli jen výstavou, nabídne pře-
hlídka středních škol a zaměstnavatelů
řadu doprovodných akcí. Například pře-
dávání ocenění Firma škole a Škola fir-
mě pro ty společnosti a školy, které ak-
tivně spolupracují,“ doplnil Radek Ze-
lenka.

Veletrh příležitostí reaguje také na
opakovaně vyjadřovanou nespokoje-
nost od zástupců firem z Královéhradec-
ka s přísunem nedostatečně kvalifikova-
ných absolventů z odborných středních
škol. Těm často chybí potřebná praxe,
aby se mohli plnohodnotně zapojit do
pracovního procesu. Žáci si tak během
prezentace budou moci sami prohléd-
nout nabídku firem, které mají největší
poptávku po nových zaměstnancích a
konkrétních profesích, a rozhodnout se
tak, jaký obor pro ně bude ten nejvíce
perspektivní.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů proběhne v pěti městech kraje
a pomůže s orientací ve středoškolských oborech. FOTO | ARCHIV

Královéhradecký kraj
a Krajská hospodářská
komora přivedly k životu
myšlenku nového
formátu veletrhu
příležitostí pro žáky
devátých ročníků
základních škol a jejich
rodiče.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

VZDĚLÁVÁNÍ

INZERCE

Kam na střední? Pomůže veletrh
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STANISLAV ĎOUBAL

ČERVENÝKOSTELEC | Firmy vKrálo-
véhradeckém kraji se dlouhodobě potý-
kají s nedostatkem výrobních pracovní-
ků. Proto se již delší dobumluví o spolu-
práci středních škol přímo s podniky,
které mohou jejich žáky pomoci připra-
vit na povolání a v budoucnu využít. Pří-
kladem by mohla být Střední škola
oděvní, služeb a ekonomiky v Červe-
ném Kostelci, kde se podařilo otevřít
hned dva nové obory, které na tento pro-
blém reagují. Spolupráce s podniky
není pro tuto školu nic nového. V letoš-
ním roce například navazuje na úspěš-
nou loňskou akci, kdy studenti navrho-
vali kolekci Afrika dle zadání společ-
nosti Veba Broumov své africké broká-
ty, jejichž vývozem se proslavila. Škola
v tomto trendu úspěšně pokračuje a na-
vazuje nové formy partnerství s firma-
mi. Od 1. září 2016 otvírá dva nové obo-
ry, které vznikly přímo na přání regio-
nálních firem.
Spolupráce se společností Saar Gum-

mi Czech a Rubena vyústila v otevření
oboru gumař - plastikář, který není v
současnosti vyučován na žádné škole v
kraji a jehož absolventi najdou uplatně-
ní v gumárenském průmyslu. Ten je v
Červeném Kostelci a okolních městech
Náchod a Velké Poříčí hojně zastoupen
a pracuje v něm více než dva tisíce za-
městnanců. „Střední škola v Červeném
Kostelci pro nás byla logická volba, pro-

tože právě v Červeném Kostelci sídlí
náš závod, který zaměstnává více než
800 lidí. Studenti nového oboru si při
praxi budou u nás moci i vydělat,“ říká
generální ředitel společnosti Saar Gum-
mi Jan Tichý
Druhým oborem s názvem Výrobce

textilií škola reaguje na dlouhodobý ne-
dostatek pracovníků v oděvním a textil-
ním průmyslu. Vznik oborů je mimo
jiné také jedním z reálných výstupů uza-
vřené Regionální sektorové dohody
mezi Královéhradeckým krajem a za-
městnavateli, které byla střední škola
oděvní, služeb a ekonomiky hlavním
partnerem. Absolventi tohoto oboru na-
jdou uplatnění ve firmách Juta, Rotemi-
xim, Mileta, Nyklíček a spol. a dalších.
Při výuce škola využije své více než še-
desátileté zkušenosti s výukou oděv-
ních a textilních oborů a zároveň díky
realizaci části praxe v závodech firmy
Juta ukáže možnosti reálného uplatnění

u perspektivního zaměstnavatele. „Pro
děti a jejich rodiče z Královédvorska,
Náchodska a Trutnovska je volba toho-
to oboru výhodná, protože jim umožní
vystudovat blízko jejich bydliště a ti nej-
lepší zde následně také získají uplatně-
ní,“ podotkla personální ředitelka Juty
Marie Jirková.
Generální ředitel Saar Gummi Jan Ti-
chý a personální ředitelka Juty Marie
Jirková se shodují na tom, že ač se jed-
ná o obory zakončené výučním listem,
v žádném případě to neznamená, že tyto
pracovní pozice nebudou dobře place-
né. Právě naopak. Pracovníci na pozi-
cích, které tito absolventi budou ve fir-
mách vykonávat, bývají honorovány až
25 tisíci korunami měsíčně v závislosti
na pracovním výkonu.
Obsah výuky obou oborů škola s fir-

mami konzultuje, aby co nejvíce odpo-
vídaly jejich potřebám. Teoretická výu-
ka nových oborů bude probíhat v prosto-

rách školy, která disponuje jednou z nej-
modernějších školních budov v kraji.
Její sedmipodlažní budova byla dostavě-
na teprve v roce 2000. Praktická část vý-
uky bude probíhat ve výrobních provo-
zech společnosti Saar Gummi Czech a
Juty. Celý záměr získal také podporu
úřadů práce, protože takto zaměřené
obory v Královéhradeckém kraji zatím
vyučovány nejsou.
Podle ředitele školy Marka Špeldy je

spolupráce s podniky výhodná pro
všechny strany. „Škole umožní připra-
vit absolventy okamžitě uplatnitelné na
trhu práce. Podnikům urychlí zaškolová-
ní nových pracovníků, protože u nich
již budou pracovat v rámci praxí. Absol-
venti získají nejen uplatnění, ale rychle-
ji se také dostanou na vyšší mzdu. S
podniky jsme se dohodli, že tyto obory
jsou pouhým začátkem a již nyní pracu-
jeme na dalších možnostech spoluprá-
ce,“ říká Marek Špelda.

Víš, jaký
je rozdíl
mezi bitem
a bytem?

Otestuj se na ititness.cz

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci spolupracuje například se společností Juta. Na snímku
je výroba umělého trávníku v podniku ve Dvoře Králové nad Labem. FOTO | ONDŘEJ LITTERA

Výsledkem spolupráce
červenokostelecké
střední školy s firmami
jsou dva nové obory.

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l ISLUŽEB EKONOMIKY

ČERVENÝ KOSTELEC

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. - 21. 11. 2015

Přijďte se podívat na naše moderní vybavení, ICT techniku, grafické programy,
výtvarné ateliéry, uvidíte také módní přehlídky a odnesete si dárky.

)

www.ssck.cz

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní oděvů

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
maturitní obor zaměřený na podnikání a cestovní ruch

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
maturitní obor zaměřenýna administrativu abezpečnostní služby

GUMAŘ - PLASTIKÁŘ
učební obor dle potřeb a s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ
učební obor dle potřeb a s uplatněním v textilním průmyslu

na učební i
maturitní o

bory

hrazená
zaměstnavat

eli

INZERCE

Spoluprací s podniky získávají
středoškoláci lepší perspektivu
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LENKA KONVIČKOVÁ

HRADEC KRÁLOVÉ | Základní umě-
lecké školy poskytují vzdělání v hudeb-
ním, výtvarném, tanečním a literárně
dramatickém oboru dětem od pěti let.
Některé nabízejí i méně tradiční obory,
třeba audiovizuální tvorbu, fotografii,
počítačovou grafiku či navrhování
oděvů. Naopak jinde mohou určité obo-
ry chybět, všechny školy však obvykle
mívají hudební a výtvarný obor. Studi-
um je placené a dělí se do dvou stupňů:
první trvá sedm a druhý čtyři roky. Ně-
kde zařazují nejmladší žáky nejprve do
přípravného studia či umožňují navště-
vovat zvolený obor i dospělým.

Protože jde o školy výběrové, konají

se na ně talentové přijímací zkoušky, ob-
vykle v květnu a v červnu pro další škol-
ní rok. Na přihlášky ke zkouškám je
tedy nejvyšší čas.

Příslušné formuláře bývají ke stažení
na webech jednotlivých škol. Tam také
zjistíte, které obory se pro příští rok ote-
vírají, kde se zkoušky konají a co při
nich na děti čeká.

Co se při zkouškách požaduje? Jeli-
kož každá škola organizuje zkoušky sa-
mostatně, berte další řádky pouze jako
orientační přehled. Na hudební obory se
testuje hudební sluch a rytmus, děti ob-
vykle musí zazpívat nějakou písničku,
přezpívat předehranou melodii a proká-
zat smysl pro rytmus zopakováním vyt-
leskávané sekvence. V rámci hudební-
ho oboru lze studovat sólový a sborový
zpěv i hru na několik nástrojů, ale ne
všude najdete nabídku kompletního „or-
chestru“. Třeba takový cimbál nabízejí
daleko častěji „zušky“ na jihu Moravy
než jinde v republice. A ne v každé na-
jdete harfu či dudy. Největší zájem
bývá o klavír a kytaru. Větší šance tak
bude vaše dítě mít, když se rozhodne tře-
ba pro housle. Kromě individuální hry
na nástroj se mohou vybrané děti zapo-
jit do orchestrů či různých souborů. Sou-
částí výuky je také hudební nauka.

V případě tanečního oboru se zkouší
smysl pro rytmus a pohybové schopnos-
ti. V něm děti projdou během sedmi let
studia taneční průpravou, lidovým, kla-
sickým a současným tancem, taneční
gymnastikou, pohybovým divadlem a
scénickým tancem.

Bude-li se vaše ratolest ucházet o vý-
tvarný obor, musí s sebou donést pár
vlastních výtvarných prací. Součástí ta-
lentových zkoušek může být i tvorba pří-
mo na místě, která se zaměřuje přede-
vším na kreativitu.

Na literárně-dramatickém oboru se
zkouší především přednes a bezchybná
výslovnost, ale i další dovednosti - na-
příklad orientace v prostoru či schop-
nost improvizace či spolupráce.

Dobrá příprava na další umělecké stu-
dium. A proč jít na uměleckou školu a
ne na stejně zaměřený kroužek třeba na
vaší základní škole? Především by výu-
ka na základní umělecké škole měla být
na vyšší úrovni, všichni učitelé musí
být absolventy vysokých nebo střed-
ních uměleckých škol. Dítě bude v polo-
letí a na konci roku dostávat vysvědče-
ní, ale jeho výkony budete moci sledo-
vat i při nejrůznějších vystoupeních a
výstavách. Jak zdůrazňují ředitelé někte-
rých základních uměleckých škol, na je-
jich školách jde o vzdělávání, nikoli o
zájmový kroužek. A také - základní
umělecké školy jsou skvělou příprav-
kou na umělecky zaměřené střední a vy-
soké školy.

Na „zuškách“ jde o vzdělávání, ne
o kroužek. ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV

Pamatujete „lidušky“?
Dnes jsou to „zušky“,
základní umělecké
školy. Děti vzdělávají
v hudebním, výtvarném
či jiném oboru.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, HRADEC KRÁLOVÉ
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Historie a současnost školy
Škola navazuje na tradice strojní průmyslovky i uč-

ňovské tradice ve Škodových závodech z doby první re-
publiky. Během téměř 65 let své existence se z původní
strojní průmyslovky a strojírenského učiliště stala školou
poskytující odborné vzdělání v maturitních a učebních
oborech strojírenských, elektrotechnických, informatice,
výpočetní technice a průmyslové ekologii. Poskytuje další
vzdělání absolventům učebních oborů v nástavbovém
studiu denním i dálkovém.

Ve spolupráci s partnerskými irmami jsou žáci od
druhého ročníku umísťování na odborný výcvik a od-
bornou praxi do těchto irem, aby získávali zkušenosti
přímo v provozu a mohli se stát po absolvování školy
jejich platnými zaměstnanci. S úřady práce jsou v rámci
Centra odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitel-
ných zdrojích energie ve škole vytvořeny podmínky pro
další odborné vzdělávání dospělých – převážně v rekva-
liikačních programech a kurzech z oblasti strojírenství
a elektrotechniky.

Od září 2008 jsou žáci ve škole postupně připravováni
podle vlastních školních vzdělávacích programů, které
umožňují přípravu žáků v jednotlivých oborech podle
současných potřeb trhu práce s využitím nejnovějších
technologií a vybavení školy, pracovišť odborného výcvi-

ku i partnerských podniků. Škola připravovala programy
tak, aby navýšila prostupnost jednotlivých témat v pří-
buzných vyučovaných oborech amohla otevírat tyto obo-
ry po jednotlivých skupinách a ne jen po celých třídách.
To se týká převážně učebních oborů strojírenských – Ná-
strojař, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Obráběč
kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů, Strojní
mechanik i elektrotechnických – elektrikář slabo-
proud, silnoproud, elektrotechnik pro zařízení
a přístroje. Škola zabezpečuje pro absolventy učebních
oborů možnost dalšího nástavbového studia elektrotech-
nického i strojírenského zaměření vedoucího k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Při výuce maturitních oborů zaměřených na informa-
tiku – Informační služby a Informační technologie
vycházejí vzdělávací programy i z vybavení školy moderní
didaktickou a výpočetní technikou a kvaliikovanosti od-
borných učitelů.

