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Vychutnejte si světové koláče!

WWW.PENAM.CZ

Čas dovolených je pomalu za námi, ale pojďme si tedy alespoň zavzpomínat na ty krásné dny plné odpočinku. Přinášíme vám 

několik světových receptů na dobroty ke kávě, které jste možná ochutnali právě na vaší dovolené. Zveme vás na sladkou exkurzi! 

Ať už pečete sladké dobroty typické pro jakoukoliv zemi, vždy potřebujete 
kvalitní mouku. A přesně takové jsou mouky značky Penam, tak je určitě 
vyzkoušejte!

V českých luzích a hájích bychom jej nazvali 
bublaninou. Ovšem toto je jemné a  lehké 
francouzské veledílo, které má původ ve 
městě Limousin. Díky své neskonalé chu-
ti překročilo prahy nejen francouzských 
kuchyní. A  my už chápeme proč. Opravdu 
božská euforie! Místo třešní můžete zkusit 
například maliny, rybíz nebo jahody. 

Suroviny:
250 g hladké mouky značky Penam
400 g třešní
3 lžíce alkoholu (griotka, koňak, rum)
100 ml mléka

150 ml smetany
4 vejce
1 lžíce rozpuštěného másla
100 g moučkového cukru
plátek másla na vymazání formy
krystalový cukr na vysypání formy

Postup:
Třešně vypeckujeme (Francouzi 
nevypeckovávají, ale je to pohodlnější), 
pokapeme alkoholem a  necháme je 
minimálně ½ hodiny nasát. Svaříme 100 ml

mléka se 150 ml smetany. V  misce 
prošleháme vejce s  moučkovým cukrem 
a  přidáme prosetou mouku. Do této 
směsi přilijeme vlažné mléko, vymícháme 
do hladka se lžící rozpuštěného másla, 
přikryjeme utěrkou a  necháme 30 minut 
stát. Zapékací misku vymažeme máslem 
a  vysypeme krystalovým cukrem. Na dno 
nádoby rozložíme v  jedné vrstvě třešně 
a  zalijeme těstem. Pečeme při 180O C cca
45 minut – zkrátka do zlatova. Upečený koláč 
pocukrujeme jemným moučkovým cukrem.
TIP: místo velkého koláče upečte několik 
mini roztomilých koláčků, vypadají nádherně.

Jsou rychlé, chutné, jednoduché 
– přesně takové si je Američani 
vymysleli a to už v 18. století! Staňte 
se machry na americké muffiny. 
Stačí základní recept, který můžete 
libovolně obměňovat a  přidávat 
ovoce, na které máte zrovna chuť. 

Suroviny:
250 g hladké mouky značky Penam
85 g másla
25 g kakaa
285 ml zakysané smetany

2 lžičky prášku do pečiva
100 g nasekané mléčné čokolády 
100 g nasekané čokolády na vaření
100 g nasekané bílé čokolády
½ lžičky mleté jedlé sody
2 prošlehaná vejce
85 g přírodního krupicového cukru

Postup:
Připravíme si dvě mísy. V  první 
smícháme prosátou mouku, sodu, 
kakao, všechny druhy čokolády 
a  prášek do pečiva. V  druhé 

prošleháme vejce se smetanou, 
cukrem a  máslem. Poté obě směsi 
smícháme dohromady. Připravíme 
si papírové košíčky na muffiny a do 
každé vložíme jednu polévkovou 
lžíci připraveného těsta. Troubu 
rozehřejeme na 180O C a pečeme cca 
20 minut.

První zmínky o  tomto slaďoučkém 
dezertu jsou zaznamenány už ve
13. století v  oblasti Osmanské říše, 
kde byl servírován na císařských hosti-
nách. A jestli máte rádi med a ořechy, 
je pro vás  Baklava tím pravým ořecho-
vým. Receptů je spousta, záleží na vás, 
který si vyberete, zkuste třeba ten náš.

Suroviny:
Těsto:
800 g hladké mouky značky Penam
8 vajec
100 g mletých vlašských ořechů

100 g mletých mandlí
250 g másla
půl čajové lžičky soli
Sirup:
500 g cukru
6 lžic medu
1 citron
200 ml vody

Postup:
Mouku prosejeme, přidáme vejce, 
sůl, vlažnou vodu a vypracujeme tuhé 
těsto. Poté z něj vytvoříme bochánky 
(množství podle použité formy), které 

rozválíme na opravdu tenké plátky 
o  velikosti pečící formy. Tyto plátky 
(cca 8 plátků) postupně vrstvíme 
do pekáče a  každou vždy potřeme 
rozehřátým máslem a každou druhou 
posypeme rozemletými ořechy 
a  mandlemi. Po vložení poslední 
placky vše přelijeme máslem. Pečeme 
při 150O C cca 45 minut. Mezitím si 
rozehřejeme vodu s cukrem, s medem 
a přidáme šťávu z  jednoho citronu. 
Celé hřejeme cca 10 minut.
Vychladlé dílo zalijeme horkým 
sirupem. Necháme odležet při 
pokojové teplotě cca 2 dny.

Francouzský CLAFOUTIS s třešněmi 

Americké ČOKO MUFFINS

Turecká BAKLAVA

2 | 29. srpna 2013 | inzerce Liberecko

07-1760



Vychutnejte si světové koláče!

WWW.PENAM.CZ

Čas dovolených je pomalu za námi, ale pojďme si tedy alespoň zavzpomínat na ty krásné dny plné odpočinku. Přinášíme vám 

několik světových receptů na dobroty ke kávě, které jste možná ochutnali právě na vaší dovolené. Zveme vás na sladkou exkurzi! 

Ať už pečete sladké dobroty typické pro jakoukoliv zemi, vždy potřebujete 
kvalitní mouku. A přesně takové jsou mouky značky Penam, tak je určitě 
vyzkoušejte!

V českých luzích a hájích bychom jej nazvali 
bublaninou. Ovšem toto je jemné a  lehké 
francouzské veledílo, které má původ ve 
městě Limousin. Díky své neskonalé chu-
ti překročilo prahy nejen francouzských 
kuchyní. A  my už chápeme proč. Opravdu 
božská euforie! Místo třešní můžete zkusit 
například maliny, rybíz nebo jahody. 

Suroviny:
250 g hladké mouky značky Penam
400 g třešní
3 lžíce alkoholu (griotka, koňak, rum)
100 ml mléka

150 ml smetany
4 vejce
1 lžíce rozpuštěného másla
100 g moučkového cukru
plátek másla na vymazání formy
krystalový cukr na vysypání formy

Postup:
Třešně vypeckujeme (Francouzi 
nevypeckovávají, ale je to pohodlnější), 
pokapeme alkoholem a  necháme je 
minimálně ½ hodiny nasát. Svaříme 100 ml

mléka se 150 ml smetany. V  misce 
prošleháme vejce s  moučkovým cukrem 
a  přidáme prosetou mouku. Do této 
směsi přilijeme vlažné mléko, vymícháme 
do hladka se lžící rozpuštěného másla, 
přikryjeme utěrkou a  necháme 30 minut 
stát. Zapékací misku vymažeme máslem 
a  vysypeme krystalovým cukrem. Na dno 
nádoby rozložíme v  jedné vrstvě třešně 
a  zalijeme těstem. Pečeme při 180O C cca
45 minut – zkrátka do zlatova. Upečený koláč 
pocukrujeme jemným moučkovým cukrem.
TIP: místo velkého koláče upečte několik 
mini roztomilých koláčků, vypadají nádherně.

Jsou rychlé, chutné, jednoduché 
– přesně takové si je Američani 
vymysleli a to už v 18. století! Staňte 
se machry na americké muffiny. 
Stačí základní recept, který můžete 
libovolně obměňovat a  přidávat 
ovoce, na které máte zrovna chuť. 

Suroviny:
250 g hladké mouky značky Penam
85 g másla
25 g kakaa
285 ml zakysané smetany

2 lžičky prášku do pečiva
100 g nasekané mléčné čokolády 
100 g nasekané čokolády na vaření
100 g nasekané bílé čokolády
½ lžičky mleté jedlé sody
2 prošlehaná vejce
85 g přírodního krupicového cukru

Postup:
Připravíme si dvě mísy. V  první 
smícháme prosátou mouku, sodu, 
kakao, všechny druhy čokolády 
a  prášek do pečiva. V  druhé 

prošleháme vejce se smetanou, 
cukrem a  máslem. Poté obě směsi 
smícháme dohromady. Připravíme 
si papírové košíčky na muffiny a do 
každé vložíme jednu polévkovou 
lžíci připraveného těsta. Troubu 
rozehřejeme na 180O C a pečeme cca 
20 minut.

První zmínky o  tomto slaďoučkém 
dezertu jsou zaznamenány už ve
13. století v  oblasti Osmanské říše, 
kde byl servírován na císařských hosti-
nách. A jestli máte rádi med a ořechy, 
je pro vás  Baklava tím pravým ořecho-
vým. Receptů je spousta, záleží na vás, 
který si vyberete, zkuste třeba ten náš.

Suroviny:
Těsto:
800 g hladké mouky značky Penam
8 vajec
100 g mletých vlašských ořechů

100 g mletých mandlí
250 g másla
půl čajové lžičky soli
Sirup:
500 g cukru
6 lžic medu
1 citron
200 ml vody

Postup:
Mouku prosejeme, přidáme vejce, 
sůl, vlažnou vodu a vypracujeme tuhé 
těsto. Poté z něj vytvoříme bochánky 
(množství podle použité formy), které 

rozválíme na opravdu tenké plátky 
o  velikosti pečící formy. Tyto plátky 
(cca 8 plátků) postupně vrstvíme 
do pekáče a  každou vždy potřeme 
rozehřátým máslem a každou druhou 
posypeme rozemletými ořechy 
a  mandlemi. Po vložení poslední 
placky vše přelijeme máslem. Pečeme 
při 150O C cca 45 minut. Mezitím si 
rozehřejeme vodu s cukrem, s medem 
a přidáme šťávu z  jednoho citronu. 
Celé hřejeme cca 10 minut.
Vychladlé dílo zalijeme horkým 
sirupem. Necháme odležet při 
pokojové teplotě cca 2 dny.

Francouzský CLAFOUTIS s třešněmi 

Americké ČOKO MUFFINS

Turecká BAKLAVA

2 | 29. srpna 2013 | inzerce Liberecko

07-1760

Nebezpečí z Facebooku. 
Podvodníci využívají sociální 
sítě. Jak jim nenaletět? 
strana 12

Kráska s merunou. 
Mladá fotbalistka Turnova 
bojuje o titul iMiss 2013.
strana 38

www.5plus2.cz

Liberecko číslo 35 ročník II     29. 8. 2013

každý čtvrtek ZDARMA  + TV program na celý týden

Nejčtenější týdeník v České republice

Manéž bez šelem? Rozhodněte
Zakážou poslanci chov divokých zvířat v cirkusech? 

Své slovo řeknou i Liberečané. 

 ■ ToMáš lánský

LibeRec | Bez tygrů, pum, kro-
kodýlů, medvědů a opic by brzy 
mohly skončit všechny české cir-

kusy. Iniciativa ochránců zví-
řat totiž prosazuje, aby zákono-
dárci chov volně žijících zvířat  
v cirkusech zakázali. Jako lavina se 
tento zákaz šíří Evropou a české cir-

kusy přesvědčují lidi, aby podepsali 
petici za záchranu cirkusů se zvířa-
ty. „Cirkus bez zvířat není cirkus. To 
bychom zanikli,“ varuje nejznámější 
majitel cirkusu Jaromír Joo. 

Souběžně se snahou cirkusáků ale 
sbírají podpisy na petici za zákaz cir-
kusových zvířat také ochránci zvířat. 
Kdo má přesvědčivější argumenty?
                     pokračování na straně 2

Principál Prvního českého národního cirkusu Jaromír Joo s čtyřměsíční pumou.  FoTo | ToMáš lánský



 ■ tomáš lánský

LIBEREC | Cirkusák Jaromír Joo 
nervózně poposedává na židli. Je 
neklidný. Chtějí mu vzít zvířata,  
s nimiž žije a sdílí dokonce i postel. 
Jeho obavy nejsou plané - už v roce 
2007 zákonodárci zamezili vystupo-
vání žiraf, hrochů a nově narozených 
opic. Teď chtějí ochránci zvířat pro-
sadit, aby se v cirkusech nechovala 
žádná volně žijící zvířata. Tygři, lvi, 
levharti a další.

„Můj táta, když mu sebrali cirkus, 
steskem umřel. A můj dědeček se 
zabil. Já sám žiju mezi tygry, kdy-
bych o ně přišel, umřu taky,“ zoufá 
si principál Prvního českého národ-
ního cirkusu Jo-Joo. 

V jeho řeči možná zaznívá cirku-
sácká teatrálnost, slova o životě mezi 
zvířaty mu ale můžeme věřit. Joo se 
totiž dokáže spřátelit s kterýmkoli 
zvířetem. Ochočil a k vystupování  
v manéži přiměl i levharta, což od-
borníci dosud odmítali vůbec při-
pustit. Se stejnými zvířaty navíc spí  

Joo: Seberte mi tygry a já umřu

v kleci. Považuje je za rodinu. „Nej-
bezpečnější místo v Čechách je  
u mých tygrů. Bojím se tam mnohem 
méně, než kdybych večer kráčel po 
Václaváku nebo dělal taxikáře v Ústí 
nad Labem,“ dodává Joo. 

To ale ochránce zvířat neobměkčí. 
Cirkusáky považují za podivné typy 
a kontakt se zvířaty by jim nejradě-
ji zcela zakázali. Pomoci jim k tomu 

dobře uvědomují. Produkční cirku-
su Jo-Joo Jiří Výška ví o poslanecké 
iniciativě, která má předložit novelu 
zákona o týrání zvířat.

„Když vidíme, jak ostatní státy la-
vinovitě přijímají tento zákon, chce-
me se bránit,“ vysvětluje a jako pří-
klad uvádí Belgii, kde se cirkusům 
odebraná zvířata nechávají dožít  
v jakýchsi ubikacích.

I z toho důvodu shánějí cirkusáci 
podporu napříč republikou. Proza-
tím ji nalezli v poslanci Petru Sko-
kanovi, který tvrdí, že navzdory roz-
puštění sněmovny je právě teď čas 
na tvorbu novely zákona, kterou pak 
nová sněmovna může jen odhlaso-
vat. „Zákony stejně píšou úředníci. 
Teď na to budou mít čas, noví po-
slanci pak dostanou na stůl hotový 
materiál,“ vysvětluje Skokan.

A co si o celé věci myslí odborníci? 
Hlavní zoolog liberecké zoo Luboš 
Melichar má k cirkusákům hlubo-
kou úctu a nechce je mediálně vláčet.

„Cítím k nim respekt, mají ke zví-
řatům vztah a to, co dokážou, je vel-
ký kus kumštu. Nápovědou, jak se 
zvířata v cirkuse mají, může být to, 
jak moc se rozmnožují. To je tako-
vý ukazatel spokojenosti. Pokud se 
rozmnožují, podmínky tam nemů-
žou být špatné,“ soudí Melichar. 

Joovi se v cirkuse narodilo už 22 
tygrů. Řadu z nich pomáhal sám při-
vést na svět. Poslední tři tygřata po-
rodila tygřice Jena minulý týden při 
hostování cirkusu v Liberci. 

Zdá se, že chovatelské úspěchy 
má cirkus větší než většina zoolo-
gických zahrad. „Představa, že zví-
řata do něčeho nutíme nebo je bi-
jeme, je scestná. Tygr, kterému 
jednou ublížíte, si to pamatuje do 
smrti a pak celý život čeká na příle-
žitost, aby se pomstil,“ snaží se Ja-
romír Joo vysvětlit, že při výcviku si 
tygři spíše hrají. Slovo drezúra se už 
dávno nepoužívá. 

Zakážou poslanci 
chov divokých zvířat 
v cirkusech? O tom se 
přou světští s ochránci 
zvířat. Své slovo má 
říct i veřejnost.  

Drezúra tygrů usurijských, kterou na snímku předvádí principál Joo, leží  
v žaludku ochráncům zvířat. Prý probíhá pod nátlakem. Cirkusáci ale tvrdí, 
že tygr, jemuž jednou ublížíte, po vás až do smrti půjde. Foto | Cirkus Jo-Joo

má online petice, již podepsalo už 
1700 lidí. „Na cirkusech nám vadí 
tři věci. Transport zvířat, při kterém 
jsou ve stresu, jejich drezúra, při 
níž dělají pod nátlakem nepřiroze-
né kousky, a také jejich pobyt v ma-
lých klecích. To vše je důvodem pro 
zákaz chovu,“ argumentuje předsed-
kyně sdružení Svoboda zvířat Lucie 
Moravcová. Cirkusy si tuto snahu 

 ❝ Nejbezpečnější 
místo v Čechách je  
u mých tygrů. Bojím 
se tam mnohem méně, 
než kdybych večer 
kráčel po Václaváku. 
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Od roku 2013 bude v Hodkovicích nad Mohelkou  
(u kulturního domu) otevřena PĚSTITELSKÁ MOŠTÁRNA

v součinnosti s projektem MAS Podještědí. 

Mošt bude na počkání zpracován z vašeho ovoce 
(především jablek a hrušek), pasterizován a plněn do 
vakuových sáčků (Bag in Box - sáček v krabici 10l) 

trvanlivost jeden rok.

Cena moštování s pasterizací: 10 Kč za litr.
Minimální množství 30kg.

Sezona bude začínat 7. září a končit 15. listopadu
Provozní doba od 8.00 do 18.00 h. všechny dny v týdnu.
Doporučujeme objednat předem na tel. 602 461 639
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Jeho obavy nejsou plané - už v roce 
2007 zákonodárci zamezili vystupo-
vání žiraf, hrochů a nově narozených 
opic. Teď chtějí ochránci zvířat pro-
sadit, aby se v cirkusech nechovala 
žádná volně žijící zvířata. Tygři, lvi, 
levharti a další.

„Můj táta, když mu sebrali cirkus, 
steskem umřel. A můj dědeček se 
zabil. Já sám žiju mezi tygry, kdy-
bych o ně přišel, umřu taky,“ zoufá 
si principál Prvního českého národ-
ního cirkusu Jo-Joo. 

V jeho řeči možná zaznívá cirku-
sácká teatrálnost, slova o životě mezi 
zvířaty mu ale můžeme věřit. Joo se 
totiž dokáže spřátelit s kterýmkoli 
zvířetem. Ochočil a k vystupování  
v manéži přiměl i levharta, což od-
borníci dosud odmítali vůbec při-
pustit. Se stejnými zvířaty navíc spí  

Joo: Seberte mi tygry a já umřu

v kleci. Považuje je za rodinu. „Nej-
bezpečnější místo v Čechách je  
u mých tygrů. Bojím se tam mnohem 
méně, než kdybych večer kráčel po 
Václaváku nebo dělal taxikáře v Ústí 
nad Labem,“ dodává Joo. 

To ale ochránce zvířat neobměkčí. 
Cirkusáky považují za podivné typy 
a kontakt se zvířaty by jim nejradě-
ji zcela zakázali. Pomoci jim k tomu 

dobře uvědomují. Produkční cirku-
su Jo-Joo Jiří Výška ví o poslanecké 
iniciativě, která má předložit novelu 
zákona o týrání zvířat.

„Když vidíme, jak ostatní státy la-
vinovitě přijímají tento zákon, chce-
me se bránit,“ vysvětluje a jako pří-
klad uvádí Belgii, kde se cirkusům 
odebraná zvířata nechávají dožít  
v jakýchsi ubikacích.

I z toho důvodu shánějí cirkusáci 
podporu napříč republikou. Proza-
tím ji nalezli v poslanci Petru Sko-
kanovi, který tvrdí, že navzdory roz-
puštění sněmovny je právě teď čas 
na tvorbu novely zákona, kterou pak 
nová sněmovna může jen odhlaso-
vat. „Zákony stejně píšou úředníci. 
Teď na to budou mít čas, noví po-
slanci pak dostanou na stůl hotový 
materiál,“ vysvětluje Skokan.

A co si o celé věci myslí odborníci? 
Hlavní zoolog liberecké zoo Luboš 
Melichar má k cirkusákům hlubo-
kou úctu a nechce je mediálně vláčet.

„Cítím k nim respekt, mají ke zví-
řatům vztah a to, co dokážou, je vel-
ký kus kumštu. Nápovědou, jak se 
zvířata v cirkuse mají, může být to, 
jak moc se rozmnožují. To je tako-
vý ukazatel spokojenosti. Pokud se 
rozmnožují, podmínky tam nemů-
žou být špatné,“ soudí Melichar. 

Joovi se v cirkuse narodilo už 22 
tygrů. Řadu z nich pomáhal sám při-
vést na svět. Poslední tři tygřata po-
rodila tygřice Jena minulý týden při 
hostování cirkusu v Liberci. 

Zdá se, že chovatelské úspěchy 
má cirkus větší než většina zoolo-
gických zahrad. „Představa, že zví-
řata do něčeho nutíme nebo je bi-
jeme, je scestná. Tygr, kterému 
jednou ublížíte, si to pamatuje do 
smrti a pak celý život čeká na příle-
žitost, aby se pomstil,“ snaží se Ja-
romír Joo vysvětlit, že při výcviku si 
tygři spíše hrají. Slovo drezúra se už 
dávno nepoužívá. 

Zakážou poslanci 
chov divokých zvířat 
v cirkusech? O tom se 
přou světští s ochránci 
zvířat. Své slovo má 
říct i veřejnost.  

Drezúra tygrů usurijských, kterou na snímku předvádí principál Joo, leží  
v žaludku ochráncům zvířat. Prý probíhá pod nátlakem. Cirkusáci ale tvrdí, 
že tygr, jemuž jednou ublížíte, po vás až do smrti půjde. Foto | Cirkus Jo-Joo

má online petice, již podepsalo už 
1700 lidí. „Na cirkusech nám vadí 
tři věci. Transport zvířat, při kterém 
jsou ve stresu, jejich drezúra, při 
níž dělají pod nátlakem nepřiroze-
né kousky, a také jejich pobyt v ma-
lých klecích. To vše je důvodem pro 
zákaz chovu,“ argumentuje předsed-
kyně sdružení Svoboda zvířat Lucie 
Moravcová. Cirkusy si tuto snahu 

 ❝ Nejbezpečnější 
místo v Čechách je  
u mých tygrů. Bojím 
se tam mnohem méně, 
než kdybych večer 
kráčel po Václaváku. 
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Od roku 2013 bude v Hodkovicích nad Mohelkou  
(u kulturního domu) otevřena PĚSTITELSKÁ MOŠTÁRNA

v součinnosti s projektem MAS Podještědí. 

Mošt bude na počkání zpracován z vašeho ovoce 
(především jablek a hrušek), pasterizován a plněn do 
vakuových sáčků (Bag in Box - sáček v krabici 10l) 

trvanlivost jeden rok.

Cena moštování s pasterizací: 10 Kč za litr.
Minimální množství 30kg.

Sezona bude začínat 7. září a končit 15. listopadu
Provozní doba od 8.00 do 18.00 h. všechny dny v týdnu.
Doporučujeme objednat předem na tel. 602 461 639

4 | 29. srpna 2013 | stAlo sE Liberecko

Investujte do dětí

Jak moc se mění priority dětí! Za-
tímco já - a to nejsem žádný Metu-
zalém - jsem trávil volný čas na ulici 
s kamarády, kde jsme lezli po stro-
mech a tropili lotroviny, pro dneš-
ní děti je pobyt venku trestem. Cpát 
je do kroužků musejí rodiče často 
pod nátlakem, za cenu slz a vyčíta-
vých pohledů. Pokud ale děti nemají 
doma růst jako dříví v lese, je to tře-
ba. Investice do vlastních dětí je to-
tiž jednou z mála, které se opravdu 
zúročí. Nepochopím ale lidi, kterým 
je tisícovka ročně za kroužek hodně. 
Sakra, vždyť to je půlka nádrže auta 
nebo 13 krabiček cigaret!

 ■ Milada ProkoPová

Liberec | Pokud chce Hana Pávová 
z Liberce splnit své sedmileté dcer-
ce její sen a dát ji zapsat do jedné ze 
známých tanečních škol v Liberci, 
musí začít šetřit. Jedno pololetí to-
tiž stojí 2500 korun.

„Ráda bych jí to dopřála, ale je 
to dost peněz. Když je rodina úplná 
a rodiče oba vydělávají, dá se to. Já 
jsem na to ale sama, takže si budeme 
muset něco jiného odříct,“ vysvětlu-
je. Dívka loni navštěvovala odpoled-
ní kroužky v družině, jejichž cena se 
pohybuje od jednoho sta do tří set 
korun za pololetí.

Koníček ale může vyjít i na tisíce, 
hlavně když je to pořádný kůň. Na-
příklad v libereckém jezdeckém klu-
bu stojí hodina výuky 300 korun. 
Pokud bude dítě chodit osmkrát do 
měsíce, je to 2400 korun.

Začínající hokejoví Tygříci zase 
měli ještě do loňska první dva roky 
tréninky zdarma, půjčili jim výzbroj 
a dříve dokonce i brusle. Letos se ale 
situace mění. „Rodiče si z nás dělali 
úschovnu dětí, takže zavádíme ales-
poň malý příspěvek. Přesně to ještě 
není stanovené, ale bude to kolem 
dvou stokorun měsíčně. Navíc brus-
le musí dítěti koupit,“ říká Jiří Ber-
mann, který má na starosti příprav-
ku malých Bílých tygrů. Od 6. třídy 
platí všichni měsíčně 1000 korun. 
Výzbroj si ale kupuje každý sám.

V počtech kroužků a jejich na-
bídce vede nepochybně Dům dětí  

 Foto | cliPart

gLosaKroužky podle přání 
dětí? Připravte si balík
Až tisícikoruny 
pololetně mohou 
„vyklopit“ rodiče, kteří 
chtějí dětem dopřát 
vysněné koníčky.

anKeta

Dáváte své dítě na kroužky do školy nebo jinam?

Hana Debnarová
Hodkovice nad Mohelkou

Máme kluky 8 a 11 
let a dáváme je na 
keramiku. Ta jediná 
se nabídla. Chtěli 
jsme techniku nebo 
počítače, ale nic ta-
kového na naší ZŠ 

není. Nejsou lidi ani peníze. Liberec 
je na tom mnohem lépe. 

PavLína nejeDLá
Smržovka

Zatím mám dceru 
malou, ale plánuji, 
že ji budu dávat do 
kroužků, protože 
máme ve Smržovce 
školu, která toho 
nabízí spoustu. Po-

kud ji něco bude bavit a bude to chtít 
vyzkoušet, tak do toho půjdeme.

LuDmiLa tLustá
liberec

Šestiletou vnučku 
dáváme na aerobic. 
Šest lekcí stojí ve 
školce 450 korun. 
Je-li dítě nemocné, 
peníze nevrátí. Po-
kud chce dítě chodit 

do více kroužků, je to nákladné. Oba 
rodiče musí vydělávat.  (pro)

a mládeže Větrník. Tam se ale ceny 
liší podle náročnosti na materiál. 
„Nejdražší je keramika za 1400, ale 
flétničky nebo turisťák se dají poří-
dit za tisícovku na rok. „Splátky ne-
máme, ale rodiče mohou zaplatit až 
do konce října,“ vysvětluje ředitelka 
Jana Pavlíková.

Až 1750 korun na pololetí si musí 
připravit rodiče hudebně nadaných 
dětí, které vyšlou do liberecké „zuš-
ky“ učit se na klavír. Levnější je Se-
veráček (700 až 950 na pololetí)  
a taneční či dramatické obory (850 
až 1150). Lacinější jsou také krouž-

ky na školách, i když i tam se situa-
ce liší. Nejdražší jsou jazyky, napří-
klad španělština na ZŠ Husova stojí 
1250 korun za pololetí, nejlevnější 
je doučování, flétna nebo sportovky 
(za 500 korun). Na ZŠ Dobiášova za 
200 korun může dítě plavat, foukat 
na flétnu, chodit na logopedii, na mí-
čové hry a za 300 korun na anglič-
tinu. „Platba je spíš symbolická, aby 
rodiče na dítě dohlédli: Když už jsme 
to zaplatili, budeš chodit. Na začátku 
roku je totiž zájem velký, ale pak děti 
odpadají,“ upozorňuje zástupkyně ře-
ditele školy Jana Baštová.

Tomáš Lánský 
redaktor 5plus2
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www.meyra.cz

PORADNA
Dobrý den,
nedávno jsme potkali na ulici paní na elek-
trickém skútru. Moc se nám líbil a tak jsme 
se jako rodina rozhodli, že bychom podobné 
vozítko pořídili našemu dědovi, který by rád 
vyrážel na výlety, ale větší vzdálenosti už mu 
dělají problém. Chtěli bychom vědět, zda je 
pro jeho řízení potřeba řidičský průkaz, jakou 
rychlostí skútr jezdí a zda ho náhodou nehra-
dí zdravotní pojišťovna? 
Dobrý den,
řidičský průkaz pro řízení těchto skútrů není 
nutný a není zde ani povinnost registrovat ho 
pod registrační značkou (SPZ) nebo platit po-
vinné ručení, což jsou další časté dotazy. Zdra-
votní pojišťovny ani jiné instituce elektrické 
skútry nehradí. Myslím, že Vaše rozhodnutí 
pořídit dědečkovi elektrický skútr je moc pěk-
né. Uděláte mu tím jistě velikou radost. Pro 
detailní informace Vás odkáži na naše stránky 
www.meyra.cz, na kterých se o typech našich 
skútrů dozvíte více včetně jejich rychlostí. 
Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů.

Mgr. Simona Němcová

LIBEREC
Mrštíkova 399/2A - areál WERK

460 07  Liberec III - Jeřáb
tel.: 488 577 793
liberec@meyra.cz

inzerce

08-0600

počítače
2500 Kč

balet
4000 Kč

jízda na koni
5000 Kč

stolní tenis
2000 Kč

malování
1000 Kč



 ■ tomáš lánský

Severní čechy | Modrá hřebe-
novka, trasa vedoucí po vrcholcích 
hor, dostala po více než 110 letech 

Atraktivní součástí Hřebenovky je úsek z vrcholu Ještědu přes Pláně pod Ještědem do Javorníka a Jeřmanic. měří asi 13 kilometrů. Foto | tomáš lánský

Nejstarší česká stezka po hřebenech hor 
chce být atraktivnější pro turisty. 
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CZ Medica

Objevila jsem při procházení obchodního centra Forum v Liberci prodejnu 
Sedmikvítek, kterou provozuje firma CZMedica. Bez nějakého většího očekávání jsem 
se se svým zdravotním problémem, tzn. oteklými spodními končetinami včetně kotníku 
a s tím souvisejícími těžkými nohami svěřila obsluhujícímu personálu, který mě pozorně 
vyslechl a navrhl řešení. Zakoupila jsem si tedy nabídnutý bylinný produkt Venolymf 
(mimochodem za velice příjemnou cenu) a lymfatický čaj a pustila se doma do „léčení“ 
tak, jak mi bylo v prodejně doporučeno. Jaké bylo ovšem mé překvapení, když po týdnu 
aplikace doporučenými produkty, se mé nohy včetně otoků, začali zdravotně zlepšovat a 
cca. po 14 dnech jsem zase mohla normálně bez bolesti chodit.

Zašla jsem poté znovu do prodejny Sedmikvítek, abych vyjádřila spokojenost s jejich 
výrobky i se vstřícným přístupem obsluhy a abych si zakoupila ještě výrobek Venolymf 
s sebou, jelikož jsem odjížděla mimo Liberec. Při této návštěvě jsem vyslechla rozhovor 
obsluhy s jednou zákaznicí z Ostravy, která přes WEB CZMedica pravidelně objednává 
mj. jejich přípravek na klouby a v Liberci byla na dovolené, že ji velice pomáhá od bolesti 
a kupovala jej  pro svou maminku. 

Tyto návštěvy mne utvrdily v přesvědčení, že obchod s takovou to erudovanou 
obsluhou budu navštěvovat pravidelně, nejen pro své zdraví, 

ale i pro nákupy přírodní kosmetiky a čajů. Všimla jsem 
si v obchodě také velikého výběru panenských olejů 

na celou škálu zdravotních problémů a obsluha mi 
velmi detailně vysvětlila jaký olej a na jaké zdravotní 

problémy je vhodný. Velmi mne potěšil i fakt, že 
ke svému nákupu jsem dostala i slevovou kartu.

Jsem ráda, že v dnešní uspěchané době se 
najde obchod s vlídným a individuálním přístupem 
k zákazníkovi.

Jelikož mi to nedá a jsem toho ještě plna, 
musím se svěřit se svou zkušeností s jedním 

obchůdkem s bylinnými výrobky v Liberci.

Tento obchod mohu jen každému doporučit.
Jana Horáčková

Jelikož mi to nedá a jsem toho ještě plna, 
musím se svěřit se svou zkušeností s jedním 

obchůdkem s bylinnými výrobky v Liberci.

vzhůru na hřebenovku! 
Stezka láká pěší i cyklisty 
 

Horská hřebenovka je trasa spojující Jizerské hory, krkonoše, orlické hory, 
sněžník, Praděd, Českosaské švýcarsko, lužické a krušné hory po hřebe-
nech hor. má tři úrovně - pro pěší, cyklisty a běžkaře. Jde o nejdelší hor-
skou stezku v Čechách. Její vznik se datuje do roku 1902, kdy představite-
lé severočeských horských spolků dohodli vytyčení trasy z Ještědu. Cesta 
sice sleduje horský hřeben, ale překračuje hranici do dnešního německa.

od svého vzniku nový kabátek. Cel-
kem 150 kilometrů dlouhou stezku 
obohatí lavičky, přístřešky, stojany 
na kola, venkovní mapy, informační 
tabule a rozcestníky. 

