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Na auto čekali přes noc
V roce 1989 se v Liberci rozběhl prodej Škody Favorit. Lidé oblehli Mototechnu

KOMIKSOVÉ JUBILEUM

Čtyřlístek slaví 50 let a jeho
tvůrce 75 let
... str. 2

TAJEMSTVÍ ČESKÝCH ZNÁMEK

Kdo a podle čeho je vybírá
a jak mít svoji vlastní ... str. 4 a 5

Škoda Favorit se stala v roce 1989 autem, jemuž lidé obětovali úspory i nervy ve frontách.
30 LET
OD LISTOPADU
MILOSLAV LUBAS
LIBEREC | Byly něčím, co alespoň
vzdáleně připomínalo bohatství západní Evropy. Však se také Škody Favorit
136 staly okamžitě nedostatkovým zbožím, pro jehož získání byli lidé ochotní
dělat divy. Třeba čekat přes noc, aby se
k vysněným autům dostali.
Ostatně, před rokem 1989 nešlo o žádný mimořádný úkaz. Fronty symbolizovaly dobu před sametovou revolucí
jako máloco jiného. Zájezdy k moři, banány a mandarinky, cihly, tvárnice, ce-

ment, džíny, gramofonové desky si lidé
museli úmorně vyčekat.
Škody Favorit 136 neměly v bývalém východním bloku konkurenci, a tak
na ně čekali lidé v mrazu, v dešti a přes
noc. Jako výbavu si brali spacáky.

30

průměrných měsíčních
platů stála v roce 1989
Škoda Favorit.

V liberecké Mototechně se pořadníky na vozy Škoda Favorit dělaly v únoru 1989. Jak popsal redaktor libereckého Vpředu ve své 30 let staré reportáži,
první dychtiví zájemci o nové auto se začali před Mototechnou shlukovat již ve

FOTO | ARCHIV MAFRA A VPŘED

čtvrtek. Pořadníky přitom Mototechna
v Rochlici dělala až v sobotu. Zapsalo
se do nich téměř 700 lidí. Asi
o 150 více, než kolik favoritů později liberecká Mototechna prodávala.
O transparentnost pořadníku se totiž
začaly dobrovolně starat přirozené osobnosti z čekajícího davu. Takzvaní předáci přidělili lidem v davu čísla podle
toho, kdy před Mototechnu dorazili.
Což umožnilo, aby zájemci o Škodu Favorit nemuseli čekat celou noc z pátku
na sobotu. Střídali se tam v blocích.
Všichni ale museli přijít v sobotu velmi
časně ráno. Kdo zaspal, nebo se z jiných důvodů opozdil, přišel o pořadové
číslo.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

ZKÁZA KARLOVA MOSTU

Před 235 lety kry v řekách
ničily česká města
... str. 9

PROFESE HERCŮ

Kemr houslistou, Brosnan
polykačem ohně
... str. 10
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Čtyřlístek slaví 50 let, bude se
Doksy, v komiksu známé
jako Třeskoprsky,
vzdávají hold Jaroslavu
Němečkovi, který město
na břehu Máchova jezera
už 50 let proslavuje.
REKORDNÍ
ČESKO
TOMÁŠ LÁNSKÝ
DOKSY | Kdo by neznal Myšpulína, Fifinku, Bobíka a Pinďu. Čtveřice kreslených kamarádů provází dětské čtenáře
už padesátý rok. Autor komiksů Čtyřlístku Jaroslav Němeček oslavil minulý
týden 75. narozeniny.
Děj Čtyřlístku je zasazen do fiktivní
vesnice Třeskoprsky, ležící u rybníku
Blaťák pod hradem Bezzub. Nepřipomíná vám to něco? Ano, příběhy se odehrávají v Doksech, které Němeček ve
svých knihách přetvořil do pohádkovější podoby. Blaťák je Mácháč, Bezzub je
Bezděz. Ve Čtyřlístku se tu a tam objeví kužel Ještědu, zřícenina Starého
Bernštejna a další významné body Libereckého kraje a blízkého okolí. Doksy
tím vešly do povědomí dětských čtená-

„

Všichni psi, co
jsem měla, se
jmenovali Fifina.
řů. Němečkovi se za to odvděčily tím,
že v roce 2011 otevřely Muzeum Čtyřlístku a o rok později i naučnou stezku
Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku, která
vede z části po slavné Jarmilině stezce.
Obě dětská lákadla letos čekají velké
změny a novinky. Kromě rozšíření a zatraktivnění naučné stezky o další komiksová zastavení chtějí Doksy své
Muzeum Čtyřlístku přestěhovat do zámku.

Osm pokojů pro Čtyřlístek
„Počítáme, že Čtyřlístku vyhradíme
osm místností zámku. Každá bude jinak zaměřená, jedna bude třeba Myšpulínova laboratoř. Muzeum v zámku
chceme otevřít v některou z adventních
nedělí a završit tak rok 2019 jako rok
Čtyřlístku,“ říká Eva Burešová, starostka Doks.
Muzeum dnes sídlí v budově měst-

Otec Čtyřlístku Jaroslav Němeček s manželkou Lucií (vlevo) a starostkou Doks Evou Burešovou při otevření Muzea Čtyřlístku v roce 2011. Nechybí Fifinka s Myšpulínem, o nichž se vedou mezi čtenáři fámy, že spolu chodí. FOTO | O. BARTOVSKÝ
ské knihovny, sídlí v podkroví. Zámek,
který Doksy z dotace již několikátý rok
opravují, poskytne muzeu důstojnější
a hlavně větší prostory. Muzeum Čtyřlístku je totiž jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě.
„V prvním roce po otevření jsme zaznamenali 30 tisíc návštěvníků, což je
na instituci typu muzeum velmi mnoho. Ale ani teď si nestojí špatně, ročně
je to 20 až 25 tisíc lidí. O prázdninách
se tu v jeden den sešlo i 500 lidí,“ počítá Renata Mauserová, městská kronikářka.

tal. Divila jsem se, proč se sbírky zbavoval, když její cena by časem ještě víc
rostla. Jeho hlavní motivací bylo, že si
přál, aby byla vystavená a mohli ji obdivovat všichni lidé. Což mu letos vyplníme,“ prozradila Eva Burešová.

Největší sbírka komiksů
Kdo si počká do prosince, uvidí v zámku i v současnosti největší sbírku čtyřlístkovských komiksů. Radnice totiž
v roce 2014 odkoupila od soukromého
sběratele kompletní soubor všech vydaných čísel, včetně prvních a již téměř
nesehnatelných dílů z roku 1969, kde
cena za jeden výtisk přesahuje částku
30 tisíc korun. Sbírka pojímá i další memorabilie s motivy Čtyřlístku, například hrnečky, deštníky a další již nesehnatelné artefakty. Podobnou nemá nikdo další v Česku. Sbírku město poctivě doplňuje o nově vydané časopisy,
takže obsahuje naprosto vše, co ke dnešnímu dni v rámci Čtyřlístku vyšlo.
„Ten sběratel, který nám je prodal, je
měl v perfektním stavu, de facto nové,
každý výtisk zabalený, aby se neohma-

Děti uvnitř najdou soutěže s tematikou
Čtyřlístku,“ připomněla Eva Burešová.
Na jaře přijde do kin nový film Velké dobrodružství Čtyřlístku, který bude
mít předpremiéru v dokském kině
6. dubna. Čtyřlístek již má za sebou
účast na stříbrném plátně, ale předchozí
film Čtyřlístek ve službách krále mezi
diváky velké úspěchy nesklidil. Vadila
podivná 3D animace, příliš zamotaný
a nepřehledný příběh a všudypřítomný
product placement, kdy maskot známého výrobce dětských tvarohových dezertů rozhazuje kelímky. Bez návaznosti na děj. V novém filmu se prý tvůrci
poučili. Film je animovaný klasicky,
děj se má napřímit.
„V úvodu sedí Čtyřlístek na zahradě
v Třeskoprskách u táboráku a každý
z nich vypráví nějaký příběh, který společně prožili. Myslím, že se vám film
bude líbit, mně se líbí také,“ uvedl
„otec“ Čtyřlístku Jaroslav Němeček.

Třeskoprsky místo Doks
První, již takřka nesehnatelné číslo
Čtyřlístku z roku 1969. FOTO | ARCHIV
Tím ale oslavy zasvěcené Čtyřlístku
nekončí. Radnice si chce legendární komiks připomínat celý rok a volí k tomu
vskutku originální metody.
„Další číslo Dokského zpravodaje budeme ladit celé do podoby grafiky Čtyřlístku. Bude to Zpravodaj Třeskoprsk.

Jestli se ve filmu objeví již notoricky
známá silueta hradu Bezzubu - Bezdězu, to zatím nikdo netuší. Autor však
spojitost Doks s Třeskoprsky vůbec nezapírá. „Doksy jsou pro mě s manželkou druhým domovem. Chci poslat
z Prahy pohled a místo Doks tam napsat Třeskoprsky. Uvidíme, jestli dojde,“ vtipkoval nedávno v rozhovoru
pro MF DNES Němeček.
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stěhovat do zámku v Doksech
Ostatně, vztah ke Čtyřlístku mají
v Doksech snad všichni. Na sešitových
komiksech vyrůstala i starostka Eva Burešová.
„Jako děcko jsem sbírala flašky a vracela je, abych si vydělala nějaké peníze
a mohla si koupit další sešit Čtyřlístku.
Jenže většinou byly vyprodané. Takže
jsem s nimi různě šmelila a vyměňovala
je s kamarády. Teď s příběhy Čtyřlístku
poprvé seznamuji svého tříletého syna
Olivera, který je sice na komiks ještě
malý, ale obrázky hltá,“ svěřila se starostka. „Dokonce všechny psy, které
jsem v životě měla, jsem pojmenovala
Fifina.“

Trasa kolem Blaťáku
Četba komiksů je jistě slibnou vstupenkou do světa dětské literatury, v Doksech se ale podařilo skloubit zábavu
i s poznáním. Právě naučná stezka vedoucí po nejkrásnějších místech a výhledech Máchova kraje.
Trasa naučné stezky začíná na náměstí v Doksech, vede po žluté turistické tra-

Čtyřlístek

Naučná stezka se Čtyřlístkem je vedena po žluté turistické trase okolo Máchova jezera převážně po lesních cestách.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
se a je dlouhá šestnáct kilometrů. Na informačních panelech se děti od hrdinů
slavného kresleného příběhu dozvědí
nejrůznější zajímavé informace a příběhy.
Tabule mají podobu komiksu, jeho
autorem je opět Jaroslav Němeček. Zastavení jsou na cestě celkem tři, těsně
před vstupem do lesa, pod vrchem Borný a ve Starých Splavech. Trasa vede

Na vysněné auto čekali
lidé v roce 1989 přes noc
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Lístek s ním před zraky všech roztrhali, aby se s ním nedalo obchodovat.
Vpřed napsal, že okolí Mototechny přeplnila zaparkovaná auta, jimiž zájemci
o favority přijeli. Redaktor situaci přirovnal k tomu, jakoby do Liberce zavítal slavný fotbalový klub Real Madrid.
Lidé vstupovali do Mototechny po
dvou. Poslední z nich ji opustili pozdě
odpoledne. Touha po Škodě Favorit
byla mezi lidmi tak velká, protože šlo
o živé výkonné auto. Vysoce převyšovalo všechny ostatní vozy z Mladé Boleslavi. Na podobě Škody Favorit se podíleli specialisté z vyspělé západní Evropy. Škoda Favorit stála na svou dobu
ohromné peníze. Vyšla bezmála na 90 tisíc korun, což představovalo přibližně

okolo Máchova jezera zase zpět do
Doks. Poslední část cesty vede po Jarmilině stezce až do města, kde končí v Muzeu Čtyřlístku. Radnice plánuje, že letos přidá na stezku ještě jedno čtyřlístkovské zastavení. A kdo ví, možná z něj
spatříte i dům, kam Němečkovi na víkendy jezdí z Prahy.
„Má tady kousek u Doks chalupu
s výhledem na Bezděz, kterou s manžel-

ČESKÁ KAMENICE | Na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje poblíž České
Kamenice srazilo auto vlčici. Samice
byla přejetá na hranici dvou stálých výskytů vlků mezi Národním parkem České
Švýcarsko a CHKO Lužické hory.
Zdechlinu převezli na Státní veterinární ústav v Praze k pitvě. Ta odpoví na
otázku, jestli vlčice netrpěla vzteklinou
a nebo prašivinou, lidově též svrabem.
Ten je přenosný na člověka.
„Víme, že prašivina se u některých
vlků v sousedním Sasku objevila, podezření jsme měli i u dvou jedinců v Lužických horách. Vlci, u kterých se tato nemoc projevila, nevykazovali změny
v chování vůči lidem. Toto onemocnění
nemusí nutně znamenat smrt nakažených
zvířat, mnohdy se z něj sama dostanou,“
konstatuje Aleš Vorel z České zeměděl-

INZERCE

A

døevobrikety
uhlové brikety

Tel.: 727 916 160

www.uhelneskladydoksy.cz
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kou krásně zrenovoval. Ta chalupa vypadá stejně, jako domek Čtyřlístku s výhledem na hrad Bezzub,“ popisuje Renata Mauserová, kronikářka Doks.
Liberecký kraj se do příběhů Čtyřlístku dostal lehce. „Potřebuji se alespoň
jednou za týden dostat do lesa, kreslí se
mi dobře na chalupě na Doksku, krajina
je tam divukrásná,“ řekl Jaroslav Němeček nedávno.