Obdobně tomu je i v oborech: strojírenských – Stro-
jírenství se zaměřením na automatizaci, požární
ochranu a aplikaci výpočetní techniky, Mechanik
seřizovač a programátor CNC strojů, Mechanik
strojů a zařízení, elektrotechnických – Elektrotech-
nika se zaměřením na počítačové a automatizo-
vané systémy,Mechanik elektrotechnik elektronik
a Mechanik elektrotechnik silnoproud.

Novinkou je od roku 2011 obor Průmyslová ekolo-
gie – obsahově vycházející z koncepce školy, navazující
na vyučované obory z oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Škola poskytuje v areálech v Hradební ulici a Hradec-
ké ulici žákům komplexní zázemí – tělocvičnu, školní
hřiště, domov mládeže a školní jídelnu. Všechny objekty
prošly v posledních 25 letech zdařilou rekonstrukcí a spl-
ňují veškeré požadavky na ně kladené z hlediska výuky,
hygieny a bezpečnosti.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY
Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01 Informační technologie - elektronické počítačové systémy
23-41-M/01 Strojírenství – automatizace, požární ochrana a aplikace výpočetní techniky
23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechanik a programátor CNC strojů
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové systémy nebo automatizované systémy
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - elektronik
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - silnoproud
16-02-M/01 Průmyslová ekologie - obnovitelné zdroje energie
72-41-M/01 Informační služby - zpracování informací

Tříletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem:
23-56-H/01 Obráběč kovů - obsluha a programování CNC strojů
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/02 Karosář - klempíř, strojírenská výroba
26-51-H/01 Elektrikář
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - elektronik (mechanik elektronických zařízení)
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Nástavbový vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23-43-L/51 Provozní technika (denní, dálkové studium)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní, dálkové studium)

Škola se nachází na pravém i levém břehu řeky Orlice, před Moravskýmmostem. Odborný výcvik probíhá na
odloučených pracovištích v centru města v Dlouhé ulici, U Koruny a v Hradecké ulici.

DNy OTEvřENýCH DvEří:
7. listopadu a 5. prosince 2015 a 16. ledna 2016. vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. v hlavní
budově školy v Hradební ulici i na odloučených pracovištích. 15. ledna 2016 od 13:00 hod.
do 17:00 hod., po telefonické dohodě s vedením školy i v pracovní dny mimo pátek.

Prezentační výstavy:
9. a 10. října 2015, prezentace středních škol Jičín | 16. a 17. října 2015, prezentace středních škol Rychnov n. K.
23. a 24. října 2015, prezentace středních škol Náchod | 4. a 5. listopadu 2015, prezentace středních škol Trutnov
6. a 7. listopadu Schola Bohemia, Ideon Pardubice | 13. a 14. listopadu 2015 Prezentační přehlídka škol, ALDIS Hradec Králové

 495 513 391-392 ústředna fax: 495 511 518
e-mail: sossou@hradebni.cz www.hradebni.cz

INZERCE

Nadaní mohou na umělecký obor
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LADISLAV POŠMURA

HRADEC KRÁLOVÉ | Královéhradec-
ká univerzita letos významně rozšíří
spolupráci s novými univerzitami po ce-
lém světě, což kvitují zejména hradečtí
studenti, kterým se otevřou nové mož-
nosti podívat se do exotických destina-
cí. Škola chce v cizině čerpat důležité
know-how, do Hradce zřejmě v následu-
jících letech zamíří desítky talentova-
ných studentů z většiny kontinentů. Roz-
voj zahraničních vztahů patří k oblas-
tem, jež si jako prioritu svého druhého
funkčního období vytkl rektor Josef Hy-
nek. Pokud se její plány podaří dotáh-
nout do konce, mohla by univerzita do
několika let získat přezdívku „multikul-
ti“. „Sousloví exotická destinace má sil-
ný geografický kontext. Zatímco naši-
nec si obvykle vybaví vzdálená moře ob-
klopená palmami a vůni koření, pro Ko-
rejce či Inda je exotický pohled na Kar-
lův most či panorama Hradce. Přidr-
žím-li se českého úhlu pohledu, mohu
uvést, že po loňské návštěvě a navázání
vztahů s univerzitami v Jižní Koreji prá-

vě do této země míří na semestrální po-
byt skupina studentů pedagogické fakul-
ty,“ uvedl rektor Hynek příklad úspěšné
spolupráce. Snahou univerzity je přilá-
kat do Hradce zahraniční studenty. Je
tedy možné, že v nejbližších letech po-
tkáme běžně po Hradci skupinku Ekvá-
dorců, Korejců či Brazilců. „Už v létě
navštěvovala na fakultě informatiky a
managementu letní školu desítka studen-
tů z Indonésie a Spojených arabských
emirátů,“ připomněl Hynek.

Filozofická fakulta dlouhodobě rozví-
jí vztahy se zeměmi Latinské Ameriky
a nové partnery má právě v Brazílii a
Ekvádoru. „Přírodovědecká fakulta zas
uzavřela novou smlouvu s jihoafrickou
Nelson Mandela University a celá naše
univerzita zvažuje nabídky spolupráce
ze strany několika významných univer-
zit v Malajsii,“ uvedl rektor.

Společně s hradeckým biskupstvím
chce univerzita pomoci dětem z chu-
dých indických rodin. „V projektu
Adopce na dálku podporujeme s obyva-
teli Hradce chudé indické děti, které
díky finanční podpoře dárců získávají

přístup k základnímu vzdělání. Rádi by-
chom nalezli cestu a vytvořili takové
podmínky, aby některý z těchto příběhů
mohl skončit i absolvováním naší uni-
verzity,“ prohlásil Josef Hynek.

V nadcházejícím akademickém roce
přijede na filozofickou fakultu rekordní
počet zahraničních studentů. „Jen v pod-

zimním semestru to budou čtyři desítky
studentů ze čtyř kontinentů. Vůbec po-
prvé bude na filozofické fakultě studo-
vat student z Kapverdských ostrovů, stu-
dentka z Tchaj-wanu nebo Bolívijci. Do
zahraničí naopak vyjede pětadvacet na-
šich studentů,“ vypočítal proděkan fa-
kulty Karel Kouba.

„Jen v podzimním semestru u nás budou studovat čtyři desítky studentů ze
čtyř kontinentů,“ říká rektor hradecké univerzity Josef Hynek. FOTO | O. LITTERA

INZERCE

„Multikulti“ univerzita: V Hradci
Brazílie, Ekvádor, Jižní Korea a další jihoamerické, asijské i africké země. Všude tam se podívají studenti
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otevírá ve školním roce 2016/2017 tyto studijní obory zakončené maturitní zkouškou
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

4leté denní studium, 1leté pomaturitní studium
zaměření: řízení irem, cestovní ruch, kapitálový trh a bankovnictví, právní management

PODNIKÁNÍ
2leté denní nástavbové studium - zaměření: řízení irem, cestovní ruch

3leté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých uč. oborů a Obchodní školy
zaměření: řízení irem

INFORMUJTE SE, JAK ZÍSKAT ŠKOLNÉ ZDARMA
Tel.: 493 535 618

Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s.r.o.
Na Tobolce 389, 506 01 Jičín, e-mail: sposka@centrum.cz
www.sposka.cz

Bezpečnostně právní
akademie, s.r.o.

střední škola
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

e-mail: svatonovice@bpakademie.cz / tel.: 499 829 729, 499 829 756, 739 613 669

ZAMĚŘENÍ STUDIA:
» policejně – právní, právně – administrativní,

technické – vojenské, hasičské
» zakončenématuritní zkouškou

68–42–M/01 Bezpečnostně právní činnost
ŠVP Ochrana osob amajetku
denní čtyřleté (výuka sebeobrany)

68–43–M/01 Veřejnosprávní činnost
ŠVP Právní administrativa
denní čtyřleté

78–42–M/01 Technické lyceum
– ŠVP vojenské zaměření
denní čtyřleté (výuka sebeobrany)

78–42–M/01 Technické lyceum
– ŠVP hasičské zaměření
denní čtyřleté (výuka sebeobrany)

68–42–L/51 Bezpečnostní služby
tříleté dálkové a distanční - sebeobrana

Přihlášky nutno podat na školu do 15. 3. 2016.
Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě
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DNYOTEVŘENÝCHDVEŘÍ:
12. 12. 2015, 9. 1. 2016, 23. 1. 2016, 6. 2. 2016
vždy od 8.00 do 12.00 hodin

Příliv studentů z exotických zemí může
mít zajímavý přínos i pro město. Někte-
ří talentovaní si v Hradci možná najdou
práci a usadí se tu nebo se do východ-
ních Čech budou opakovaně vracet.

Víc vzdělaných, méně plotů

„V dnešním světě není možné hrát pou-
ze na vlastním hřišti a očekávat úspě-
chy. Naopak spolupráce mezi univerzi-
tami, navazování pracovních i osobních
vztahů se jeví jako nejlepší cesta pro sdí-
lení zkušeností a získávání nových zna-
lostí. Aktivity univerzity tak považuji
za velmi přínosné a užitečné. Přidanou
hodnotou může být i to, že se mladí lidé
naučí toleranci k ostatním kulturám.
Jsem toho názoru, že čím více mladých
a vzdělaných lidí tu budeme mít, tím
méně plotů bude třeba stavět,“ míní vy-
sokoškolský pedagog, náměstek hradec-
kého primátora Jindřich Vedlich.

Děkanka filozofické fakulty Pavlína
Springerová říká, že fakulta už nyní spo-
lupracuje s deseti latinskoamerickými a
pěti africkými univerzitami. Tím to zda-

leka nekončí. „Na dohled je uzavření
smlouvy s brazilskou univerzitou, čímž
by fakulta rozšířila spektrum svých la-
tinskoamerických destinací také o portu-
galsky mluvící oblast,“ uvedla.

Už teď mají akademici v plánu, že v

příštím roce přivítají na letní škole v
Hradci Králové studenty z Norska. Uni-
verzita zároveň také rozšířila nabídku
studijních oborů v anglickém jazyce.
Kromě navazujícího magisterského obo-
ru Central European Studies a doktor-

ských oborů African Studies a Latin
American Studies nyní nabízí i doktor-
ský obor Philosophy. Do Hradce Králo-
vé už také dorazil učitel čínštiny, kterou
na univerzitě chtějí letos na podzim za-
čít učit.

V univerzitním areálu Na Soutoku nedávno vznikl nový park s lavičkami. Za stávající budovou roste nové supermoder-
ní sídlo přírodovědecké fakulty. FOTO | MARTIN VESELÝ

INZERCE

bude studovat celý svět
Univerzity Hradec Králové, která ve velkém rozvíjí spolupráci se školami v exotických destinacích
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LADISLAV POŠMURA

HRADEC KRÁLOVÉ | Místo toho, aby
ráno vzal tašku a běžel do školy, rodiče
mu napíší omluvenku. Desetiletý ško-
lák se pak celý den poflakuje po městě.
Aby měla omluvenka větší váhu, často
s rodičem zajde k lékaři, kde mu bez vět-
ších problémů dají razítko, že je nemoc-
ný. I když není.

Sociální pracovníci tomu říkají skry-
té záškoláctví, fenomén, který podle
nich v Hradci Králové v posledních le-
tech narůstá do velkých rozměrů.

Záškoláctví, kvůli němuž žákovi zá-

kladní školy ve školním roce naskakují
stovky omluvených hodin, se prý týká
hlavně dětí ze sociálně slabých rodin a z
vyloučených sociálních lokalit.

„Rodiče nemotivují děti chodit do
školy, učitelům nevadí, že ve škole nej-
sou, lékaři raději rozdají omluvenky,
než aby riskovali konflikt s rodiči,“ po-
psaly skryté záškoláctví sociální pracov-
nice Marie Janečková a Miroslava Páv-
ková, vedoucí Komunitního centra
Amaro Phurd, Pražská, jež je jedním ze
středisek občanského sdružení Salin-
ger. To se snaží děti ze sociálně vylouče-
ných rodin začlenit do společnosti.