InZerCe

InZerCe

03-0583

03-0557

Ve Smržovce, Mníšku a na Miliřích 
navíc vyrostla odpočinková místa  
s dětskými hřišti. 

„Další  taková místa vznika-
jí v Mařenicích - Horní Světlé a u 
Kristýny v Hrádku nad Nisou,“ 
sdělila náměstkyně hejtmana Hana 
Maierová. Právě Liberecký kraj ne-

chal Hřebenovku označit, náklady 
činily milion eur. 

Na Hřebenovku se turisté mohou 
vypravit už dnes, nástupním mís-
tem je například Ještěd nebo osa-
da Jizerka. Stezku snadno poznají 
podle modrého hřebínku, který ji 
označuje. 
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obsluhy s jednou zákaznicí z Ostravy, která přes WEB CZMedica pravidelně objednává 
mj. jejich přípravek na klouby a v Liberci byla na dovolené, že ji velice pomáhá od bolesti 
a kupovala jej  pro svou maminku. 

Tyto návštěvy mne utvrdily v přesvědčení, že obchod s takovou to erudovanou 
obsluhou budu navštěvovat pravidelně, nejen pro své zdraví, 

ale i pro nákupy přírodní kosmetiky a čajů. Všimla jsem 
si v obchodě také velikého výběru panenských olejů 

na celou škálu zdravotních problémů a obsluha mi 
velmi detailně vysvětlila jaký olej a na jaké zdravotní 

problémy je vhodný. Velmi mne potěšil i fakt, že 
ke svému nákupu jsem dostala i slevovou kartu.

Jsem ráda, že v dnešní uspěchané době se 
najde obchod s vlídným a individuálním přístupem 
k zákazníkovi.

Jelikož mi to nedá a jsem toho ještě plna, 
musím se svěřit se svou zkušeností s jedním 

obchůdkem s bylinnými výrobky v Liberci.

Tento obchod mohu jen každému doporučit.
Jana Horáčková

Jelikož mi to nedá a jsem toho ještě plna, 
musím se svěřit se svou zkušeností s jedním 

obchůdkem s bylinnými výrobky v Liberci.

vzhůru na hřebenovku! 
Stezka láká pěší i cyklisty 
 

Horská hřebenovka je trasa spojující Jizerské hory, krkonoše, orlické hory, 
sněžník, Praděd, Českosaské švýcarsko, lužické a krušné hory po hřebe-
nech hor. má tři úrovně - pro pěší, cyklisty a běžkaře. Jde o nejdelší hor-
skou stezku v Čechách. Její vznik se datuje do roku 1902, kdy představite-
lé severočeských horských spolků dohodli vytyčení trasy z Ještědu. Cesta 
sice sleduje horský hřeben, ale překračuje hranici do dnešního německa.

od svého vzniku nový kabátek. Cel-
kem 150 kilometrů dlouhou stezku 
obohatí lavičky, přístřešky, stojany 
na kola, venkovní mapy, informační 
tabule a rozcestníky. 
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Ve Smržovce, Mníšku a na Miliřích 
navíc vyrostla odpočinková místa  
s dětskými hřišti. 

„Další  taková místa vznika-
jí v Mařenicích - Horní Světlé a u 
Kristýny v Hrádku nad Nisou,“ 
sdělila náměstkyně hejtmana Hana 
Maierová. Právě Liberecký kraj ne-

chal Hřebenovku označit, náklady 
činily milion eur. 

Na Hřebenovku se turisté mohou 
vypravit už dnes, nástupním mís-
tem je například Ještěd nebo osa-
da Jizerka. Stezku snadno poznají 
podle modrého hřebínku, který ji 
označuje. 

kde najdete naše stojany?

V prodejnách ENAPO nyní nakoupíte:

Akce platí 28.8. - 7.9.2013. 

Florian 
smetanové pokušení 
jahoda 150 g, 
borůvka 150 g

Mléko čerstvé 
polotučné 
1,5 % 1 l PET

7,90 15,90

www.enapo.cz | www.olma.cz

enapo_204x130.indd   1 16.08.13   14:21

INZERCE

INZERCE

07-2779

Liberec - Krajská redakce, Voroněžská 
144/20 ◾ OC Plaza, Palachova 1404 
◾ AAA Auto, Tanvaldská 1108 ◾ 
AL-Mark, U Nisy 6 ◾ Autobusová 
zastávka, Fugnerova - Blažkova ◾ 
Buona Ventura, Železná 252 ◾ Cukrárna 
Jahůdka, 5. května ◾ Cukrárna Jahůdka, 
Rumunská ◾ Dům zdraví a služeb 
Liduška, Palachova 504/7 ◾ Finanční 
úřad, třída 1. Máje 97 ◾ Hotel Pytloun, 
Hodkovická 206/39 ◾ Jednota SD 
Liberec, nám. Míru 846 ◾ Jednota SD 
Liberec, Husova 1094 ◾ Jednota SD 
Liberec - Doubí, Doubí 25 ◾ Kasárna, 
Štefánikovo nám. 1 ◾ Krajská věděcká 
knihovna, Rumjancevova 1362/1 ◾ 
Krajská zdravotní  a.s., Husova 10 ◾ 
Krajský úřad, U Jezu 642/2a ◾ M+M 
reality, Železná 253/20 ◾ Městské 
informační centrum, Frýdlantská 24 ◾ 
OC Dunaj, Soukenné nám. 121/1 ◾ OC 
Dunaj, Soukenné nám. 121 ◾ OC Fórum, 
Soukenné nám. 2a/669 ◾ OC Plaza, 
Palachova 1404 ◾ Palac Centrum, Třída 
1. Máje 868/11 ◾ Pekařství Jahůdka, 
Tovaryšský vrch 1358/3 ◾ Pekařství 
Kremer, Moskevská ◾ Plavecký bazén, 
Tržní nám. 1338 ◾ Porcelán, Jablonecká 
1270 ◾ Prodejna textilu a kadeřnictví, 
Husova 21/13 ◾ Regionální produkty z 
Českého ráje, V Úvoze 42 ◾ Restaurace 
Ánandá, Frýdlantská 210/12 ◾ 
Restaurace u Soukupů, Kunratická 233 
◾ Severočeské Muzeum, Masarykova 11 
◾ smíšené zboží, Poustka 4 ◾ Statutární 
město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 ◾ 
Tabák, Májová 102 ◾ Vinotéka Víno 
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Hruška, Revoluční 131/4 ◾ Zdravotní 
středisko, Vrchlického 802/44

další místa - Obecní úřad, Bílý Potok 
337 ◾ Smíšené zboží, Černousy 81 ◾ 
Knihovna, Kostelní 104, Český Dub ◾ 
Městský úřad, nám.  T. G. Masaryka 
37, Frýdlant ◾ Obecní úřad, Dětřichov 
2, Frýdlant ◾ Informační centrum, 
Klášterní 87, Hejnice ◾  Městský úřad, 
Nádražní 521, Hejnice ◾ Obecní úřad, 
Heřmanice 2 ◾ Jednota SD Liberec - 
Frýdštejn, Frýdštejn 127, Hodkovice nad 
Mohelkou ◾  Městský úřad, nám. T. G. 
Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou 
◾ Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, 
Hrádek nad Nisou ◾ Hotel Hrádecký 
Dvůr, Liberecká 440, Hrádek nad Nisou 
◾ Obecní úřad, Chotyně 163, Chotyně ◾ 
Infocentrum, Liberecká 40, Chrastava ◾ 
Městský úřad, Nám. 1. Máje, Chrastava 
◾ Zubní ordinace, Polní, 175, Chrastava 
◾ Městský úřad, nám. 1. Máje, 
Chrastava ◾ Infocentrum, Liberecká 
40, Chrastava ◾ Informační centrum, 
nám. Míru 23, Jablonné v Podještědí ◾ 
Smíšené zboží Zsamboki, Křižany 359 ◾ 
Smíšené zboží, Kunratice 120 ◾ Obecní 
úřad, Oldřichov v Hájích 151 ◾ Městský 
úřad, Svatovítské nám. 105, Osečná 
◾ AZS Potraviny, Pěnčín 3, ◾ Jednota 
SD Mnichovo Hradiště, Příšovice 15 
◾ Řeznictví Klouček, Fučíkova 647, 
Raspenava ◾ Státní zámek Sychrov ◾ 
Potraviny Denisa, Višňová 162, Višňová 
◾ Jednota SD Liberec - Vlastibořice, 
Vlatibořice 15

03-0595
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Objednávky:

Tel.: 778 401 400

E-mail: obedy@gastrobk.cz

www.gastrobk.cz

každý den na výbìr až osm jídel

vaøíme také o víkendech a svátcích

nabízíme jídlonosièe zdarma

objednávky a jejich zmìny až do 8:00 v den rozvozu
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výbìr až z osmi jídel
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jídlonosièe zdarma

obìdy již od 65 CZK

pøijímáme stravenky

objednávky až do 8:00 v den rozvozu

rozvážíme bez ohledu na poèet objednaných jídel
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Objednávky a informace:

Tel.: 778 401 400

E-mail: obedy@gastrobk.cz

www.gastrobk.cz

����������������������������

výbìr až z osmi jídel

rozvážíme 365 dní v roce

jídlonosièe zdarma

obìdy již od 65 CZK

pøijímáme stravenky

rozvážíme bez ohledu na poèet objednaných jídel

Inzertní poradkyně:
Petra Ledlová, tel.: 601 393 280



 ■ Milada ProkoPová

Liberec | Když dělníci na dvo-
ře krajské nemocnice začali usazo-
vat piloty pro nový heliport, nastaly 
problémy. První ze sloupů skončil na 
extrémně tvrdé žule a další se propa-
dl do sklepa, který kdysi býval bun-
krem civilní obrany. 

Stavba za evropské peníze, která 
má už tak napjatý harmonogram, 
se na měsíc zastavila. „Museli jsme 
urychleně hledat jiná řešení. V prv-
ním případě jde projekt víc do šířky, 
ve druhém bylo nutné díru obezdít,“ 
popsal technický náměstek nemoc-
nice Jan Rais.

Pokud by se stavba prodražila  
a hlavně opozdila, mohla by ne-
mocnice přijít o téměř 30 milionů 
korun z Evropy. „Jednáme s regio-
nální radou pro evropské projekty 
o prodloužení termínu,“ říká ředi-
tel Luděk Nečesaný, který se do ne-
mocnice vrátil po zhruba dvou a půl 
letech a trojnožku zdědil po svých 
předchůdcích. Podle něj nemá stav-
ba uprostřed nádvoří logiku. „Nikdy 
bych heliport v parku nestavěl. Po 
mně tady zůstala studie, podpořená 

Jen jeden pilot se povedlo bez problémů zahloubit do země. Stavba stojí. Foto | Milada ProkoPová

Trojnožka v nemocnici se 
zpozdí. Zradily ji skála a sklep

inspekcí pro létání, která ho smě-
řovala na střechu dvou velkých bu-
dov,“ poznamenal Nečesaný.

Levnější varianta?

Proč ho nikdo nebral v potaz, 
neví. „Řekli mi, že by to bylo draž-
ší, ale je otázka, kdo zaplatí nyněj-
ší větší náklady. Navíc budeme ješ-
tě měnit všechna okna na chirurgii, 
což bude stát další peníze,“ popsal 
Nečesaný.

O stavbě heliportu se na počátku 
roku rozpoutala velká diskuse mezi 

krajem, který je většinovým vlastní-
kem špitálu, spoluvlastníkem měs-
tem Libercem a bývalým vedením.

Nemocnice tlačila na stavbu s tím, 
že jinak přijde o traumacentrum. 
Kraji s novým vedením Starostů  
a Změny se zdála trojnožka pro heli-
port drahá a prosazoval levnější pří-
zemní variantu heliportu na plácku 
za internou. Sociálně demokratická 
primátorka Liberce Martina Rosem-
bergová se zase postavila za nemoc-
nici. 

Heliport se navíc nelíbí některým 
lidem v sousedství nemocnice. Mají 

Stavba přistávací 
rampy pro vrtulníky 
před libereckou 
chirurgií se na měsíc 
zastavila. Dotace  
z EU je v ohrožení.

Kraj vyslal do boje 
Novou Ves
NOVá Ves Nad NisOu | O titul 
nejhezčí vesnice roku 2013 bude  
v celorepublikové soutěži bojovat 
Nová Ves z Jablonecka. Stala se totiž 
top vesnicí Libereckého kraje. Hod-
notící komisi se líbil tamní spolkový 
život, životní prostředí i to, jak se ve 
vesnici starají o vzdělávání mládeže. 
Další prvenství získala Ves za repre-
zentační video o životě obce. Za půl 
milionu korun, které za své vítězství 
obec dostala, chce opravit park a sil-
nice a zbytek rozdělit mezi místní 
spolky. V republikovém finále se utká 
13 obcí a vítěze organizátoři vyhlásí 
14. září v Luhačovicích. (pro)

KráTce

Liberecká zoo začala 
stavět nový vchod

Liberec | Výstavbu nového bezba-
riérového vchodu s infocentrem, to-
aletami a služebnou strážníků za 81,5 
milionu korun odstartovala liberecká 
zoo. Projekt s názvem Centrum ak-
tivního odpočinku z 85 procent za-
platí Evropská unie a měl by být ho-
tový koncem léta roku 2014.  (pro)

Účet za přívalový 
déšť: 100 milionů
LiberecKý Kraj | Škody na kraj-
ských silnicích II. a III. třídy, způ-
sobené bouřkou spojenou s příva-
lovými dešti z 29. července, vyčíslil 
Liberecký kraj na téměř 100 milio-
nů korun. „Voda nejvíce poškodi-
la propustky, mosty, nábřežní zdi  
a způsobila sesuvy svahů těles silnic. 
Požádáme Státní fond dopravní in-
frastruktury o pomoc,“ říká krajský 
radní pro dopravu Vladimír Mast-
ník. Nejvíce bouře poničila silnici  
v Horní Řasnici a Srbské. Zde pode-
mlela nábřežní zeď a poškodila dva 
mosty. Oprava přijde jen v Srbské na 
37 milionů.  (pro)

ukončení sklizně 
oslaví v brništi
brNišTě | Jedenácté krajské do-
žínkové slavnosti se letos uskuteční  
7. září v Brništi na Českolipsku. Do-
polední program bude patřit hlavně 
rodinám a dětem, pro něž jsou při-
pravené výtvarné dílny a pohádka, 
představí se i folklórní soubor Horač-
ky či Celestýnka. Dožínkový průvod 
vyjde 45 minut po poledni. Tradičně 
nebudou chybět regionální výrobci 
potravin a vyhlášení těch nejlepších, 
anebo soutěž o nejlepší dožínkový 
koláč. Na pódiu se vystřídají hudeb-
níci - skupina Seven, Bohemia Uni-
versal Band a vrcholem bude kapela 
Queenie. (evl)

obavu zejména z otřesů a hluku he-
likoptér.

Nakonec přeci jen vyhrála trojnož-
ka, která bude tunelem spojená  
s pavilonem chirurgie. „Je to ale jen 
provizorní řešení,“ upozornila kraj-
ská radní pro zdravotnictví Zuzana 
Kocumová. 

Stavba má vyjít na 42 milionů ko-
run a měla skončit 24. ledna 2014. 
Teď to však vypadá až na konec prv-
ního čtvrtletí. „Projekt už je nastar-
tovaný, nelze ho zastavit. Prioritní 
bude domluvit se a alespoň ubránit 
dotační peníze,“ dodal Nečesaný.
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7. září v Brništi na Českolipsku. Do-
polední program bude patřit hlavně 
rodinám a dětem, pro něž jsou při-
pravené výtvarné dílny a pohádka, 
představí se i folklórní soubor Horač-
ky či Celestýnka. Dožínkový průvod 
vyjde 45 minut po poledni. Tradičně 
nebudou chybět regionální výrobci 
potravin a vyhlášení těch nejlepších, 
anebo soutěž o nejlepší dožínkový 
koláč. Na pódiu se vystřídají hudeb-
níci - skupina Seven, Bohemia Uni-
versal Band a vrcholem bude kapela 
Queenie. (evl)

obavu zejména z otřesů a hluku he-
likoptér.

Nakonec přeci jen vyhrála trojnož-
ka, která bude tunelem spojená  
s pavilonem chirurgie. „Je to ale jen 
provizorní řešení,“ upozornila kraj-
ská radní pro zdravotnictví Zuzana 
Kocumová. 

Stavba má vyjít na 42 milionů ko-
run a měla skončit 24. ledna 2014. 
Teď to však vypadá až na konec prv-
ního čtvrtletí. „Projekt už je nastar-
tovaný, nelze ho zastavit. Prioritní 
bude domluvit se a alespoň ubránit 
dotační peníze,“ dodal Nečesaný.
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 ■ Vítek HNízdil

ÚSTÍ NAD LABEM | Na tomhle líst-
ku je něco divného, vrtá mi hlavou. 
„No jistě, vždyť je z kopírky,“ okamži-
tě poznává revizor, zatímco přistižená 
černá pasažérka kroutí hlavou. „Man-
žel koupil lístky ve večerce v Krásném 
Březně u Vietnamce,“ brání se. Má 
ale smůlu, revizoři s ní pořizují zápis, 
musí zaplatit pokutu.

Ač může být její historka pravdi-
vá, revizoři musí být neoblomní. Jsou 
zvyklí na neustálé výmluvy, někdy  
i nadávky.  Nic a nikdo je nesmí vypro-
vokovat. Zvlášť, když jezdí nechvalně 
známými ústeckými trasami trolejbu-
sů 57 či 62 a autobusu číslo 3, kde žije 
většina něpřizpůsobivých.

„57“ nezklame

Chtěl jsem si vyzkoušet, nakolik je 
jejich povolání náročné, a zjistit, na co 
všechno musí být revizor připraven ve 
styku s pasažéry. Vzali si mě na starost 

Revizoři odhalili během hodiny desítku černých pasažérů. Narazili také na 
okopírovanou jízdenku. Na snímku srovnání s originálem. Foto | Vítek HNízdil

Jízdenky z kopírky neprojdou

dva ostřílení kontroloři - muž a žena, 
jejichž jména na výslovnou žádost ne-
uvádím. 

Dopolední směny jsou prý pohodo-
vé, konfliktů je minimálně. „Nároč-
nější to je odpoledne nebo navečer. 
Ale pokud chcete něco vidět, tak poje-
deme hned směrem Krásné Březno,“ 
řekl mi revizor a nastoupili jsme do 
trolejbusu číslo 56. Všichni cestující 
však měli jízdenky v pořádku, revizo-
ři mohli být spokojení.

Výmluvy, nadávky, 
někdy i napadání. 
Práce revizorů není 
žádný med. Redaktor 
5plus2 s nimi 
strávil den.
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Vystoupili jsme u zoologické zahra-
dy a čekali na sedmapadesátku, kte-
rá přijela z Mojžíře. Cestou na Mírové 
náměstí, což jsou v podstatě jen dvě 
zastávky, chytili oba revizoři každý po 
dvou cestujících. Jeden z nich okamži-
tě úslužně vyndal z peněženky občan-
ský průkaz a podával ho revizorovi.

Jet bez lístku je dnes drahá záleži-
tost. Pokud člověk zaplatí na místě, 
má to za 500 korun. Uhradí-li částku 
do pěti dní, platí 615. Pak je to ještě  

o stovku dražší. Ve finále může na vý-
tečníka, který neplatí pokuty, vyruko-
vat vymahačská firma.

Pokutuje i řídí

První jízda byla tedy na černé pa-
sažéry pestrá. „V tomto trolejbuse 
bylo ještě tak dalších pět lidí, co jeli 
načerno,“ soudí ze zkušenosti re-
vizor, který u dopravního podniku 
pracuje osm let, ale za to si střihne  
i řízení trolejbusů. „Nejčastěji jez-
dím o víkendech nebo po prázdni-
nách, když je víc spojů a jezdí třeba 
trolejbusy 58 nebo 59, tak to zasko-
čím. Je to dobrá brigáda.“ 

Jeho kolegyně dělá tuto práci  
s malou přestávkou téměř dvacet let.

Revizoři vědí předem, ve kterých 
spojích se budou ten den pohybo-
vat. „Lidé se diví, že chodíme i do 
autobusů, kde se musí ukazovat ces-
tovní doklad hned vepředu u řidiče, 
ale my to tak máme nařízené. Po ce-
lou pracovní směnu nás kontroluje 
GPS, kterou máme u sebe,“ vyprá-
ví mi cestou do Mojžíře revizorka.  
„A když jsme u toho, i v autobusech 
se najde hodně černých pasažérů. 
Ať už jedou na víckrát štípnutý lís-
tek nebo řidiči ukážou falešnou ese-
mesku.“

Noc bude divoká

Pokud nemá cestující doklad to-
tožnosti, automaticky s ním kont-
roloři na nejbližší zastávce vystoupí  
a čekají na přivolané vozidlo měst-
ských strážníků. „Pokud ale černý 
pasažér není z Ústí, řešíme to se stát-
ní policií,“ líčí postup revizor. Na ten-
to případ jsme také během pracovní 
směny několikrát narazili. 

Za pouhou hodinu se měli kont-
roloři co ohánět, pokuty stačili vy-
psat nejméně deseti lidem. Zároveň 
mě lákali na skutečné dobrodružství  
a vzrušení - na zátah v nočních auto-
busových linkách. To si nemůžu ne-
chat ujít.

REKONSTRUKCE 
STŘECH BEZ DEMONTÁŽE
VÝHODY: 
●  Bez odstranění původní krytiny 
●  Záruka až 12 let 
●  Zvýšení zateplení 
●  Rychlé, čisté a ekonomické 

ŠINDEL/ETERNIT/PLECH    www.adapoprojekt.cz    telefon: +420 777 593 252        e-mail: info@adapoprojekt.cz

iNzeRCe

07-2872

SpolečnoSt, která Vám zajiStí:
- dodávky pohonných hmot a adBlue
- dodávky alternativních paliv (B100, Smn30, e85)
- dodávky aditiv do pohonných hmot
- poradenství v oblasti provozování čerpacích stanic

Více na www.pmoil.cz
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 ■ Vítek HNízdil

ÚSTÍ NAD LABEM | Na tomhle líst-
ku je něco divného, vrtá mi hlavou. 
„No jistě, vždyť je z kopírky,“ okamži-
tě poznává revizor, zatímco přistižená 
černá pasažérka kroutí hlavou. „Man-
žel koupil lístky ve večerce v Krásném 
Březně u Vietnamce,“ brání se. Má 
ale smůlu, revizoři s ní pořizují zápis, 
musí zaplatit pokutu.

Ač může být její historka pravdi-
vá, revizoři musí být neoblomní. Jsou 
zvyklí na neustálé výmluvy, někdy  
i nadávky.  Nic a nikdo je nesmí vypro-
vokovat. Zvlášť, když jezdí nechvalně 
známými ústeckými trasami trolejbu-
sů 57 či 62 a autobusu číslo 3, kde žije 
většina něpřizpůsobivých.

„57“ nezklame

Chtěl jsem si vyzkoušet, nakolik je 
jejich povolání náročné, a zjistit, na co 
všechno musí být revizor připraven ve 
styku s pasažéry. Vzali si mě na starost 

Revizoři odhalili během hodiny desítku černých pasažérů. Narazili také na 
okopírovanou jízdenku. Na snímku srovnání s originálem. Foto | Vítek HNízdil

Jízdenky z kopírky neprojdou

dva ostřílení kontroloři - muž a žena, 
jejichž jména na výslovnou žádost ne-
uvádím. 

Dopolední směny jsou prý pohodo-
vé, konfliktů je minimálně. „Nároč-
nější to je odpoledne nebo navečer. 
Ale pokud chcete něco vidět, tak poje-
deme hned směrem Krásné Březno,“ 
řekl mi revizor a nastoupili jsme do 
trolejbusu číslo 56. Všichni cestující 
však měli jízdenky v pořádku, revizo-
ři mohli být spokojení.

Výmluvy, nadávky, 
někdy i napadání. 
Práce revizorů není 
žádný med. Redaktor 
5plus2 s nimi 
strávil den.
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Vystoupili jsme u zoologické zahra-
dy a čekali na sedmapadesátku, kte-
rá přijela z Mojžíře. Cestou na Mírové 
náměstí, což jsou v podstatě jen dvě 
zastávky, chytili oba revizoři každý po 
dvou cestujících. Jeden z nich okamži-
tě úslužně vyndal z peněženky občan-
ský průkaz a podával ho revizorovi.

Jet bez lístku je dnes drahá záleži-
tost. Pokud člověk zaplatí na místě, 
má to za 500 korun. Uhradí-li částku 
do pěti dní, platí 615. Pak je to ještě  

o stovku dražší. Ve finále může na vý-
tečníka, který neplatí pokuty, vyruko-
vat vymahačská firma.

Pokutuje i řídí

První jízda byla tedy na černé pa-
sažéry pestrá. „V tomto trolejbuse 
bylo ještě tak dalších pět lidí, co jeli 
načerno,“ soudí ze zkušenosti re-
vizor, který u dopravního podniku 
pracuje osm let, ale za to si střihne  
i řízení trolejbusů. „Nejčastěji jez-
dím o víkendech nebo po prázdni-
nách, když je víc spojů a jezdí třeba 
trolejbusy 58 nebo 59, tak to zasko-
čím. Je to dobrá brigáda.“ 

Jeho kolegyně dělá tuto práci  
s malou přestávkou téměř dvacet let.

Revizoři vědí předem, ve kterých 
spojích se budou ten den pohybo-
vat. „Lidé se diví, že chodíme i do 
autobusů, kde se musí ukazovat ces-
tovní doklad hned vepředu u řidiče, 
ale my to tak máme nařízené. Po ce-
lou pracovní směnu nás kontroluje 
GPS, kterou máme u sebe,“ vyprá-
ví mi cestou do Mojžíře revizorka.  
„A když jsme u toho, i v autobusech 
se najde hodně černých pasažérů. 
Ať už jedou na víckrát štípnutý lís-
tek nebo řidiči ukážou falešnou ese-
mesku.“

Noc bude divoká

Pokud nemá cestující doklad to-
tožnosti, automaticky s ním kont-
roloři na nejbližší zastávce vystoupí  
a čekají na přivolané vozidlo měst-
ských strážníků. „Pokud ale černý 
pasažér není z Ústí, řešíme to se stát-
ní policií,“ líčí postup revizor. Na ten-
to případ jsme také během pracovní 
směny několikrát narazili. 

Za pouhou hodinu se měli kont-
roloři co ohánět, pokuty stačili vy-
psat nejméně deseti lidem. Zároveň 
mě lákali na skutečné dobrodružství  
a vzrušení - na zátah v nočních auto-
busových linkách. To si nemůžu ne-
chat ujít.

REKONSTRUKCE 
STŘECH BEZ DEMONTÁŽE
VÝHODY: 
●  Bez odstranění původní krytiny 
●  Záruka až 12 let 
●  Zvýšení zateplení 
●  Rychlé, čisté a ekonomické 

ŠINDEL/ETERNIT/PLECH    www.adapoprojekt.cz    telefon: +420 777 593 252        e-mail: info@adapoprojekt.cz
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SpolečnoSt, která Vám zajiStí:
- dodávky pohonných hmot a adBlue
- dodávky alternativních paliv (B100, Smn30, e85)
- dodávky aditiv do pohonných hmot
- poradenství v oblasti provozování čerpacích stanic

Více na www.pmoil.cz
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 ■ Milada ProkoPová

Liberec | Na Ještěd kouká Monika 
Čepelková z okna, stejně jako větši-
na Liberečanů. Na rozdíl od mnoha  
z nich ale shání peníze na návrat 
jeho původního interiéru. Teď 
třeba na druhou etapu obnovy 
salonku, na zbylých šest křesel. 
„Jedno už máme. A také potře-
bujeme peníze na výkresy, které 
pro nás dělá jeden z otců vysíla-
če, autor interiéru architekt Ota-
kar Binar. Musí je tvořit znovu  
a přizpůsobit dnešním požadav-
kům,“ vysvětluje Čepelková. 

Podle památkářů se ale vnější ani 
vnitřní podoba od té původní od-
klonit nesmí. Jak se bude měnit?

Jen v užitných detailech nebo  
v materiálu, který se mezitím do-
stal někam jinam. Jiné je i to, že 

„Na Ještěd koukám denně, ale pořád mě překvapuje,“ říká Monika Čepelková ze sdružení Ještěd73. Proto se také an-
gažuje ve zvelebování slavné stavby. Foto | toMáš láNský

Ještěd je maják. Hlásí: Jsi doma 

Obnovili Rohanův 
kámen na kopci, 
informační cedule 
na ochozu vysílače 
a pustili se do 
salonku. Říkají si 
sdružení Ještěd73.

Více na liberec.5plus2.cz

dříve byly normy na ubytování  
a stravování jiné než dnes. Napří-
klad postele v pokojích. Je potře-
ba z jednolůžek udělat dvoulůžka, 
protože když je jen přirazíte k sobě, 
vznikne nepříjemná tvrdá spára 
uprostřed.

Že Ještěd chátrá a potřebuje 
opravy, ví každý Liberečan. Jen 
málokdo ale něco udělá. Jak jste 
vznikli?

Vynutila si to situace. O Ještěd 
se zajímají různé skupiny – turis-
té, média, sportovci, architekti, 
přitom majitel sídlí v Praze. Ná-
jemce zase provozuje hotel a re-
stauraci. Nebyl tu nikdo, kdo by 
sladil tyto skupiny, jednal se vše-
mi a rozhýbal současné změny.  
A to chceme my. Nemůžeme opra-
vit  vzduchotechniku,  rozvody  
a technické jádro hotelu, můžeme 
ale dělat drobnější věci, třeba náby-
tek nebo vybavení. Můžeme uspo-
řádat sbírku nebo shánět dotace  
a sponzory.

A jsou takoví?
Určitě. Finančně nás podporu-

jí firmy i jednotlivci nejen z Li-
berecka. Vstřícný je k nám kraj, 
který se ujal zářijových oslav 40. 
výročí  Ještědu, a město Libe-
rec. Úžasně s námi spolupracu-
je Severočeské muzeum, necha-

lo vyčistit tapiserii od Vladimíra 
Křečana v salonku a vyzvalo lidi, 
aby posílali předměty z Ještědu.  
Z nich pak uspořádali historici vý-
stavu, která je stále k vidění.

Sdružení vzniklo v roce 2012. 
chodíte od té doby na Ještěd 
často?

Prolezla jsem ho od suterénu až 
po nejvyšší plošinku u světel na tu-
busu. Pořád je to pro mě bludiště  
a stále mě překvapuje. Zarazilo mě 
i to, že Ještěd v roce 1973 otevíra-
li dvakrát. Jednou v červenci pro 
papaláše a v září pro ostatní. Tak-
že je těžké shodnout se na přesném 
datu. My se přikláníme k tomu zá-
řijovému, proto budou hlavní osla-
vy 21. září. Překvapilo mě také, že 
základní kámen je zastrčený za po-
pelnicí u technického vchodu.

Pravdou je, že pokaždé, když 
Ještěd navštívím, skláním se před 
genialitou jeho tvůrců. Mysleli 
opravdu na všechno. Víte třeba, že 
měli pod hotelem chlazenou míst-
nost na odpadky, aby hostům ne-
zapáchaly?

Ještědu už bude 40. let Myslíte, 
že je přitažlivý i pro mladé?

Určitě. Minimálně tím, že ční 
nad námi všemi. Lidé měli od 
pradávna touhu dobývat vrcholy  
a rozhlédnout se po okolní kraji-
ně. Podle mě Ještěd nabízí každé-
mu něco – túru pro turisty, adre-
nalin pro lyžaře a bikery, výhled 
pro návštěvy, posezení pro rodi-
ny i atraktivní téma pro noviná-
ře. Umělci mají chuť ho fotit, fil-
movat na něm, nebo stavět sochy.  
A hlavně, je to maják, který mi zda-
leka hlásí: jsi doma.
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 ■ ADélA vAchtová

severní čechy | Bezmála čtyři mi-
liony Čechů a více než miliarda lidí po 
celém světě užívají podle průzkumů 
pravidelně sociální síť Facebook. 

S modrou stránkou, kterou denně 
krmíme našimi myšlenkami, pocity 
a fotografiemi, však přichází i řada 
nebezpečí. Myslíte si, že jste dosta-
tečně opatrní a vaše heslo je bezpeč-
né a silné? Pokud ano, přesto nevá-
hejte, zamiřte ke svému počítači  
a rovnou ho klidně změňte. Jak to-
tiž upozorňuje kriminalista Jiří Tauš  
z České Lípy, který se mimo jiné 
zabývá internetovou kriminalitou, 
opatrnosti není nikdy dost.

Kamenem úrazu 
bývají aplikace

„Čas od času by lidé měli změnit 
své přístupové heslo nejen na so- 
ciální síti. Mohou tak minimalizovat 
hrozbu toho, že by někdo jejich úda-
je zneužil,“ vysvětluje Tauš.

Maličkost, spočívající ve změně 
hesla, je však teprve začátkem a roz-
hodně by u ní lidé neměli své snahy 
o bezpečnost zapíchnout. 

Aplikacím sociální sítě Facebook, které uživatele žádají o přístup k veřejnému profilu, seznamu přátel, e-mailové ad-
rese a to se mi líbí, je lepší se vyhýbat. Foto | ADélA vAchtová

Podvodníci sedlají sociální sítě 
Za klikacími soutěžemi 
s fotkami nebo hrami 
se mohou skrývat 
zloději vašich dat.

Vedle obyčejných uživatelů vyu-
žívají totiž Facebook i podvodníci, 
kteří dokážou z poctivých lidí vy-
táhnout i tisíce korun. Čeští policis-
té se nyní zabývají stovkami tako-
vých případů. 

