Teplicko
a Mostecko

ČÍSLO 27, ROČ. VIII

12. 7. 2019

ABECEDA

Karla Gotta
Život
legendy
od A do Ž

…str. 4 a 5

KAREL

GOTT

• Kdo mu zachránil život?
• Proč nesnáší jablka?
• Co radila jeho maminka
Luďku Sobotovi
a v čem si pomáhal
s Milanem Lasicou?
Čtěte uvnitř
speciálního vydání

Příští vydání
26. července
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

LOU FANÁNEK HAGEN

KARLŮV ATLAS SVĚTA

„Karel Gott je pro mě posel
dobrých zpráv. Jsem pyšný
na to, že jsem otextoval
některé jeho písně“
...str. 6

Úspěch a svatba v Las
Vegas, moře fanynek
v Německu, domov
na Bertramce

týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní.

...str. 8

Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

2 12. července 2019

Teplicko a Mostecko

Gottovi fanoušci
oslaví jeho výročí
speciální akcí
TEPLICE | Stovky gramofonových desek, magnetofonových kazet, DVD
nebo výstava plakátů, které spojuje jedno jméno – Karel Gott, nabídne mimo
jiné speciální akce, kterou tepličtí fanoušci populárního zpěváka připravili
k jeho narozeninám. Na příští sobotu přichystali pro všechny, které spojuje zájem o několikanásobného Českého slavíka, v areálu Regionální knihovny v Teplicích burzu, výstavu, besedu i aukci.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

Za netradičním odpolednem pod názvem Karel Gott 80+6 stojí dlouholetý
příznivec několikanásobného Českého
slavíka a organizátor kulturních akcí
Jiří Dušek. „Celou akci pořádáme k osmdesátým narozeninám Karla Gotta. Takže proto ta osmdesátka. Šestku jsme při-

Jiří Dušek (vlevo) se sběratelem
LP Karla Gotta. FOTO | ARCHIV J. DUŠKA
dali proto, že akce se koná šest dní po
zpěvákových narozeninách a shodou
okolností ji celou pořádá šest lidí,“ vysvětluje název Dušek.
V Seumeho kapli v zahradě teplické
knihovny začne ve 13.30 burza vinylů
a dalších hudebních nosičů spojená s výstavou plakátů zpěváka. „K vidění budou opravdové sběratelské perly a zajímavosti,“ zve Dušek. Hlavní program
pak na příznivce oblíbeného zpěváka
čeká od 18 hodin v sálu knihovny. Tady
se mohou setkat se skalními fanoušky
mistra, kteří budou vyprávět o svých zážitcích spojených s Karlem Gottem. Nebude chybět ani Jiří Dušek, jenž si na besedu přichystal téma Gott a Teplice,
nebo Jaroslav Černoch, který před desítkami let emigroval do Německa, a tak
bude vyprávět o fenoménu Gott a jeho
příznivci u našich západních sousedů.
Celou akci ukončí v 19.45 charitativní aukce kuriozit ze sbírek fanoušků zpěváka. Jednotlivé akce lze navštívit i samostatně. Vstup je zdarma.
(men)

Kolony v Bílině budou
místní trápit ještě léta
Problém může vyřešit
výstavba tunelu. Nyní
vzniká jeho studie.
PAVEL PŘIBYL
BÍLINA | Plánovaný obchvat Bíliny, po
kterém zdejší obyvatelé volají už déle
než 30 let, se o krůček přiblížil. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) momentálně
provádí technicko-ekonomickou studii
takzvané varianty Z, která počítá s průtahem v tunelu pod střední částí města
a maximálním využitím stávající silnice
v okrajových částech. Studie by měla určit, zdali je toto řešení reálné a pokud
vše dobře dopadne, v roce 2025 by se
mohlo začít stavět.
„Na základě pověření ministerstva dopravy v současné době probíhá geotechnický průzkum, jehož výsledky a doporučení budou podkladem pro dokončení
studie. Předpokládáme, že výsledky průzkumu budeme mít k dispozici do konce července, kompletní výsledky studie
včetně technického návrhu a ekonomického posouzení pak začátkem příštího
roku,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký
s tím, že až výsledky průzkumu určí další postup. „Nicméně věříme, že varianta
Z bude pro řešení silnice I/13 v Bílině
nejlepší. Uvedené datum je odhadovaným předpokladem, který bude upřesňován na základě dalších informací získaných v rámci procesu přípravy, vývoje
právních předpisů a na základě postupu
přípravy,“ doplnil Studecký.

Tunel jako jediné řešení
problému

Podle starostky Bíliny Zuzany Schwarz
Bařtipánové je tunelové řešení průtahu
městem nejschůdnější variantou. „Podloží pod silnicí prý není úplně ideální,
ale technicky to řešitelné je. My se jednoznačně přikláníme ke průtahu městem v tunelu pod hlavní silnicí. Pokud
by nebyl možný, další variantou je pak
takzvaná východní varianta obchvatu
města,“ připomněla starostka starší variantu, která však byla v minulosti vyhodnocená jako neefektivní.
Kolik by plánované tunelové řešení
stálo, se zatím neví. Relevantní odhad
stavebních nákladů zatím není k dispozici. „Bude ale součástí studie, která bude

Při průjezdu Bílinou musí řidiči počítat s častými kolonami. Nepřetržitý
proud aut trápí i místní.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
dopracována na základě výsledků geotechnického průzkumu,“ podotkl Studecký.
ŘSD momentálně s jinou variantou
nepočítá, i když žádnou z předchozích
ještě nevyloučilo.
„V současné době prověřujeme jen tunelovou variantu. Studie, ať už budou
její výsledky a doporučení jakékoliv,
bude po dokončení předložena Centrální komisi ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu. Dokud nebudou známy výsledky studie včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a neproběhne
proces EIA, nedají se žádné varianty vyloučit. Nicméně se ukazuje, že varianta
východní obchvat se pro svou délku neu-

kazuje efektivně a varianta X, která počítá s tunelem a dlouhou estakádou, má
vysoké stavební náklady. Proto prověřujeme variantu Z s tunelem pod střední
částí města a maximálním využitím stávající silnice v okrajových částech, která se snaží eliminovat nevýhody obou
variant,“ dodal mluvčí ŘSD.
Podle Bařtipánové už je na čase, aby
se s dopravní situací v Bílině něco udělalo. „Situace v našem městě se dlouhodobě zhoršuje a je potřeba ji řešit. Přestože
jsem optimista, nevěřím, že by se mohlo začít stavět v roce 2025. I kdyby to
ale bylo o 5 let později, tak za to budeme rádi. Budeme dělat vše, co bude v našich silách, aby co nejdříve padl konečný verdikt,“ doplnila starostka.
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V Mostě už lze krásně bloudit
Na vrchu Šibeník slouží
nejen dětem obří 3D
bludiště i rozhledna.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ZUZANA MENDLOVÁ
MOST | Spolu se začátkem prázdnin se
v Mostě otevřelo největší 3D bludiště
v Česku. Svou velikostí netradiční stavba vyrostla v lokalitě na Šibeníku přímo
v centru města. Bludiště dosahuje výšky deseti metrů a ve třech patrech nabízí 25 všelijakých lanových překážek
a 19 přestupových domečků. Součástí
stavby je i šestadvacet metrů vysoká vyhlídková věž, ze které se otevírá krásný
pohled na okolní vrch Hněvín nebo
Širák. „Bludiště by mělo oživit zdejší lokalitu a i do centra města přilákat turisty,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega.
Originální stavbou na vrchu Šibeník
se přitom podle původních plánů vedení města měly děti proplétat už loni
v létě. Radnice měla už na konci loňského února vybraného zhotovitele, ale
jiný zájemce s nejnižší nabídkovou cenou, kterého město vyřadilo kvůli nesplnění několika podmínek v zadání, podal
stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. První zemní práce na stavbě atrakce tak mohly začít až loni na
podzim. Teprve letos pak začala vyrůstat i dřevěná nadzemní konstrukce. Ještě během přípravných prací se podařilo
archeologům, kteří také lokalitu v místě
atrakce zkoumali, nalézt pozůstatky nacistického tábora.

V centru Mostu vyrostla netradiční atrakce, která by měla podle plánů vedení radnice do města přilákat nové turisty
a návštěvníky.
FOTO | ZUZANA MENDLOVÁ
Návrh věže a 3D bludiště získal už
loni na jaře první cenu od veřejnosti
v anketě Dřevěná stavba roku v kategorii dřevěných konstrukcí a vyhlídková
věž zaujala i odbornou porotu, která návrh ocenila 3. místem za nejlepší dřevěnou stavbu roku. V anketě o nejlepší dřevěnou stavbu roku, již vyhlašuje Nada-

Nové sedačky v Citadele
bude možné adoptovat
LITVÍNOV | Možnost adoptovat si sedačku v kinosále litvínovské Citadely
nabídne už brzy společnost Sportas. Ta
chystá jejich výměnu a peníze na nové
by vedle příspěvku z rozpočtu města
chtěla získat i netradičním způsobem.
„Rekonstrukce sedaček v kinosále je
nutná. Jsou za zenitem své životnosti
jak z hlediska morálního i technického
a neodpovídají současným požadavkům diváků,“ zdůvodňuje záměr společnosti její jednatel Miroslav Otcovský.
Zájemci z řad veřejnosti či firem by
si mohli v akci s názvem Adoptuj si sedačku za určitý obnos adoptovat buď celou sedačku nebo i jen její část. Noví
majitelé by se pak měli dočkat zvýhodněné nabídky na akce kulturního centra
a svého jména na štítku přidělaného
k sedačce.

„Interiér kinosálu je téměř původní.
Má své kouzlo a nepředpokládáme žádné výrazné změny. Technické vybavení
nutné pro promítání kina, divadelní
představení či koncerty je poměrně
nové a současnému programu vyhovuje. Velikým problémem je však stav
podlahové krytiny a sedaček. Společnost navrhuje provést jejich komplexní
výměnu,“ upozorňuje Otcovský.
Celkové náklady na obnovu sedaček,
které pochází ze sedmdesátých let minulého století, včetně výměny podlahové
krytiny, se mají vyšplhat ke třem milionům korun. Práce by měly proběhnout
v létě příštího roku spolu s plánovanou
rekonstrukcí vzduchotechniky. Po úpravách se počítá, že se kapacita sálu, která
je dnes 482 míst, sníží zhruba o padesát
míst.
(men)

ce dřevo pro život, přitom soutěžilo 95 staveb v osmi kategoriích.
Návštěvníkům bude bludiště, které je
určeno všem od tří let věku, spolu s věží
sloužit od jara do podzimu. V zimě
bude kvůli bezpečnosti nový turistický
cíl uzavřený. Rodinné vstupné vyjde na
120 korun. Pro ty nejmenší je pod bluINZERCE

dištěm připraveno menší hřiště, za které se neplatí. V místě je k dispozici i stánek s občerstvením. Ti, co přijedou na
Šibeník na kole, mohou využít i speciální uzamykací boxy, do kterých lze schovat celé kolo.
Město za lanovou atrakci zaplatilo ze
svého rozpočtu téměř 34 milionů.

BEST CENTRUM

CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA
Prodej přípravků BOCHEMIT, KARBOLINEUM
proti plísním, houbáma dřevokaznému hmyzu

www.bestostrava.cz

ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 731 442 466, TEPLICE PROSENICE
Obchodní zástupce ČECHY

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

800 22 33 88

VOLF, tel.: 776 118 764

www.vykupzahotove.cz

Přijedu - zaplatím, seriózně.
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Ústí, Litoměřice a Děčín

Abeceda osmdesátníka Gotta:
Česko nemá větší hudební hvězdu než Karla Gotta.
Gott je pojem i v Evropě, Gott je „instituce“.
V neděli 14. července oslaví 80. narozeniny a týdeník
5plus2 k jeho jubileu sestavil Mistrovu abecedu.

A

erovky – Karel Gott má v oblibě
stará auta. Na jeho sbírku se jednou
přišla podívat i zakladatelka Mistrova českého fanklubu Alena Hájková. „O téhle jeho vášni se moc neví. Když jsem byla
u Gottů poprvé, sbírka starých aut mě udivila. Znala jsem se s jeho maminkou, která
mně jednou ty veterány ukázala. Bylo jich
tam několik, třeba aerovky,“ říká. K zajímavým kouskům z jeho sbírky patří Mustang
z roku 1975, který si nechal dovézt z Itálie.

B

ertramka – Ačkoliv Gott po několikerém stěhování hodlal v 70. letech zakotvit ve vyhlédnutém
domě ve Strašnicích, nakonec dal přednost
smíchovské prvorepublikové vile Bertramka. Objekt, v němž zpěvák bydlí od roku
1974, původně patřil československému
ministrovi stavebnictví Karlu Polákovi.
Ve vile dřív žili i Gottovi rodiče.

C

areless love – Od poloviny roku
1960 vznikaly první Gottovy nahrávky pro Supraphon s orchestrem
Karla Vlacha. Na jejich vydání však došlo
až roku 1963. Leckoho možná překvapí, že
první z těchto nahrávek, píseň Careless
love, nazpíval Gott v angličtině. Později ji
nazpíval česky s hercem a zpěvákem Rudolfem Cortésem pod názvem Nestálá láska.

mi ze západního Německa a vážně zvažoval emigraci. StB začala mimo jiné vyslýchat Gottova otce a zpěvák následně napsal
dopis Gustávu Husákovi, kterým de facto
podpořil normalizaci a žádal v případě svého návratu o shovívavost. Tu mu Husák zaručil, a tak se zpěvák vrátil.

