Třebíčsko
ˇ
Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice

INZERCE

Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 5 ROČNÍK VI

3. 2. 2017

774 335 509

+ TV program na celý týden

Párek v rohlíku může být i zdravý
PIVOVAR V ČECHTÍNĚ

Kvůli opravám chodí majitelé
na památkářský kurz
...str. 2

NEOBVYKLÉ SETKÁNÍ

Palečkové a dlouháni. Jak se
žije těm, kteří vyčnívají ...str. 6 a 7

Studenti třebíčského víceletého gymnázia využívají nový školní bufet. Kvůli pamlskové vyhlášce zde musí svým složením
spadat do kategorie zdravých potravin i párek v rohlíku. Více uvnitř v příloze Vzdělávání.
FOTO | PETR LEMBERK

Zárubice nudou netrpí
Život na venkově je pro většinu lidí z města nudný.
Víska u Hrotovic však tenhle pohled jasně vyvrací.
HANA JAKUBCOVÁ
ZÁRUBICE | Malá vesnička ležící
mimo hlavní silniční trasy, ze které je to
vzdušnou čarou jen pár kilometrů do
Dukovan a kousek do Třebíče. To jsou
Zárubice. Obec, která umí překvapit.
Žije zde pouhých 120 stálých obyvatel. Jenže kdo by čekal, že v téhle vísce
„chcípl pes“, pořádně by se spletl. Ka-

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

lendář akcí pro rok 2017 mluví jasně.
Stejně jako bohatý archiv fotografií a videí z akcí minulých.
Už nyní se například mohou zájemci
hlásit do tradiční básnické soutěže. Případně se pomalu chystat na červencový
Bláznivý týden, kvůli němuž místní do-

konce přesouvají i dovolenou. Chalupy
v tu dobu obsazují chalupáři a jejich
smysl pro humor je pověstný.
„Bláznivý týden je pokaždé tematicky zaměřený tak, aby se neomrzel. Letos si budeme paradoxně hrát na školu,“
prozradil starosta obce Luboš Křivánek. „V minulosti však byla námětem
třeba zimní olympiáda. Jmenovalo se to
OlinPiáda. Včetně štafetového běhu
z brněnské Olympie,“ dodal.
A jak takový běh vypadal? Všechno
začalo ráno u obchodního centra na
okraji Brna, kde vzplála pochodeň.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

TALENTOVANÉ KRÁSKY

Konvičková versus Sandeva.
Která to má těžší?
...str. 8

NACISTICKÉ ZLOČINY

Čechy sterilizovat i střílet,
plánoval Heydrich
...str. 12
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Kvůli bývalému pivovaru
chodí do památkářského kurzu
Kraj Vysočina má
na svém seznamu nově
čtyři kulturní památky.
Jednou z nich je také
někdejší pivovar
v Čechtíně na Třebíčsku.
Čím je výjimečný?
ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČECHTÍN | Patnáct let jezdil Radislav
Procházka po Vysočině a hledal dílnu,
ve které by mohl opravovat veterány.
Nakonec si jeho srdce získala budova
bývalého pivovaru v Čechtíně.
„Manžel dům koupil v roce 2006 a od
té doby prakticky na veterány nesáhl.
Stále opravujeme a renovujeme,“ směje
se jeho žena Hana. V domě s rodinou
bydlí a provozují zde i muzeum historických svatebních šatů.
Na sklonku uplynulého roku se tento
rozsáhlý trojkřídlý areál bývalého panského pivovaru s barokním štítem a pozůstatky pivovarnického zařízení stal
novou kulturní památkou Kraje Vysočina. „Jedná se o kompozičně ucelený areál, který je hodnotnou ukázkou architektonické podoby velkého venkovského
vrchnostenského pivovaru. Stále lze poměrně dobře určit základní výrobní
funkci jednotlivých prostor,“ vysvětlila
důvody památkové ochrany Martina Indrová, ředitelka pobočky Národního památkového ústavu v Telči.
Majitelé dům postupně opravují. Od
znárodnění v něm totiž necitlivě hospodařilo místní JZD. „Už jsme opravili
střechy, strašná trojkřídlá okna jsme vyměnili za historická a vybourali jsme
i kancelářské příčky. Zbytek čeká na
opravu,“ vypráví.
Starost o historickou památku je tak
pohltila, že s manželem navštěvují kurz
památkové obnovy v Telči. Do budoucna by v budově chtěli mít vzdělávací
centrum věnované starým řemeslům.
Pivovar v Čechtíně byl založen kolem roku 1560 a v polovině 18. století
byl v produkci piva druhý na Třebíčsku.
Pivo se zde přestalo vařit v roce 1884.
I když se pivovarnické zařízení už
prakticky nedochovalo, podařilo se památkářům najít bývalé části technologie
provozu, jako je máčírna, sladovna,

Bývalý čechtínský pivovar je nyní jednou z dominant obce – upoutá hlavně svým nepřehlédnutelným barokním štítem.
Pivovar a přilehlý dvůr byl majetkem rodu Waldstein-Wartenberg, po roce 1945 majetek přešel pod státní správu.

Štít bývalého čechtínského pivovaru zdobí i dnes chmelové šišky.
hvozdy, varna, chladicí štoky, spilka
i sklepy. V objektu se zachoval pozůstatek korečkového výtahu nebo párníku
a dymníku. Na dvoře byla odhalena
také původní kanalizace.
Za pozornost podle památkářů stojí

Elipsovité okno budovy, již ve středověku přestavěl na pivovar zřejmě Smil
Osovský. Kolem pivovaru pak vyrostly další domy.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (3x)
i dobře zachované krovy a sklepy s valenými klenbami. Na jednom z pilířů v bývalé spilce se nachází cenný česky psaný nápis z roku 1644 vztahující se k přestavbě pivovaru.
Dalšími novými kulturními památka-

mi na Vysočině se stala mohutná dvoupatrová panská sýpka v Brtnici na Jihlavsku, dřevěný altán v havlíčkobrodském parku Budoucnost a také smírčí
kámen na Žďársku, kterému místní neřeknou jinak než Pytlácký.
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Zárubice nudou nikdy netrpí
kovaná, je zde vodovod a vede tudy
i dálková cyklotrasa číslo 401.
Bývalá škola se proměnila v kulturní
dům. Jen hospoda v Zárubicích není.
Na oslavy se zde ale kvůli tomu nezapomíná. Funguje to tak, že oslavenec koupí sud piva a společně ho pak všichni pokoří. Skoro každý týden je co slavit.
Kulturního života se přitom účastní
téměř všichni. Dokonce i babičky se přijdou podívat a na občasný hluk nikterak
nenadávají. Sporů je minimum. „To
víte, že čas od času se také něco vynoří,
ale že by tu lidé chodili po soudech,
o tom nevím,“ podotkl Křivánek, který
starostuje ve volném čase při zaměstnání v Jaderné elektrárně Dukovany.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Běžce doprovázel na šedesátikilometrové trase historický autobus Škoda RTO,
jehož posádku tvořili ostatní účastníci
štafety. Střídali se tak dlouho, až odpoledne spatřili cíl v Zárubicích a mohli
tak u symbolu sněhuláka zahájit týden
nevšedních soutěží.
Také zdejší básnická soutěž má
ovšem svoje osobité kouzlo. Soutěžící
do května vytvoří verše, v nichž se každopádně musejí objevit čtyři slova, která odrážejí dění ve vesnici: bouračka/nehoda, svatba, Španěl a lavičky.

Svatba trochu tajná
A proč zrovna takový výběr? „Jiné roky
tady byl klid, ovšem loni se u nás staly
hned čtyři bouráky. Naštěstí všechny
s dobrým koncem. Svateb bylo na místní poměry také dost. Celkem tři. Z toho
jedna tak trochu utajená,“ pustil se do
vysvětlování Luboš Křivánek.
Španěl má zas podle něj návaznost
na jeden ze zážitků, na který se ve vsi
bude ještě dlouho vzpomínat. „Míváme
tady takový místní triatlon a vždycky
jsme si dělali legraci, že jde o mezinárodní akci. Ovšem až loni se nám sem
opravdu podařilo zlanařit cizince, kamaráda ze sousední vesnice, který žije
ve Španělsku. Přijel a řekl, že to zkusí.
Plave se v rybníku z plážičky ke stavidlu, jenže jak asi není moc zvyklý
na naši vodu, tak si lokl a málem se utopil. Museli jsme ho vytahovat. Málem
se nám tak skoro utopil první mezinárodní účastník triatlonu,“ usmíval se.

„

Tak na paměť,
že se nám
skoro utopil první
mezinárodní účastník
našeho triatlonu, je
slovo Španěl od té doby
zařazeno do soutěže.

Bláznivý týden je každoroční sérií veselých soutěží, recese, vtipkování či třeba cyklovýletů.
FOTO | ZARUBICE.CZ (3x)

Venkovskou komunitu tradičně stmelují i akce rybářů – jako je třeba podzimní výlov zárubického rybníka.

Sousedské
spory u nás?
Tak to víte, že čas
od času se něco vynoří,
ale že by tu místní lidé
chodili po soudech,
o tom nic nevím...
V kolonce zájmová sdružení mají Zárubičtí krom hasičů, včelařů a myslivců
také členy spolků Toulavé kolo a Zárubičtí chodci. „Když je cyklovýlet, jezdívají společně i čtyři desítky účastníků,“
prozradil starosta. V tomto roce prý zamíří také na Slovensko.
V kulturním kalendáři pro rok 2017
se však najde soutěž i pro fajnšmekry.
Volit se bude například nejlepší ořechovka. No a v samém závěru roku se
pak lidé z okolních vsí sejdou u prastarého památečného svatocheňského dubu.
Loni si u něj všechno dobré popřálo
více než šest stovek účastníků.

Chodili v krojích

Lavičky potom odkazují na získanou
dotaci z ministerstva zemědělství.
Po různě vytipovaných místech ve vsi,
kde se lidé obvykle scházejí, rozmístili
místní při společných brigádách nově
pořízené lavičky a stoly.

Na kole možno
V Zárubicích nechybí ani obchod. „Luboš Mrňa ho provozuje v blízkém Lipníku i u nás. V prodejně je denně dopoledne, v pátek i odpoledne. A má ho slušně
zásobený. Obec mu připlácí na energie.
Chceme, aby tahle služba ve vsi byla,
proto si myslím, že to nejsou vyhozené
peníze,“ ujišťoval starosta Křivánek.
Víska u Hrotovic, kde působí, je plynofi-

„

Zárubičtí se netají hrdostí – třeba pohledem na malebnou jinovatku, kterou
na sklonku loňského roku vyzdobila zima stromy u kapličky z roku 1846.

Zdejší lidé až do roku 1848, kdy
byla zrušena robota, chodívali
v krojích. Jak tento jejich kroj
vypadal? Muži měli klobouky se
širokými střechami, zdobili se
barevnými vestami s mnoha
knoflíky, měli také takzvané
špicfraky z černého sukna. Na
nohách mívali krátké kalhoty pod
kolena, zastrčené do bílých
podkolenek. V zimě nosili kožichy,
na kterých byly vyšité žluté
tulipány. Do kostela si oblékali
modré pláště. Ženy nosily sukně,
většinou černé s červenými květy,
černé nebo modré široké zástěry
a bílé punčochy. V zimě ženy
oblékaly krátký černý kožíšek
se šosy, na hlavě bílé šátky
s modrými nebo černými květy.
ZDROJ: WWW.ZARUBICE.CZ
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Falešných doktorů přibývá. Zažil
jsem i pacienty, které léčil zedník
Roman Šmucler celý život prolamuje společenská tabu.
Zatímco před takřka 20 lety v pořadu Tabu zpovídal
nevěrníky, násilníky či sexuální devianty, nyní se ve své
knize zaměřil na estetickou medicínu. „Trendem je, že
si ženy nechávají upravovat stydké pysky. Dřív to byla
rarita, dnes se jich na to ptá pět denně. Živit se sexuálním
byznysem je v Česku zkrátka brané v pohodě,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | O poměrech v českém zdravotnictví se Roman Šmucler nebojí mluvit otevřeně. „V estetické medicíně provádějí
zákroky i nekvalifikovaní lidé. Už jsem
zažil zdravotní sestru, která operovala
víčka. Je to sice protizákonné, ale nikdo
to v Česku nehlídá,“ upozorňuje.

svým tělem vydělává. A živit se u nás v sexuálním byznysu je úplně v pohodě. To je
velký rozdíl oproti jiným společnostem,
kde to dělá jen pár lidí na okraji.
Jaký typ zákroku vám ještě nedávno
připadal scestný a dnes už je běžný?