A jak na nás podvodníci nejčastě-
ji vyzrají? Možná ne každého by na-
padlo, že kamenem úrazu by mohla 
být obyčejná aplikace. Hry, ankety, 
mikroblogy, soutěže, fotosoutěže, 
kvízy - „klikací“ zábavou mnohdy 

otevíráme dveře nejen uživatelům, 
se kterými chceme své informace 
sdílet, ale i lidem, kteří naše údaje 
zneužijí. 

„Kouzlo krajiny žádá o přístup 
k některým údajům (veřejný pro-
fil, seznam přátel, e-mailová adresa  

a To se mi líbí),“ objevilo se napří-
klad na monitoru Anety N. z Česko-
lipska po tom, co jí kamarádka pro-
střednictvím Facebooku požádala, 
aby ji pomocí této aplikace podpo-
řila ve fotografické soutěži. Pokud 
by upozornění potvrdila, neznámá 
aplikace by měla okamžitě přístup 
nejen k osobním údajům, ale i k přá-
telům, které na svém účtu má. 

„Nikdy jsem si toho nevšimla a už 
jsem takových aplikací pár odklikla. 

Po tom, co jsem slyšela, že podvodů 
je na Facebooku čím dál víc, si už ra-
ději dávám pozor,“ popisuje. 

Pro podvodníky je potom velmi 
jednoduché nabourat se do takové-
ho účtu a přátelům například ode-
sílat podvodné zprávy, ve kterých 

je žádají nejprve o telefonní číslo, 
poté o kód a nakonec přijdou o pe-
níze. 

Uživatel, kterému se zlodějíček 
nabourá do účtu, nakonec ani neví, 
že podobné zprávy rozesílal. 

„Měli jsme tu dokonce případ, 
kdy jedna slečna seděla u počítače 
a přímo sledovala, jak za ni někdo 
jiný rozesílá jejím přátelům zprávy  
s cílem vyzískat od nich peníze,“ 
upozorňuje kriminalista.  

V případě, že uživatelé Face-
booku narazí na podobnou aplika-
ci, udělají nejlépe, když ji budou ig-
norovat. 

Kromě toho mohou využít nabíd-
ku služeb Facebooku a podobné po-
chybné aplikace hlásit. 
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 ■ ADélA vAchtová
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hodně by u ní lidé neměli své snahy 
o bezpečnost zapíchnout. 
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 ■ miroslav šefara

severní čechy | Právo přístupu  
k moři je součástí Úmluvy o mořském 
právu z roku 1982. Česko ho uplatňu-
je labskou vodní cestou územím SRN. 
Jak je na tomto klíčovém dopravním 
trhu potřebná konkurence vodní do-
pravy, se prokazuje pokaždé, když se 
lodě vlivem nepříznivých plavebních 
podmínek musí zastavit. Konkurenč-
ní železnice i autodoprava okamžitě 
uplatňují plné tarifní ceny a zdražují 
české exporty a importy, v současnos-
ti o 9 mld Kč/rok, výhledově až o 40 
mld Kč/rok. Všechny vlády od vzniku 
republiky proto vodní dopravu pod-
porovaly a úplnou kanalizaci Labe až 
na hranici s Německem přerušila až  
2. světová válka. 

Dnes je celoročně splavné německé 
Labe a české Labe z Přelouče do Ústí 
nad Labem. Úsek mezi Ústím a hrani-
cí v délce 40 km je splavný jen někdy 
a plně závislý na srážkách. V důsled-

nÁZOr: Moře se nám vzdaluje

ku nefunkční dopravní cesty je česká 
vodní doprava před zánikem. Lze oče-
kávat, že české vlády vyvinou úsilí, aby 
tento jediný ekonomický nástroj ČR 
mimo území státu zachovaly. Původ-
ní role ovlivňování dopravního trhu, 
na němž se rozhoduje o konkurence-
schopnosti české produkce, ale mizí 
spolu s loděmi a krachujícími rejdaři. 

německá garance 

A jaký je důvod tohoto stavu? Česko 
nedokáže stabilizovat splavnost výše 
uvedených 40 km Labe. Údajné riziko 
poškození přírody v území bylo mno-
hokrát kvalifikovaně vyvráceno. Celo-
roční splavnost německého Labe Ně-
mecko garantuje například dopisem 
kancléřky Merkelové z 6. června 2011 
premiéru Nečasovi. Na českém Labi 
jde o vybudování projektu Plavební-
ho stupně Děčín, o který rezort dopra-
vy usiluje už od roku 2005, od roku 
1994 se pokoušel o dva stupně. 

Po devatenácti letech je zřejmé, že 
bez novel zákonů se v České republi-
ce nejen nesplavní Labe, ale neposta-
ví se žádná liniová stavba, kterou se 
MŽP, či tzv. ochránci přírody rozhod-

nou zablokovat ve správních řízeních. 
Pozoruhodné na této ochraně příro-
dy je ovšem to, že se blokují výhrad-
ně projekty týkající se nákladní vodní 
dopravy, zatímco tvrdé zásahy do řek 
při výstavbě rekreačních vodních cest 
tzv. ekology vůbec nezajímají. 

Vlády sepisují dopravní politiky, 
exportní a jiné strategie. Všechny tyto 
plány exekutivy smete ve správním ří-
zení kterýkoli referent CHKO či odbo-
ru MŽP. O problému se ví už dlouho, 
investoři o něm mluví léta. A politi-
ci? Zakrývají si oči i uši, někdy i ústa. 
Protože odstranit anarchii, která v čes-
ké legislativě vznikla po revoluci, vy-
žaduje odvahu. Zatím ji měli politici 
ve všech postkomunistických zemích 
kolem nás, kteří chyby napsané v zá-
konech v porevoluční euforii už dávno 
napravili. S výjimkou ČR. Přitom jde  
o návrat na evropský standard, nic víc, 
nic míň. Účast veřejnosti ve správních 
řízeních v EU zákony přesně definují 
a limitují, úřady vydávají stavební po-
volení po dvou letech, zatímco v ČR je 
to proces trvající desetiletí. 

Podle odhadů se v důsledku časo-
vých posunů staveb vydává ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktu-

Dokončení koridoru 
Dunaj - Odra - Labe 
je stále ve hvězdách.

ry zbytečně kolem 15 mld Kč/rok na 
projekty, které měly být hotové před 
dvaceti lety za jiné ceny a už dvacet let 
měly přinášet společenský prospěch. 

Jak se zbožím do zámoří?

Nedávná krize vyburcovala vládu, 
ekonomy a další odborníky, jak po-
moci českému exportu, který tvoří 
70 procent HDP. Hledají se způsoby, 
jak snížit závislost exportu na EU. Ale 
zboží nekončí na hranicích, je nutné 
říct, jak zboží dostat co nejlevněji až  
k zákazníkovi v zámoří. Zatím všechny 
porevoluční vlády nechávají bez větší-
ho zájmu zaniknout to jediné, co mo-
hou za hranicemi opravdu zajistit – 
tedy udržet v provozu vodní dopravu. 

Jedno je jisté: po definitivním záni-
ku labské vodní dopravy začnou růst 
tranzitní náklady, zboží s nízkou při-
danou hodnotou citlivé na každý cent 
zvýšení dopravních nákladů zmizí  
z exportu, za hranicemi se otevře pro-
stor pro nestandardní intervence do 
dopravního trhu. Nadrozměrné vý-
robky, jejichž produkce v ČR význam-
ně roste, zmizí také. Nebude je mít 
kdo dopravit do námořních přístavů.
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B. Tichanovského
tibetská medicína

www.epam.eu

TIBETSKÁ MEDICÍNA EPAM B.TICHANOVSKÉHO V PRAZE
odborné konzultace · masáže · bylinné preparáty EPAM · bylinné � nktury · masážní 
oleje · éterické silice · bylinné čaje · jílové pleťové masky a obklady · medové masky 

· � betské balzámy · medy a mnoho dalšího

Sestavíme vám léčebné kúry pro vyřešení vašich po� ží. Individuální, vstřícný 
a lidský přístup je pro nás samozřejmos� !

Navš� vte nás na našich prodejnách: Náměs�  Kinských 3 nebo Vršovická 64
Více informací o Tibetské medicíně EPAM: Lenka Krylová, DiS. tel.: 606 030 290, 

e-mail: info@epam.eu

PŘEHLED OZDRAVNÝCH KURZŮ B. TICHANOVSKÉHO 
V ČECHÁCH I NA SLOVENSKU

5.–6. 10. Víkendový kurz na zlepšení stavu páteře a kloubů, omlazení organismu – Bra� slava
7.–13. 10. Ozdravný kurz – vnitřní cesta tělem – Sloup v Čechách

14.–20. 10. Kurz  na zlepšení zraku – Sloup v Čechách
26. 10.–1. 11. Kurz zaměřený na Thajskou masáž – Sloup v Čechách

4.–10. 11. Kurz zaměřený na páteř, klouby a trávicí trakt – Karlovy Vary
Více informací o kurzech: Eva Cermanová, tel.: 602 141 628,

e-mail: cermanova@bilyracek.cz

iNZerCe

07-2908
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Podraz je v politice běžný pracovní 
nástroj, tvrdí Martin Komárek

PRAHA | Ve svých novinových komen-
tářích si nikdy nebral servítky. A nebere 
si je ani nyní, když sám aktivně vstou-
pil do politiky. Martin Komárek, který 
teď pracuje na programovém prohláše-
ní hnutí ANO, v rozhovoru pro týdeník 
5plus2 otevřeně kritizuje nejen politiky, 
ale také českou justici. „Jeden zkušený 
státní zástupce mi řekl, že největší pro-
blém tkví v tom, že 80 procent jeho ko-
legů jsou neschopní lidé. Zametají věci 
pod koberec, ne snad proto, že by na ně 
někdo tlačil, ale protože nechtějí jít do 
kon iktu,“ říká.

Váš otec Valtr Komárek byl zná-
mou a populární osobností, jednou 
z tváří listopadové revoluce v roce 
1989 i jeden z motorů pražského 
jara 1968. Teď jste do politiky aktiv-
ně vstoupil i vy. Jak jste vnímal ot-
covu kariéru?

Tátu jsem od dětství považoval za 
největší autoritu. Trošku jsme se hádali, 
když zůstal u levicových řešení budouc-
nosti České republiky a já jsem tíhl k li-

berálním ideám. Na začátku 90. let jsem 
ho nepodporoval, ale věřil jsem Václa-
vu Klausovi, což táta těžce nesl. Václav 
Klaus ho podrazil a zradil, takže mé kro-
ky táta vnímal velmi osobně. 

Je něco, co jste si z otcova příkladu 
vzal pro svou vlastní politickou ka-
riéru? A naopak, čeho byste se rád 
vyvaroval?

Za vzor si beru tátovu obrovskou 
schopnost mluvit k lidem, mít je rád 
a naslouchat jim. To, co nechci, je to, že 
si bral politiku příliš k srdci. Nechápal, 
že podraz je v politice normální pracovní 
nástroj. Ale chci říci, že okolo mne těch 
podrazů bude hodně málo.

V říjnu nás čekají předčasné volby do 
Poslanecké sněmovny. Vyhovuje brz-
ký termín hnutí ANO? 

S komentáři Martina Komárka se od 5. září budou čtenáři týdeníku 5plus2 setkávat na stránce názorů. FOTO | JIŘÍ KALÁT

Martin Komárek

● 52 let, žije v Praze
● V letech 1979–1984 studoval 
na Filozofi cké fakultě UK.
● V roce 1989 se stal zástupcem 
šéfredaktora MF Dnes, působil zde 
jako vedoucí komentátorů a hlavní 
komentátor.
● Na FSV UK vyučuje obor tvůrčí 
psaní. Na univerzitě CERGE před-
náší obor Média a komunikace.
● V roce 2013 opouští MF Dnes 
a přijímá nabídku Hnutí ANO na 
politické angažmá. 

Známý novinář Martin 
Komárek pro mnohé 
nečekaně vstoupil 
do politického kolbiště. 
V řadách hnutí ANO 
ho nyní čeká velmi ostrý 
start – předčasné volby.  

Nám by samozřejmě spíše vyhovovaly 
volby v řádném termínu. Ale nebojíme se 
ani těch předčasných. Neměli bychom si 
dávat malé cíle, proto říkám: Jdeme do 
voleb, abychom vyhráli.

Nejen někteří politici tvrdí, že klasic-
ký model „pravo-levé“ politiky se po 
dvou stoletích formování zastupitel-
ské demokracie už přežil. Co si o tom 
myslíte?

Odpověděl bych poněkud jinak 
a zaměřil bych se na to, jaké jsou hlavní 
problémy. A to je neefektivní a zkorum-
povaná státní správa a nevýkonná eko-

nomika. To jsou hlavní problémy, které 
chceme vyřešit. Tady nejde o pravý či 
levý recept, to jsou řešení kvalitního ve-
dení, kvalitního „managingu“, zodpověd-
né práce politiků a státních úřadů.

Zajisté, můžeme se hádat o míru soli-
darity, ale pokud nejsme extremisty, tak 
odborníci zprava i zleva by se na těchto 
zásadních věcech měli shodnout.

A co tak často skloňovaná přímá 
demokracie? Jste například pro lido-
vá referenda, která by rozhodovala 
v klíčových otázkách?

Myslím si, že internet a sociální sítě 
demokratizují společnost a politiku šíle-
ným tempem a klasičtí politici na to za-
tím nedokážou zareagovat. Myslím si, že 
sama politická gramotnost, která se vy-
víjí díky sociálním sítím, si vynutí prvky 
přímé demokracie.

Ovšem měli bychom je zavádět s roz-
myslem a být si vědomi důsledků, pro-
tože zavedení podle mne správného prv-
ku přímé demokracie, tedy přímé volby 
prezidenta, přineslo v osobě Miloše Ze-
mana pro naši rozhádanou politiku fa-
tální důsledky.

V souvislosti s debatami právě o pří-
mé volbě prezidenta se nabízí otázka, 
zda tento akt změnil či posílil jeho 
mandát. Nebo je to podle vás tak, že 
Miloš Zeman ústavní mantinely rozta-
huje až příliš?

Prezident nedostal větší mandát. To, 
že Miloš Zeman ústavu napíná na skři-
pec, je částečně věcí jeho osobnosti. Rád 
trochu pohrdá právem a zvyklostmi, ale 
je to do značné míry i věcí absolutní sla-
bosti, rozháranosti a zkorumpovanos-
ti státní správy, která se mu nedokáže 
postavit.

Samozřejmě, kdybychom otevřeli dis-
kuzi k ústavě, je nutné trošku jinak de -
novat roli prezidenta.

Nejen v souvislosti se současnými 
kroky Miloše Zemana se diskutuje, 
zda by naše ústava nepotřebovala 
změny... 

Podstatné podle mne je zavést do po-
litického systému nové prvky. Já osobně 
jsem pro většinové volby do sněmovny. 
Myslím si, že naše ústava není napsá-
na úplně dobře, ale jakékoliv její změny 
musí být dokonale promyšleny a konzul-
továny s právníky.

Avšak domnívám se, že to, co v naší 
demokracii nefunguje, není ústava. Ne-
fungují lidé, státní správa. Nemáme dost 
odpovědných politiků. A případné změ-

ny ústavy si dovedu představit pouze po 
obsáhlé konzultaci expertů.

Státní zástupci rozjeli vyšetřování 
řady horkých kauz, což některé poli-
tiky rozpaluje do běla. Hovoří o „plu-
kovnických pučistech“ či o „nové 
justici“ spojené s politikou...

Bojím se spíše staré justice než nové. 
Hovořil jsem o tom s mnoha právníky 
a státními zástupci. Od nich vím, že jus-
tice funguje špatně kvůli personálnímu 
obsazení.

Jeden zkušený státní zástupce mi 
řekl, že největší problém tkví v tom, že 
80 procent jeho kolegů jsou neschopní 
lidé. Zametají věci pod koberec, ne snad 
proto, že by na ně někdo tlačil, ale proto-
že nechtějí jít do kon iktu. Tohoto pro-
blému se bojím, protože vím, že mezi 
soudci existují tito lidé také.

 ❞ Miloš Zeman rád trochu pohrdá právem.

 ■ JAN BOHATA

Více na www.5plus2.cz
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náší obor Média a komunikace.
● V roce 2013 opouští MF Dnes 
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„Samé jedničky jsem nikdy neměl“
Do školy to měl 
Dominik Hašek několik 
minut. Podobně i na 
sportoviště, na nichž 
jako kluk získával  
základy ke své slavné 
brankářské kariéře.

PRAHA, PARDUBICE | Jen málokterý 
sportovec to o sobě řekne, ale hokejová 
legenda Dominik Hašek (48 let) při-
znává, že do školy chodil docela rád, 
a ačkoliv nepatřil mezi premianty, se 
známkami velké problémy neměl.

Vzpomínáte si na svůj první den ve 
škole? 

Lhal bych, kdybych tvrdil, že si na 
to pamatuju. To už je tak hrozně dáv-
no... Mně ten den prostě neutkvěl 
v paměti. Navíc jsem to měl do ško-
ly strašně blízko. V baráku, kde jsme 
bydleli, jsme byli v nejbližším vchodě 
ke školy. Třicet metrů do parku, ne-
musel jsem přecházet žádnou silni-
ci, pár kroků a byl jsem před hlavním 
vchodem do školy.

Doprovázel vás někdo z rodičů?
Už taky nevím, ale jsem přesvědčen, 

že ano. Ale jestli maminka nebo babič-
ka, to si opravdu nepamatuju.

Těšil jste se? Neměl jste ze školy 
strach?

Myslím, že jsem se docela těšil, 
i když je pravda, že určitá nejistota 

Kreslení? To mi ve škole moc nešlo, přiznává Dominik Hašek.  FOTO | JANA ROHANOVÁ

zřejmě byla. Tím si projde každé dítě, 
když jde poprvé do školy. Neznámé 
prostředí, najednou se setká s lidmi, 
které v životě nevidělo, neví, jak na něj 
budou reagovat, jak se tam bude cítit. 
Určitě jsem tehdy nějaký strach měl, 
nebo možná spíš obavu, co mě čeká 
a jak to tam bude vypadat. Ale mys-
lím, že podobné stavy prožívá devěta-
devadesát dětí ze sta. 

Jak dlouho vám trvalo, než jste si ve 
škole zvykl?

Pár dní, a ta nejistota ze mne spad-
la. Vzpomínám si, že jsem pak chodil 
do školy docela rád.

Učil jste se dobře?
Nikdy jsem neměl samé jedničky, 

jenom v pololetí první třídy jsem měl 
jednu velkou jedničku. Už na konci 

roku jsem měl na vysvědčení dvojku 
buď z kreslení, nebo ze psaní, to nevím 
přesně. Prostě práce rukou, to mi moc 
nešlo. Spolužáci, ale hlavně holčičky, 
měli pořád samé jedničky, na mě se 
tohle štěstí neusmálo ani v první tří-
dě. Ty dvojky se se mnou táhly až do 
deváté třídy.

První kroky na ledě jste udělal 
v pěti letech, v šesti už vás rodiče 
přihlásili do hokejové přípravky. Jak 
šel hokej dohromady se školou?

Ve stejnou dobu, kdy jsem šel do 
školy, jsem začal hrát i hokej, takže 
jedno šlo s druhým. Svou roli v tom se-

hrála i skutečnost, že jsem měl všech-
no v dosahu. Školu sto metrů od ba-
ráku, ze školy deset minut pěšky na 
zimák. Zatímco do školy jsem už v prv-
ní třídě chodil sám, na hokej se mnou 
vždycky někdo šel. Rodiče, často však 
i děda nebo babička. Tenkrát se tolik 
netrénovalo, dvakrát nebo třikrát týd-
ně, takže se to dalo v pohodě stíhat. 

Patříte ke generaci, která ještě pro-
žila to nádherné dětství, kdy kluci 
přišli ze školy, taška letěla do kouta 
a šlo se sportovat. Jak na tohle ob-
dobí vzpomínáte?

To platí na mne víc než stoprocent-
ně, ale nemyslím si, že to bylo hned 
v první třídě. Postupně, když už jsme 
byli o něco starší a měli jsme partu, tak 
fotbálek na plácku před barákem nebo 
lépe rovnou hned někde u školy. To 
bylo nepsané pravidlo. Časem se při-
dal tenis a další sporty. Pokud jsem ne-
šel na trénink na hokej, tak jsem s klu-
kama pořád lítal někde za balonem. To 
prostě patřilo k mému dětství.   (pk)

Dominik Hašek
Narodil se v Pardubicích 29. ledna 1965. Svůj chlapecký sen stát se hokejovým 
brankářem si beze zbytku splnil, třebaže vystudoval pedagogiku, obor dějepis, 
na střední škole. V tehdejší československé hokejové lize se uvedl už v roce 
1981, tedy jako šestnáctiletý, v Tesle Pardubice. V letech 1981–89 odchytal přes 
tři sta utkání, počátkem 90. let odešel do zámoří, kde chytal v NHL za Chicago 
Blackhaws, Buff alo Sabres, Detroit Red Wings (vítěz Stanley Cupu 2002 a 2008) 
a Ott awa Senators. Největšího triumfu ale dosáhl v roce 1998 vítězstvím v „Tur-
naji století“ na ZOH v Naganu. Téhož roku byl zvolen Hokejistou století a Spor-
tovcem roku v České republice. Ještě v průběhu aktivní kariéry vstoupil na trh 
se sportovním zbožím s vlastní značkou Dominator. Jeho podnikatelské aktivity 
však skončily nezdarem.

Pardubický rodák Dominik Hašek se díky nebývalé vůli vypracoval mezi nejlepší brankáře všech dob.  FOTO | TOMÁŠ KUBELKA
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 ❞ Štěstí se na mě 
neusmálo ani v 1. třídě.
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Pardubický rodák Dominik Hašek se díky nebývalé vůli vypracoval mezi nejlepší brankáře všech dob.  FOTO | TOMÁŠ KUBELKA
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 ❞ Štěstí se na mě 
neusmálo ani v 1. třídě.

Rozumným výběrem 
školních pomůcek 
můžou rodiče předejít 
mnoha zdravotním 
problémům svých dětí. 

VÝCHODNÍ ČECHY | Musí na nich 
být štěňátko, akční hrdina nebo ob-
rázek populární chlapecké kapely. 
To jsou jedny z mnoha kritérií, podle 
kterých si děti vybírají školní pomůc-
ky. Na co je ale skutečně důležité při 
nákupu myslet? Odborníci poradí.

Pečlivý výběr vyžaduje zejména 
pořízení aktovky. „V první a druhé 
třídě se zaměřte na brašnu, popří-
padě batoh pevnějšího tvaru, který 
umožňuje větší přehled nad učební-
mi pomůckami. Důležitou součástí 
je pevné nepromokavé dno,“ upo-
zorňuje expertka Věra Filipová ze 
Státního zdravotního ústavu.

Přizpůsobí se zádům

Přednost by rodiče měli dát vodě 
odolnému materiálu. Velikost taš-
ky musí odpovídat vzrůstu školáka. 
Kvalitní aktovky se na zadní straně 
přizpůsobí anatomickému tvaru zad, 
v tomto místě jsou prodyšné, aby se 
dítko nepotilo. 

„Promyšlené členění vnitřního 
prostoru pomáhá návyku udržet 
v aktovce přehled a pořádek. Nej-
těžší věci by měly být umístěny co 
nejblíže zádům tak, aby se při chůzi 
a manipulaci s brašnou nepohybo-
valy,“ uvádí Věra Filipová ve svém 
návodu, jak brašnu správně vybrat.

Školák si musí tašku v obchodě 
vyzkoušet, aby mu dobře přiléhala 
k zádům a nebyla moc veliká. Stej-

Vady v držení těla se později projeví bolestmi zad. Funkční a správně nasta-
vené tašky dětem hrbit se nedovolí.  FOTO | TOMÁŠ KUBELKA

nou pozornost však odborníci radí 
věnovat zkoušením toho, zda zvlád-
ne přezky či zipy rychle a snadno 
otevřít.  

„Čím dál častěji jsou batohy vy-
baveny bederními a hrudními pásy, 
které rozloží hmotnost břemena, 
a odlehčí tak páteři. Ergonomické 
tvarování zad napomáhá tomu, aby 
dítě chodilo zpříma,“ vysvětluje Len-
ka Mašlíková, prodavačka v pardu-

Špatná brašna ohrožuje zdraví 
bickém specializovaném obchodě se 
školními pomůckami. 

Pryč se zbytečnou zátěží

Správná aktovka je základ, i pro 
pořizování penálu či desek na seši-
ty ale platí jistá pravidla. Menší děti 
ocení dvojpatrový penál s úchytka-
mi, třetí patro už je zbytečnost a na-
vyšuje hmotnost tašky. Stejně jako 
tvrdé kartonové desky. Lepší je na-
hradit je plastovými.

„Místo drahé lahve na pití je lep-
ší kupovat balenou vodu, případně 
do prázdné pet lahve druhý den uva-
řit čaj. Děti totiž mají ve zvyku hrdlo 
dříve či později okousat a můžou se 
v něm držet bakterie,“ popisuje svou 
zkušenost Lenka Mašlíková. Praktič-
nost a funkčnost zůstává na prvním 
místě, na vzhledu však dětem také 
záleží. Co se jim líbilo minulý rok, le-
tos už být moderní nemusí.

„Bez dcery bych si na nákup škol-
ních pomůcek už jít netrou a. Když 
se jí penál nebude líbit, zkrátka ho 
nebude nosit. Až mě překvapuje, jak 
jsou dnešní děti v tomto ohledu ná-
ročné,“ dodává Eliška Stejskalová ze 
Svitav, matka osmileté Eleny.  (ps)

CO MUSÍ ZÁDA UNÉST?

  První tři třídy je taška školáka nejtěžší. Dítě si nosí domů 
všechny učebnice a sešity. Na některých školách si žáci  
musí z domova nosit výtvarné potřeby i věci na tělocvik.

  Pokud učitel dětem neumožní nechat si 
část pomůcek ve škole, váží brašna přes čtyři 
kilogramy. To je zhruba 20 % váhy prvňáka.

  Pro dospělého člověka, vážícího pětasedmdesát kilogramů, 
tomu odpovídá každodenní nošení patnáctikilového břemene.

  Když si dítě bere do školy hračky nebo velkou 
lahev s pitím, váha tašky dál narůstá.

  Přitom odborníci doporučují, aby váha 
aktovky nepřesahovala 10 % váhy dítěte.

Česká republika  KOMERČNÍ PŘÍLOHA |  29 . srpna    2013 |  17

20   procent své vlastní váhy 
nosí na zádech mnozí 
žáci první třídy. 
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www.tatramleko.cz 

Podpořit spotřebu mléka 
a mléčných výrobků u dětí 
a dospívající mládeže, to 
je hlavním cílem projek-
tu „Mléko do škol“. Záštitu 
a fi nanční podporu projek-
tu zajišťuje Evropská unie 
a Česká republika.

Do projektu se mohou zapojit 
nejen mateřské a základní, ale 
i střední školy. V rámci tohoto 
dotovaného programu jsou 
mléčné výrobky za zhruba po-
loviční cenu, než za kterou se 
dají koupit v běžném obcho-
dě. Každé dítě má možnost 

Projekt „Mléko do škol“ podporuje d ti 
v konzumaci mlé ných výrobk   

obdržet jeden dotovaný mléč-
ný produkt v každém vyučova-
cím dni.

Mlékárna Hlinsko, a. s. je zapo-
jena do programu „Školní mlé-
ko“ od roku 2002. „V nabídce 
dotovaných mléčných výrob-
ků nabízí ochucená mléka 
s názvem KRAVÍK v příchutích 
jahoda, vanilka, banán, čoko-
láda a karamel ale i mléko bez 
příchuti. Všechny tyto výrobky 
mají tučnost 1,5%, jsou ošet-
řeny technologií UHT, která 
umožňuje jejich dlouhodobé 
skladování při teplotách do 

24°C a jsou baleny do 250 ml 
krabiček s brčkem,“ říká mar-
ketingová manažerka Mlékár-
ny Hlinsko Veronika Pácaltová.

Projekt vznikl především kvůli 
dětem. Mléko a mléčné výrob-
ky jsou bohaté na vápník, kte-
rý je důležitý pro kosti a zuby. 
Konzumací mléčných výrob-
ků proto podporujeme vývin 

a celkový růst těla, což je nut-
né především v dětství a do-
spívání, kdy kosti rostou rych-
leji než v kterékoliv jiné fázi 
života. Mléko obsahuje kromě 
vápníku také proteiny, vitamí-
ny D, A, B12. 

Měli byste zájem odebírat mlé-
ko za dotovanou cenu? Nevá-
hejte se obrátit na vaši školu.

Informace pro školy:

V případě Vašeho zájmu najdete objednávací formuláře www.tatramleko.cz 

nebo kontaktujte přímo nás na telefonním čísle +420 469 363 278,

faxu +420 469 363 229 nebo e-mailu p.chvala@tatramleko.cz.
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Kravík 250ml v příchutích:
karamel, vanilka, jahoda, banán, kakaový a mléčný

Jedinečné výrobky pro děti v kategorii mléka
Prospěšné pro zdravý vývoj dětí
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Tousty
máme rádi
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„Místo koblihy dejte dětem raději housku se sýrem“ 

Bez svačiny to dětem ve škole 
nemyslí, říká expert na výživu

ČESKO | Udělat dítěti vhodnou sva-
činu do školy není v dnešní době 
všudypřítomné dostupnosti nezdra-
vých jídel nic snadného. Často se stá-
vá, že dítě odejde z domova do ško-
ly jen s nějakou tou korunou, aby si 
„něco“ samo koupilo v bufetu. 

 „V dnešní době je moderní uleh-
čovat si práci, a to se týká i přípravy 
svačin pro děti. Školní bufety nabí-
zejí kromě optimálních svačin také 
sladkosti, slanosti a přeslazené ná-
poje. Záleží pak na dítěti samotném, 
po čem sáhne. Děti většinou nemají 
správný úsudek, jak si vybrat 
správnou svačinu, jídlo vy-
bírají očima a známou 
chutí. Je na nás rodi-
čích, zda v tomto směru 
necháme dětem svobod-
nou volbu,“ říká porad-
kyně pro výživu Jana Lu-
berová. Podle zkušeností 

Podle propagátora 
zdravého životního 
stylu Petra Havlíčka 
se stravovací návyky 
českých dětí zhoršují. 
Nesvačí, a proto ztrácí 
schopnost koncentrace.

PRAHA | „Stát ve školní jídelně nad 
dítětem jako dráb je nesmysl,“ říká 
v rozhovoru Petr Havlíček.

Jaké jsou stravovací návyky dětí, 
zlepšují se, nebo se kvůli rychlému 
životnímu stylu naopak zhoršují?

Situace se zhoršuje. Jednak, jak 
jste říkal, si vybírá svou daň hektič-
tější životní styl, rodiče doma neva-
ří, a k tomu se zhoršuje i situace ve 
školních jídelnách, kdy se vaří z růz-
ných polotovarů. Důsledkem toho je, 
že přibývají děti s nadváhou, ale i děti 
podvyživené.

Setkáváte se s takovými podvyži-
venými dětmi ve své praxi?

V podstatě ano, mezi našimi klien-
ty máme děti obou dvou skupin. Ro-
dičům říkám, že záleží na výchově. 
Bohužel ale často nechápou, že když 
budou chtít něco udělat pro své dítě, 
musí nejdříve začít u sebe.

vedoucí školní jídelny v Hradci nad 
Moravicí je nabízený sortiment 

v bufetech zarážející. „Nejvíc jdou 
na odbyt hot dogy. 
Dále různé polo-
tovary, které se 
ohřejou v mi-

krovlnce, koblihy s nugetou, smažené 
preclíky, cola, chipsy. To vše by podle 
mě mělo z nabídky školních bufetů 
zmizet,“ říká Alena Hložková s tím, 
že by měl stát v tomto případě ně-
jak zasáhnout a dát jasné mantine-
ly, co se ve školách smí prodávat a co 
ne. „Ale to zase hrozí, že by nikdo ne-
chtěl bufet provozovat,“ dodává jed-
ním dechem. Stejně jako není vhod-

né nechat dítěti volnou ruku, není 
ideálním řešením ani připravit mu 
ke svačině masné trvanlivé výrobky. 

Nezapomínejte 
ani na pitný režim

„Nesprávnou volbou je i sladké pe-
čivo typu croissanty, koblihy, koláče, 
ale také čokolády a oplatky,“ podo-
týká Luberová. „Ti rozumnější rodi-
če dětem připraví nějakou tu hous-
ku se sýrem, k tomu jim dají ovoce. 
Ti méně rozumní jim nabalí kobli-
hy, kousky pizzy a podobně,“ doda-
la Hložková. 

Velikost porce svačiny školáka 
by měla odpovídat 10 až 15 procen-
tům celkového denního příjmu dítě-
te. „Základem je také zajistit vhodný 
pitný režim, ve kterém by se určitě 
neměly objevovat různé slazené li-
monády,“ uzavírá Luberová.  (pw)

Když se dělal průzkum na vybra-
ných školách v Praze, zjistilo se, 
že jsou rodiny, které nemají ani na 
školní obědy, a proto děti nejedí…

To jsou spíš výjimky. Často děti 
nesnídají, nebo narychlo snědí něco 
sladkého, sušenku. Málokdy snídají 
třeba rohlík se šunkou, sýrem nebo 
nějaké ovoce. Pak následuje, nebo 
spíše nenásleduje, oběd ve školní jí-
delně, protože když dítěti nechutná, 
jde si zase místo něho koupit něja-
kou sladkou hloupost do obchodu. 
A večer ve většině případů následu-
je studená večeře. Od dětí jsem slyšel 
takovou hlášku, že ve školní jídelně 
se vaří líp, protože u nich se neva-
ří vůbec.