F

estivaly – Když měl Karel Gott
v roce 2013 poprvé vystoupit na
rockovém festivalu Rock for People, byla to spíš sázka do loterie než na
jistotu. Jak tehdy 73letého zpěváka přijme o generace mladší publikum naladěné spíš na ostré kytarové riffy než
na Včelku Máju? Výsledkem byl ale
absolutní úspěch. Publikum řádilo,
k nohám mu přistála i podprsenka.
Od té doby si rockový festival vyzkoušely třeba i Hana Zagorová
nebo Marie Rottrová.

G

v bývalé Gottově vile v Jevanech přibližovalo fanouškům zpěvákovu kariéru i soukromí, skončilo po sotva třech letech
v roce 2009. „Mít muzeum v době, kdy člověk žije, je něco nevídaného,“ liboval si
zpočátku Gott. Plány ale zhatily finanční
problémy po zmizení podnikatele Jana
Moťovského, který objekt – jenž Gott vlastnil od roku 1969 – koupil v roce 2005.

H

ymna – Při sametové revoluci
v listopadu 1989 Karel Gott nečekaně zazpíval z balkónu Melantrichu
davu lidí na Václavském náměstí hymnu s
Karlem Krylem. „Kryl později litoval, že

I

ottland – Velká očekávání, ale o to větší zklamání. Muzeum, které

J

ablka – Jestli zpěvák něco nemá
opravdu rád, tak jsou to jablka. „Nesnáším ani ten zvuk, jak se někdo vedle mě zakousne. To mám husí kůži,“ popisoval před lety. „To je skoro pořád, protože já jablka miluju,“ reagovala manželka Ivana.

Č

K

niha – Už řadu měsíců píše Karel Gott vlastní memoáry. Na
knize pracoval i při nedávné dovolené u moře, jak dosvědčily rodinou
zveřejněné fotografie. „Bude to moje
kniha a ne kniha o mně beze mne. Bude
v ní spousta dosud nezveřejněných fotografií a materiálů. Věřím, že si příznivci
rádi na tu pravou knihu počkají,“ uvedl.

L

ady Carneval – Gottův skutečně
světový hit vznikl v roce 1968,
kdy zpěvák reprezentoval Československo na festivalu Zlatý kohout
v Brazílii. „Karel Svoboda jej zkomponoval za deset minut,“ vzpomínal. Píseň
v soutěži zvítězila a v příštích letech se
dočkala více než 30 cizojazyčných verzí.

FOTO | 2x FACEBOOK KARLA GOTTA

D

oubice – Zatímco oficiální oslavu
Gottových osmdesátin hostilo Divadlo Na Jezerce, soukromá sešlost se odehrála v před nedávno dokončené roubence v Doubici na Děčínsku. Když
si dům určený k relaxaci mimo Prahu začal
Gott stavět, život ve vísce to obrátilo vzhůru nohama. Na slavného souseda si ale
místní už zvykli. „Jo, už je doubickej,“ řekla do televize jedna ze sousedek.

E

Ch

arlotte – Ve zpěvákových
stopách kráčí 13letá dcera
Charlotte Ella (na snímku vpravo). S ní nazpíval písně do pohádek Anděl
páně a Když draka bolí hlava. Naposledy dojali národ skladbou, kterou pro ně napsal Richard Krajčo, Srdce nehasnou. „V projevu je
hotová zpěvačka. Nemá žádné problémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ říká
Gott. S manželkou Ivanou má ještě mladší
Nellu Sofii. Z předchozích vztahů má dvě
dcery – starší Dominiku a Lucii.

lumináti – Gottovy výroky podporující konspirační teorie občas vzbudí pořádnou odezvu. Český klub skeptiků
Sisyfos mu za rok 2002 dokonce udělil anticenu Bludný balvan. „Běh světa řídí vysoké nadstátní kruhy, takzvaní ilumináti
nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až
po mysticko-okultní organizace,“ citovali
skeptici z Gottova rozhovoru.

KD – V mládí pracoval coby elektromontér v ČKD. Jeho mistr Jan
Novák po více než 40 letech vzpomínal, že Gott dostával plat 6 korun na hodinu. „Přišel k nám jako vyučenej. Ale elektrikařinou by nikdy neprorazil jako zpěvem, na velké akce jsem ho vážně neposílal,“ hodnotil Novák Karlovu zručnost.

migrace – Tři roky po okupaci Československa se Gott nevrátil společně s Ladislavem a Jiřím Štaidlový-

se mnou vystoupil. Ty si s ním nezadávej,
nahlodávali ho nějací jeho přátelé,“ vzpomínal Gott na chvíli, kdy se protnuly světy disentu a normalizačního mainstreamu.

M
FOTO | HERMINAPRESS

atějíček – Na počátku své pěvecké kariéry používal Karel
Gott jméno Karel Matějíček.
Bylo to prý proto, že na prvních koncertech nechtěl dělat ostudu svému tatínkovi. Prý se tak stalo na úplně prvním
vystoupení – amatérské soutěži Volné
Tribuny, kterou však nakonec vyhrál.
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Od Aerovek po milované Ženy
N

ejvětší Čech – Psal se rok 2005
a lidé vybírali v anketě největšího
Čecha. První tři místa obsadil Karel IV., TGM a Václav Havel. Karel Gott
byl 13., ovšem první mezi žijícími osobnostmi. Souběžnou anketu o největšího padoucha vyhrál Klement Gottwald.

R

eklama – V roce 2011 účinkoval v
povedené sérii reklamních spotů na
ledový čaj. V nich se představil
jako prezident, který se na tiskové konferenci odmítá vzdát oblíbeného nápoje a ukázal
tak svůj smysl pro humor. Prodeje šly podle
výrobce nápojů díky spotům nahoru.

Ř

íkám to písní – Úspěšná životopisná kniha Říkám to písní z roku
1968 byla svého času povinnou výbavou každé Gottovy fanynky. Zpěvák v ní
popisuje své první úspěchy i neúspěchy z raných let kariéry. Mimo jiné v ní vypráví zajímavosti z doby, kterou strávil ve Vegas.

O

brazy – Karla od malička přitahuje
malování. Čert ví, jak by to dopadlo, kdyby se dostal na výtvarnou
školu, kam se hlásil. „Večer se posadím před
plátno a do rána vykouzlí mé ruce obraz. Maluji problémy, které tíží mou duši. Obrazy
jsou zrcadlem mého charakteru,“ říká. Jeden
se v aukci nedávno prodal za 1,2 milionu.

P

olydor – Spolupráce s německou
gramofonovou firmou Gottovi vynesla řadu úspěchů. V letech 1967
až 1988 pro ni natočil přes 400 nahrávek.
A v 70. letech od ní dostal spolu s Karlem
Svobodou zlatou desku za 1 250 000 prodaných desek s megahitem Die Biene Maja.

Q

ueen – Mezi anglické písně, které
se v průběhu let ocitly v Gottově
repertoáru, patří i skladba Freddieho Mercuryho The Great Pretender. Na turné s operní divou Evou Urbanovou v roce
2010 zařadili do programu mix hitů legendární kapely a zpívali I Want To Break
Free, Radio Ga Ga a We Will Rock You.

S

voboda – jeho vrchním textařem
byl Karel Svoboda. V roce 1978 mu
Gott z vystoupení ve Slaném přál ke
čtyřicetinám: „Oslavuje dvě výročí, jedno
se týká jeho věku, druhé osobní váhy. Po
dlouholeté redukční dietě se mu podařilo dosáhnout váhy 80 kilogramů. Let má poměrně méně, přesně polovinu. Dovolte mi,
abych mu k jeho 40. narozeninám popřál
mnoho úspěchů v jeho další dietě. Živijó!“

Š

taidl – S bratry Jiřím a Ladislavem
Štaidlovými se seznámil v Semaforu, později založili Divadlo Apollo.
Předčasně zesnulému Jiřímu zpěvák vděčí
za život. Při autonehodě s Milanem Chladilem v roce 1966 Gottovi střep téměř amputoval nos. Do nemocnice jej dopravil právě
Štaidl, který jel v autě za nimi. „Lékař tehdy
řekl, že kdyby mě Jirka přivezl o pět minut
později, tak by mi nos nezachránil a za dalších pět minut bych patrně vykrvácel.

T

anec – Během oslav sedmdesátin
se umělce na TV Óčko zeptali na
jeho tanec. Karel se ke svému taneč-

nímu umění vyjádřil takto: „Víte, můj tanec, to není netalent, ale nepochopená choreografie.“ Britský herec Rowan Atkinson prý uvedl, že Gottův tanec z klipu Trezor z roku 1967 byl jedním ze zdrojů inspirace k vytvoření postavy Mr. Beana.

U

čitel – Gott měl za svůj život několik rádců a učitelů zpěvu. Tím nejzásadnějším byl rodák z Kyjeva
Konstantin Karenin. „V profesním životě
bylo mým největším štěstím potkat ty
správné lidi. Například učitele zpěvu Konstantina Karenina, protože ač už jenom
učil, zpívalo mu to senzačně,“ uvedl Gott.

levizi probíhala talentová soutěž X Faktor,
Gott si v ní zazpíval jako hlavní host.

Y

ouTube – Gott je velmi vyhledávaný i na serveru YouTube. Skladba Ta pravá, kterou pro něj napsal
Marek Ztracený, má aktuálně více než pět
milionů zhlédnutí. Největší senzací je zatím poslední píseň Srdce nehasnou, kterou
nazpíval se svou dcerou Charlotte, od Richarda Krajča. Klip sklidil za pouhé dva
měsíce přes osm milionů zhlédnutí.

V

čelka Mája – Úvodním songem
kresleného seriálu z roku 1975 si
Gott získal srdce i malých posluchačů. Paradoxně se mu přitom do této práce
nechtělo. „To nedopadne dobře, děti nejsou
moje publikum,“ bránil se Gott. Karel Svoboda mu ale vytrvale oponoval. „Musel
jsem ho lámat. Porůznu po hospodách jsme
o tom diskutovali, až nakonec souhlasil.“

W

aldemar – Gottův hudební rival a zároveň povahový protipól byl Waldemar Matuška. Psalo se o nich, že jsou jako Sparta a Slavia.
Kovbojský romantik uhlazeného tenora
v 60. letech dvakrát porazil v anketě Zlatý
slavík. „Vždycky, když jsme byli v televizi,
lidé druhý den hodnotili, kdo z nás je lepší.
Pro publikum to bylo dobré,“ říká Gott.

X

Faktor – Osobní kouzlo, charisma. Zkrátka vše, co se nedá naučit.
Karel Gott uchvacuje fanoušky i kolegy a blízké nejen svou pracovitostí a zároveň vlídností, ale i něčím, co se nedá definovat. Je příznačné, že když v roce 2008 v te-

Z

latý slavík – První ročník soutěže
v roce 1962 vyhrál Waldemar Matuška s písní Láska nebeská. Rok
poté zvítězil Karel Gott a jeho Oči sněhem
zaváté. Poté triumfoval ještě 40krát. Velkým rivalem byl v letech 1986 až 1988 vítěz slavíka Dalibor Janda, Gotta naposledy
v roce 2012 porazil Tomáš Klus. „Očekával jsem to, texty jeho písní mluví lidem
z duše,“ reagoval Gott na porážku.

Ž

eny – Karel měl v životě řadu žen,
ovšem k oltáři ho dovedla jen jediná, bývalá produkční Ivana Macháčková. Brali se v roce 2008 v Las Vegas. Poprvé se potkali o 10 let dříve na předávání
cen TýTý. Už tehdy Gotta zaujala a požádal ji o telefon. Dostal ale košem. „Já jsem
mu tenkrát dala špatné číslo. Věděla jsem,
že on je zadaný a já také,“ přiznala později.

INZERCE

Čeští senioři přišli Rentě z nemovitosti na chuť
I český senior může prožít důstojný život a nebýt odkázán pouze na starobní důchod. Stačí, když
si vezme půjčku, kterou nemusí splácet. Už stovky klientů v naší zemi mají zkušenosti s Rentou
z nemovitosti, další se o ní postupně dozvídají a přidávají se. Oč vlastně jde?
Mnozí důchodci jsou bohatí. Patří jim dům nebo byt, ale života
si moc neužívají, protože berou nízký důchod. Společnost FINEMO.CZ, která vznikla před 4 roky, se inspirovala v zahraničí
a našim seniorům chce na stará kolena přilepšit. Díky licenci,
kterou jí udělila Česká národní banka, může důchodcům zatím
jako jediná nabízet Rentu z nemovitosti. Říká se jí také zpětná
hypotéka a její obliba ve světě a teď i v Česku raketově roste.
Zásadní je, že dům nebo byt nadále zůstává majetkem seniora. Senior nic nesplácí, tato povinnost přechází až na dědice.
Ti se ale nemovitosti vzdávat nemusejí. Je úplně lhostejné,
jakým způsobem hypotéku splatí. Klidně mohou použít své
úspory nebo situaci vyřešit jinak, po svém, většinou však prodejem nemovitosti.
Senioři si buď zažádají o jednorázovou výplatu peněz, nebo
dostávají každý měsíc předem dohodnutou částku. Někteří
dávají přednost kombinaci obou těchto forem. A na co všechno se dá hypotéka využít? Na cokoli. Žádné limity neexistují.