Vlčice sražená autem
možná trpěla prašivinou

třicet průměrných měsíčních mezd. Pro
ilustraci – v současné době nestojí Škoda Fabia v základní výbavě ani deset
průměrných platů.
Na šílenství kolem nových škodovek
si dobře vzpomínají kromě jiných také
ve fotbalovém oddíle TJ Sokol Seba Plavy. Na podzim 1989 se vydal auto získat tehdejší špílmachr týmu Miroslav
Brožek. Kvůli sobotnímu čekání ve
frontě chyběl při mistrovském utkání
s Rychnovem a Plavy prohrály 0:2.
Skončila tak jejich třináct měsíců dlouhá neporazitelnost v soutěžních utkáních. „Tomu, abych měl favorita, jsem
tenkrát musel dát celý den,“ vzpomíná
Brožek. „Jel jsem do Mladé Boleslavi
a pamatuju si, že tam taky ve frontě fungovala samospráva, aby nebyly hádky
a problémy.“

LEDVICE BÍLINA, MOST KOMOØANY
Oøech 1, Oøech 2, Kostka
Kostkooøech 234,-/q
Oøech 2 - 3
315,-/q
Oøech 1
325,-/q
Pytlované uhlí
Rozvoz do 30 km ZDARMA

První sešit v nákladu 50 tisíc kusů
vyšel 15. května 1969. Od té doby
se původní řada rozšířila
o Čtyřlístek Speciál, Čtyřlístek
CD-Romek nebo časopis Ahoj,
tady Fifi. Každoročně vychází
několik knižních titulů a reedic
v pevné vazbě a formátu A4.
Čtyřlístek vyšel také anglicky,
německy, řecky, rumunsky,
francouzsky, estonsky a bulharsky.

Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

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

70.000,- Kč

800 22 33 88

734 XXX
153 624
XXX
XXX

www.vykupzahotove.cz

Hotovostní půjčky do

www.expresscash.cz

ské univerzity. Součástí pitvy bude i rozbor DNA vlčice, aby se zjistilo, odkud přišla a jestli patří k některé ze smeček žijících na severu Čech, nebo přišla ze Saska. Vědět to chtějí i Němci. „Právě od
nich třeba víme, že případné onemocnění
prašivinou neznamená změny v chování
vůči lidem,“ dodává Tomáš Jůnek z České zemědělské univerzity.
(tom)
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„Porodnice“ známek. Olíznout
Od osobností kalibru cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda po kachnu se zelím či kostkový cukr.
České poštovní známky mají různorodé náměty,
někdy i docela bizarní. Patří ale k nejkrásnějším
na světě. Jejich vznik trvá i dva roky a podílí se na
něm desítky odborníků. Letos vyjde přes třicet
motivů, například podobizna písničkáře Karla Kryla.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Emil Hácha. Pro jedny Hitlerův lokaj, pro jiné muž, jenž se obětoval v těžké
době. A podle mnohých něco mezi. Tak
či onak, když se podobizna protektorátního prezidenta vloni v listopadu objevila
na nové české dopisní známce, mnohé to
zaskočilo. Přitom zdaleka nešlo v posledních letech o jedinou – řekněme – pozoruhodnou českou známku. Nad některými
se pozastaví i zkušení filatelisté. Ať už jde
o známku s motivem akce „Sčítání lidu“
či o gastronomické náměty.
„Občas mě určité známky překvapí,
třeba ta s motivem knedla-vepřa-zela
nebo různé pečené drůbeže. Známek je
takové množství, že se tam může objevit
prakticky cokoliv,“ říká s úsměvem
předseda brněnského klubu filatelistů
Zdeněk Okáč.
O tom, jaký motiv se na českých
známkách objeví, se rozhoduje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, sídlícím u pražského Dvořákova nábřeží,
kde se rodí život nových poštovních známek. Právě tady se dvakrát ročně schází
sedmnáctičlenná komise, která sestavuje plán, kdo nebo co se na poštovní
známce objeví – vzniká takzvaný emisní plán českých poštovních známek.

jít náměty na celý rok. Experti vybírají
z desítek návrhů od jednotlivců i institucí – ať jde o motivy spojení s výročími
významných osobností či událostí, přírodu nebo třeba architektonické skvosty.
„O podobě budoucích známek se rozhoduje s velkým předstihem, motivy na
rok 2020 jsme vymýšleli koncem roku
2018. Komise zasedá vždy dvakrát koncem roku. Mnoho návrhů během prvního sezení hned vyřadíme,“ vysvětluje
Jiří Řehola, místopředseda ministerské,
takzvané „emisní“ komise. „Obě naše
schůze trvají jedno dopoledne, je to ta
příjemnější část celoroční práce na ministerstvu,“ podotýká s úsměvem.
Hotový emisní plán putuje z ministerstva na Českou poštu. Tady pětkrát roč-

Emil Hácha byl jediným českým, respektive československým prezidentem, který nebyl vyobrazen na
poštovní známce. Změnilo se to až
v listopadu 2018. FOTO | ČESKÁ POŠTA
ně zasedá další komise, zvaná „výtvarná“. „Ta pro jednotlivá témata vybírá
výtvarníky a rytce, posuzuje průběžný
stav přípravy známkové tvorby a vybírá
konečnou podobu poštovních známek,“
vysvětluje Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty.
Zde se rozhoduje, jak bude vypadat výsledná podoba na zmen-

Od historiků po rytce
Skupina, kterou tvoří zástupci několika
ministerstev, pošty, historiků, grafiků či
výtvarníků, musí během dvou schůzí na-

Trable se známkou Tomáše Bati
Dlouhých 20 let trvalo, než se v roce 2016 splnil sen
mnoha příznivců slavného podnikatelského rodu Baťů
a obrázek Tomáše Bati se objevil na české poštovní
známce. Pokřtil ji Baťův pravnuk Thomas Archer Bata.
„Jsem poctěn tím, že vychází známka s mým
pradědečkem,“ řekl tehdy 28letý Baťa. O vznik známky
usilovali zlínští baťovci dvě desetiletí, následně se
přidalo město Zlín a pár let poté i Česká pošta. Ale až
pro rok 2016 návrh odsouhlasilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Argumenty, proč Baťa na známce nemá
co dělat, přitom šly mnohdy samy proti sobě. Baťa
nejdříve nebyl dost světoznámý, pak byl zase až příliš
známý, takže bylo třeba propagovat jiné osobnosti.
Známka vydaná v roce 2016 je dílem výtvarnice
Evy Haškové a rytce Jaroslava Tvrdoně.

FOTO | YAN RENELT, MAFRA

šeném formátu známky nebo se musí doladit autorská práva.
A jaké návrhy zvítězily pro rok 2019
a objeví se letos na známkách?
Vybráno bylo 34 motivů. V únoru třeba vyšly tisíce známek „Století Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda“,
k 6. březnu se objeví známka „České vynálezy: Kostkový cukr“, jehož vynálezce Jakub Kryštof Rad se narodil před
220 lety, v říjnu například vyjde známka k 60 letům divadla Semafor, v listopadu pak známka k oslavě 30. výročí sametové revoluce s českým hudebním
bardem Karlem Krylem. Jde o takzvané
„příležitostné známky“, které bývají velmi hezké a tematické, není jich tolik
a lze je koupit zejména ve speciálním
„filatelistickém okénku“, které mají na
větších pobočkách pošt.

Vytvořte si vlastní známku
Jedno z pravidel při vzniku poštovních
známek je, že se na nich nesmí objevit
živé osobnosti. Výjimkou jsou prezidenti. „Jde o to, aby nevznikaly diskuse
a tlaky na zobrazení některých osobností. Pokud ovšem někdo velmi touží někoho nebo něco zobrazit, může využít
službu České pošty – takzvané vlastní
známky,“ vysvětluje Řehola. Služba je
ale poměrně nákladná, pohybuje se
v desítkách až stovkách tisíc korun za
stovky či tisíce kusů známek a využívají ji často
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a nalepit můžete Háchu i sebe
instituce jako zoologické zahrady, muzea nebo se tisknou při propagaci různých turistických destinací.
„Olíznout“ si tak můžete třeba krkonošské boudy nebo již zmiňovaného
protektorátního prezidenta. Politika si
objednala Společnost Emila Háchy,
u níž je možné si tyto známky koupit,
u příležitosti 80 let od jmenování do
funkce hlavy státu. Za asi 15 tisíc kusů
známek zaplatila 400 tisíc korun. Česká
pošta tehdy konzultovala s historiky,
zda není vydání Háchy na známkách
neetické nebo dokonce protizákonné,
což se nepotvrdilo.

„

Známku
s vlastním
přítiskem lze pořídit
už za 500 korun.
Velmi oblíbenou službou České pošty
jsou takzvané „známky s přítisky“. Lidé
si mohou objednat známku s portrétem
otce či manžela, svého potomka, psa,
kočky nebo třeba vlastní chalupy. Prostě
cokoliv. „Takové známky se často dávají darem. Přibližně dvacet kupónů v dárkových deskách vyjde na zhruba 500 korun,“ vysvětluje členka „emisní“ i „výtvarné“ komise Olga Batulková.
Známka má dvě části, na jedné je vlastní motiv, druhou tvoří klasická platná poštovní známka. Obě poloviny se musí nalepit společně. „Při objednání známky na
přítisky musí být samozřejmě zachována
základní etická pravidla,“ zdůrazňuje Jiří
Řehola. Výroba takového slavnostního
archu je někdy na počkání, jindy trvá pár
dnů. Objednat jej lze u České pošty.
INZERCE

První československá známka
Vůbec první
československá
známka vyšla
18. prosince 1918, tedy
pouhé dva měsíce po
vzniku republiky. Nová
vláda požádala o návrh
secesního mistra
Alfonse Muchu, na práci však dostal kvůli spěchu
pouhých 24 hodin. Vládě totiž na vlastní známce velmi
záleželo, protože se dosud používaly přetištěné
známky rakouské. Mucha představil několik návrhů,
včetně motivů osvobození Čechů, mistra Jana Husa či
Sokola, nejméně konfliktní se jevilo panorama Hradčan
(na fotografii původní Muchův návrh z archivuPoštovní
muzeum Praha). „Od dětství jsem viděl a ctil ve
vznešených formách chrámu sv. Víta na Hradě
pražském hmotné vtělení tohoto symbolu,“ prohlásil k
výběru malíř. Za svatovítským chrámem nechal v
návrhu vycházet slunce jako „symbol světla po noci,
porobě, tedy vcházející svobody“.

Perličky ze světa známek

Od roku 1993 byly v Česku vydány známky s 1021 různými
motivy. Do tohoto čísla nejsou započítány známky takzvaně
vlastní, tedy komerční produkt, kde si zájemci mohou nechat na
známce vtisknout vlastní motiv.
■ Známka nemusí být jen na klasickém papíře. Ve světě vycházejí
vytištěné i na kůži, sametu, dřevě, porcelánu a dalších materiálech.
Je však jasné, že o praktičnosti nemůže být řeč, jde spíše
o komerční výstřelky.
■ Na Slovensku je oblíbená
„voňavá známka“.
Jde o speciální velikonoční
edici, u které když
obyčejně vypadající
známku s beránkem
promnete mezi prsty,
zavoní vanilka.
■

■

Jeden z nejpodivnějších britských zákonů říká, že kdo nalepí
známku s portrétem panovníka hlavou dolů, dopustí se vlastizrady.