Myslíte si, že líbivý vzhled předurčuje
člověka k lepší kvalitě života?
Nepochybně. Neříkám, jestli je to dobře,
nebo špatně, ale není o tom sporu. Nejde
jen o to, že lidé, kteří lépe vypadají, lépe
komunikují, seženou lepší místa, mají
méně depresí, žijí déle. Co je totiž v životě
po všech těch evolučních věcech důležité?
Mít děti. Pohlední lidé si snáze najdou partnera. Mají pak hezké děti, ty jsou oblíbené… To jsou věci, které mohou být stokrát nespravedlivé, ale tak to prostě je.
Ten rozdíl v kvalitě života je prostě brutální. Krása je v podstatě kus zdraví. Samozřejmě, že se s ní žije lépe.
Jako šéf kliniky estetické medicíny ale
dobře víte, že někteří lidé řeší vzhled
bizarním způsobem. Ve své nové knize sám zmiňujete, že když se před několika lety chodily ženy ptát na půllitrové prsní implantáty, přišlo vám to
příliš, zatímco dnes se běžně ptají
na implantáty s litrovým objemem.
Jedna věc, která posouvá některé absurdní požadavky dál, je reklama médií. V Česku také vládne velký liberalismus v sexu. Většina žen, které mají
ty zmiňované litrové implantáty, si

Kdyby se se mnou před pěti lety někdo bavil o estetické gynekologii, kdy si ženy například podle určitých vzorů nechávají
upravovat stydké pysky, považoval bych
to za raritu a zvláštnost. Dnes takových
žen ošetřujeme pět denně.
Jak už jsem naznačila, nedávno jste vydal poměrně kontroverzí knihu s názvem Nevěřte ani mně, která odkrývá
špinavé praktiky objevující se v estetické chirurgii. Nezdá se vám, že se
tím po letech opět dostáváte k odhalování určitého tabu?
To já vlastně dělám pořád. A tohle téma
u nás poměrně tabuizované je. Mně celkově vyhovuje spíše medicína takového toho
západního stylu. To znamená, aby byl pacient maximálně informovaný, maximálně
se sám rozhodoval a lékaři mu pomáhali najít
pro něj tu nejvhodnější cestu. Málokdy totiž existuje jen
jedna správná varianta. Lidé by
se měli co nejvíc ptát a neměli by
se bát ptát. Na druhé straně by neměli být líní některé věci si zjistit. Vadí
mi věta, která je v Česku hodně zakořeněná: „Pane doktore, rozhodněte to
za mě.“ To není šťastné. Chtěl bych

proto přivést lidi k tomu, aby obecně převzali větší zodpovědnost za svůj život.
Část vašich kolegů lékařů se s takovým názorem ztotožní, ale určitě se
najdou i tací, kteří vás za něj moc nepochválí…
Ano, někteří lékaři mi to vyčítají a zastávají postoj, jako bychom byli nějací členové chrámu a měli privilegium rozhodovat
o životě a smrti. Já tohle zpochybňuji. Navíc si myslím, že dnes, v éře Googlu a dalších podobných věcí, už je vše jinak.
Když mluvím třeba v Americe s pacientem, tak si vše během konzultace koriguje na chytrém telefonu. Rovnou si ověřuje, jestli mu nelžu, a jeho dotazy bývají
neuvěřitelně fundované. Často spolu
o dalším postupu diskutujeme. To samozřejmě není srovnatelné s naším systémem zdravotnictví, který je vojensko-socialistický. Zkrátka dostanete doktora
a během pár minut se musí vše vyřešit,
protože není čas a hlavně je to bezplatné.
Čím více si budou lidé za některé věci platit, jako je to v případě estetické medicíny, tím více se budou ptát. Znám řadu
doktorů, kteří estetickou medicínu opustili, protože jim strašně vadilo, jak jim do
toho lidé mluvili. (smích)
Pokud jde o estetické zákroky, u nich
je problém, že je mnohdy provádí nekvalifikovaní lidé.
Ano, to je velký problém. Řada pacientů se například nechá operovat od zdravotních sestřiček. Sestra se v práci
dívá, jak to dělá doktor a po odpolednech to dělá laciněji. Většinou to
byly jednodušší úkony, ale už jsem
zažil i zdravotní sestru, která operovala víčka. Je to sice protizákonné,
ale nikdo to v Česku nehlídá. Pro
vaši představu například
v New Yorku je polovina
doktorů falešných. To
tady teprve začne.

Roman Šmucler

Narodil se 8. července 1969 v Praze, vyrůstal v Příbrami.
Je to muž mnoha profesí – od zubního chirurga,
specialistu na laserovou a estetickou medicínu až po
vysokoškolského pedagoga a televizního moderátora.
■ Pracoval v rozhlase, v televizi uváděl různé soutěže
(Milionář, Nejchytřejší Čech) i další zábavné pořady.
■ V 90. letech se proslavil jako průvodce pořadem Tabu.

■

■

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
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Setkal jste se s některým opravdu kuriózním případem amatéra se skalpelem? Ze zahraničí se k nám občas takové bizarní příklady dostávají.
Ano, měl jsem jednoho pacienta, který
měl jistou komplikaci. Říkal mi, že chodí
k sestřičce, jež ho léčí a je prý opravdu dobrá, ale občas jí pomáhá její manžel, který
je zedník. Vychvaloval ho, že je hrozně ši-

„
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V Americe za posledních třicet let takřka
vůbec nepřibylo plastických operací
a v Česku v současnosti také nepřibývají.
Atestace se příliš nerozdávají a dá se říct,
že plastická chirurgie je v setrvalém stavu.
Pacienti se do ní navíc moc neženou, protože to není žádná legrace. V tom je rozdíl
mezi plastickou chirurgií a estetickou medicínou. Jediný boom je v tom, že se o tom

Stomatologie je výstavní síň naší medicíny.
Lidé si ale musí zvolit, jestli chtějí chtějí, aby
péče o ně byla špičková, nebo bezplatná.

kovný, a ukazoval mi, že toto a toto si nechal dělat od něj. Dodal, že pán má prý zlaté ruce. Ta sestřička byla jednoduše mozek týmu a její muž zedník byl rukama.
Společně ale ve výsledku léčili úplně jinou věc, než bylo zapotřebí. Tím jsem pacienta trochu zklamal.
O služby plastických chirurgů je velký
zájem. Dá se říct, že Češi jsou dnes
obecně ochotnější jít pod skalpel?
V téhle věci panuje jedno nedorozumění.
Jedna věc je, že počet plasticko-chirurgických výkonů je všude ve světě v posledních letech stejný. Odpovídá to skutečnosti, že počet plastických chirurgů je plus minus pořád stejný a oni toho víc nestihnou.

víc mluví v médiích. Souvisí to s tím, že
některé hvězdičky jsou ochotné ukazovat
se nahé před a po operaci, aby ji dostaly lacino. To dřív vůbec neexistovalo.
Zdůraznil jste rozdíl mezi plastickou
chirurgií a estetickou medicínou. Jak
je to tedy s estetickými zákroky, které
nevyžadují operaci?
Sem patří například botulotoxin nebo třeba lasery. Zde čísla rostou exponenciální
řadou. Jednak zařízení, která jsou schopná
takové úkony nabízet, je strašně moc a zároveň jsou to úplně nové technologie a postupy. Mění se ale celé obory. Já jsem například stomatolog a musím říct, že dramaticky ubývá zubního kazu, protože lidé si

Fenomén pořadu Tabu
Na televizních
obrazovkách na
sebe Roman
Šmucler poprvé
upozornil v pořadu
TV Nova Tabu.
Vysílal se od roku
1994 téměř sedm
let a Šmucler doby
moderátor, ale
také autor námětu,
v něm rozmlouval
s lidmi schovanými ve speciální budce.
Témata byla různá, od sexuálních deviací
a násilí až po nevěru či závislosti. Zkrátka
taková, kvůli kterým hosté chtějí zůstat
v anonymitě. Ale nemuseli, na konci jim
Šmucler nabídl, že mohou z budky
vystoupit a dát tak svému příběhu tvář.
„Pro mě to je tak trochu pokračování
lékařské práce. Funguje to ovšem jinak,
spíše jako show, protože se snažím něco
vysvětlit statisícům lidí. Má to sice prvky
show, ale já se k tomu snažím přistupovat
spíše medicínsky s racionálním základem,“
komentoval tehdy Šmucler svou úlohu
moderátora i spoluautora scénáře.
Formát pořadu byl i přes pozdní dobu
vysílání velmi sledovaný a jeho licenci
koupilo několik zahraničních televizí.

více čistí zuby. Zubařů je dnes zapotřebí
třetina než v době mého studia. Máme jich
ale víc a uživí se velmi dobře, protože dělají běžně věci, které za mého mládí nikoho
ani nenapadly. Mnohem víc se třeba rovnají zuby, vybělují se a dělá se spousta dalších věcí. Chci tím říct, že se v různých
oborech medicíny objevuje stále více estetických prvků.
Když jste zmínil, že ubývá zkažených
zubů, okamžitě se mi vybavila scéna
z jednoho amerického kriminálního seriálu. Vyšetřovatelé v ní zkonstatovali, že oběť nejspíš pochází ze střední či
východní Evropy, protože má výrazně
zkažený chrup. Opravdu nás ve světě
předchází taková pověst?
To je pravda, ale netýká se to Česka. V devatenáctém století a v první polovině dvacátého století byla v kontinentální Evropě
vyhlášená místa, kam se cestovalo za zubaři, a jedním z nich byla Praha. Zuby z Prahy byly stejně tak známé jako české sklo
nebo Baťovy boty. Bohužel jsme o většinu
těchto zubařů přišli, protože většinou buďto mluvili německy nebo byli Židé. I tak
mají ale čeští zubaři velmi vysokou úroveň, a řekl bych, že stomatologie je taková
výstavní síň naší medicíny. Bohužel to neplatí o té, která je na pojišťovnu. To je jiný
příběh. Lidé si musí zvolit, jestli chtějí, aby
péče o ně byla špičková, nebo bezplatná.

Šéf českých zubařů i televizní milionář

Vědomostní soutěže, to byl další typ pořadu, ve kterém se Roman Šmucler představil jako moderátor.
Soutěž 1 proti 100 však měla relativně jepičí život
a krátká byla i jeho úloha v obnovené televizní legendě Milionář. Před dvěma roky se ale pravidelně objevoval v pořadu České televize Nejchytřejší Čech.
Soutěž se ovšem setkala s kontroverzními recenzemi. „Protože pořad vznikl podle zahraniční licence,
odpadla mu povinnost vysvětlit, co si vlastně pod
chytrostí představuje. Nabízejí se varianty vynalézavost, bystrost, inteligence, duchaplnost. Ale lze je
měřit počítáním skoků na trampolíně? Potíž takových kvízů, testů a soutěží tkví v nepraktičnosti.
U vědomostních klání typu Chcete být milionářem?
se otázky týkají konkrétních oborů, kdežto Nejchytřejšího Čecha určí souběh rychlosti, postřehu, orientace; tedy čirá abstrakce,“ komentovala pořad Mirka
Spáčilová z MF DNES. FOTO: archiv MAFRA a ČSFD.cz

Na podzim Roman Šmucler usedne do
čela České stomatologické komory. Rozhodně se však nehodlá uzavřít do kanceláře a obklopit se lejstry. Naopak nevylučuje,
že se vrátí na televizní obrazovky. „Spousta lidí má představu, že prezident zubařské komory je někdo, kdo sedí někde zavřený a tajně jedná s ministry. Já jsem přesvědčený, že bych měl komunikovat s co
nejvíce lidmi. A teď mám dvě možnosti –
obejít miliony domácností, nebo využít televizi. To druhé se mi zdá podstatně rozumnější,“ vysvětluje Šmucler.

V roce 2012 skončil Romanu Šmuclerovi
jeho 20 let trvající vztah s manželkou a první dámou českého bulváru Libuší Šmuclerovou (na snímku). Rozchod byl mediální senzací, protože svého o sedm let mladšího
muže Šmuclerová vyměnila za hokejovou
legendu a podnikatele Dominika Haška.
Ovšem i jejich vztah už je v současnosti pouze minulostí. Trval pouhé tři roky.
To Šmucler je již podruhé ženatý a s půvabnou manželkou Ivou vychovávají téměř ročního syna Karla Josefa. Z předchozího manželství má Šmucler ještě 17letou dceru Justinu-Annu.
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Palečkové a dlouháni. Jsme jiní,
hůř se hledá přátelství i láska
Co je malé, to je milé. Otřepaná fráze neplatí hlavně
kolem puberty. Tehdy si prcek vytrpí od „kamarádů“
nejvíc. A obr, když zapomene sklonit hlavu, schytá
ránu od futer dveří. Malí i vysocí denně čelí hodně
podobným potížím. A každý na ně zvědavě kouká.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jeden se dívá na svět odspodu, druhý shora. Josef Zeman měří metr třicet,
Martina Kailová svou výškou překročila hranici dvou metrů. Týdeník 5plus2
oba pozval na společné setkání.
Být extrémně malý nebo extrémně velký s sebou nese spíš nevýhody. Může to
být výběr partnera, cestování či neustále
vyvolávaná pozornost ostatních lidí.
„Nejhorší je asi puberta, kdy je člověk
mimořádně zranitelný,“ shodují se Martina i Josef, s nimiž sedím v jedné pražské restauraci. Než jsem je stihl představit, potkali se už na ulici, okamžitě jim
došlo, že půjde právě o ně, a představili
se sami. Přestože se vidí poprvé v životě, během chvíle si padnou do noty. Oba
si totiž prošli obdobím, kdy neměli rádi
své tělo. Ač jsou úplně rozdílní, mají
společné potíže s výškou.

133

cm má Josef Zeman.
Je předsedou
společnosti Paleček.

Do restaurace přicházíme všichni tři
v pravé poledne. Obědvající návštěvníci zvědavě zvedají hlavy od jídla a pokukují po zvláštní dvojici.