Spokojení důchodci cestují, setkávají se s přáteli, sportují, dopřávají si. Podporují vnoučata na studiích, věnují se finančně
náročným zálibám, jejich životní úroveň roste.
Zkušenosti se zpětnou hypotékou ze zahraničí jsou pozitivní.
Dědictví je sice kvůli splátce půjčky nižší, ale pokud důchodce nemovitost zvelebil, může i díky tomu hodnota zvelebené
nemovitosti vzrůst.

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

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Karel je posel dobrých zpráv
Ačkoliv je punk-rocková kapela Lou Fanánka Hagena
Tři sestry tvorbě Karla Gotta na míle vzdálená, mistr
má ve Fanánkovi velkého obdivovatele. „V 80. letech
jsme byli každý na opačné straně, my hrát nemohli,
on patřil k povolované části umělců. Pak jsem ale
na něj změnil názor a byl jsem jím okouzlen, což trvá
dodnes,“ říká muž, který před 16 lety spoluorganizoval
iniciativu, jež chtěla Karla Gotta za prezidenta.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Když se Karel Gott po těžké nemoci
vracel na podzim 2016 ke zpěvu, text jeho
comebackové písně Země vstává mu napsal Lou Fanánek Hagen. „Jsem pyšný, že
jsme spolu pracovali,“ zdůrazňuje svérázný frontman Tří sester, ale také textař vyhledávaný napříč hudebními žánry. „Přeju Karlovi, at má pořád sílu být na pódiu.
Tak nějak doufám, že tady bude pořád,“
přemítá nad Gottovou osmdesátkou.
Jak jste Karla Gotta vnímal v přelomovém období konce 80. a počátku
90. let, když vám bylo kolem 25 roků
a punk-rocková hudba měla za komunistů stopku? Byl pro vás Karel Gott
uznávanou hudební autoritou, nebo
symbolem hudebního „zla“?
Hudbu a zpěv Karla Gotta jsem vnímal už
od dětství, třeba z večerníčku Dorotka a
papoušek. Pro mne představoval vždy
symbol zpěváka. Samozřejmě patřil k té
povolované části umělců, stejně jako Michal David nebo Hana Zagorová. Na rozdíl od nich my jsme hrát nemohli, byli
jsme tedy na druhé straně.

ný „kníže pornofolku“. Je vyhlášený tak
velmi sprostými písněmi, že z vystoupení či
z hospod, kde hraje naživo, odcházejí i otrlí štamgasté a ženy si zacpávají uši, pozn.
red.). Karel na to dodnes pamatuje jako na
velký zážitek. (Říká se, že Karel Gott si tehdy Závišovy sprosté písně ještě koupil
a pouštěl si je celý den doma na pražské
Bertramce, pozn. red.)
Mnohé překvapilo, jak Karla Gotta
před pár lety nadšeně přivítalo publikum i rockových festivalů jako Rock
for People. Čím to může být?
Tím, že on je legenda a vystoupení jsou
profesionálně připravená, tak si lidé i na
rockových festivalech vždy přišli na
své.

Přišla u vás později změna ve vnímání
Karla Gotta a jeho písní?
Ano, změna přišla. Postupně jsem začal
vnímat věci, které Karel řekl, přečetl jsem
různé knihy, začal jsem se zajímat, a najednou z něho přestala být ta placatá figura populárního zpěváka. Zaujaly mě jeho názory a specifický smysl pro humor, vlastnosti, které řada dalších populárních zpěváků
prostě neměla. Nakonec jsme se v průběhu
90. let seznámili a já byl okouzlen, což
trvá dodnes. Karel Gott je fajn člověk.
Zpívali jste někdy na jednom pódiu?
Pro Karla Gotta jsem sice připravoval tři
texty jeho písní, na pódiu jsme ale spolu
nezpívali.
Ani třeba jen tak v hospodě u piva pro
radost?
To opravdu ne. Myslím, že v hospodě
u piva asi Karel ani zpívat nebude. Ale
zrovna u piva jsme se spolu nasmáli třeba
na křtu jedné desky Tří sester. Tam také vystoupil Záviš (Písničkář a básník, přezdíva-

Když s Karlem Gottem spolupracujete, co vás na něm a vzájemné spolupráci či komunikaci nejvíc baví?
Víte, naše spolupráce sice nikdy nebyla
tak blízká, jak z té otázky chápu, ale vnímám ho prostě už od svých raných let,
a tak nějak doufám, že tady bude pořád.
Karla Gotta znají všichni, jsem pyšný na
to, že jsme spolupracovali a že vlastně on
ví, kdo jsem já.
Za co si „zlatého slavíka“ vážíte a čím
vás inspiroval?
Velmi se mi líbí jeho životní cesta a styl
umělecké tvorby. Je to prostě „posel dobrých zpráv“. Elegantně dokázal spolupracovat jak s minulým režimem, tak v době,
která přišla potom. Budu se asi opakovat,
ale Karel Gott je prostě fajn.
Kterou jeho píseň máte nejraději?
Mám jich rád spoustu, jeho písně jsou propojené s mým dospíváním a mládím. Nehodnotím je hudebně, je to prostě součást
toho „filmu“, tedy života, který žiji. Třeba
píseň „Je jaká je“ – ta mě chytne za srdce
vždy, protože si vzpomenu, že ji hráli někde na koupališti, když mi bylo čtrnáct patnáct. Jsou to prostě takové moje hezké
vzpomínky.
V roce 2003 jste byl součástí iniciativy Karel Gott prezidentem, s hudebníky Alešem Brichtou a Pe-

trem Pečeným jste Gotta prosazovali
jako prezidentského kandidáta. Jedním z důvodů celé akce bylo, aby se
z volby Havlova nástupce nestala fraška. Když jste se Karla Gotta poprvé zeptali, zda by souhlasil s využitím své
osoby do kampaně, jak reagoval?
To byla asi naše nejtěsnější spolupráce.
Reagoval opatrně, ale pozitivně. Nakonec
potvrdil, že s tím souhlasí. Nerad bych do
detailu tuto iniciativu rozebíral, vše bude
v knize, kterou Karel právě připravuje.
Karel Gott bydlí už léta v Praze
na Bertramce, kousek od místa, kde
v Praze pobýval i Mozart. Vidíte v tom
nějakou spojitost a symboliku?
Spojitost tam vidím, nechal jsem se tímto
postřehem inspirovat a napsal píseň s názvem „Dva mistři“, kde jsem si s tématem,
že na Bertramce je Mozartův duch, pohrál.
(V písni pro kapelu Doctor PP se zpívá
o tom, jak si oba mistři dají po ránu šampaňské a domlouvají společné vystoupení. Mozart ale nechce vystupovat jako Gottův předskokan, a tak z akce nakonec sejde; pozn.
red.) Samozřejmě to ale není tak, že kdo
žije na Bertramce, je automaticky mistr.
Co byste Karlovi k jubileu popřál?
Ať má pořád sílu být
na pódiu!

FOTO | PROFIMEDIA

FOTO | DAVID NEFF, MAFRA

Karel Gott for President!
Karel Gott na Hrad? V roce 2003 přišla trojice hudebníků Lou Fanánek Hagen, Aleš Brichta
a Petr Pečený s iniciativou „Karel Gott - prezident“. Dodnes není úplně zřejmé, nakolik šlo o
recesi a nebo naopak o vážně míněnou záležitost ovlivněnou tím, že parlament tehdy
zdlouhavě volil nástupce Václava Havla a přímá volba hlavy státu byla ještě v nedohlednu.
„Neděláme to z plezíru,“ tvrdil Aleš Brichta. „A jestli v tom někdo vidí happening? Ať si to
každý přebere, jak chce,“ dodal. Podle Fanánka a ostatních mohl Gott získat milion podpisů.
„Jestli jeho kandidatura připadá směšná, ať si vzpomene na konec roku 1989, kdy se všem
zdála směšná kandidatura Havla.“ A co na to tehdy sám Karel Gott? „O iniciativě jsem byl
osobně informován. Svoji kandidaturu budu zvažovat až v případě přímé volby hlavy státu.
Prozatím to považuji za předčasné. Věřím našim zákonodárcům, že mne svým smysluplným
chováním ve 3. volbě prezidenta tohoto těžkého dilematu ušetří,“ napsal tehdy v první reakci.

Naše
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Tesco Řecký jogurt
140 g
(100 g = 9,93 Kč)

Následujte modrou
a plaťte méně každý den
Ve svém obchodě najdete stovky produktů s označením „Naše cena“.

Naše
cena.

1390
Ms Molly’s Dort mražený
615 ml, více druhů
(100 ml = 2,10 Kč)

Naše
cena.

1490

Tesco Kuskus
500 g
(100 g = 4,98 Kč)

Naše
cena.

2490
Naše
cena.

2690
Tesco Kapesníčky
10× 10 ks, 3 vrstvy, více druhů
(1 ks = 0,15 Kč)

Naše
cena.

790

1290
Tesco Olej řepkový
1l

Makovka
80 g
(100 g = 9,88 Kč)

Tesco Sirup
0,7 l, více druhů
(1 l = 47,00 Kč)

Naše
cena.

3290
Naše
cena.

Brunos Granule pro psy
10 kg
(1 kg = 17,99 Kč)
Neplatí pro
HM Praha Národní.

17990

Nabídka platí do vyprodání zásob ve všech hypermarketech Tesco. Dostupnost
produktů prostřednictvím služby Tesco Online nákupy může být omezena v závislosti
na nabídce prodejny. Kampaň „Naše cena“ neplatí pro prodejny Tesco Express.

Naše
cena.
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Gottův atlas světa
Z nádherné smíchovské vily na Bertramce, kde žije
s manželkou Ivanou a dcerami Charlotte Ellou a Nellou
Sofií, se zpěvák Karel Gott vydává na cesty do ciziny.
Jak vypadá jeho atlas světa? Která místa zeměkoule
má rád a kde se českému slavíkovi líbí a daří?

Text: VERONIKA STREJCOVÁ. Foto: MAFRA, PROFIMEDIA

LONDÝN

FINSKO

V roce 1968 se dějištěm Velké ceny Eurovize stalo
hlavní město Británie, kde Karel Gott zkoušel štěstí,
ale skončil třináctý. O tři roky později se v Londýně
sešel s Johnem Lennonem a Yoko Ono. Společné
koncerty však komunistická vláda překazila.

Žije tam jeho prvorozená dcera Dominika, kterou
před lety do Finska zavedla láska ke kytaristovi Timovi Tolkkimu z heavymetalové kapely Stratovarius.

MOSKVA
Slavík koncertoval v Rusku už
v roce 1962. Před osmi lety
od Kremlu dostal Řád Jurije
Gagarina. Zasloužila se o to
především první kosmonautka
na světě Valentina Těreškovová, která je Mistrovou fanynkou. Do vesmíru si ostatně
vzala s sebou jeho nahrávky.

MNICHOV

BERTRAMKA
Zpěvákovo sídlo

Bavorskou metropoli označil za své vůbec
nejoblíbenější město. Nejen kvůli tomu, že
tam nazpíval titulní hit ke kreslenému seriálu
Včelka Mája. Tehdy v Mnichově náhodou
potkal skladatele Karla Svobodu, který píseň
zrovna dokončil, a spolupráce byla na světě.

SEYCHELY
Na souostroví v Indickém oceánu trávil líbánky v roce
2008. V bungalovu na osamělém ostrůvku si s novomanželkou Ivanou a dvouletou dcerkou Charlotte Ellou užíval
absolutní soukromí. Později pobyt na Seychelách označil
jako svou nejlepší dovolenou.

INZERCE

LAS VEGAS

NEW YORK

„Vystupovaly zde největší
legendy světové hudby
a showbyznysu. Právě tu
začala moje zahraniční
kariéra,“ vysvětloval
v roce 2008 důvod,
proč si pro svou svatbu
vybral město hříchu. Přítelkyni Ivanu Macháčkouvou si tehdy vzal po sedmi
společných letech, když čekala
jejich druhou dceru Nellu Sofii.

S Helenou Vondráčkovou
coby svým hostem
vystoupil v roce
2000 v legendární
Carnegie Hall. Publikum takřka vyprodané hudební síně
tvořili kromě krajanů
žijících za oceánem
především američtí Poláci. Po pěti letech se na stejné pódium vrátil.

Česká republika

Na radu foniatrů radši
Karel Gott nikdy nejedl
nic studeného. Svůj zlatý
hlas si vždy hlídal.
Dokonce kdysi do piva
nořil teploměr.
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Božské hlasivky K. G.
tekta Siegela, dům prostě opustil. „Kvůli vlhku měl o svůj hlas obavy,“ vysvětlila zakladatelka Gottova fanklubu Alena
Hájková. Bertramka se ale osvědčila,
Gottovi zde bydlí dodnes, o hlas bylo
však nutné pečovat každý den.
„Karel si hlasivky vždy hlídal, je známý tím, že do piva nořil teploměr, měli
jsme z toho na klubu srandu. Nebo na
radu foniatrů nejedl nic studeného. Pro
něj bylo odřeknutí koncertu katastrofa,“
vypráví Hájková.