„V rodinách, do kterých chodíme po-
máhat, se setkáváme s případy, kdy děti
mají opravdu enormní množství omlu-
vených hodin, může jich být 260 a víc.
Je to neuvěřitelné, ale často se zdá, jako
by se situací nikdo včetně škol nic nedě-
lal. Chyba je však hlavně u rodičů a
také u lékařů. Setkali jsme se s tím, že
se lékař přiznal, že uznal dítěti omluven-
ku zpětně, aby měl klid. Přitom tyto děti
potkáváme opakovaně v centru města,
kde nemocně opravdu nevypadají. Lidé
to vidí a výsledkem je i špatné klima ve
společnosti,“ říká Janečková.

Komunitní centrum nepracuje jen v
rodinách, ale také poskytuje ambulantní
programy, v rámci kterých děti chodí
do klubu, kde je sociální pracovnice do-
učují a poskytují sociální služby.

„Kolem školních prázdnin se nám
tady sejde řada vysvědčení, na nichž
můžeme alespoň na zlomku našich kli-
entů sledovat docházku. Počtu zameška-
ných hodin si nelze nevšimnout. Také
se účastníme práce různých komisí a

akcí, které se těchto témat dotýkají. Ten-
to problém se rozrostl do velkých roz-
měrů,“ přiblížila Pávková.

Vysoké absence způsobují vyloučení
ze školního kolektivu, děti nezískají zna-
losti, které potřebují. Když do školy ne-
chodí, učivo nestíhají, selhávají, propa-
dají a tak je to ve škole ani nebaví. V ro-
dinách chybí motivace ke vzdělání, vět-
šina dětí už dál nepokračuje ani na střed-
ních učilištích. Výsledkem bývá nízká
kvalifikace, sociální vyloučení a závis-
lost na sociálních dávkách,“ uvedla Mi-
roslava Pávková.

Možností, jak problému čelit je něko-
lik. Na straně školy jsou to různé indivi-
duální výchovné programy, sociálním
pracovníkům se osvědčilo individuální
doučování v rodinách. „Když se dětem
někdo opravdu věnuje, rychle se učí a je-
jich výsledky se zlepšují i ve škole.
Toho si rodina všimne a vidí, že to fun-
guje. Díky tomu začne mít větší důvěru
v učitele a zlepšuje se i vztah mezi ní a
školou. Na základě dosavadní pozitivní
zkušenosti bychom rádi i touto cestou
nabídli spolupráci na předcházení skry-
tého záškoláctví zejména školám a dět-
ským lékařům,“ přiblížila Pávková.

Některé děti mají stovky omluve-
ných hodin. ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV

Část dětí ze sociálně
slabších rodin často
nechodí do školy, ale
mají stovky rodiči nebo
lékaři omluvených
hodin. Výsledkem je
závislost mladých na
sociálních dávkách.

Střední škola
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BEZ ŠKOLNÉHO*

Tříleté učební obory, které umožňují získání výučního listu:
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů
23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování,
vývoj aplikací a robotiku
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačovou
graiku, audio-video tvorbu a produkční tisk
23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
+ 3 profesní kvaliikace a výuční list
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ
+ 5 profesních kvaliikací a výuční list

Nástavbové studium pro vyučené:
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ denní studium
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ dálkové studium* - pouze u tohoto jediného
dálkového studia je režijní poplatek.

Rekvaliikační kurzy a osm profesních strojírenských kvaliikací

Svářečské kurzy základní i úřední ze čtyřech metod.

Škola je vlastníkem mezinárodního certiikátu o kvalitě vzdělávání
a výchově při přípravě na povolání v technických studijních

a učebních oborech ČSN EN ISO 9001:2009.
Dny otevřených dveří po telefonické domluvě KDYKOLIV - jsme tu pro vás!!!

Adresa: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Pulická 695, 518 01 Dobruška
Web: www.sspvc.cz; E-mail: info@sspvc.cz;
Tel.: 491 618 930, Mob.: 605 210 021

Naši absolventi pracovní místa nevyhledávají, ale vybírají!!!

INZERCE

I rodiče podporují záškoláctví



PETR ZÁLESKÝ

DOUDLEBY NAD ORLICÍ | Přestože se
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před
časem pochlubilo, že v příštích letech
zahájí stavbu desítek obchvatů, na
mapě Královéhradeckého kraje se krčí
jen dvě vyvolená města, která jsou na če-
kací listině už dlouhou řadu let. Ani ta
však v obchvat po zkušenostech neuvě-
ří, dokud neuvidí stavební stroje.

ŘSD začátek budování obchvatu
Doudleb odvážně naplánovalo už na po-
slední kvartál příštího roku, v případě
Nové Paky chce začít v roce 2017. Jen-
že je tu poměrně zásadní problém: i
když stát tvrdí, že příprava staveb na sil-
nicích první třídy je jednodušší než při
budování nových dálnic, u Nové Paky i
Doudleb se ještě musí vypořádat s po-
měrně velkým počtem vlastníků půdy.

„Někteří vlastníci nechtějí peníze, ale
náhradní půdu v okolí, na které by moh-
li dál hospodařit. Stát by měl najít něja-

kou půdní rezervu, potom by totiž jedná-
ní určitě bylo vstřícnější,“ řekl starosta
Doudleb Jiří Kaplan.

Za pravdu mu dává i Zdeněk Kos z
krajské pobočky ŘSD. „Vypadá to, že v
Doudlebách to sklouzne až ke krajní

možnosti, tedy k vyvlastňování. Máme
tu poslední vlastníky, se kterými se jed-
ná,“ uvedl před časem Kos.

Ještě půl roku mají na přemýšlení do-
sud nerozhodní vlastníci půdy v trase
obchvatu Nové Paky. „Oslovíme je v
první čtvrtině příštího roku,“ podotkl
starosta Nové Paky Josef Cogan. Šéf
ŘSD Jan Kroupa apeluje na představite-
le měst, aby s výkupy pomohli. „Na je-
jich zájmu hodně záleží. Pokud nám po-
máhají a jednají s vlastníky, může se
vše urychlit,“ zdůraznil Kroupa.

Obchvaty Doudleb a Nové Paky jsou
minimálně o dva roky napřed před další-
mi silničními okruhy v Královéhradec-
kém kraji. Třetí na řadě je s největší
pravděpodobností Náchod.

Podle ŘSD není reálné, aby výstavba
dalších obchvatů začala v nejbližších
třech letech. O slovo se hlásí třeba Brou-
mov, Opočno, Rychnov nad Kněžnou,
Solnice, Častolovice, Nové Město nad
Metují nebo Jaroměř.

V České Skalici se „vysněného“ obchvatu (na snímku) lidé dočkali již před
lety. Řada dalších měst v kraji na úlevu čekají. FOTO | MICHAL KLÍMA

TOORS

INZERCE

Města roky čekají na obchvat
Většina obcí v kraji si o obchvatumůže nechat jen zdát. Nejdál jsou přípravy v Doudlebách a Nové Pace

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2
AUTO -MOTO
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STANISLAV ĎOUBAL

HRADEC KRÁLOVÉ | Most Plukovní-
ka Šrámka v hradecké části Svinary pře-
klenuje řeku Orlici již 108 let. Řidičům
slouží jako zkratka při cestě od Třebe-
chovic do Malšovic či na Moravské
Předměstí. Správa a údržba silnic Králo-
véhradeckého kraje v současné době po-
kračuje v územním řízení na stavbu no-
vého mostu a diskutuje o tom s místní-
mi obyvateli. Část z nich by ráda zacho-
vala ten stávající, přestože na něm kvůli

jeho konstrukci, ale také špatnému sta-
vu může projet auto pouze jedním smě-
rem. Obávají se, že by přes klidnou
okrajovou část začala jezdit nákladní
auta.

„Budou tady pak jezdit těžká náklad-
ní auta, těžko jim v tom zabráníte,“ varo-
val jeden z obyvatel na nedávné schůzi.

Vedoucí oddělení pozemních komu-
nikací na hradeckém magistrátu Martin
Kabrhel však ujišťoval, že to by se stát
nemělo: „Podporujeme tady pouze ná-
kladní dopravu cílenou do přilehlých lo-
kalit, nikoliv tranzitní.“

Podle ředitele Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje Jiřího Bran-
dejse je most již téměř neopravitelný, a
proto se musí zbourat. „Oprava je pro-
blematická kvůli nýtované konstrukci a
životnost opravy by byla velmi nízká.
Únosnost mostu se postupně snižuje a v
budoucnu by se tak mohlo stát, že by na
něj nemohly vjet už ani autobusy měst-
ské hromadné dopravy,“ upozornil od-
půrce bourání starého mostu.

Podle slov místopředsedkyně svinar-
ské komise místní samosprávy Jany Ho-
lubové se komise snažila technický stav
mostu sledovat průběžně již od roku

1999. „Říkali nám, že je v relativně dob-
rém stavu, udělalo se na něm pár oprav,
a proto nyní špatně neseme informace,
že most je v dezolátním stavu a musí se
zbourat,“ uvedla.

Lepší a bezpečnější

Správa a údržba silnic, v jejímž vlastnic-
tví most jako součást komunikace třetí
třídy je, dala hradecké radnici k posou-
zení čtyři návrhy řešení. Ten optimální
vybral odbor hlavního architekta města.
Nový most by měl být nejen komfortněj-
ší pro řidiče, ale také bezpečnější pro ce-
lou městskou část v případě povodní.
„Měl by zmizet střední pilíř, což bude
pro most bezpečnější v případě zvýše-
ných průtoků,“ vysvětlil ředitel Bran-
dejs, podle kterého je těžké odhadovat
termín stavby nového mostu. „Určitě se
najdou skupiny, které budou řízení zdr-
žovat. Proto si nemyslím, že by k tomu
došlo dřív než za dva až tři roky.“

Most přes Orlici stojí ve Svinarech
přes sto let. FOTO | MARTIN VESELÝ

Silničáři chystají stavbu
nového mostu na okraji
Hradce. Motoristé sice na
čas přijdou o zkratku,
ale poté budou mít větší
komfort.

INZERCE

Řidiči přijdou o svinarský most.
Připravuje se stavba nového
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PETR ZÁLESKÝ

HRADECKRÁLOVÉ | Dopravní znače-
ní, nad kterým zůstává rozum stát, si ne-
dávno pořídil Hradec Králové. Při re-
konstrukci silnice na Tylově nábřeží na
vozovce přibyl nový „jízdní pruh“, na
kterém je jasně nasprejovaný emblém
cyklisty dokonce s šipkou. Jenže kolař,
který symbol celkem logicky pochopí
coby novou cyklostezku, se ocitá v dvoj-
násobném nebezpečí: riskuje střet s au-
tem, protože pruh vede blízko kolmých
parkovacích stání a paradoxně mu hrozí
i oplétačky s policií. „Koridor upozorňu-
je řidiče na to, že se tam může vyskyt-
nout neukázněný cyklista, který nevyu-
žije stezku. Cyklistu tam nikdo nenutí
jet a navíc stále platí pravidlo, že jestli-
že je někde vyznačená stezka pro kola,
je cyklista povinen ji využít,“ řekl komi-
sař hradeckého policejního dopravního
inspektorátu Stanislav Blažek.

Souběžná cyklostezka sice opravdu
vede jen několik metrů od „upozorňují-
cího“ koridoru, ale na jejím konci kola-
ře zavede buď na chodník, anebo před

přechod, kde musí sesednout. Podle cho-
vání hradeckých cyklistů je jasné, že
také oni koridor vzali jako novou stez-
ku. „Sice se bojím, že do mě někdo za-
couvá, ale je dobře, že tu vznikla. Krát-
ká stezka podél Labe nic neřešila a větši-
na stejně jezdila po silnici,“ upozornil
Aleš Pražák. „Tohle že není stezka, ale

spíš upozornění pro řidiče? Kdyby to
tak bylo, je to debilita roku,“ řekla Mo-
nika Kollerová, která tudy jezdí denně.
„Dohoda zní, že ten prostor se bude mo-
nitorovat a v případně připomínek by se
značení upravilo,“ připustil vedoucí do-
pravního odboru na hradeckém magis-
trátu Petr Černohlávek. Piktogram na

silnici považoval za stezku rovněž pod-
nikatel a cyklista Rudolf Bernart, které-
mu se podařilo nadchnout vedení města
pro parkovací cyklodomy. „Jakékoli vy-
značení prostoru cyklisty je dobrá věc.
Bohužel to ale nekoresponduje s dnešní
náladou, kdy jsou lidé na sebe jako psi.
Ten cyklokoridor je nešťastně řešený
jen z toho důvodu, že nepočítá s neurva-
lostí a neohleduplností lidí, kteří se při
couvání nedívají do zpětného zrcátka.“

O správném účelu koridoru naopak
ví člen hradecké cykloskupiny a doprav-
ní expert Zbyněk Sperat. I on má však
připomínky. „Nejde o klasický cyklo-
pruh a na rozdíl od něj ho cyklista nemu-
sí využít. Ten koridor by mohl být dále
od zaparkovaných aut. Ale spíš je na Ty-
lově nábřeží nešťastně řešené parkování
aut. Vyjíždění z kolmého parkování je
leckdy komplikované a nebezpečné,“
poznamenal Sperat.