Jak by to mělo vypadat v ideálním 
případě?

Je to velmi rozdílné. Je to odvislé 
od toho, jak je to dítě aktivní.  Určitě 
snídaně by měla být v klidu. Dopo-
ručil bych chleba se šunkou nebo se 
sýrem, pokud je dítě zvyklé na slad-
ké snídaně, měla by obsahovat ce-
reálie, kousek zeleniny. Ke svačině 
bych doporučil ovoce, müsli tyčinku 
nebo rohlík se šunkou. Nevyhý-
bal bych se obědům ve 
školních jí-
delnách, od-
polední svači-
na by měla 
být stejná 

jako dopolední a večeře teplá nebo 
studená. To by mělo být odvislé od 
toho, jestli mělo dítě teplý, nebo stu-
dený oběd.

Sám si ze školy pamatuji, že jsme 
měli školní svačiny a ve školních 
jídelnách nad námi stáli jako drábi, 
abychom dojídali. Myslíte, že by 
podobná opatření mohla změnit 
situaci k lepšímu?

Stát nad dítětem jako dráb je ne-
smysl a cokoli nařizovat je nesmysl. 
Správné stravovací návyky by měly 
být součástí výchovy. 

Vy jste zmínil svačiny. Na ně se čas-
to zapomíná a dítě je odkázáno jen 
na školní oběd. Lze je vynechat?

Rozhodně ne. Zvlášť u dítěte jsou 
důležité. Dítě potřebuje energii na 
učení, kterou získá ze sacharidů.
Pokud je dítě odkázáno pouze na 
oběd, klesá jeho koncentrace, schop-
nost přemýšlet, schopnost ukládat in-
formace. Takže svačina je hodně dů-
ležitá. (vj)

Mléčné výrobky, ovoce a zelenina. To je základ kvalitní svačiny školáka.  FOTO | JAN SMEKAL

 ❝ Chipsy a koblihy 
by měly zmizet.

Petr Havlíček
● Problematice výživy se věnuje 
přes 20 let.
● Pracoval na kondici a výživě 
sportovců, celebrit i běžných 
klientů.
● Je známý z televizních pořadů
                              o hubnutí
                                a správném
                            životním
                                                      stylu.
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školních jídelnách, kdy se vaří z růz-
ných polotovarů. Důsledkem toho je, 
že přibývají děti s nadváhou, ale i děti 
podvyživené.

Setkáváte se s takovými podvyži-
venými dětmi ve své praxi?

V podstatě ano, mezi našimi klien-
ty máme děti obou dvou skupin. Ro-
dičům říkám, že záleží na výchově. 
Bohužel ale často nechápou, že když 
budou chtít něco udělat pro své dítě, 
musí nejdříve začít u sebe.

vedoucí školní jídelny v Hradci nad 
Moravicí je nabízený sortiment 

v bufetech zarážející. „Nejvíc jdou 
na odbyt hot dogy. 
Dále různé polo-
tovary, které se 
ohřejou v mi-

krovlnce, koblihy s nugetou, smažené 
preclíky, cola, chipsy. To vše by podle 
mě mělo z nabídky školních bufetů 
zmizet,“ říká Alena Hložková s tím, 
že by měl stát v tomto případě ně-
jak zasáhnout a dát jasné mantine-
ly, co se ve školách smí prodávat a co 
ne. „Ale to zase hrozí, že by nikdo ne-
chtěl bufet provozovat,“ dodává jed-
ním dechem. Stejně jako není vhod-

né nechat dítěti volnou ruku, není 
ideálním řešením ani připravit mu 
ke svačině masné trvanlivé výrobky. 

Nezapomínejte 
ani na pitný režim

„Nesprávnou volbou je i sladké pe-
čivo typu croissanty, koblihy, koláče, 
ale také čokolády a oplatky,“ podo-
týká Luberová. „Ti rozumnější rodi-
če dětem připraví nějakou tu hous-
ku se sýrem, k tomu jim dají ovoce. 
Ti méně rozumní jim nabalí kobli-
hy, kousky pizzy a podobně,“ doda-
la Hložková. 

Velikost porce svačiny školáka 
by měla odpovídat 10 až 15 procen-
tům celkového denního příjmu dítě-
te. „Základem je také zajistit vhodný 
pitný režim, ve kterém by se určitě 
neměly objevovat různé slazené li-
monády,“ uzavírá Luberová.  (pw)

Když se dělal průzkum na vybra-
ných školách v Praze, zjistilo se, 
že jsou rodiny, které nemají ani na 
školní obědy, a proto děti nejedí…

To jsou spíš výjimky. Často děti 
nesnídají, nebo narychlo snědí něco 
sladkého, sušenku. Málokdy snídají 
třeba rohlík se šunkou, sýrem nebo 
nějaké ovoce. Pak následuje, nebo 
spíše nenásleduje, oběd ve školní jí-
delně, protože když dítěti nechutná, 
jde si zase místo něho koupit něja-
kou sladkou hloupost do obchodu. 
A večer ve většině případů následu-
je studená večeře. Od dětí jsem slyšel 
takovou hlášku, že ve školní jídelně 
se vaří líp, protože u nich se neva-
ří vůbec.

Jak by to mělo vypadat v ideálním 
případě?

Je to velmi rozdílné. Je to odvislé 
od toho, jak je to dítě aktivní.  Určitě 
snídaně by měla být v klidu. Dopo-
ručil bych chleba se šunkou nebo se 
sýrem, pokud je dítě zvyklé na slad-
ké snídaně, měla by obsahovat ce-
reálie, kousek zeleniny. Ke svačině 
bych doporučil ovoce, müsli tyčinku 
nebo rohlík se šunkou. Nevyhý-
bal bych se obědům ve 
školních jí-
delnách, od-
polední svači-
na by měla 
být stejná 

jako dopolední a večeře teplá nebo 
studená. To by mělo být odvislé od 
toho, jestli mělo dítě teplý, nebo stu-
dený oběd.

Sám si ze školy pamatuji, že jsme 
měli školní svačiny a ve školních 
jídelnách nad námi stáli jako drábi, 
abychom dojídali. Myslíte, že by 
podobná opatření mohla změnit 
situaci k lepšímu?

Stát nad dítětem jako dráb je ne-
smysl a cokoli nařizovat je nesmysl. 
Správné stravovací návyky by měly 
být součástí výchovy. 

Vy jste zmínil svačiny. Na ně se čas-
to zapomíná a dítě je odkázáno jen 
na školní oběd. Lze je vynechat?

Rozhodně ne. Zvlášť u dítěte jsou 
důležité. Dítě potřebuje energii na 
učení, kterou získá ze sacharidů.
Pokud je dítě odkázáno pouze na 
oběd, klesá jeho koncentrace, schop-
nost přemýšlet, schopnost ukládat in-
formace. Takže svačina je hodně dů-
ležitá. (vj)

Mléčné výrobky, ovoce a zelenina. To je základ kvalitní svačiny školáka.  FOTO | JAN SMEKAL

 ❝ Chipsy a koblihy 
by měly zmizet.

Petr Havlíček
● Problematice výživy se věnuje 
přes 20 let.
● Pracoval na kondici a výživě 
sportovců, celebrit i běžných 
klientů.
● Je známý z televizních pořadů
                              o hubnutí
                                a správném
                            životním
                                                      stylu.
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  PIluju
MIškoty!

DĚTEM

Všichni pilovníci miškotů dávejte bacha.
Přicházejí Olmíci Piškotoví!

www.olmici.cz
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TV
program dvanácti televizních stanic na týden od 30. srpna do 5. září

05.59 Snídaně s Novou 08.55 Ordinace
v růžové zahradě (48) 10.05 Ordinace
v růžové zahradě 2 (428) 11.25 Dva a půl
chlapa VI (14) 11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.25 Jsem do tebe blázen
IV 12.50 Sue Thomas: Agentka FBI (10)
13.45 Beze stopy III (23) 14.40 Odložené
případy (1) 15.35 Dr. House V (4) 16.30
Dva a půl chlapa VI (15) 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
17.25 Námořní vyšetřovací služba III
18.20 Ordinace v růžové zahradě (49)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí 
20.20 Výměna manželek VI

Nová řada reality show (ST)
21.35 Soukromé pasti

Film ČR (2008) (ST)
22.45 Peacemaker

Thriller USA (1997) (ST)
00.55 Třetí hlídka IV (21)
01.40 Novashopping
02.15 P. F.

10.30 Winston - Salem Open 12.30 World
of Freesports 12.55 Hranice nemožného II
13.45 Kobra 11 V 14.30 Big Game (1)
15.25 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
16.10 Umění přežít 16.55 Zničeno ve vte-
řině II 17.30 Očima policie II 17.55 Strážce
pořádku 18.45 Gambrinus liga 21.00
Vězněm v cizině IV 22.45 Red News
22.55 Městečko South Park IV 23.20
Erotické příběhy 23.50 Vězněm v cizině
IV 1.30 Poker After Dark 2.10 Městečko
South Park IV 2.35 Strážce pořádku

8.40 Hlubinami vesmíru: RNDr. J. Grygar,
CSc. - O planetách cizích sluncí 9.45 Drsla-
vice 11.15 Přírodní památka Turkov: Mo-
křad uprostřed velkoměsta 12.20 Liptál
včera a dnes 13.40 Věneček z rozmarýnu
F. Mikuleckého 15.10 Guyanská Diana
16.00 Dopisy z rovníku 18.05 Libanonský
odkaz 18.40 V posteli POD NEBESY
19.30 Kus dřeva ze stromu: Jírovec 19.45
Zprávy z Věčn. města 20.00 Kulatý stůl:
Z Ria do Krakova 21.35 Becket 0.10 Cesta
k andělům: P. K. Koutný 

05.59 Studio 6 08.30 Mila, tisíc a jeden
příběh 08.35 Tancuj, tancuj 08.50 Otevři
dveře 08.55 Dopisy od Felixe 09.10
Přátelé Zeleného údolí 10.10 Život je ka-
baret 11.05 Život na zámku 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV 12.30 Banánové rybičky
13.10 Pofoukej mi jahody (3/3) 14.00
Případy detektiva Murdocha IV 14.50
Šance 16.00 Vše o vaření 16.20
Cestománie 16.45 Besipky: Oprava dálni-
ce 16.50 AZ-kvíz 17.15 Na cestě po Želez-
ných horách 17.45 Černé ovce 18.00
Události v regionech 18.25 Toulavá kame-
ra vychutnává Česko 19.00 Události
19.50 BBV
20.00 Chalupáři (10, 11/11)

Komed. seriál ČR (1975) (ST)
21.30 Kluci v akci - letní speciál (ST)
22.05 Všechnopárty (ST)
22.50 Tak neváhej a toč speciál
23.55 Hříšní lidé Města pražského (ST)
01.00 AZ-kvíz (ST)
01.35 Postřehy odjinud (ST)
01.40 Banánové rybičky (2003) (ST)

9.45 Hvězdná brána III 10.40 Takoví nor-
mální mimozemšťané II 11.10 Krajní meze
VI 12.10 Kdo přežije: Nikaragua 13.10 Špi-
navá práce 14.05 Simpsonovi XXIII 15.05
Star Trek: Vesmírná loď Voyager V 16.05
Záblesk budoucnosti 17.05 Scrubs: Dok-
tůrci VI 17.35 Hvězdná brána III 18.30
Simpsonovi XXIII 19.20 Kdo přežije: Nika-
ragua 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II 22.15 Vycházející slunce. Krimifilm
USA (1993) 0.45 Alej zatracení 2.30
Chicago: Zákon ulice 3.15 Scrubs VI

11.45 Paral. mag. 12.05 Panorama 12.25
Sport. zprávy 12.50 Německá rallye 13.45
RunTour 14.00 Bojové sporty 14.30
Cyklomaraton 14.50 M ČR a finále Zlaté
podkovy v jezdecké všestrannosti 16.25
Sport. zprávy 16.50 IAAF Athletix Maga-
zine 2013 17.20 Studio fotbal extra 18.00
Magazín Ligy mistrů UEFA 18.30 Slav-
nostní los základních skupin LM UEFA
19.30 Poháry UEFA v Praze 19.45
Superpohár UEFA 2013 23.15 Vuelta 2013
23.40 PGA Tour 2013 2.40 BBV

05.59 Dobré ráno 08.30 Vše o vaření
08.45 Život mezi vlnami 09.40 Vichry
války (10, 11/11) 12.10 Letadlová loď
Enterprise (8/10) 13.05 Země pod vodou
13.55 České himálajské dobrodružství
(7/7) 14.55 Návrat lososa 15.40 Ta naše
povaha česká 16.05 Everwood II (22/22)
16.50 Království divočiny: Sršně žlutavé
17.20 Krtek ve snu 17.50 Cestování s va-
řečkou: Ukrajina 17.55 Ošklivé káčátko
a já (25, 26/26) 18.45 Večerníček 18.50
Včelka Mája 19.15 Kim Possible III 19.40
Bob a Bobek na cestách 19.50 Zprávy
v českém znakovém jazyce 
20.00 Zázračná planeta: Země lidí

(8/8) 

Závěr dok. cyklu (ST)
20.55 Apollo 17 (ST)
21.55 Na dotek (ST)
23.35 Elán
00.25 Stopy, fakta, tajemství (ST)
00.55 Pološero s hvězdičkou - Rodina

bez předsudků (ST)
01.20 Záhadná smrt korunního prince

8.55 Big Ben 10.50 Amerika hledá top-
modelku III 11.55 Sabrina - mladá čaroděj-
nice IV 12.25 Roseanne IX 12.55 Jak jsem
poznal vaši matku IV 13.25 Diagnóza
vražda 14.25 Chirurgové VII 15.25
Odpadlík III 16.25 Dallas 17.30 Ricardovy
recepty X 17.55 Dokonalý pár III 18.55
Nespoutaný anděl 19.50 Jak jsem poznal
vaši matku IV 20.15 Let’s Dance 3. Film
USA (2010) 22.35 VyVolení - Denní reka-
pitulace 23.40 Sex ve městě III 0.15 Sex
ve městě III 0.50 Láska je Láska 

9.05 Amazing Race: O milion kolem světa
II (1) 9.50 Sue Thomas: Agentka FBI 10.55
Beze stopy III 12.25 Zákon a pořádek: Zlo-
činné úmysly III 13.15 Superkočky 14.05
Žalobce a obhájce 15.00 Hotel snů: Male-
divy. Film N/Rak. 16.50 Tom a Jerry letí na
Mars. Anim. film USA (2005) 18.10 Ama-
zing Race: O milion kolem světa II 19.05
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III 20.00
Podivuhodný případ Benjamina Buttona.
Drama USA (2008) 23.00 Jednotka URO.
Krimifilm Nor. (2006) 0.55 Převtělení

06.05 Policie Hamburk VII (8).
Krimiseriál N 07.05 Kutil Tim VII (2).
Komediální seriál USA (1997) 07.35 Alf
(3). Komediální seriál USA (1986) 08.25
To je vražda, napsala III (6). Krimiseriál
USA (1984) 09.25 Svatý muž. Komedie
USA (1998) 12.00 Policie Hamburk VII
(9). Krimiseriál N (2012) 13.05 Walker,
Texas Ranger II (16). Seriál USA (1993)
14.05 Siska VI (4). Krimiseriál N (2004)
15.20 Big Ben (5). Krimiseriál N (1996)
17.40 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55 VIP
zprávy 
20.15 VyVolení - Stěhování do vily

Reality show
22.20 Show Jana Krause
23.20 Okrsek 49

Akční film USA (2004). Hrají: 
J. Phoenix, J. Travolta, J. Barrettová

01.45 Úsvit mrtvých
Horor USA (2004)

03.35 Volejte Věštce

8.45 Závody ve zbrojení (1) 9.45 Kriminál
natvrdo 10.45 Prvních 48 hodin 11.45 Za
tučňáky s N. Marvenem (1) 12.45 Muži
z bažin 13.40 Indický oceán se S. Reevem
14.50 Krásy Evropy se S. Brownovou 15.45
Evropa ve středověku 16.50 Florencie: Mě-
sto záhad 17.50 Vetřelci dávnověku 18.50
Nadpřirozené jevy ve světle vědy II 20.00
Dokonalý žralok 21.05 Podmořská dobro-
družství: Naděje pro Středozemí 22.05
Egyptská říše (1) 23.05 Vzestup a pád sta-
rověkého Říma (1) 0.05 Život

5.35 Emma a Felix 6.25 ANIMÁČEK 9.10
EZO.TV 10.15 Co je doma, to se počítá
11.10 Žena zákona 13.25 Kolik to stojí
13.45 Capri 14.50 Marlene a Konstantin
15.55 Velkolepé století 17.20 Co bude
dnes k večeři 17.50 Ostříháno 18.30
Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK 20.15
Profesionál. Film Fr. (1981) 22.25 Noční
Hlavní zprávy 22.30 Sejdeme se na
Cibulce 23.25 To byl náš hit 1.10 Steven
Seagal - Muž zákona II 1.35 EZO.TV 3.40
Na plac! 4.25 Emma a Felix 

G. Clooney 
v akčním
thrilleru

Nova
pátek 22.45
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06.20 Taz - mania III (35). Animovaný se-
riál 06.40 Čarodějka Tara (8) 07.10
Batman: Odvážný hrdina II (14).
Animovaný seriál USA (2009) 07.35
Návrat do budoucnosti (7). Animovaný
seriál USA (1991) 08.05 Pan Am (9).
Seriál USA (2011) 08.55 Dva nosáči a vi-
deo. Komedie N (1985) 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.20 Lelíček ve služ-
bách Sherlocka Holmese. Komedie ČR
(1932) 13.55 Výměna manželek VI 15.15
Už jsme doma? Komedie USA (2007)
17.00 Godzilla. Katastrofický film
USA/Jap. (1998) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Kung Fu Panda 2

Animovaný film USA (2011) (ST)
21.55 Terminátor 3: Vzpoura strojů

Thriller USA/N/VB (2003) (ST)
23.55 Tři

Thriller VB/Luc. (2005)
02.00 P. F.
02.35 DO-RE-MI
03.20 Áčko

13.10 Umění přežít 13.55 Poker After
Dark 14.45 Kobra 11 V 15.30 Hvězdná
brána: Hluboký vesmír 16.25 Mercedes-
Benz Jachting 16.45 Outdoor 17.15 Deset
a půl stupně: Apokalypsa (1). Katastrof.
film USA (2006) 18.45 Motory Detroitu
19.35 Hvězdná brána: Hluboký vesmír (6)
20.20 Kriminálka New York VIII (6) 21.10
Nikita (14) 22.00 Gamer. Akční sci-fi film
USA (2009) 23.35 K. O. Night Show (233)
0.30 K. O. Night Show 1.20 Erotické pří-
běhy 1.50 Nikita 2.30 Gamer

6.05 Zprávy z Věčn. města 6.30 Noeland
7.40 V posteli POD NEBESY 12.20 Jako
hořčičné zrnko 13.25 Nič, len Provvidenza
13.40 Cvrlikání: P. Jíšová 14.45 Budu po-
máhat: Spolu dětem 14.52 Odkaz předků:
Kněžpole 16.00 Pro vita mundi 18.00
CHKO České středohoří - Milešovka
20.00 Outdoor Films: J. Kráčalík 21.30 12
krát z Mohelnického dostavníku 22.25
V pohorách po horách: Sokolie 22.50
Charita Ostrava a Hospic sv. Lukáše
23.00 Noční univerzita: P. P. Karas

06.00 Hobby naší doby - letní speciál
06.25 Toulavá kamera vychutnává Česko
06.50 Postřehy odjinud 07.00 Ať se lidi
mají rádi... aspoň dnes 07.50 Nezralé ma-
liny 09.25 Dlouhá míle (5/6) 10.40
Dlouhá míle (6/6) 12.00 Z metropole, tý-
den v regionech 12.25 Hobby naší doby -
letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Kouzelná tetička
Valentýna 14.05 Kam nikdo nesmí 15.30
Pumpaři od Zlaté podkovy 17.00 To jsem
z toho jelen aneb Poslední učitel v Če-
chách (2/2) 18.20 Kluci v akci - letní spe-
ciál 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 BBV 
20.00 Zázraky přírody

Zábavný pořad (ST)
21.10 Nezapomenutelné scénky (ST)
22.10 Královna Alžběta: Zlatý věk

Film VB (2007) (ST)
00.05 Krvavý Valentýn

Horor USA (2009) (ST)
01.45 Manéž Bolka Polívky (2001) (ST)
02.50 Banánové rybičky (2003) (ST)

6.55 Vychovávat Hope 7.25 Magazín
LM UEFA 8.00 Námořní vyš. služba L.
A. II 9.45 Skladiště 13 II 10.40 Vítejte
doma III 11.40 Ninja faktor po americku
12.30 Autosalon 13.45 RE-PLAY 14.15
Simpsonovi XXIII 15.10 Pevnost Boyard
17.40 QI XL 18.30 Simpsonovi XXIII
20.00 Constantine. Thriller USA
(2005) 22.30 Žába k zulíbání. Komedie
USA (2002) 0.40 Simpsonovi XXIII
1.05 Za kačku svlíkačku 2.05 Démon
Warlock 3.40 RE-PLAY 4.10 Zákon

6.05 Golf Minute Magazine 6.30 Vertikal
6.55 Vuelta 2013 7.25 Panorama 7.55 MS
ve veslování 10.00 Olympijský magazín
10.30 Cyklotoulky 10.40 Požární sport
11.15 PMEZ v softbalu žen 11.45 Čtyřka
sport 12.00 Panorama 12.20 MS hor-
ských kol 14.30 Letní pohár Josefa Váni
14.55 MS horských kol 16.50 České ho-
kejové hry: Česko - Švédsko 19.45 Studio
fotbal: Gambrinus liga 22.15 Vuelta 2013
22.40 PGA Tour 2013 0.00 České hokejo-
vé hry: Rusko - Finsko 1.40 BBV

06.00 Přežít! 06.50 Letecké katastrofy
IV: Poslední poryv 07.35 Úsměvy S. Ra-
šilova 08.20 Náš venkov 08.40 Putování
za písničkou 09.05 Život savců: Nejdo-
konalejší model 09.55 Letadlová loď En-
terprise 10.50 Ženy ve spitfirech 11.50
Přerušené jaro 13.00 Éčka 13.55 Pod Vel-
kou čínskou zdí (3/3) 14.10 Rodinný lékař
15.45 Amazonský kód 16.40 Chorvatské
národní parky (8/8) 17.00 Kamera na
cestách: Jižní Kyklady, kouzelné ostrovy
17.55 Zázračná planeta: Země lidí (8/8)
18.45 Večerníček 18.50 Sen o autech pro
všechny 19.45 Nosorožec dvourohý 
20.00 Mýty a fakta historie: 

Co zabilo mamuty?

Dokument USA (ST)
20.50 Zdravotní turistika: za operací

a pro orgány do celého světa (ST)
21.40 Kuře melancholik

Film ČR (1999) (ST)
23.40 Vysoké podpatky

Film Fr./Šp. (1991) (ST)
01.30 Proč chudoba? (ST)

5.05 Nemocnice Mercy 6.25 Ezel 8.15
Krásky a šprti IV 9.05 VIP PROSTŘENO!
10.25 Glee II 11.20 Ochrana svědků III (5)
12.20 Posel ztracených duší II 13.15 Jak
jsem poznal vaši matku IV 13.45 Closer
V 14.45 Pán a sluha. Filmová komedie ČR
(1938) 16.25 Dallas 17.25 Ricardovy recep-
ty X 17.55 Médium VI 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV 20.15 Pearl Harbor. Válečný film USA
0.10 VyVolení - Denní rekapitulace 1.10
Gigolové 1.40 Tráva VII 2.15 The L Word

8.30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
9.15 Sue Thomas: Agentka FBI 10.00
Beze stopy III 10.45 Odložené případy (1)
11.50 Hotel snů: Maledivy. Film N/Rak.
13.20 Tom a Jerry letí na Mars. Anim. film
USA 14.35 Křídla odvahy. Dobr. film
USA/Fr. 15.15 Podivuhodný případ Benja-
mina Buttona. Drama USA 18.20 Paralel-
ní svět. Sci-fi film Kan. 20.00 Když roz-
vod, tak rozvod. Komedie ČR 21.30 Hra.
Thriller USA 23.50 Barbarella. Sci-fi film
Fr./It. 1.35 Terminátor 3: Vzpoura strojů

06.10 Hero Factory: My stavíme hrdiny
(9). Animovaný seriál 06.40 Hero
Factory: My stavíme hrdiny (10).
Animovaný seriál USA (2010) 07.10 Mistr
Manny II (20). Animovaný seriál USA
(2007-2008) 07.45 Největší bitvy II. svě-
tové války (16) 08.15 Autosalon 09.35
Columbo. Detektivní seriál USA (1972)
11.10 Taxi. Akční komedie USA/Fr. (2004)
13.15 Život s Helenou. Romantická kome-
die USA (2004) 15.50 Vraždy
v Midsomeru IX. Krimiseriál VB (2006)
18.00 VyVolení - speciál 18.55 Zprávy
FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Zprávy z Vily 19.55 VIP zprávy 
20.15 Tři mušketýři

Dobrodružný film USA (2011).
Hrají: L. Lerman, M. Jovovichová

22.35 Veřejní nepřátelé
Krimifilm USA (2009). Hrají: 
J. Depp, Ch. Bale, M. Cotillardová

01.30 Ochránce IV (6)
02.20 Volejte Věštce
04.05 Ochránce IV (7)

7.45 Žraločí superdálnice 8.50 Záhady o-
ceánů s J. Corwinem 9.50 Jak vznikla Ze-
mě 10.50 Odhalený vesmír II 11.50 Hitle-
rovi bodyguardi 12.50 Závody ve zbrojení
13.50 Kriminál natvrdo 14.55 Prvních 48
hodin 15.50 Za tučňáky s N. Marvenem
16.50 Bércoun: Africký duch lesa 17.50
Egyptská říše 18.50 Vzestup a pád staro-
věkého Říma 20.00 Život 21.05 Prase sa-
vanové: Život jedné rodiny 22.05 Moder-
ní zázraky 23.05 Atom (1) 0.05 Prehis-
torický park 1.00 Zelená planeta

5.35 Malé dějiny jedné rodiny 6.00 ANI-
MÁČEK 9.15 Top Town 10.30 Týden na
Barrandově 11.00 Což takhle dát si VIP?
12.00 Témata týdne 12.50 Vtip za stov-
ku! 14.20 Poslední patriarcha (1). Film N
(2010) 16.20 Otec Braun (19) 18.30
Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK 20.15
Barrandovský čumáček 21.15 Poslední čas
na lásku. Romant. komedie USA (2008)
23.10 Vražedná posedlost. Krimifilm Kan.
(2006) 0.55 Týden na Barrandově 1.10
EZO.TV 3.15 Čti mi ze rtů 
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06.20 Taz - mania III (35). Animovaný se-
riál 06.40 Čarodějka Tara (8) 07.10
Batman: Odvážný hrdina II (14).
Animovaný seriál USA (2009) 07.35
Návrat do budoucnosti (7). Animovaný
seriál USA (1991) 08.05 Pan Am (9).
Seriál USA (2011) 08.55 Dva nosáči a vi-
deo. Komedie N (1985) 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.20 Lelíček ve služ-
bách Sherlocka Holmese. Komedie ČR
(1932) 13.55 Výměna manželek VI 15.15
Už jsme doma? Komedie USA (2007)
17.00 Godzilla. Katastrofický film
USA/Jap. (1998) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Kung Fu Panda 2

Animovaný film USA (2011) (ST)
21.55 Terminátor 3: Vzpoura strojů

Thriller USA/N/VB (2003) (ST)
23.55 Tři

Thriller VB/Luc. (2005)
02.00 P. F.
02.35 DO-RE-MI
03.20 Áčko

13.10 Umění přežít 13.55 Poker After
Dark 14.45 Kobra 11 V 15.30 Hvězdná
brána: Hluboký vesmír 16.25 Mercedes-
Benz Jachting 16.45 Outdoor 17.15 Deset
a půl stupně: Apokalypsa (1). Katastrof.
film USA (2006) 18.45 Motory Detroitu
19.35 Hvězdná brána: Hluboký vesmír (6)
20.20 Kriminálka New York VIII (6) 21.10
Nikita (14) 22.00 Gamer. Akční sci-fi film
USA (2009) 23.35 K. O. Night Show (233)
0.30 K. O. Night Show 1.20 Erotické pří-
běhy 1.50 Nikita 2.30 Gamer

6.05 Zprávy z Věčn. města 6.30 Noeland
7.40 V posteli POD NEBESY 12.20 Jako
hořčičné zrnko 13.25 Nič, len Provvidenza
13.40 Cvrlikání: P. Jíšová 14.45 Budu po-
máhat: Spolu dětem 14.52 Odkaz předků:
Kněžpole 16.00 Pro vita mundi 18.00
CHKO České středohoří - Milešovka
20.00 Outdoor Films: J. Kráčalík 21.30 12
krát z Mohelnického dostavníku 22.25
V pohorách po horách: Sokolie 22.50
Charita Ostrava a Hospic sv. Lukáše
23.00 Noční univerzita: P. P. Karas

06.00 Hobby naší doby - letní speciál
06.25 Toulavá kamera vychutnává Česko
06.50 Postřehy odjinud 07.00 Ať se lidi
mají rádi... aspoň dnes 07.50 Nezralé ma-
liny 09.25 Dlouhá míle (5/6) 10.40
Dlouhá míle (6/6) 12.00 Z metropole, tý-
den v regionech 12.25 Hobby naší doby -
letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Kouzelná tetička
Valentýna 14.05 Kam nikdo nesmí 15.30
Pumpaři od Zlaté podkovy 17.00 To jsem
z toho jelen aneb Poslední učitel v Če-
chách (2/2) 18.20 Kluci v akci - letní spe-
ciál 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 BBV 
20.00 Zázraky přírody

Zábavný pořad (ST)
21.10 Nezapomenutelné scénky (ST)
22.10 Královna Alžběta: Zlatý věk

Film VB (2007) (ST)
00.05 Krvavý Valentýn

Horor USA (2009) (ST)
01.45 Manéž Bolka Polívky (2001) (ST)
02.50 Banánové rybičky (2003) (ST)

6.55 Vychovávat Hope 7.25 Magazín
LM UEFA 8.00 Námořní vyš. služba L.
A. II 9.45 Skladiště 13 II 10.40 Vítejte
doma III 11.40 Ninja faktor po americku
12.30 Autosalon 13.45 RE-PLAY 14.15
Simpsonovi XXIII 15.10 Pevnost Boyard
17.40 QI XL 18.30 Simpsonovi XXIII
20.00 Constantine. Thriller USA
(2005) 22.30 Žába k zulíbání. Komedie
USA (2002) 0.40 Simpsonovi XXIII
1.05 Za kačku svlíkačku 2.05 Démon
Warlock 3.40 RE-PLAY 4.10 Zákon

6.05 Golf Minute Magazine 6.30 Vertikal
6.55 Vuelta 2013 7.25 Panorama 7.55 MS
ve veslování 10.00 Olympijský magazín
10.30 Cyklotoulky 10.40 Požární sport
11.15 PMEZ v softbalu žen 11.45 Čtyřka
sport 12.00 Panorama 12.20 MS hor-
ských kol 14.30 Letní pohár Josefa Váni
14.55 MS horských kol 16.50 České ho-
kejové hry: Česko - Švédsko 19.45 Studio
fotbal: Gambrinus liga 22.15 Vuelta 2013
22.40 PGA Tour 2013 0.00 České hokejo-
vé hry: Rusko - Finsko 1.40 BBV

06.00 Přežít! 06.50 Letecké katastrofy
IV: Poslední poryv 07.35 Úsměvy S. Ra-
šilova 08.20 Náš venkov 08.40 Putování
za písničkou 09.05 Život savců: Nejdo-
konalejší model 09.55 Letadlová loď En-
terprise 10.50 Ženy ve spitfirech 11.50
Přerušené jaro 13.00 Éčka 13.55 Pod Vel-
kou čínskou zdí (3/3) 14.10 Rodinný lékař
15.45 Amazonský kód 16.40 Chorvatské
národní parky (8/8) 17.00 Kamera na
cestách: Jižní Kyklady, kouzelné ostrovy
17.55 Zázračná planeta: Země lidí (8/8)
18.45 Večerníček 18.50 Sen o autech pro
všechny 19.45 Nosorožec dvourohý 
20.00 Mýty a fakta historie: 

Co zabilo mamuty?