JOSEF HORA
ČR | Jíst chlebovou kůrku na zvlhčení
krku, zpívat osamocený uprostřed panenské přírody či nekonzumovat zmrzlinu v horku, to jsou jen některé rady
z „desatera hlasové hygieny“, které Karel Gott jistě dobře zná. Hlasivky jsou
totiž pro zpěváky světového formátu
tak důležité, že se kolem párového orgánu v hrtanu často točí nejenom celé konzilium lékařů, zejména foniatrů zabývajících se jejich zdravím, ale též nejlepší
agenti světových pojišťoven.

70.

léta přinesla stěhování
z vily ve Strašnicích
na Bertramku.

Karel Gott se kvůli hlasu neváhal i
přestěhovat. Než si zvolil za své sídlo
pražskou Bertramku, bydlel počátkem
70. let ve vile ve Strašnicích. Jenže tam
bylo vlhko a zpěvák, přes veškerý luxus
moderního stavení od věhlasného archi-

INZERCE

Odřeknuté koncerty by
spočítal na prstech ruky

Mistr se o hlasivky stará. Při vážných potížích kloktal šalvěj a inhaloval řepík lékařský. FOTO | P. LEMBERK

Právě nepříjemnost v podobě zrušení
vystoupení kvůli špatným hlasivkám
musel zpěvák řešit třeba v roce 2012.
Pěvecká legenda tenkrát připomněla,
že mu slovenský operní tenor Peter
Dvorský často říkal, že se nevyplácí zpívat indisponovaný. „Nic to totiž nepřinese, lidé si budou říkat, že už to člověku
nezpívá a pomluví vás. Zpívám padesát
let a na prstech jedné ruky bych spočítal
odřeknuté koncerty,“ dodal.
Ne všechny rady ale dopadly na úrodnou půdu. „Když byl jednou nastydlý,

radila jsem mu med, což uznal, pak také
jablka. Za ta mě zpražil, že jablka rád
nemá. Dodnes o jablkách raději nemluvím,“ říká s úsměvem Hájková.
Po nedávné sérii chemoterapií prý Karel Gott vsadil na bylinky. Aby hlasu dodal sílu, kloktal na radu lékařů šalvěj a
inhaloval řepík lékařský.

Syrová vejce na hlas?
Nesmysl, ale pivo ano
A co zkušenosti jiných českých umělců
s péčí o hlas? „Já jsem nikdy žádné recepty a přípravky na vylepšení hlasu nepoužíval. Slyšel jsem, že na ten hlas je
dobré vypít po ránu na lačno syrový
žloutek z vajíčka. To jsem nikdy neudělal, protože by se mně mohlo udělat špatně. Mám totiž slabý žaludek, ale hlas
ne,“ vtipkuje Luděk Sobota.
„Syrová vejce jsou absolutní mýtus.
To nefungovalo, nefunguje a nespíš nikdy fungovat nebude,“ podotýká zpěvačka Jitka Zelenková. „Naopak osvědčený recept jako první pomoc pro hlasivky je dobré pivo, nejlépe dobře vychlazené. To mám vyzkoušeno a můžu vřele doporučit!“ dodává Zelenková.
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Dejte si do nosu, vařte jako Mistr
Karel Gott nepatří
k vybíravým celebritám.
Miluje tradiční česká jídla,
ale rád si dá i indické kari
nebo tatarák ochucený
koňakem. Inspirujte se
jeho oblíbenými pokrmy.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Mistrův mlsný jazýček ocení zdravou rybu se zeleninou i tučný český
prejt nebo svíčkovou. O Karlu Gottovi
je ale také známé, že miluje sladká jídla. Tak například k 73. narozeninám mu
jeho exhospodyně přinesla na oslavu rakousko-uherskou tvarohovou buchtu
a zpěvák byl nadšen. „Čerstvě upečené
buchty chuťově povýšíte, když je potřete dvěma lžícemi rozehřátého másla se
lžící rumu,“ radili milovníkům buchet
v pořadu Kluci v akci šéfkuchaři Filip
Sajler a Ondřej Slanina.
(re)

Tatarák ochucený koňakem

Náplně do českých buchet

K 500 g hovězí svíčkové potřebujeme: 4 žloutky, 1 lžíci kvalitního koňaku, pár lžiček tabaska,
3 lžíce worchesteru, 3 lžíce hořčice (zhruba půl napůl klasická plnotučná a výraznější dijonská),
sůl, pepř, najemno nakrájené jarní cibulky, kapary. Postup: Hovězí maso nemeleme, ale
naškrábeme ostrým nožem. Pak máme dvě možnosti: Buď všechny ingredience do tataráku
rovnou vmícháme, nebo do masa vmísíme pouze koňak, worchester, hořčici a tabasko. Z masa
uděláme bochánek, do kterého vytvoříme čtyři důlky pro žloutky. Do misek vedle nabídneme
jarní cibulku, kapari, sůl a pepř, aby si každý ochutil podle sebe. Podáváme s topinkami.

Na pekáč s asi 24 buchtami potřebujeme:
Maková náplň - 3 dl mléka, 60 g cukru,
tlučený hřebíček, mletou skořici, 150 g
mletého máku, rum. Tvarohová náplň 250 g tvarohu, 1 lžíci rozinek, 1 žloutek,
vanilkový a krystalový cukr dle chuti, kůru
a šťávu z citronu, rum. Zdroj: Kluci v akci

Srílanské kuřecí kari
Potřebujeme: 750 gramů kuřecích prsou bez kůže, 1 velkou cibuli,
4 stroužky česneku, čerstvý zázvor (asi 3 cm), šťávu z jednoho citronu
a jedné limetky, 2 lžičky garam masala koření (jde o směs indického
koření, k sehnání je i v supermarketech. Pokud neseženete, můžete si
směs připravit sami z mletého koriandru, římského kmínu, skořice,
bobkového listu, černého pepře, kardamomu a muškátového květu.),
4 až 6 bobulí kardamomu, 4 ks hřebíčku, sůl, 4 polévkové lžíce kari pasty, 5 lžic oleje, 1 konzervu
kokosového mléka, 4 lžíce smetany. Postup: Kuřecí prsa nakrájíme na větší kostky a smícháme
s najemno nakrájenou cibulí a česnekem, zázvorem a kořením garam masala. Kardamom roztlučeme
a přidáme i se slupkou, hřebíček můžeme použít mletý i celý. Osolíme a opepříme. Vmícháme kari
pastu a šťávu z citronu a limetky a promícháme, všechno koření a kari pasta musí obalit maso.
Přikryjeme fólií a necháme v ledničce na chvíli odležet, aby koření ovonělo maso. Rozpálíme olej na
hlubší pánvi a osmažíme směs tak, aby maso bylo dobře propečené. Nepodléváme vodou
ani nezakrýváme pokličkou. Maso pustí trochu šťávy a obalí se pečenou marinádou. Zde je
důležitý okamžik celé přípravy, maso se nesmí moc smažit, jinak ztratí svoji křehkost.
Ve správném okamžiku, když je maso propečené, přidáme půl konzervy kokosového mléka.
Nakonec podlijeme 4 polévkovými lžícemi smetany.
Recept: Dagmar Heřtová
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Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

Penzion, chatky, autocamp
restaurace, minigolf, tenisový kurt,
volejbalové hřiště, kuželky, ﬁtness

www.klasterskymlyn.cz
+420 727 842 511
Penzion Klášterský Mlýn 9, 341 92 Rejštejn

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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Nejstarší existující
fanklub Karla Gotta
oslaví letos v září
pětačtyřicet roků trvání.
Jeho zakladatelkou je
Alena Hájková.

Klub Kájových fanynek

ČR | Rusko, Německo, Rakousko, všude tam má Karel Gott vlastní fankluby.
Ten nejstarší a „nejžhavější“ však samozřejmě musíme hledat v Česku. Letos
slaví 45 let, v září 1974 ho osobně založila Alena Hájková.
„Poprvé jsem Karla Gotta viděla zpívat v pražské Lucerně. Byli jsme taková
parta a trochu jsme se s ním znali. Ladislav Štaidl a další do mne pak ‚hučeli‘,
ať fanklub založím,“ vypráví Alena Hájková, která celý život pracovala hlavně
jako středoškolská kantorka.

nevhodné. Na koncertě v Českých Budějovicích za ním jedna šla až do auta, nutila mu kytici a musel ji tehdy odvádět
příslušník. Dotyčné jsem se snažila domluvit. Zanedlouho mě informovala, že

Alena Hájková s Karlem Gottem
nad dárkem klubu. FOTO | F. JIRÁSEK
„Nejdřív jsme se vydali na pražskou
Slavii, kde jeden klub Karla Gotta už
fungoval. Tam se ale nic nedělo, tak
jsme založili vlastní,“ vzpomíná. S kolegou se pak vypravila Mistra navštívit
a myšlenku mu představit. „Ptali jsme
se, jestli nám podepíše existenci. Řekl,
že ano, tak jsme začali shánět patronát
nějaké větší společnosti. Supraphon ale
odmítl, nakonec nás vzala pod křídla
Radlická mlékárna,“ popisuje vznik
klubu.

S Gottem do „číny“
S „Kájou“ se od té doby potkávali a potkávají celý život. Třeba před revolucí
ve vyhlášené Čínské restauraci v pražské Vodičkově ulici, snad jediné restauraci takového typu v celém Československu. „Je to gurmán, má rád dobrá jídla. Do ‚číny‘ ve Vodičkově chodil poměrně často a rád. Obsluha se pak točila
jen kolem něj. Restauraci navštěvovali
skoro všichni umělci, slavily se tam narozeniny, promoce, každý se tam musel
předobjednat, vzpomínám na to s velkou nostalgií,“ říká Alena Hájková.
V pražské „číně“ prý tehdy vařili Češi,
šéfkuchař snad ale byl ve skutečné Číně
na školení. Dnes se fanklub schází v centru Prahy na Malé Straně v kavárně Čas.
Přibližně jedenkrát měsíčně dorazí ko-

lem čtyř desítek členů, kteří si zvou další české umělce. „Ti nám vyprávějí, zahrají či zazpívají, navštívili nás třeba režiséři Jiří Adamec a Zdeněk Troška, Felix Slováček a další. Vstupné na akci je
30 korun,“ popisuje Hájková.
Členy klubu jsou i fanoušci, kteří by
se dali označit za problémové. „Některé
dámy za Karlem běhaly tak, že to bylo
INZERCE

252

tisíc lidí sleduje
oficiální profil Karla
Gotta na Facebooku.

Karel Gott má svátek a že se rozhodla
se za ním s pugetem vypravit a za celý
klub pogratulovat. Prý půjde přímo
k němu do baráku. Vysvětlila jsem jí, že
to prostě nejde,“ dodává.
Na zářijové 45. výročí klubu jsou pozváni i manželé Gottovi. „Když má přijít Karel, dorazí i 150 členů,“ těší se Alena Hájková.
(jos)
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Milý Karle,
jsi jen jeden...
Milan Lasica
„S Karlem jsem se seznámil v roce 1966, když
zvítězil na Bratislavské lyře s písní Mám
rozprávkový dom a já
jsem byl v porotě soutěže, takže mám na jeho vítězství určitou zásluhu. Trochu později, když jsem se nemohl objevovat na obrazovce, mi dal možnost „ilegálně“ mu připravit průvodní texty
do jeho show ve Slaném. Dodnes mu za to
děkuji a k osmdesátce, Karle, ti přeju, abys
neztratil humor a hlas. Brzy tě doženu!“

Pavel Dobeš
„S Karlem Gottem jsme se potkali jen jednou. V pořadu Miloslava Šimka v Semaforu. Ptal se mě, jestli také zpívám belcanto.
Ujistil jsem jej, že ode mě mu konkurence
nehrozí. A podruhé jsem jej
zažil jako divák. Nedávno! Na festivalu Rock
for People v Hradci
Králové na letišti.
Rockové kapely z celého světa… A já čtu
v programu: Dnes večer Karel Gott! Hlavní
pódium! Byl jsem tam a
poslouchal se zatajeným dechem všechny ty hity. Než přišla nečekaně opravdová bomba! Šestnáctiletým děvčatům zesklovatěly oči dojetím. Byly vidět i papírové kapesníčky… Bodejť ne,
písničku znaly od kolébky. Ano, byla to
Včelka Mája. Další přídavky, jako Lady
Karneval, už zněly ve frenetickém potlesku narvaného hlediště. Ještě teď mě bolí
ruce. Přeji panu Karlu Gottovi upřímně
mnoho štěstí a zdraví k jeho 80!“

Petr Kostka
„V létě roku 1957 jsem coby 19letý jinoch navštívil v pražské Revoluční
ulici kavárnu Vltava. Zpíval tam na malém
pódiečku
o
rok mladší klučina. Ten okamžik mi utkvěl
v paměti dodnes. Tak
byl skvělý. Byl to nějaký Karel Gott… Co naděláme, Karle! Utíká
nám to. Hodně štěstí.“