A kdo by byl na vině, kdyby na nábře-
ží došlo ke srážce cyklisty s vyjíždějí-
cím autem? „V tom případě by vina
byla oboustranná. Nehodu by svým jed-
náním způsobili oba,“ řekl Blažek.

Značky na silnici neznamenají stezku, ale upozornění řidičům na výskyt cyk-
listů. FOTO | MARTIN VESELÝ

INZERCE

Pozor na „cyklopruh naruby“
Hradečtí kolaři, kteří poslechnou „cyklopruh“ na nábřeží, se vystavují nebezpečí srážky s autem
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MICHAELA RAMBOUSKOVÁ

HRADEC KRÁLOVÉ | Nenápadným,
ale hodně bolestivýmmístem na doprav-
ní mapě Hradce Králové je takzvaná
myší díra spojující centrumměsta s čás-
tí Kukleny u areálu ZVU. S plánova-
ným zdvoukolejněním úseku trati mezi
Hradcem a Opatovicemi, které by mělo
být hotové v roce 2020, se měl podjezd
pod kolejemi rozšířit a prohloubit. To
by ulevilo dopravě na frekventované
cestě, kterou řada řidičů využívá i jako
spojnici mezi Hradcem a dálnicí D 11.
Město se však nyní z rekonstrukce pod-
jezdu snaží vycouvat. Důvod? Peníze.
„Oprava samotného mostu by stála

minimálně 120milionů korun, komplet-
ní podjezd by se mohl vyšplhat až na
200 milionů. Tolik peněz v současné
době nemáme, protože je před námi
řada dalších investičních akcí, jako na-
příklad Velké náměstí či rekonstrukce
teras,“ zdůvodnil náměstek primátora
pro rozvoj Jindřich Vedlich.
Magistrát má problém i s tím, že

most je v majetku Správy železniční do-

pravní cesty (SŽDC). „Investice do cizí-
ho majetku je problematická,“ podotkl
Vedlich, který ještě chce jednat na mi-
nisterstvu dopravy a zjistit, zda by neby-
lo možné dát přestavbu podjezdu do cel-
kových nákladů přestavby trati. Ty by

podle odhadu SŽDC měly na úseku
Opatovice - Hradec činit zhruba 3,5 mi-
liardy korun.
Správa však s kompletní rekonstruk-

cí podjezdu nepočítá. „Železniční most
přes kuklenský podjezd je vyhodnocen

jako vyhovující a do stavby jsou zahrnu-
ty pouze potřebné sanace nosné kon-
strukce mostu,“ vysvětlil mluvčí Sprá-
vy železniční dopravní cesty Jakub Pta-
činský.
Případnou rekonstrukci již řešil vý-

bor pro územní plánování a dostane se i
na stůl komise pro dopravu. Mezi členy
obou složek však nevládne úplná sho-
da. Rozhodnutí města kritizuje napří-
klad člen výboru architekt František
Křelina. Podle něj by město takovou
šanci nemělo promarnit. „Pro město je
to historická šance. Všechny problémy
se objeví v plné kráse v okamžiku, kdy
bude uvedeno do provozu obchodní cen-
trum Aupark a také až dojde k napojení
Kuklen na D 11,“ upozornil architekt.
„A finančně je to jako jedna okružní kři-
žovatka u Auparku,“ narázil Křelina na
křižovatku u Koruny, kterou řada oby-
vatel kritizuje kvůli vysoké ceně.
„Máme dvě studie týkající se Auparku,
Gočárovy a Pražské třídy, v nichž je za-
hrnut i tento podjezd. Dopravní propust-
nost je podle nich dostatečná na dalších
třicet let,“ reagoval Vedlich.

Dopravní situace se při cestě do Kuklen nezlepší. Řidiči musejí dále počítat s
komplikacemi. FOTO | LUKÁŠ URBAN

simply clever
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se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc právě u nás teď pořídíte
kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné
ceny a snadno vyrešíte přezutí svého vozu či uskladnění letních kol.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA
ZAČÍNÁ KVALITNÍM
SERVISEM

INZERCE

Myší díra zůstane. Chybí peníze
Podjezd spojující centrum Hradce a Kukleny se opravy zatím nedočká. Stála by 200 milionů korun



sobota 10. října 2015

ČT1
7.15 Hovory H z Paláce K 8.00 Polopatě

8.55 Náhrdelník (2/12) 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown

12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O bílém jadýrku
14.10 Princezna Slonbidlo
15.10 Cesta do hlubin študákovy duše
16.45 Příběhy slavných... Vlasta Fabia-

nová a Bohuš Záhorský
17.35 To je vražda, napsala
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

20.00 Zpívá celá rodina
21.30 Odkud já vás znám
22.15 Ekologický Oskar
23.19 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.20 Moje krásná učitelka

Romant. komedie (USA, 2011).
Hrají T. Hanks, J. Robertsová,
B. Cranston, T. J. Hensonová,
P. Grierová. Režie T. Hanks

1.00 Schimanski
Schimanski musí trpět. Kriminální
cyklus (N, 2000). Hrají G. George,
Ch. Hörbigerová, A. Beyer, J. Wei-
gend a další. Režie M. Glasner

2.30 Bolkoviny
3.10 Sama doma
4.40 Vyzkoušejte si...

NOVA
6.55 Návrat do budoucnosti (9)
7.20 Show Toma a Jerryho (7)
7.50 Jak vycvičit draky (15)
8.15 Rodinka (6)
8.45 Comeback
9.20 Koření
10.15 Volejte Novu
10.55 SuperStar
13.20 Výměna manželek II
14.45 Pomáda

Muzikál (USA, 1978)
17.05 Tipy ptáka Loskutáka
17.25 Rady ptáka Loskutáka
18.15 Comeback
18.50 Comeback
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí

20.20 Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012). Hrají M. Kro-
bot, O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, J. Pokorná. Režie
J. Prušinovský

22.40 S.W.A.T.: Pod palbou
Akční film (USA, 2011). Hrají G.Macht,
R. Patrick, C. Popeová a další

0.20 MortalKombat-Bojnaživotanasmrt
Akční fantasy film (USA, 1995)

2.00 Novashopping
2.30 Prásk!
3.00 Áčko
4.00 DO-RE-MI
4.45 Novashopping
5.50 Oggy a Škodíci

Prima
7.15 Ninjago
7.45 Winx Club (15)
8.15 Autosalon
9.25 Autosalon Extra
9.50 M.A.S.H (49)
10.25 Zralé víno

Komedie (ČR, 1981)
12.30 Hodinový manžel

Komedie (ČR, 2014)
14.50 Vraždy v Midsomeru XII

Černá kniha. Krimiseriál (VB, 2009)
16.55 Gondíci, s. r. o.
18.10 Karolína, domácí kuchařka
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR

20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Taxi

Akční komedie (USA/Fr., 2004).
Hrají Q. Latifah J. Fallon,
G. Bündchenová a další. Režie
T. Story

23.50 Z pekla
Thriller (USA, 2001). Hrají J. Depp,
H. Grahamová, I. Holm a další.
Režie A. Hughes, A. Hughes

2.15 Psycho II
Horor (USA, 1983). Hrají A. Per-
kins, R. Loggia, V. Milesová a další

4.05 Taxi
Akční komedie (USA/Fr., 2004).
Hrají Q. Latifah, J. Fallon,
G. Bündchenová a další

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Gilmorova děvčata IV
(13) 6.35 Muž zázraků 8.30 Můj přítel Monk (3)
9.20Odložené případy III (17) 10.15 Franklin a Bash
IV (10) 11.20 Gilmorova děvčata IV (14) 12.15 Lepší
pozdě nežli později 14.40 Zataženo, občas trakaře
16.20Kudrnatá holka 18.20Bláznivá střela: Z archi-
vů policejního oddělení, komedie (USA, 1988)
20.00 Superman se vrací, dobr. film (USA, 2006)
23.00 Opravdová kuráž, western (USA, 2010) 1.00
Poslední večeře, černá komedie (USA, 1995)

Prima cool
5.00 Grimm II (9) 7.15 Ninja faktor po americku IV
(15) 8.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13)
9.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (14) 10.10
Stav ohrožení (4) 11.05 Kravaťáci IV (12) 12.05 Top
Gear XVIII (7) 13.10 Pevnost Boyard (6) 15.15 Simp-
sonovi VII (23) 15.45 Simpsonovi VII (24) 16.15
Simpsonovi VII (25) 16.45Hrajeme sAlim 17.20Re-
-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi VIII (1)
18.55 Simpsonovi VIII (2) 19.30 Simpsonovi VIII (3)
20.00 X-Men 2, akční sci-fi film (USA, 2003) 23.05
Ohnivé tornádo 0.50 Hrajeme s Alim 1.25 Re-play
1.55 Applikace 2.30 Ohnivé tornádo 4.00 Pevnost
Boyard (6)

Prima love
6.35 Zlatý holky II (3) 7.05 Zlatý holky II (4) 7.35
Božské dorty IV (4) 8.05 Jak se staví sen 9.10
Ošklivka Betty II (14, 15) 10.55 Chirurgové VIII (9)
11.55Deník zasloužilématky V (3, 4) 12.50 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (19, 20) 13.50Chůva k pohle-
dání II (18) 14.20 Zralé víno 16.25 Closer VI (3) 17.15
New Look 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym
USA III (5) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(21, 22) 19.50 Chůva k pohledání II (19) 20.15 Pouta,
která svazují 22.15 Na doživotí II (11) 23.15 Nejšíle-
nější úchylky IV (3) 23.45 Closer VI (3)0.40Volejte
Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky IV (3) 3.10 Paničky
z Beverly Hills II (8) 3.55 Chirurgové VIII (9)

Fanda
8.40 Rychlá kola (10) 9.05 World of Freesports
9.35 SC Magdeburg - Füchse Berlin 11.15 Detroit
Red Wings - Toronto Maple Leafs 13.20 Element
13.35 Hranice nemožného V (2) 14.40 Kobra 11 XIV
(8) 15.35 Hvězdná brána: Atlantida II (11) 16.30 Eco
Challenge Nový Zéland (6) 17.20 Osudný svah
v Aspenu 19.30 Hvězdná brána: Atlantida II (12),
sci-fi seriál (Kan./USA, 2004) 20.20 Přežít, akční
drama (USA, 1993) 22.35 Riziko, krimifilm (USA,
2000) 0.45 K.O. Night

ZÁBAVA KOMEDIE ZÁBAVA

25www.5plus2.cz
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neděle 11. října 2015

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů6.40Bolkoviny7.25

Cesta do hlubin študákovy duše. Veselo-
hra (ČR, 1939) 8.55 Polopatě 9.45Kalen-
dárium 10.00 Toulavá kamera 10.35
Objektiv 11.05ŠípkováRůženka (6/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O uloupené divožence

Pohádka (ČR, 2007)
14.05 Jehlice Sluneční paní

Pohádka (ČR, 1990). Hrají D. Pat-
rasová, K. Jandová a další

14.45 125. Velká pardubická s Českou
pojišťovnou

17.20 Výsledek testu
TV film (ČR, 1986). Hrají J. Abrhám,
L. Mrkvička, J. Preissová a další

18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (10/39)

Repetent. Krimiseriál (ČR, 1997).
Hrají T. Töpfer, I. Trojan, E. Pardus,
Z. Herfortová, A. Antalová. Režie
A. Moskalyk

21.20 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Roming

Komedie (ČR, 2007). Hrají
M. Labuda, B. Polívka, V. Holub,
J. Constantin, V. Javorský. Režie
J. Vejdělek

23.45 Nicolas Le Floch
Případ Nicolas Le Floch. Histor.
seriál (Fr., 2009)

1.30 Profil zločinu IV
Reminiscence. Krimiseriál (Fr., 2013)

2.25 Čtyři v tom 3
3.10 Hobby naší doby
3.40 13. komnata Eduarda Hrubeše

NOVA
6.50 Návrat do budoucnosti (10)
7.20 Show Toma a Jerryho (8)
7.45 Jak vycvičit draky (16)
8.10 Kutil Tim (18)
8.40 Sněženka a Růženka

Fantasy film (N, 2011)
10.00 Víkend
11.00 Gympl s (r)učenímomezeným (45)

Komediální seriál (ČR, 2013)
12.25 Flintstoneovi 2

Rodinná komedie (USA, 2000).
Hrají M. Addy, S. Baldwin, K. John-
stonová, J. Krakowská a další