Doktoři zkoumali potíže
s růstovým hormonem
První vstupuje malý a veselý Josef, za
ním rozvážnější a vysoká Martina. Josef jí je do pasu a ona se musí ve dveřích hluboko sehnout. Martině Kailové
je 27 let a měří 203 centimetrů. „Svou
výšku jsem začala s rodiči řešit, když
mi bylo 11 let. Už tehdy jsem měla
180 centimetrů a chodila k lékaři. Doktor zkoumal můj růstový hormon a dostala jsem prášky ke zpomalení růstu.
Bez nich bych dnes byla ještě vyšší,“
říká Martina a pohodlně skládá své
štíhlé dlouhé nohy pod stolem.
Josef Zeman, který z lavice nohama na
zem nedosáhne, přitakává. „I u mne se
řešil růstový hormon. Trpím genetickou
poruchou zvanou achondroplázie. Mé
tělo je plné růstového hormonu a pumpo-

vat mi další by byla blbost. To by se mi
mohlo nekontrolovatelně splašit tělo a
nemuselo to pomoc tam, kde bylo zamýšleno,“ vysvětluje 58letý muž ze severočeských Libochovic, který měří
133 centimetrů. „Achondroplázie nemusí
být dědičná, může vzniknout ve zdravé
rodině a na vině je samec, ženy takovou
poruchu prý v genech nemají,“ upřesňuje
Zeman, jenž je zároveň předsedou společnosti lidí malého vzrůstu Paleček.

Pokřikovali: Žirafo! Proto
zvažovala zkrácení kostí
Zvláštní sympatická dvojice se postupně seznamuje a Martina začíná vyprávět svůj příběh. Od malička rostla a rostla a musela se se svým tělem nějak vyrovnat. „Nejhorší to bylo v pubertě, lidé
na mě pokřikovali žirafo, ajfelovko, ale
také prcku,“ říká dnes s úsměvem.
Tehdy jí to příjemné nebylo. „Kvůli
výšce jsem si i pobrečela a uvažovala,
že si nechám chirurgicky zkrátit kosti.
Ale pak jsem si v osmnácti letech řekla:

203

cm měří Martina
Kailová. Už v 11 letech
byla 180 cm vysoká.

Ne, to bych trpěla ještě víc,“ dodává
s tím, že se nad své problémy s výškou
povznesla, až když z jihočeské Lomnice nad Lužnicí odešla do Prahy za prací.
„Tady je hodně lidí, mohla jsem se tu
lépe schovat,“ říká Kailová.
Malý Josef i vysoká Martina pochopitelně hledali partnera, se kterým by jim
bylo dobře. „Když je někdo jiný, hůř se
mu hledá láska, po níž samozřejmě touží. Já mám ženu s normální výškou, ale
musel jsem o ni dost usilovat,“ rozpovídal se Josef.

Prcek s deštníkem toužil
po nejstarší z dcer
„Představte si Libochovice v době totality. Všichni mě tu znají a já našel v sousedním městě lásku v naprosto zdravé
rodině, kde mají čtyři dcery. Všechny
krásné a chytré. Najednou začne ke dveřím jejich domu přicházet prcek s deštníkem a zvoní, že touží po nejstarší z dívek,“ vypráví Josef. „A rodičům se honí
hlavou: Nestojíme o to, aby holka měla

Přes půl metru rozdílu. Josef Zeman a Martina Kailová si padli do noty. Ač
jeden malý a druhý vysoký, řeší podobné potíže. FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
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postižené děti. Ale já ji chtěl. A jak to
dopadlo? Prostě kouzlo osobnosti, hrdina holku přemluvil a nakonec si ji vzal
za ženu. Od té doby uplynulo více jak
pětadvacet let šťastného manželství
s mojí hodnou ženou. Narodil se nám
syn a láskou jsem si vyřešil i svůj handicap,“ předkládá Josef své životní peripetie se šťastným koncem.
I Martina hledala spřízněnou duši,
partnera našla v seznamce. Ještě vyššího než ona, ale rozešli se. Párkrát pak
navštívila seznamku pro dlouhány, kterou provozuje Klub vysokých, jenomže
od toho upustila. „Mladí se dnes asi seznamují jinak. Teď mám přítele jiného a
klape nám to,“ dodává.

Kdepak liliputi! To nás uráží.
Říkáme si palečkové
Při rozhovoru se chci ptát na označení „liliput“. Zeman mě ale předběhne. „My v
Česku si říkáme ‚palečkové‘, slovo liliput nás uráží,“ vysvětluje. Malý vzrůst
mu klade v cestě všedním dnem ledajakou překážku. „Vy se možná smějete,
ale když dojde třeba v tramvaji k tlačenici, já jsem nosem přilepený na něčí zadnici,“ upozorňuje. Problém nastává i na veřejné toaletě. „Paní, co tam vybírá pětku,
řekne, že tamhle je pisoár. Vůbec ji nenapadne, že mi je pisoár k ničemu a já zase
musím vysvětlovat,“ podotýká předseda
společnosti lidí malého vzrůstu Paleček.
Nebo v obchodě: „Do hlubokého nákupního vozíku hodím tatranku a u kasy a u
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„Lidé si často myslí, že když jste malí, tak jste natvrdlí,“ říká Jana Krytinářová, dcera herce Jiřího, proslulého televizním seriálem Arabela. Jana vystudovala vysokou školu a pracuje jako ekonomka.
FOTO | TOMÁŠ KRIST
auta ji nemohu vyndat. Lidi koukají a
nic. Nebo mi v hospodě vracejí drobné a
dají je doprostřed pultu nebo stolu a myslí si ‚Pepku, vyskoč‘. Prdlajs, já se naštvu a nechám si zavolat vedoucího, že si
ze mě dělají legraci,“ popisuje Josef.
I Martině komplikuje výška život. „Pokud pominu, že mi neustále někdo říká,
ať něco podám, tak mi problémy dělá oblečení. Třeba je potíž sehnat dost dlouhé
kalhoty, aby člověk nevypadal, že čeká
velkou vodu,“ vysvětluje. Nejhorší jsou
boty. „Velikost nohy mám 48, V Praze
sice jsou speciální obchody, jenže tam mívají dámské boty do velikosti 46. Takže
si je nechávám posílat z Británie,“ dodá-

vá. Do tanečních se prý styděla a nešla. A
třeba podpatky neměla v životě na noze.
„Neustále řeším, abych se nebouchla do
hlavy. S podpatky bych musela koukat
ještě hluboko dolů, kam šlapu,“ směje se.
V tramvaji má Martina hlavu mezi tyčemi a vidí prý všechny plešky ve voze.

Nad 120 cm máš problém.
Průkazku nedostaneš
Josef Zeman, ač patří mezi větší palečky, k řízení auta potřebuje prodloužené
pedály. Musí nechat vůz upravit, zejména nastavit pedály, což stojí peníze. Pokud má člověk průkazku ZTP, bývá vy-

Pohled na svět shora i zezdola
ČR | Vysoké Martině Kailové a maličkému Josefu Zemanovi jsme položili
pět dotazů, jak si vedou v běžných
každodenních situacích, ale také zda
si umějí poradit i v některých výjimečných případech.

Martina: Když mi bylo 13 let, chodívala jsem kupovat do hospody cigára
pro partu. Mysleli, že jsem starší a prodali mi je.
Josef: Občas hraji ve filmu, pracoval
jsem i v kabaretu. Tam nikdo neřeší,
zda je malý nebo takový či makový,
tam jde lidem o byznys a o peníze.

Jak se vám (ne)daří v koupelně?
Martina: Raději se sprchuji, nekoupu
se, protože když si tam lehnu a chci relaxovat, trčí mi nohy ven.
Josef: Mám potíže. Výška lidí se zvětšuje, takže rostou i porcelánové mísy.

13

let bylo Martině, když
kupovala cigarety
partě. Vypadala starší.

Jste rádi středem pozornosti?
Josef: Ano, když jdu třeba se svou
paní po ulici, lidé po mně hodně koukají. A mně to nevadí.
Martina: Když mě někdo na ulici
vidí, často mne skenuje od hlavy až
k patě. To mi je hodně nepříjemné.
Využili jste v životě vaši výšku?

INZERCE

Šli byste někam spolu?
Martina: Na večírku bychom si spolu zřejmě zatancovali.
Josef: Určitě, my dva bychom byli
skvělý pár na večírku, já bych ale při
tanci musel Martinu držet tam, kam
dosáhnu, tedy za pozadí. Spousta blbů
by to využila k různým pomluvám.

Martina pomáhá Josefovi nalézt
spojení místní hromadnou dopravou.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

Máte rádi maškarní karnevaly?
Čím byste na nich chtěli být?
Josef: Moc, tam může být člověk
v kůži někoho jiného. Já mám rád převleky, býval jsem i herec v amatérském divadle.
Martina: Já bych na maškarní karneval šla asi za princeznu, jako každá
MALÁ holka.
(jos)

hráno. „Ve Sbírce zákonů je uvedena
výška 120 centimetrů. Kdo ji překročí,
nemá nárok na průkaz ZTP. Pak musíte
být šikovný a sehnat firmu, opatřit si razítka a za pedály zaplatit 33 tisíc korun,
potom nebudete mít u STK problémy.
My palečkové se snažíme ten zákon pozměnit, ale zatím se to nepovedlo,“ vysvětluje. Před rokem 1989 řešil svůj vůz
jinak. „Tehdy jsem si pořád dokola kupoval nejmenší auto na trhu, polský fiat
‚maluch‘. Vždy vydržel 180 000 kilometrů a pak se rozpadl. Pedály s patřičnou
dokumentací mi nastavoval šikovný svářeč,“ vzpomíná, ale to byla jiná doba.
„My musíme neustále něco vymýšlet, abychom přežili v běžném životě, to
nás denně trénuje v bystrosti. A musíme
být drzejší, aby si nás ostatní všimli,“
uvědomuje si Josef Zeman.

„

Pedály auta mi
kdysi musel
nastavit šikovný svářeč.
Jeho slova potvrzuje i Jana Krytinářová, dcera zesnulého nejmenšího českého herce. „Ostatní si myslí, že když jste
malý, tak jste jako dítě nebo natvrdlý
a podle toho se chovají. Všechno vám
vysvětlují po lopatě. Jenže já mám malé
tělo, ale ne malý mozek, mám vejšku
a pracuju jako ekonomka, tak se tomu
někdy hořce směju,“ prohlásila před
časem v rozhovoru pro Magazín DNES.

Sdružení Paleček
a Klub vysokých
Společnost Paleček vznikla
v červnu 1997. U drtivé většiny
členů je malý vzrůst zapříčiněn
některou z forem kostní dysplazie.
To zjednodušeně znamená, že
ještě před narozením byl
z neznámých příčin porušen vývoj
kostí a chrupavek. Jsou nápadně
menší než jejich vrstevníci,
končetiny mívají kratší než trup.
Sdružení dělá ročně různá
společenská setkání, to největší
bude letos koncem dubna, přesné
informace najdete na webu
sdružení www.ospalecek.cz.
Vysocí lidé založili první klub
v roce 1946, novodobý Klub
vysokých pak roku 1984. Ten byl
kvůli klesajícímu počtu členů
nedávno zrušen. Web ale zůstal:
www.klubvys.estranky.cz.

Práci nabízíme:
www.kompakt-cr.cz

e-mail: manager@kompakt-cr.cz
tel.: 325 613 594
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mladá
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ZPĚVAČKA versus HEREČKA
plu

s2

ČESK

SOBNOSTI
ÉO

pro týd e ník 5

Jsou mladou krví českého showbyznysu. Zatímco Markéta Konvičková
patří už mezi zkušené zpěvačky, o tři roky mladší Sara Sandeva se
prosazuje až v posledních letech, kdy ji diváci znají hlavně ze seriálů
Ulice a Rapl. Teď obě dívky spojil ﬁlm Muzzikanti, který jde do kin
na začátku března. Jak se jim žije ve světě hudby a ﬁlmu a v čem jsou
odlišné? O tom se bavily v rubrice Jeden na jednoho týdeníku 5plus2.
MARKÉTA KONVIČKOVÁ: JAK
SE VYPOŘÁDÁVÁŠ SE SITUACÍ,
KDY NATÁČÍŠ FILM NEBO SERIÁL
S PARTNEREM, KTERÝ TI OSOBNĚ
VŮBEC NESEDÍ?

Sara Sandeva: Samozřejmě je to těžší, ale snažím se to i tak vždycky
brát profesionálně. A když se do role vcítím, tak všechny tyto okolnosti
jdou stranou. Ale musím říct, že jsem se s tím zatím moc nesetkala a třeba
s Patrikem Děrgelem ve filmu Muzzikanti se mi točilo velmi dobře.

Markéta Konvičková: Určitě bych nevolila žádnou pěveckou partnerku, protože svou orientaci mám v sobě vyřešenu. Ale ve tvém případě, Saro, bych třeba udělala výjimku. Ostatně jsem ti
v Muzzikantech propůjčila pěvecký hlas a musím říct, že ráda.
MARKÉTA KONVIČKOVÁ: NĚKOLIKRÁT JSI
UŽ HRÁLA TĚHOTNOU DÍVKU, TROUFLA BY SIS
NA TUTO ROLI I V REÁLNÉM ŽIVOTĚ?

Sara Sandeva: Vím, že bych se tu situaci snažila vyřešit co nejrozumněji, a to samozřejmě i s partnerem. Každopádně bych nikdy nechtěla
udělat rozhodnutí, kterého bych pak celý život mohla třeba litovat.