Ludvík Pytlíček, král českých filatelistů
Byl jedním z nejznámějších českých filatelistů. Vytvořil zřejmě největší tuzemskou
sbírku známek a díky svému koníčku se seznámil i s britskou královnou Alžbětou II.
Ludvík Pytlíček od svých 10 let nasbíral tolik filatelistických pokladů, že jeho sbírka
má hodnotu okolo 100 milionů korun. Bohužel v polovině února 76letý sběratel
zemřel. Pytlíček skončil před Vánocemi v jedné z pražských nemocnic poté, co byl
nalezen nedaleko svého domu v bezvědomí. Jeho dům byl otevřený. Vloupání
a přepadení se však neprokázalo. Do své smrti se už sběratel z bezvědomí
neprobral, příčinou úmrtí byla cévní mozková příhoda. Pytlíčkovy děti nemají
o filatelii zájem, proto už před dvěma roky začal sběratel některé cenné kusy
rozprodávat. Nejvzácnější kus sbírky - světlezelená známka, doplněná obráceným
přetiskem „Pošta československá 1919“, se prodala za 7,8 milionu korun.
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Na pódiu jsem všechno rozbil.
Destruoval jsem i sám sebe
Z vrcholového manažera, který šéfoval i pražské zoo,
se teď Petr Fejk na čas stal hercem. V divadle hraje
vedle Jana Krause či Ivany Chýlkové, ovšem
překvapivě nejde o jeho první podobnou zkušenost.
Coby student se pouštěl do hodně alternativního
umění. „Bylo to svým způsobem působivé, ale divák
musel být opravdu velkej inťoš,“ vzpomíná.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V době, kdy se pražská zoo stala v roce
2002 symbolem ničivých záplav, objevoval
se její ředitel Petr Fejk na televizních obrazovkách téměř denně. V posledních týdnech
jeho tvář mnozí viděli dokonce na billboardech a na tramvajích po boku Ivany Chýlkové. S ní si tento zkušený manažer střihl jednu z hlavních rolí agenta 007 v představení
Bond/Medea v divadle Studio DVA.
Nabízí se otázka, jak se z bývalého ředitele zoo mohl stát herec, ovšem nebyla
by opodstatněná, protože vy jste s herectvím koketoval už v 80. letech. Prý jste
měl dokonce vlastní one man show...
Nebyla to one man show v dnešním smyslu, kdy se člověku jako první vybaví něco
komediálního. Nic takového tehdy ani nebylo. Studoval jsem filozofickou fakultu
a byl jsem takový ten těžký intelektuál.
Na škole jsem dělal takzvané divadlo jednoho herce. Byl jsem spíš performer a zaměřoval jsem se na konceptuální umění.
Říkal jsem tomu industriální divadlo.
Co si konkrétně ve vašem podání
představit pod pojmem industriální divadlo?
Ve své době to bylo něco naprosto originálního. Nikdo to nedělal. Existovala například industriální hudba, která používala průmyslové předměty jako tyče nebo
kladiva jako hudební nástroje. Já jsem to
převedl do divadla. Všechno jsem si dělal
sám – scénu, kostýmy a tak dále. Všechno
jsem si přivezl, odehrál a nakonec po sobě
zase uklidil. Bylo to vždycky jedno před-

stavení ročně a hlavním obsahem celého
sdělení byla prázdnota.
Prázdnota?
V mém divadle byl důležitější koncept
než děj. Vlastně se v něm nic moc nedělo.
Bylo hodně destruktivní, takže jsem prakticky všechno na scéně rozmlátil v přímém přenosu. Destruoval jsem i sebe. Jedno představení končilo ve střešovické nemocnici na šití. Nešlo o to hrát role, ale
předvést nějaké gesto, nějaký názor.
Dneska by si lidé možná mysleli, že jsem
sebevrah, ale já byl ve skutečnosti umělec! (smích)
Byl o taková představení zájem?
Mezi studenty a intelektuály ano. První
představení bylo ve vysokoškolském klubu Juridika na Petřinách. Všechny ty trubky a skla, které jsem potřeboval na scénu,
jsem tehdy kradl ze staveniště motolské nemocnice a vozil na dvoukoláku. Opravdu
jsem na tom celém pracoval několik měsíců, pak jsem představení odehrál a přemýšlel zase nad příštím. Začal jsem s tím
v roce 1987 a v roce 1989 přišlo moje vrcholné dílo, které jsem předvedl v Kulturním domě Barikádníků na Praze 10.

hodinu a půl téměř nehýbal. Dnes už bych
něco takového nedělal, ale neumíte si
představit, jaký byl v osmdesátých letech
hlad po něčem, co bylo jiné – alternativní.
Tohle moje poslední představení v roce
1989 viděl Šimon Caban. Dnes už je to třicet let, co se známe, a za tu dlouhou dobu
se z nás stali přátelé.
Tím jsme se obloukem dostali zpět
k představení Bond/Medea, které zrežírovali právě bratři Cabanové. Ačkoli
jste se v průběhu let k divadlu průběžně vracel, role agenta 007 po boku Ivany Chýlkové a Jana Krause je přeci jen
něco jiného, než jste byl doposud
zvyklý.
To, že můžu dnes hrát s první hereckou ligou, je neobyčejně zajímavá zkušenost,
která se neodmítá. Ačkoliv když jsem tuhle hru četl před třemi lety, tak
jsem ji odmítl s tím, že
tomu nerozumím.
Svým založením
jsem skeptik a minimalista, zatímco Cabani jsou
hraví a často míchají žánry. Je to
kombinace bondovky, řecké
tragédie, politické satiry, televizní
estrády, revue…
To není můj styl.
Šimon mi ale

Co jste si provedl tam?
Vůbec nic. Tam jsem tu zmiňovanou
prázdnotu ztvárnil tancem. Ve slovníku
jsem totiž objevil, že existuje jeden tanec jménem paluka, který se tančí tak
pomalu, že není vidět pohyb, ale pouze
změna stavu. (smích) Víte, já jsem na
to dnes strašně pyšný, protože mládí
přináší experimenty. Ono to vlastně
bylo působivé představení, ale musela jste být opravdu jinak naladěný divák a publikum skutečně muselo vědět, na co jde, protože jsem se tam

Petr Fejk

Narodil se 1. září 1964 v Mostě. Vystudoval gymnázium a Filozofickou
fakultu UK. Působil jako učitel, byl majitelem hudebního klubu.
■ Dvanáct let byl ředitelem pražské zoologické zahrady, ve které prožil
tragické záplavy, následnou obnovu a zásadní modernizaci i posun
mezi nejlépe hodnocené zoo světa.
■ V roce 2010 řídil České centrum v New Yorku, na jaře 2011 nastoupil
do Českých drah do nově zřízené funkce firemního ombudsmana.
Po pár měsících ale na vlastní žádost odešel.
■

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

řekl, ať věřím, že to dáme do kupy. To byl
ten klíč – svěřit se mu do rukou. Nakonec
jsem rád, že jsem kolečkem v celém tomhle stroji. A baví mě to.
Neměl jste ze začátku trému, když
jste se jako herecký kolega ocitl vedle
Ivany Chýlkové?
Dělal jsem už spoustu prací, při kterých
jsem byl v mnohem napjatějších situacích
a setkával jsem se s lidmi, kteří mě ostříleli. Nemám problém vystupovat na veřejnosti a nemám problém jednat s kýmkoli.
V tomhle smyslu jsem trému neměl. Navíc jak s paní Chýlkovou, tak s panem
Krausem jsme se už dřív mnohokrát potkali, takže jsme se znali. Samotný pobyt na
jevišti mi také nedělal problém. Díky
tomu, že jsem dříve tři roky učil na gymnáziu a poté jsem jako ředitel zoo běžně vystupoval v médiích, tak jsem se za ta léta
celkem vymluvil. Je ale pravda, že zkušenost v divadle, kde se střídají repliky,
je něco jiného. V tomhle případě nehraju složitou psychologicky vykreslenou postavu, ale spíš symbol. Takže se povětšinou koženě
tvářím, a to je moje úloha. Není
to vyloženě plnohodnotný herecký výkon, ale stejně nesmím
nic zkazit. Každý krok a gesto
musí přijít v pravou chvíli, a navíc mám i taneční výstup. Najednou přišla premiéra, objevil se
knedlík v krku a je pravda, že s
trémou jsem poměrně bojoval.
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Jak?
Jsem známý tím, že když jsem nervózní,
tak hodně chodím. Věřím, že kdybych si
prostřednictvím nějaké aplikace změřil, kolik jsem toho v den premiéry a druhého uvedení nachodil, bylo by to hodně kilometrů.
Je teď herectví tím, čemu byste se
chtěl věnovat prioritně?
Určitě ne. Myslím, že nejsem dobrý. Kdybych měl hrát třeba v Ibsenovi nebo Čechovovi a měl ztvárnit plačícího muže, myslím, že bych to nedokázal. Na Ivaně Chýlkové je vidět, jaká je profesionálka, jak je
vyhraná. Poprvé čte větu ze scénáře, hned
do ní dokáže nahodit náladu a zní to přirozeně, kdežto já něco takového musím těžce dobývat jako v jáchymovských dolech.
Takže dlouhodobější návrat k divadlu
se nekoná?
Snažím se spíš psát. Mám v hlavě několik
témat, a kdyby se mi podařilo je správně
uchopit, mohlo by z toho něco být.
Co konkrétně píšete? Co vás baví?
Všechno. Třeba teď zrovna píšu knížku
o zoo, ale také básničky pro děti. Mám ale
v hlavě i pár divadelních námětů. Nemám
na to teď moc času, ale umím si představit,
že kdybych se do nich pustil, mohl bych
pak být i hereckou součástí těch projektů.
Musel by mě ale někdo vést a dávat mi zpětnou vazbu. Já sám se totiž neumím vidět.

ročně 400 tisíc lidí. Když jsem v roce 2009
odcházel, bylo to 1,3 milionu lidí. Jsem přesvědčený, že je to doklad toho, že Pražané
chtějí, ale nemají kam chodit. Každé druhé
evropské velkoměsto má vedle zoo i jiné
volnočasové cíle pro rodiny s dětmi.
A mezi nimi jsou i zábavní parky. V postsocialistických zemích to ale není. Nemá to
Varšava, Budapešť ani Praha. Máme zpoždění, realizace není snadná, ale věřím, že
jednou zábavní park v Praze určitě vznikne.

Petr Fejk s Janem Krausem při představení Bond/Medea v pražském divadle Studio DVA.
FOTO | VÁCLAV BERAN
Když vidím herce na jevišti, umím jeho výkon posoudit. Ale u sebe ne.

všechno. Zejména díky tomu se pak můj život profiloval spíše manažersky.

Ty básničky pro děti, které zmiňujete,
jsou přeci jen o něco blíž vašemu původnímu povolání učitele, že?
Ano, začátkem mé kariéry bylo povolání
učitele literatury. Strašně mě to bavilo, ale
z učitelství jsem musel zběhnout, protože
jsem neměl na chleba a na nájem. Už během učení jsem tedy založil hudební rockový klub, který prosperoval. Mohl jsem si
díky tomu koupit byt a poprvé se postavit
na vlastní nohy. Pak jsem zkusil reagovat
na výzvu v novinách, že hledají nového ředitele pražské zoo, a tím se změnilo úplně

A tímto směrem byste se zřejmě chtěl
ubírat i dál. Před čtyřmi lety se mluvilo
o projektu plánovaného zábavního parku, za kterým stojí právě vaše osoba.
Projekt parku je takovým pokračováním
mých zkušeností, které jsem získal v zoologické zahradě. Zoo je turistický cíl pro Pražany i návštěvníky Prahy a myslím, že dokonale znám jejich chování, jejich vkus,
vím, co chtějí a nechtějí. Jsem přesvědčený,
že volnočasová nabídka v Praze je velmi nedostačující. Když jsem v roce 1997 nastoupil do zoologické zahrady, chodilo do ní

Takže projekt stále žije? Co je teď největší brzda?
Investoři jsou našemu projektu celkem naklonění, ale musí být umístěn v Praze nebo
její blízkosti. A to se nám zatím nepodařilo. Vzhledem k tomu, že park potřebuje větší rozlohu, je jeho umístění velmi složité.
Je zábavní park věcí, kterou teď žijete
nejvíc?
To určitě. I když není to taková práce, jako
když jede zoologická zahrada a máte kolem sebe dvě stě zaměstnanců a každý den
tisíce návštěvníků. Zatím chodím po kancelářích nejrůznějších starostů, po úřadech, za architekty a jednám se společníky. Tato část příprav je pro mě spíše nudná
a nemůžu říct, že bych byl v režimu stoprocentní výkonnosti. Až se začne opravdu
stavět a přiblíží se provoz, tak se ze mě
zase stane workoholik. Pokud mám zatím
ještě čas hrát divadlo, tak jím ještě nejsem.

INZERCE

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne
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Záhadná smrt
mistra swingu
Glenn Miller, jenž by se
v pátek 1. března dožil
115 let, zmizel za druhé
světové války. Jistý
rybář nyní tvrdí, že před
lety našel jeho letadlo.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Jeho smrt je dodnes plná otazníků.
Americký hudebník Glenn Miller, od jehož narození 1. března uplynulo 115 let,
na konci roku 1944 zmizel se svým letadlem nad kanálem La Manche. Nedávno
ovšem svitla naděje, že se po desetiletích
svět může dozvědět nové informace. Letadlo amerického bigbandového esa údajně

objevil už před lety anglický rybář v Lamanšském průlivu. „Zdá se, že jedna
z největších amerických záhad by
mohla být brzy vyřešena,“ hlásala
letos koncem ledna jedna z největších amerických televizních stanic
CBS. Dostala se totiž ke svědectví
muže, který údajně v roce 1987 objevil vrak Millerova letadla.
Ale nepředbíhejme.