14.10 Hodíme se k sobě, miláčku?
Komedie (ČR, 1974). Hrají J. Brej-
chová, V. Brodský, R. Rázlová a další

16.20 Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972). Hrají L. Lip-
ský, J. Sovák, M. Kopecký a další.
Režie O. Lipský

18.10 Comeback
Pomáhat a chránit. Sitcom
(ČR, 2008)

18.45 Comeback
Pravidla rodinného provozzu.
Sitcom (ČR, 2008)

19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí

20.20 SuperStar
22.40 Střepiny
23.20 Zloději paměti

Mysteriózní drama (USA, 2004).
Hrají J. Mooreová, A. Edwards,
D. West, G. Sinise, A. Woodardo-
vá. Režie J. Ruben

1.00 Kriminálka Miami III (8)
Rychlost zabíjí. Krimiseriál
(USA, 2004)

1.50 Novashopping
2.20 Volejte Novu
2.50 Áčko
3.25 Kolotoč

Prima
6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Winx Club (16)
8.10 Tajemství války (8)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.50 Vraždy mezi muškáty II (12)

Žádost o ruku. Krimiseriál
(N, 2012)

11.00 Partie
11.45 Jak se staví sen
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.45 Big Ben II (6)

Vražda na Jelení hoře. Krimiseriál
(N, 1999)

15.50 Vraždy v Midsomeru XII
Pomsta špionů. Krimiseriál
(VB, 2009). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další

18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Vinaři II (7)

Návrat. Komediální seriál (ČR, 2015).
Hrají V. Postránecký, M. Taclík,
P. Liška, J. Čvančarová a další

21.30 Mercury
Thriller (USA, 1998). Hrají B. Willis,
A. Baldwin, K. Dickensová,
M. Hughes a další. Režie H. Becker

23.55 Vegas (8)
Napospas. Krimiseriál
(USA, 2012). Hrají D. Quaid,
M. Chiklis, C. A. Mossová a další

0.50 Tajemství války (8)
1.55 Kdekoli, jen ne tady

Komediální drama (USA, 1999).
Hrají N. Portmanová, S. Sarando-
nová, H. Bochner, R. Baker a další

3.45 Mercury

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Jak vycvičit draky (15)
6.25Kudrnatáholka, komedie (USA, 1991)8.15Bláz-
nivá střela: Z archivů policejního oddělení, komedie
(USA, 1988) 10.10 Koření 11.05 Superman se vrací,
dobr. film (USA, 2006) 14.00 Pomáda, muzikál
(USA, 1978) 16.10 Dave, komedie (USA, 1993) 18.15
Vzpomínky III (1, 2), krimiseriál (USA, 2013) 20.00
Dannyho parťáci 2, komedie (Austr./USA, 2004)
22.25Kill Bill 2, akční film (USA, 2004)0.55Nebez-
pečná identita (17), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.10 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (5) 8.10
Applikace 8.45 Stav ohrožení (5) 9.40 Kravaťáci IV
(13) 10.40 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (1) 11.50
Pevnost Boyard (7) 14.15 Simpsonovi VIII (1) 14.45
Simpsonovi VIII (2) 15.15 Simpsonovi VIII (3) 15.45
X-Men 2, akční sci-fi film (USA, 2003 18.30 Simp-
sonovi VIII (4) 18.55 Simpsonovi VIII (5) 19.30
Simpsonovi VIII (6) 20.00 Noc v muzeu 2 22.20
Živí mrtví V (4), hororový seriál (USA, 2014) 23.15
American Horror Story: Coven (7), horor. seriál
(USA, 2013) 0.15 Noc v muzeu 2, komedie (USA,
2009) 2.25 Živí mrtví V (4) 3.10 Pevnost Boyard
(7) 4.55 Ninja faktor po americku IV (16)

Prima love
6.30 Můj život bez obličeje 7.25 Zlatý holky II (5)
7.55Zlatý holky II (6)8.20Božskédorty IV (5)8.50
New Look 9.30 Ošklivka Betty II (16, 17) 11.20 Chi-
rurgové VIII (10) 12.15 Deník zasloužilé matky V
(5, 6) 13.10 Jak jsem poznal vaši matku VIII (21, 22)
14.05 Chůva k pohledání II (19) 14.35 McBride:
Rekviem 16.25Closer VI (4) 17.20Ricardovy recep-
ty X (61) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym
USA III (6) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(23, 24) 19.50 Chůva k pohledání II (20) 20.15
Sólista 22.55 Chirurgové IX (4) 23.50 Nejšílenější
úchylky IV (4) 0.20 Closer VI (4) 1.15 Volejte Věšt-
ce 3.25 Nejšílenější úchylky IV (4) 3.50 Paničky
z Beverly Hills II (9) 4.35 Chirurgové VIII (10)

pondělí 12. října 2015

ČT1
5.59 Studio69.00Okouzlení IV9.55Nacestě

po Aucklandu 10.20 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.05DoktorMartin (7)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 To je vražda, napsala

Pohřeb na padesátémíli. Krimiseriál
(USA, 1984-1996). Režie S. Robbie

15.35 Vraždy na severu
Věčná loviště. Krimiseriál (N, 2012)

16.25 Stopař
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)

16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint (7/7)

Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají
J. Langmajer, Z. Kanóczová,
S. Majer, M. Donutil a další

21.00 Rudyho má každý rád (7/12)
Dáša je nemocná. Sitcom (ČR, 2015)

21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista

Krimiseriál (N, 2006-2014)
23.05 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.25 AZ-kvíz
0.50 Kalendárium
1.05 Vyzkoušejte si...
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.15 Ulice (2890)
10.10 Doktoři z Počátků (122)
11.30 Kutil Tim (19)
12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-

ní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Můj přítel Monk (4)

Detektivní seriál (USA, 2002)
13.40 Odložené případy III (18)

Vítejte. Krimiseriál (USA, 2005)
14.40 Dr. House VI (18)

Rytířův pád. Seriál (USA, 2009)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (378)

Pusa na rozloučenou. Seriál
(ČR, 2012)

16.58 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny
17.25 Kriminálka Las Vegas II (3)

Šok. Seriál (USA, 2001). Hrají
P. Guilfoyle, W. L. Petersen a další

18.25 Ulice (2891)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 MasterChef Česko
21.40 Atentát (1)

Prezident. Krimiseriál (ČR, 2015).
Hrají J. Kraus, H. Vagnerová,
R. Jašków, A. Opavská a další

22.55 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (23)
Hudební intermezzo. Krimiseriál
(USA, 2012)

23.55 Černá listina (11)
Milosrdný samaritán č. 106. Krimi-
seriál (USA, 2013)

0.50 Kriminálka Las Vegas II (3)
1.35 Novashopping
2.05 Dr. House VI (18)
2.55 Střepiny

Prima
6.10 Ninjago
6.40 Winx Club (17)
7.10 M.A.S.H (51, 52)
8.50 To je vražda, napsala VIII (16)
9.55 Místo činu: Kolín (18)

Rodinná pouta. Krimiseriál
(N, 2010)

11.55 Hawaii 5-0 IV (22)
Rodina na prvnímmístě. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další

12.55 Návrat komisaře Rexe IX (7)
Ve víně je pravda. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparo-
ni, D. Zichová, P. Abellaová a další

14.05 Policejní bažanti V (12)
Násilník. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další

15.05 Loď snů (23)
Papua-NováGuinea. Romantický
seriál (N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Přístav (13)

Bludičky. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Bla-
žek, V. Hybnerová a další

21.35 TOP STAR magazín
22.50 Gondíci s. r. o.
23.55 Show Leoše Mareše
1.05 Láska ze sousedství

Romantický film (USA, 2009).
Hrají H. Dancy, R. Byrneová a další

3.05 Slunečno, místy vraždy IV (4)
Striptéři. Krimiseriál (USA, 2013)

4.05 Hawaii 5-0 V (5)

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema6.25 Jak vycvičit draky (16)
6.50 Dave 8.45 Vzpomínky III (1, 2) 10.40 Hodíme
se k sobě, miláčku? 12.45 Brácha za všechny pení-
ze 14.50 Dannyho parťáci 2, komedie (Austr./USA,
2004) 17.10 Velké dítě Dickie Roberts, komedie
(USA, 2003) 19.00 Gilmorova děvčata IV (15), se-
riál (USA, 2003) 20.00 Učitelka angličtiny, kome-
die (USA, 2013) 21.45 Cesta ven, akční film
(USA, 2010) 23.40 Zachraň mě V (6), seriál (USA,
2010)0.45Černá listina (11), krimiseriál (USA, 2013)

Prima cool
6.10Akta X VII (19) 7.00Autosalon 8.20Akta X VII
(20) 9.35 Vítejte doma VI (8) 10.35 Futurama IV
(4) 11.05 Jmenuju se Earl II (19) 11.35 Bořiči mýtů V
(15) 12.40 Top Gear XVIII (7) 13.45 Jmenuju se Earl
II (20) 14.15 Simpsonovi VIII (4-6) 15.45 Applikace
16.15 Futurama IV (5) 16.45 Bořiči mýtů V (16)
17.50 Grimm II (10) 18.50 Simpsonovi VIII (7-9)
20.15Ospalá díra II (14) 21.25 Teorie velkého třesku
II (20), sitcom (USA, 2009) 22.00 Da Vinciho
démoni (4), dobrodružný seriál (USA, 2013) 23.10
Mystery Men 1.35 Ospalá díra II (14) 2.25 Da Vinci-
ho démoni (4), dobrodružný seriál (USA, 2013)
3.25 Absolventka 4.45 Ospalá díra (7)

Prima love
6.00 Ukliďte si! 6.20 Teleshopping 6.35 Cesty
domů II (251) 7.45 Teleshopping 8.05 Vinaři II (7)
9.20 Loď snů (22) 11.30 Paničky z Orange County
II (5) 12.30 Ukliďte si! (13) 12.55 Deník zasloužilé
matkyV (7, 8) 13.55 Jak jsempoznal vašimatkuVIII
(23, 24) 14.55 Chůva k pohledání II (20) 15.25 Chi-
rurgové IX (4) 16.25Diagnóza vraždaVIII (19) 17.20
Ricardovy recepty X (62) 17.55 Vítejte doma VI (9)
18.55 Jak jsem poznal vaši matku IX (1, 2) 19.50
Chůva k pohledání II (21) 20.15 Myšlenky zločince
VIII (12) 21.15 Sběratelé kostí II (1) 22.15 TOP STAR
magazín 23.20 Sběratelé kostí II (1) 0.15 Volejte
Věštce 2.20Diagnóza vražda VIII (19) 3.05 Paničky
z Beverly Hills II (10) 3.50 Famílie IV (8)
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úterý 13. října 2015

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení IV 10.00 Na

cestě po Bretani 10.30 Stopař. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1979) 10.50 Repor-
téři ČT 11.30Rudyhomákaždý rád (7/12)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 To je vražda, napsala II

Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu

Vůně smrti. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Pokušení

Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1982)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po

dvaceti letech (13/13)
Slib. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková a další

21.00 Tajemství rodu Jana Pirka
21.54 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
21.55 Soví hnízdo

Detektivka (ČR, 1981). Hrají L. Mun-
zar, J. Štěpnička, J. Vala a další

23.00 Na stopě
23.25 Otec Brown
0.10 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.05 Zahrada je hra
1.30 Zajímavosti z regionů
1.55 Toulavá kamera
2.25 Dobré ráno
4.55 Hobby naší doby

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.15 Ulice (2891)
10.10 MasterChef Česko
11.30 Kutil Tim (20)
12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-

ní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Můj přítel Monk (5)
13.40 Odložené případy III (19)

Krimiseriál (USA, 2005)
14.40 Dr. House VI (19)

Otevřít a zavřít. Seriál (USA, 2009)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (379)

Záhada jménem Robin. Seriál
(ČR, 2012)

16.58 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny
17.25 Kriminálka Las Vegas II (4)

Nos. Seriál (USA, 2001)
18.25 Ulice (2892)

Seriál (ČR, 2015). Režie K. Hanzlík
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (601)

Na kočičí svědomí. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další

21.40 Víkend
22.45 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIV (24)
Její případ. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají M. Hargitayová, D. Pino a další

23.35 Černá listina (12)
Alchymista č. 101. Krimiseriál
(USA, 2013)

0.30 Kriminálka Las Vegas II (4)
1.20 Dr. House VI (19)
2.05 Novashopping
2.35 Kutil Tim (20)
3.00 Kolotoč

Prima
6.20 Ninjago
6.50 Winx Club (18)
7.35 M.A.S.H (53)
8.30 To je vražda, napsala VIII (17)
9.30 Místo činu: Kolín (19)

Staré železo. Krimiseriál (N, 2011)
11.30 Policie Hamburk (1)

Vysvědčení. Krimiseriál (N, 2007).
Hrají T. Scharff, S. Englundová,
M.-L. Sellemová a další