Markéta Konvičková: Klip s Honzou
Bendigem Bloudím má velký úspěch a milionová shlédnutí možná i díky svatební róbě.
Já si svatební šaty vyzkoušela už několikrát
a lhala bych, kdybych řekla, že jsem se v nich
necítila dobře. Zatím ale studuji a mám
spoustu vystoupení, takže na svatební zvony
si musím ještě chvíli počkat.
MARKÉTA KONVIČKOVÁ:
NEMRZÍ TĚ, ŽE DŘÍV NEBO
POZDĚJI TĚ NĚKTERÝ
Z REŽISÉRŮ BUDE CHTÍT
VE FILMU SVLÉKNOUT,
ZATÍMCO JÁ MOHU JEN
ZPÍVAT?
Markéta Konvičková:
Taková je bohužel doba,
snad i díky těmto fotkám se
aspoň někdo bude zajímat
o to, že jsem natočila tři
cédéčka, řadu videoklipů,
odehrála stovky koncertů
a jednu, byť malou, hereckou roličku měla i ve filmu.
Markéta Konvičková

FOTO: HERMINAPRESS

SARA SANDEVA: S KÝM BY SIS ROZHODNĚ
NECHTĚLA ZAZPÍVAT MILOSTNÝ DUET?

Dvaadvacetiletou zpěvačku čeká v blízké době skutečný křest ohněm – bude
jednou z účinkujících ve třetí řadě mimořádně populární hudební show Tvoje tvář má známý hlas. Nazpívala také
písně pro nový český film Muzzikanti,
ve kterém v písničkách propůjčila svůj
hlas herečce Saře Sandevě. Do povědomí vstoupila už ale podstatně dříve,
a to díky finálové účasti v Superstar
před osmi lety. Následoval titul Objev
roku v Českém slavíkovi. Na svém kontě má tři sólová alba.

SARA SANDEVA:
NEDÁVNO SIS
V KLIPU ZAHRÁLA
NEVĚSTU, VIDĚLA
BY SES UŽ RÁDA
VE SVATEBNÍM?

Sara Sandeva: Už jsem se
do takových situací dostala a ne
jednou. Dávám si na tohle hodně
velký pozor. A pokud opravdu
nahota a spodní prádlo ve filmu
nejsou nijak opodstatněné, tedy
to není důležité pro roli samotnou
nebo děj filmu, tak se nebojím říct
ne. Taková nahota by mi totiž
přišla zbytečná.
SARA SANDEVA: JAK SI
ZPĚVAČKA ZVYKÁ NA TO, ŽE
NOVINÁŘE VELICE ČASTO
ZAJÍMAJÍ SPÍŠ FOTKY
V PLAVKÁCH NEŽ TVOJE
SAMOTNÁ TVORBA?
Sara Sandeva
Devatenáctiletá herečka
pochází z Makedonie.
Diváci ji znají ze seriálů
Ulice, kde si zahrála
těhotnou teenagerku,
Rapl nebo Gympl
s (r)učením omezeným.
Režisér Zdeněk Troška
ji obsadil do svého posledního filmu Strašidla.
V minulosti tvořila pár
se zpěvákem Adamem
Mišíkem.
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Meteorické roje i komety
viditelné pouhým okem.
Letošní rok bude oproti
tomu loňskému na obloze
ještě pestřejší. Na nebeské
divadlo se můžete těšit
už za pár dní, kdy stín
částečně zahalí Měsíc.
ČR | Také rádi při jasné noční obloze zvedáte oči ke hvězdám a sledujete, co že se
to všechno vlastně nad našimi hlavami
odehrává? Pokud ano, měli byste si do letošního kalendáře poznamenat několik
dat, kdy se vyplatí vyrazit na hvězdárnu.
Nejbližší nebeské představení už je doslova za dveřmi. Čekat ho můžete po půlnoci z pátku 10. na sobotu 11. února, kdy
nastane polostínové zatmění Měsíce.
„Tehdy bude možné pozorovat potemnělý horní okraj Měsíce, maximální fáze nastane v 1:44 v noci. Zatmění bude viditelné asi 25 minut před maximální fází a ještě 25 minut po ní,“ vysvětluje Pavel Suchan, mluvčí Astronomického ústavu
Akademie věd. Pár dní poté se po pěti letech vrátí do blízkosti Země kometa Honda-Mrkos-Pajdušáková, která byla spoluobjevena československými astronomy
Antonínem Mrkosem a Ľudmilou Pajdu-
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Zvedněte hlavu, nebe
nabízí velkou show
šákovou v roce 1948. Na konci února se
můžeme těšit na Enckeho kometu, druhou nejznámější kometu vůbec, která se
ke Slunci vrací zhruba každé tři roky.

Kometa s překvapením
V „kometární třetici“ nás na začátku dubna čeká setkání s 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák a půjde pravděpodobně o nejzajímavější kometu tohoto roku. Tu pomohl objevit slovenský astronom Ľubomír Kresák a tento vesmírný poutník se
ke Slunci vrací přibližně každých pět
a půl roku. „Její letošní návrat je nejpříznivější za posledních 200 let. Tato vlasatice
je hodně nevyzpytatelná a její návraty
jsou známé neočekávanými zjasněními,
takže nám může připravit i různá příjemná překvapení,“ podotýká Suchan. Podle
něj nelze vyloučit ani to, že by mohlo dojít k výraznému outburstu, tedy skokovému zjasnění kvůli bouřlivé aktivitě na povrchu jádra komety. V tom případě byste

těleso spatřili i pouhýma očima, a to
i když bydlíte ve městech, kde pozorování komplikuje noční světlo. Kometu zahlédneme po západu Slunce již na začátku března, přičemž nejvyšší jasnosti by
měla dosáhnout na začátku dubna.
Celé léto pak bude vhodné k pozorování části naší galaxie, tedy Mléčné dráhy.
Dobře bude vidět také planeta Saturn,
která potěší svými prstenci každého majitele i menšího hvězdářského dalekohledu. Nesporně jedním z nejlákavějších
úkazů v celém roce 2017 bude částečné
zatmění Měsíce, které se odehraje 7. srpna večer. Měsíc bude vycházet v Praze
jen 8 minut po maximální fázi zatmění.
Konec roku uzavřou Geminidi, což
jsou pravidelné meteorické roje s velmi
příznivými podmínkami k pozorování.
Nejlepší zážitek skýtají noci ze 13. na
14. a ze 14. na 15. prosince. „Za ideálních
pozorovacích podmínek lze v průběhu
maxima roje zahlédnout až 1000 meteorů
(jos)
za noc,“ uzavírá Pavel Suchan.

Hvězdárna v Ondřejově. FOTO | MAFRA
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„Pánové, máte koule si přiznat, že Vaše prostata není co před lety?
A víte, že prostata souvisí s potencí a vitalitou?“

PÁNOVÉ, VYBERTE SI
DOBŘE!

Slivoň africká podporuje
zdraví prostaty. Maca
podporuje sexuální zdraví
a fyzickou kondici. Sibiřský
ženšen podporuje vitalitu.
Nejnovější vědecké studie
prokázaly, že fungování
prostaty úzce souvisí
s potencí a vitalitou.

Tři účinky v jedné kapsli
Žádejte v lékárnách nebo na www.red3.cz

od

299 Kč

Doplněk stravy

• prostata
• potence
• vitalita
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Valentýn podle etikety
Chystáte se pozvat svou drahou polovičku na oslavu
Valentýna do „lepší“ restaurace? Potom byste si
zavčasu měli oprášit některá základní pravidla
etikety, na která jindy – přiznejme si – zase tak moc
nehledíme. Co radí mistr etikety Ladislav Špaček?
5plus2
■ RÁDCE

Žádný mobil a focení jídla

Muž si zdržení dovolit nesmí
Není to sice genderově tak úplně fér, ale muž
by na místo romantické schůzky rozhodně
neměl dorazit pozdě. Naopak měl by to být
on, kdo bude u potkávacího bodu první.
U ženy lze tolerovat maximálně čtvrthodinové zpoždění. Nechat svůj protějšek čekat
déle však skutečně není slušné. Do restaurace zpravidla vchází první muž, který tak symbolicky chrání ženu v neznámém prostředí.
Před usazením by měl své společnici přenechat místo s lepším výhledem, ať už jde o výhled z okna či na dění v samotné restauraci.
Usadit dámu na místo zády k lokálu a s výhledem na zeď je negentlemanské.

Ještě před několika lety by nebylo nutné
toto pravidlo vůbec zmiňovat, ale jelikož
bez mobilu spousta z nás neudělá ani krok,
je namístě zdůraznit, že chytré ani hloupé,
zkrátka žádné telefony na romantickou
schůzku nepatří. Ztlumte si proto zvonění
a rozhodně nepokládejte telefon na stůl,
jako to máte ve zvyku například při obědě
s kolegy. To neplatí jen pro pány, ale i pro
dámy. A na focení svého jídla, zvláště v luxusní restauraci, opravdu zapomeňte.

Pivo si žena může dolít sama
Žíznivý pohled na prázdnou sklenici rovněž není na schůzce žádoucí. „Na rozdíl
od vína si žena může pivo dolévat z láhve
sama. V luxusních restauracích se nám

bude snažit personál dolévat pivo sám. Ale
ani tam se neostýchejme dolévat si ho samostatně, u piva je to běžné,“ vysvětluje
mistr etikety Ladislav Špaček. U vína však
platí jiné pravidlo. To by měl dámě dolévat číšník nebo gentleman, který jí dělá
společnost. Žena by si rozhodně neměla
nenechavě dolévat sama co pár minut.

Příbory používáme od kraje
Pokud usedneme ke stolu, kde je již předem prostřeno, řídíme se zažitým pravidlem, že příbory bereme pro jednotlivé chody postupně od kraje směrem k talíři. Na
dezert je určena lžička či vidlička umístěná
nad talířem. Jsou ale také jídla, u kterých si
s příborem nemusíme lámat hlavu a jeho
použití by naopak mohlo působit komicky.
Například při konzumaci hamburgerů se
na vás rozhodně nebude nikdo dívat skrz
prsty, když si vystačíte pouze s rukama.

Nehodu zakamuflujte
Ačkoli s příborem umíte zacházet obratně,
zvláště na schůzce, kdy jste mírně nervózní, vás může potkat „stolovací nehoda“.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Když vám například ukápne omáčka na
ubrus, nebo rozlijete víno, není vůbec nutné situaci řešit neprodleně a vyvolávat rozruch. „Nevyskakujeme, neupozorňujeme
ostatní, co jsme provedli. Ani okolí by si nemělo nehody všímat, tedy všichni dělají, že
si ničeho nevšimli, aby neuvrhli nešťastníka do rozpaků, už tak se nebude cítit dobře.
Přikryjeme polité místo ubrouskem a čekáme, až se objeví obsluha, pak nenápadně
ukážeme, co se stalo. Zbytek je už na personálu,“ nabádá Ladislav Špaček.
(vrm)

INZERCE
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Pět statečných v boji proti nudě
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Jazyk není odpad, ale lahůdka
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Dobře vyuzený hovězí jazyk patřil
už v dobách našich babiček k oblíbeným delikatesám a v posledních letech
se vrací i do mnoha současných restaurací. Vy si ho ale můžete snadno připravit
i doma. Rozhodně neprohloupíte, je to
cenově velmi dostupná surovina (kilo
pořídíte i za sto korun), se kterou se ani
nemusíte příliš omezovat, protože má relativně nízkou kalorickou hodnotu.
Hovězí jazyk seženete nejlépe u řezníka, a to buď jako čerstvý chlazený, nebo
uzený. Podle toho se liší doba a způsob
přípravy. „Uzený jazyk stačí vařit ve
vodě s bobkovým listem a cibulí zhruba
hodinu a půl, záleží samozřejmě na velikosti. Oproti tomu ten čerstvý chlazený
se vaří klidně i tři hodiny,“ vysvětluje
foodblogerka Veronika „Koko“ Kokešová. Zatímco uzený jazyk už většinou
není potřeba dosolovat, u čerstvého bychom se solí neměli šetřit.
Po uvaření jazyk zchlaďte v ledové
vodě a oloupejte z něj kůži. Pokud je
uvařený správně doměkka, loupání by
mělo jít hladce. Co s takto upraveným
jazykem dál? Možností je více. Klasi-

Staročeský hovězí
jazyk po královsku

FOTO | SHUTTERSTOCK

kou je samozřejmě podávání spolu se
smetanovou nebo křenovou omáčkou
a houskovým knedlíkem. Můžete jej
také obalit ve strouhance a osmažit.
V takové podobě se servíruje s brambory nebo bramborovou kaší. A mimochodem, někteří Japonci mají hovězí jazyk
tak rádi, že vyrábějí i zmrzlinu s jeho
příchutí.

Hovězí jazyk nadívaný nastudeno
Potřebujeme: 500 g hovězího jazyka, 150 g šunkového
salámu, 2 sterilované okurky, 100 g plátkového sýra, cibuli,
5 kuliček pepře, sůl, 1 vejce.
Postup: Jazyk vaříme v osolené vodě s cibulí a pepřem
do poloměkka, ponoříme do studené vody a sloupneme.
Vychladlý krájíme na plátky. Rozložíme na alobal, potřeme
rozšlehaným vejcem, překryjeme plátky salámu a sýra, okurek a opět potřeme vejcem.
Ukončíme opět vrstvou jazyka. Smotáme do válečku, konce zavážeme motouzem a dáme
na hodinu vařit do vody. Po vyjmutí a vychladnutí vyndáme z alobalu a krájíme na plátky.