Dokument USA (ST)
20.50 Zdravotní turistika: za operací

a pro orgány do celého světa (ST)
21.40 Kuře melancholik

Film ČR (1999) (ST)
23.40 Vysoké podpatky

Film Fr./Šp. (1991) (ST)
01.30 Proč chudoba? (ST)

5.05 Nemocnice Mercy 6.25 Ezel 8.15
Krásky a šprti IV 9.05 VIP PROSTŘENO!
10.25 Glee II 11.20 Ochrana svědků III (5)
12.20 Posel ztracených duší II 13.15 Jak
jsem poznal vaši matku IV 13.45 Closer
V 14.45 Pán a sluha. Filmová komedie ČR
(1938) 16.25 Dallas 17.25 Ricardovy recep-
ty X 17.55 Médium VI 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV 20.15 Pearl Harbor. Válečný film USA
0.10 VyVolení - Denní rekapitulace 1.10
Gigolové 1.40 Tráva VII 2.15 The L Word

8.30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
9.15 Sue Thomas: Agentka FBI 10.00
Beze stopy III 10.45 Odložené případy (1)
11.50 Hotel snů: Maledivy. Film N/Rak.
13.20 Tom a Jerry letí na Mars. Anim. film
USA 14.35 Křídla odvahy. Dobr. film
USA/Fr. 15.15 Podivuhodný případ Benja-
mina Buttona. Drama USA 18.20 Paralel-
ní svět. Sci-fi film Kan. 20.00 Když roz-
vod, tak rozvod. Komedie ČR 21.30 Hra.
Thriller USA 23.50 Barbarella. Sci-fi film
Fr./It. 1.35 Terminátor 3: Vzpoura strojů

06.10 Hero Factory: My stavíme hrdiny
(9). Animovaný seriál 06.40 Hero
Factory: My stavíme hrdiny (10).
Animovaný seriál USA (2010) 07.10 Mistr
Manny II (20). Animovaný seriál USA
(2007-2008) 07.45 Největší bitvy II. svě-
tové války (16) 08.15 Autosalon 09.35
Columbo. Detektivní seriál USA (1972)
11.10 Taxi. Akční komedie USA/Fr. (2004)
13.15 Život s Helenou. Romantická kome-
die USA (2004) 15.50 Vraždy
v Midsomeru IX. Krimiseriál VB (2006)
18.00 VyVolení - speciál 18.55 Zprávy
FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Zprávy z Vily 19.55 VIP zprávy 
20.15 Tři mušketýři

Dobrodružný film USA (2011).
Hrají: L. Lerman, M. Jovovichová

22.35 Veřejní nepřátelé
Krimifilm USA (2009). Hrají: 
J. Depp, Ch. Bale, M. Cotillardová

01.30 Ochránce IV (6)
02.20 Volejte Věštce
04.05 Ochránce IV (7)

7.45 Žraločí superdálnice 8.50 Záhady o-
ceánů s J. Corwinem 9.50 Jak vznikla Ze-
mě 10.50 Odhalený vesmír II 11.50 Hitle-
rovi bodyguardi 12.50 Závody ve zbrojení
13.50 Kriminál natvrdo 14.55 Prvních 48
hodin 15.50 Za tučňáky s N. Marvenem
16.50 Bércoun: Africký duch lesa 17.50
Egyptská říše 18.50 Vzestup a pád staro-
věkého Říma 20.00 Život 21.05 Prase sa-
vanové: Život jedné rodiny 22.05 Moder-
ní zázraky 23.05 Atom (1) 0.05 Prehis-
torický park 1.00 Zelená planeta

5.35 Malé dějiny jedné rodiny 6.00 ANI-
MÁČEK 9.15 Top Town 10.30 Týden na
Barrandově 11.00 Což takhle dát si VIP?
12.00 Témata týdne 12.50 Vtip za stov-
ku! 14.20 Poslední patriarcha (1). Film N
(2010) 16.20 Otec Braun (19) 18.30
Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK 20.15
Barrandovský čumáček 21.15 Poslední čas
na lásku. Romant. komedie USA (2008)
23.10 Vražedná posedlost. Krimifilm Kan.
(2006) 0.55 Týden na Barrandově 1.10
EZO.TV 3.15 Čti mi ze rtů 
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06.05 Sylvester a Tweety III (25).
Animovaný seriál 06.20 Čarodějka Tara
(9). Animovaný seriál 06.45 Virus Attack
(22) 07.15 Návrat do budoucnosti (8)
07.45 Hannah Montana III (11, 12) 08.35
Tučňáci z Madagaskaru II (27) 09.00
Víkend 09.45 Dva machři mezi nebem
a peklem. Komedie It. (1972) 11.35
Poplach v oblacích. Filmová komedie
ČR/N (1978) 13.00 Pane, vy jste vdova!
Komedie ČR (1970) 14.55 Souboj Titánů.
Fantasy film VB (1981) 17.00 PRÁSK!
17.45 Léto s kovbojem. Filmová komedie
ČR (1976) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Doktoři z Počátků (18)

Seriál ČR (2013) (ST)
21.30 Střepiny
22.00 Troja

Film USA/VB/Malty (2004) (ST)
00.45 Pane, vy jste vdova!

Komedie ČR (1970) (ST)
02.55 Volejte Novu
03.25 Áčko

11.20 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
12.10 Moto GP - VC Velké Británie (závod
Moto 2; závod Moto GP; závod Moto 3)
16.25 11. září - Když spadly věže 17.15
Deset a půl stupně: Apokalypsa (2). Ka-
tastrof. film USA (2006) 18.45 SK Sigma
Olomouc - FK Baumit Jablonec 21.00
Alcatraz (1) 21.50 Lidský terč II 22.40
Městečko South Park IV 23.05 Hranice
nemožného II (13) 23.55 K. O. Night Show
(235) 0.45 Alcatraz 1.30 Lidský terč II
2.15 Městečko South Park IV

7.25 V pohorách po horách: Sokolie 8.00
Cvrlikání: P. Jíšová 10.30 Mše svatá z ba-
ziliky svatého Mikuláše v Trnavě 12.00
Polední modlitba Sv. otce 12.20 Cesta
k andělům: J. M. Kašparů 13.05 Dechovka
15.20 Žijeme mezi vámi 17.00 Noeland
17.30 V posteli POD NEBESY 18.20
Deník O. Wolfa a osudy jeho rodiny 19.15
Zprávy z Věčn. města 19.35 Přejeme si
20.00 Jánošikove dni v Terchové 21.25
Zázrak v pralese 22.00 Živě s biskupem:
Kard. D. Duka 23.20 Školy naděje 

06.00 Zajímavosti z regionů 06.25
Postřehy odjinud 06.30 A máte nás holky
v hrsti 07.15 Přátelé Zeleného údolí
(11/12) 07.40 Přátelé Zeleného údolí
(12/12) 08.15 Dívka světových parametrů
09.15 Na cestě po Malých Antilách 09.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Život na zámku (35/52)
12.00 Otázky Václava Moravce 13.00
Zprávy 13.05 O pyšném panovníkovi
14.15 Příběhy slavných - Miroslav
Moravec 15.10 Na zámku 16.15 Pošta pro
tebe - Návraty 17.10 Ikarův pád 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 BBV 
20.00 Co v detektivce nebylo

Krimikomedie ČR (ST)
21.25 Anděl svádí ďábla

Komedie ČR (1988) (ST)
23.10 Wallander III

Krimiseriál Švéd./VB (2012) (ST)
00.40 Všechnopárty (ST)
01.25 Na cestě po Malých Antilách (ST)
01.55 Film o seriálu: Sanitka 2 (ST)

6.55 Vychovávat Hope 7.20 Vítejte doma
III 8.10 Ninja faktor po americku 9.10
Experiment Kolonie II 10.10 Skladiště 13 II
11.05 Tři mušketýři. Dobr. film USA (2011)
13.15 Top Gear 2011 14.20 Simpsonovi
XXIII 15.15 Pevnost Boyard 17.40 Krava-
ťáci II 18.30 Simpsonovi XXIII 19.30 Simp-
sonovi XXIV (1) 20.00 Piráti z Karibiku:
Prokletí Černé perly. Dobr. film USA 22.55
Spartakus: Pomsta (1) 0.10 Lovci lebek
1.05 Simpsonovi XXIII 1.25 Spartakus:
Pomsta 2.20 Bitva u Thermopyl

5.15 BBV 5.25 Čtyřka sport 5.45 Cyklo-
toulky 6.00 IAAF Athletix Magazine 6.25
Požární sport 6.55 FIBA World Basketball
7.25 Panorama 7.55 MS ve veslování
10.15 Vuelta 2013 10.40 Cyklotoulky 10.50
MS horských kol 12.30 Panorama 12.50
České hokejové hry: Švédsko - Finsko
15.40 Čtyřka sport 15.55 St. Leger 17.30
České hokejové hry: Česko - Rusko 21.00
Studio fotbal - Dohráno 21.45 Vuelta
22.10 PGA Tour 2013 0.00 MS horských
kol 0.50 BBV 1.00 MS horských kol

06.30 Pod Velkou čínskou zdí 06.45 Čs.
film. týdeník 07.00 Hledání ztraceného
času: Vltava v obrazech 07.20 Mýty a fak-
ta historie: Co zabilo mamuty? 08.15 Kola-
borovali s nacisty 09.10 Největší tankové
bitvy: Ardeny (1) 09.55 Noc, kdy zemřela
Diana 10.45 Pod obratníkem Kozoroha
12.45 Šťastný člověk 14.30 Manželské e-
tudy: Marcela a Jiří 15.15 Manželské etudy
po dvaceti letech: Marcela a Jiří 16.15
Poslední Habsburk na českém trůně 17.15
Království divočiny: Iriomote a moře květů
17.45 Nebezpeční mazlíčci 18.45
Večerníček 18.55 Žigulík - ikona socialis-
mu 19.40 Film o filmu: Colette 
20.00 Válečníci: Atilla

Dokument (ST)
20.55 Alžběta a její premiéři (ST)
21.50 Sejměte Cartera

Akční thriller USA (2000) (ST)
23.30 Pevnost Alamo

Western USA (2004) (ST)
01.40 Proč chudoba? (ST)
02.35 Ekoprůkopníci: Ekozahrady (ST)

6.15 Ezel 7.55 Krásky a šprti IV 8.45 VIP
PROSTŘENO! 10.05 Glee II 11.05 Ochrana
svědků III 12.05 Posel ztracených duší II
13.05 Jak jsem poznal vaši matku IV 13.30
Closer V 14.25 Falešná hraběnka. Kome-
die USA 16.25 Dallas 17.25 Ricardovy re-
cepty X 17.55 Médium VI 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 Jak jsem poznal vaši mat-
ku IV 20.15 Muž od Sněžné řeky. Wes-
tern Austr. (1982) 22.35 Právo a pořádek
XIX 23.30 Tráva VII 0.05 Closer V 0.55
Weeds VII 1.25 Posel ztracených duší II

7.25 Křídla odvahy. Dobr. film USA/Fr.
8.10 Paralelní svět. Sci-fi film Kan. (2007)
9.35 Už jsme doma? Komedie USA 11.25
Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
12.55 Godzilla. Katastrof. film USA/Jap.
15.20 Když rozvod, tak rozvod. Komedie
ČR 16.45 Kung Fu Panda 2. Anim. film
USA 18.20 Vražedná čísla III 20.00 Enig-
ma. Válečný thriller N/Niz./USA/VB 22.10
Chvíle poté 2: Probuzení. Film USA 23.55
Perníkový táta IV 0.45 Chvíle poté 2:
Probuzení 2.15 Perníkový táta IV 

06.05 Friends (1) 06.35 Friends (2)
07.05 Friends (3). Animovaný seriál
Dán./Thaj. (2012) 07.35 Mistr Manny II
(21). Animovaný seriál USA (2007-2008)
08.10 Tajemství války (5).
Dokumentární seriál 09.20 Prima SVĚT
09.55 Vteřiny před vraždou III (1).
Krimiseriál N (2012) 11.00 Partie 11.45
Receptář prima nápadů 12.50 Jak se sta-
ví sen 13.45 Danielle Steelová: Cena
štěstí. Romantický film USA (1990)
16.35 Vraždy v Midsomeru IX.
Krimiseriál VB (2006) 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Zprávy
z Vily 19.55 VIP zprávy 
20.15 Příběh hraček 3

Animovaný film USA (2010)
22.25 VyVolení - Noční show
23.35 Ruka na kolébce

Thriller USA (1992)
01.50 Volejte Věštce
03.35 Jonas Brothers: Velký koncert

Hudební film USA (2009)
04.50 Ochránce IV (8)

8.05 Život 9.00 Supersmečka 9.55
Vetřelci dávnověku 10.45 Nadpřirozené
jevy ve světle vědy II 11.45 Tajemství mi-
zejících ostrovů 12.45 Podmořská dobro-
družství: 24 hodin na útesu 13.50 Jak
vznikla Země 14.50 Odhalený vesmír II
15.50 Hitlerovi bodyguardi 16.50 Závody
ve zbrojení 17.50 Moderní zázraky 18.50
Atom 20.00 Prehistorický park 21.05
Zelená planeta 22.05 Krásy divokého
Německa 23.05 Zápisky lovce krokodýlů
II 0.00 Uvězněni 0.50 Tající ledy

5.35 Malé dějiny jedné rodiny 6.00 ANI-
MÁČEK 8.50 Drtivá porážka IV (1) 10.25
Týden ve světě 10.40 Pyramida boha
Slunce. Dobr. film Fr./N/It. (1965) 13.10
Vtip za stovku! 14.15 Poslední patriarcha
(2). Film N (2010) 16.20 Otec Braun (20)
18.30 Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK
20.15 Osudná láska. Thriller Fr. (2010)
22.05 Zákon a pořádek: Útvar pro zvlášt-
ní oběti VI (19) 23.05 Temná krajina.
Thriller USA (2009) 0.50 Týden ve světě
1.00 EZO.TV 3.30 Chobotnice
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05.59 Snídaně s Novou 08.40 Zlatá muš-
ka 10.05 Doktoři z Počátků (18). Seriál ČR
(2013) 11.20 Střepiny 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.30 Sue
Thomas: Agentka FBI (11) 13.30 Odložené
případy (2) 14.30 Dr. House V (5) 15.25
Ordinace v růžové zahradě (50) 16.30
Dva a půl chlapa VI (16) 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
17.30 Mentalista (1). Krimiseriál USA
(2008) 18.30 Ulice (2436). Seriál ČR
(2013) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 
20.20 Gympl s (r)učením omezeným

(67)

Komediální seriál ČR (2013) (ST)
21.35 PanMáma (2)
22.10 Okresní přebor (2) (ST)
22.40 Noční Televizní noviny
23.15 Dr. House VIII (22) (ST)
00.05 Dr. House VIII (23) (ST)
00.50 Perníkový táta III (9)
02.10 Třetí hlídka IV (22)

11.00 FC Slovan Liberec - Udinese Calcio
13.30 11. září - Když spadly věže 14.15
Reklamožrouti 14.45 Deset a půl stupně:
Apokalypsa (2). Katastrof. film USA 16.10
Umění přežít 17.05 Strážce pořádku 17.50
Hranice nemožného II 18.40 Kobra 11
V 19.30 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
20.20 Kriminálka New York VIII 21.55
Lidský terč II 22.40 Red News 22.45
Městečko South Park IV 23.15 Hranice
nemožného II 0.00 K. O. Night Show
0.55 Big Game 1.40 Městečko SP IV

6.05 Pro vita mundi 7.35 Jak potkávat
svět 9.15 Sme ich rodina 11.10 Noeland
12.05 O valašského primáška 13.05
CHKO České středohoří 16.40 Planet-
shakers 18.40 Náš dům v kosmu - ekolo-
gie a bioetika: P. RNDr. M. O. Vácha 19.10
Město s pěti věžemi 19.45 Zprávy z Věčn.
města 20.00 Klapka s T. Jungem 21.05
Marina 21.35 Se salesiány na jihu Mada-
gaskaru 22.00 Hlubinami vesmíru: RNDr.
J. Grygar, CSc. - O planetách cizích sluncí
23.30 Kulatý stůl: Z Ria do Krakova 

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (1/22) 09.45 Toulavá
kamera 10.15 Postřehy odjinud 10.25
Chalupáři (10/11) 11.05 Chalupáři (11/11)
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Předpověď počasí, Události v regionech
plus 12.30 Sama doma 14.00 Vše o vaře-
ní 14.15 Případy detektiva Murdocha IV
15.05 Z Televarieté 16.00 Cestománie
16.40 AZ-kvíz 17.05 Uvolněte se, prosím
17.45 Černé ovce 18.00 Události v regio-
nech 18.25 Taxík 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.50
Branky, body, vteřiny 
20.00 Četnické humoresky

Seriál ČR (ST)
21.15 Reportéři ČT (ST)
22.00 Hříšní lidé Města pražského (ST)
23.00 Na stopě
23.25 MI5 IX (8/8) (ST)
00.20 Film o filmu: Colette (ST)
00.35 Kalendárium (ST)
00.50 AZ-kvíz (ST)

10.45 Scrubs: Doktůrci VI 11.15 Krajní
meze VI 12.10 Kdo přežije: Nikaragua
13.10 Špinavá práce 14.05 Simpsonovi
XXIII; XXIV (1) 15.05 Star Trek: Vesmírná
loď Voyager V 16.05 Kravaťáci II 17.05
Jmenuju se Earl (1) 17.35 Hvězdná brána
III 18.30 Simpsonovi XXIV 19.20 Kdo pře-
žije: Nikaragua 20.15 Pekelná výzva 21.20
Futurama IX 21.50 Partička 22.30 Živí
mrtví III (1). Horor USA (2012) 23.30
Vetřelci vs. Predátor 2. Sci-fi film USA
(2007) 1.25 Futurama IX 1.50 Scrubs VI 

10.45 Magazín LM UEFA 11.10 Studio
fotbal - Dohráno 12.05 Panorama 12.25
Sportovní zprávy 12.50 Paralympijský
magazín 13.10 Finále SP ve vodním slalo-
mu 13.35 SP v lukostřelbě 14.05 M ČR
v dlouhém triatlonu 14.30 MS horských
kol 16.25 Sportovní zprávy 16.50 Poháry
UEFA v Praze 17.00 Fotbal ve světě 17.25
Fotbal: FK Baumit Jablonec - FC Slovan
Liberec 20.05 Vuelta 2013 20.30 PGA
Tour 0.00 Sport ve světě 0.50 SP v luko-
střelbě 1.15 Finále SP ve vodním slalomu 

05.59 Dobré ráno 08.30 Soukromá mu-
zea 08.45 Návrat divokých koní 09.15
Kamera na cestách: Jižní Kyklady, kouzel-
né ostrovy 10.10 Letadlová loď Enterprise
(9) 11.05 Chorvatské národní parky (8/8)
11.20 Čs. filmový týdeník 1963 11.40
Přerušené jaro 12.55 Poslední Habsburk
na českém trůně 13.50 Život mezi vlnami
14.45 Éčka 15.35 Tajemství Bible: Kdo je
vinen smrtí Ježíše? 16.30 Apollo 17 17.25
Červený trpaslík (1/52) 17.55 Pán času
(1/13) 18.45 Večerníček 18.55 Everwood
III (1/22) 19.35 Soukromá muzea 19.50
Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Nejvýznamnější operace 2. svě-

tové války: Pád Francie (1/2)

Dok. cyklus (ST)
21.05 Zvířata na cestách (1/4) (ST)
22.00 Kleopatra (1/2)

Histor. film USA (1963) (ST)
23.55 Anténa

Sci-fi drama Arg. (2007)
01.30 Letecké katastrofy IV: 

Poslední poryv (ST)

11.55 Sabrina - mladá čarodějnice IV
12.25 Roseanne IX 12.55 Jak jsem poznal
vaši matku IV 13.25 Diagnóza vražda
14.25 Chirurgové VII 15.25 Odpadlík III
16.25 Dallas 17.30 Ricardovy recepty X
17.55 Dokonalý pár III 18.55 Nespoutaný
anděl 19.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV 20.15 Božské dorty od Markéty 20.45
Fantastické bonbony 21.20 VyVolení -
Denní rekapitulace 22.30 Sex ve městě III
23.45 TOP STAR magazín 0.50 Volejte
Věštce 1.35 Sex ve městě III

7.40 Senzační Spiderman 8.05 Dva ma-
chři mezi nebem a peklem. Komedie It.
9.35 Vražedná čísla III 11.20 Cobb. Drama
USA 13.25 Manžel mé nejlepší přítelkyně.
Film Kan. 15.10 Enigma. Válečný thriller
N/Niz./USA/VB 17.20 Městečko Eastwick
(1) 18.10 Amazing Race: O milion kolem
světa II 19.05 Zákon a pořádek: Zločinné
úmysly III (16) 20.00 K-9: Můj přítel se
studeným čumákem. Krimikomedie USA
(1989) 21.50 Porotce. Film USA (1996)
0.00 Žalobce a obhájce 0.45 Porotce

06.05 Policie Hamburk VII (9). Krimiseriál
N 07.05 Kutil Tim VII (3). Komediální seri-
ál USA 07.50 Alf (4). Komediální seriál
USA (1986) 08.40 To je vražda, napsala III
(7). Krimiseriál USA (1984) 09.40 Loď snů
(1). Romantický seriál N (2003) 11.50
Policie Hamburk VII (10). Krimiseriál N
(2012) 12.55 Walker, Texas Ranger II (17).
Akční seriál USA (1993) 13.55 Siska VI
(5). Krimiseriál N (2004) 15.20 Big Ben
(6). Seriál N (1996) 17.40 Odpolední zprá-
vy 18.00 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima. Hlavní zpravodajský pořad 19.25
Krimi zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55
VIP zprávy 
20.15 Cesty domů II (202)

Rodinný seriál (2013) (ST)
21.45 TOP STAR magazín
22.50 Zvláštní dny

Film USA (1995). Hrají: R. Fiennes,
A. Bassettová, J. Lewisová a další.
Režie K. Bigelowová

01.35 Nedokonalé zločiny (3)
02.35 Volejte Věštce

8.45 Zelená planeta (1) 9.45 Egyptská říše
(1) 10.40 Vzestup a pád starověkého Ří-
ma (1) 11.45 Život 12.45 Žirafí máma
13.45 Vetřelci dávnověku 14.40 Nadpřiro-
zené jevy ve světle vědy II 15.45 Dokona-
lý žralok 16.45 Podmořská dobrodružství:
Naděje pro Středozemí 17.50 Krásy divo-
kého Německa 18.55 Zápisky lovce kro-
kodýlů II 20.00 Uvězněni 21.05 Antar-
ktida v ohrožení 22.10 Indický oceán se S.
Reevem 23.20 Krásy Evropy se S.
Brownovou 0.20 Evropa ve středověku 

5.35 Emma a Felix 6.30 ANIMÁČEK 9.10
EZO.TV 10.15 Co je doma, to se počítá
11.25 Navarro (1) 13.25 Kolik to stojí?
13.50 Capri 14.50 Marlene a Konstantin
(100) 15.55 Velkolepé století (122) 17.15
Co bude dnes k večeři 17.50 Ostříháno
18.30 Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK
20.15 Žena za pultem (2) 21.15 Okres na
severu (11) 22.25 Noční Hlavní zprávy
22.30 Kam, pánové, kam jdete. Film ČR
(1987) 0.20 Hříchy a svědomí 1.25
EZO.TV 3.25 Na plac! 4.25 Emma a Felix
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05.59 Snídaně s Novou 08.40 Zlatá muš-
ka 10.05 Doktoři z Počátků (18). Seriál ČR
(2013) 11.20 Střepiny 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.30 Sue
Thomas: Agentka FBI (11) 13.30 Odložené
případy (2) 14.30 Dr. House V (5) 15.25
Ordinace v růžové zahradě (50) 16.30
Dva a půl chlapa VI (16) 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
17.30 Mentalista (1). Krimiseriál USA
(2008) 18.30 Ulice (2436). Seriál ČR
(2013) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 
20.20 Gympl s (r)učením omezeným

(67)

Komediální seriál ČR (2013) (ST)
21.35 PanMáma (2)
22.10 Okresní přebor (2) (ST)
22.40 Noční Televizní noviny
23.15 Dr. House VIII (22) (ST)
00.05 Dr. House VIII (23) (ST)
00.50 Perníkový táta III (9)
02.10 Třetí hlídka IV (22)

11.00 FC Slovan Liberec - Udinese Calcio
13.30 11. září - Když spadly věže 14.15
Reklamožrouti 14.45 Deset a půl stupně:
Apokalypsa (2). Katastrof. film USA 16.10
Umění přežít 17.05 Strážce pořádku 17.50
Hranice nemožného II 18.40 Kobra 11
V 19.30 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
20.20 Kriminálka New York VIII 21.55
Lidský terč II 22.40 Red News 22.45
Městečko South Park IV 23.15 Hranice
nemožného II 0.00 K. O. Night Show
0.55 Big Game 1.40 Městečko SP IV

6.05 Pro vita mundi 7.35 Jak potkávat
svět 9.15 Sme ich rodina 11.10 Noeland
12.05 O valašského primáška 13.05
CHKO České středohoří 16.40 Planet-
shakers 18.40 Náš dům v kosmu - ekolo-
gie a bioetika: P. RNDr. M. O. Vácha 19.10
Město s pěti věžemi 19.45 Zprávy z Věčn.
města 20.00 Klapka s T. Jungem 21.05
Marina 21.35 Se salesiány na jihu Mada-
gaskaru 22.00 Hlubinami vesmíru: RNDr.
J. Grygar, CSc. - O planetách cizích sluncí
23.30 Kulatý stůl: Z Ria do Krakova 

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (1/22) 09.45 Toulavá
kamera 10.15 Postřehy odjinud 10.25
Chalupáři (10/11) 11.05 Chalupáři (11/11)
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Předpověď počasí, Události v regionech
plus 12.30 Sama doma 14.00 Vše o vaře-
ní 14.15 Případy detektiva Murdocha IV
15.05 Z Televarieté 16.00 Cestománie
16.40 AZ-kvíz 17.05 Uvolněte se, prosím
17.45 Černé ovce 18.00 Události v regio-
nech 18.25 Taxík 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.50
Branky, body, vteřiny 
20.00 Četnické humoresky

Seriál ČR (ST)
21.15 Reportéři ČT (ST)
22.00 Hříšní lidé Města pražského (ST)
23.00 Na stopě
23.25 MI5 IX (8/8) (ST)
00.20 Film o filmu: Colette (ST)
00.35 Kalendárium (ST)
00.50 AZ-kvíz (ST)

10.45 Scrubs: Doktůrci VI 11.15 Krajní
meze VI 12.10 Kdo přežije: Nikaragua
13.10 Špinavá práce 14.05 Simpsonovi
XXIII; XXIV (1) 15.05 Star Trek: Vesmírná
loď Voyager V 16.05 Kravaťáci II 17.05
Jmenuju se Earl (1) 17.35 Hvězdná brána
III 18.30 Simpsonovi XXIV 19.20 Kdo pře-
žije: Nikaragua 20.15 Pekelná výzva 21.20
Futurama IX 21.50 Partička 22.30 Živí
mrtví III (1). Horor USA (2012) 23.30
Vetřelci vs. Predátor 2. Sci-fi film USA
(2007) 1.25 Futurama IX 1.50 Scrubs VI 

10.45 Magazín LM UEFA 11.10 Studio
fotbal - Dohráno 12.05 Panorama 12.25
Sportovní zprávy 12.50 Paralympijský
magazín 13.10 Finále SP ve vodním slalo-
mu 13.35 SP v lukostřelbě 14.05 M ČR
v dlouhém triatlonu 14.30 MS horských
kol 16.25 Sportovní zprávy 16.50 Poháry
UEFA v Praze 17.00 Fotbal ve světě 17.25
Fotbal: FK Baumit Jablonec - FC Slovan
Liberec 20.05 Vuelta 2013 20.30 PGA
Tour 0.00 Sport ve světě 0.50 SP v luko-
střelbě 1.15 Finále SP ve vodním slalomu 

05.59 Dobré ráno 08.30 Soukromá mu-
zea 08.45 Návrat divokých koní 09.15
Kamera na cestách: Jižní Kyklady, kouzel-
né ostrovy 10.10 Letadlová loď Enterprise
(9) 11.05 Chorvatské národní parky (8/8)
11.20 Čs. filmový týdeník 1963 11.40
Přerušené jaro 12.55 Poslední Habsburk
na českém trůně 13.50 Život mezi vlnami
14.45 Éčka 15.35 Tajemství Bible: Kdo je
vinen smrtí Ježíše? 16.30 Apollo 17 17.25
Červený trpaslík (1/52) 17.55 Pán času
(1/13) 18.45 Večerníček 18.55 Everwood
III (1/22) 19.35 Soukromá muzea 19.50
Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Nejvýznamnější operace 2. svě-

tové války: Pád Francie (1/2)

Dok. cyklus (ST)
21.05 Zvířata na cestách (1/4) (ST)
22.00 Kleopatra (1/2)

Histor. film USA (1963) (ST)
23.55 Anténa

Sci-fi drama Arg. (2007)
01.30 Letecké katastrofy IV: 

Poslední poryv (ST)

11.55 Sabrina - mladá čarodějnice IV
12.25 Roseanne IX 12.55 Jak jsem poznal
vaši matku IV 13.25 Diagnóza vražda
14.25 Chirurgové VII 15.25 Odpadlík III
16.25 Dallas 17.30 Ricardovy recepty X
17.55 Dokonalý pár III 18.55 Nespoutaný
anděl 19.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV 20.15 Božské dorty od Markéty 20.45
Fantastické bonbony 21.20 VyVolení -
Denní rekapitulace 22.30 Sex ve městě III
23.45 TOP STAR magazín 0.50 Volejte
Věštce 1.35 Sex ve městě III

7.40 Senzační Spiderman 8.05 Dva ma-
chři mezi nebem a peklem. Komedie It.
9.35 Vražedná čísla III 11.20 Cobb. Drama
USA 13.25 Manžel mé nejlepší přítelkyně.
Film Kan. 15.10 Enigma. Válečný thriller
N/Niz./USA/VB 17.20 Městečko Eastwick
(1) 18.10 Amazing Race: O milion kolem
světa II 19.05 Zákon a pořádek: Zločinné
úmysly III (16) 20.00 K-9: Můj přítel se
studeným čumákem. Krimikomedie USA
(1989) 21.50 Porotce. Film USA (1996)
0.00 Žalobce a obhájce 0.45 Porotce

06.05 Policie Hamburk VII (9). Krimiseriál
N 07.05 Kutil Tim VII (3). Komediální seri-
ál USA 07.50 Alf (4). Komediální seriál
USA (1986) 08.40 To je vražda, napsala III
(7). Krimiseriál USA (1984) 09.40 Loď snů
(1). Romantický seriál N (2003) 11.50
Policie Hamburk VII (10). Krimiseriál N
(2012) 12.55 Walker, Texas Ranger II (17).
Akční seriál USA (1993) 13.55 Siska VI
(5). Krimiseriál N (2004) 15.20 Big Ben
(6). Seriál N (1996) 17.40 Odpolední zprá-
vy 18.00 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima. Hlavní zpravodajský pořad 19.25
Krimi zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55
VIP zprávy 
20.15 Cesty domů II (202)

Rodinný seriál (2013) (ST)
21.45 TOP STAR magazín
22.50 Zvláštní dny

Film USA (1995). Hrají: R. Fiennes,
A. Bassettová, J. Lewisová a další.
Režie K. Bigelowová

01.35 Nedokonalé zločiny (3)
02.35 Volejte Věštce

8.45 Zelená planeta (1) 9.45 Egyptská říše
(1) 10.40 Vzestup a pád starověkého Ří-
ma (1) 11.45 Život 12.45 Žirafí máma
13.45 Vetřelci dávnověku 14.40 Nadpřiro-
zené jevy ve světle vědy II 15.45 Dokona-
lý žralok 16.45 Podmořská dobrodružství:
Naděje pro Středozemí 17.50 Krásy divo-
kého Německa 18.55 Zápisky lovce kro-
kodýlů II 20.00 Uvězněni 21.05 Antar-
ktida v ohrožení 22.10 Indický oceán se S.
Reevem 23.20 Krásy Evropy se S.
Brownovou 0.20 Evropa ve středověku 

5.35 Emma a Felix 6.30 ANIMÁČEK 9.10
EZO.TV 10.15 Co je doma, to se počítá
11.25 Navarro (1) 13.25 Kolik to stojí?
13.50 Capri 14.50 Marlene a Konstantin
(100) 15.55 Velkolepé století (122) 17.15
Co bude dnes k večeři 17.50 Ostříháno
18.30 Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK
20.15 Žena za pultem (2) 21.15 Okres na
severu (11) 22.25 Noční Hlavní zprávy
22.30 Kam, pánové, kam jdete. Film ČR
(1987) 0.20 Hříchy a svědomí 1.25
EZO.TV 3.25 Na plac! 4.25 Emma a Felix
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05.59 Snídaně s Novou 08.55 Ulice
(2436) 09.45 Gympl s (r)učením omeze-
ným (67) 11.05 Dva a půl chlapa VI (16)
11.25 Průměrňákovi (6) 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.30 Sue
Thomas: Agentka FBI (12) 13.30
Odložené případy (3) 14.30 Dr. House
V (6) 15.25 Ordinace v růžové zahradě
(51) 16.30 Dva a půl chlapa VI (17) 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 17.30 Mentalista (2) 18.30
Ulice (2437) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(429)

Seriál ČR (2013) (ST)
21.30 Víkend
22.25 Noční Televizní noviny
22.55 Vzpomínky (14)
23.45 Zákon a pořádek: Útvar 

pro zvláštní oběti XI (3)
00.35 „V“ (5)
01.55 Třetí hlídka V (1)

11.55 MotoGP - VC Velké Británie (Moto-
GP) 13.20 World of Freesports 13.45
Kobra 11 V 14.35 Big Game 15.25 Hvězd-
ná brána: Hluboký vesmír 16.10 Umění
přežít 17.05 Strážce pořádku 17.50 Hra-
nice nemožného II 18.40 Kobra 11 V 19.30
Hvězdná brána: Hluboký vesmír 20.20
Kobra 11 XVII (1, 2) 22.05 Lidský terč II
22.50 Red News 22.55 Městečko South
Park V (1) 23.25 Hranice nemožného II
0.10 K. O. Night Show 1.05 Big Game
1.50 Městečko South Park V

6.40 Jánošikove dni v Terchové 8.10 Out-
door Films 11.10 Historie českých hospiců
12.15 Dechovka 14.05 Národní ústav lido-
vé kultury ve Strážnici 16.00 Jak si mě
našel Antonín z Padovy 16.55 BET LE-
CHEM - vnitřní domov: M. I. Rupnik 17.10
V posteli POD NEBESY 19.20 Kouzlo štíp-
ských varhan 19.40 Noeviny 20.00
Hrdinové víry: M. Habáň 21.05 Odkaz vy-
sočanských předků 21.15 Berú nás 22.10
Cvrlikání: P. Jíšová 23.15 Vše pro mého
krále a královnu 23.45 Tatrman