Toužil sloužit v armádě
Počátkem 2. světové války byl už Glenn
Miller hvězdou v pravém americkém stylu, prodával stovky tisíc desek a média ho
označovala jako „krále jukeboxů“. V zemi
totiž fungovalo už roku 1939 kolem 300 tisíc hracích automatů a v každém bylo až
šest Millerových desek. V roce 1942, kdy
byl na vrcholu kariéry a pomalu se z něho
stávala i filmová hvězda, která se objevila
v hollywoodských trhácích, se rozhodl
vstoupit do armády. Pro svůj pokročilý

Letoun UC-64A Norseman se při přeletu z Anglie
do Paříže zřítil i s hudebníkem Glennem Millerem
kdesi do vln kanálu La Manche.
FOTO | WIKIPEDIA
věk mohl ale
sloužit pouze
jako dobrovolník u námořnictva, i to ho ale nakonec propustilo. Miller poté přemluvil velení amerického letectva, aby ho přijalo do
svých služeb – dostal na starost armádní kapelu. S početným bigbandem, který řídil,
absolvoval stovky koncertů. Hrál v USA,
později ve Velké Británii a když byla koncem roku 1944 osvobozena Paříž, vypravil
se i tam. Letadlo vzlétlo z britského území,
do Paříže ale nedoletělo – 15. prosince
1944 zmizelo ve vlnách La Manche. Buď
ho omylem zničily britské bombardéry,

vracející se z útoku na německé cíle a pro
nedostatek paliva shazující stovky tun zápalných bomb, nebo prostě Millerův pilot
ztratil orientaci a stroj se zřítil.
Svědectví o nálezu vraku si rybář dlouho nechával pro sebe. Ohlásil ho sice pobřežní stráži, ta ale tehdy zájem neprojevila. „Dobře, pokud se jedná o letadlo ze druhé světové války, pak to bude válečný
hrob. Prostě se ho zbavte,“ cituje CBS slova pobřežní stráže. Když ale rybář později
viděl na fotografiích Millerovo letadlo, začal pátrat a nakonec vyšel se svědectvím
ven. Příští měsíce ukážou, kam pátrání povede, rybář si prý místo dobře označil, ale
po 32 letech si není zcela jistý.
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Členství v EU nám přináší víc škody než užitku
Před lety hlasoval pro vstup do EU, ale teď toho hořce lituje, a dokonce se za to omluvil spoluobčanům.
Řeč je o předsedovi Strany nezávislosti České republiky Františku Matějkovi.
V posledních týdnech zaplavila Českou republiku
Vaše omluva, video, ve kterém se omlouváte, že jste
hlasoval pro vstup ČR do EU. Proč se omlouváte takto
veřejně a masivně?
V roce 2003 jsem hlasoval pro vstup České republiky do Evropské unie, protože jsem věřil, že je to po
letech područí ve východním bloku krok správným
směrem. Věřil jsem, že se dostaneme do první ligy.
Vývoj po přijetí Lisabonské smlouvy mne ale přesvědčil, že jsme zase zemí druhé kategorie, s minimální možností rozhodovat, které nikým nevolení
úředníci v Bruselu nařizují stohy blbostí a regulací.
Vím, že se podobně cítí velká část dospělých občanů, takže bych jim rád nabídl, že se jejich jménem
pokusím tuto chybu napravit.

Co Vám na vstupu ČR do EU dnes nejvíc vadí?
Největším problémem je jednoznačně vnucené
přijetí Lisabonské smlouvy bez referenda, kdy se
naprosto změnila pravidla rozhodování v Evropské unii, se kterými občané souhlasili při vstupu,
a Česká republika ztratila právo veta. Je to největší
politický podvod na lidi v novodobé historii. U nás
se hodně zjednodušuje role Evropské unie na dotace, které jsou samy o sobě dost velký průšvih. Ale
pro mne je mnohem horší okleštění různých svobod. Máme dražší auta, protože v nich musíme mít
spoustu zbytečných věcí, poškodili české dopravce

povinnými mzdami v Evropě, nutí nás do změny
daní a sociální politiky, nutí nám euro i nejrůznější
ekonesmysly, zakazují nosit zbraně a používat olovo. Takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho. Je
toho opravu moc. Už přece nechceme být lidmi
druhé kategorie.

V médiích se nyní hodně přetřásá Brexit. Jak hodnotíte odcházení Británie z EU?
Fandím Britům, aby se jim povedlo získat zpátky
svobodu a nezávislost. Ale jinak považuji Brexit za
britskou vnitropolitickou záležitost, do které by se
jim neměl nikdo vměšovat. Já to rozhodně dělat
nehodlám. Taky nechci, aby o našich životech rozŘada politiků tvrdí, že vystoupení z EU by nás poško- hodovalo Německo s Francií.
dilo. Jak to vidíte vy?
Hlavní je nepodlehnout množícímu se účelovému Na protievropskou notu hraje i Tomio Okamura.
strašení politiků přisátých na dotacích, že bez EU Považujete jej za spojence?
končíme. Oni možná skončí, ale Česká republika, Tomio Okamura je politický podvodník. On nea firmy tady určitě ne. Bylo by dobré dohodnout se chce vystoupit z EU, jen si spočítal, že mu protievropská rétorika právě teď přinese politické body.
stejně smýšlejícími národními politiky jiných
Jde mu jen o peníze. Vždyť před pár lety žaloval
států podmínky odchodu předem a pak
vystoupit. Z hlediska vzájemných vztahů
prezidenta republiky za velezradu, když nechtěl přijmout diktát EU a podepsat nejrůzexistuje celá řada jiných dohod, ať už na
nější evropské směrnice. Nedávno jsem na
evropské úrovni nebo na úrovni Světové
sociálních sítích četl názor, že kdyby Okaobchodní organizace. Pořád budeme členy
NATO, pořád budeme silnou ekonomimura věděl, jak vydělat peníze na pašování migrantů, tak už je k nám
kou se spoustou služeb a produktů,
vozí ve velkém. Je to samozřejkteré budou pro zahraničí velmi
mě nadsázka, ale myslím,
potřebné, ale budou moci být levže ho to krásně vystihuje.
nější a podnikatelům se u jejich
Věřím, že to lidé pochopí
produkce bude lépe dýchat.
a už se od něj nenechají
Firmy a lidi se vždycky domluví. Kazit jim to mohou
dál podvádět.
jedině někteří politici.
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Ledová zkáza drtila Písek i Prahu
Před 235 lety zasáhla Prahu, ale i další česká města
jedna z nejhorších „ledových“ povodní v historii.
Metr tlusté kry strhly i část Karlova mostu.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Evropu sevřel tu zimu na přelomu let
1783 a 1784 tak velký mráz, že v ledovou
plochu se proměnily i jinak nepoddajné
evropské veletoky. Střední Německo hlásilo 180 centimetrů sněhu, české nížiny
pak kolem 60 centimetrů, vysočina a hory
dvojnásobek. „Začalo mrznout hned 1783
po sv. Martinu (11. 11.) a po Vánocích tak
hojnost sněhu napadlo, že na rovině víc
než 1 loket (60 cm) ho leželo a mrazy takový, že jich od 50 let staří nepamatovali,“ cituje kronikáře Velebila ze středočeského
Městce Králové 57. ročník Meteorologických zpráv. Zima byla taková, že zamrzly
všechny sklepy, co jich po zemi bylo
a v nich i uskladněné potraviny.
Mrazy zničehonic povolily 23. února.
Přišla obleva s denními maximy 8 stupňů
Celsia a vydatný déšť. Sníh se proměnil ve
INZERCE

vodu, která se valila potůčky, říčkami i řekami. Jenže zem byla po měsících chladu
tak promrzlá, že vodu skoro nepropustila.
Ledy mnohdy přes metr silné pukaly a zacpaly koryta řek. České země, ale i velká
část Evropy, zejména Německo, čelily povodni, kterou nikdo nepamatoval.

Obří kry lámaly pilíře
Jazykovědci slovo únor odvozují od slova
„nořiti se“, tedy že se během tání noří kry
do vody. Právě kry toho roku 1784 pustošily celá města. Voda v Plzni strhla během
chvíle most i s dvaceti lidmi, kteří spoušť
pozorovali. Utopili se. V Berouně bleskové noční potopě obyvatelé nevěnovali pozornost, až jim přitekla do příbytků a tekla
kolem postelí. Obrovskou spoušť napáchala Otava v Písku, Vltava ničila Český
Krumlov, zatopila České Budějovice.
A hnala se ku Praze. Tam kulminovala
právě 28. února. Zlověstné ranní dunění od

Dobové zobrazení „ledové povodně“, která v únoru 1784 devastovala Prahu
a vážně poškodila i Karlův most.
FOTO | MČ PRAHA 13
Karlova mostu, rozléhající se Prahou, způsobovaly kry a klády z rozlámaných vorů,
narážejících do pilířů. Pod ocelově zataženou oblohou se najednou ozvala ohlušující
rána – jedna z obřích ker rozlámala osmý
pilíř a část mostu se zřítila do hladového
proudu. Náraz strhl i hlásku s pěticí vojáků, jejich životy v ledové Vltavě okamžitě
vyhasly. Do vln se tehdy zřítil i kamenný
anděl, těžká socha ale zůstala ležet u dna
a potápěči ji vyzvedli až o 200 let později,
v únoru 2004, a dnes je v muzeu.

Jak rychle ledová povodeň Prahu objala, tak rychle ji ale také pustila.
Už o den později se hladina vrátila do
normálu. Zničené pražské ulice byly plné
ledových ker a voda se zastavila těsně
před Staroměstským náměstím.
Potopa ničila i další města, Mělník, Litoměřice nebo německé Drážďany.
Podle některých historiků byla nejhorší
od roku 1342, kdy ledová hradba roztátých ker v Praze doslova smetla tehdejší
Juditin most.
(jos)
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Když hvězdy hrají
to, co skutečně umí

V některých rolích si herci mohou připadat jako doma. Využijí totiž to, co studovali
nebo čím se sami živili. Takový Josef Kemr ve filmech rád hrál na housle i další
nástroje, které skutečně ovládal. A jedna z hvězd sitcomu Teorie velkého třesku
o potrhlých vědcích je skutečnou neurobiložkou.

FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz, Herminapress, Vertical Ent.

VĚDKYNĚ BIALIK HVĚZDOU
TEORIE VELKÉHO TŘESKU

LADY GAGA HRÁLA ZPĚVAČKU,
KTEROU SAMA JE

Veleúspěšný komediální seriál Teorie velkého třesku ji po celém světě proslavil jako herečku.
Mayim Bialik
Bialik, která ztvárňuje
neurobioložku Amy, je ale
přitom skutečnou vědkyní
a stejně jako její seriálová postava, i ona se může pochlubit
doktorátem z neurobiologie
neurobiologie. Té se navíc stále
věnuje. Díky tomu také pomáhá kontrolovat správnost faktů ve scénáři. „Vždy sebou na zkouškách trhnu, když je ve scénáři něco špatně. Studovala jsem totiž
nejen neurobiologii, ale také chemii,
fyziku takže opravbiologii, anatomii a fyziku,
du vím, když je něco špatně. Snažila jsem
se to zpočátku držet v sobě, ale moc mi
to nešlo,“ nechala se slyšet Bialik.

Kontroverzní zpěvačka Lady Gaga sice v pondělí
neproměnila oscarovou nominaci, ale svým výkonem
v romantickém dramatu Zrodila se hvězda dokázala,
že krom pěvecké patří i k herecké první lize. V roli
talentované začínající zpěvačky, která se postupně
propracuje až k ceně Grammy, mohla mnohé čerpat
z vlastních zkušeností.

BOXERSKÝ SEN SI
ROURKE SPLNIL AŽ
VE FILMU

BOKOVÁ I KEMR KOUZLÍ
NEJEN NA HOUSLE
V posledních letech často obsazovaná kráska Jenovéfa
Boková původně vůbec neaspirovala na hereckou dráhu,
nýbrž hudební. Absolvovala totiž Pražskou konzervatoř, kde
studovala obor housle. Svůj um nicméně využívá i v rámci
rolí. Například ve snímcích Chvilky nebo Do větru. Podobně
uměl využít svůj hudební talent například legendární Josef
Kemr, který uměl hrát hned na několik smyčcových nástrojů. V Dovolené s Andělem to bylo violoncello, Na samotě
u lesa viola, v Chalupářích zase housle.

Někdejší hollywoodský drsňák
a sexsymbol 90. let Mickey
Rourke v roce 1988 napsal scénář
k boxerskému snímku Homeboy.
Ve filmu si také sám zahrál hlavní
roli profesionálního boxera, který
více než v ringu bojuje v soukromí s alkoholem. Pro herce
měl film velký osobní význam,
protože sám v teenagerovském
věku začínal jako boxer. Jeho
sportovní kariéra nebyla příliš
úspěšná. Přesto jej v 90. letech
láska k ringu opět přivedla k jeho
milovanému sportu a dal mu
na čas přednost před herectvím.
Ani tehdy ale u boxu nezakotvil natrvalo. Jako herec se mezi
provazy vrátil ještě v roce 2008
v oceňovaném dramatu Wrestler.

„BOND“ BROSNAN
V CIRKUSE
POLYKAL OHEŇ
V roli agenta 007 neměl Pierce
Brosnan nouzi o vypjaté scény plné výbuchů a ohně.
Představitel Jamese Bonda měl ale pro roli agenta
Jejího Veličenstva poměrně kuriózní průpravu. Poté,
co jako teenager odešel ze školy, si tři roky přivydělával jako cirkusový polykač ohně. Tuto svoji dovednost dokonce jednou přímo zúročil i před kamerou
v jednom z dílů seriálu Remington Steele, který byl
populární v 80. letech.

TATUM JAKO
STRIPTÉR NA PLÁTNĚ
I VE SKUTEČNOSTI
Pokud jste někdy viděli americký
snímek Bez kalhot o partě pánských
striptérů a připadalo vám, že představitel hlavní
postavy, charismatický Channing Tatum je ve své roli
až překvapivě přesvědčivý, vězte, že to nebude tak
úplně náhoda. Ještě před tím, než se tento americký
herec proslavil v tanečním snímku Let´s Dance, si
coby 18letý mladík vydělával na Floridě striptýzem.
Snímek Bez kalhot dokonce částečně čerpal z jeho
zkušeností. Úspěšná komedie se v roce 2015 navíc
dočkala pokračování.