12.30 Návrat komisaře Rexe IX (8)
Daleko odtud. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparo-
ni, D. Zichová, P. Abellaová a další

13.45 Policejní bažanti V (13)
Dokonalá rodina. Krimiseriál (Kan.,
2014). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další

14.45 Loď snů (24)
Peru-Miami. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Cesty domů III (349)

Říká se tomu láska. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík, M. Plán-
ková, J. Štěpnička, J. Janěková,
P. Štěpán. Režie J. Polišenský

21.35 Očima Josefa Klímy
22.20 Ano, šéfe!
23.40 Show Leoše Mareše
0.40 Kriminálka Stuttgart V (16)

Krémová princezna. Krimiseriál
(N, 2013)

1.40 Spravedlnost v krvi III (21)
2.40 Slunečno, místy vraždy IV (5)
3.35 Hawaii 5-0 V (6)

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.05 Show Toma a Jerry-
ho (7) 6.30 Senzační Spider-Man (13) 6.55 Hotel
snů: Indie 8.40Gilmorova děvčata IV (14) 9.30Můj
přítel Monk (4) 10.25Odložené případy III (18) 11.35
Velké dítě Dickie Roberts 13.30 90210: Nová gene-
race (9) 14.20Gilmorova děvčata IV (15) 15.35Uči-
telka angličtiny 17.10 Doktorka z Dixie II (1) 18.10
Noční směna (1) 19.00 Gilmorova děvčata IV (16)
20.00Kmotr, drama (USA, 1972) 23.35Paranormal
Activity 2, horor (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Akta X VII (20) 7.00 Autosalon 8.00 Tele-
shopping 8.20Akta X VII (21) 9.35 Vítejte doma VI
(9) 10.35 Futurama IV (5) 11.05 Jmenuju se Earl II
(20) 11.35BořičimýtůV (16) 12.40To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (1) 13.45 Jmenuju se Earl II (21) 14.15
Simpsonovi VIII (7-9) 15.45 Teorie velkého třesku II
(20) 16.15 Futurama IV (6) 16.45 Bořiči mýtů V (17)
17.50 Grimm II (11) 18.50 Simpsonovi VIII (10-12)
20.15 Top Gear XXII (2) 21.25 Teorie velkého třesku
II (21) 21.55 Partička 22.40 Cesty k úspěchu 22.55
SHORTS 23.25 Válečné hry 2: Kód smrti 1.35
Partička 2.15 Přístav naděje 4.05 Ospalá díra (8)
4.45 Grimm II (11)

Prima love
6.15 Teleshopping 6.30 Cesty domů II (252) 7.35
Teleshopping 7.55 Přístav (13) 9.05 Loď snů (23)
11.25 Paničky z Orange County II (6) 12.25 Ukliďte
si! (14) 12.55 Deník zasloužilé matky V (9, 10) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku IX (1, 2) 14.55 Chůva
k pohledání II (21) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV
(7) 16.25 Diagnóza vražda VIII (20) 17.20 Ricardo-
vy recepty X (63) 17.55 Vítejte doma VI (10) 18.55
Jak jsem poznal vaši matku IX (3, 4) 19.50 Chůva
k pohledání II (22) 20.15 Castle na zabití VII (15)
21.15 Sběratelé kostí II (2) 22.15 Podvádíš mě! X (9)
23.15 Sběratelé kostí II (2) 0.10 Volejte Věštce 2.15
Diagnóza vražda VIII (20) 3.00 Paničky z Beverly
Hills II (11) 3.45 Famílie IV (9)

středa 14. října 2015

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.50 Na

cestě po jižním Altiplanu 10.20 Výfuk.
Povídka z cyklu Bakaláři 1981 (ČR, 1981)
10.35 13. komnata Eduarda Hrubeše
11.05 Tajemství rodu Jana Pirka

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II

Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala II

Záhadný nález. Krimiseriál
(USA, 1984-1996). Režie P. Crane

15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)

16.20 Karafiát
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)

16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 První republika (7)

Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek a další

21.40 Manželé roku 2006
Komedie (ČR, 2006). Hrají P. Řez-
níček, L. Vondráčková a další

22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Profil zločinu IV

Krimiseriál (Fr., 2013)
23.15 Kriminálka Paříž
0.05 AZ-kvíz
0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
1.30 Na stopě
1.55 Dobré ráno
4.30 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.15 Ulice (2892)
10.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (601)
11.30 Kutil Tim (21)

Seriál (USA, 1991)
12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-

ní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Můj přítel Monk (6)

Detektivní seriál (USA, 2002)
13.40 Odložené případy III (20)

Trest smrti: Poslední odvolání. Kri-
miseriál (USA, 2005)

14.40 Dr. House VI (20)
Volba. Seriál (USA, 2009). Hrají
H. Laurie, L. Edelsteinová,
R. S. Leonard a další

15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (380)
Taky řešení... Seriál (ČR, 2012)

16.58 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny
17.25 Kriminálka Las Vegas II (5)

Samá voda, přihořívá. Seriál
(USA, 2001). Hrají P. Guilfoyle,
W. L. Petersen a další

18.25 Ulice (2893)
Seriál (ČR, 2015). Režie K. Hanzlík

19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí

20.20 MasterChef Česko
21.35 Doktoři z Počátků (123)

Opuštění Počátků. Seriál (ČR, 2015).
HrajíM. Stránský, L. Termerováadalší

23.00 Double Team
Akční film (USA, 1997). Hrají
J.-C. vanDamme,D. Rodman adalší

0.55 Kriminálka Las Vegas II (5)
1.40 Novashopping
2.15 Dr. House VI (20)
3.00 Kutil Tim (21)

Prima
6.25 Ninjago
6.55 Winx Club (19)
7.25 M.A.S.H (54, 55)

Válečný seriál (USA, 1972-1982)
9.15 To je vražda, napsala VIII (18)

Naprogramovaná vražda. Krimi-
seriál (USA, 1989)

10.20 Místo činu: Kolín (20)
Křížení. Krimiseriál (N, 2011)

12.20 Policie Hamburk (2)
Hra o život. Krimiseriál (N, 2007).
Hrají T. Scharff, S. Englundová,
M.-L. Sellemová a další

13.25 Návrat komisaře Rexe X (1)
Životy v ohrožení. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparo-
ni, D. Zichová, P. Abellová a další

14.35 Policejní bažanti V (14)
Vzpoura. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další

15.30 Loď snů (25)
Emiráty. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Přístav (14)

Dva muži ve člunu. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další

21.35 Show Jana Krause
22.35 Kinobazar
23.50 Show Leoše Mareše
0.50 Hawaii 5-0 III (12)
1.50 Zrozeni k zabíjení? III (1)
2.50 Slunečno, místy vraždy IV (6)
3.45 Hawaii 5-0 V (7)

Nova Cinema
5.50 Show Toma a Jerryho (8) 6.15 Senzační Spi-
der-Man (14) 6.40 Sněženka a Růženka 7.40
90210: Nová generace (9) 8.30 Gilmorova děvčata
IV (15) 9.20Můj přítel Monk (5) 10.10Odložené pří-
pady III (19) 11.00 Noční směna (1) 12.15 90210:
Nová generace (10) 13.05 Doktorka z Dixie II (1)
14.00 Gilmorova děvčata IV (16) 15.15 Caddyshack
17.15 Doktorka z Dixie II (2) 18.10 Noční směna (2)
19.00Gilmorova děvčata IV (17) 20.00Rozuma cit
22.55 Kámoš napořád 0.35 Zachraň mě V (8)

Prima cool
6.10 Akta X VII (21) 7.00 Autosalon 8.00 Tele-
shopping 8.20 Akta X VII (22) 9.35 Vítejte doma
VI (10) 10.35 Futurama IV (6) 11.05 Jmenuju se
Earl II (21) 11.35 Bořiči mýtů V (17) 12.40 Top Gear
XXII (2) 13.45 Jmenuju se Earl II (22) 14.15 Simp-
sonovi VIII (10-12) 15.45 Teorie velkého třesku II
(21) 16.15 Futurama IV (7) 16.45 Bořiči mýtů V (18)
17.50 Grimm II (12) 18.50 Simpsonovi VIII (13-15)
20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie velkého
třesku II (22) 21.50 Partička 22.40 Cinema Tipy
23.10 Scott Pilgrim proti zbytku světa 1.35 Partič-
ka 2.15 Záhadné zmizení 4.00 Ospalá díra (9)
4.45 Grimm II (12)

Prima love
6.00 Teleshopping 6.15 Cesty domů II (253) 7.20
Teleshopping 7.40 Cesty domů III (349) 8.55 Loď
snů (24) 11.25 Paničky z Orange County II (7) 12.25
Ukliďte si! (15) 12.55 Deník zasloužilé matky V (11,
12) 13.55 Jak jsempoznal vaši matku IX (3, 4) 14.55
Chůva k pohledání II (22) 15.25 Castle na zabití VII
(15) 16.25 Diagnóza vražda VIII (21) 17.20 Ricardo-
vy recepty X (64) 17.55 Vítejte doma VI (11) 18.55
Jak jsem poznal vaši matku IX (5, 6) 19.50 Chůva
k pohledání II (23) 20.15 Sherlock Holmes: Jak pro-
sté II (16) 21.15 Sběratelé kostí II (3) 22.15 Křižovat-
ky života 23.20 Sběratelé kostí II (3) 0.15 Volejte
Věštce 2.20Diagnóza vražda VIII (21) 3.05 Paničky
z Beverly Hills II (12) 3.50 Famílie IV (10)
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čtvrtek 15. října 2015

ČT1
5.59 Studio 6 9.00Okouzlení V 9.55 Fotba-

lová odysea. Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1981) 10.10 Hobby naší doby
10.40 Po našem... tentokrát z Mikulova

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II

Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala II

Vražda odpoledne. Krimiseriál
(USA, 1984-1996)

15.35 Vraždy na severu
Smrtící léčba. Krimiseriál (N, 2012)

16.20 Myš
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)

16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Přednostmodrýchmajáků
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města - nové

osudy (1/13)
Výročí. Seriál (ČR, 2008). Hrají
E. Balzerová, J. Abrhám a další

21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski

Děti pekla. Kriminální cyklus
(N, 2001)

0.00 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz
1.35 13. komnata Eduarda Hrubeše
2.05 Žiješ jenom 2x
2.30 Dobré ráno
5.05 Malá farma

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.15 Ulice (2893)
10.10 MasterChef Česko
11.30 Kutil Tim (22)
12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-

ní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Můj přítel Monk (7)
13.40 Odložené případy III (21)

Kurník. Krimiseriál (USA, 2005)
14.40 Dr. House VI (21)

Balast. Seriál (USA, 2009). Hrají
H. Laurie, L. Edelsteinová,
R. S. Leonard, J. Morrisonová a další

15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (381)
Nebožtík pes. Seriál (ČR, 2012)

16.58 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny
17.25 Kriminálka Las Vegas II (6)

Krev nevinných. Seriál (USA, 2001)
18.25 Ulice (2894)

Seriál (ČR, 2015). Režie K. Hanzlík
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (602)

Pravda, nebo lež? Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další

21.40 Prásk!
22.20 Charlieho andílci

Akční komedie (USA/N, 2000).
Hrají C. Diazová, D. Barrymoreová,
L. Liuová, B. Murray a další

0.15 Kriminálka Las Vegas II (6)
Krev nevinných. Seriál (USA, 2001)

1.05 Dr. House VI (21)
1.50 Novashopping
2.20 Kutil Tim (22)
2.45 Áčko
3.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (381)

Prima
6.25 Ninjago
6.55 Winx Club (20)
7.25 M.A.S.H (56, 57)

Válečný seriál (USA, 1972-1982)
9.15 To je vražda, napsala VIII (19)
10.15 Místo činu: Kolín (21)

Nevolejte policii. Krimiseriál
(N, 2010). Hrají K. J. Behrendt,
D. Bär, G. M. Schmeidová a další

12.20 Policie Hamburk (3)
Černé šaty. Krimiseriál (N, 2007).
Hrají T. Scharff, S. Englundová,
M.-L. Sellemová, R. Harderová,
F. Vockroth a další

13.20 Návrat komisaře Rexe X (2)
Mrtvá mezi delfíny. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparo-
ni, D. Zichová, P. Abellaová a další

14.30 Policejní bažanti V (15)
Dávný případ. Krimiseriál
(Kan., 2014). Hrají M. Peregrymo-
vá, G. Smith, E. Okumaová a další

15.30 Loď snů (26)
Indiánské léto. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další.
Režie S. Bartmann

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Křižovatky života
21.30 Ano, šéfe!
22.40 Cesty k úspěchu
22.55 Kdo je kdo?
0.05 Show Leoše Mareše
1.05 Právo a pořádek XVII (20)