Luděk Sobota
„Asi aby mě vyhecoval k větší pracovitosti,
dával mi Slávek Šimek za příklad Karla
Gotta. Já jsem Slávkovi oponoval, že existují lidé, kteří zpěv Karla Gotta nemají
moc v lásce a kvůli jeho píli a vlivem médií
ho musí stále poslouchat, nebo se na něj dívat. A že kdybych byl pilný, museli by
se, chudáci, dívat pořád na mě. Ale
Karel byl asi k té
píli vychovaný.
Já ne. Když
jsem jednou
s režisérem
Roháčem
a se Slávkem
zkoušeli u Karla
v bytě na Bertramce
jeden komický výstup
pro televizi, bavil jsem se s
Karlovou maminkou. Řekl jsem jí, že to
tam má Karel hezké, a ona mi na to řekla:
„Když budete, pane Soboto, pilný, budete
to mít doma také hezké.“ Dlužno říct, že
ona u mě doma nikdy nebyla, tak nemohla
vědět, že to tam mám hezké, aniž bych byl
zase tak moc pilný.“

Vedoucí odboru správy obecního
majetku Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího odboru správy obecního majetku
Magistrátu města Frýdek-Místek. Bližší
informace najdete na úřední desce nebo na
internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/RTBZWA

S tatutární
město FrýdekMístek

IT - správa systémů a služby

Igor Bareš
„Uvědomil jsem si,
že osobně jsme se
nikdy nepotkali.
Narodil jsem se v
roce 1966, když mi
bylo osm let, Karel
Gott
koncertoval
v mém rodišti, v Olomouci. Sestřenice Hanka za ním
po koncertu šla, jestli by nepodepsal fotografii pro bratrance Igorka. Mistr na chvíli
odešel, vrátil se se zarámovanou fotografií
a já ji nakonec dostal i s věnováním. Od té
doby si cením Karlovy skromnosti, která
mu vydržela po celou jeho hvězdnou kariéru. A co bych mu rád popřál? Přeji
mu, aby jeho děti a celá rodina se těšily dobrému zdraví.“

Jaroslav Sapík
„Karla Gotta si vážím z mnoha
důvodů. Je to
profesionál, dělá
svou práci srdcem.
Jeho písničky nás
provázely celý život, dodával nám radost a energii. Bylo
mi ctí vždy, když naši restauraci navštívil, je to host

Číšník/servírka Požadujeme zodpovědný
přístup k práci. Nabídneme Vám zázemí
stabilní společnosti, zajímavé benefity,
moderní pracovní prostředí, možnost
kariérního růstu. Kontakt:
personalni@ichotels.cz, 770 136 808.

Více na www.jobdnes.cz/detail/TG6DAL

z nejmilejších. Vařit pro Karla Gotta je
jistě snem každého kuchaře. Přeji mu
především zdraví, protože všechno
ostatní už jistě má. Radost z rodinného života, pohody a klidu. Pevně věřím, že nás ještě potěší nejednou
krásnou písničkou.“

Jitka Zelenková
„Karel Gott před pár dny zveřejnil na sociálních sítích fotku ze své dovolené u moře
a nazval ji Stařec a moře. A to je přesně jedna z vlastností, které si u něj cením. Má
skvělý smysl pro legraci a dokáže si ji dělat hlavně sám ze sebe. To neumí každý.
A zdaleka to není všechno. Byl to právě
Karel, koho jsem léta pozorovala a od
koho jsem se učila řemeslo. Stokrát si můžeme říkat, že každý je nahraditelný, ale
není to pravda. Karla za celé ty roky nikdo
nenahradil, nikdo ani nedorostl do jeho
kvalit! Karel Gott zkrátka byl, je a bude jedinečný a my máme to štěstí, že jsme jeho
současníci a jsme toho fenoménu svědky. Milý Karle, všechno nejlepší!“

IC HOTELS a.s.,
Wellness
hotel…

Automobilový průmysl

IT podpora II. level

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Absolvent – servisní technik s aj/nj

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

IT support engineer

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Servisní technik s AJ

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

Administrátor IS Helios Green (6844)

Specialista brousících CNC strojů

25 000 - 27 000 Kč / měsíc

IT administrátor (SW telco firma) - 6799

Servisní technik – výjezdy do zahraničí

25 000 - 27 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Jitka Zelenková poslala týdeníku 5plus2 spolu s gratulací
Karlu Gottovi i společnou
fotografii
z roku 1981.

Přibalte
si na cesty

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Na afty v ústech
POMŮŽE KONOPÍ
Afty trápí nejčastěji ženy, které se potýkají
s vysokým stresem nebo narušeným imunitp
na sliznicích
ním systémem. Bělavé puchýřky
úst jsou velmi bolestivé a dávají o sobě vědět
prakticky neustále.

P

oku
okud se vám v ústech objevila nepříjemná afta, vsaďte
na Cannadent regenerační
sérum s vysokým obsahem konopného oleje (65 %), hřebíčku, arniky, jedle
sibiřské a Tea tree. Díky této kombinaci účinných
úči
látek sérum urychluje
regeneraci
regenera postižených tkání a přispívá ke zm
zmírnění nepříjemných pocitů.
Sérum je
j vhodné také při oparech
a otlacích
otlacíc dásní od protéz či rovnátek.

NE-ŘEŠTE BOLEST PRÁŠKY
JE TADY REVOLUCE!
B L O K Á T O R

B O L E S T I

AU-MEDIC

BOLESTI SE DO CESTY POSTAVIL AUMEDIC BLOKÁTOR BOLESTI

Nejste spokojeni se stavem svých vlasů?
Znepokojuje vás jejich nadměrné vypadávání nebo řídnutí? Neklesejte na mysli,
máme řešení.

V

saďte na inovativní přípravek Vlasové hnojivo,
který obsahuje unikátní kombinaci látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasových
buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku
a síry, jež je známá jako minerál krásy, Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání
vlasů, podporuje jejich růst a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku stravy najdete vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou klíčové pro stav
vlasů a vlasové pokožky.

Vše funguje na principu piezoelektrického
jevu, hojně využívaném a popsaném v mnoha
odborných studiích.
Více informací naleznete
u svého lékárníka nebo na www.aumedic.cz

Úleva přichází rychle a spolehlivě.

SKONCUJTE S OTOKY,
vsaďte na konopí!
Máte nohy nateklé jak balóny? Pokud si lámete hlavu, jak na nohy bez otoků, křečových
žil a pocitů těžkosti, vsaďte na osvědčeného
konopného spojence a ulevte svým nohám!

V

saďte na Venosil konopné mazání s chladivým efektem, který poskytuje okamžitou úlevu a osvěžení pro nohy
hy
bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti. Venosil
osil
obsahuje chráněnou kombinaci konopného oleje a extraktů z jehličí
ličí
jedle sibiřské. Mezi další účinné látky patří rutin, kostival, arnika, fenykl, řepík,
pík,
máta a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masáž nohou Venosilem přispívá
ívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin. Konopná úleva
eva
pro vaše nohy je dostupná v lékárnách a zdravých výživách.
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Husté složení,
hustý výsledek

Díky aplikaci AU-MEDIC crystal tapu okamžitě
dojde k zablokování přenosu bolesti do nervového centra, a tudíž i k zablokování pocitu
bolesti. Přesně vybroušené krystaly křemíku
vlivem tření vytváří elektrostatické impulzy
přerušující tok bolesti.

1

Vlasové hnojivo pomůže navrátit
vašim vlasům přirozenou hustotu a kvalitu.
Nyní i ve formě šamponu!

Trápí vás bolest, ale
a nechcete polykat další kvanta tabletek,
kkteré vám zatěžují organizmus? Pak právě
pro vás je určena revoluční novinka,
zdravotnický prostředek AU-MEDIC.
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Počtem fanoušků je
Karel Gott nejen česká,
ale i evropská hvězda.
Mít ho na bankovkách je
jejich splněný sen.

Česká republika

Třikrát o „EuroGottovi“
Euro. Limitovaná edice suvenýrové bankovky v hodnotě
nula eur s portrétem
Karla
Gotta vyvolává
zájem už před
svým vydáním.

1. EUROBANKOVKA

V den zpěvákových 80. narozenin,
14. července v 9 hodin ráno, se strhne
mela o pamětní eurobankovku s portrétem Karla Gotta. Jen za padesátikorunu ji nadšenci pořídí v pražské prodejně
Supraphon Musicpoint na Jungmannově náměstí. Bankovka bude mít nomiINZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

nální hodnotu nula eur a vyjde v číslovaném nákladu pět tisíc kusů.
„Už nyní je obrovský zájem v zahraničí, v Německu, Rakousku i na Slovensku, nikdo z jeho skalních fanoušků si
nechce nechat ujít toto limitované vydání a cena určitě poroste ještě výše, jak je
patrné z aukčních portálů,“ předpovídá
Vladislav Klajban ze společnosti Nunofia, jež pamětní eurobankovky vyrábí.
České dražební servery ji už teď nabízejí za pět tisíc korun, na zahraničním
aukčním webu pak za částku převyšující šest tisíc. Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Obsahují rovněž některé ochranné
prvky jako hologram či mikrotisk.

2. EUROVIZE
Evropa protíná Gottův osud nejen prostřednictvím eurobankovky. Stačí připomenout rok 1968, kdy se pokusil vyhrát
soutěž Eurovize. Rakouská televize
ORF si ho tehdy vybrala coby symbol
pražského jara v sousedním Československu. Karel Gott proto zastupoval Rakousko.

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Eurovize. V době pražského jara
1968 Karel Gott reprezentoval sousední Rakousko v soutěži Eurovize.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W

Jeho popularita v německy mluvících
zemích tehdy rostla závratnou rychlostí
a k vítězství v soutěži mu měla dopomoci píseň Tausend Fenster. Nakonec ze
sedmnácti interpretů skončil třináctý.
Nic moc, ale dal o sobě ještě více vědět
světu.

Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek

3. EVROPSKÁ UNIE
42 prodejen a servisů

Louny
Autodíly HP, Husova 2513
tel.: 777 753 536
Chomutov
MEDIOS – zdravotnické pomůcky
Edisonova 1185
tel.: 602 347 168

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

Zlatý slavík pozorně sleduje politiku a
čas od času se vyjádří i k situaci v Evropě. Takhle třeba komentoval brexit,
tedy odchod Velké Británie z Evropské
unie. „Před tím, než se Evropa spojila v
EU, tak švédská rocková skupina Europe vypustila první vlaštovku písní The
Final Countdown (Poslední odpočítávání, pozn. redakce). My, Evropané, se
dnes, po těch letech, nacházíme v situaci, kdy je tento termín ‚the final countdown‘ opět aktuální. Bohužel v opačném smyslu,“ řekl Gott pro server Eurozpravy.cz.
(ška, are)

R EALIT Y • F I NANCE

Veřejná nabídka

INVESTICE PRO OBČANY

Dluhopisy
e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů

18 LET ZKUŠENOSTÍ
S INVESTICEMI DO NEMOVITOSTÍ

e-Finance, a.s. • www.e-ﬁnance.eu

TIPY

Konečné podmínky a prospekt
dluhopisů schválený ČNB naleznete
na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu
nebo telefonicky na tel: +420 515 555 555

Z PORTFOLIA INVESTIC E-FINANCE
HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma
Cena od 1 100 Kč/noc/ 2 osoby (Při objednání na
www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)

www.eﬁhotel.cz

+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

UBYTOVÁNÍ, OSLAVY A SVATBY NA ZÁMKU RAČICE
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, na kole
• Nádherná příroda, koupání
• Množství turistických a cyklistických tras
• Stravování v restauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v apartmánech v zámeckém areálu
• Vhodné i pro skupiny turistů
• Možnost posezení a grilování v zámecké zahradě
Cena od 800 Kč/pokoj/noc + úklid 150 Kč/pobyt

www.zamekracice.cz

+420 515 555 549
info@zamekracice.cz

DLOUHODOBÉ NÁJMY A REKREAČNÍ POBYTY JESENÍKY
• Nadstandardní apartmány s plochou 44–54 m2
• Ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem
• Nábytek z masivu, manželská postel
• Obývací pokoje vybavené sofa s komfortem dvoulůžka
• Wi-Fi v celém objektu, parkování zdarma
• Kolárna / lyžárna v objektu
Cena od 1 380 Kč/apartmán/noc + úklid 300 Kč/pobyt
Dlouhodobé pronájmy 1rok od 8 500 Kč/měsíčně

www.eﬁaparthotel.cz
+420 515 555 577
recepce@eﬁaparthotel.cz

SENIOŘI A ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Od paty ke špičce aneb Manuál
správné chůze nejen pro seniory
Utužovat fyzickou kondici
potřebuje zpěvák stejně
jako „obyčejný“ důchodce
nebo mladší člověk. Není
přitom nutné trápit se
v posilovně. Pomáhá
i pravidelná chůze. Musíte
ale dodržovat pravidla.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Karel Gott nikdy viditelně nezápasil
s tloušťkou a také v pokročilejším věku vypadá mladší a ve slušné kondici, což prokázal při své červnové oslavě osmdesátin.
Přitom jsou to sotva čtyři roky
od chvíle, kdy mu lékaři na konci
roku 2015 diagnostikovali zhoubné nádorové onemocnění mízních
uzlin, takzvaný Non-Hodgkinův
lymfom, a musel zahájit onkologickou léčbu. Po jejím zvládnutí si své
zdraví ale musí hlídat mnohem pečlivěji než v minulosti. Vždyť případné opakované záněty dýchacích cest by pro něj
mohly mít fatální následky, proto zpěvák
v případě zdravotních neduhů operativně
omezuje nebo ruší svůj pracovní program.
Právě udržování kondice je i pro seniory jedním z klíčových aspektů nejen dobrého fyzického zdraví, ale i pozitivní mysli.
Pravdou přitom je, že po šedesátce už chodí pravidelně do fitka jen málo lidí a fyzička proto klesá, svalstvo ochabuje. Ideál-

ním pohybem pro seniory je tak proto podle odborníků zdánlivě obyčejná chůze.
„Chodit a chodit. A také protahovat, vybrat si rehabilitační cvičení. Volbou může
být i jízda na kole, ale u starších lidí už
bych byla opatrná. Je třeba myslet na to,
že zranění se s přibývajícím věkem hůře
hojí. Klouby už jsou přecitlivělé na otřesy, svalová hmota minimální. Ale strečink, fyzioterapie a kompenzační cvičení
by mohly být dobré,“ doporučuje lidem
nad 60 let věku fitness trenérka Markéta
Brožová. A mimochodem, doporučovanou prevencí proti zlomeninám při pádech seniorů s křehkými kostmi je pravidelné podávání vitaminu D3 a vápníku.
Jak už bylo zmíněno, před každou fyzickou aktivitou je potřeba tělo protáhnout.
A to i vsedě. Posadíme se buď do takzvaného tureckého sedu, nebo - komu by to
nebylo příjemné - normálně na zem s no-

Karel Gott se nikdy netajil, že aktivní
sportování ho moc nebaví, ovšem jako
divák, to si rád občas zajde především
na tenis. Navštívil třeba zápasy Davis
Cupu či Fed Cupu. V roce 2013 podpořil
jako plzeňský rodák také místní hokejisty, kteří bojovali ve finále extraligy. Dostal za to od nich dres se svým jménem.