Smažený jazyk s kedlubnovým zelím
Potřebujeme: hovězí jazyky (mohou být i vepřové), kedlubny, cibuli, vejce, mouku,
strouhanku, máslo, sádlo, olej, sůl, cukr, ocet, pepř (celý i mletý), nové koření, bobkový list.
Postup: Vepřové jazyky uvaříme spolu s kořením, můžeme přidat i zeleninu a pak využít
vývar k dalšímu vaření. Když jsou měkké, tak je vyjmeme, pod tekoucí vodou ochladíme
a oloupeme. Oloupané nakrájíme kolmo na vlákna na 1 cm tenké plátky, obalíme v trojobalu
a usmažíme (nejlépe na sádle). Kedlubny oloupeme, pokrájíme na nudličky (nebo nahrubo
nastrouháme). Cibuli zpěníme na másle nebo na oleji, přidáme kedlubny a zalijeme trochou
vývaru z jazyků. Osolíme, opepříme, lehce osladíme a dochutíme octem. Kombinací cukru
a octa vytvoříme příjemnou navinulou chuť.

Jazyk na česneku
Potřebujeme: hovězí jazyk (může být i vepřový), cibuli, kořenovou zeleninu, 1 bobkový list,
celý černý pepř, několik kuliček nového koření, sůl, máslo, česnek.
Postup: Jazyk umyjeme a uvaříme v osolené vodě spolu se zeleninou, cibulí a kořením.
Uvařený horký jazyk ponoříme do studené vody a oloupeme. Nakrájíme na plátky. Na pánvičce
si rozpustíme máslo – nešetříme, přidáme prolisovaný česnek (množství záleží na vaší chuti),
nakrájený jazyk a část vývaru z něj. Promícháme, přikryjeme pokličkou a necháme chvilku
podusit. Máslo s česnekem a vývarem se spojí ve výbornou šťávu.
Zdroj: labužník.cz

Když už zmiňujeme křenovou omáčku, připomeňme si, jak si ji připravit co
nejchutnější. „Z másla a mouky si připravíme světlou jíšku, necháme zchladnout, pak zalijeme asi půllitrem vroucího vývaru a důkladně provaříme. Potom
přidáme jemně nastrouhaný křen a před
podáváním ještě zjemníme žloutkem
rozmíchaným ve smetaně. Již nevaříINZERCE

Potřebujeme: 800 g hovězího jazyku,
300 g křenu, 4 žloutky, 200 g kořenové
zeleniny, 30 g medu, 40 g mandlí,
70 g bílé housky, 3 hřebíčky, 5 kuliček
pepře, 5 kuliček nového koření, špetku
zázvoru, 3 dl smetany, sůl.
Postup: Jazyk uvaříme s kořenovou
zeleninou, medem, solí a kořením
doměkka v menším množství vody (jen
aby byl jazyk ponořen). Pak jej vyjmeme
a ve vývaru rozvaříme housku, vše
propasírujeme přes síto, přidáme smetanu
smíchanou se žloutky a už jen prohřejeme
a nevaříme. Jazyk oloupeme, nakrájíme
ho na plátky a přelijeme omáčkou.
Nakonec jej posypeme strouhaným
křenem a drcenými mandlemi.

me,“ radí šéfkuchař Roman Paulus. Pokud nemáte po ruce křen čerstvý, nemusíte se stydět ani za ten ve skleničce – do
omáčky ho občas přidá i Roman Paulus.
„Když se omáčka dochutí křenem čerstvým, je lepší ji před podáváním ještě
vycedit, aby byla pěkně hladká. Když se
použije takzvaný křeník, není cezení potřeba,“ říká.
(mb, lidovky.cz)
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„Čechy zotročit a sterilizovat!“
Čech tu nemá co pohledávat, shrnul Reinhard Heydrich
svůj názor na osud lidí v protektorátu Čechy a Morava.
„Konečné řešení české otázky“ měla v praxi zajistit čtyři
opatření: poněmčení, vystěhování, sterilizace, zastřelení.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | „No ne… Tohle je přece pan Frank!
A tohle jsem já,“ rozzářily se starému
muži oči při pohledu na zašlou fotografii.
„Jo, Praha. Tam bylo dobře, moc dobře,“
zasnil se. Ten muž se jmenoval Siegfried
Zoglmann, někdejší dlouholetý poslanec
německého Spolkového sněmu a také spolupracovník bývalých německých premiérů Adenauera, Kohla či Stoibera. Jeho nostalgické vzpomínání na Prahu má své
opodstatnění. Jako mladík zde v hodnosti
SS-Hauptbannführera spoluorganizoval
naplnění nacistického plánu na „konečné
řešení české otázky“.
Siegfrieda Zoglmanna před lety konfrontoval s jeho činností v protektorátu během
druhé světové války publicista a spisovatel
Stanislav Motl. „Mýlíte se, já se na něčem
takovém, čemu říkáte, já nevím proč – germanizace –, nikdy nepodílel,“ bránil se Zoglmann před českým reportérem. Motl
však měl v ruce dokumenty, které prokazovaly, že to byl právě Zoglmann, kdo K. H.
Frankovi už v roce 1940 předal základní
body plánu poněmčení českého obyvatelstva. V materiálech se například řeší „rasové zvláštnosti zdejších lidí“, jak Stanislav
Motl cituje tehdejší terminologii.
Zoglmann nebyl žádný řadový úředník.
V protektorátu řídil Hitlerjugend, tedy nacistickou mládežnickou organizaci, a byl
osobním přítelem Reinharda Heydricha.

Manuál na likvidaci národa
O tom, že je prostor protektorátu Čechy
a Morava určen k úplnému poněmčení, nebylo pochyb od samého počátku německé
okupace. Češi měli být rozptýleni po Říši
a na jejich místo se měli přesídlit Němci.
Jako první chtěli Němci od českého

„živlu“ vyčistit oblasti okolo německých jazykových ostrovů, jako České Budějovice,
Brno či Jihlava. Jenže tehdejší protektor
Konstantin von Neurath nebyl podle Hitlerových představ dostatečně razantní a proces germanizace se tak odvíjel spíše na papíře. Vše se změnilo s příchodem Reinharda Heydricha. Ten nastolil tvrdý represivní
styl řízení, do značné míry rozbil domácí
odboj a hlavně – jasně konkretizoval a začal uvádět do praxe to, čemu se tak příznačně říká „konečné řešení české otázky“.
Na několika schůzkách pro úzké nacistické vedení protektorátu od podzimu
1941 do jara 1942 Heydrich definoval, jak
s Čechy na okupovaném území naložit.
Konkrétní plán na likvidaci českého národa oznámil už 2. října 1941 při tajném projevu v Černínském paláci. „Heydrich
v projevu mluvil o nutnosti poněmčení té ‚české sebranky‘. V závěru mluvil o tom, že k rozhodnutí, kdo se hodí k poněmčení, je potřeba rasová inventura,“ přibližuje Stanislav Motl ve své knize
Ozvěny lidické noci. „Heydrich se
k rasové inventuře Čechů vyjadřoval
už rok předtím, ještě coby šéf nacistické
bezpečnostní služby SD. Reagoval tehdy
na návrhy, které mu mimo jiných dodal
Siegfried Zoglmann,“ pokračuje Motl.
Ano, ten stejný Zoglmann, který se dočkal tolika uznání coby německý dlouholetý poslanec. Tehdy to byl ale ještě mladý
„nadějný“ esesák.
Heydrich se k definování „Endlösung
der tschechischen Frage“, tedy ke konečnému řešení české otázky, vrátil i v projevu 4. února 1942 v „Německém sále“ Pražského hradu. Heydrich a jeho spolupracovníci české obyvatelstvo rozdělili do čtyř
skupin: Češi dobré rasy a dobrého smýšlení. Ty podle plánu půjde snadno poněmčit. Čechy špatné rasy a špatného smýšlení
(= protinacistického, protiněmeckého) je

Reinhard Heydrich (druhý zprava), zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě, zemřel 4. června 1942 po akci českých parašutistů z 27. května. To mladý horlivý „germanizátor“ Siegfried Zoglmann (v kolečku) se v úctě politiků i veřejnosti dožil 94 let. Svou roli v „konečném řešení české otázky“
vytrvale odmítal. FOTO | ARCHIV MAFRA A KNIHA S. MOTLA OZVĚNY LIDICKÉ NOCI
třeba vystěhovat na východ. Češi dobrého
smýšlení, ovšem špatné rasy měli být rozptýleni v Říši a hlavně zbaveni možnosti
mít potomky, takže je měla čekat sterilizace. Pak tu byla ještě čtvrtá, pro Heydricha
zřejmě nejkomplikovanější skupina –
Češi sice dobré rasy, ale špatného smýšlení. Této pro nacisty potenciálně nebezpečné skupině Heydrich hodlal věnovat nejvíce času – část poněmčit a tu vzdorující jednoduše postavit ke zdi a zastřelit.
Je paradoxní, že ona zmiňovaná rasová
inventura přinesla výsledky, které nacistické vládce zrovna nepotěšily. Průzkum ukázal, že až 45 procent Čechů patří k „dobré
rase“ (nordické a k dalším), což byl větší podíl, než bylo zjištěno u sudetských Němců.

Konec „germanizátorů“
Hrůzné plány se Němcům nakonec příliš
naplňovat nedařilo. Situace na frontách se
začala otáčet v neprospěch nacistů a s přibývajícím časem byl pro ně důležitější
spíš klid v protektorátu, jehož zbrojovky
chrlily pro Říši stovky letadel, těžké techniky i součástek. A především – hlavní vykonavatel „germanizace“ Heydrich jen
pár týdnů po svém projevu v „Německém
sále“ umírá po akci českých parašutistů.
A Siegfried Zoglmann? Zemřel v roce
2007 ve věku 94 let. „V mnohých německých novinách o něm byly otištěny oslavné nekrology,“ konstatoval Stanislav Motl
ve své knize Ozvěny lidické noci. (mb)

20 let, co Bohumil Hrabal odešel oknem
ČR | Studium práv a titul JUDr. mu
byly vcelku k ničemu. To povolání v životě nedělal. A jeho rodné jméno Bohumil František Kilian lidem dnes moc neřekne. Autora Ostře sledovaných vlaků,
Postřižin, Slavností sněženek, Perličky
na dně, Příliš hlučné samoty, Něžného
barbara a spousty dalších knih všichni
znají jako Bohumila Hrabala.
V pátek 3. února je to přesně 20 let,
co vypadl z pátého patra Ortopedické
kliniky Nemocnice Na Bulovce, kde se
léčil. Traduje se, že to bylo při krmení

Bohumil Hrabal je nejpřekládanějším českým spisovatelem. Proslul
i jako milovník piva, stálý host
pražské hospody U Zlatého tygra.

holubů. Jenže možná z toho okna ve
svých 83 letech vystoupil dobrovolně.
Přednosta kliniky profesor Pavel Dungl
před časem prozradil: „Vystavěl si
schůdky z knížek, které měl na pokoji,
a po nich vylezl na parapet.“
Hrabalovým skutečným otcem byl důstojník c. k. armády, ale v jeho rodném listě zaznamenaný není. „Budoucí spisovatel byl počat z mladistvé lásky Bohumila
Blechy a svobodné Maryšky Kiliánové,
dvou přátel ze sousedství v Brně-Židenicích,“ popisuje badatel Josef Krám.

„Skutečným otcem byl a je pro mě
jen ten, kdo se o mě odmala staral, kdo
mě vychovával a kdo mi dal vzdělání. A
to byl Francin, nikdo jiný,“ vzpomínal
později slavný literát na Františka Hrabala. Ten si jeho matku vzal, když byly
malému Bohouškovi dva roky.
Bohumil Hrabal leží v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku. Spolu s matkou Maryškou, nevlastním otcem Francinem, strýcem Pepinem, ženou Pipsi i bratrem Slávkem. Spočinul v těžké dubové
rakvi s nápisem „Pivovar Polná“. (kor)
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„Na Dakaru
jsem se cítil
jako Brad Pitt“
Moderátor Vlasta Korec
absolvoval za volantem
doprovodného vozidla
osm tisíc kilometrů
slavného závodu Rallye
Dakar. A to navzdory
zlomené kosti ve dlani.
ČR | Tomu se říká smůla. Do začátku druhého velkého dakarského dobrodružství
moderátora Rádia Impuls Vlasty Korce
chyběly jen dny, když mu náročný závod
zkomplikovalo zranění. „Týden před odjezdem jsem upadl na sněhu a zlomil si
kost ve dlani,“ vypráví Korec, který se vydal na Dakar podruhé v životě. Letos řídil
doprovodný novinářský vůz českého
týmu Parth. „Nakonec jsem za volant se
sádrou stejně usedl a celou trasu z Paraguaye přes Bolívii do Argentiny odřídil,“
říká už poměrně zkušený jezdec, který dříve absolvoval i další velké světové závody jako třeba Silk Way Rally v Rusku.
Tentokrát jako novinář sledoval v doprovodném vozidle spolu s kameramanem
dvě čtyřkolky a dvě motorky týmu Parth.
„Tento rok to bylo opravdu náročné, v Jižní Americe panovalo divoké počasí. Jedna
etapa dokonce musela být zrušena kvůli
povodním, voda nám vyplavila i tábor pro

nocování. Teplotní rozdíly se pohybovaly
od 3 do 43 stupňů. Počasí zkrátka zamíchalo kartami tohoto Dakaru obrovským způsobem,“ popisuje Korec.