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (2/22) 09.45 Zázraky
přírody 11.00 Reportéři ČT 11.40 Film
o seriálu: Sanitka 2 - 170 herců v Sanitce
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Předpověď počasí, Události v regionech
plus 12.30 Sama doma 14.00 Vše o vaře-
ní 14.15 Případy detektiva Murdocha IV
15.05 Z Televarieté 16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz 17.05 Uvolněte se, prosím
17.45 Černé ovce 18.00 Události v regio-
nech 18.25 Taxík 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.50 BBV
19.59 Losování loterie Euromiliony 
20.00 Nejlepší trapasy (ST)

Hrají: I. Janžurová, V. Postránecký 
21.15 Žiješ jenom 2x (ST)
21.45 Příběhy slavných - L. Baarová (ST)
22.35 Maskovaná milenka

Film ČR (1940) (ST)
00.00 Bolkoviny (2007) (ST)
00.55 AZ-kvíz (ST)
01.20 Zajímavosti z regionů (ST)

10.20 Takoví normální mimozemšťané II
10.50 Scrubs: Doktůrci VI 11.20 Krajní
meze VII (1) 12.10 Kdo přežije: Nikaragua
13.10 Špinavá práce 14.05 Simpsonovi
XXIV 15.05 Star Trek: Vesmírná loď Voya-
ger V 16.05 Pekelná výzva 17.05 Jmenuju
se Earl 17.35 Hvězdná brána IV (1) 18.30
Simpsonovi XXIV 19.20 Kdo přežije: Nika-
ragua 20.15 Experti (1, 2) 21.35 Futurama
IX 22.05 Akta X IX 23.05 Kobylky nesou
smrt. Sci-fi horor USA (2005) 0.55 Futu-
rama IX 1.20 Scrubs VI 1.45 Akta X IX

12.50 Požární sport 13.25 Fotbal: FK
Baumit Jablonec - FC Slovan Liberec
16.05 BBV po 25 letech 16.25 Sportovní
zprávy 16.50 PMEZ v softbalu žen 17.20
Hokej na zemi 17.45 M ČR v plážovém
volejbalu 18.20 M ČR v letním biatlonu
18.40 Memoriál Jiřího Rašky 19.25 M ČR
v atletice do 22 let 2013 20.25 Téma pro
hosty 20.50 Svět motorů 21.40 Fotbal:
Manchester United - Fulham FC 23.25
Sportovní zprávy 23.45 Manchester
United TV 1.05 Česká pokerová tour

09.00 Soukromá muzea 09.10 Válečníci:
Atilla 10.05 Manželské etudy: Marcela
a Jiří 10.50 Manželské etudy po dvaceti
letech: Marcela a Jiří 11.55 Amazonský
kód 12.45 Království divočiny: Iriomote
a moře květů 13.15 Krásy evropského po-
břeží: Portugalské útesy 13.25 Ta naše po-
vaha česká 13.50 Ženy ve spitfirech 14.55
Největší tankové bitvy: Ardeny (1) 15.40
Letadlová loď Enterprise 16.35 Zvířata na
cestách (1/4) 17.25 Červený trpaslík (2)
17.55 Pán času (2) 18.45 Večerníček 18.55
Everwood III (2) 19.35 Soukromá muzea
19.50 Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Největší tankové bitvy: Ardeny

(2) 

Dok. cyklus (ST)
20.55 Souboj vojevůdců: Von

Falkenhayn proti Pétainovi (ST)
21.40 Ve jménu vlasti (1/13) (ST)
22.40 Impérium - Mafie v Atlantic City

(1/12) (ST)
23.50 Je to soda (1/3)
00.20 Californication VI (1/12) (ST)

10.55 Amerika hledá topmodelku III 11.55
Sabrina - mladá čarodějnice IV 12.25
Roseanne IX 12.55 Jak jsem poznal vaši
matku IV 13.25 Diagnóza vražda 14.25
Chirurgové VII 15.25 Odpadlík III 16.25
Dallas 17.30 Ricardovy recepty X 17.55
Dokonalý pár III 18.55 Nespoutaný anděl
19.50 Jak jsem poznal vaši matku IV
20.15 Sběratelé kostí VII 21.20 Božské
dorty III (1) 21.50 VyVolení - Denní reka-
pitulace 22.45 Sex ve městě III 0.05
Chirurgové VIII 1.05 Volejte Věštce

9.25 Amazing Race: O milion kolem světa
II 10.10 Sue Thomas: Agentka FBI 11.00
Andílci 12.00 Odložené případy 12.45
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
13.35 Městečko Eastwick (1) 14.30 Žalob-
ce a obhájce 15.30 K-9: Můj přítel se stu-
deným čumákem. Krimikomedie USA
17.20 Městečko Eastwick 18.10 Amazing
Race: O milion kolem světa II 19.05 Zákon
a pořádek: Zločinné úmysly III 20.00
Maverick. Western USA 22.20 Policie.
Krimifilm Fr. 0.35 Šerifové z Texasu

06.05 Policie Hamburk VII (10).
Krimiseriál N 07.05 Kutil Tim VII (4).
Komediální seriál USA 07.50 Alf (5).
Komediální seriál USA (1986) 08.40 To je
vražda, napsala III (8). Krimiseriál USA
(1984) 09.40 Loď snů (2). Romantický se-
riál N (2000) 11.50 Policie Hamburk VII
(11). Krimiseriál N (2012) 12.55 Walker,
Texas Ranger II (18). Akční seriál USA
(1993) 13.55 Siska VI (6). Krimiseriál N
(2004) 15.20 Big Ben (7). Seriál N (1996)
17.40 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55 VIP
zprávy 
20.15 VyVolení - Zúčtování

Reality show
21.45 Křižovatky života
22.50 Myšlenky zločince VII (2)
23.45 Spravedlnost v krvi (4)
00.45 Nedokonalé zločiny (4)
01.45 Volejte Věštce
03.35 Nedokonalé zločiny (4)P
04.25 Prima SVĚT

7.45 Uvězněni (1) 8.40 Záhadná tornáda
9.40 Moderní zázraky 10.35 Atom (1)
11.35 Prehistorický park 12.35 Zelená pla-
neta 13.40 Egyptská říše 14.40 Vzestup
a pád starověkého Říma 15.45 Život 16.45
Prase savanové: Život jedné rodiny 17.50
1000 míst, která musíte vidět, než zemře-
te (1) 18.55 Krásy Evropy se S. Brow-
novou 20.00 Michelangelo Superstar
21.05 Čao Ling: Tajemství císařské hrobky
22.10 Kriminál natvrdo 23.10 Prvních 48
hodin (3) 0.10 Za tučňáky s N. Marvenem 

5.35 Emma a Felix 6.30 ANIMÁČEK 9.05
EZO.TV 10.10 Co je doma, to se počítá
11.20 Navarro 13.15 Kolik to stojí? 13.40
Capri 14.45 Marlene a Konstantin 15.45
Velkolepé století 17.15 Co bude dnes k ve-
čeři 17.50 Ostříháno 18.30 Hlavní zprávy
19.00 ANIMÁČEK 20.15 Inga Lindström:
Tajemný náhrdelník. Romant. film N
(2011) 22.05 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti V 23.00 Noční Hlavní zprá-
vy 23.10 Třicet případů majora Zemana
(3) 0.20 Hříchy a svědomí 1.25 EZO.TV
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05.59 Snídaně s Novou 08.55 Ulice
(2437) 09.50 Ordinace v růžové zahradě
2 (429) 11.05 Dva a půl chlapa VI (17)
11.25 Průměrňákovi (7) 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.35 Sue
Thomas: Agentka FBI (13) 13.30
Odložené případy (4) 14.25 Dr. House
V (7) 15.20 Ordinace v růžové zahradě
(52) 16.30 Dva a půl chlapa VI (18) 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 17.30 Mentalista (3) 18.30
Ulice (2438) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Gympl s (r)učením omezeným

(68)

Komediální seriál ČR (2013) (ST)
21.30 Comeback (ST)
22.00 Na vlastní oči aneb Co byste ji-

nak nikdy neviděli
22.35 Noční Televizní noviny23.05

Vražedné finále
Thriller USA (2008)

00.40 „V“ (6)

11.00 MotoGP - VC Velké Británie (Moto3)
12.05 Kobra 11 XVII (1) 13.00 Kobra 11
XVII 13.45 Kobra 11 V 14.35 Big Game
15.25 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
16.10 Umění přežít 17.05 Strážce pořádku
17.50 Hranice nemožného II 18.40 Kobra
11 V 19.30 Hvězdná brána: Hluboký ves-
mír 20.20 Kriminálka New York VIII 21.55
Lidský terč II 22.40 Red News 22.50
Městečko South Park V 23.15 Hranice ne-
možného II 0.00 K. O. Night Show 0.55
Big Game 1.40 Městečko South Park V

7.50 Se salesiány na jihu Madagaskaru
8.10 Pro vita mundi: J. Tomíček 9.00 Ich
bin: Já jsem 9.55 V pohorách po horách:
Krúpova hoľa 10.15 Gener. audience Sv.
otce 12.50 Klapka s T. Jungem 16.15 P. S.:
Mons. F. V. Lobkowicz 17.00 Planetsha-
kers 20.00 Léta letí k andělům: A. Randa
20.20 Noční univerzita: Prof. PhDr. P.
Kalina, CSc. 21.30 Bradi Barthová 21.40
Charita Ostrava a Hospic sv. Lukáše 22.35
CHKO České středohoří - Milešovka
22.55 Jánošikove dni v Terchové

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (3/22) 09.45 Žiješ je-
nom 2x 10.15 Všechnopárty 11.00 Hříšní
lidé Města pražského 12.00 Zprávy ve 12
12.20 BBV, Předpověď počasí, Události
v regionech plus 12.30 Sama doma 14.00
Vše o vaření 14.15 Případy detektiva
Murdocha IV 15.05 Z Televarieté 16.10
Cestománie 16.40 AZ-kvíz 17.05 Uvolněte
se, prosím 17.45 Černé ovce 18.00
Události v regionech 18.25 Taxík 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.50 BBV 19.59 Losování
Sportky a Šance 
20.00 Četnické humoresky

Seriál ČR (ST)
21.15 Hospoda U Druhé šance (ST)
22.05 Nadměrné maličkosti (ST)
22.45 Tělo jako důkaz II (1/16) (ST)
23.30 Film o filmu: Colette (ST)
23.50 MI5 IX (8/8) (ST)
00.40 AZ-kvíz (ST)
01.05 Postřehy odjinud (ST)

9.05 Hvězdná brána IV (1) 10.05 Takoví
normální mimozemšťané II 10.35 Scrubs:
Doktůrci VII (1) 11.05 Krajní meze VII
11.55 Kdo přežije: Nikaragua 12.50 Špina-
vá práce 13.50 Simpsonovi XXIV 14.45
Star Trek: Vesmírná loď Voyager V 15.45
Experti 17.05 Jmenuju se Earl 17.35
Hvězdná brána IV 18.30 Simpsonovi
XXIV 19.20 Kdo přežije: Nikaragua 20.15
Souboj generálů (1) 21.20 Futurama IX
21.50 Akta X IX 22.50 JCVD. Krimikome-
die Fr. 0.45 Futurama IX 1.05 Scrubs VII 

13.30 M ČR v plážovém volejbalu 13.45
WTC IronMan 14.15 ME v autokrosu 2013
15.05 Finále Českého poháru v triatlonu
15.30 M ČR v nohejbalu trojic 16.25
Sport. zprávy 16.50 BBV po 25 letech
17.05 Turf 17.40 ME v basketbalu: Špa-
nělsko - Chorvatsko 19.45 Olympijský
magazín 20.20 Vuelta 2013 20.50 ME
v basketbalu: Česko - Slovinsko 23.00
ME v basketbalu 2013/Slovinsko 23.25
Sportovní zprávy 23.45 ATP týden tenisu
0.10 M ČR v nohejbalu trojic

09.00 Soukromá muzea 09.10 Sen o au-
tech pro všechny 10.05 Život savců: Nej-
dokonalejší model 10.55 Nejvýznamnější
operace 2. světové války: Pád Francie
(1/2) 11.55 Pevnosti: Tábor 12.15
Letadlová loď Enterprise 13.10 Putování
za písničkou 13.40 Náš venkov 14.00 Pod
Velkou čínskou zdí (3/3) 14.20 Noc, kdy
zemřela Diana 15.10 Evropa dnes 15.40
Extrémní města: Jakutsk 16.30 Moje rodi-
na IX (1) 17.00 Klíč 17.25 Červený trpaslík
(3) 17.55 Pán času (3) 18.45 Večerníček
18.55 Everwood III (3) 19.35 Soukromá
muzea 19.50 Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Kamera na cestách: Brazílie oči-

ma Michaela Palina (1/4) 

Dok. cyklus (ST)
21.05 Na cestě po Valencii (ST)
21.35 Knoflíkáři (ST)
23.20 Na stojáka (ST)
23.50 Alžběta a její premiéři (ST)
00.40 Diagnóza X (ST)
01.10 Poslední Habsburk na českém

trůně (ST)

10.55 Amerika hledá topmodelku III 11.55
Sabrina - mladá čarodějnice IV 12.25 Ro-
seanne IX 12.55 Jak jsem poznal vaši mat-
ku IV 13.25 Diagnóza vražda 14.25 Chi-
rurgové VII 15.25 Odpadlík III 16.25 Dallas
17.30 Ricardovy recepty X 17.55 Dokona-
lý pár III 18.55 Nespoutaný anděl 19.50
Jak jsem poznal vaši matku IV 20.15 Sher-
lock Holmes: Jak prosté 21.20 VyVolení -
Denní rekapitulace 22.30 Sex ve městě IV
(1, 2) 23.45 Dobrá manželka II (11) 0.40
Volejte Věštce 1.15 Sex ve městě IV

9.00 Amazing Race: O milion kolem světa
II 9.50 Sue Thomas: Agentka FBI 10.35
Andílci 11.35 Odložené případy 12.20
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
13.15 Městečko Eastwick 14.10 Šerifové
z Texasu (1) 15.05 Maverick. Western
USA 17.20 Městečko Eastwick 18.10
Amazing Race: O milion kolem světa II
19.05 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly
III 20.00 Ženy. Komedie USA (2008)
22.05 Sexy tým. Komedie USA 23.55 Še-
rifové z Texasu 0.40 Sexy tým

06.05 Policie Hamburk VII (11).
Krimiseriál N 07.05 Kutil Tim VII (5).
Komediální seriál USA 07.50 Alf (6).
Komediální seriál USA (1986) 08.40 To je
vražda, napsala III (9). Krimiseriál USA
(1984) 09.40 Loď snů (3). Romantický se-
riál N (2003) 11.50 Policie Hamburk VII
(12). Krimiseriál N (2012) 12.55 Walker,
Texas Ranger II (19). Akční seriál USA
(1993) 13.55 Siska VI (7). Krimiseriál N
(2004) 15.20 Big Ben (8). Seriál N (1996)
17.40 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55 VIP
zprávy 
20.15 Cesty domů II (203)

Rodinný seriál (2013) (ST)
21.45 QI - na vše máme odpověď
22.20 Hawaii 5-0 II (12) (ST)
23.20 Právo a pořádek XX (16)
00.20 Nedokonalé zločiny (5)
01.15 Volejte Věštce
03.10 Nedokonalé zločiny (5)
03.55 Autosalon

6.00 Indický oceán se S. Reevem 7.00
Krásy Evropy se S. Brownovou 7.25
Evropa ve středověku 8.25 Baltská loď
duchů 9.25 Krásy divokého Německa
10.25 Zápisky lovce krokodýlů II 11.25
Uvězněni 12.30 Tající ledy 13.40 Moderní
zázraky 14.40 Atom 15.45 Prehistorický
park 16.45 Zelená planeta 17.50 Kriminál
natvrdo 18.55 Prvních 48 hodin 20.00 Za
tučňáky s N. Marvenem 21.05 Lovci stínů
22.10 Jak vznikla Země 23.10 Odhalený
vesmír II (6) 0.10 Hitlerovi bodyguardi

5.35 Emma a Felix 6.25 ANIMÁČEK 9.05
EZO.TV 10.15 Co je doma, to se počítá
11.20 Navarro 13.15 Kolik to stojí? 13.40
Capri 14.45 Marlene a Konstantin 15.50
Velkolepé století 17.15 Co bude dnes k ve-
čeři 17.50 Ostříháno 18.30 Hlavní zprávy
19.00 ANIMÁČEK 20.15 Vtip za stovku!
21.20 Věřte nevěřte (15) 22.20 Noční
Hlavní zprávy 22.25 30 000 mil pod mo-
řem. Film USA (2007) 0.10 Hříchy a svě-
domí 1.15 Co bude dnes k večeři 1.35
EZO.TV 3.40 Na plac! 4.25 Emma a Felix 
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05.59 Snídaně s Novou 08.55 Ulice
(2437) 09.50 Ordinace v růžové zahradě
2 (429) 11.05 Dva a půl chlapa VI (17)
11.25 Průměrňákovi (7) 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.35 Sue
Thomas: Agentka FBI (13) 13.30
Odložené případy (4) 14.25 Dr. House
V (7) 15.20 Ordinace v růžové zahradě
(52) 16.30 Dva a půl chlapa VI (18) 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 17.30 Mentalista (3) 18.30
Ulice (2438) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Gympl s (r)učením omezeným

(68)

Komediální seriál ČR (2013) (ST)
21.30 Comeback (ST)
22.00 Na vlastní oči aneb Co byste ji-

nak nikdy neviděli
22.35 Noční Televizní noviny23.05

Vražedné finále
Thriller USA (2008)

00.40 „V“ (6)

11.00 MotoGP - VC Velké Británie (Moto3)
12.05 Kobra 11 XVII (1) 13.00 Kobra 11
XVII 13.45 Kobra 11 V 14.35 Big Game
15.25 Hvězdná brána: Hluboký vesmír
16.10 Umění přežít 17.05 Strážce pořádku
17.50 Hranice nemožného II 18.40 Kobra
11 V 19.30 Hvězdná brána: Hluboký ves-
mír 20.20 Kriminálka New York VIII 21.55
Lidský terč II 22.40 Red News 22.50
Městečko South Park V 23.15 Hranice ne-
možného II 0.00 K. O. Night Show 0.55
Big Game 1.40 Městečko South Park V

7.50 Se salesiány na jihu Madagaskaru
8.10 Pro vita mundi: J. Tomíček 9.00 Ich
bin: Já jsem 9.55 V pohorách po horách:
Krúpova hoľa 10.15 Gener. audience Sv.
otce 12.50 Klapka s T. Jungem 16.15 P. S.:
Mons. F. V. Lobkowicz 17.00 Planetsha-
kers 20.00 Léta letí k andělům: A. Randa
20.20 Noční univerzita: Prof. PhDr. P.
Kalina, CSc. 21.30 Bradi Barthová 21.40
Charita Ostrava a Hospic sv. Lukáše 22.35
CHKO České středohoří - Milešovka
22.55 Jánošikove dni v Terchové

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (3/22) 09.45 Žiješ je-
nom 2x 10.15 Všechnopárty 11.00 Hříšní
lidé Města pražského 12.00 Zprávy ve 12
12.20 BBV, Předpověď počasí, Události
v regionech plus 12.30 Sama doma 14.00
Vše o vaření 14.15 Případy detektiva
Murdocha IV 15.05 Z Televarieté 16.10
Cestománie 16.40 AZ-kvíz 17.05 Uvolněte
se, prosím 17.45 Černé ovce 18.00
Události v regionech 18.25 Taxík 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.50 BBV 19.59 Losování
Sportky a Šance 
20.00 Četnické humoresky

Seriál ČR (ST)
21.15 Hospoda U Druhé šance (ST)
22.05 Nadměrné maličkosti (ST)
22.45 Tělo jako důkaz II (1/16) (ST)
23.30 Film o filmu: Colette (ST)
23.50 MI5 IX (8/8) (ST)
00.40 AZ-kvíz (ST)
01.05 Postřehy odjinud (ST)

9.05 Hvězdná brána IV (1) 10.05 Takoví
normální mimozemšťané II 10.35 Scrubs:
Doktůrci VII (1) 11.05 Krajní meze VII
11.55 Kdo přežije: Nikaragua 12.50 Špina-
vá práce 13.50 Simpsonovi XXIV 14.45
Star Trek: Vesmírná loď Voyager V 15.45
Experti 17.05 Jmenuju se Earl 17.35
Hvězdná brána IV 18.30 Simpsonovi
XXIV 19.20 Kdo přežije: Nikaragua 20.15
Souboj generálů (1) 21.20 Futurama IX
21.50 Akta X IX 22.50 JCVD. Krimikome-
die Fr. 0.45 Futurama IX 1.05 Scrubs VII 

13.30 M ČR v plážovém volejbalu 13.45
WTC IronMan 14.15 ME v autokrosu 2013
15.05 Finále Českého poháru v triatlonu
15.30 M ČR v nohejbalu trojic 16.25
Sport. zprávy 16.50 BBV po 25 letech
17.05 Turf 17.40 ME v basketbalu: Špa-
nělsko - Chorvatsko 19.45 Olympijský
magazín 20.20 Vuelta 2013 20.50 ME
v basketbalu: Česko - Slovinsko 23.00
ME v basketbalu 2013/Slovinsko 23.25
Sportovní zprávy 23.45 ATP týden tenisu
0.10 M ČR v nohejbalu trojic

09.00 Soukromá muzea 09.10 Sen o au-
tech pro všechny 10.05 Život savců: Nej-
dokonalejší model 10.55 Nejvýznamnější
operace 2. světové války: Pád Francie
(1/2) 11.55 Pevnosti: Tábor 12.15
Letadlová loď Enterprise 13.10 Putování
za písničkou 13.40 Náš venkov 14.00 Pod
Velkou čínskou zdí (3/3) 14.20 Noc, kdy
zemřela Diana 15.10 Evropa dnes 15.40
Extrémní města: Jakutsk 16.30 Moje rodi-
na IX (1) 17.00 Klíč 17.25 Červený trpaslík
(3) 17.55 Pán času (3) 18.45 Večerníček
18.55 Everwood III (3) 19.35 Soukromá
muzea 19.50 Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Kamera na cestách: Brazílie oči-

ma Michaela Palina (1/4) 

Dok. cyklus (ST)
21.05 Na cestě po Valencii (ST)
21.35 Knoflíkáři (ST)
23.20 Na stojáka (ST)
23.50 Alžběta a její premiéři (ST)
00.40 Diagnóza X (ST)
01.10 Poslední Habsburk na českém

trůně (ST)

10.55 Amerika hledá topmodelku III 11.55
Sabrina - mladá čarodějnice IV 12.25 Ro-
seanne IX 12.55 Jak jsem poznal vaši mat-
ku IV 13.25 Diagnóza vražda 14.25 Chi-
rurgové VII 15.25 Odpadlík III 16.25 Dallas
17.30 Ricardovy recepty X 17.55 Dokona-
lý pár III 18.55 Nespoutaný anděl 19.50
Jak jsem poznal vaši matku IV 20.15 Sher-
lock Holmes: Jak prosté 21.20 VyVolení -
Denní rekapitulace 22.30 Sex ve městě IV
(1, 2) 23.45 Dobrá manželka II (11) 0.40
Volejte Věštce 1.15 Sex ve městě IV

9.00 Amazing Race: O milion kolem světa
II 9.50 Sue Thomas: Agentka FBI 10.35
Andílci 11.35 Odložené případy 12.20
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
13.15 Městečko Eastwick 14.10 Šerifové
z Texasu (1) 15.05 Maverick. Western
USA 17.20 Městečko Eastwick 18.10
Amazing Race: O milion kolem světa II
19.05 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly
III 20.00 Ženy. Komedie USA (2008)
22.05 Sexy tým. Komedie USA 23.55 Še-
rifové z Texasu 0.40 Sexy tým

06.05 Policie Hamburk VII (11).
Krimiseriál N 07.05 Kutil Tim VII (5).
Komediální seriál USA 07.50 Alf (6).
Komediální seriál USA (1986) 08.40 To je
vražda, napsala III (9). Krimiseriál USA
(1984) 09.40 Loď snů (3). Romantický se-
riál N (2003) 11.50 Policie Hamburk VII
(12). Krimiseriál N (2012) 12.55 Walker,
Texas Ranger II (19). Akční seriál USA
(1993) 13.55 Siska VI (7). Krimiseriál N
(2004) 15.20 Big Ben (8). Seriál N (1996)
17.40 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55 VIP
zprávy 
20.15 Cesty domů II (203)

Rodinný seriál (2013) (ST)
21.45 QI - na vše máme odpověď
22.20 Hawaii 5-0 II (12) (ST)
23.20 Právo a pořádek XX (16)
00.20 Nedokonalé zločiny (5)
01.15 Volejte Věštce
03.10 Nedokonalé zločiny (5)
03.55 Autosalon

6.00 Indický oceán se S. Reevem 7.00
Krásy Evropy se S. Brownovou 7.25
Evropa ve středověku 8.25 Baltská loď
duchů 9.25 Krásy divokého Německa
10.25 Zápisky lovce krokodýlů II 11.25
Uvězněni 12.30 Tající ledy 13.40 Moderní
zázraky 14.40 Atom 15.45 Prehistorický
park 16.45 Zelená planeta 17.50 Kriminál
natvrdo 18.55 Prvních 48 hodin 20.00 Za
tučňáky s N. Marvenem 21.05 Lovci stínů
22.10 Jak vznikla Země 23.10 Odhalený
vesmír II (6) 0.10 Hitlerovi bodyguardi

5.35 Emma a Felix 6.25 ANIMÁČEK 9.05
EZO.TV 10.15 Co je doma, to se počítá
11.20 Navarro 13.15 Kolik to stojí? 13.40
Capri 14.45 Marlene a Konstantin 15.50
Velkolepé století 17.15 Co bude dnes k ve-
čeři 17.50 Ostříháno 18.30 Hlavní zprávy
19.00 ANIMÁČEK 20.15 Vtip za stovku!
21.20 Věřte nevěřte (15) 22.20 Noční
Hlavní zprávy 22.25 30 000 mil pod mo-
řem. Film USA (2007) 0.10 Hříchy a svě-
domí 1.15 Co bude dnes k večeři 1.35
EZO.TV 3.40 Na plac! 4.25 Emma a Felix 
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05.59 Snídaně s Novou 08.55 Ulice
(2438) 09.50 Gympl s (r)učením omeze-
ným (68) 11.00 Dva a půl chlapa VI (18)
11.25 Průměrňákovi (8) 11.50 Tescoma
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 12.35 Sue
Thomas: Agentka FBI (14) 13.30
Odložené případy (5) 14.30 Dr. House
V (8) 15.25 Ordinace v růžové zahradě
(53) 16.30 Dva a půl chlapa VI (19) 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 17.30 Mentalista (4) 18.30
Ulice (2439) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(430)

Seriál ČR (2013) (ST)
21.30 Kriminálka Miami X (8)
22.25 Noční Televizní noviny
22.55 Maximální riziko Akční f. USA (1996)
00.45 „V“ (7)
02.10 Třetí hlídka V (3)
02.55 Na vlastní oči aneb 

Co byste jinak nikdy neviděli

10.55 FC Slovan Liberec - Udinese Calcio
13.20 World of Freesports 13.45 Kobra 11
V 14.35 Big Game 15.25 Hvězdná brána:
Hluboký vesmír 16.10 Umění přežít 17.05
Strážce pořádku 17.50 Hranice nemožné-
ho II 18.40 Kobra 11 V 19.30 Hvězdná brá-
na: Hluboký vesmír 20.20 Ip Man. Akční
film HG/Čína 22.15 Lidský terč II 23.00
Red News 23.05 Městečko South Park
V 23.35 Hranice nemožného II 0.20 K. O.
Night Show 1.10 Big Game 1.55 Městečko
South Park V 2.20 Strážce pořádku

7.00 Platinové písničky 8.05 Dědictví
10.00 Kulatý stůl: Z Ria do Krakova 11.30
Odkaz vysočanských předků 12.15 Jáno-
šikove dni v Terchové 14.40 Outdoor
Films: J. Kráčalík 16.30 Svědek naděje: Řím
17.05 Guyanská Diana 18.40 Pro vita mun-
di: J. Tomíček 19.30 Budu pomáhat: Cent-
rum integrace dětí a mládeže Praha 8
19.40 Noeviny 20.00 Jak potkávat svět: J.
Krček 21.40 Kus dřeva ze stromu: Hrušeň
22.10 Můj Bůh a Walter: Člověk 22.30
Zimbabwe: Z temnoty 22.50 Planetshakers

05.59 Studio 6 08.44 Kdy to bylo - sou-
těžní otázka 08.45 Vše o vaření 09.00
McLeodovy dcery (4/22). Seriál USA
09.45 Hobby naší doby - letní speciál
10.15 Ikarův pád 12.00 Zprávy ve 12
12.20 Branky, body, vteřiny, Předpověď
počasí, Události v regionech plus 12.30
Sama doma 14.00 Vše o vaření 14.15
Případy detektiva Murdocha IV 15.05
Z Televarieté 16.10 Cestománie 16.40
AZ-kvíz 17.05 Uvolněte se, prosím 17.45
Černé ovce 18.00 Události v regionech
18.25 Taxík 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.50 Branky,
body, vteřiny 
20.00 Jak chutná smrt

Krimifilm ČR (1995). Hrají: 
J. Kukura, M. Šplechtová (ST)

21.30 Máte slovo
22.30 Hercule Poirot

Hrají: D. Suchet, R. Stirlingová (ST)
00.05 Příběhy slavných - Miroslav

Moravec (2010) (ST)
01.00 Na stopě

10.20 Takoví normální mimozemšťané II
10.50 Scrubs: Doktůrci VII 11.20 Krajní
meze VII 12.10 Kdo přežije: Nikaragua
13.10 Špinavá práce 14.05 Simpsonovi
XXIV 15.05 Star Trek: Vesmírná loď Voy-
ager V 16.05 Souboj generálů (1) 17.05
Jmenuju se Earl 17.35 Hvězdná brána IV
18.30 Simpsonovi XXIV 19.20 Kdo přeži-
je: Nikaragua 20.15 Záblesk budoucnosti
21.20 Futurama IX 21.50 Diamantoví psi.
Akční film Kan./Číny 23.50 Za kačku svlí-
kačku 0.50 Futurama IX 1.15 Scrubs VII 

13.45 Spurt 14.10 ČP v silniční cyklistice
14.45 FIVB Swatch World Tour 15.10 Ral-
lye magazín 15.40 MM ČR v autocrossu
16.25 Sport. zpr. 16.50 Barum Czech Rally
Zlín 2013 17.35 ME v basketbalu: Polsko -
Česko 19.45 RunTour 19.55 Golf Minute
Magazine 20.20 Vuelta 2013 20.55 ME
v basketbalu: Slovinsko - Španělsko 23.00
ME v basketbalu 23.25 Sport. zpr. 23.45
Skokový pohár ČPy 2013 0.30 Spurt 0.55
BBV 1.05 ČP v silniční cyklistice 1.35
Rallye magazín 2.05 MM ČR v autocrossu

05.59 Dobré ráno 08.30 Kouzelná školka
09.00 Soukromá muzea 09.10 Éčka
10.05 Já, Natálie 11.50 Krásy evropského
pobřeží: Portugalské útesy 12.00 Apollo
17 13.00 Souboj vojevůdců: Von
Falkenhayn proti Pétainovi 13.45
Architektura (10/45) 14.15 Kormorán vel-
ký 14.25 Mýty a fakta historie: Co zabilo
mamuty? 15.15 Království divočiny:
Iriomote a moře květů 15.45 Amazonský
kód 16.35 Zázračná planeta: Země lidí
(8/8) 17.25 Červený trpaslík (4/52) 17.55
Pán času (4/13) 18.45 Večerníček 18.55
Everwood III (4/22) 19.35 Soukromá mu-
zea 19.50 Zprávy v čes. zn. jazyce 
20.00 Život savců: Hmyzožraví savci

Dok. cyklus (ST)
21.00 Panství Downton III (1/10) (ST)
22.10 Hra o trůny (1/10) (ST)
23.10 Zločin II (1/10) (ST)
00.10 Pološero - Za katrem (ST)
00.35 Queer: Buenos Artes (ST)
01.05 Bratři a sestry IV (19/24) (ST)
01.45 Evropa dnes (ST)

11.55 Sabrina - mladá čarodějnice IV
12.25 Roseanne IX 12.55 Jak jsem poznal
vaši matku IV 13.25 Diagnóza vražda
14.25 Chirurgové VII 15.25 Odpadlík III
16.25 Dallas 17.30 Ricardovy recepty X
17.55 Dokonalý pár III 18.55 Nespoutaný
anděl 19.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV 20.15 Castle na zabití V 21.20
Nejšílenější úchylky III (1) 21.50 VyVolení
- Denní rekapitulace 22.45 Sex ve městě
IV 23.55 Muži na stromech II (5) 0.50
Podvádíš mě! X 1.35 Sex ve městě IV

9.15 Amazing Race: O milion kolem světa
II 10.00 Sue Thomas: Agentka FBI 10.45
Andílci 11.50 Odložené případy 12.35
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III
13.30 Městečko Eastwick 14.20 Šerifové
z Texasu 15.20 Ženy. Komedie USA 17.20
Městečko Eastwick 18.10 Amazing Race:
O milion kolem světa II 19.05 Zákon a po-
řádek: Zločinné úmysly III 20.00
Odložené případy IV 21.45 Nebezpečné
známosti. Drama USA/VB 23.55 Šerifové
z Texasu (3) 0.45 Odložené případy IV

06.05 Policie Hamburk VII (12).
Krimiseriál N 07.05 Kutil Tim VII (6).
Komediální seriál USA 07.50 Alf (7).
Komediální seriál USA (1986) 08.40 To je
vražda, napsala III (10). Krimiseriál USA
(1984) 09.40 Loď snů (4). Romantický se-
riál N (2003) 11.50 Policie Hamburk VII
(13). Krimiseriál N (2012) 12.55 Walker,
Texas Ranger II (20). Akční seriál USA
(1993) 13.55 Siska VI (8). Krimiseriál N
(2004) 15.20 Big Ben (9). Seriál N (1996)
17.40 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Zprávy z Vily 19.55 VIP
zprávy 
20.15 VyVolení - Výzva

Reality show
21.45 Křižovatky života
22.50 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitev-

ně II (1)
23.45 Zákon a pořádek: Los Angeles 
00.45 Myšlenky zločince (20)
01.40 Volejte Věštce
03.25 Receptář prima nápadů

8.35 Muži z bažin 9.30 Indický oceán se S.
Reevem 10.35 Krásy Evropy se S. Brow-
novou 11.35 Evropa ve středověku 12.40
Florencie: Město záhad 13.40 Krásy divoké-
ho Německa 14.45 Zápisky lovce krokodýlů
II 15.45 Uvězněni 16.45 Antarktida v ohro-
žení 17.50 Jak vznikla Země 18.55 Odhalený
vesmír II 20.00 Hitlerovi bodyguardi 21.05
Závody ve zbrojení 22.10 Vetřelci dávnově-
ku 23.10 Nadpřirozené jevy ve světle vědy II
0.10 Dokonalý žralok 1.00 Podmořská do-
brodružství: Naděje pro Středozemí

5.35 Emma a Felix 6.30 ANIMÁČEK 9.05
EZO.TV 10.50 Navarro 12.55 Kolik to sto-
jí? 13.20 Capri 14.25 Marlene a Konstan-
tin 15.25 Velkolepé století (125) 17.15 Co
bude dnes k večeři 17.50 Ostříháno 18.30
Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK 20.15
Inga Lindström: Nová láska. Romant. film
N (2012) 22.10 Bez cenzury 22.45 Noční
Hlavní zprávy 22.50 Třicet případů majo-
ra Zemana (4) 0.00 Hříchy a svědomí
1.05 Co bude dnes k večeři 1.30 EZO.TV
3.30 Na plac! 4.25 Emma a Felix 
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televizní tipy

Alain Moreau, policista z francouz-
ského města Nice, je dokonale kon-
sternován. Kousek od jeho domu 
zahynul při vyřizování účtů mezi 

22.55
Maximální riziko 
akční krimi, USA

zločinci muž, který mu byl neuvě-
řitelně podobný. Na Alainovo nalé-
hání pak matka skutečně přiznává, 
že se jednoho ze svých synů dvojčat 
musela z existenčních důvodů vzdát. 
Policista se vydává po stopě svého 
bratra do Paříže, ale právník, který 
zprostředkoval jeho osvojení rodinou 

ruských emigrantů, byl právě zavraž-
děn. Alainovi nezbývá, než na zákla-
dě věcí nalezených u zavražděného 
odjet do New Yorku, kde v ruské 
čtvrti zvané Malá Oděsa patřil jeho 
bratr mezi prominentní mafiány. 
Alain proniká do newyorského pod-
světí, aby pomstil smrt svého bratra. 
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Těžaři vyhlíží světlo na konci   tunelu. Zatím marně
Černouhelné 
společnosti se potýkají 
s vážnými problémy. 
Hrozí kvůli tomu 
Moravskoslezskému 
kraji a polskému 
Slezsku vážné sociálně-
ekonomické problémy?