FOTO | L. NĚMEC, MAFRA

hama nataženýma před sebe. „Pravou rukou se opřeme celou plochou dlaně o podlahu, levou rukou se chytíme za hlavu, přičemž prsty se dotýkají pravého spánku,
a s výdechem přitáhneme hlavu směrem
k levému rameni. Na nádech povolíme.
Přitahujeme vždy s výdechem,“ popisuje
trenérka Brožová.

Zapojte i ruce

odrazí s dotažením a zároveň protažením
zadní strany dolní končetiny a stažením
hýžďových svalů.
Při chůzi je důležité rovněž správně zapojovat svaly na nohou, protože díky
tomu netrpí ani kolena a kyčle. Zjednodušeně lze říci, že správná chůze vychází už
z palce u nohy, díky čemuž se zapojují
všechny svaly kolem chodidla.
Nezapomeňte na správné dýchání a práci rukou. Trup by měl být rovný a přirozeně uvolněný. Pokud vás chůze nějakým
způsobem bolí, například proto, že trpíte
artrózou kloubů nebo vás trápí páteř, navštivte fyzioterapeuta.
(re, iDNES.cz)

Ale zpět k chůzi. Tu lékaři seniorům doporučují i proto, že se
hodí také pro pacienty s vysokým tlakem a příliš nezatěžuje ani bolavé klouby. Není
ale ani tak důležité, jestli skutečně denně ujdete doporučovaných
zhruba deset tisíc kroků, ale spíš jakým způsobem chodíte. Aby netrpěla páteř, je potřeba došlapovat nejprve na patu a postupně přenášet těžiště těla dopředu ke špičce. Přitom se
pata odlehčuje, až se chodidlo úplně
odrazí od země a noha se špičkou se

Jak Češi stárnou
Za posledních 100 let v Česku zásadně
vzrostly šance na dožití se vysokého
věku. Muži mají šanci žít o 29 let déle
než jejich předci před stoletím, ženy
o 32 let. V roce 1920 naděje dožití Čechů
činila 47 let a Češek 49,8 roku, předloni
u mužů byla na 76 letech a u žen na
81,8 roku. Podle profesora sheffieldské
univerzity Alana Walkera se průměrná
délka života prodlužuje ve světě
kontinuálně už od roku 1840.
„A nemůžeme čekat, že by se to
zastavilo,“ dodal.

INZERCE

TV PROGRAM

NA 14 DNÍ: 12.

7. – 25. 7. 2019
TÉMA

KLAN
SKARSGÅRDŮ

15/2019 Cena:
15,90 Kč

SERIÁL

DOOM TIP
PATRO
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L

Nejtrhlejší
partička
superhrdinů
jde do akce!

VĚDA

První člověk
na Měsíci
Otazníky
kolem
legendární
mise

PŘÍRODA

JE VÁŠ
PES
GÉNIUS?

aneb Jak
je to s jeho
inteligencí

Charlize Theron

45

Franka
Potente slaví
narozeniny

S e x y k r á s ka
i zlá bestie

ČT ST ÚT PO
NE SO PÁ

Je jich pět
a všichni jsou
slavní díky filmu

Kč

ČT ST ÚT PO
NE SO PÁ

Předplatné 13,90

TV MAX

s programem
na 14 dní

v prodeji od 8. 7.

• Jak herecká
• Startuje Doom
megastar Charlize Patrol, seriál
Theron přišla na
plný superhrdinů
chuť komediím.
a černého humoru.

• Agatha Christie. • Herec Saša
Proč jsou právě její
Rašilov nám
detektivky ty nejlepší prozradil, jak se
na světě?
přestal bát doktorů.

TV program od 12. července do 25. července

INZERCE

Měli byste zanechat pohybu,
když vás bolí klouby?
Rady odborného lékaře ortopeda

„Mnoho lidí se domnívá, že když je bolí klouby nebo jim je diagnostikována artróza, už nikdy nebudou
moci cvičit”, ale MUDr. Vladimír Medek je zastáncem opačného přístupu. „Když vás trápí bolest kloubu
a vyhýbáte se pohybu, kloub slábne. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že oslabený kloub vyvolává
větší bolest. Je to začarovaný kruh, protože větší bolest vás nutí omezit pohyb,” pokračuje. „Pokud
vás dlouhodobě bolí nějaký kloub, neznamená to ale, že ho nemůžete procvičovat.“
Artróza postihuje 8 z 10 lidí starších 50 let. Je to proto, že vrstva chrupavky (pojivové tkáně na povrchu
kloubních ploch) se v průběhu let ztenčuje. Na MUDr. Vladimíra Medka se obrací spousta pacientů
s dotazy, jak omezit bolest a jak se s ní vyrovnat, když léky proti bolesti přestávají účinkovat.
„Někdo má například bolesti už řadu let a nakonec se dostane do fáze, kdy už se s nimi nedokáže
vyrovnat. Prospěšná může být jakákoli aktivita, která vás baví a jejíž součástí je pohyb, v kombinaci
s vyváženou stravou. Mohou to být procházky, jízda na kole, plavání nebo jednoduše cvičení doma.
Pokud se pokusíte cvičit a bolest se zvýší, zvolněte tempo nebo si v případě potřeby dopřejte pauzu
a zkuste to znovu za několik dní. Když budete mít bolesti, zkuste použít nefarmakologické lokálně
aplikované gely, které dopravují lubrikační fosfolipidy přímo do kloubů a mohou pomoci zmírnit bolest
kloubů. Jsou bezpečné a je možné je dlouhodobě používat spolu s léky.“
Všechno je propojeno, a když nefunguje některý z kloubů, trpí i zbytek těla. Vy sami jste expertem
na své vlastní tělo, a proto mu naslouchejte.

Odborný lékař ortoped
MUDr. Vladimír Medek:
„Udržování se v pohybu může znamenat
rozdíl mezi závislostí a nezávislostí.“

OCEŇOVANÝ BEZPEČNÝ GEL PRO OSOBY TRPÍCÍ BOLESTÍ KLOUBŮ
Irish Pharmacy News
OTC

PRODUCT AWARDS
AW

& Best Supported
Pharmacy GSL
Products

NEJLEPŠÍ
NOVÝ
PRODUKT

2015

OCENĚNÍ
ZA INOVACI

PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

GEL FLEXISEQ
REVOLUCE V PÉČI
O VAŠE KLOUBY

Když předepisování tradičních léků proti bolesti nemusí být tou nejlepší možností pro vaše zdraví, zkuste
použít nefarmakologický gel Flexiseq s přirozeným lubrikačním účinkem.

Stále vás sužuje
bolest kloubů? Tento
gel se nesnaží bolest
jen zamaskovat,
ale proniká přímo
k jejímu zdroji.

Bolest kloubů by vám neměla bránit užívat si života. Jedinečný účinek nefarmakologického gelu Flexiseq
působí přesně tam, kde je zapotřebí, a lubrikuje opotřebované klouby. Přináší účinnou úlevu od
každodenní bolesti a ztuhlosti. A protože se nejedná o lék, gel Flexiseq nevyvolává srdeční a žaludeční
potíže a je možné ho bezpečně používat dlouhodobě. Gel je možné aplikovat spolu s léky, dokonce,
i pokud užíváte protizánětlivé přípravky. Díky svým efektivním a jedinečným účinkům získal Flexiseq
ocenění NEJLEPŠÍ NOVÝ PRODUKT v Irsku a CENU ZA INOVACE v Německu.
Flexiseq představuje jedinečnou alternativu, která
je stejně účinná jako tableta na předpis. Na rozdíl od
tradičnější léčby, která jen blokuje signály bolesti,
Flexiseq působí jinak. Přímo lubrikuje postižený
kloub a přináší tak úlevu od bolesti bez potřeby
léků. Patentovaná technologie Seq obsahuje
nanostruktury – vezikuly „Sequessome™“ –
skládající se z částic, které jsou lidskému tělu
přirozené. Vezikuly pronikají přes kůži a spojí se

�
�
�
�
�

přímo s povrchem kloubní chrupavky. Snižují
tak tření mezi kloubními povrchy, mírní bolest
a zlepšují kvalitu kloubního mazu.
Gel Flexiseq je součástí péče o klouby, která by se
měla stát vaší běžnou praxí stejně jako čištění zubů.
Nanášejte ho na postižený kloub dvakrát denně –
ráno a večer. Je vhodný pro všechny klouby, ať už
trpíte malou, nebo rozsáhlou bolestí kloubů.

Přirozeně snižuje tření u postižených kloubů
Gel je bezpečný, nezpůsobuje riziko srdečních a žaludečních poruch
Může se používat s léky
Účinnost byla prokázána v klinických studiích
Vhodný ve všech stádiích osteoartrózy

Více informací na: www.flexiseq.cz

JIŽ NYNÍ
V LÉKÁRNÁCH
V BENU

Před použitím si přečtěte příbalový leták a v případě zdravotních potíží
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

festival
dobré
nálady

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. července 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.00 Tlapková patrola (22-24) 7.15 Looney
Tunes: Úžasná show (16, 17) 8.05 Show Toma
a Jerryho (1) 8.25 Císařovy nové šaty 9.40
Šifra Karla Velikého 12.05 Policejní akademie
13.55 Výměna manželek 15.20 Rytíři ze
Šanghaje 17.40 Hodný dinosaurus 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Chlupatá rota (22) 6.40 My Little Pony VI
(14) 7.00 M.A.S.H (121) 7.40 M.A.S.H (122) 8.15
Autosalon 9.30 Bikesalon 9.55 Máme rádi
Česko 11.40 Bílá vrána. Komedie (ČR, 1938)
14.10 Krokodýl Dundee 2. Dobrodružná
komedie (Austr./USA, 1988). Hrají P. Hogan,
L. Kozlowská, E. Dingo, J. Meillon a další 16.25
Poklad na Stříbrném jezeře. Western
(N, 1962). hrají P. Brice, L. Barker, G. George,
H. Lom a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď II (13) 6.50 Extant II (5) 7.45 Top
Gear VI 8.50 Pevnost Boyard (10) 11.20 Re-play
11.55 COOL Esport 12.25 Futurama VIII (5) 12.55
Simpsonovi XIII (4-7) 14.55 Futurama VIII (6)
15.20 Hvězdná brána 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XIII (8) 18.30 Simpsonovi XIII (9) 18.55
Simpsonovi XIII (10) 19.30 Simpsonovi XIII (11)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Eragon 22.15
Mythica: Boj o Darkspore 0.30 Všemocný (14)

20.00 Karel je Gott (1/3)
20.45 Karel Gott 70
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Sissi
Romantické komediální
drama (Rak., 1955). Hrají
R. Schneiderová, K. Böhm,
M. Schneiderová, U. Franz,
G. Knuth. Režie E. Marischka
23.45 Mladý Montalbano II
Muž, který chodil za pohřebním
průvodem. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto a další
1.40 Světáci
2.35 Manéž Bolka Polívky
3.45 V kondici
4.00 Pod pokličkou
4.25 Příběhy slavných... Vladimír
Komárek
5.20 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.30 Na chalupě 8.25 Nové bydlení 2

9.25 Chlapci a chlapi (3/11) 10.45 Chlapci a chlapi
(4/11) 12.00 Rodáci (7/13) 14.05 Policisté v akci
15.05 Policisté v akci 16.05 Policisté v akci 17.10
Nové bydlení 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(10/13) 21.35 Chlapci a chlapi (3/11) 22.55 Chlapci
a chlapi (4/11) 0.20 Nové bydlení