Argentinské steaky
Závodníci i jejich doprovodná vozidla se
při Dakaru řídí takzvaným Road-bookem,
tedy mapami a přesným rozvrhem jednotlivých etap. „Závodníci jedou po jedné trase, doprovod po jiné a vždy se někde setkají. Společně také nocují v táboře neboli bivaku, což je ohraničený velký prostor, který hlídá armáda. Někdy to bývají i vojenské základny,“ vysvětluje Korec.
Všichni účastníci spí ve stanech, veškeré stravování zajištují organizátoři závodu.
Obědy a večeře, pokud je závodníci stíhají, se servírují ve velkých jídelnách po trase. „Připravují se klasická evropská jídla,
v Argentině bylo hodně masa a steaků. Večer stihnete před spaním tak jedno pivo,“
konstatuje moderátor.
Na dvoutýdenní anabázi je podle jeho
zkušeností nejhorší únava. „První den za
volantem ujede člověk 500 až 600 kilometrů bez problémů. Jenže další den už je to
trochu horší, dojedete etapu pozdě, jdete
spát hluboko v noci a ráno vstáváte třeba už
ve čtyři hodiny. To se nabaluje a na konci
už bojujete s každou stovkou kilometrů.“
A pozor je třeba dát i na bedlivé organizátory, kteří stanovují přísná pravidla. Některé

Moderátor Rádia Impuls Vlasta Korec zvládl jako řidič doprovodného auta celou
trasu Rallye Dakar i se sádrou na ruce. Najel na 8000 kilometrů. FOTO | TÝM PATRH
úseky závodu se například musí jet pouze
s předem stanovenou maximální rychlostí.
Kdo limit překročí, platí pokutu 200 nebo
i 500 eur. Hříšníci, kteří ji překročí víckrát,
dostanou k závodnímu času přidané vteřiny
navíc. „Když ráno sednete do auta, máte
před sebou 800 kilometrů a víte, že můžete
jet pouze osmdesátkou, tak si představte,
jak se asi řidič cítí,“ komentuje Korec.
Trasu závodu hlídají stovky vojáků. Není
divu, vždyť do Jižní Ameriky se legendární
závod Paříž-Dakar přesunul v roce 2007
kvůli terorismu. „Je vidět, že některé státy

Hudební kalendář: Simonová toužila po rychlých písničkách
Zpěvačka Yvetta Simonová vynikala v romantických melodiích.
O to víc si ale přála také rychlejší písničku. Tou se stala Rose Garden z repertoáru americké country zpěvačky Lynn Andersonové.
Obrazy anglického originálu Eduard Krečmar přenesl do českého
textu pod názvem Klíč k ráji.
„Cizí nahrávky jsme sháněli těžko. Navíc to bylo strašně drahé,“
posteskla si Simonová na rádiu Český Impuls AM 981. Desky ze
zahraničí si tak pouštěla alespoň na setkáních s kapelníkem Karlem Vlachem a dramaturgem Miloslavem Ducháčem. „Každý
něco slyšel a navrhoval, co by se hodilo pro mne nebo co by byl
dobrý duet,“ vzpomíná zpěvačka.
Nech snů a bájí,
ne, já ti neslibuju klíč k ráji,
já ráj ani neznám
a jenom chvíli umím být něžná...
(Hudba: Joe South, text: Eduard Krečmar)
Jak vznikala písnička Milana Drobného Mužný vous? To prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

Jižní Ameriky jsou opravdu policejní. Všude jsou vojáci a policisté, ze kterých mají
lidé velký respekt,“ míní moderátor. Místní
lidé ale podle něj byli milí a sledováním závodu se bavili. „Když vylezete v parádní
kombinéze z auta, jste jako Brad Pitt na filmovém festivalu. Všichni se chtějí fotit.“
A co příští rok – objeví se Vlasta Korec
tentokrát už v řadách skutečných závodníků a ne „jen“ coby člen doprovodného
týmu? „Chtěl bych, ale stálo by to spoustu
peněz. Vždyť jen závodní auto stojí miliony korun,“ uzavírá.
(jos)

ANKETA
Televizní ceny iDNES.cz
ovládli Rapl i trabanty
ČR | Bezmála 50 tisíc čtenářů zpravodajského portálu iDNES.cz rozhodlo o tom, které
filmy a seriály byly podle nich v uplynulém
roce nejlepší a zaslouží si tak Televizní
cenu 2016. V kategorii Zábava a Reality
a zároveň i absolutním vítězem ankety se
stal dokument vysílaný Českou televizí Trabantem z Austrálie do Asie. Nejvyšší počet
hlasů se sešel v kategorii českých seriálů,
kde dominoval krimiseriál České televize
Rapl. Ze zahraničních seriálů vysílaných
u nás zvítězila sci-fi o robotickém zábavním parku budoucnosti Westworld, kterou
přinesla stanice HBO, a ze zahraničních seriálů, které naše stanice v roce 2016 neuváděly, zvítězila motoristická show
The Grand Tour. V kategorii českých filmů
či minisérií vynesli čtenáři do popředí třídílnou krimi Pět mrtvých psů na ČT. Televizní
osobnosti roku se stal herec Jan Cina. (re)
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Soudní síň: Opilec bez
práce, „vrahounka“
matky i nymfomanka
Nový pořad televize Prima ukazuje skutečné případy. Představujeme tři z těch,
které vysílá příští týden. Uvidíte je každý všední den před pořadem Prostřeno!.

Denisu (zcela vlevo) už nebaví její manžel Koloman, opilec, zloděj a flákač.
Kdo chce zabít matku? Její dcery se
perou o to, která se o ni bude starat. Ale
pětasedmdesátiletá Ľjuba už z toho velkou radost nemá. Trpí Alzheimerovou
chorobou a je právně nezpůsobilá. Za
snahou pečovat o ni se navíc ve skutečnosti skrývá touha získat její byt.
Jak skončí spor dvou znepřátelených
sester? Přežije to jejich matka bez vážné újmy? V Soudní síni jde do tuhého.
Luisa pracuje jako sekretářka v malé
firmě. Nevydělává moc. Ale přesto si
žije nad poměry díky tomu, že její manžel podniká. Gabriela je bezdětná a svobodná. Stará panna. Živí se jako překladatelka z němčiny. O nemocnou matku
pečuje už téměř deset let.
Matce jde o život! Aspoň to tvrdí Luisa, která obvinila Gabrielu z toho, že

s bytem nakládá tak, jak si jejich nemocná matka vysloveně nepřeje. Luisa vidí
jediné řešení: Matku zachrání jedině,
když ji dostane do svého opatrovnictví.
Ale je to řešení správné? Gabriela brání Luise v návštěvách. Dveře neotvírá,
na klepání nereaguje.
Luisa totiž naposledy ztropila tak
agresivní scénu, že se matka sesypala.
Propukla hádka, matka plakala a kvůli
stresovému vypětí a nemoci se počůrala. Dokonce musela přijet záchranka.
Gabriela tvrdí, že Luisa s manželem
chtějí strčit matku do ústavu a byt nakonec prodat.
Krutá pravda o tom, jak to ve skutečnosti všechno je, vychází najevo, až
když přijdou ke slovu svědci. A v Soudní síni to není moc pěkná podívaná.

Adriana (vlevo) je prý nymfomanka. Vzrušuje ji, když se na ni při sexu dívají
jiní. Michal zveřejnil její erotické video. Sledujte Soudní síň. 7 x FOTO | FTV PRIMA

Jeden příjem nestačí na to, abyste
si mohli slušně žít. V rodině Pirošikových jeden nepracuje, protože se mu nechce. A druhému s ním došla trpělivost.
Skončí tenhle případ rozvodem? Nebo
se najde jiné, šetrnější řešení?
Denisa pracuje jako prodavačka v obchodě s nábytkem. I z toho mála, co vydělá, umí dobře uvařit a zabezpečit pro
rodinu to nejnutnější. Říká, že její manžel je příživník, povaleč a zloděj. Koloman je vyučený zedník. Kdysi se říkalo,
že má zlaté ručičky. Ale dnes o práci nezavadí. Jsou spolu osm let. Mají nezletilého syna, kterému je šest.
Problémy v jejich manželství přetrvávají už více než tři roky. Vztahy jsou napjaté hlavně proto, že Koloman nemá

práci, nijak se neúčastní dění v rodině,
ani nepomáhá s vedením domácnosti.
Kromě toho, že přišel po osmnácti letech o zaměstnání a těžce to nese, se
zdá, že snad přišel i o zdravý rozum. Začal se bezcílně toulat a nezřízeně pít.
Všechny Denisiny pokusy něco změnit
drtivě narazily na naprostou lhostejnost. Koloman se lituje a chová se, jako
by mu ublížil celý svět.
Navíc má zdravotní problémy. Proto
chce, aby ho manželka v těžkých chvílích podržela. Ale zároveň odmítá pomoct on jí. Přece nebude doma dělat
„ženské práce“, když má také nějakou
chlapskou hrdost. Myslí si, že stačí,
když má ženu a syna rád. To se však teprve v Soudní síni ukáže.

Luisa (vlevo) obviňuje sestru Gabrielu: „Ona prostě tu maminku drží v tom
bytě jako ve vězení.“ Gabriela oponuje: „Jo. A píchám jí špendlík pod nehty,
ne?!“ V Soudní síni se sestry perou o péči o matku. Nebo jde jen o její byt?
Co se děje za zavřenými dveřmi ložnice, je důvěrné. Ale od chvíle, kdy se
milenci rozhodnou, že si budou své erotické hry natáčet, existuje riziko. Pikantní záběry se můžou dostat ven do světa.
V Soudní síni proti sobě stojí Adriana
s Michalem. Bývalí milenci jsou zároveň kolegové v práci. Michal ukázal
společné erotické video všem ve firmě.
Proč to udělal? Chtěl se Adrianě pomstít? Nebo je pravda, jak tvrdí, že Adriana je nymfomanka, kterou vzrušuje,
když se na ni při tom dívají jiní?
Adriana je svobodná matka osmiletého chlapce. Stále mu hledá tatínka a pokaždé natrefí na nesprávného chlapa.
Každopádně neztrácí čas a hned na začátku jednání upozorňuje soudkyni: Dá-

vejte si na tohoto pána dobrý pozor, protože velice rád všechno překrucuje a často si vymýšlí.
Michal pracuje s Adrianou v softwarové firmě. Tvrdí, že je slušný chlap.
Tváří se jako poněkud zakřiknutý mladík. Adriana ho prý ke všem erotickým
výstřelkům sama přemluvila. Žaloba na
něj je naprosto absurdní. Bere ji jako cílený atak na jeho osobu a sprostou snahu přijít k penězům.
Jenže Adriana říká, že to byl Michal,
kdo trval na natáčení erotických videí.
Že ji k tomu dokonce dotlačil. Když pak
videa zveřejnil, zničil její dobrou pověst a čest. Ponížil a ztrapnil ji tím nejhorším způsobem. Proto chce 150 tisíc
jako odškodné.
(nik)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 4. února 2017

ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Polopatě 7.20
Nemaluj si čerta na zeď 8.05 Zlatí
úhoři 9.30 Gejzír 10.05 Všechnopárty
10.55 Hříchy pro pátera Knoxe (5/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Jak se peče štěstí
14.05 Maruška
14.40 Škola základ života
16.10 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

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.30
7.55
8.15
9.30
11.40
12.20
14.05
15.40
17.45
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (15)
Avengers: Sjednocení II (1)
Show Toma a Jerryho (22)
Tučňáci z Madagaskaru (3)
Stolečku, prostři se!
28 dní
Komedie (USA, 2000)
Volejte Novu
Dům za všechny peníze
Komedie (USA, 1986)
Výměna manželek II
Klik: Život na dálkové ovládání
Komedie (USA, 2006)
Šípková Růženka
Anim. pohádka (USA, 1959)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

6.55
7.25
7.50
8.20
9.30
10.45
12.10
13.05
14.40

16.40
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (8)
Elfové
Elfové
Autosalon
Ohnivý kuře (77)
Přístav II (5)
davinci
Česko Slovensko má talent
Lilly Schönauerová: Paulin sen
Romantický film (N/Rak., 2009).
Hrají E. Herzigová, H. Krüger
a další
Vraždy v Midsomeru VII
Lesní muž. Krimiseriál (VB, 2013)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.45 Na Hromnice o den více 7.35 Liga spravedlivých: Záchrana světa 9.00 Mentalista V (2) 9.55
Mentalista V (3) 11.15 Mrtvý bod (7) 12.05 Mrtvý
bod (8) 12.55 Šampioni lakrosu, drama (USA, 2012)
14.50 Frankenweenie: Domácí mazlíček, komedie
(USA, 2012) 16.25 Čarodějnice, komedie (VB, 1990)
18.10 Souboj Titánů, akční film (USA, 2010) 20.00
Dáma ve zlatém, drama (USA/VB, 2015) 22.10
Prostě sexy, komedie (USA, 2002) 23.50 Útok
z hlubin, akční film (USA, 1999)

AKČNÍ

Prima cool
7.40 V utajení V (11) 8.35 Skladiště 13 V (1) 9.35 Top
Gear: Polární speciál 10.45 Applikace 11.20 Re-play
11.50 Pevnost Boyard (3, 4) 13.55 Simpsonovi XX
(3) 14.25 Simpsonovi XX (4) 14.55 Simpsonovi XX
(5) 15.25 Simpsonovi XX (6) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (7) 16.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (8) 17.55 Simpsonovi XX (7) 18.30
Simpsonovi XX (8) 18.55 Simpsonovi XX (9) 19.30
Simpsonovi XX (10) 20.00 Zkáza Las Vegas,
katastrofický film (USA, 2013) 21.50 Starověká šifra
zkázy (1/2) 23.55 Re-play 0.25 Applikace 0.55
Pevnost Boyard (3) 1.45 Pevnost Boyard (4) 2.35
Skladiště 13 V (1) 3.20 V utajení V (11)