HUDEBNÍ IMPULSY

Král slov, co do boje táh
Karlu Krylovi by letos
bylo 75 let. Rozervaný
písničkář a básník zemřel
nečekaně před čtvrt
stoletím. Jeho písně
rezonují dodnes.
JOSEF VLČEK

B

yl to tenkrát šok, když před pětadvaceti lety 3. března 1994 přišla zpráva o tom, že v Mnichově
zemřel Karel Kryl. Stalo se to jen pár
dní před tím, než by oslavil padesátku.
V posledních dvou nebo třech letech působil zahořklým dojmem, který se moc
nehodil k tehdejšímu optimismu postkomunistické éry. Pořád měl ale u české
veřejnosti pověst velkého písničkáře
a básníka, který uměl svými texty zachytit marasmus předchozích čtyřiceti let.
Těžiště díla umělce malého vzrůstu,
ale velkého ducha, bylo v letech 1964
až 1974. V té době napsal několik desí-

tek písní, které zachycovaly hrůzy války, temno totalitní diktatury a v neposlední řadě i přehlížené sociální problémy. Dokázal napsat i píseň, jež se stala
generačním manifestem. Album Bratříčku, zavírej vrátka, které vyšlo v nakladatelství Panton před jeho odchodem do ciziny v roce 1970, je dodnes považováno
za jednu z nejlepších českých desek
všech dob, stejně jako další dvě alba,
která vyšla už v emigraci.
Řada lidí se domnívá, že Karel Kryl
byl českým ekvivalentem americké generace protestních písničkářů začátku
šedesátých let v čele s mladým Bobem
Dylanem. To je ale jen zdání, které vychází z faktu, že se Kryl objevil zhruba
ve stejné době. Karel Kryl byl ale především hluboce spjat s tehdejšími malými divadly, rozesetými po celé republice, v nichž občas také vystupoval.
Stejně jako herci těchto divadel byl
i on obdivovatelem Voskovce a Wericha, zvláště pak miloval jejich hru Balada z hadrů. Do hlavního hrdiny hry,
prokletého básníka Francoise Villona,
se rád stylizoval až do smrti. Být básní-

kem, to znamená protestovat, občas říkával.
Kryl se netajil, že jeho písně občas
vznikaly celé měsíce. Neustále hledal
do svých veršů správná, výstižná slova.
Pomáhalo mu při tom, že měl bohatou
slovní zásobu a svou češtinu si v německém exilu, podobně jako Voskovec
v Americe, pečlivě piloval.
Měl k tomu
dobrý základ, protože jeho

předci vlastnili v Novém Jičíně tiskárnu
knih, a než ji komunisté po únoru 1948
zničili, tiskli v ní básně významných českých básníků první poloviny 20. století.
Tvorba předčasně zemřelého písničkáře a básníka je neustále živá. Jeho skladby po listopadu 1989 zpívali kromě
Dana Landy tvrdé kapely jako Kreyson
a Törr, stejně jako písničkáři Michal
Hrůza, Jarek Nohavica nebo Xindl X.
Možná nejlepším provedením některé
Krylovy písně je Karavana mraků od
Divokýho Billa. Mezi posluchači
Krylových písní je však poměrně velká skupina těch, kteří jsou přesvědčeni, že nikdo nedovede Krylovy písně
zpívat tak dobře jako Kryl sám.
Kdosi konstatoval, že v Krylových
písních je ukryt pozoruhodný paradox. Lidé si jich váží, ale ne vždycky
je rádi poslouchají. Až příliš krutě totiž odhalují lidskou slabost.

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com
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Etický kodex Bohemia Energy
pomáhá chránit zákazníky
Změna dodavatele energií se
vyplatí, uvědomuje si to stále
více lidí. Vedle ceny ale odborníci doporučují sledovat také
to, jestli je vybraná ﬁrma
spolehlivá, stabilní a zejména,
jak dodržuje etické standardy.
O tom, nakolik lze té které společnosti věřit, se můžete přesvědčit i podle toho, jestli přijala etický kodex
podle doporučení Energetického
regulačního úřadu (ERÚ).
O větší ochranu spotřebitelů se aktivně zasazuje také Bohemia Energy.
Firma své zásady férového jednání deklaruje v etickém kodexu, který v plné
míře respektuje Vzorový etický kodex
ERÚ. „I když jsme drtivou většinu
doporučení ERÚ dodržovali již v minulosti, chceme našim zákazníků
usnadnit orientaci, a proto jsme naše
zásady sepsali do podoby oﬁciálního
dokumentu,“ říká Robert Šíma,
ředitel zákaznické péče Bohemia
Energy. Etický kodex tak obsahuje
řadu konkrétních kontrolních mechanismů, které zákazníky ﬁrmy chrání.
Celá skupina Bohemia Energy například při prodeji využívá uzavírání
smluv přes tablety, u nichž lze jedno-

duše ověřit, kde byla smlouva podepsána. Žádná zákaznická smlouva,
uzavřená obchodním zástupcem
Bohemia Energy, není puštěna ke
zpracování, aniž by se zákazníkem
nebyla ověřena prostřednictvím veriﬁkačního telefonického hovoru.
„Těmito hovory ověřujeme, zda si
je zákazník vědomý, že uzavřel
smlouvu s naší společností, zda
s podpisem souhlasí a jaké tím získal výhody,“ vysvětluje Robert Šíma.
„Vedle vyjádření spokojenosti s jednáním obchodního zástupce může
vznést k uzavřené smlouvě doplňující
dotazy, na které mu naši pracovníci
profesionálně odpovědí,“ dodává.
Etický kodex dle doporučení ERÚ
tak Bohemia Energy vnímá jako
důležitý krok, který pomůže zlepšit
situaci na trhu s energiemi. Zároveň
věří, že i další dodavatelé se k tomuto kodexu připojí.

Bohemia Energy

REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 5.020 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt.

POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD
4 dny / 3 noci od 3.310 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž,
bazén se saunou a 30% sleva na další wellness procedury.

CESTA Z MĚSTA – ANTISTRESOVÝ POBYT
4 dny / 3 noci, od 3.390 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, Káva a zákusek, Antistresová masáž + další 2 wellness procedury.

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA
4 dny / 3 noci, od 3.250 Kč / osoba


Libverda

Ubytování, polopenze, velikonoční překvapení pro každého,
2 wellness procedury pro dospělého.

Praha
Ostrava

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

Brno

JEDINEČNÝ DÁREK

Chcete udělat radost svým blízkým či přátelům? Věnujte jim pobyt v Jizerských horách.
Spa Resort Libverda Vám nabízí poukazy hodnotové nebo na pobyt dle Vašeho přání.
Nabídku poukazu naleznete na www.lazne-libverda.cz nebo nás kontaktujte telefonicky:
+420 482 368 101 nebo e-mailem: rezervace@lazne-libverda.cz

Spa
Libverda
S Resort
R
L
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
Automobilový průmysl

Bezpečnost, ostraha

Automechanik - praha

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik BOZP a PO (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Nákupčí automobilů - brno

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Specialista EHS

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Směnový mistr údržby

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista bozp/po

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Mistr údržby s vyhláškou

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Statisten für Nato Manöver in Deutschland

M h ik
ý bě
Více na www.jobdnes.cz

25 000 30 000 Kč /

EHS
i li t
AJ
Více na www.jobdnes.cz

ě í

Personalistika, HR

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

HR business partner - bratislava

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

Researcher – Executive Search

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Specialista Cash management Bratislava

HR researcher praha

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Realitní makléř/ka - lokalita Praha

25 000 - 100 000 Kč / měsíc

HR specialista junior

Osobní bankéř/-ka Brno Husovice

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Astmatici si mnohdy škodí sami
Dříve se na astma běžně umíralo a mladí lidé končili
i v invalidním důchodu. Dnes moderní medicína
dokáže většině pacientů zajistit život bez omezení.
Přesto má polovina astmatiků v Česku denně obtíže.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nejen v Česku, ale i ve světě patří astma k nejčastějším chronickým nemocem.
A to i u dětí. Konkrétně v České republice
se s touto nemocí potýká 10 až 12 procent
z nich. „Vezmete-li v úvahu třídu se třiceti
žáky, tak v průměru třetí a čtvrtý v ní by
podle statistik měli trpět některou formou
astmatu,“ říká Petr Pohunek z Pediatrické
kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Ačkoli při dnešních možnostech léčby
nemusí diagnóza astma představovat pro
většinu pacientů žádné zásadní omezení
INZERCE

v běžném životě a obávané záchvaty by teoreticky mohly patřit minulosti, neděje se
tak. V řadě případů jsou bohužel na vině samotní pacienti, u dětských astmatiků pak jejich rodiče. „V některých rodinách musí
dítě bohužel skončit dvakrát třikrát v nemocnici, aby rodiče pochopili, že opravdu
musí brát léky,“ zdůrazňuje Tomáš Kočí
z Astmacentra Česká Lípa s tím, že u astmatu je obzvláště důležité užívat takzvané protizánětlivé léky dlouhodobě, ačkoli třeba
pacient nemusí pociťovat větší obtíže.

Polovina pacientů
užívá léky nesprávně
Právě s dodržováním dlouhodobé léčby
měla potíže také dvojnásobná mistryně
Evropy, plavkyně Petra Chocová, která se

Fakta o astmatu

Na celém světě postihuje astma
na 300 milionů lidí, převládají ženy.
■ V Česku na astma zemře 130 lidí ročně.
■ Jen v Evropě trpí touto nemocí asi
30 milionů dětí a dospělých pod
45 let. Prudký nárůst výskytu u dětí
ve většině evropských zemí naznačuje,
že na dnešní geneticky náchylnou
populaci působí faktory související
s životním prostředím.
■

ILUSTR. FOTO | SHUTTERSTOCK

s astmatem potýká od dětství. „Upřímně
musím přiznat, že jako pacient jsem byla
strašná a pravidelné braní léků mi dělalo
problém. Musím také prásknout na mého
tatínka, který mě do 19 let trénoval, že
měl tendenci můj stav zlehčovat,“ vzpomíná sportovkyně, která se dnes i přes svou
diagnózu může věnovat vrcholovému
sportu, a to jen díky pravidelné a dlouhodobé protizánětlivé léčbě. Neuvěřitelných
50 procent léčených astmatiků podle léka-

řů neužívá své léky správně. Po medikaci
sahají až v případě nouze – nejčastěji když
se objeví astmatický záchvat, kdy už jim
dokážou pomoci jen silné úlevové léky.
Právě tyto záchvaty jsou noční můrou
každého astmatika i odborníků. Po každém z nich totiž dochází k nevratnému
oslabení plic. „Záchvat se dá přirovnat
k infarktu nebo mrtvici. I když pacient záchvat překoná – a on ho většinou překoná,
jeho plíce už nikdy nebudou stejné jako
předtím,“ vysvětluje Milan Teřl z Lékařské fakulty v Plzni.
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Fotbal

Velký návrat: Dočkala
prověří rozjetý Liberec
VÍKEND
SE BLÍŽÍ!
SLEDUJ
VSAĎ SI A
IGU
FORTUNA:L
NA TV
NA FORTU

Reprezentační kapitán Bořek Dočkal se vrátil
z čínsko-americké anabáze na „svou“ Letnou a jeho
spoluhráči jako by konečně dostali klid na kopačky.
Sobotní duel s Libercem napoví, zda bude
Dočkalovo kouzlo působit i na hřištích soupeře.
ČR | Sparta na něj čekala jako na spasitele, který ji vytáhne z dlouhodobého
herního marasmu. A minulou neděli se
konečně dočkala. Bořek Dočkal po
dvou letech oblékl dres Sparty a letenský tým pod jeho taktovkou přehrál bojovně naladěný Baník Ostrava 3:2.
Sparta s Dočkalem na hřišti jako by
získala na vlastní sebedůvěře i kreativitě. Samotný 30letý kapitán přitom hrál
soutěžní zápas poprvé od loňského listopadu v reprezentaci. Pohyboval se
hodně vpravo, snažil se vymýšlet, přihrál na gól, trefil tyč.
„Musím přiznat, že proti Baníku to
bylo po fyzické stránce trochu na hraně. Tím, jak budou zápasy přibývat, získám větší jistotu s balonem a také
fyzicky se budu cítit lépe. Zápas
zkrátka tréninkem nenahradíte,“ hodnotil po zápase.