NEDĚLE 7.20 Soudní síň – cz 8.15 Soudní síň

9.20 Nové bydlení 10.25 Nová zahrada 11.20
Postavíme, opravíme, zvelebíme 12.00 Mami, ožeň
mě! 13.30 Zákony pohybu (10/13), seriál (ČR, 1978)
14.50 Kam nikdo nesmí, krimifilm (ČR, 1979) 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.45 Všechno, co
mám rád 23.55 Na chalupě 1.00 Nové bydlení

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní síň –

cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Klaun (30) 12.45 Dr.
Dokonalý (3/16) 13.45 Dr. Dokonalý (4/16) 14.45
Soudní síň 15.55 Soudní síň – cz 16.50 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kam nikdo nesmí 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

Soudní síň
14:00

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN

20.20 Avengers
Akční sci-fi film (USA, 2012)
23.05 Kontraband
Akční krimithriller
(USA/VB/Fr., 2012)
1.15
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
3.00 Milenky (4)
4.05 Císařovy nové šaty

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Klaun (31) 12.50 Dr. Dokonalý (5/16) 13.50
Dr. Dokonalý (6/16) 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní
síň 16.50 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (72, 73)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

STŘEDA 9.45 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Klaun (32) 13.00 Medicopter 117 (72, 73)
15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (5, 6/11) 22.55
Policisté v akci 23.55 Policisté v akci

ČTVRTEK 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní síň
10.40 Na plný plyn (1/25) 12.50 Dr. Dokonalý
(7, 8/16) 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (74, 75/82)
22.20 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Na plný plyn (2/25) 13.00 Medicopter 117
(74, 75/82) 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci (8/13) 22.25
Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
7.55 Rychlé šípy (2/9) 8.15 Slovácko sa nesúdí
(5) 9.00 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (1/8) 9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby – letní speciál 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Pohádka
o lidské duši 14.00 Pohádka z šafránové louky
14.40 Cesta do hlubin študákovy duše 16.10
Šéfe, to je věc 17.10 Sedm bílých plášťů 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Indiana Jones a dobyvatelé
ztracené archy
Dobrodružný film (USA, 1981).
Hrají H. Ford, K. Allenová,
J. Rhys-Davies, P. Freeman
a další. Režie S. Spielberg
22.45 Pád Bílého domu
Thriller (USA, 2013). Hrají
G. Butler, A. Eckhart, F. Jacobsen,
D. McDermott, M. Freeman
a další. Režie A. Fuqua
1.05 Temné osnovy
Fantasy horor (USA, 2018). Hrají
U. Thurmanová, A. Robbová,
R. Dayová, I. Fuhrmanová,
V. Morolesová a další. Režie
R. Cortés
2.50 Agatha Christie:
Zkouška neviny (2/2)
Krimifilm (VB, 2018). Hrají
B. Nighy, A. Chancellorová,
M. Goode a další. Režie
S. Goldbacherová

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Nespoutaný anděl
17.45 Nespoutaný anděl 18.40 Pralinky 19.25
Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný anděl 21.15
Vysílá televize První republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.45 Dámská jízda Heidi 19.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Soví houkání 7.55 Můj přítel Monk IV (15, 16)
9.45 Grinch, rodinný film (USA, 2000) 12.15 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba, fantasy film (USA,
2015) 14.10 Americký ocásek, animovaný film
(USA, 1986) 15.35 Petr Pan, rodinný film (USA/VB,
2003) 17.35 Batman, dobrodružný film (USA/VB,
1989) 20.00 Mistři hazardu, komedie (USA, 2005)
22.00 Šéfové na zabití 2, komedie (USA, 2014)
0.00 Kajínek, krimifilm (ČR, 2010)

Prima Max
7.35 My Little Pony VI (13) 8.05 Chlupatá rota (21)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! II (25, 26)
11.50 Jak napálit advokáta 13.35 Jesse Stone:
Ztracen v Paradise 15.25 Kleopatra (1/2) 17.50
Animální přitažlivost, romantická komedie (USA,
2000) 20.00 Hříšnice, romantické drama
(N, 2010) 22.40 Turbotarantule 2: Druhá láva,
akční horor (USA, 2016) 0.25 Mythica: Boj
o Darkspore, akční fantasy film (USA, 2015)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK 10.50 TOP Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 14. července 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Povídky
malostranské 7.05 Cesta do hlubin
študákovy duše 8.35 Všechno, co
mám ráda v létě (2/8) 9.00 Úsměvy
Oldřicha Lipského 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Cukrárna (11/13) 11.55
Kouzelník ještě nepřišel

13.00 Zprávy
13.05 Darmošlap z Nemanic
a princezna Terezka
14.00 Démantový déšť
14.50 Bezvousák a princezna Kamila
15.25 Dlouhý týden
16.45 Dobrá Voda (1/7)
17.55 Škoda lásky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Osmy
Černá komedie (ČR, 2014)
21.25 Případ mrtvých spolužáků
Krimidrama (ČR, 1976)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Taggart
0.05 Manéž Bolka Polívky
1.15
Světáci

NOVA
6.00
6.10
7.00
7.50
8.10
9.00
10.15
12.25
14.00
15.45
17.50
19.30
20.20
21.30
23.45
0.55
2.20
3.30

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola (25, 26)
Looney Tunes: Úžasná show (18, 19)
Show Toma a Jerryho (2)
Krok za krokem (13, 14)
Modrá lucerna
Rodinný fantasy film (N, 2010)
Magická posedlost
Komedie (USA, 1998)
Neohlížej se, jde za námi kůň
Komedie (ČR, 1979)
Dívka v modrém
Komedie (ČR, 1939)
Život je život
Komedie (ČR, 2015)
Kamarád do deště 2:
Příběh z Brooklynu
Krimikomedie (ČR, 1992)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (14)
Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
Okresní přebor (7, 8)
Dívka v modrém
Komedie (ČR, 1939)
Výměna manželek
Kolotoč

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
8.25
9.30
10.40
11.10
12.20
13.10
13.50
16.20
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
23.10
1.50
2.20

Chlupatá rota (23)
My Little Pony VI (15)
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
Svět ve válce (18)
Hooten a lady: Lovci pokladů (2)
Kmotrovo proroctví.
Dobrodružný seriál (VB, 2016)
Máma nad věcí
Jak se staví sen – extra
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Zítřek nikdy neumírá
Akční film (VB/USA, 1997)
Indiana Jones a dobyvatelé
ztracené archy
Dobrodružný film (USA, 1981)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
V. I. P. vraždy (10)
Bez hlavy. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
1890 (2)
Thelma a Louise
Akční film (USA, 1991)
Bikesalon
Svět ve válce (18)

Nova Cinema
5.15 Lego: Liga spravedlivých vs. Legie zkázy 6.35
Petr Pan 8.35 Past na ženicha (1/2) 10.25 Past na
ženicha (2/2) 12.40 Policejní akademie 14.30 Sue
Thomas: Agentka FBI (21, 22) 16.25 Sue Thomas:
Agentka FBI II (1) 17.25 Avengers 20.00 Dostaňte
agenta Smarta, akční film (USA, 2008) 22.15
Bojovník silnic 0.05 Kontraband

Prima cool
6.10 Poslední loď III (1) 7.05 Extant II (6) 8.05 Top
Gear VI 9.20 Pevnost Boyard (1) 11.55 COOL
Motorsport 12.15 Těžká dřina 12.50 Futurama VIII
(6) 13.20 Simpsonovi XIII (8-11) 15.20 Futurama VIII
(7) 15.45 Eragon 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XIII (12-15) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 22.40
Pod černou vlajkou (3) 23.55 Pod černou vlajkou (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VI (14) 7.35 Chlupatá rota (22)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! II (26, 27)
11.25 Bílá vrána 13.50 Animální přitažlivost 15.55
Jak zkrotit důchodce, komedie (Irs., 2007) 17.50
Charlieho andílci, akční komedie (USA, 2000)
20.00 Čtyři svatby a jeden pohřeb, romantická
komedie (VB, 1993) 22.35 Pád Bílého domu, thriller
(USA, 2013)

pondělí 15. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.20 Banánové
rybičky 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala V 9.45 Úsměvy Karla
Gotta 10.25 Malý pitaval z velkého
města (4/15) 11.25 Návštěvníci (6/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (6)
13.20 Logika
13.40 Šéfe, to je věc
Komedie (ČR, 1982)
14.40 Případ mrtvých spolužáků
Krimidrama (ČR, 1976)
16.10 To je vražda, napsala V
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (3, 4)
21.25 Hrobník
Krimifilm (ČR, 2008)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Kriminalista
23.55 Taggart

5.55
8.35
8.50
10.00
11.10
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
22.45
23.45
0.35
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (9)
Policie Modrava (14)
Helena (9)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (493)
Můj přítel Monk V (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (15)
Hospoda (11)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (15)
Okresní přebor (9, 10)
Smrtonosná zbraň (17)
Beze stopy III (11)
Můj přítel Monk V (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (12)

6.20
6.45
7.30
8.15
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15

22.20
23.25
0.25
1.25
2.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (24)
My Little Pony VI (16)
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
Policie v akci
Příběhy o lásce: Dotek lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (10)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinnetou: Rudý gentleman
Western (N, 1964). Hrají P. Brice,
L. Barker, K. Dorová a další.
Režie H. Reinl
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (10)

6.05 Americký ocásek 7.35 Batman 10.00
Teleshopping 10.35 Šifra Karla Velikého 13.00
Teleshopping 13.30 Dostaňte agenta Smarta 15.40
Avengers 18.15 Hodný dinosaurus 20.00 Kid 22.00
Mandolína kapitána Corelliho, romantické válečné
drama (VB/Fr./USA, 2001) 0.25 Mistři hazardu,
komedie (USA, 2005)

Prima cool
14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama VIII
(8) 16.05 Americký chopper III (2) 17.05 Top Gear
VII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII (16-19)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého
třesku XII (24) 20.45 Teorie velkého třesku:
Rozloučení 21.15 Teorie velkého třesku II (15) 21.45
Kurz sebeovládání (9) 22.15 Teorie velkého třesku II
(16) 22.40 Partička 23.20 COOL e-sport

Prima Max
7.35 Chlupatá rota (23) 8.05 Velké zprávy 9.40
Vítejte doma! II (27, 28) 11.30 Jesse Stone: Ztracen
v Paradise 13.20 Jak zkrotit důchodce 15.20 Star
Wars: Epizoda IV – Nová naděje 18.05 Sestřička
z hor: Rodinná pouta 20.00 Co horšího se může
stát?, krimikomedie (USA, 2001) 22.00
Apokalypsa v Hollywoodu, komedie (USA, 2013)
0.20 Čtyři svatby a jeden pohřeb

úterý 16. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.20 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala V 9.45 Všechno, co mám
ráda v létě (2/8) 10.15 Dobrá Voda
(1/7) 11.25 Návštěvníci (7/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (7)
13.20 Z Televarieté
14.30 Sissi
Romantické komediální drama
(Rak., 1955)
16.10 To je vražda, napsala V
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města (5/15)
20.50 Nejlepší Bakaláři
21.55 Columbo
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
10.00
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
22.10
22.40
23.40
0.35
2.05
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (10)
Policie Modrava (15)
Helena (10)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (494)
Můj přítel Monk V (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XIII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (16)
Hospoda (12)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (13)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň (18)
Beze stopy III (12)
Můj přítel Monk V (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XIII (13)
Krok za krokem (16)

6.15
6.40
7.25
8.15
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
23.35
0.30
1.35
2.35
3.35

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (25)
My Little Pony VI (17)
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
M.A.S.H (127)
Policie v akci
Příběhy o lásce: Splněný sen
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (11)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Agatha Christie: Vraždy podle
abecedy (1/2)
Krimifilm (VB, 2018)
Mordparta II (5)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (11)
Prostřeno!