Bez černého uhlí nepostaví-
te most ani dům, ale nevyrobíte 
ani auto, nebo dokonce teniso-
vou raketu. Ačkoliv to mnoho 
lidí netuší, všechny tyto věci 
a mnoho dalších v sobě nesou 
stopy černého zlata. Jejich vý-
roba je možná jen díky kok-
su nebo vedlejším produktům 
vznikajícím při jeho výrobě.

A bez uhlí by taky mnoha li-
dem ve střední Evropě byla po-
řádná zima nebo by se nemoh-
li umýt teplou vodou. To platí 
především pro Polsko, kde se 
více než 90 % elektřiny vyrá-
bí z uhlí, ale i pro česká měs-
ta, v jejichž blízkosti je černo-
uhelná elektrárna nebo teplárna. 
Například v Moravskoslezském 
kraji stojí v Dětmarovicích nej-
větší elektrárna ve Slezsku, kte-
rá spaluje černé uhlí.

Je-li uhlí nezbytné pro vý-
robu věcí, které používáme 
každý den, a potřebujeme-li 
energii z něho získanou, proč 
čteme dnes a denně v novinách 
a sledujeme v televizích, že se 
černouhelné společnosti potý-
kají s vážnými problémy, pře-
hodnocují své plány, propou-
ští zaměstnance, či dokonce 
zavírají činné doly? A jde jen 
o problémy těžařů ve střední 
Evropě, nebo se v krizi zmítají 
těžaři i jinde?

Nízké ceny drtí těžaře

Na světě se každý rok vytě-
ží neuvěřitelných 6,5 miliardy 
tun černého uhlí, z toho více 

než polovina v Číně. V porov-
nání s tím vypadá produkce je-
diné české černouhelné společ-
nosti OKD, která ročně vytěží 
necelých 10 milionů tun, jako 
nepatrný zlomek. Ekonomi-
ka v nejlidnatější zemi svě-
ta v uplynulém desetiletí dy-
namicky rostla, mohutně se 
investovalo do budování in-
frastruktury a uhlí čínských 
těžařů pro oceláře a elektrárny 
nestačilo. Muselo se dovážet, 
což vyhnalo ceny na historic-
ká maxima. Černouhelné firmy 
po celém světě zažívaly zlaté 
časy a v době boomu mohut-
ně investovaly do rozvojových 
projektů, aby byly schopny 
uspokojit hladovou Čínu a In-
dii. A neplatí to pouze pro těža-
ře v Austrálii, Indonésii, Rusku 
nebo USA, kteří dovážejí pří-
mo do Indie a Číny. 

Evropští těžaři jsou totiž 
schopni ceny uhlí určovat jen 
minimálně. Ocitají se ve vle-
ku světových cen a dohod 
těžařských gigantů se zákaz-
níky. A to platí v dobrých ča-
sech stejně jako v těch hor-
ších, které právě nastaly.

Asijské ekonomiky, pře-
devším Čína a Indie, zača-
ly po euforickém desetiletí 
zpomalovat. Jejich poptávka 
se snížila. To bezprostředně 
dopadlo na australské těžaře, 
kteří v současnosti omezují 
své investice, propouštějí ti-
síce zaměstnanců a snaží se 
prodat nerentabilní doly.

Zpomalení asijských eko-
nomik zasáhlo kvůli propadu 
cen zprostředkovaně i těžební 
společnosti v Evropě. Příčin 
toho, proč se těžaři ve střed-
ní Evropě ocitli v největší kri-

zi za posledních 30 let, je ale 
více.

Je starý kontinent  
opravdu starý?

Hospodářství Evropské unie 
je v uplynulých letech symbo-
lem všeho jiného, jen ne dyna-
mického růstu a stability. Eko-
nomika se již několik let potácí 
v krizi s menšími či většími ná-
znaky oživení, ale především 
se nad ní vznáší hrozba vy-
sokého předlužení mnoha ev-
ropských států. A riziko státní-
ho bankrotu především na jihu 
kontinentu. Z obavy před ne-
schopností splácet dluhy kvů-
li zvyšujícím se úrokům šlá-
ply vlády na brzdu a radikálně 
omezily investice.

V případě Polska to nebylo 
do uplynulého roku tolik znát 
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Těžaři vyhlíží světlo na konci   tunelu. Zatím marně
Černouhelné 
společnosti se potýkají 
s vážnými problémy. 
Hrozí kvůli tomu 
Moravskoslezskému 
kraji a polskému 
Slezsku vážné sociálně-
ekonomické problémy?

Bez černého uhlí nepostaví-
te most ani dům, ale nevyrobíte 
ani auto, nebo dokonce teniso-
vou raketu. Ačkoliv to mnoho 
lidí netuší, všechny tyto věci 
a mnoho dalších v sobě nesou 
stopy černého zlata. Jejich vý-
roba je možná jen díky kok-
su nebo vedlejším produktům 
vznikajícím při jeho výrobě.

A bez uhlí by taky mnoha li-
dem ve střední Evropě byla po-
řádná zima nebo by se nemoh-
li umýt teplou vodou. To platí 
především pro Polsko, kde se 
více než 90 % elektřiny vyrá-
bí z uhlí, ale i pro česká měs-
ta, v jejichž blízkosti je černo-
uhelná elektrárna nebo teplárna. 
Například v Moravskoslezském 
kraji stojí v Dětmarovicích nej-
větší elektrárna ve Slezsku, kte-
rá spaluje černé uhlí.

Je-li uhlí nezbytné pro vý-
robu věcí, které používáme 
každý den, a potřebujeme-li 
energii z něho získanou, proč 
čteme dnes a denně v novinách 
a sledujeme v televizích, že se 
černouhelné společnosti potý-
kají s vážnými problémy, pře-
hodnocují své plány, propou-
ští zaměstnance, či dokonce 
zavírají činné doly? A jde jen 
o problémy těžařů ve střední 
Evropě, nebo se v krizi zmítají 
těžaři i jinde?

Nízké ceny drtí těžaře

Na světě se každý rok vytě-
ží neuvěřitelných 6,5 miliardy 
tun černého uhlí, z toho více 

než polovina v Číně. V porov-
nání s tím vypadá produkce je-
diné české černouhelné společ-
nosti OKD, která ročně vytěží 
necelých 10 milionů tun, jako 
nepatrný zlomek. Ekonomi-
ka v nejlidnatější zemi svě-
ta v uplynulém desetiletí dy-
namicky rostla, mohutně se 
investovalo do budování in-
frastruktury a uhlí čínských 
těžařů pro oceláře a elektrárny 
nestačilo. Muselo se dovážet, 
což vyhnalo ceny na historic-
ká maxima. Černouhelné firmy 
po celém světě zažívaly zlaté 
časy a v době boomu mohut-
ně investovaly do rozvojových 
projektů, aby byly schopny 
uspokojit hladovou Čínu a In-
dii. A neplatí to pouze pro těža-
ře v Austrálii, Indonésii, Rusku 
nebo USA, kteří dovážejí pří-
mo do Indie a Číny. 

Evropští těžaři jsou totiž 
schopni ceny uhlí určovat jen 
minimálně. Ocitají se ve vle-
ku světových cen a dohod 
těžařských gigantů se zákaz-
níky. A to platí v dobrých ča-
sech stejně jako v těch hor-
ších, které právě nastaly.

Asijské ekonomiky, pře-
devším Čína a Indie, zača-
ly po euforickém desetiletí 
zpomalovat. Jejich poptávka 
se snížila. To bezprostředně 
dopadlo na australské těžaře, 
kteří v současnosti omezují 
své investice, propouštějí ti-
síce zaměstnanců a snaží se 
prodat nerentabilní doly.

Zpomalení asijských eko-
nomik zasáhlo kvůli propadu 
cen zprostředkovaně i těžební 
společnosti v Evropě. Příčin 
toho, proč se těžaři ve střed-
ní Evropě ocitli v největší kri-

zi za posledních 30 let, je ale 
více.

Je starý kontinent  
opravdu starý?

Hospodářství Evropské unie 
je v uplynulých letech symbo-
lem všeho jiného, jen ne dyna-
mického růstu a stability. Eko-
nomika se již několik let potácí 
v krizi s menšími či většími ná-
znaky oživení, ale především 
se nad ní vznáší hrozba vy-
sokého předlužení mnoha ev-
ropských států. A riziko státní-
ho bankrotu především na jihu 
kontinentu. Z obavy před ne-
schopností splácet dluhy kvů-
li zvyšujícím se úrokům šlá-
ply vlády na brzdu a radikálně 
omezily investice.

V případě Polska to nebylo 
do uplynulého roku tolik znát 
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Těžaři vyhlíží světlo na konci   tunelu. Zatím marně Hornictví = běh 
na dlouhou trať

Rozhodnutí se v hornictví ne-
přijímají na měsíce, ale na mnoho 
let dopředu. Bez obav můžeme 
říct, že život projektů je častokrát 
delší než lidský život. A právě to 
činí těžaře zranitelné v případě, 
že dochází v ekonomických i spo-
lečenských podmínkách k výraz-
ným odchylkám a změnám, jako 
je tomu v současnosti. 

Od začátku geologického prů-
zkumu přes výstavbu dolu a pří-
pravu na dobývání po první uhlí 
vyvezené na povrch uplyne mno-
ho let. Během nich těžaři nevy-
dělali ani korunu. Otevření nové-
ho dolu vlastně znamená několik 
let života na dluh, který je násled-
ně nutné splácet. Protože samot-
ný průzkum i výstavba a otvírka 
dolu jsou nesmírně drahé, v čes-
kém prostředí by se náklady hy-
poteticky pohybovaly v řádech 
mnoha miliard, splácí firmy vlože-
né prostředky často několik desí-
tek let.

I přes precizní plánování tak 
zůstává hornictví podnikáním 
s mnoha neznámými, které se 
v čase nepředvídatelně mění. I to 
je jeden z důvodů, proč v součas-
né hluboké krizi, která postihla 
černouhelný průmysl po celém 
světě, firmy přehodnocují své plá-
ny na budování nebo rozvoj no-
vých dolů. Některé projekty poza-
stavují, jiné naopak rozvíjejí s ještě 
větší intenzitou. Na jedné straně 
totiž stojí vysoká finanční nároč-
nost projektů, na druhé straně 
vědomí toho, že právě rozvojové 
projekty jsou i přes vyjmenovaná 
rizika jedinou možností, jak zajis-
tit těžařským firmám budoucnost. 
A také nabídnout lidem tisíce pra-
covních míst. Chci-li někde začít 
těžit uhlí za 20 let, už dnes musím 
začít s průzkumem, zda má tento 
záměr smysl. Je tam dost uhlí? Ja-
kou má kvalitu? A jaké jsou geolo-
gické podmínky ložiska? A vyplatí 
se to vůbec?

Právě popsané důvody vedou 
k tomu, že v novinách můžeme 
číst často protichůdné zprávy. 
Týká se to i středoevropských spo-
lečností. Největší evropský těžař 
Kompania Weglowa otevřeně ho-
voří o svých problémech a přija-
tých opatřeních, která jsou nut-
ná pro fungování firmy, na druhé 
straně popisuje své budoucí plány 
ve Slezsku nebo na východě Pol-
ska. Těžaři z OKD přijímají rozsáhlý 
balík opatření nutný k restruktu-
ralizaci firmy, ale zároveň vše sází 
na rozšiřování těžby Dolu Karviná, 
který zajistí budoucnost firmy i za-
městnanost. 

Jednoduše. Hornictví je podni-
kání, které vyžaduje precizní plá-
nování a propočty. Ať už ekono-
mické nebo geologické povahy. 
Vždy je ale nutné započítat jistou 
míru nejistoty. A především ne-
ztrácet odvahu a mít trochu hor-
nického štěstí.  IluSTRAčNí fOTO
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díky výstavbě infrastruktury 
pro Mistrovství Evropy ve fot-
bale a směřování peněz z ev-
ropských fondů do výstavby 
dálnic. Výrazné zpomalení na-
konec dorazilo i sem. České 
stavebnictví, které klesá dvou-
ciferným meziročním tempem, 
je nejlepším příkladem pokle-
su poptávky. A to citelně srá-
ží výkony ocelářům, hutníkům 
i těžařům.

Státní investice do budování 
silniční a železniční infrastruk-
tury se u nás radikálně snížily. 
Ale nejen to, například v červ-
nu 2013 bylo dokončeno o 38 
% bytů méně než před rokem. 
Pokles výroby u ocelářů tak lo-
gicky dopadl na nižší poptáv-
ku po uhlí, což spolu s nižší-
mi cenami komplikuje život 
českým a polským těžařům. 
Ti proto v uplynulých měsí-

cích představili radikální balí-
ky opatření, které jim mají za-
jistit přežití.

Například společnost OKD 
plánuje jen v letošním roce 
ušetřit přes 2,5 miliardy korun 
kombinací omezení investic, 
zeštíhlení administrativy, od-
prodeje zásob uhlí na sklád-
kách a zefektivnění všech 
důlních činností. Největší ev-
ropská černouhelná společ-
nost Kompania Weglowa se 
dokonce setkala s návrhem 
na insolvenci ze strany doda-
vatelů a byla nucena vyjednat 
prodloužení splatnosti závaz-
ků. Firma proto plánuje spo-
lu s mnoha dalšími opatřeními 
vydání dluhopisů ve výši 1,5 
miliardy zlotých (přes 9 mili-
ard korun). Ty budou jištěny 
právě obtížně prodejným uh-
lím na skládkách.

Jsou zelené  
poplatky zelené?

Ano, situace na světových tr-
zích a malátná evropská eko-
nomika dopadly na středoev-
ropské průmyslníky i těžaře 
zásadně. K těmto faktorům je 
nicméně nutné připočíst další, 
jeden politický a druhý geolo-

gický. Nepromyšlená podpora 
obnovitelných zdrojů zatěžu-
je velké průmyslové podniky 
v České republice ročně mi-
liardovými částkami, nemalé 
částky do rozpočtu musí od-
vádět i domácnosti. Zatímco 
v roce 2004 činila podpora 1,5 
miliardy korun, v roce 2013 
šlo již o 44 miliard, které musí 
firmy odvést a nemohou je in-
vestovat do inovací, moderni-
zace nebo ekologických opat-
ření. Jsou pak zelené poplatky, 
které zatěžují stamiliony ročně 
velké podniky a tisícikorunami 
domácnosti, opravdu zelené?

Černouhelné společnos-
ti v České republice a Polsku 
zároveň těží uhlí v mimořádně 
náročných podmínkách. Sloje 
se nachází i ve více než kilo-
metrových hloubkách, přičemž 
jejich mocnost je v porovnání 
s například těžaři v USA malá. 
To výrazně zvyšuje výrobní 
náklady a snižuje konkurence-
schopnost firem. Právě snížení 
provozních nákladů vynalože-
ných na jednu tunu vytěžené-
ho uhlí bude nezbytným prv-
kem v záchranných balíčcích 
českých a polských firem. Ne-
chtějí-li být převálcovány lev-
ným zámořským uhlím.

 IluSTRAčNí fOTO
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VÝKLAD 

BUDOUCNOSTI!

Pište SMS ve tvaru 82VRS a váš 

dotaz na číslo 900 30 46

BUDOUCNOSTI!

SMS ve tvaru 82VRS a váš 

900 30 46

Známé české vědmy a kartářky 

vám radí ve dne v noci!

VĚŠTĚNÍ Z KARET
VĚŠTĚNÍ Z KARET
VĚŠTĚNÍ Z KARET

NAŽIVO!

Zavolejte mi na 
tel.: 906 702 702

Vrátí se k vám? 
Bude vaši lásku opětovat? 
Zeptejte se mých karet!

Kartářka 

Samantha

Vrátí se k vám? 
ZLOMENÉ SRDCE!

HOROSKOP na 29. 8. – 4. 9.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Prožijete klíčovou událost, 
která změní váš dosavadní 

pohled na určitou věc. Zjistíte totiž 
zajímavé informace a budete nuceni 
zcela přehodnotit svůj postoj.

Lev (23. 7. – 22. 8.)
Budete nuceni hrát si na ku-
tila a provést menší opravy 

v domácnosti. Bude to test vaší zruč-
nosti, ve kterém obstojíte lépe, než 
byste možná čekali. Jen tak dál!

Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Blízká osoba vám projeví své 
city. Ryzí čistota a síla jejích 

emocí vás dojme. Přesto se jimi ne-
nechte příliš ovlivnit. Nezapomeňte na 
rozumovou stránku věci.

Býk (21. 4. – 21. 5.)
Určitému člověku padnete 
do oka. Nestyďte se také 

projevit zájem! Sebevědomí vám sluší. 
Pokud ale sympatie nesdílíte, neváhej-
te to dát najevo. Jednejte fér.

Panna (23. 8. – 22. 9.)
Prokážete svoji intuici, když 
se dárkem skvěle trefíte pří-

teli do vkusu. Je to dáno i tím, že máte 
vynikající pozorovací talent a neunik-
ne vám žádný detail.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
V poslední době se vám pe-
níze kutálejí do všech stran. 

Z toho důvodu si vezmete na starost 
rodinné fi nance. Budete muset na pro-
blému dlouhodobě tvrdě pracovat!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Kvůli zapomnětlivosti ztra-
títe určitou věc. Půjde jen 

o malou drobnost, jejíž hodnota neby-
la velká. Přesto to berte jako varování 
a snažte se více soustředit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Konečně jste se dali psychic-
ky dohromady a také urov-

nali všechny své záležitosti. Usoudíte, 
že je čas najít si novou známost. Není 
lehké najít spřízněnou duši.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Je důležité, abyste se naučili 
rozlišovat mezi poselstvími, 

která vám život staví do cesty. Ne 
vše lze považovat za znamení osudu! 
Uchovejte si pragmatičnost.

Rak (22. 6. – 22. 7.)
Osloví vás určitá atraktivní 
osoba. Tentokrát se ale měj-

te na pozoru a pečlivě prozkoumejte 
její motivy. Nezapomeňte, že její po-
hnutky nemusí být bezelstné.

Štír (24. 10. – 22. 11.)
Dostanete skvělý nápad na 
dobrý přivýdělek. Jen se mu-

síte rozhodnout mezi dvěmi možnost-
mi. Jediné, co můžete udělat, je pečlivě 
zvážit veškerá pro a proti.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Budoucí schůzkou se nemu-
síte vůbec stresovat. Půjde 

o velmi příjemnou záležitost a užijete 
si spoustu dobré zábavy. Hoďte proto 
rychle všechny trable za hlavu.

E.M.A. Europe sro, P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, tech. zaj. Materna, 18+, 1sms/46Kč; 1min/70Kč vč. DPH www.ema.bz, www.platmobilem.cz 
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Tajenka: Budou v zimě mrazy valný
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Pranostika:  Jsou-li v srpnu 
hory kalný ... VIZ TAJENKA
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pro každého

obtížnost tĚžkÁ

VyluštĚní

SUDOKU

Puzzle 13 (Hard, difficulty rating 0.65)

315789246
867342159
942615873
638591427
124876395
759423618
471938562
593264781
286157934

Puzzle 14 (Hard, difficulty rating 0.66)

532168479
718459362
649372158
954783216
273516894
861294537
396845721
427631985
185927643

Puzzle 15 (Hard, difficulty rating 0.70)

152867493
847293156
369415278
984652731
723184965
516379824
671528349
498736512
235941687

Puzzle 16 (Hard, difficulty rating 0.60)

967428153
834516972
215379468
789153246
623794815
541862397
472985631
356241789
198637524

Puzzle 17 (Hard, difficulty rating 0.60)

947231568
528976314
361548927
854623179
132497685
679815432
483152796
796384251
215769843

Puzzle 18 (Hard, difficulty rating 0.69)

785693124
964521387
213847659
356789241
849216573
127354896
571968432
498132765
632475918

Puzzle 19 (Hard, difficulty rating 0.61)

982473561
413625978
765981432
278549613
159836247
634217859
396758124
841362795
527194386

Puzzle 20 (Hard, difficulty rating 0.63)

854639172
296147385
731285496
589472631
347516829
612398754
963824517
428751963
175963248

Puzzle 21 (Hard, difficulty rating 0.68)

453981627
871264593
926573148
238615974
197842356
645397812
362459781
514738269
789126435

Puzzle 22 (Hard, difficulty rating 0.60)

781295634
293146578
465378921
519827346
624513789
837469152
352681497
946752813
178934265

Puzzle 23 (Hard, difficulty rating 0.68)

596243817
132879465
847516923
351467298
284195376
769328541
978654132
425731689
613982754

Puzzle 24 (Hard, difficulty rating 0.60)

346598271
518237946
297614385
851469732
973852164
462371598
735186429
629745813
184923657

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Fri Mar  1 12:27:26 2013 GMT. Enjoy!
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Prožijete klíčovou událost, 
která změní váš dosavadní 
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se dárkem skvěle trefíte pří-

teli do vkusu. Je to dáno i tím, že máte 
vynikající pozorovací talent a neunik-
ne vám žádný detail.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
V poslední době se vám pe-
níze kutálejí do všech stran. 

Z toho důvodu si vezmete na starost 
rodinné fi nance. Budete muset na pro-
blému dlouhodobě tvrdě pracovat!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Kvůli zapomnětlivosti ztra-
títe určitou věc. Půjde jen 

o malou drobnost, jejíž hodnota neby-
la velká. Přesto to berte jako varování 
a snažte se více soustředit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Konečně jste se dali psychic-
ky dohromady a také urov-

nali všechny své záležitosti. Usoudíte, 
že je čas najít si novou známost. Není 
lehké najít spřízněnou duši.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Je důležité, abyste se naučili 
rozlišovat mezi poselstvími, 

která vám život staví do cesty. Ne 
vše lze považovat za znamení osudu! 
Uchovejte si pragmatičnost.

Rak (22. 6. – 22. 7.)
Osloví vás určitá atraktivní 
osoba. Tentokrát se ale měj-

te na pozoru a pečlivě prozkoumejte 
její motivy. Nezapomeňte, že její po-
hnutky nemusí být bezelstné.

Štír (24. 10. – 22. 11.)
Dostanete skvělý nápad na 
dobrý přivýdělek. Jen se mu-

síte rozhodnout mezi dvěmi možnost-
mi. Jediné, co můžete udělat, je pečlivě 
zvážit veškerá pro a proti.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Budoucí schůzkou se nemu-
síte vůbec stresovat. Půjde 

o velmi příjemnou záležitost a užijete 
si spoustu dobré zábavy. Hoďte proto 
rychle všechny trable za hlavu.

E.M.A. Europe sro, P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, tech. zaj. Materna, 18+, 1sms/46Kč; 1min/70Kč vč. DPH www.ema.bz, www.platmobilem.cz 
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VyluštĚní

SUDOKU

Puzzle 13 (Hard, difficulty rating 0.65)

315789246
867342159
942615873
638591427
124876395
759423618
471938562
593264781
286157934

Puzzle 14 (Hard, difficulty rating 0.66)

532168479
718459362
649372158
954783216
273516894
861294537
396845721
427631985
185927643

Puzzle 15 (Hard, difficulty rating 0.70)

152867493
847293156
369415278
984652731
723184965
516379824
671528349
498736512
235941687

Puzzle 16 (Hard, difficulty rating 0.60)

967428153
834516972
215379468
789153246
623794815
541862397
472985631
356241789
198637524

Puzzle 17 (Hard, difficulty rating 0.60)

947231568
528976314
361548927
854623179
132497685
679815432
483152796
796384251
215769843

Puzzle 18 (Hard, difficulty rating 0.69)

785693124
964521387
213847659
356789241
849216573
127354896
571968432
498132765
632475918

Puzzle 19 (Hard, difficulty rating 0.61)

982473561
413625978
765981432
278549613
159836247
634217859
396758124
841362795
527194386

Puzzle 20 (Hard, difficulty rating 0.63)

854639172
296147385
731285496
589472631
347516829
612398754
963824517
428751963
175963248

Puzzle 21 (Hard, difficulty rating 0.68)

453981627
871264593
926573148
238615974
197842356
645397812
362459781
514738269
789126435

Puzzle 22 (Hard, difficulty rating 0.60)

781295634
293146578
465378921
519827346
624513789
837469152
352681497
946752813
178934265

Puzzle 23 (Hard, difficulty rating 0.68)

596243817
132879465
847516923
351467298
284195376
769328541
978654132
425731689
613982754

Puzzle 24 (Hard, difficulty rating 0.60)

346598271
518237946
297614385
851469732
973852164
462371598
735186429
629745813
184923657

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Fri Mar  1 12:27:26 2013 GMT. Enjoy!
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www.tatramleko.cz 

Točí se na akcích po celé republice 
aneb Tatra Zmrzka na cestách 

týna Pecinová, která zmrzlinu 
prodávala. Další akcí, kam po-
jízdná prodejna Tatra Zmrzky 
vyrazila, byl například letní 
dostihový den v Pardubicích 
nebo slavnostní pouť Por-
cinkule v Opočně. A cestová-
ní nekončí. V plánu jsou dal-
ší slavnosti, akce a dokonce 
i závody. „V sobotu 31. srpna 
budou moci zmrzlinu ochut-
nat návštěvníci Země živitel-
ky v Českých Budějovicích, 
začátkem září pak pojízdná 
prodejna dorazí na Dětskou 
farmu do Pelhřimova a v říj-
nu se bude Tatra Zmrzka točit 
také na Velké pardubické,“ vy-
jmenovává další zastávky pro-
dejního stánku marketingová 
manažerka Mlékárny Hlinsko 
Veronika Pácaltová. 
Tradičně nejvíce žádaná je 
u milovníků zmrzlin vanilková 

příchuť, což potvrzuje i Kristý-
na Pecinová z Mlékárny Hlin-
sko, která na akcích zmrzlinu 
točí. „Vanilkovou točíme téměř 
stále a vždy přidáme nějakou 
další příchuť. Tatra Zmrzka se 

vyrábí celkem ve 13 příchu-
tích, takže si každý přijde na 
své. Zmrzlina je navíc vyrobe-
na z kvalitních surovin a obsa-
huje pouze přírodní aromata 
a barviva,“ doplňuje Pecinová.

Pojízdná prodejna zmrzliny 
se zmrzlinářem, který láká 
na ledovou pochoutku. To je 
pro mnohé dávná minulost, 
ale přesto se letos návštěv-
níci letních akcí mohli s po-
jízdnou prodejnou zmrzli-
ny setkat. Na cesty po České 
republice totiž vyrazila Ta-
tra Zmrzka Mlékárny Hlin-
sko. Kromě točené zmrzliny 
byly v nabídce i ledové tříště 
nebo tradiční tuby Jesenka, 
Pikao a Piknik.

„Tatra Zmrzku jsme nabízeli 
v létě na festivalech Colours 
of Ostrana nebo Rocková Os-
trava 2013. A ohlas návštěv-
níků byl velmi dobrý, prodaly 
se tisíce porcí točené zmrzliny 
a někteří zákazníci se dokon-
ce několikrát vraceli,“ říká Kris-

Kamenné prodejny točené Tatra Zmrzky najdou zákazníci po celé České republice

07-2602



 ■ Hudba
Liberec
Lidové sady Liberec
www.lidovesadyliberec.cz
31. 8. Frozenfest přehlídka cooltury: Exil51, 
K.Ú.D, F.K. Kalby, Nakafráno, Únos, The Scoffers 
a další

 ■ Ostatní
FrýdLant
Státní zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

31. 8. - 31. 8. Hradozámecká noc – Noc na 
zámku Návštěvníci budou provedeni rozsvíce-
nýmHradozámecká noc – Noc na zámku zámkem, 
kde je přijme vévoda Albrecht z Valdštejna. 
V komnatách dámského patra se potkají se 
zámeckými komtesami a na závěr v zámecké 
kuchyni ochutnají pravé zámecké koláče. Poslední 
prohlídka ve 22.30 hodin.

Hodkovice nad MoHeL-
kou
na kluzišti
http://www.hodkovicenm.cz/
31. 8., 13:00 Dětský den pořádají hokejový 
oddíl, skauti, OS KOVO, oddíl horolezců, H.A.D. 
Program: Ö Pohádkový les – start od 13.30., 
soutěže pro děti, slaňování v lomu, střelba ze 
vzduchovky, výtvarná dílna pro děti, diskotéka 
pro děti.

Liberec
centrum 101010 vratislavice
http://www.vratislavice101010.cz
29. 8., 20:00 BEATA RAJSKÁ DOLLS 2013, 
POPELKA 2014 Autorská módní přehlídka Beaty 
Rajské opět po roce v atriu Kulturního centra 

VRATISLAVICE 101010! Vstupné: K SEZENÍ 350 Kč, 
NA STÁNÍ PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 280 Kč.
Harcovská přehrada
http://www.miniskolkameda.cz/
31. 8. - 31. 8. Loučení s prázdninami na 
liberecké přehradě Na programu jsou jízdy na 
čtyřkolkách, jízdy na raftech po přehradě, velká 
airsoftová střelnice, skládání obřích kostek, letec-
ká bitva modelů nebo exhibiční utkání v kickboxu. 
Přitom všem si můžete zatancovat na diskotéce 
s dinosaurem a užít si mnoho zábavy při dalších 
aktivitách. Zahradní restaurace nabídne grilované 
specialitky a jiné občerstvení.

koupaliště Sluníčko, vratislavice 
nad nisou
info@koupalisteslunicko.cz
30. 8., 15:00 Loučení s létem Akce zaměřená na 
děti, na které čeká mnoho her, soutěží, sportová-
ní, hudba, tanec, opékání buřtů, koupání, tvořivé 
dílny, exotická zvířátka a také odměny za splněné 
úkoly. Vstup je zdarma.
Lázně Franze Josepha i. - galerie
http://www.liberec.cz/
29. 8. - 29. 8. Prohlídka revitalizovaných lázní 
Komentované prohlídky nově zrekonstruované 
budovy lázní. 
Prohlídky jsou připravené vždy po půl hodině, 
konkrétně v časech: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 a 18.30 hodin. Prosíme zájemce o 
prohlídku, aby respektovali uvedené časy.
náměstí dr. edvarda beneše
www.ksk-liberec.cz
29. 8. - 29. 8. Liberec- jedno město pro všech-
ny Letní festival cizinců a národnostních menšin, 
vystoupí zástupci cizinců anárodnostních menšin 
s kulturním programem. Ochutnávka tradičních 
kuchyní jednotlivých zemí. Na závěr festivalu 
vystoupí hudební skupina Tres Udos.
Zoologická zahrada
http://www.zooliberec.cz
30. 8., 19:00 Večerní prohlídka ZOO na konci 
léta Tradiční večerní prohlídka nejen pro rodiny s 
dětm. Chybět nebudou slavnostní cvičení a krme-
ní slona a lachtanů, ukázky našich zoopřírodnin, 
procházka zázemím zoo (zvířecí kuchyně) atd.