Sparta dosáhla
na třetí výhru
ze tří jarních
zápasů, ale
duel s Baníkem
byl
z těchto utkání
tím prv-

FOTO | M. KAMARYT

Střípky z 22. kola Fortuna ligy
Situace ve spodní části tabulky se zamotává. Karviná s Duklou
začínají na ostatní celky ztrácet už 5, resp. 6 bodů. Olomouc
porazila Příbram 2:0 a Bohemians po 10 marných kolech
poznali pocit vítězsví, když vyhráli ve Zlíně 2:0.
Mezi týmy na 9. a 14. příčce je tak rozdíl pouze čtyři body.
■ V dresu Příbrami se po návratu ze Slavie opět ukázal 20letý
útočný talent Jan Matoušek. Předvedl několik vynikajících
individuálních akcí, ovšem gól nedal. „Předvedl slušný výkon.
Pomalu tři měsíce nehrál, byl taky dlouho zraněný a byly od něj
■

18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Užij si s námi zábavu na:

www.PRIHRAJ.cz f /PŘIHRAJ

23. kolo Fortuna ligy
Pátek 1. března
Ostrava - Zlín (18:00, ČT sport)
Sobota 2. března
Dukla - Olomouc (15:00, O2 TV Fotbal)
Příbram - Karviná (15:00, O2 TV Fotbal)
Slovácko - Boleslav (15:00, O2 TV Fotbal)
Plzeň - Jablonec (15:00, O2 TV Fotbal)
Liberec - Sparta (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 3. března
Bohemians - Slavia (15:00, O2 TV Sport)
Teplice - Opava (15:00, O2 TV Fotbal)

ním, při kterém mohli mít fanoušci radost i z herního projevu. Dočkalův návrat zkrátka přepudroval sparťanskou
poněkud mátožnou a nepřitažlivou ženštinu na zase docela šmrncovní dámu.
Letenští tento progres ale budou muset prokázat i na hřištích soupeřů, kde
už tuto sezonu poztráceli dost bodů
(2 remízy, 4 porážky). V sobotu přitom
Spartu čeká klání v Liberci, jemuž se na
jaře daří. Pro Letenské však hovoří dlouhodobě kladná bilance s tímto soupeřem. Na podzim tým zpod Ještědu přejela 4:1, Liberec naopak naposledy toto
měření sil vyhrál na podzim 2015. (mb)

vidět pěkné zajímavé věci. Ale měl dát třeba dva góly. Na kvalitě
v pokutovém území jsme spolu hodně pracovali,“ komentoval
jeho výkon kouč Josef Csaplár.
■ Slavia i Viktoria Plzeň zvládly pondělní ligové dohrávky,
ačkoliv hráči měli v nohách náročná pohárová utkání v Evropské
lize. Slavia přejela Slovácko 4:0, Plzeň uspěla v Opavě 2:1.
■ Vítěznou premiéru v barvách Viktorie Plzeň má za sebou
stoper Jakub Brabec, někdejší opora konkurenční Sparty.
Utkání v Opavě zvládl, byť už v páté minutě po faulu na Tomáše
Smolu uviděl žlutou kartu. Kritické hlasy ze strany sparťanských
fanoušků si prý nepřipouští. „Jsou a asi i budou, ale tohle neřeším.
Soustředím se na působení v Plzni,“ reagoval obvyklou frází.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 2. března 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Párek 6.35 Polopatě 7.30 Padla
kosa na kámen 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi II
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Vltavská víla 13.50 Zakletá třináctka
14.50 Až já budu královna 15.30 Noční motýl
17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.05 Kačeří příběhy (92, 93) 8.00 Show Toma
a Jerryho (14) 8.20 Krok za krokem IV 8.40
The Voice Česko Slovensko 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Výměna manželek XI 14.45 Láska
nebeská 17.20 Jack a obři 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Ben 10 (39) 6.50 Transformers: Roboti
v utajení IV (21) 7.20 Příhody Bolka a Lolka 7.40
M.A.S.H (140) 8.10 M.A.S.H (141) 8.45 M.A.S.H
(142) 9.15 Autosalon 10.25 M.A.S.H (143)
10.55 Prima Partička 12.05 Máme rádi Česko
13.45 Česko Slovensko má talent 15.15 Děti na
zakázku. Komedie (ČR, 1938). Hrají T. Pištěk,
G. Nezval, Z. Baldová, H. Vítová, J. Plachta,
L. Pešek, J. Marvan, J. Příhoda a další 16.50
Sázka na třináctku. Krimifilm (ČR, 1977) 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

8.45 Top Gear 2010 9.50 Pevnost Boyard III (3, 4)
12.05 Re-play 12.40 COOL e-sport 13.10 Futurama
VIII (12) 13.40 Simpsonovi XVIII (2, 3) 14.30
COOLfeed 14.40 Simpsonovi XVIII (4) 15.10
Simpsonovi XVIII (5) 15.35 Futurama VIII (13) 15.55
COOLfeed 16.05 Bájní tvorové: Dračí hrobka 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (6-9) 19.50
Úplně debilní zprávy 20.00 Pomsta Růžového
pantera 22.15 Štvanec 0.10 Berlínská mise (5)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Vražda v hotelu Excelsior
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají
J. Marvan, J. Bláha, J. Vinklář,
F. Filipovský, S. Budínová.
Režie J. Sequens
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Úplné bezvětří
Thriller (Austr., 1988).
Hrají N. Kidmanová, S. Neill,
B. Zane a další. Režie
P. Noyce
0.20 Banánové rybičky
0.45 Na forbíně TM
1.25 Zahrada je hra
1.50 Sama doma
3.20 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.10 Žiješ jenom 2x
4.40 Kuchařská pohotovost
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15

Policisté v akci 9.20 Na chalupě 10.20 V sedmém
nebi 12.30 Rodáci (9/13) 14.35 Záchranáři v akci
15.30 Záchranáři v akci 16.25 Záchranáři v akci
17.20 Nové bydlení 18.20 Miláčkov 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (10/13) 22.20 Nikdo
není dokonalý 23.45 Ministři, komediální seriál
(SR, 2018) 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE 5.50 Noviny 6.25 Krimi 6.50 Noviny

7.30 Soudní síň 8.30 Soudní síň 9.35 Nové bydlení
10.30 Miláčkov 11.15 Nikdo není dokonalý 12.45
Rodáci (10/13) 14.50 Muzikantská Liduška,
veselohra (ČR, 1940) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám rád 0.20
Všechno, co má Ander rád 1.00 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.25 Soudní síň –
cz 10.10 Záchranáři v akci 11.05 První oddělení
11.30 Dr. Stefan Frank (26) 12.55 Ochránci 14.00
Ochránci 14.55 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Záchranáři v akci 17.55 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muzikantská Liduška
22.15 Záchranáři v akci 23.00 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

20.20 Piráti z Karibiku:
Truhla mrtvého muže
Komedie (USA, 2006)
23.10 Očista
Thriller (Fr./USA, 2013)
0.50 Stará křivda
Horor (USA, 2013)
2.30 Kriminálka Miami VII (10)
3.10 Kriminálka Miami IV

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.35 Záchranáři v akci

11.30 Dr. Stefan Frank (27) 12.50 Ochránci 13.45
Ochránci 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci (11/13)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

STŘEDA 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (28) 13.05 Rodáci (11/13) 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nikdo není dokonalý 21.55 Ministři 22.30
Záchranáři v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.25 Soudní síň 10.30 Záchranáři
v akci 11.20 Dr. Stefan Frank (29) 12.45 Ochránci
13.40 Ochránci 14.35 Soudní síň 15.35 Soudní síň –
nové případy 16.50 Policisté v akci 17.50 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13)
22.25 Policisté v akci 23.30 Policisté v akci
PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Dr. Stefan Frank (30) 13.10 Rodáci (12/13) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 17.50 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Rodáci (13/13) 22.25 Záchranáři v akci, seriál
(SR, 2018) 23.15 Policisté v akci 0.15 Na chalupě

20.15 Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982). Hrají
M. Suchánek, R. Brzobohatý,
V. Freimanová, J. A. Duchoslav,
E. Jeníčková a další. Režie
K. Smyczek
22.10 Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
Katastrofický film (USA/HG, 2016).
Hrají M. Wahlberg, K. Russell,
D. O’Brien, K. Hudsonová a další.
Režie P. Berg
0.15 Noci s nepřítelem
Thriller (USA, 1991).
Hrají J. Robertsová, P. Bergin,
K. Anderson, K. Secor a další.
Režie J. Ruben
2.20 Vraždy v Midsomeru VI
Malované krví. Krimiseriál (VB,
2003). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další. Režie S. Hellingsová
4.25 Jak se staví sen – extra

Relax
SOBOTA 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Doktor

z hor 9.25 Relax na špacíru 10.10 Zvěřinec 10.40
Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35
Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25 7 pádů Honzy
Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30 Ostře sledovaný
vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.25 Stefanie 9.25 Filmové novinky

10.10 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Labyrinty vášně
16.50 Labyrinty vášně 17.45 Labyrinty vášně 18.40
Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně 20.30
Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední
zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře
sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Top Relax
18.55 Pohodové zprávy 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.05 Pevnost Alamo 8.35 Mentalista II (8, 9) 10.15
Námořní vyšetřovací služba VIII (12, 13) 12.35 Smrt
jí sluší, komedie (USA, 1992) 14.25 Bolt: Pes pro
každý případ, animovaný film (USA, 2008) 16.10
Velký Joe, dobrodružný film (USA, 1998) 18.20
Rodinné hříchy, drama (USA/Kan., 2004) 20.00
Teorie všeho, drama (VB, 2014) 22.25 Pavučina
snů, horor (USA/Kan., 2003) 0.55 Rychle a zběsile
2, akční film (USA/N, 2003)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení IV (20) 7.40
Ben 10 (38) 7.50 Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně
XI (12, 13) 11.10 Běž, chlapče, běž, válečný film
(N, 2013) 13.25 Zbohatlíci, komedie (Fr., 2011)
15.25 Muž se zlatou zbraní, dobrodružný film (VB,
1974) 18.10 Divoké vlny, anim. pohádka (USA,
2007) 20.00 Rudá jako rubín, fantasy film
(N, 2013) 22.40 Superžralok, akční horor (USA,
2011) 0.30 Štvanec, akční thriller (USA, 2003)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda

16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Top Relax
18.55 Pohodové zprávy 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda

16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Top Relax
18.55 Pohodové zprávy 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Top Relax
18.55 Pohodové zprávy 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Top Relax
18.55 Pohodové zprávy 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 3. března 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.15
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.10
21.39
21.40
22.10
23.45
1.25
2.20
2.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Lyže 6.50
Noční motýl 8.15 Úsměvy E. Holubové
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (2/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kočičí princezna
Zlaté kapradí
Veronika, prostě Nika
Den dobrých skutků
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pět mrtvých psů (1/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
Po stopách krve
Taggart
Bolkoviny
13. komnata Zdeňka Podhůrského
Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.55
8.15
10.05
11.50
13.40
15.45
17.45
19.30
20.20
22.20
22.55
0.50
2.40
3.30

Oggy a Škodíci V
Looney Tunes: Úžasná show (23)
Looney Tunes: Úžasná show (24)
Kačeří příběhy (94, 95)
Show Toma a Jerryho (15)
O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)
Lví král
Animovaný film (USA, 1994)
Moderní Popelka
Komedie (Kan./USA, 2004)
Dožeň, co se dá!
Komedie (USA, 1999)
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Od kolébky do hrobu
Akční film (USA, 2003)
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
Volejte Novu
O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)

Prima
6.20 Ben 10 (40)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (22)
7.05 M.A.S.H (143)
7.35 M.A.S.H (144)
8.00 Přírodní vesmír II (6)
9.15 Prima ZOOM Svět
9.50 Policajti z centra (7)
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.50 Ano, šéfe!
14.55 Milenec na záskok
Romantický film (USA, 2017)
16.55 Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Černé vdovy (3)
Krimiseriál (ČR, 2019)
21.30 Sport Star
22.20 Po přečtení spalte
Krimikomedie
(USA/VB/Fr., 2008)
0.20 Přírodní vesmír II (6)
1.25 Vraždy v Midsomeru VI
3.40 Ano, šéfe!