5.35 Můj přítel Monk V (1, 2) 7.25 Dostaňte agenta
Smarta 9.35 Magická posedlost 12.05 Kid 14.35
Neohlížej se, jde za námi kůň 16.05 Rytíři ze Šanghaje 18.15 Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu
20.00 Podraz, komediální krimidrama (USA, 1973)
22.35 Kick-Ass 2, akční komedie (USA/VB, 2013)
0.35 Magická posedlost, komedie (USA, 1998)

Prima cool
14.45 Teorie velkého třesku II (15, 16) 15.40 Futurama
VIII (9) 16.00 Americký chopper III (3) 17.00 Top
Gear VII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XIV (1) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Top Gear speciál: Když se
nedaří (7) 21.20 Teorie velkého třesku II (17) 21.50
Kurz sebeovládání (10) 22.20 Teorie velkého třesku II
(18) 22.45 Partička 23.35 Americký chopper III (3)

Prima Max
7.45 My Little Pony VI (16) 8.10 Chlupatá rota (24)
8.40 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! II (28, 29)
11.55 Charlieho andílci 14.05 Sestřička z hor:
Rodinná pouta 16.00 Co horšího se může stát?
18.10 Dokonalé protiklady, romantická komedie
(USA, 2015) 20.00 Ničivé tornádo, katastrofický
film (USA/Kan., 2008) 22.05 Kořist, dobrodružný
film (USA, 2006) 23.50 Apokalypsa v Hollywoodu

středa 17. července 2019
ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Po stopách hvězd
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala V 9.50 Slovácko sa nesúdí
(5) 10.35 Malý pitaval z velkého
města (5/15) 11.25 Návštěvníci (8/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (8)
13.20 Výslech
13.40 Sedm bílých plášťů
Detektivka (ČR, 1989)
14.55 Columbo
16.10 To je vražda, napsala V
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Nemocnice na kraji města (14/20)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Doktorka Fosterová II (1/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.40
8.55
10.10
11.10
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
16.05
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.00
22.35
23.30
0.25
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (11)
Kriminálka Anděl (13)
Helena (11)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (495)
Můj přítel Monk V (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (17)
Hospoda (13)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (1)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň II (1)
Beze stopy III (13)
Můj přítel Monk V (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIII (14)
Krok za krokem (17)

Prima
6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.35
23.45
0.45
1.45
2.50

Chlupatá rota (26)
My Little Pony VI (18)
M.A.S.H (127)
M.A.S.H (128)
M.A.S.H (129)
Policie v akci
Příběhy o lásce: Návrat domů
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (3)
Doktor z hor:
Nové příběhy IX (12)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Podfukáři
Thriller (USA, 2013)
Show Jana Krause
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Doktor z hor:
Nové příběhy IX (12)

Nova Cinema
5.45 Můj přítel Monk V (3, 4) 7.30 Sue Thomas:
Agentka FBI (21, 22) 9.30 Sue Thomas: Agentka
FBI II (1) 11.00 Policejní akademie 12.50 Rytíři ze
Šanghaje 15.35 Podraz 18.10 Cesta srdce, drama
(USA, 1997) 20.00 Nejistá sezóna, komedie (ČR,
1987) 21.30 Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA,
1987) 23.50 Bojovník silnic, akční film (Austr., 1981)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XIII (20-22) 14.10 Simpsonovi
XIV (1) 14.40 Teorie velkého třesku II (17, 18) 15.40
Futurama VIII (10) 16.00 Americký chopper III (4)
17.00 Top Gear VII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIV (2-5) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku II (19-21) 21.40 Kurz
sebeovládání (11) 22.10 Teorie velkého třesku II (22)
22.35 Partička 23.15 Americký chopper III (4)

Prima Max
7.40 My Little Pony VI (17) 8.05 Chlupatá rota (25)
8.35 Velké zprávy 10.15 Vítejte doma! II (29, 30)
12.10 Sladko-slaná láska 13.55 Dokonalé protiklady
15.50 Ničivé tornádo 17.50 Zákeřná pomluva,
krimithriller (Fr., 2014) 20.00 Osudná noc,
romantická komedie (USA, 2015) 22.00 Zabij, nebo
zemři, thriller (USA, 2016) 23.45 Kořist, dobrodružný
film (USA, 2006)

čtvrtek 18. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Příběhy slavných... Václav Čtvrtek
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala V 9.45 Logika. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1979) 10.05
Hříšní lidé města pražského (3, 4)
11.25 Návštěvníci (9/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (9)
13.20 Všechno, co mám ráda v létě (2/8)
13.50 Dlouhý týden
TV film (ČR, 1981)
15.10 Bolkoviny
15.55 Všechnopárty
16.40 To je vražda, napsala V
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města (6/15)
20.55 Nejlepší Bakaláři
22.00 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Alibi jako řemen
Detektivní film (ČR, 1984)

5.55
8.30
8.45
10.00
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.30
0.50
2.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (12)
Kriminálka Anděl II (1)
Helena (12)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (496)
Můj přítel Monk V (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XIII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (18)
Hospoda (14)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (2)
Milenky (5)
Bez kalhot XXL
Komedie (USA, 2015)
Můj přítel Monk V (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XIII (15)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (496)

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
23.20
0.20
1.25
2.25
3.25
4.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (1)
My Little Pony VI (19)
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
M.A.S.H (131)
Policie v akci
Příběhy o lásce:
Tajemství rodu Strehlingů
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (13)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy v Brokenwoodu (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (13)
Prostřeno!
Policie v akci

5.20 Sue Thomas: Agentka FBI II (1) 6.15 Můj přítel
Monk V (5, 6) 8.05 Císařovy nové šaty 9.15 Cesta
srdce 11.45 Podraz 14.50 Únos v ráji 16.40 Nejistá
sezona 18.05 Život je život, komedie (ČR, 2015)
20.00 Jak se zbavit celulitidy, komedie (Pol., 2011)
22.05 Red Rock West, thriller (USA, 1992) 23.55
Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993)

Prima cool
12.20 Futurama VIII (10) 12.45 Simpsonovi XIV (2-5)
14.45 Teorie velkého třesku II (21, 22) 15.40 Futurama
VIII (11) 16.00 Americký chopper III (5) 17.00 Top Gear
VII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV (6-9)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku II (23) 21.55 Kurz sebeovládání
(12) 22.25 Teorie velkého třesku III (1) 22.55
Profesionál 0.50 Americký chopper III (5)

Prima Max
7.50 My Little Pony VI (18) 8.15 Chlupatá rota (26)
8.45 Velké zprávy 10.10 Vítejte doma! II (30, 31)
11.55 Vinnetou: Rudý gentleman 13.55 Zákeřná
pomluva 16.10 Osudná noc, romantická komedie
(USA, 2015) 18.10 Nebezpečná lekce, thriller (USA,
2015) 20.00 Bílá paní, komedie (ČR, 1965) 22.10
Ztracená relikvie, komedie (VB, 2007) 0.05 Zabij,
nebo zemři, thriller (USA, 2016)

pátek 19. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Pohádka o lidské duši 6.59 Studio 6
9.00 To je vražda, napsala V 9.50
Povídky
malostranské
10.25
Nemocnice na kraji města (14/20)
11.25 Návštěvníci (10/15)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (10)
13.20 Odkud já vás znám
14.05 Velká rána
15.10 Příběhy slavných... Miroslav
Masopust
16.10 To je vražda, napsala V
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (2/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska na vlásku
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Případy detektiva Murdocha X
0.25 Doktorka Fosterová II (1/5)

5.55
8.30
8.45
10.00
11.10
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.30
0.40
2.10
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (13)
Kriminálka Anděl II (2)
Helena (13)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (497)
Můj přítel Monk V (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (19)
Hospoda (15)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Medvídek
Komedie (ČR, 2007)
Na život a na smrt
Akční film (USA, 2013)
Můj přítel Monk V (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII (16)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (497)

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
23.00

2.20
3.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (2)
My Little Pony VI (20)
M.A.S.H (131)
M.A.S.H (132)
M.A.S.H (133)
Policie v akci
Příběhy o lásce: Cesta za štěstím
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (14)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Jeden svět nestačí
Akční film (VB/USA, 1999). Hrají
P. Brosnan, S. Marceauová a další
Muži, kteří nenávidí ženy
Krimithriller (USA, 2011). Hrají
D. Craig, R. Maraová, Ch. Plummer,
R. Wrightová, S. Skarsgard
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)

6.40 Můj přítel Monk V (7, 8) 8.25 Lego DC
Superhrdinové: Vesmírný souboj 10.25 Vůně ženy
14.00 Život je život 15.50 Andělská tvář 18.15
Polární expres, animovaný film (USA, 2004) 20.00
Toy Story: Příběh hraček, animovaný film (USA,
1995) 21.30 Hostitel, sci-fi film (USA, 2013) 23.50
Bez kalhot XXL, komedie (USA, 2015)

Prima cool
10.00 Americký chopper III (5) 11.10 Autosalon
12.15 Futurama VIII (11) 12.45 Simpsonovi XIV (6-9)
14.40 Teorie velkého třesku II (23) 15.10 Teorie
velkého třesku III (1) 15.40 Futurama VIII (12) 16.00
Americký chopper III (6) 17.00 Top Gear VII 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV (10-13) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Fantastická čtyřka
22.20 Zavaleni 0.20 Americký chopper III (6)

Prima Max
8.10 My Little Pony VI (19) 8.35 Astro Boy (1) 9.05
Velké zprávy 10.35 Vítejte doma! II (31) 11.25 Vítejte
doma! III (1) 12.20 Co horšího se může stát? 14.25
Nebezpečná lekce 16.20 Doktorka k nakousnutí
18.15 Ztraceni v lásce, romantická komedie
(Kan./Fr., 2009) 20.00 Kleopatra (2/2), historické
drama (USA/VB/Švýc., 1963) 22.45 Profesionál,
akční film (USA, 2001) 0.45 Ztracená relikvie

Francouzský spisovatel Jean de la Bruyere: Muži jsou příčinou, proč se...

Tajenka: ... ženy nemají rády.
INZERCE
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ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ
MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA.

Teplicko a Mostecko
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Teplice mají nového
trenéra brankářů
Ze Slavie přišel bývalý
slovenský reprezentant
Kamil Čontofalský.
PETR BÍLEK
TEPLICE | Opustit pražskou Slavii,
klub evropského střihu, a nasměrovat
svou kariéru trenéra brankářů do fotbalových Teplic? Bývalý slovenský reprezentant Kamil Čontofalský během pár
dnů kývl.
„Volal mi necelý týden před startem
letní přípravy Štěpán Vachoušek,“ jmenoval sportovního ředitele sklářů, „jestli bych do Teplic nešel. Já měl smlouvu
ve Slavii, ale přemýšlel jsem nad tím. Je
to sice dojíždění, ovšem zase 1. liga.
A navíc mám děti kousek, žijí mi v Litvínově,“ dával si Čontofalský na misku
vah plusy a minusy.
Ve Slavii nepracoval u mistrovského
týmu, nýbrž u juniorky, která se v nové
sezoně mění na třetiligovou rezervu.
„Zavolal jsem na vedení Slavie, jestli
mě pustí. Říkali: Jasně, běž! Seběhlo se
to rychle,“ líčí nástupce Patrika Koláře.
Ten dal Stínadlům v létě překvapivě
sbohem.
„Skončil sám, nikdo ho nevyhazoval.
Trošku nás to zaskočilo. Vysvětlil nám,
že z osobních a rodinných důvodů. Hledali jsme náhradu, z juniorky Slavie se
nám podařilo přetáhnout Kamila.
A jsem za to moc rád,“ pochvaluje si po-

Novým koučem teplických brankářů se stal bývalý slovenský reprezentant
Kamil Čontofalský (vpravo).
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
silu ve svém realizačním týmu teplický
trenér Stanislav Hejkal.
Nyní 41letý Čontofalský je pojem.
Za pražskou Slavii i chytal, stejně tak za
Bohemians 1905, působil na Kypru,
v Řecku a v USA. S Petrohradem před
11 lety vyhrál Pohár UEFA i Superpohár UEFA, ve slovenské reprezentaci
nasbíral 43 startů.
V Teplicích se mění jeho práce, od
mladých jde k mazákům Grigarovi a Divišovi. „Mladé kluky se člověk ještě

snaží něco naučit, zapracovat na stylu.
Se staršími je to víc o komunikaci, nachystat je, ať se cítí dobře. Grigara pamatuju, hráli jsme proti sobě, problém nebude. Hlavně aby byl zdravý,“ přeje si
Čontofalský. Slavii opustil, ale třeba se
jednou vrátí. „Vedení Slavie mi říkalo,
že si dveře nezavírám, naopak je mám
otevřené,“ slyšel. „V Teplicích to bude
další zkušenost. A víte, jak to v téhle
branži chodí: jeden den trenér jste, druhý nejste. Takhle to beru.“

Turnaj Ligy mistrů
házenkářek bude
začátkem září
MOST | Házenkářský Baník Most získal právo uspořádat kvalifikaci o Ligu
mistryň. A využije ho. „Sportovně je to
plus, šance postoupit do základní skupiny tím stoupá,“ řekl manažer Andělů
Rudolf Jung, kteří si o královskou soutěž zahrají poprvé v historii. „Kdo ví,
kdy se nám zase pro naše fanoušky podaří přivést Ligu mistrů. Možná nikdy,
možná tam budeme pravidelně.“

O pořadateli rozhodl vídeňský los,
Andělé turnaj uspořádají mezi 6. až 8.
zářím v hokejové aréně v Chomutově,
jejich hala nemá potřebné parametry,
chybí tribuny z obou stran a kapacita
nejméně 2200 diváků. „První chomutovská varianta je 3100 míst, zůstala by plexiskla. Druhá pak plných pěti tisíc.“
Sedminásobné české mistryně v semifinále vyzvou španělskou Rocasu
Gran Canaria, vítěze Challenge Cupu.
„Těžký soupeř, ale hratelný, zvlášť
doma,“ věří Jung. Druhou dvojici tvoří
turecký Kastamonu a srbská Jagodina,
jen nejlepší projde do skupiny. Naposledy z českých týmů usilovaly o účast
v Lize mistryň v roce 2011 házenkářky
Veselí nad Moravou, vypadly ve
2. předkole.
(bek)

INZERCE

XAVER A HOST
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KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 7. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

5 plus 2 07/2019

%
ZAČÍNÁ!
máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

Inspirujte se
ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Ř
Řezání podlahové
k
krytiny na míru

O
Obšívání
k
koberců

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

V
Vaše
zboží Vám
d
dovezeme po celé ČR

BRENO.cz

K
Koberec i PVC Vám
p
profesionálně položíme

Platí do 31. 7. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