Zajatec. Krimiseriál (USA, 2007)
2.05 Zrozeni k zabíjení? III (2)
3.05 Spravedlnost v krvi III (5)

Nova Cinema
5.10 Caddyshack 7.00 90210: Nová generace (10)
7.50Gilmorova děvčata IV (16) 8.40Můj přítel Monk
(6) 9.35 Odložené případy III (20) 10.25 Noční
směna (2) 11.35 90210: Nová generace (11) 12.25
Doktorka z Dixie II (2) 13.20 Gilmorova děvčata IV
(17) 14.35 Rozum a cit 17.15 Doktorka z Dixie II (3)
18.10 Noční směna (3) 19.00 Gilmorova děvčata IV
(18) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (5)
20.50Rizzoli and Isles: Vraždynapitevně II (6)21.55
Ro(c)k podvraťáků 0.00 Zachraňmě V (9)

Prima cool
6.15 Akta X VII (22) 7.05Autosalon 8.05 Teleshop-
ping 8.25 Akta X VIII (1) 9.40 Vítejte doma VI (11)
10.40 Futurama IV (7) 11.10 Jmenuju se Earl II (22)
11.40 Bořiči mýtů V (18) 12.45 Moto cestou neces-
tou 13.45 Jmenuju se Earl II (23) 14.15 Simpsonovi
VIII (13-15) 15.45 Teorie velkého třesku II (22) 16.15
Futurama IV (8) 16.45 Bořiči mýtů V (19) 17.50
Grimm II (13) 18.50 Simpsonovi VIII (16-18) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku II (23) 22.00
Probuzená smrt 23.55 Wilfred II (13) 0.20 Probu-
zená smrt 2.10 Vychovávat Hope II (17) 2.30
Vychovávat Hope II (18) 2.55 Wilfred II (13) 3.15
Ospalá díra (10)

Prima love
6.05 Ukliďte si! (15) 6.25 Teleshopping 6.40 Cesty
domů II (254) 7.50 Teleshopping 8.10 Přístav (14)
9.25 Loď snů (25) 11.25 Paničky z Orange County II
(8) 12.25 Ukliďte si! (16) 12.55 Deník zasloužilé
matky V (13, 14) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku
IX (5, 6) 14.55Chůva k pohledání II (23) 15.25 Sher-
lockHolmes: Jak prosté II (16) 16.25Diagnóza vraž-
da VIII (22) 17.20 Ricardovy recepty X (65) 17.55
Vítejte doma VI (12) 18.55 Jak jsem poznal vaši
matku IX (7, 8) 19.50 Chůva k pohledání II (24)
20.15 Zločiny nad Seinou (8) 21.15 Sběratelé kostí II
(4) 22.20 Po krk v odpadcích III (14) 23.15 Sběrate-
lé kostí II (4) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza
vražda VIII (22) 3.05 Paničky z Beverly Hills II (13)

pátek 16. října 2015

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na

cestě po Tchaj-wanu 10.35 Kluci v akci
11.05Příběhyslavných... VlastaFabiano-
vá a Bohuš Záhorský

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II

Konec dobrý, všechno dobré.
Seriál (USA, 2000-2001)

14.45 Párek
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1976)

14.55 První republika (7)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek, R. Urban,
M. Plánková. Režie B. Arichtev

16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.00 Doktor Martin (8)

Výběrové řízení. TV seriál (2015).
Hrají M. Donutil, J. Čvančarová,
N. Lichý, G. Marcinková a další

21.00 13. komnata Aťky Janouškové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové

Šílenství Mickeyho Hamiltona. Kri-
miseriál (VB, 1978)

0.10 Kriminálka Paříž
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky
1.55 Chalupa je hra
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.15 Ulice (2894)
10.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (602)
11.30 Kutil Tim (23)
12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-

ní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Můj přítel Monk (8)

Detektivní seriál (USA, 2002)
13.40 Odložené případy III (22)

Řeka. Krimiseriál (USA, 2005)
14.40 Dr. House VI (22)

Pomozte. Seriál (USA, 2009).
Hrají H. Laurie, L. Edelsteinová,
R. S. Leonard a další

15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (382)
Staré účty. Seriál (ČR, 2012)

16.58 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny
17.25 Kriminálka Las Vegas II (7)

V kleci. Seriál (USA, 2001). Hrají
P. Guilfoyle, W. L. Petersen, M. Hel-
genbergerová, G. Dourdan a další

18.25 Ulice (2895)
Seriál (ČR, 2015). Režie K. Hanzlík

19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí

20.20 Lovci pokladů
Dobrodružný film (USA, 2004).
Hrají N. Cage, J. Bartha, D. Kruge-
rová, S. Bean, J. Voight a další

22.55 Mizerové
Akční komedie (USA, 1995). Hrají
W. Smith, M. Lawrence, T. Leonio-
vá, T. Karyo, T. Randleová a další

1.10 Atentát (1)
Prezident. Krimiseriál (ČR, 2015)

2.20 Novashopping
2.55 Kriminálka Las Vegas II (7)
3.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (382)

Prima
6.25 Ninjago
6.55 Winx Club (21)
7.25 M.A.S.H (58, 59)
9.15 To je vražda, napsala VIII (20)
10.20 Místo činu: Kolín (22)

Chladnokrevně. Krimiseriál (N, 2010)
12.20 Policie Hamburk (4)

Šedé zóny. Krimiseriál (N, 2007).
Hrají T. Scharff, S. Englundová,
M.-L. Sellemová, R. Harderová a další

13.20 Návrat komisaře Rexe X (3)
Škola strachu. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další

14.30 Policejní bažanti V (16)
Opravdový gentleman. Krimiseriál
(Kan., 2014). Hrají M. Peregrymo-
vá, G. Smith, E. Okumaová a další

15.30 Loď snů (27)
Panama. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Svatá čtveřice

Komedie (ČR, 2012). Hrají J. Lang-
majer, M. Procházková, H. Čermák,
L. Munzar a další. Režie J. Hřebejk

22.05 Muž s cejchem smrti
Akční thriller (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, B. Wallace, K. David
a další. Režie D. Little

0.05 Soumrak mrtvých
Hororová komedie (VB, 2004).
Hrají S. Pegg, K. Ashfieldová a další

2.05 Hawaii 5-0 V (9)
2.50 Policie Hamburk (4)
3.35 Svatá čtveřice

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.55Nová cestománie 6.25
Učitelka angličtiny 8.00 90210: Nová generace (11)
8.50 Gilmorova děvčata IV (17) 9.40 Můj přítel
Monk (7) 10.30 Odložené případy III (21) 11.25
Noční směna (3) 12.25Doktorka z Dixie II (3) 13.20
Gilmorova děvčata IV (18) 14.35 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (5, 6) 16.20 Charlieho andílci
18.10 Noční směna (4) 19.00 Gilmorova děvčata IV
(19) 20.00 Nádherné bytosti 22.40 Hra o přežití
0.35 Zachraň mě V (10)

Prima cool
6.05 Akta X VIII (1) 6.55 Autosalon 7.50 Teleshop-
ping 8.15 Akta X VIII (2) 9.05 Teleshopping 9.25
Vítejte doma VI (12) 10.25 Futurama IV (8) 10.55
Jmenuju se Earl II (23) 11.30 Bořiči mýtů V (19)
12.35 Autosalon 13.50 Jmenuju se Earl III (1) 14.15
Simpsonovi VIII (16-18) 15.45 Teorie velkého třesku
II (23) 16.15 Futurama IV (9) 16.45 Bořiči mýtů V
(20) 17.50 Grimm II (14) 18.50 Simpsonovi VIII
(19-21) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V
(15, 16) 22.15Oživlámumie, horor (USA, 2005)0.10
Táta, jak má být 2.15 Ospalá díra (11) 2.55 Oživlá
mumie, horor (USA, 2005)4.20 Grimm II (14) 5.05
Ospalá díra (11)

Prima love
6.15 Ukliďte si! (16) 6.35 Teleshopping 6.50 Cesty
domů II (255) 7.55 Teleshopping 8.20 Křižovatky
života 9.25 Loď snů (26) 11.25 Paničky z Orange
County II (9) 12.25 Ukliďte si! (17) 12.55 Deník
zasloužilé matky V (15, 16) 13.55 Jak jsem poznal
vaši matku IX (7, 8) 14.55 Chůva k pohledání II (24)
15.25 Zločiny nad Seinou (8) 16.25 Diagnóza vraž-
da (1) 17.20 Ricardovy recepty X (66) 17.55 Vítejte
doma VI (13) 18.55 Jak jsem poznal vaši matku IX
(9, 10) 19.50 Chůva k pohledání II (25) 20.15 Čas
smrti 22.20 Rush (7) 23.20 Dobrá manželka IV (11)
0.15 Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda (1) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (14) 3.55 Famílie IV (12)
4.40 Vraždy v Kitzbühelu XI (7)
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Ve studiu, kde hráli Beatles,

ČR | Hlavní pozornost na sebe u sporá-
ků na Primě strhává kamioňák Milan.
V žaludku mu leží dvacetiletý Libor,
kterého oslovuje juniore. Chce si Milan
pořád něco dokazovat, jak si myslí Kvě-
ta? „Považuje se za upřímného, ale ve
výsledku je falešný jak pětka.“

Mladý amatérský kuchař Tomáš (28)
se v pondělí kvůli zelňačce dostal pod
palbu kritiky. Ani s vepřovou na čers-
tvých liškách nezabodoval. Lišky, stej-
ně jako předtím zelňačka, jsou prý na-
hořklé a smetanový přeliv moc sladký.

Štrúdl z polotovaru

V úterý hostitel Milan (49) startoval na
jedno našlápnutí jako jeho oblíbená mo-
torka. A podváděl. „Připravil jsem si ku-
lišárnu,“ napínal dálkový řidič diváky.
„Štrúdl udělám z polotovaru a uvidíme,
zda to poznají, nebo ne. Hostům se při-

znám až zítra.“ Nakonec přikoupil ještě
játrovou zavářku do knedlíčků i nudle.
Vůbec se s tím nepáral.

Ve středu u Marušky (58) za stolem
Milan pěkně „prudil“. Terčem byl samo-
zřejmě „bažant“ Libor. Marie podávala
pikantní česnečku s nivou, krůtí rolku
se šťouchanými brambory. V nich byla
sušená rajčata, která si Maruška sama
nakládala, stejně jako domácí „řepoze-
lí“. Chutě pro někoho zvláštní, ale Kvě-
ta a Libor to hodnotí jako zatím nejlepší
hlavní chod. Zábava startovala s prvním

moučníkem. Koláč museli soutěžící
konzumovat s rukama za zády.

Na čtvrteční večírek Květa (52) při-
pravila plněné rajče, domácí bramborač-
ku, hovězí líčka na víně a lívanečky s ža-
hourem. Maruška ale zklamala Květu,
když se přidala k Milanově kritice. A Li-
bor se podle Tomáše musí cítit hrozně,
po všech těch dnech, „kdy ho cizí chlap
takhle ponižuje“. Milan má navíc kon-
spirační teorii. Libor je prý do pořadu
nasazený. Je to mamánek, příliš mladý
na to, aby mohl soutěžit, má jim prý ško-
dit a je třeba si na něj dát pozor. Diabe-
tičce Květě není dobře a ke konci veče-
ře smutně konstatuje, že všichni se až
na Libora chovali jako dobytek.

Libor (20) si v pátek nenechá všech-
no líbit a brzy bude takové husto, že by
se dalo krájet motorovou pilou. Za své
moderní menu v italsko-francouzském
stylu by rád slyšel uznání. „Když mi to
nechutná, mám se přemáhat, abych to
sežral a řekl, bylo to dobrý, Libore!?“
rozčiluje se Milan. Je sprostý a to se ni-
komu nelíbí, ženám je trapně.

Prostřeno! na Primě v pátek vrcholí
a vítěz si odnese 50 tisíc. Dívejte se kaž-
dý všední den od 17.50 hodin. (vlas)

KDO UŽ VAŘIL

Pondělí: Tomáš Petráň (28)
Je chvilku bez práce,
ale dělá zedníka ve
Švédsku, dříve praco-
val i v Norsku a v dal-
ších zemích. Je žena-
tý, mají pětiměsíční
dceru Nelu. Pořídili si

byt v Českých Budějovicích. Tomáš je
zakladatelem jihočeského Klubu lovců
pokladů. S přáteli pátrají i po artefak-
tech z druhé světové války. Miluje vep-
řové nebo kuřecí na kari se smetanou
a domácími bramboráčky. Nesnáší ve-
getariánská jídla, rajčata.