Nova Cinema
6.55 Neuvěřitelné příběhy 7.55 Bolt: Pes pro každý
případ 9.40 Velký Joe 12.15 Teorie všeho 14.40
Sherlock Holmes: Jak prosté (12-14) 17.20 Piráti
z Karibiku: Truhla mrtvého muže 20.00 Výkupné,
akční krimidrama (USA, 1996) 22.20 Sejmi je
všechny, akční film (USA, 2007) 23.50 Tři králové,
dobrodružný film (USA/Austr., 1999)

Prima cool
9.25 Pevnost Boyard III (5, 6) 11.35 Sport Star 12.20
MotorSport 12.50 Futurama VIII (13) 13.20 Simpsonovi XVIII (6, 7) 14.10 COOLfeed 14.20 Simpsonovi
XVIII (8, 9) 15.15 Futurama IX (1) 15.35 COOLfeed
15.45 Pomsta Růžového pantera 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XVIII (10-13) 19.50 Úplně debilní
zprávy 20.00 G. I. Joe 22.35 Vikingové V (12) 23.35
American Horror Story: Hotel (8) 0.35 Berlínská mise

Prima Max
8.10 Transformers: Roboti v utajení IV (21) 8.35 Ben
10 (39) 8.45 Velké zprávy 10.10 Pekelná kuchyně XI
(13, 14) 12.05 Děti na zakázku 13.30 Divoké vlny
15.20 Rudá jako rubín, fantasy film (N, 2013) 18.05
Moby Dick (1/2), dobrodružný film (N/Rak., 2010)
20.00 Bídníci, historický film (ČR/VB/N/
USA, 1998) 22.50 Deepwater Horizon: Moře
v plamenech, katastrofický film (USA/HG, 2016)

pondělí 4. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (3/6) 9.45
Klíče 10.05 168 hodin 10.35 Strážmistr
Topinka (8/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Buchty
14.20 Po stopách krve
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Rapl II (9/13)
21.05 Zkáza Dejvického divadla (1/6)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.20 Na stopě
23.40 Koptashow
0.10 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.05
0.55
1.40
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3625)
Specialisté (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (403)
Mentalista II (10, 11)
Kriminálka Miami VII (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3626)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (69)
Specialisté (15)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (6)
Beze stopy (1)
Mentalista II (10)
Mentalista II (11)
Technická přestávka
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.50

Tlapková patrola (1)
My Little Pony (4)
M.A.S.H (144)
M.A.S.H (145)
M.A.S.H (146)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Šípy lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (16)
Doktor z hor:
Nové příběhy III (12)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (158)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (5, 6)
Doktor z hor:
Nové příběhy III (12)

Nova Cinema
5.20 Smrt jí sluší 7.10 Moderní Popelka 8.55
Rodinné hříchy 10.45 Teleshopping 11.15 Teorie
všeho 13.45 Teleshopping 14.15 Lví král 15.55
Dožeň, co se dá! 17.50 Jack a obři 20.00 Zakletý
v čase, romantický film (USA, 2009) 22.00 Tunel
smrti, horor (USA, 2005) 23.45 Výkupné, akční
krimidrama (USA, 1996)

Prima cool
13.15 Simpsonovi XVIII (12, 13) 14.15 Sport Star 15.05
Re-play 15.40 Futurama IX (2) 16.00 COOLfeed
16.05 Špinavá práce (26) 17.00 Top Gear 2010 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (14-17) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (5) 20.45
Teorie velkého třesku XII (5) 21.10 Teorie velkého
třesku VI (4, 5) 22.10 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Špinavá práce (26) 0.05 Partička

Prima Max
6.45 Transformers: Roboti v utajení IV (22) 7.15 Ben
10 (40) 7.35 Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XI
(14, 15) 10.35 Hvězdná brána VIII (8) 11.40 Bájní
tvorové: Dračí hrobka 13.35 Moby Dick (1/2) 15.40
G. I. Joe 18.10 Milenec na záskok 20.00 Když Harry
potkal Sally, romantická komedie (USA, 1989)
22.05 Advokátovy hříchy, krimifilm (Fr., 2016) 0.05
Bídníci, historické drama (ČR/VB/N/USA, 1998)

úterý 5. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Dáši Bláhové
14.35 Jak se naučit švédsky
15.15 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala XI
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Jáchyme, hoď ho do stroje!
21.35 Ceny Anděl 2018
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 13. komnata Zdeňka Podhůrského
1.55 Dobré ráno
4.40 Kočka není pes

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3626)
Specialisté (69)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (404)
Mentalista II (12, 13)
Kriminálka Miami VII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3627)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (877)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (7)
Beze stopy (2)
Mentalista II (12, 13)
Kriminálka Miami VII (11)
Střepiny
Co na to Češi

6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.35
1.35
2.35
3.35

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (2)
My Little Pony (5)
M.A.S.H (146)
M.A.S.H (147)
M.A.S.H (148)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vítězství lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (17)
Doktor z hor: Nové příběhy III (13)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (47)
Policajti z centra (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Doktor z hor: Nové příběhy III (13)
Prostřeno!

6.35 Velký Joe 8.35 Mentalista II (10, 11) 10.20
Dožeň, co se dá! 12.50 Zakletý v čase 14.50
Teleshopping 15.20 Jack a obři 17.30 Láska
nebeská, romantická komedie (USA/VB/Fr., 2003)
20.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992) 21.45
Rudá Sonja, fantasy film (USA, 1985) 23.30 Očista,
thriller (Fr./USA, 2013)

Prima cool
13.45 Simpsonovi XVIII (16, 17) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (4, 5) 15.40 Futurama IX (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Špinavá práce (27) 17.05 Top Gear
2010 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII
(18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Největší
průšvihy v Top Gearu (1) 21.20 Teorie velkého
třesku VI (6, 7) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed
23.15 Špinavá práce (27) 0.15 Partička

Prima Max
8.50 My Little Pony (4) 9.20 Tlapková patrola (1)
9.50 Velké zprávy 11.15 Pekelná kuchyně XI (15)
12.00 Pekelná kuchyně XI (16) 13.00 Hvězdná
brána VIII (9) 13.55 Švihák ajťák 16.05 Když Harry
potkal Sally 18.10 Městečko Urbino: Mrtvá v paláci,
krimifilm (N, 2016) 20.00 Rocky, drama (USA,
1976) 22.40 Brána temnoty, thriller (USA, 2015)
0.45 Advokátovy hříchy, krimifilm (Fr., 2016)

středa 6. března 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Příběhy slavných... Eduard
Kohout 10.45 Vltavská víla. Pohádka
(ČR, 1987) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tatínek
14.20 Jáchyme, hoď ho do stroje!
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Nejlepší trapasy
21.20 Černí baroni (8/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester II (2/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.05
0.00
0.50
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3627)
Ordinace v růžové zahradě 2 (877)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (405)
Mentalista II (14, 15)
Kriminálka Miami VII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3628)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (8)
Beze stopy (3)
Mentalista II (14, 15)
Kriminálka Miami VII (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (404)

Prima
6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
2.50

Tlapková patrola (3)
My Little Pony (6)
M.A.S.H (148)
M.A.S.H (149)
M.A.S.H (150)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zamilované léto
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (18)
Doktor z hor:
Nové příběhy III (14)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (159)
Show Jana Krause
Černé vdovy (3)
Policie v akci
Komisař Rex VI (9, 10)
Doktor z hor:
Nové příběhy III (14)

Nova Cinema
6.05 Lví král 7.40 Mentalista II (12, 13) 9.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté (12-14) 12.45 Láska nebeská
15.45 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže,
komedie (USA, 2006) 18.30 Drahé tety a já,
komedie (ČR, 1974) 20.00 Kvaska, hudební film
(ČR, 2007) 22.15 Jasný terč, komedie (USA, 1997)
0.15 Stará křivda, horor (USA, 2013)

Prima cool
13.45 Simpsonovi XVIII (20, 21) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (6, 7) 15.40 Futurama IX (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Špinavá práce (28) 17.05 Top
Gear 2010 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII
(22) 18.50 Simpsonovi XIX (1-3) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička 21.10 Teorie velkého třesku VI
(8, 9) 22.05 Prima Partička 23.00 COOLfeed 23.10
Špinavá práce (28) 0.10 Prima Partička

Prima Max
7.45 My Little Pony (5) 8.10 Tlapková patrola (2)
8.40 Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně XI
(16, 17) 11.50 Hvězdná brána VIII (10) 12.50
Městečko Urbino: Mrtvá v paláci 14.45 Rocky,
drama (USA, 1976) 17.15 Kohout na víně, komedie
(N, 2010) 20.00 Králova láska, romantický film (VB,
2011) 22.40 Pád do tmy 2, horor (VB, 2009) 0.40
Brána temnoty, thriller (USA, 2015)

čtvrtek 7. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin VIII 10.30
Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Evy Jiřičné
14.25 Durrellovi II (3/6)
15.15 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (8/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.40 Grantchester II (2/6)
0.30 AZ-kvíz
1.00 Na stopě
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.55
1.45
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3628)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (406)
Mentalista II (16)
Mentalista II (17)
Kriminálka Miami VII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3629)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (878)
Život ve hvězdách
Přepadení ve vzduchu
Akční film (USA, 1992)
Mentalista II (16, 17)
Kriminálka Miami VII (13)
Kriminálka Miami VII (14)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (4)
My Little Pony (7)
M.A.S.H (150)
M.A.S.H (151)
M.A.S.H (152)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Podzim lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (19)
Doktor z hor: Nové příběhy III (15)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (48)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Doktor z hor: Nové příběhy III (15)
Prostřeno!

6.40 Mentalista II (14, 15) 8.25 Zakletý v čase 10.55
Svět podle Garpa 14.05 Mr. Wrong, komedie (USA,
1996) 15.55 Kvaska, hudební film (ČR, 2007) 18.05
Nepřemožitelný, drama (USA, 2006) 20.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (14, 15), krimiseriál
(USA, 2010) 21.55 Spáči, drama (USA, 1996) 0.45
Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)

Prima cool
12.25 Simpsonovi XIX (1) 12.45 COOLfeed 12.55
Simpsonovi XIX (2, 3) 13.55 Teorie velkého třesku
VI (8, 9) 14.55 Futurama IX (5) 15.15 COOLfeed
15.25 Špinavá práce (29) 16.30 Top Gear 2010
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (4-7) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VI (10, 11) 22.20 Osamělý vlk
McQuade 0.30 Špinavá práce (29)

Prima Max
6.05 My Little Pony (6) 6.35 Tlapková patrola (3)
7.05 Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XI (17, 18)
9.55 Hvězdná brána VIII (11) 10.50 Švihák ajťák
12.55 Kohout na víně 15.45 27 šatů, romantická
komedie (USA, 2008) 18.10 Poslední vůle, thriller
(USA, 2016) 20.00 Čtyři vraždy stačí, drahoušku,
filmová komedie (ČR, 1970) 22.20 Den blbec, akční
komedie (N, 2014) 0.50 Pád do tmy 2

pátek 8. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin 10.30 Klíče
10.50 Až já budu královna. Pohádka
(ČR, 1984) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Strážmistr Topinka (9/13)
21.00 13. komnata Magdaleny Reifové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot
23.15 Případy detektiva Murdocha IX
0.00 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.40
1.40
2.35
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3629)
Ordinace v růžové zahradě 2 (878)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (407)
Mentalista II (18)
Mentalista II (19)
Kriminálka Miami VII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3630)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák (3)
Rychle a zběsile: Tokijská jízda
Akční film (USA/N/Jap., 2006)
Benga v záloze
Akční krimikomedie (USA, 2010)
Mentalista II (18)
Mentalista II (19)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.55
0.55
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (5)
Transformers: Roboti v utajení IV
(23)
M.A.S.H (152)
M.A.S.H (153)
M.A.S.H (154)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (20)
Doktor z hor: Nové příběhy III (16)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Extrémní rychlost
Thriller (Fr./Belg., 2017)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Doktor z hor: Nové příběhy III (16)
Prostřeno!

7.10 Mentalista II (16, 17) 8.55 Angie 11.30 Kvaska,
hudební film (ČR, 2007) 14.15 Michael, komedie
(USA, 1996) 16.10 Námořní vyšetřovací služba VIII
(14, 15) 18.05 Vratné lahve, komedie (ČR, 2007)
20.00 Robinsonovi, animovaný film (USA, 2007)
21.50 U Konce světa, komedie (VB, 2013) 23.55
Přepadení ve vzduchu, akční film (USA, 1992)

Prima cool
12.10 Futurama IX (5) 12.40 Simpsonovi XIX (4)
13.10 Simpsonovi XIX (5) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XIX (6, 7) 14.40 Teorie velkého třesku
VI (10, 11) 15.35 Futurama IX (6) 15.55 COOLfeed
16.00 Špinavá práce (30) 17.00 Top Gear 2010
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (8-11) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Loch Ness 22.20
Krvežíznivé opice 0.15 Špinavá práce (30)

Prima Max
6.40 My Little Pony (7) 7.10 Tlapková patrola (4)
7.40 Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XI (18, 19)
10.35 Hvězdná brána VIII (12) 11.40 Kohout na víně
14.20 Poslední vůle 16.15 Staronový začátek 18.05
Malé vítězství 20.00 Špion, který mě miloval,
dobrodružný film (VB, 1977) 22.45 Osamělý vlk
McQuade, akční film (USA, 1983) 1.00 Den blbec,
akční komedie (N, 2014)
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KDO VAŘÍ
Pondělí: Dobromila Cagašová (62)

Nejstarší soutěžící je
z Nového Jičína, pracovala jako prodavačka
a po doplnění vzdělání
byla vedoucí prodejny
s potravinami, pak i pečovatelkou v domově
důchodců. Nyní je už sama třetím rokem
v důchodu. Je vdova, má tři dospělé
syny a šest vnoučat. Do pořadu ji přihlásil nejstarší syn se snachou a v podstatě
ji postavili před hotovou věc, protože
prý umí dobře vařit. S výhrou nepočítá,
ale pokud by se tak stalo, uspořádá velkou rodinnou oslavu a přispěla by synovi na rekonstrukci domu.

Úterý: Jan Rotrekl (27)

Jan má vysokoškolské
vzdělání v oboru cizí jazyky a cestovní ruch.
Při studiu si přivydělával jako novinář. Posledních pět let pracuje
jako vlakvedoucí. Je ženatý, s manželkou Aničkou se znají sedm
let a před rokem a půl měli svatbu. Doma
mají pětiletou kočku. Bydlí v Ostravě
v bytě 3+1. Přihlásil se sám, protože mu
nikdo z rodiny nevěří, že zvládne uvařit
něco jiného než čaj.

Středa: Markéta Rýdlová (32)

Třetí hostitelka má základní vzdělání. Pracovala v nemocnici jako
ošetřovatelka a nyní je
doma a stará se o svou
rodinu a malou vnučku
od manželova syna
z prvního manželství, kterou si vzali do
péče. Markéta je 15 let vdaná, s mužem
mají tři syny. Bydlí v bytě 3+1 v Orlové.
Výhru by použila na běžný chod domácnosti a pro děti a vnučku.