Prima Max

20.00 Tajemství těla
21.10 Stepující stonožka
Válečná komedie (Fr., 1977).
Hrají F. Perrin, R. Mirmont,
J.-J. Moreau, M. Galabru a další.
Režie J. Girault
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Mladý Montalbano
Montalbanův první případ.
Detektivní seriál (It., 2012)
0.50 DoktorKA
1.45 Banánové rybičky
2.20 Žiješ jenom 2x
2.45 Sama doma
4.15 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Muž z oceli
Akční fantasy (USA/Kan./VB,
2013). Hrají H. Cavill, A. Adamsová, R. Crowe, D. Laneová,
K. Costner. Režie Z. Snyder
23.00 Nemilosrdná spravedlnost
Akční film (USA, 1991).
Hrají S. Seagal, W. Forsythe,
J. Orbach, S. Richards a další.
Režie J. Flynn
0.45 Dredd
Akční sci-fi film (USA, 2012).
Hrají K. Urban, L. Headeyová,
O. Thirlbyová a další. Režie
P. Travis
2.30 Prásk!
2.55 Áčko
3.50 Výměna manželek II
5.00 Novashopping

20.15 Kurýr
Akční film (USA/Fr., 2002).
Hrají J. Statham, S. Qiová,
M. Shulze a další. Režie
C. Yuen
22.15 Sin City: Ženská, pro kterou bych
vraždil
Thriller (USA, 2014). Hrají
M. Rourke, J. Albaová, J. Brolin
a další. Režie R. Rodriguez
0.25 Paintball
Horor (Šp., 2008). Hrají
B. Mackey, J. Matterová, P. Regis
a další. Režie D. Benmayor
2.15 Vraždy v Midsomeru VII (11)
Lesní muž. Krimiseriál
(VB, 2013). Hrají J. Nettles,
D. Casey, D. Bradley, J. Carlisle
a další. Režie S. Hellingsová

7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.45 Elfové 9.10 Max
Steel II (8) 9.40 Brainiac: Šílená věda (5) 10.40 To
je vražda, napsala IX (13) 11.40 Policejní bažanti IV
(13) 12.35 S Italem v kuchyni 13.20 To je vražda,
napsala IX (14) 14.20 Policejní bažanti V (1) 15.15
Butch Cassidy a Sundance Kid, western (USA,
1969) 17.40 S Italem v kuchyni 18.20 Brainiac: Šílená věda (6) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 VI
(19), krimiseriál (USA, 2015) 21.10 Hawaii 5-0 VI
(20), krimiseriál (USA, 2015) 22.05 Chůva v akci,
akční komedie (USA, 2010) 0.05 Dobrá manželka
VII (7), seriál (USA, 2015) 1.05 Město vlků, horor
(USA, 2011)

Nova Action
5.50 GOAL 2017 6.40 Policie Battle Creek (7) 7.20
Walker, Texas Ranger VII (2, 3) 8.50 Walker, Texas
Ranger VII (4, 5) 10.35 Mistři aukcí V (7, 8) 11.25
Mistři aukcí V (9, 10) 12.30 Policie Battle Creek (8, 9)
14.10 Policie Battle Creek (10, 11) 16.05 B-boying –
světové finále 16.55 Walker, Texas Ranger VII (6, 7)
18.40 Mistři aukcí V (11, 12) 19.30 Mistři zastavárny
(1, 2) 20.20 Kriminálka Miami VIII (3, 4) 22.00
Agenti S.H.I.E.L.D. (1) 22.50 Kriminálka Miami VIII
(1-4) 1.55 European Poker Tour 2016

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 5. února 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Škola
základ života. Komedie (ČR, 1938)
8.15 Úsměvy Bohumila Hrabala 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)
14.20 Příběhy slavných... Karel Svoboda
15.15 Andělské oči
Komedie (ČR, 1994)
16.50 Sňatky z rozumu (5/5)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Bohéma (4/6)
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Jedna ruka netleská
Černá komedie (ČR, 2003)
23.50 Místo činu – Schimanski
1.25 Legendy kriminalistiky:
Já, nebohý vrah

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.10
7.35
8.00
9.00
9.55
10.55
13.00
15.00
16.50
19.30
20.20
22.45
23.15
1.00
3.10
4.15

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(10)
Monstra vs. vetřelci (16)
Avengers: Sjednocení II (2)
Show Toma a Jerryho (23)
Tučňáci z Madagaskaru (4)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Návrat do Modré laguny
Dobrodružný film (USA, 1991)
Jako ve snu
Romantický film (USA, 2014)
Můj táta hrdina
Komedie (USA/Fr., 1994)
Láska na kari
Komedie (USA, 2014)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992)
Střepiny
Rudá Sonja
Fantasy film (USA, 1985)
Skála
Akční film (USA, 1996)
Volejte Novu
DO-RE-MI

Prima
6.40
7.05
7.35
8.05
8.40
9.10
9.45
11.00
11.45
12.25
13.10
13.55
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.35
1.45
2.55

Max Steel II (9)
Elfové
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (78)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Velký blondýn s černou botou
Komedie (Fr., 1972)
Vraždy v Midsomeru VII
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (4)
Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Polibek upíra
Komedie (USA, 1988)
Tři mušketýři (5)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
5.40 Podtrh 7.20 Madisonské mosty 9.45
Frankenweenie: Domácí mazlíček 11.40 Klik: Život
na dálkové ovládání 13.40 Dáma ve zlatém 15.35
Lovci zločinců II (4, 5) 17.25 Muž z oceli 20.00
Počátek, mysteriózní film (USA/VB, 2010) 22.55
RocknRolla, akční film (VB, 2008) 0.55 Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

Prima cool
7.20 Applikace 7.50 Re-play 8.25 V utajení V (12)
9.20 Skladiště 13 V (2) 10.15 Top Gear: Indický speciál 12.15 Pevnost Boyard (5) 13.20 Pevnost Boyard
(6) 14.20 Simpsonovi XX (7-10) 16.15 Zkáza Las
Vegas 17.55 Simpsonovi XX (11, 12) 18.55 Simpsonovi XX (13, 14) 20.00 Já, robot 22.35 Živí mrtví
VI (16), hororový seriál (USA, 2016) 23.55 Těžká
dřina 0.30 Autosalon

Prima Max
9.40 Max Steel II (9) 10.10 Brainiac: Šílená věda (6)
11.10 To je vražda, napsala IX (14) 12.10 Policejní
bažanti V (1) 13.05 S Italem v kuchyni 13.50 To je
vražda, napsala IX (15) 14.50 Policejní bažanti V (2)
15.45 Kurýr 17.45 S Italem v kuchyni 18.25 Brainiac:
Šílená věda II (1) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky
20.15 Stmívání 22.50 Sin City: Ženská, pro kterou
bych vraždil 0.55 Dobrá manželka VII (8)

pondělí 6. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechnopárty 10.00
168 hodin 10.35 Četníci z Luhačovic:
Evička

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.45 Kojak
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Svět pod hlavou (6/10)
21.00 Trpaslík (6/6)
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Legendy kriminalistiky: Smrt ve
službě
22.55 Na stopě
23.20 Kriminalista
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.05
1.35
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3180)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (17)
Ordinace v růžové zahradě (86)
Mentalista V (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba
VIII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3181)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (4)
Robinsonův ostrov
Stalker (20)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (15)
Mentalista V (4, 5)
Střepiny
Novashopping

6.25
6.50
7.35
8.30
9.10
11.10
12.05
12.20
13.20
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.45
0.40
2.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (10)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (76)
M.A.S.H (77)
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush
Romance (N, 2007)
Jake a Tlusťoch (14)
Polední zprávy
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Castle na zabití II (22)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (79)
Výbuch. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Castle na zabití II (22)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush
Romance (N, 2007)
Komisař Rex IV (3)

5.00 Podtrh 6.30 Stolečku, prostři se! 7.40 Čarodějnice 9.20 Můj táta hrdina 11.25 Dáma ve zlatém
13.25 Teleshopping 13.45 28 dní 15.40 Souboj
Titánů, akční film (USA, 2010) 17.35 Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, komedie (ČR, 1992) 20.00
Barva peněz, drama (USA, 1986) 22.25 Signál
z neznáma, sci-fi film (USA, 2014) 0.15 RocknRolla

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (5) 10.50 Bylo nebylo (2)
11.45 Top Gear: Polární speciál 12.55 Simpsonovi XX
(11-14) 14.50 Applikace 15.20 Re-play 15.50
Futurama III (1) 16.20 Hvězdná brána III (6) 17.20 Kdo
přežije: Jižní Pacifik (11) 18.15 Simpsonovi XX (15-18)
20.15 Grimm V (10) 21.20 Teorie velkého třesku IX
(11) 21.50 Teorie velkého třesku IX (12) 22.15
Vikingové II (2) 23.15 Helix II (1) 0.10 Grimm V (10)

Prima Max
8.35 Max Steel II (10) 9.05 Brainiac: Šílená věda II
(1) 10.05 To je vražda, napsala IX (15) 11.05 Policejní
bažanti V (2) 12.05 S Italem v kuchyni 12.45 To je
vražda, napsala IX (16) 13.45 Policejní bažanti V (3)
14.40 Stmívání 17.15 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda II (2) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Zbohatlíci 22.15 Žena v Berlíně, válečné drama
(N/Pol., 2008) 0.55 Já, robot, sci-fi film (USA, 2004)

úterý 7. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 10.05 Kufr 10.45
Silvestrovský koktejl 11.45 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Užovka
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak
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 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.40 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Motiv IV
0.05 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.50
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3181)
Specialisté (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (18)
Ordinace v růžové zahradě (87)
Mentalista V (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba VIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3182)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (709)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(1)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (16)
Mentalista V (6, 7)
Dva a půl chlapa XI (17)
Robinsonův ostrov

Prima
6.25
6.50
7.35
8.30
9.10
11.10
12.05
12.15
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.20
2.15
3.00

Max Steel II (11)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
Rosamunde Pilcherová: Setkání
u řeky
Romance (N, 2007)
Jake a Tlusťoch (15)
Polední zprávy
Komisař Rex IV (5)
Komisař Rex IV (6)
Castle na zabití II (23)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (4)
TOP STAR magazín
Castle na zabití II (23)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Setkání
u řeky
Romance (N, 2007)
Komisař Rex IV (5)
Komisař Rex IV (6)

Nova Cinema
5.00 Madisonské mosty 7.20 Mentalista V (4, 5)
9.00 28 dní 11.20 Návrat do Modré laguny 13.35
Šípková Růženka 15.00 Muž z oceli, akční fantasy
(USA/Kan./VB, 2013) 17.35 Láska na kari, komedie
(USA, 2014) 20.00 Batman, dobrodružný film
(USA/VB, 1989) 22.25 Gloria, krimidrama (USA,
1999) 0.25 Počátek, mysteriózní film (USA/VB, 2010)

Prima cool
11.05 Top Gear: Indický speciál 12.55 Simpsonovi XX
(15-18) 14.55 Teorie velkého třesku IX (11) 15.20
Teorie velkého třesku IX (12) 15.50 Futurama III (2)
16.20 Hvězdná brána III (7) 17.20 Kdo přežije: Jižní
Pacifik (12) 18.15 Simpsonovi XX (19-21) 19.45
Simpsonovi XXI (1) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší z Británie (2) 21.20 Teorie velkého třesku IX
(13, 14) 22.15 davinci 23.15 Hannibal (1) 0.10 Partička

Prima Max
8.45 Star Wars: Příběhy droidů 9.15 Max Steel II (11)
9.40 Brainiac: Šílená věda II (2) 10.40 To je vražda,
napsala IX (16) 11.40 Policejní bažanti V (3) 12.35
S Italem v kuchyni 13.20 To je vražda, napsala IX
(17) 14.20 Policejní bažanti V (4) 15.15 Zbohatlíci,
komedie (Fr., 2011) 17.15 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda II (3) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Ali, životopisný film (USA, 2001) 23.40 Wanted

středa 8. února 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 10.00 Dobrodružství kriminalistiky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Obrázek
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Kojak: Ariana
Krimifilm (USA, 1989)
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3182)
Ordinace v růžové zahradě 2 (709)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (19)
Ordinace v růžové zahradě (88)
Mentalista V (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba VIII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3183)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Námořní vyšetřovací služba XII
(22)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (17)
Mentalista V (8, 9)
Dva a půl chlapa XI (18)
Co na to Češi

Prima
6.30
6.55
7.40
8.35
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.30
2.25
3.10

Max Steel II (12)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Jake a Tlusťoch (15)
Rosamunde Pilcherová: Muž
mých snů
Romance (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (16)
Komisař Rex IV (7)
Komisař Rex IV (8)
Castle na zabití II (24)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (80)
Show Jana Krause
Castle na zabití II (24)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Muž
mých snů
Komisař Rex IV (7)
Komisař Rex IV (8)

Nova Cinema
6.10 Šípková Růženka 7.30 Mentalista V (6, 7) 9.05
Lovci zločinců II (4, 5) 11.15 Barva peněz 13.55
Batman 16.20 Jako ve snu, romantický film (USA,
2014) 18.10 Noci v Rodanthe, romantický film
(USA/Austr., 2008) 20.00 Holky z kalendáře,
komedie (USA, 2003) 22.10 LOL(a), komedie
(USA, 2011) 23.55 Gloria, krimidrama (USA, 1999)