 ■ VýstaVy
FrýdLant
Městské muzeum
www.mesto-frydlant.cz
11. 5. - 31. 10. Velké prádlo našich babiček 
Velké prádlo našich babiček , výstava, která vznik-

la díky ochotě a dobré vůli soukromých vlastníků.
výstavní síň radnice
http://www.mesto-frydlant.cz
20. 8. - 31. 8. Méně známý český fotograf 
Výstava Jiřího Stivína v rámci akce Frýdlantské 
milénium

Hrádek nad niSou
brána trojzemí - muzeum
www.branatrojzemi.cz
24. 1. - 31. 12. Tajemství vampýra Tobiáše 
Tajemství vampýra Tobiáše aneb putování 
prostorem a časem, historie Trojzemí od 13. do 
15. století.
MFc brána trojzemí
http://www.branatrojzemi.cz
10. 6. - 9. 9. Život a smrt v době kamenné a 
bronzové výstava unikátních nálezů z Příšovic.

Liberec
www.muzeumlb.cz
27. 6. - 30. 9. Ještědská lanovka na výstavě 
návštěvníci zjistí, co všechno ještě nevěděli nejen 
o místní lanovce, která slaví 80 let, ale i o dalších v 
Čechách a ve světě
21. 6. - 15. 9. Ještěd: 40 let s námi výstava 
připomíná jednu z nejvýznamnějších staveb 20. 
století v Čechách, jak v písemnými a obrazovými 
dokumenty, tak v dochovanými předměty z 
původního vybavení
Galerie Prostor 228
www.prostor228.cz
1. 7. - 30. 8. Homage P228 známý liberecký 
malíř Jiří Nepasický vystavuje své obrazy, u 
kterých je patrná složitá technika malby. Mnoho 
podkladových vrstev a závěrečné akrylové barvy, 
ještě místy prokresluje uhlem
Galerie u rytíře
http://www.zooliberec.cz/lidovesa-
dy/cz
11. 7. - 29. 8. Dveře, stůl, stín průřez dílem 
brněnského malíře Petra Veselovského. Malby 
a kresby v tichém rozhovoru subtilních linií na 
pomezí předmětného světa i abstrakce
11. 7. - 29. 8. Venuše výstava v předsálí malby 
Jakuba Ouhrabka
oblastní galerie v Liberci
www.ogl.cz

14. 6. - 1. 9. Albrecht Dürer Stálé expozice jsou k 
vidění denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, ve 
čtvrtek do 19 hodin
Albrecht Dürer, výjimečná výstava a jedinečná 
příležitost vidět téměř kompletní grafické dílo 
světového umělce. V prostorách galerie budou k 
vidění známé tisky jako například Adam a Eva, 
Rytíř, smrt a ďábel, Melancholie nebo slavný 
dřevoryt Jezdci z Apokalypsy.

20. 6. - 1. 9. Výstava Jiřího Kubového Tvorba 
Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v 
současném výtvarném umění. Umělec pracuje 
s nanejvýš redukovaným tvaroslovím, v němž 
vyloučil rám i plochu obrazu. Místo toho 
používá sololitové útvary, dráty a provázky, které 
uplatňuje samostatně, přímo na stěně výstavního 
prostoru. Otevřeno do 10:00 do 18:00 hodin.
oc Forum - kavárna Pause café
jcerny@multi-mallmanagement.com, 
tel:731 151 258
30. 8. - 8. 9. Autíčka našeho Ferdíčka
Vernisáž výstavy, kterou pořádá Mobile Muzeum 
ČR a obchodní centrum FORUM. Modely vozů, 
které mají nějakou spojitost - konstrukční nebo 
designovou s vratislavickým rodákem Ferdinan-
dem Porschem, budou vystavené v pasáži centra.
vestibul krajského úřadu 
Libereckého kraje
http://www.kraj-lbc.cz/
31. 7. - 31. 8. Po stopách Germánů aneb Život 
před 1800 lety Projekt hlavního partnera Muzea 
západní Lužice v Kamenci odpovídá na otázky, jak 
se žilo před bezmála dvěma tisíci lety, kdo obýval 
severní Čechy a sousední Lužici, jak se oblékal, jak 
vypadal jeho dům, jaké měli muži zbraně a jak 
asi vypadalo jejich bojové umění. Jaké ozdoby a 
šperky nosily tehdejší ženy? Jak se tkaly oděvy, 
připravovaly potraviny, a nebo třeba zpracovávalo 
železo? A jak vlastně vypadala krajina Lužických 
hor v této době?

ČeSká LíPa
biebrova síň v muzeu
30. 8., 18:00 Koncert myslivecké hudby Česko-
lipský klub trubačů pracující pod vedením Milana 
Kučery ve svém vystoupení posluchače provede 
českým honem a zahraje lovecké signály a povely 
doplněné zpěvem. Závěr vystoupení místních 
trubačů okoření také propůjčování mysliveckých 
vyznamenání Okresního mysliveckého spolku. 
Program Povltavských trubačů pod uměleckým 
vedením hornmeistera Josefa Jirsy zahraje díla 
starých i soudobých skladatelů myslivecké hudby.

dokSy
Po celém městě
30. 8. - 1. 9. Eurohry Doksy 10. ročník sportovní-
ho klání družstev v 16 disciplínách.

liberec.5plus2.cz

7 dní u vás v regionu
Chcete zajít do kina, divadla nebo na zábavu? 

Kompletní přehled kulturních 
a společenských akcí na 
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Své tipy do kulturního servisu posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu: redakce.liberec@agfmedia.cz



 ■ Hudba
Liberec
Lidové sady Liberec
www.lidovesadyliberec.cz
31. 8. Frozenfest přehlídka cooltury: Exil51, 
K.Ú.D, F.K. Kalby, Nakafráno, Únos, The Scoffers 
a další

 ■ Ostatní
FrýdLant
Státní zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

31. 8. - 31. 8. Hradozámecká noc – Noc na 
zámku Návštěvníci budou provedeni rozsvíce-
nýmHradozámecká noc – Noc na zámku zámkem, 
kde je přijme vévoda Albrecht z Valdštejna. 
V komnatách dámského patra se potkají se 
zámeckými komtesami a na závěr v zámecké 
kuchyni ochutnají pravé zámecké koláče. Poslední 
prohlídka ve 22.30 hodin.

Hodkovice nad MoHeL-
kou
na kluzišti
http://www.hodkovicenm.cz/
31. 8., 13:00 Dětský den pořádají hokejový 
oddíl, skauti, OS KOVO, oddíl horolezců, H.A.D. 
Program: Ö Pohádkový les – start od 13.30., 
soutěže pro děti, slaňování v lomu, střelba ze 
vzduchovky, výtvarná dílna pro děti, diskotéka 
pro děti.

Liberec
centrum 101010 vratislavice
http://www.vratislavice101010.cz
29. 8., 20:00 BEATA RAJSKÁ DOLLS 2013, 
POPELKA 2014 Autorská módní přehlídka Beaty 
Rajské opět po roce v atriu Kulturního centra 

VRATISLAVICE 101010! Vstupné: K SEZENÍ 350 Kč, 
NA STÁNÍ PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 280 Kč.
Harcovská přehrada
http://www.miniskolkameda.cz/
31. 8. - 31. 8. Loučení s prázdninami na 
liberecké přehradě Na programu jsou jízdy na 
čtyřkolkách, jízdy na raftech po přehradě, velká 
airsoftová střelnice, skládání obřích kostek, letec-
ká bitva modelů nebo exhibiční utkání v kickboxu. 
Přitom všem si můžete zatancovat na diskotéce 
s dinosaurem a užít si mnoho zábavy při dalších 
aktivitách. Zahradní restaurace nabídne grilované 
specialitky a jiné občerstvení.

koupaliště Sluníčko, vratislavice 
nad nisou
info@koupalisteslunicko.cz
30. 8., 15:00 Loučení s létem Akce zaměřená na 
děti, na které čeká mnoho her, soutěží, sportová-
ní, hudba, tanec, opékání buřtů, koupání, tvořivé 
dílny, exotická zvířátka a také odměny za splněné 
úkoly. Vstup je zdarma.
Lázně Franze Josepha i. - galerie
http://www.liberec.cz/
29. 8. - 29. 8. Prohlídka revitalizovaných lázní 
Komentované prohlídky nově zrekonstruované 
budovy lázní. 
Prohlídky jsou připravené vždy po půl hodině, 
konkrétně v časech: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 a 18.30 hodin. Prosíme zájemce o 
prohlídku, aby respektovali uvedené časy.
náměstí dr. edvarda beneše
www.ksk-liberec.cz
29. 8. - 29. 8. Liberec- jedno město pro všech-
ny Letní festival cizinců a národnostních menšin, 
vystoupí zástupci cizinců anárodnostních menšin 
s kulturním programem. Ochutnávka tradičních 
kuchyní jednotlivých zemí. Na závěr festivalu 
vystoupí hudební skupina Tres Udos.
Zoologická zahrada
http://www.zooliberec.cz
30. 8., 19:00 Večerní prohlídka ZOO na konci 
léta Tradiční večerní prohlídka nejen pro rodiny s 
dětm. Chybět nebudou slavnostní cvičení a krme-
ní slona a lachtanů, ukázky našich zoopřírodnin, 
procházka zázemím zoo (zvířecí kuchyně) atd.

 ■ VýstaVy
FrýdLant
Městské muzeum
www.mesto-frydlant.cz
11. 5. - 31. 10. Velké prádlo našich babiček 
Velké prádlo našich babiček , výstava, která vznik-

la díky ochotě a dobré vůli soukromých vlastníků.
výstavní síň radnice
http://www.mesto-frydlant.cz
20. 8. - 31. 8. Méně známý český fotograf 
Výstava Jiřího Stivína v rámci akce Frýdlantské 
milénium

Hrádek nad niSou
brána trojzemí - muzeum
www.branatrojzemi.cz
24. 1. - 31. 12. Tajemství vampýra Tobiáše 
Tajemství vampýra Tobiáše aneb putování 
prostorem a časem, historie Trojzemí od 13. do 
15. století.
MFc brána trojzemí
http://www.branatrojzemi.cz
10. 6. - 9. 9. Život a smrt v době kamenné a 
bronzové výstava unikátních nálezů z Příšovic.

Liberec
www.muzeumlb.cz
27. 6. - 30. 9. Ještědská lanovka na výstavě 
návštěvníci zjistí, co všechno ještě nevěděli nejen 
o místní lanovce, která slaví 80 let, ale i o dalších v 
Čechách a ve světě
21. 6. - 15. 9. Ještěd: 40 let s námi výstava 
připomíná jednu z nejvýznamnějších staveb 20. 
století v Čechách, jak v písemnými a obrazovými 
dokumenty, tak v dochovanými předměty z 
původního vybavení
Galerie Prostor 228
www.prostor228.cz
1. 7. - 30. 8. Homage P228 známý liberecký 
malíř Jiří Nepasický vystavuje své obrazy, u 
kterých je patrná složitá technika malby. Mnoho 
podkladových vrstev a závěrečné akrylové barvy, 
ještě místy prokresluje uhlem
Galerie u rytíře
http://www.zooliberec.cz/lidovesa-
dy/cz
11. 7. - 29. 8. Dveře, stůl, stín průřez dílem 
brněnského malíře Petra Veselovského. Malby 
a kresby v tichém rozhovoru subtilních linií na 
pomezí předmětného světa i abstrakce
11. 7. - 29. 8. Venuše výstava v předsálí malby 
Jakuba Ouhrabka
oblastní galerie v Liberci
www.ogl.cz

14. 6. - 1. 9. Albrecht Dürer Stálé expozice jsou k 
vidění denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, ve 
čtvrtek do 19 hodin
Albrecht Dürer, výjimečná výstava a jedinečná 
příležitost vidět téměř kompletní grafické dílo 
světového umělce. V prostorách galerie budou k 
vidění známé tisky jako například Adam a Eva, 
Rytíř, smrt a ďábel, Melancholie nebo slavný 
dřevoryt Jezdci z Apokalypsy.

20. 6. - 1. 9. Výstava Jiřího Kubového Tvorba 
Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v 
současném výtvarném umění. Umělec pracuje 
s nanejvýš redukovaným tvaroslovím, v němž 
vyloučil rám i plochu obrazu. Místo toho 
používá sololitové útvary, dráty a provázky, které 
uplatňuje samostatně, přímo na stěně výstavního 
prostoru. Otevřeno do 10:00 do 18:00 hodin.
oc Forum - kavárna Pause café
jcerny@multi-mallmanagement.com, 
tel:731 151 258
30. 8. - 8. 9. Autíčka našeho Ferdíčka
Vernisáž výstavy, kterou pořádá Mobile Muzeum 
ČR a obchodní centrum FORUM. Modely vozů, 
které mají nějakou spojitost - konstrukční nebo 
designovou s vratislavickým rodákem Ferdinan-
dem Porschem, budou vystavené v pasáži centra.
vestibul krajského úřadu 
Libereckého kraje
http://www.kraj-lbc.cz/
31. 7. - 31. 8. Po stopách Germánů aneb Život 
před 1800 lety Projekt hlavního partnera Muzea 
západní Lužice v Kamenci odpovídá na otázky, jak 
se žilo před bezmála dvěma tisíci lety, kdo obýval 
severní Čechy a sousední Lužici, jak se oblékal, jak 
vypadal jeho dům, jaké měli muži zbraně a jak 
asi vypadalo jejich bojové umění. Jaké ozdoby a 
šperky nosily tehdejší ženy? Jak se tkaly oděvy, 
připravovaly potraviny, a nebo třeba zpracovávalo 
železo? A jak vlastně vypadala krajina Lužických 
hor v této době?

ČeSká LíPa
biebrova síň v muzeu
30. 8., 18:00 Koncert myslivecké hudby Česko-
lipský klub trubačů pracující pod vedením Milana 
Kučery ve svém vystoupení posluchače provede 
českým honem a zahraje lovecké signály a povely 
doplněné zpěvem. Závěr vystoupení místních 
trubačů okoření také propůjčování mysliveckých 
vyznamenání Okresního mysliveckého spolku. 
Program Povltavských trubačů pod uměleckým 
vedením hornmeistera Josefa Jirsy zahraje díla 
starých i soudobých skladatelů myslivecké hudby.

dokSy
Po celém městě
30. 8. - 1. 9. Eurohry Doksy 10. ročník sportovní-
ho klání družstev v 16 disciplínách.

liberec.5plus2.cz

7 dní u vás v regionu
Chcete zajít do kina, divadla nebo na zábavu? 

Kompletní přehled kulturních 
a společenských akcí na 

36 | 29. srpna 2013 | servis Liberecko

Své tipy do kulturního servisu posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu: redakce.liberec@agfmedia.cz

 ■ JAROSLAV SEDLÁK

Liberec | Napravit loňskou nevyda-
řenou sezonu - to je hlavní cíl hoke-
jových Bílých Tygrů Liberec, kteří se 
v minulém ročníku extraligy udrželi v 
nejvyšší soutěži zuby nehty až výhrou 
nad Mladou Boleslaví v závěrečném 
utkání dramatické baráže.

„Teď jde o to se z toho poučit  
a i z takové zkušenosti si vzít něco po-
zitivního,“ prohlásil kapitán týmu Petr 
Nedvěd, který se i v 41 letech rozhodl 
absolvovat ještě jednu sezonu v karié-
ře. „Je jasné, že loňský rok nechceme 
znovu opakovat.“

Posily zvučných jmen

Vedení klubu sáhlo v létě k opačné 
přestupové politice než v předchozích 
letech, navýšilo rozpočet a přivedlo 
několik posil zvučných jmen. Napří-
klad slovenského reprezentanta Mi-
lana Barteka, kladenského talentova-
ného útočníka Jakuba Valského nebo 
své bývalé hráče, kteří se v minulosti 
prosadili do českého národního muž-
stva, Jiřího Hunkese a Petra Vampolu.

Nedvěda nahradil Zacha

V úvodních zápasech sezony však 
Liberečtí těsně prohráli. Nejprve 0:1 
v přátelském duelu v Mladé Boleslavi, 
a poté vstoupili do letní mezinárodní 
soutěže European Trophy. Na startu 
Východní divize narazili na protivní-
ky ze Švýcarska, tedy země letošních 
finalistů mistrovství světa, a podlehli 

Liberecký Antoník Dušek se pokouší překonat brankáře Bernu Oliviera Gigona.  FOtO | www.hcBiLityGRi.cz 

Tygři posílili a věří v lepší časy
Liberecké hokejisty 
čeká další zápas 
European Trophy.  
V pátek zkříží 
hokejky s finským 
Tappara Tampere.

švýcarskému šampionu Bernu 4:5 ve 
Fribourgu a doma 2:4. Proti Švýca-
rům však ještě nehrál Nedvěd, který 
se připravoval individuálně a k týmu 
se připojil až v polovině srpna. Na jeho 
místě v elitním prvním útoku s křídly 
Bartekem a Vampolou zaskočil proti 
Bernu 16letý supertalent Pavel Zacha, 
člen reprezentace ČR do 18 let.

V programu Bílých Tygrů v Euro-
pean Trophy následovaly dva zápa-
sy ve Švédsku proti Brynäs Gävle a 
Djurgårdenu Stockholm (skončily po 
uzávěrce tohoto vydání) a na přelomu 

srpna a září čeká liberecké hokejisty 
konfrontace s elitními celky z Finska.

Nejbližší zápas: Finové

Zítra  v  půl  sedmé večer  se  
v Tipsport areně představí finský 
klub Tappara Tampere a v neděli  
1. září v 17.30 TPS Turku. Také Tap-
para své první dva duely prohrála - 
s Djurgårdenem 2:3 a s Brynäs 1:2. 
Turku nejprve porazilo Brynäs 3:2, 
později prohrálo ve Stockholmu 4:5 
až po samostatných nájezdech.

Závěrečná dvě utkání Východ-
ní divize European Trophy sehrají 
Bílí Tygři proti Pardubicím. V pátek  
6. září na ledě soupeře, v neděli  
8. září doma v Tipsport areně 
(17.30).

Extraligu zahájí svěřenci trené-
rů Pavla Hynka a Milana Černého 
v pátek 13. září v Třinci. První do-
mácí zápas je čeká v neděli 15. září. 
A bude to hned šlágr, protože do 
Tipsport areny přijede mistr repub-
liky Škoda Plzeň. Úvodní buly padne 
v 17.00 hodin.

Liberecko SpORt | 29. srpna 2013 | 37

iNzERcE

07-2897



 ■ ALEŠ MASTNÍK

TURNOV | Od čtyř let tančila v tur-
novské taneční škole, více než slušně 
zpívala a hrála divadlo. Se souborem 
dramatického kroužku zažila vyhlá-
šený Jiráskův Hronov, zkusila si dět-
skou scénu ve Svitavách a nahlédla i 
do loutkářské Chrudimi. A do toho 
si občas s klukama v pelešanském 
lomu střihla fotbálek. Postupem 
času se řada věcí v jejím životě změ-
nila, jen jedno jí zůstalo snad už na-
vždy. Pohledné subtilní sedmnácti-
leté brunetky je prostě plno všude, 
kde se objeví, a známá reklama by se 
dala parafrázovat jako „Kde to žije, 
tam je Nikol“.

„Jako holka jsem ráda vidět a baví 
mě neustále poznávat nové, včetně 
lidí. Do toho jsem abnormálně sou-
těživý typ, který se chytá jakýchkoli 
výzev,“ přiznává Nikola.

Za vše může kadeřnice

Když ve čtrnácti ze zdravotních 
důvodů končila taneční kariéru,  
z deváté třídy se hlásila na konzer-
vatoř, obor herectví. V konkurenci 
350 uchazečů neuspěla, ke čtrnácti 
šťastným jí chyběl zhruba stejný po-
čet příček. Komediální talent však 
rozvíjí dál. 

„Na doporučení kadeřnice jsem se 
z hecu v patnácti přihlásila do sou-
těže Dívka roku. Po úspěšném cas-
tingu v Plzni jsem se dostala až do 
celorepublikového finále v Jičíně a 
tam získala titul Miss sympatie. A to 
už byl jen krůček k současné účasti 
v iMiss, na kterou mě odkázala cho-
reografka jičínského finále,“ přiblíži-
la sympatická dívka, která nedávno 
místo lodiček nazula i kopačky diviz-
ního celku žen FK Pěnčín-Turnov.

Po dvou castingových kolech  
v pražském klubu Hany Bany se pro-
bojovala mezi deset vyvolených dí-
vek soutěže o nejkrásnější dívku in-
ternetu.

Samotné finále soutěže proběh-
ne v říjnu, pravděpodobně v Praze. 
V soutěži iMiss ani v letošním os-
mém ročníku nebude hrát roli pou- Sedmnáctiletá turnovská divoženka Nikol Červinková. FoTo | DALiBor KoNoPÁČ

 ❝ V jídle se 
naštěstí nemusím 
nijak omezovat. 
Nejradši mám řízek 
obložený řízkem. A co 
se týká vaření, zatím 
žádná sláva, ale hlady 
bych neumřela.

Divoženka Nikol Červinková 
bojuje o titul královny krásy
Před rokem vstoupila 
turnovská kopaná i na 
pole ženského fotbalu. 
Údajně nejpohlednější 
tým fotbalistek v divizi 
má zastoupení i ve 
finále iMISS 2013.

Fotogalerie na www.5plus2.cz

ze vzhled, ale i sympatičnost a vše-
obecný rozhled bez ohledu na výšku, 
rodinný stav nebo věk. Samotnou 
podobu finálového večera, kterému 
předchází internetové hlasování, 
dívky zatím neznají, takže speciál-
ní příprava či péče o míry 92-63-86 
nemá smysl. 

Křehká, přesto tvrdá

Karel Vodrážka, trenér divizních 
žen FK Pěnčín-Turnov, které teprve 
loni vstoupily do oficiálních soutěží, 
občas závidí ostatním trenérům vět-
ší fotbalovost jejich svěřenkyň. Oni 
zase na oplátku obdivují jeho divo-
ženky. Není tedy divu, že turnov-
ské Wild Women bude mezi fina-
listkami iMiss reprezentovat Nikol 
Červinková, která se také v jednom 
deníku objevila coby Dívka léta. „Ni-
kol si díky přirozeným pohybovým 
předpokladům a především přístupu 
k tréninkům vydobyla své stálé mís-
to v základní sestavě na levé straně 
obrany. I přes zdánlivou křehkost 
patří k nejtvrdším hráčkám. Z její-
ho fotbalového růstu mám obrov-
skou radost a spolu s celým týmem 
ji v soutěži o internetovou miss pod-
poříme,“ prohlásil Vodrážka. 

Řízek obložený řízkem

Turnovská adeptka bere kromě 
studia na pedagogické Střední od-
borné škole v Nové Pace vše ostat-
ní včetně běžných holčičích starostí 
s patřičným nadhledem a ničím se 
zbytečně netrápí. 

V jídle se naštěstí nemusím nijak 
omezovat. Nejradši mám řízek ob-
ložený řízkem, a co se týká vaření, 
zatím žádná sláva, ale hlady bych 
neumřela. O to raději peču,“ říká 
budoucí učitelka mateřské školy, 
kterou nadále láká třeba muzikálo-
vé herectví.

Nikol Červinkovou bude možné 
podpořit hlasováním na imiss.cz.
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Mohelka pod Letařovicemi. Z této plošiny házeli Severáci do vody narozeni-
nové oslavence. A voda je pěkně studená, to vím. Foto | M. PRokoPová

Mohelka, milá i drsná

 ■ MILAdA PRokoPová

StředočeSký, Liberecký kraj | 
Pro fotku soutoku Mohelky s Jize-
rou jsem musela do selské usedlosti 
s hnojem na dvoře, stájemi, slepice-
mi a velkým psem, který na mě vy-
startoval z chodby. „Nebojte se, ne-
sežere vás. Je to dobrák,“ volala na 
mě zřejmě babička rodiny. Fotku 
jsem ulovila, ale hned na startu mě 
z leknutí rozbolela hlava. 
Mohelnice na Jizerou je vesnička  

z 12. století s pseudorománským 
kostelíkem Panny Marie, který pů-
vodně románský opravdu byl. Spo-
juje v sobě názvy dvou řek, které se 
u ní stékají - Mohelky a Jizery.
Z Mohelnice  vyrážím po pěk-

né rovinaté asfaltce a cyklotrase  
č. 14 směrem na Libíč. Projíždím 
dva kraje Středočeský a Liberecký 
a dvě Podhory - v každém kraji jed-
nu. Řeka se motá kolem mě jako po 
deseti Svijanských a zákruty vyplňu-
jí šťavnatá luka, do kterých se může 
v případě, že se tahle opilka naštve, 
vylít.
Míjím vesničky s roztodivnými ná-

zvy. Například Chocnějovice nebo 
Buřínsko. Že by od buřinky nebo od 
bouření? Vzhledem k tomu, že míst-

Sedlejovice jsou na kopci mezi Hodkovicemi a Sychrovem. Mohelka poskakuje někde v údolí. Foto | toMáš LáNSký

ní hospoda je beznadějně zavřená, 
tipla bych si na to druhé. Taky bych 
se bouřila.

kaipan na dvorku

Dalším znakem opilky Mohelky 
jsou mlýny, třeba Válcový mlýn Ja-
roslava Paulů nebo mlýn v Podho-
ře číslo 2. V Libíči uhnu napravo do 
nejkrásnějšího úseku cesty. A pro-
tože ho znám i poslepu, zamířím 
nejdřív do Selského dvora U Brožů. 
Místní kulajda a svíčková jsou vyhlá-
šené široko daleko.
Na dvoře na mě z garáže vykukuje 

oslnivě červený sportovní vůz. Kde 
se tady vzal?
„To je kaipan, sám jsem si ho udě-

lal. Koupil jsem si karoserii a sestavil 
ho. Loni v zimě,“ informuje mě auto-

mechanik, farmář, stavitel a hospod-
ský v jedné osobě Jan Brož. Dovolí 
mi si do auta vlézt. A není to snad-
né. Člověk se tam skládá jak do bed-
ny iluzionisty Davida Copperfielda.
A frčím dál na Letařovice a Tráv-

níček. Míjím louku, na které už po 
desetiletí každé léto táboří liberecký 
dětský sbor Severáček. Právě odsud 
vím, co dokáže Mohelka. Nejednou 
nám nadzvedla podlážku ve stanu  
a vyhnala nás i na několik nocí do 
Bartošova mlýna, kde jsme měli zku-
šebny a základnu.
Projíždím Třtí, Radostín, sjíždím 

do údolí pod Sychrovem a pak supím 
prudce do kopce na Sedlejovice a zase 
dolů do Hodkovic. A pak už musím 
hodně dupnout do pedálů. Čekají mě 
kopce. Po rychlostní silnici, podél 
které se klikatí Mohelka, jet nemůžu, 

tak to vezmu po okreskách na Rado-
ňovice a Pelíkovice. Funím a chvílemi 
mám pocit, že nahoře bude cinkat klí-
či už jen svatý Petr. Za Pelíkovicemi 
cesta padá dolů a s Mohelkou se se-
tkávám zase v Rychnově.
Nějak zhubla a je z ní potok. Zase 

kopec? Už bez dechu šlapu po sil-
nici ke Kokonínu. Pramen Mohel-
ky se skrývá mezi rodinnými domky 
jen pár metrů pod kruhovým objez-
dem. Z něho se vydám do Jablonce 
nad Nisou. Mají tam nový areál vol-
nočasových aktivit na Čelakovické-
ho ulici, kam může zajít každý. Nabí-
zí dráhu pro in-line bruslení, hřiště 
pro in-line hokej, hřiště pro míčo-
vé hry, univerzální sportovní plochu  
i dětské hřiště a cyklostezku. Evrop-
ská unie na něj z ROP Severovýchod 
dala 20,9 milionů korun.

Louky, zátočiny, 
vísky s hrázděnými 
chalupami a mlýny.  
I pořádné krpály. 
Taková je 40 km 
dlouhá říčka Mohelka.

Na kole 
k pramenům
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Dotace z ROP Severovýchod: 
20,9 milionů korun 



Dukla se soustředí na extraligu
Volejbalový tým Dukla Liberec se v Harrachově 
připravuje na začátek soutěžního kolotoče, v němž 
chce trenér Michal Nekola vybojovat prvenství. 

Jakmile se na hřišti objeví žluto-červený tým, soupeři propadají panice. Vo-
lejbalisté z Dukly Liberec patří k nejlepším.  Foto | ARCHIV DUKLY

 ■ tomáš LánsKý

liberec | Porveme se o titul, hlásí 
z harrachovského soustředění trenér 
Dukly Liberec. Chce se o to pokusit  
s novým kádrem.   

Jak nyní probíhá příprava na ex-
traligu? Je atmosféra v týmu dob-
rá?

Přípravu jsme začali 5. srpna. Po 
týdnu přípravy v Liberci jsme se pře-
sunuli do Harrachova, kde v současné 
době absolvujeme kondiční soustře-
dění. Atmosféra v týmu je zatím dob-
rá. Kluci sami vědí, že se bez této pří-
pravy nelze obejít.

Sehráli jste už nějaké přípravné 
turnaje na antuce?

Doposud jsme neodehráli žádné 
přípravné utkání ani turnaj a soustře-
díme se pouze na kondici.

Obohatily váš kádr nějaké posily? 
Kdo přišel, kdo odešel?

Z loňského kádru odešli Matyáš 
Démar (ČZU Praha), Martin Vodvár-
ka (Ústí nad Labem), Adam Kamin-
ski (Polsko) a přišli Jakub Janouch 
(Zlín), Libor Leikep (Příbram) a Ja-
kub Vencovský (Benátky nad Jize-
rou).

Musíte být spokojený s tím, že 
v klubu působí několik hráčů re-
prezentace.

Samozřejmě, každý z hráčů, který 
se v národním družstvu objevil, má 
svoji kvalitu a já jsem velice rád, že 
reprezentační hráče v našem týmu 
máme.

Patříte ke špičce ligy. S jakým cí-
lem do další sezony míříte? 

V příští sezoně je náš cíl jasný, 
porvat se o titul, to znamená jedno-
značně postup do finále. Vše ostatní 
by pro mě byl neúspěch.

Jen v základní části budete hrát 
asi dvacet zápasů, vyhovuje vám 
hrací plán soutěže?

Vzhledem k tomu, že v letošní se-
zoně opět nastoupíme ve třech sou-
těžích (Extraliga, Český pohár, CEV 
cup), tak si myslím, že nám tento hra-
cí systém vyhovuje.

Soupiska

Smečaři: reprezentant 
Tomáš Hýský, Aleš 
Správka, Ryan Burrow

Univerzálové: Jan 
Hadrava, Jakub Vencovský

libero: reprezentant 
Václav Kopáček

blokaři: reprezentant 
Adam Zajíček, kapitán 
Lubomír Staněk, Libor 
Leikep, Marek Beer

Nahrávači: reprezentant 
Jakub Janouch a matador 
Pavel Řezníček

Triatlon začíná v neděli v Trojmezí
 ■ Vít štRUpL

HrÁDeK NAD NiSOU | Už v neděli 
1. září se v Hrádku nad Nisou usku-
teční 5. ročník Auto Enge triatlonu. 
Tratě jsou připravené tak, aby při-
lákaly třeba i začínající závodníky, 
kteří by si chtěli triatlon vyzkoušet 
na vlastní kůži. V minulých roční-
cích zde startovali například vlád-
kyně světového terénního triatlonu 
Helena Erbenová nebo několikaná-
sobný mistr republiky Pavel Jindra 
a pozvánky dostali i letos. Závod 

startuje v 11.00 v severní části are-
álu Kristýna, od 9 hodin je možné 
přihlášení na místě. Závod obsahuje 
plavání na 400 m, jízdu na horském 
kole na 18 km dlouhé trati a závěreč-
ný běh na 4 km. 

Součástí nedělního programu jsou 
i závody v kategoriích dětí a dorostu. 
Díky triatlonistovi Tomáši Slavato-
vi, Nadačnímu fondu Albert a firmě 
Author si mohou závodníci do 17 let 
vypůjčit kolo a přilbu. Děti do 11 let 
mají plavání nahrazené jinou disci-
plínou.  

Běh, plavání a jízda na kole, to jsou 
disciplíny triatlonu.  Foto | V. štRUpL
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Zlatá podkova: Třikrát 
zlatý Diráno 1
HUMPOlec | Devítiletý valach ple-
mene český teplokrevník 71/886 Di-
ráno 1 se stal v Humpolci mistrem 
České republiky ve všestrannosti  
v soutěži seniorů, vyhrál 48. ročník 
Zlaté podkovy 5plus2 a stal se Zla-
tým koněm seriálu. V jeho sedle byl 
trenér koně a jeho stálý jezdec Lubo-
mír Vrtek. Diráno 1, syn hannover-
ského plemeníka 2772 Calanthano, 
se narodil v Horních Heřmanicích 
a za Jezdecký klub při místní SOUz 
také startuje. V rodokmenu vítě-
ze najdeme na straně báby slavnou 
klisnu JM 3716 Diana A.  (kře)