Česká republika

Po hádce bez kuchyně
Na severu Moravy se
o triumf v Prostřeno!
utká pětice soutěžících,
v níž hrají prim mladí.
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Moravskoslezském kraji. O titul nejlepšího hostitele a výhru 60 tisíc korun se utkají tři
muži a dvě ženy.
Jako první se u plotny představí důchodkyně Dobromila. Ta žije v prostorném
bytě, kde má dokonce i kuřárnu. Hosté
jsou z této speciální místnosti trochu zaskočení. Dobromila je zkušená hostitelka,
která vsadí na klasickou českou kuchyni.
Nebude hostům připadat moc jednoduchá? Dobromila totiž brzy zjistí, že je
u stolu nejstarší. Kromě ní se tam sejdou
samí mladí a neklidní. Ne všichni se ale
budou soustředit na jídlo. Michal se svěří
s tím, že v noci zažíval takové malé soukromé drama. Po hádce s přítelkyní byl vyhozen a najednou neměl kde vařit.
Druhý večer si vezme na starosti vlakvedoucí Honza. Pro toho jsou vláčky vším.
Stanou se i předmětem zábavy. Honza prozradí, že vlastně vůbec nevaří. Ale chce to
dokázat a vsadil na jednoduché menu a precizní přípravu. Hosté mají velká očekávání, Honza totiž ve svém menu použil slovo

Pátek: Roman Böhm (27)

Poslední hostitel Roman pracuje jako dispečer v autodopravě. Vyučil se na středním odborném učilišti autokarosářem, v minulosti
pracoval i jako skladník a montér oken. Žije s přítelkyní v rodinném domě 4+kk a mají spolu sedmiměsíčního syna. Romana do pořadu přihlásila partnerka, pokud vyhraje, tak peníze použije na dovolenou s rodinou.

šéfkuchař. Nebylo to troufalé tvrzení pro
někoho, kdo i krutonky raději koupí?
Ve středu pozve hosty k sobě domů
Markéta. Všichni čekají romskou kuchyni, ale záhy se dozví, že Markéta ji nevaří.
Proč? Protože ji neumí. Markéta se rozpovídá o svých dvou životech. O tom, co
bylo před manželstvím a tou druhou etapou po něm. Markéta je totiž hrdá, že zapadla do světa svého manžela. A už se
i smířila s tím, že biologická rodina ji kvůli tomu odvrhla. Jako zábava bude muzika. A ta všechny zvedne ze židle.
Ve čtvrtek se k plotně postaví malíř a lakýrník Michal. Ten, který od pondělí řešil
rodinné drama. Hádka s přítelkyní už je mi-

nulostí a Michal může vařit v klidu doma.
Dozvíme se, co hádce předcházelo a jak
probíhalo udobřování. Michal vsadí na
rybu. Jenomže příprava se zašmodrchá
a hosté musejí snášet dlouhé čekání.
Jako poslední se k plotně postaví dispečer Roman. Hosty přivítá v krásném
domě, který vlastnoručně postavil. Šikula.
Jak to dokázal a co všechno umí? Rozumí
také vaření? Ukáže se, že ano. Roman je
nejenom příjemný hostitel, ale také se umí
u plotny otáčet. Pro své hosty připraví moderní menu, na kterém si pochutnají.
Jak celý týden dopadne? Kdo vyhraje?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
mícháme. Dáme vychladit a několik hodin uležet – nejlépe přes noc. Podáváme
na opečeném toustu.

Čtvrtek: Michal Bulava (27)

Čtvrteční soutěžící je
živnostník a pracuje
jako malíř a natěrač. Michal žije dva roky s přítelkyní, mají jedno společné dítě, partnerka
má z předešlého vztahu
dvě děti. Jejich domovem je byt 3+1 v Ostravě-Hrabůvce. Do pořadu Michala přihlásila přítelkyně. Pokud by zvítězil, výhru by použil na rekonstrukci bytu.

Nejzkušenější účastnice Prostřeno! Dobromila sází na klasickou kuchyni. Uspěje
s ní mezi ostatními soutěžícími, kterým většinou nebylo ještě 30? FOTO | FTV PRIMA

Domácí čertovská pomazánka s opečeným toustem, malá zeleninová přízdoba
Ingredience: 500 g párků nebo kabanosu, 1 větší cibule, 6-8 stroužků česneku,
2 lžíce kečupu, 1 kelímek pomazánkového másla, 1 lžíce sladké papriky, půl lžíce pálivé papriky, 1 lžíce sójové omáčky,
1 lžíce worcesteru, sůl, pepř (dle chuti).
Postup: Párky nastrouháme, cibuli nakrájíme najemno a protlačíme nebo najemno nastrouháme česnek. Přidáme
ostatní ingredience a vše důkladně pro-

Dýňová polévka
Ingredience: dýně, chilli, dýňová semínka, vývar, muškátový květ, sůl, pepř.
Postup: Na oleji orestujeme dýni, zalijeme vývarem, osolíme, opepříme. Přidáme půl lžičky chilli a vaříme doměkka.
Poté rozmixujeme. Polévku podáváme
s opečenými dýňovými semínky.
Marinované špízy se sušenými švestkami a jablky, šťouchaný brambor
se slaninkou

Ingredience: krůtí maso, sušené švestky, jablko, grilovací koření, olej, brambory, slanina, máslo, sůl. Postup: Krůtí
maso pokrájíme na větší kostky a marinujeme v oleji a grilovacím koření. Jablka pokrájíme tak, aby se nám dobře napichovala na špízy. Vezmeme špejle

a napichujeme nejprve maso, pak sušené švestky a nakonec jablko, takto pokračujeme dál. Špízy dáme do pekáče
a pečeme půl hodiny v troubě vyhřáté
na 150 °C. Brambory oškrabeme, pokrájíme a uvaříme v osolené vodě. Rozšťoucháme spolu s máslem a opečenou slaninou.
Bábovka s domácí marmeládou
Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2 vejce, 0,5 hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 1 balení vanilkového cukru, 1 lžíce kakaa, 1 hrnek
krupicového cukru. Postup: Všechny
ingredience na bábovku kromě kakaa
odměříme, dáme do mísy a promícháme metlou. Polovinu těsta nalijeme do
bábovkové formy, do zbytku přidáme
kakao, zamícháme a vlijeme navrch bábovkové formy. Bábovku pečeme pozvolna v předehřátě troubě cca 30 až
40 minut. Podáváme s domácí marmeládou, případně šlehačkou.

www.5plus2.cz
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Německý spisovatel Jean Paul: Radost svádí člověka...

Tajenka: ... k upřímnosti.
INZERCE

Volejte
zdarma

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

nabídka

únor / březen 2019
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1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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leVně ji

Více na www.coopka.cz

účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.2.2019 do 31.3.2019
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Liberecko a Českolipsko

Tanečníci z Liberce skončili
jen těsně pod stupni vítězů
Taneční škola Koškovi
reprezentovala Liberec
v pražské Lucerně na
MČR ve standardních
tancích 2019. Ostudu
rozhodně neudělala.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
PRAHA, LIBEREC | Šampionát ve standardních tancích, který se konal o víkendu 2. a 3. února v pražské Lucerně, se
neobešel bez účasti liberecké Taneční
školy Koškovi. Ta už desítky let vychovává talenty ve společenských tancích.
Chybělo jen trochu štěstí a zástupci klubu brali medailová umístění. Ani tak ale
z Prahy neodjeli bez dobrého pocitu.
Nejprve se tančilo v sobotu v individuálních soutěžích. V nejmladší kategorii juniorů do 12 let si dobře vedl pár
Lukáš Kotronias a Eleni Futerová, který
se probojoval do semifinále soutěže
a vytančil si 9. místo z 30 párů. Starší junioři Jan Vlček s Petrou Příplatovou se
probojovali mezi nejlepší páry a zatančili si finále mistrovství republiky, kde
skončili 6. z celkových 36 párů.
V mládežnické kategorii do 21 let se
do semifinále soutěže probojoval Jan
Košek s Barborou Drahoňovskou, kde
skončili 12. z 18. V dospělých pak těsně, trochu nešťastně před branami finále
zůstal pár Jiří Kejzar a Barbora Koško-

Nejlépe ze všech účastníků šampionátu z celé taneční školy se vedlo juniorskému týmu, který vybojoval 4. místo.
FOTO | TK KOŠKOVI
vá, kteří si ze šampionátu odvážejí 7. pozici.
V neděli se bojovalo o titul mistra republiky družstev ve standardních tancích.
„Zůstali jsme stát těsně před medailovou pozicí. Naši junioři ve složení Jan
Vlček s Petrou Příplatovou, Lukáš Kotronias s Eleni Futerovou, Patrik Kotronias s Valentýnou Plischkeovou a Tomáš
Pejsar s Terezou Javůrkovou se společnými silami probojovali do finále soutěže, kde nakonec obsadili 4. místo,“ řekla vedoucí klubu Šárka Burešová.
Jak se taneční páry Taneční školy
Koškovi umístily na Mistrovství repub-

liky v latinskoamerických tancích, které se konalo ve Zlíně, bylo známo až po
uzávěrce tohoto vydání.
Zakladatelkou a hlavou celé školy je
Jana Košková. Ta nedávno poskytla rozhovor MF DNES, v němž se přiznala
k tomu, že svého životního partnera,
manžela Jana, potkala právě při tanci.
„On byl tehdy můj teprve druhý tanečník, ale už to bylo opravdu napořád,“
smála se Košková.
Podle ní může začít tančit kdokoliv
v jakémkoliv věku. „Záleží na tom, zda
chce mít velké úspěchy, nebo tančit jen
pro radost. Minimálně základní kroky
se může naučit každý,“ řekla.

Co se ale mění, to je popularita jednotlivých tanců. Podle Koškové je u mladších lidí populární latina a nejoblíbenější tance jsou jednoznačně cha-cha
a jive. Mezi dospělejšími tanečníky je
oblíbený více standard. Je totiž elegantnější. Jana Košková vždy nejvíce milovala standardní tanec slowfox - ten se
označuje za nejtěžší ze všech tanců.
„Slowfox dělá tanečníkům největší
problémy. Je to tanec, který se tančí až
od třídy C a je úplně jiný než waltz, valčík a quickstep. Tanečníci se při něm
musí naučit přesné kroky, které jsou velmi specifické, a muzika je také obtížnější. Páry, které zvládnou slowfox dobře,
jsou ve výhodě,“ prozradila.
Mnoho lidí si myslí, že tanec není nijak namáhavý. Většinou si představují
pouze kroky a variace doprovázené hudbou. Košková nabádá takové lidi, aby si
šli zkusit někdy někam zatančit.
„Ať si přijdou zatančit například
waltz, valčík a ještě jive. Najednou pak
uvidí, že za 10 minut budou vyčerpaní,
jako kdyby uběhli spoustu kol na běžecké dráze. Je to také vidět například na
soutěži StarDance. Herci si myslí, že si
tam jen přijdou a odtancují to. Najednou sami vidí, jaká je to dřina. Tanečník, který má vyšší taneční třídu a jezdí
na soutěže, musí být v dobré kondici
a něco pro to dělat. Zároveň je tanec společenskou událostí. Tanečníci se musí
oblékat a také se chovat tak, aby mohli
působit na soutěžích a v taneční společnosti,“ zamyslela se Košková.

V Sosnové pojedou závodníci z Dakaru
Své síly na offroadové
trati změří české
i zahraniční dakarské
týmy.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
SOSNOVÁ | Největší motoristická událost letošního roku se chystá na autodromu v Sosnové na Českolipsku. 24. března se sem sjedou terénní automobily
z Dakaru a dalších offroadových a maratonských soutěží. Bude zde pro ně připravená i atraktivní offroadová trať.
MOGUL Dakar Setkání každoročně
láká více diváků a stává se z něj jedna
z největších motoristických akcí v Libereckém kraji. „Popularita Dakaru je
v České republice nevídaná a věříme, že
výkony domácích borců tomu letos na
Dakaru a Africa ECO Race ještě více po-

Pořadatelé MOGUL Dakar Setkání v Sosnové slibují, že letos se určitě nikdo
nudit nebude.
FOTO | AUTODROM SOSNOVÁ

mohou. Stejně jako v minulých letech uvidíme domácí špičku dakarských závodníků v kategorii kamionů, automobilů, motocyklů i čtyřkolek. Všichni závodníci budou své umění předvádět na trati autodromu v Sosnové, kde budou mít diváci jedinečnou možnost vidět tolik dakarské techniky pohromadě i v akci na atraktivní trati,“ láká za Organizační tým Global Assistance Racing Aréna Petr Eliáš.
Nejatraktivnější částí happeningu budou skoky. Šotolinovou část okruhu si jistě užijí dakarští i další závodníci z offroadových disciplín, kteří v loňském roce
skvěle doplnili pestré startovní pole.
V depu budou moci diváci zhlédnout
dakarskou techniku z naprosté blízkosti
a popovídat si se soutěžáky přímo z očí
do očí. Velkou atrakcí MOGUL Dakar
Setkání je i závod RC modelů dakarských nákladních závodních automobilů,
které potěší nejenom ty nejmladší návštěvníky setkání.