Úterý: Milan Tácha (49)
Pracuje jako řidič z po-
volání, jezdí po celé
Evropě, snaží se být
doma o víkendech.
Bydlí v útulném dom-
ku ve Včelné s přítel-
kyní a dcerami. Rád

připravuje maso a českou kuchyni. Nej-
víc si pochutná na šunkoflecích. Nikdy
by nesnědl hmyz a lidské maso.

Středa: Marie Hervířová (58)
Rozvedená důchodky-
ně, matka 3 synů a dce-
ry, je už také trojnásob-
nou babičkou. Vyučila
se zdravotní sestrou,
pracovala jako švadle-
na, vedoucí provozu

v supermarketech. Ráda rybaří, pracuje
na zahrádce a věnuje se dětem. Nejradě-
ji má knedlo vepřo zelo a krůtu. Nesnáší
sushi a zapečené brambory s dýní.

Čtvrtek: Květa Flachsová (53)
Byla prodavačkou, dě-
lala sanitářku v nemoc-
nici a pracovala také
jako pomocná síla
v kuchyni. Nyní je ne-
zaměstnaná. Rozvede-
ná Květa má tři dospě-

lé děti a je babičkou pěti vnoučat. Ráda
šije, tvoří a vyrábí různé věci. Kvůli
zdravotnímu stavu (diabetes) musí ome-
zit tučná a sladká jídla. Chutná jí vepřo-
vé maso v kapustě s bramborami. Ne-
snáší mozeček a některé vnitřnosti. Ni-
kdy by nesnědla syrové maso.

V PÁTEK VAŘÍ

Libor Labaj (20)
Libora čeká maturita
na elektrotechnické
škole v Hluboké nad
Vltavou. Žije s rodiči
a mladším bratrem
v domku v obci Neda-
byle. Jezdí na longbo-

ardu, je dobrovolným hasičem, rád ryba-
ří a hraje na PC. Nejvíc si pochutná na
haluškách. Nesnáší houby, hrášek
a rýži. Nikdy by nesnědl mušle.

Sýrové placičky s jogurtovým dresin-
kem a zeleninovou oblohou
Předkrm hostům chutnal, ale po smaže-
ní je nutné odsát tuk papírovou utěrkou.
Ingredience: 300 g eidamu, 200 g nivy,
3 vejce, 150 g strouhanky, 150 g šunky,
olej na smažení, sůl, 1 bílý jogurt, citro-
nová šťáva, pomerančová šťáva, bylin-
ky (máta, meduňka, šalvěj) nebo bylin-
kové koření do salátu, špetka cukru. Po-
stup: Eidam a nivu nastrouháme najem-
no, přidáme vejce a šunku nakrájenou
na kostičky, přiměřeně osolíme (není
nutné přehánět, sýr i šunka jsou už sla-
né). Vše dobře stejnosměrně promíchá-
me. Ze směsi vytvoříme placičky, které
obalíme ve strouhance. Na pánvi osma-
žíme na rozpáleném oleji po obou stra-
nách dozlatova. Do misky vyklopíme
bílý jogurt, zakápneme půlkou citronu
a pomeranče, přidáme bylinky a cukr.
Vše důkladně zamícháme a necháme od-
ležet. Jogurt podáváme k čerstvě pokrá-
jené zeleninové obloze jako dip.

Pikantní česnečka
Nevšední česnečka bohaté chuti kombi-
nuje hodně surovin.

Ingredience: 2 paličky česneku,
2 brambory, 1 větší cibule, 1 celer, 1 mr-
kev, vývar, 100 g nivy, 100 g klobásy,
sůl, špetka majoránky, špetka mletého
pepře, 2 vejce, 1 lžíce sádla, 1 kelímek
zakysané smetany. Postup: Nastrouhá-
me veškerou očištěnou kořenovou zele-
ninu, nasekáme cibuli a nakrájíme klo-
básku. Vše orestujeme na tuku. Přidá-
me prolisovaný česnek, na malé kostič-
ky nakrájené oloupané brambory, zalije-
me vývarem a vaříme asi 15 minut. Po-
lévku dochutíme, zakvedláme do ní vej-
ce se smetanou a při podávání přidáme
nastrouhaný plísňový sýr. Komu je to
ještě málo, může přidat prolisovaný čes-
nek úplně nakonec, aby měla polévka
větší grády.

Telecí saltibocca
Parmská šunka a šalvěj na telecích plát-
cích rozehrávají v tomto pokrmu jedi-
nečnou partii skvělých chutí. Na tento
recept prý přišli v Římě.

Ingredience: 750 g telecí kýty, sůl,
15 lístků šalvěje, 15 plátků parmské šun-
ky, 5 lžic hladké mouky, 150 ml olivo-
vého oleje, 250 ml bílého suchého vína,
30 g másla, lístky šalvěje na ozdobu.
Na šťouchané brambory: 500 g bram-
bor, 500 ml olivového oleje, sůl, čers-
tvý mletý pepř, 50 ml bílého vína nebo
lžíci vinného octa. Postup: Telecí maso
si naporcujeme na řízky. Lehce osolíme
(parmská šunka je sama o sobě dost sla-
ná) a opepříme. Plátek šunky položíme
na pracovní plochu. Na něj dáme 2 šal-
vějové lístky a na ty plátek masa. Šunku
přeložíme přes maso a upevníme párát-
kem. Opakujeme s ostatními plátky
masa. V pánvi rozehřejeme dvě lžíce
másla. Opékáme telecí plátky ve dvou
várkách – dvě minuty po každé straně.

Uchováme horké. Nahrubo nasekáme
zbylou šalvěj, rozpustíme zbylé máslo,
přidáme česnek a opékáme asi minutu.
Přihodíme šalvěj, přilijeme víno a mí-
cháme další minutu, až šťáva trochu
zhoustne. Brambory uvaříme doměkka,
posolíme, smícháme se lžící olivového
oleje a vína nebo vinného octa.

Dezert u Marušky musí soutěžící
jíst s rukama za zády. Milan se do
něj pustil s vervou. FOTO | FTV PRIMA

V pořadu Prostřeno!
na jihu Čech je to jako
na vojně. Rozdali si to
mazáci a bažanti.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Bacha, nasazený agent



Plinius mladší ve svých
Listech napsal: ...

Tajenka:Nedělejto,očempochybuješ.
Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.
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MICHAELA RAMBOUSKOVÁ

HRADEC KRÁLOVÉ | K restaurování
a vytváření tradičních lidových betlémů
se Josef Komárek dostal náhodou před
30 lety, když s otcem našel u kontejneru
vyhozený starý betlém. Šlo o králický
betlém, jaké v minulosti vyráběli Něm-
ci žijící na území českých zemí. S jejich
odsunem po druhé světové válce a také
s novým režimem, který věcem spoje-
ným s náboženstvím příliš nepřál, skon-
čila tradice v okolí Králík.

Svépomocí ho tedy začal restaurovat
a postupně králickým betlémům propa-
dl. Z amatéra se stal vyhledávaným pro-
fesionálem. O betlémech přednáší po
Evropě, pořádá řezbářské kurzy a připra-
vuje i knihu. „Musel jsem se propraco-
vat až na umění německých řezbářů, kte-
ří na to měli vlastní školu, v níž se to uči-
li tři roky. Patnáct let jsem dělal chyby,
pořád jsem něco studoval. Když jsem re-
stauroval, jednu figurku jsem řezal tře-
ba třicetkrát, než jsem ji vyřezal do tva-
ru, jaký měla mít. Řezbáři totiž měli své
rukopisy, které musím napodobit,“ po-
psal Komárek, který je absolventem so-
chařsko-kamenické školy v Hořicích v
Podkrkonoší. Práci s kamenem se věno-
val i profesionálně, s postupující vášní
pro králické betlémy ale nakonec přešel
na plný úvazek k nim. „Když jsem začí-

nal, byl jsem na svoji práci nesmírně
hrdý a myslel jsem si, že to dělám
dobře. Teď když se na ty figurky kou-
kám, mám je schované ve sklepě, pocho-
pil jsem jednu věc: nejtěžší je na mé prá-
ci správně to vidět,“ vysvětlil Komárek.
Ocenění Nositel tradice lidových řeme-
sel převzal od ministra kultury Daniela
Hermana na setkání v Českém Krumlo-
vě při Dnech evropského dědictví.

Své umění předává dál

„Ministerstvo kultury ocenění Nositel
tradice lidových řemesel uděluje tvůr-
cům, kteří ovládají zánikem ohrožené
technologie tradiční výroby,“ vysvětlila
etnografka hradeckého Muzea východ-
ních Čech Martina Vlčková, která ná-
vrh na ocenění betlémáře vypracovala.
V loňském roce se stal také držitelem
krajského ocenění Zlatý kolovrat.

Josef Komárek kromě tvorby a restau-
rování betlémů také vede řezbářské kur-
zy, v nichž se snaží své umění předávat
dál. Na tvorbu králických betlémů je ale
podle něj potřeba velká dávka talentu a
také správný pohled. „Mám jednu zku-
šenost: na řezbářském kurzu jsem měl
hluchoněmou Romku, která jediná vidě-
la přesně, jak to má být. Byla moc talen-
tovaná a také krásně fotografovala,“ při-
blížil Josef Komárek.

Josef Komárek ve své domácí panelákové dílně. Betlémy mu učarovaly
před třemi desítkami let. Pomohla k tomu náhoda. FOTO | MARTIN VESELÝ

Luštíte rádi?
POD TÍMTO LOGEM
NAJDETE TY
O NĚCO LEPŠÍ
KŘÍŽOVKY, KTERÉ
VÁS ZABAVÍ A
SVÝM HUMOREM I
POBAVÍ.
KOUPIT JE MŮŽETE
V KAŽDÉM STÁNKU,
V KAŽDÉ TRAFICE!
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„Patnáct let jsem dělal chyby“
Královéhradecký lidový řezbář Josef Komárek převzal ocenění Nositel tradice lidových řemesel
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VLADIMÍR MACHEK

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | Skvělou
možnost budou mít hokejoví brankáři,
kteří chytají v rychnovské UNET hoke-
jové lize. Ve středu 14. října se totiž na
zimním stadionu budou moct přiučit
něco z brankářského umění od Adama
Svobody, momentálně jednoho z nej-
zkušenějších extraligových brankářů.

Gólman hradeckého Mountfieldu,
kam přišel před touto sezonou ze Slavie
Praha, povede v Rychnově jeden z tré-
ninků. Mistr světa z Vídně v roce 2005
si vezme do práce vybrané gólmany
rychnovské hokejové ligy. „Věřím, že
to bude pro amatérské brankáře velký
zážitek. Před startem RHL by je to moh-
lo namotivovat a třeba posbírají nové
zkušenosti, které pak v soutěži uplatní.
Třeba budou útočníci překvapení, co no-

vého se kluci naučí,“ říká organizátor
rychnovské hokejové ligy Jan Dušek.
Celý trénink s Adamem Svobodou

bude trvat devadesát minut, v těch by
měl svým kolegům ukázat správnou roz-
cvičku, zapracovat na jejich brankář-
ském stylu a předvést tréninková cviče-
ní. Spolu s ním by se měl akce zúčastnit

i některý z extraligových útočníku Hrad-
ce Králové.
Tréninkovou jednotku pořádá občan-

ské sdružení Rychnovská hokejová liga
ve spolupráci s extraligovým klubem
Mountfield HK. Středeční akce začne
na zimním stadionu v Rychnově nad
Kněžnou v 18.15.
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Hokejový brankář Adam
Svoboda předá své
zkušenosti amatérským
gólmanům.

Adam Svoboda už toho v hokeji zažil hodně. Doma má i zlatou medaili z
mistrovství světa. FOTO | STANISLAV SOUČEK

Gólmany školí matador KRÁTCE

Náchod nastřílel
jedenáct gólů
NÁCHOD | Jednoznačnou záležitostí
se stal zápas devátého kola krajského
přeboru Královéhradeckého kraj mezi
Náchodem a Dobruškou. Náchodští fot-
balisté v něm totiž zvítězili vysoko 11:1
a připsali si nejvyšší výhru sezony. Hat-
trickem se blýskl kanonýr Náchoda Jim-
my, který už zaznamenal v letošní sezo-
ně devět branek a je druhým nejlepším
střelcem soutěže. Náchod si tak výrazně
vylepšil skóre, ale stále je na druhém
místě. (vek)

V regionu startuje
hokejová soutěž
HRADEC KRÁLOVÉ | Již o tomto ví-
kendu startuje krajská hokejová soutěž.
Náchod se v prvním kole představí na
zimním stadionu v Jičíně, zatímco
NovéMěsto nadMetují zahájí nový roč-
ník doma proti Dvoru Králové. Regio-
nálního derby se dočkají diváci hned ve
středu 14. října, kdy Náchod doma bude
hostit právě Nové Město. Náchod bude
chtít zopakovat loňský výsledek, kdy
celý ročník vyhrál. (vek)