Prima cool
10.55 Bylo nebylo (4) 11.50 Top Gear speciál: To
nejlepší z Británie (2) 12.55 Simpsonovi XX (19-21)
14.25 Simpsonovi XXI (1) 14.55 Teorie velkého třesku IX (13, 14) 15.50 Futurama III (3) 16.20 Hvězdná
brána III (8) 17.20 Kdo přežije: Jižní Pacifik (13) 18.15
Simpsonovi XXI (2-5) 20.15 Druhá šance (7) 21.20
Teorie velkého třesku IX (15, 16) 22.15 Partička
23.05 Hannibal (2) 0.05 Partička 0.45 Živí mrtví V

Prima Max
7.50 Max Steel II (12) 8.15 Brainiac: Šílená věda II (3)
9.15 To je vražda, napsala IX (17) 10.15 Policejní
bažanti V (4) 11.15 S Italem v kuchyni 11.55 To je
vražda, napsala IX (18) 12.55 Policejní bažanti V (5)
13.55 Ali, životopisný film (USA, 2001) 17.15
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda II (4)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Záblesk, válečný film
(USA, 1992) 23.05 Šest týdnů strachu (1/2)

čtvrtek 9. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.55 Kufr 10.40
Pošta pro tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Výfuk
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak
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 Škoda lásky
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Gejzír
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Na stopě
23.30 Taggart
1.40 AZ-kvíz
2.10 Dobré ráno
4.55 13. komnata Luboše Xavera
Veselého

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.25
1.55
2.15
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3183)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (20)
Ordinace v růžové zahradě (89)
Mentalista V (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba VIII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3184)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (710)
Prásk!
Náhlá smrt
Akční film (USA, 1995)
Mentalista V (10, 11)
Dva a půl chlapa XI (19)
Robinsonův ostrov
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (89)

Prima
6.20
6.50
7.35
8.30
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.05
2.55

Max Steel II (13)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
Jake a Tlusťoch (16)
Rosamunde Pilcherová: Srdce ve
větru
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (17)
Komisař Rex IV (9)
Komisař Rex IV (10)
Castle na zabití III (1)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Castle na zabití III (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Srdce ve
větru
Komisař Rex IV (9)
Komisař Rex IV (10)

Nova Cinema
5.00 Lovci zločinců II (5) 5.45 Můj táta hrdina 7.25
Mentalista V (8, 9) 9.05 Noci v Rodanthe 11.15
Batman 14.00 Nevidím zlo, neslyším zlo, komedie
(USA, 1989) 16.00 Holky z kalendáře, komedie
(USA, 2003) 18.05 Dick Tracy, krimikomedie (USA,
1990) 20.00 Mrtvý bod (9, 10) 21.50 Maverick,
western (USA, 1994) 0.15 Barva peněz

Prima cool
9.25 Futurama III (3) 9.55 Hvězdná brána III (8)
10.55 Bylo nebylo (5) 11.55 Druhá šance (7) 12.55
Simpsonovi XXI (2-5) 14.55 Teorie velkého třesku
IX (15, 16) 15.50 Futurama III (4) 16.20 Hvězdná
brána III (9) 17.20 Kdo přežije: Jižní Pacifik (14)
18.15 Simpsonovi XXI (6-9) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku IX (17, 18) 22.15 Replikant
0.20 Stav ohrožení (5)

Prima Max
7.50 Star Wars: Příběhy droidů 8.15 Max Steel II (13)
8.45 Brainiac: Šílená věda II (4) 9.45 To je vražda,
napsala IX (18) 10.45 Policejní bažanti V (5) 11.40
S Italem v kuchyni 12.25 To je vražda, napsala IX (19)
13.25 Policejní bažanti V (6) 14.25 Záblesk 17.15
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda II (5)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Tootsie 22.45 Zavaleni, horor
(USA/Kan., 2006) 0.45 Šest týdnů strachu (1/2)

pátek 10. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 10.00 Kufr 10.45
Příběhy slavných... Karel Svoboda
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četníci z Luhačovic: Staré dluhy
21.25 13. komnata Zdeny Studenkové
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Silvestrovský koktejl
23.45 Případy detektiva Murdocha VIII
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Toulavá kamera
1.50 Postřehy odjinud
2.00 Legendy kriminalistiky

5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.35
2.05
2.25
3.00
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3184)
Ordinace v růžové zahradě 2 (710)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (21)
Ordinace v růžové zahradě (90)
Mentalista V (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba VIII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3185)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Hněv Titánů
Fantasy film (USA/Šp., 2012)
Zakázané ovoce
Krimikomedie (USA, 1998)
Mentalista V (12, 13)
Dva a půl chlapa XI (20)
Prásk!
Kolotoč
Co na to Češi

Prima
6.25
6.50
7.35
8.15
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.20
1.15
2.10

Max Steel III (1)
Nexo Knights
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Jake a Tlusťoch (17)
Rosamunde Pilcherová: Melodie
lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (18)
Komisař Rex IV (11)
Komisař Rex IV (12)
Castle na zabití III (2)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (6)
Master and Commander:
Odvrácená strana světa
Válečné drama (USA, 2003)
Castle na zabití III (2)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Melodie
lásky

Nova Cinema
9.35 Velká přestřelka, western (It./Šp., 1966) 11.45
Láska na kari, komedie (USA, 2014) 14.25 Liga
spravedlivých: Zánik, animovaný film (USA, 2012)
15.50 Mrtvý bod (9, 10) 17.35 Sandokan se vrací,
dobrodružný film (It., 1977) 20.00 Kid, rodinná
komedie (USA, 2000) 22.10 Mrazivá vášeň, thriller
(USA, 1992) 0.30 Maverick, western (USA, 1994)

Prima cool
8.10 Futurama III (4) 8.55 Hvězdná brána III (9) 9.55
Bylo nebylo (6) 10.50 Autosalon 11.55 Simpsonovi
XXI (6-9) 13.55 Teorie velkého třesku IX (17, 18)
14.45 Futurama III (5) 15.15 Hvězdná brána III (10)
16.15 Kdo přežije: Jižní Pacifik (15) 18.15 Simpsonovi
XXI (10-13) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (9) 21.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10)
22.05 Tygr lidožrout 0.05 Stav ohrožení (6)

Prima Max
8.40 Max Steel III (1) 9.10 Brainiac: Šílená věda II (5)
10.10 To je vražda, napsala IX (19) 11.10 Policejní
bažanti V (6) 12.05 S Italem v kuchyni 12.50 To je
vražda, napsala IX (20) 13.50 Policejní bažanti V (7)
14.45 Tootsie 17.15 S Italem v kuchyni 18.05 Brainiac:
Šílená věda II (6) 19.05 Jste to, co jíte 20.15
Kleopatra (1/2) 22.40 Replikant, akční sci-fi thriller
(USA, 2001) 0.50 Zavaleni, horor (USA/Kan., 2006)

18 3. února 2017

Na výrobu desítek
figurek osobností
z českých dějin využila
Lenka Bednářová téměř
20 kilometrů příze. Její
práci vystavují ve
Valašském Meziříčí.

Česká republika

Uháčkovala praotce
Čecha i Adolfa Hitlera

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

VIKTOR CHRÁST
ČR | Jako nejrozsáhlejší háčkovaná sbírka českých dějin je zapsána v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Až do
května ale bude 85 lidských postav
a 24 figurek zvířat z dílny Lenky Bednářové k vidění na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Zájemci se mohou
přijít pokochat pohledem na háčkovaného praotce Čecha, Karla IV., kata
Mydláře, Františka Josefa I., Adolfa Hitlera i prezidenta Miloše Zemana.
„O výběru osobností rozhodovala náhoda. Háčkovala jsem ty, které mi byly
nějakým způsobem sympatické,“ přiznává osmatřicetiletá autorka pocházející z jižních Čech.
Jak se vůbec myšlenka na stvoření
tak rozsáhlé kolekce ve vaší hlavě
zrodila?
Maminka mého manžela byla profesorkou dějepisu a chtěli jsme jí dát nějaký
speciální dárek. Tak jsem jí před téměř
deseti lety uháčkovala postavičku Marie Terezie. Brzy mě začala prosit,
abych jich vytvořila víc, a tak se to celé
rozeběhlo.

„

První figurky
představovaly
lovce mamutů. Další
byly na řadě kněžny
Kazi, Teta a Libuše.
Snažím se háčkovat
tak, jak šly dějiny.
Postupovala jste při jejich výrobě
chronologicky?
Ano, snažila jsem se postavy háčkovat
tak, jak šly naše dějiny. Jedny z prvních
tak představovaly lovce mamutů, další
byly kněžny Kazi, Teta a Libuše. Vždy
jsem se zaměřila na osobnost, která v určité době byla důležitá, na ni se pak nabalovaly další.
Odkud jste čerpala informace
o vzhledu a třeba i ošacení historických postav?
Studovala jsem historické knížky s dobovými obrázky a fotkami, pomáhala
mi i tchyně. Snažila jsem se, aby postavičky byly co nejvěrnější.
Kolik času zabere vznik figurky?
Modelovat začínám od hlavičky a pak

Se svou sbírkou se Lenka Bednářová dostala i do Muzea rekordů a kuriozit (foto nahoře). Tak vypadají uháčkovaní
(zleva): Sámo s praotcem Čechem, císař František Josef I. či Adolf Hitler.
FOTO | VIKTOR CHRÁST, ARCHIV MAFRA
pokračuji přes tělo, nohy a ruce. Hlavní
postavičku dělám tak pět hodin. Další
čas zaberou ozdoby, dodělávky. Asi
nejdéle, snad osm hodin, mi trval Karel
IV. s pláštěm a korunou. Kromě háčkování jsem v jeho případě musela zapojit
i pletení.
Šlo v případě Karla IV. i o nejtěžší figurku?
To ne. Nejobtížnější jsou osobnosti ze
současnosti. Uháčkovala jsem například kandidáty poslední prezidentské
volby, Karla Schwarzenberga a Miloše
Zemana. Jelikož jde o žijící postavy,
ostatní mohou porovnat, zdali jsou si

skutečně podobní. Ve starší historii naopak člověk lépe uplatní svou fantazii.
Poznávali pak oba kandidáty lidé na
výstavách?
Naštěstí ano. Na výstavě v Pelhřimově
dokonce viděl svoji figurku i pan prezident Zeman. Držel postavičku v ruce
a říkal, že háčkovaný je mnohem hezčí
než ve skutečnosti. Poprosil mě, abych
mu figurku uháčkovala ještě jednou.
Jak často se nyní k háčkování dostanete?
Pracuji v administrativě, háčkování je
pro mě koníčkem. Věnuji se mu po veče-

rech skoro každý den. Vydávám i knížky s popisy háčkování, mám také vlastní webové stránky.
Existuje šance, že byste svou kolekci historických postav v budoucnu
ještě rozšířila?
Napadlo mě, že bych ji mohla doplnit
třeba o významné světové vynálezce a
objevitele. Mám tříletého syna, a až půjde do školy, mohly by mu figurky třeba
pomoct při výuce dějepisu. Postavičky
jsem už kdysi půjčila i kamarádce, která
učí na základní škole. Momentálně se
ale věnuji především háčkování malých
hrdinů z českých večerníčků.

VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Školu vybírejte hlavou i srdcem
Tisíce čerstvě plnoletých
lidí stojí před zásadním
rozhodnutím, jakou si
vybrat vysokou školu.
Přitom v průměru jen
třetina maturantů
dostatečně dlouho
dopředu ví, co přesně
chce studovat. Jak zvolit
správně, radí experti.
ČR | Češi jsou pověstní tím, že téměř vše
řeší až na úplně poslední chvíli. V případě
výběru vysoké školy by to však mohla být
zásadní, možná dokonce až životní chyba.
„Řešit to těsně před termínem odevzdání
přihlášek je skutečně chyba,“ říká ředitel
a šéfredaktor časopisu Kam po maturitě
Jiří Kadlec, který pomáhá studentům s těžkým rozhodnutím. Pokud si student vezme
na rozmyšlenou dost času , může při rozhodování vyzkoušet „techniku osmi oborů“.
„Studentům radím, aby si na začátku
řekli, jak jsou zaměření, což by měl být
schopen každý. Máme osm základních zaměření: ekonomické, právní, lékařské, humanitní, technické, umělecké, přírodovědné a pedagogické studium,“ popisuje první krok Kadlec.
Poté nastupuje volba konkrétního oboru či specializace, kde už lze využít všechny dostupné informace. „Mohou to být
webové stránky fakult, zkušenosti rodičů,
spolužáků, kamarádů, reference školy.
Student by měl pamatovat i na to, jako je

náročnost studia či pozdější uplatnění na
trhu práce,“ vysvětluje.
Zejména zmiňovanou náročnost studia
by měl brát budoucí uchazeč zvlášť silně
v potaz. Zde si musí položit otázku: Jaká
je šance na přijetí a zároveň – jaká je
„úmrtnost“, tedy kolik studentů nedostuduje? Tyto informace, ale i rozdělení škol
podle oborů či měst najdete například na
webu www.vysokeskoly.com.

Sázka na jednu kartu je chyba
Vysoká škola je jakýmsi mezistupněm
mezi studentským a dospělým životem.
Člověk má víc svobody, ale i víc povinností, a pokud zvolí dobře, toto období života
si krásně užije. Jestli zvolí špatně a po roce
zjistí, že ho obor nebaví, ještě není nic ztraceno. Může zkusit znovu, ovšem stojí to
rok času navíc. „Studenti si často vyberou
obor na základně mylných představ, jako
například: Chci si vyřešit své problémy, půjdu na psychologii. Nejde mi matematika,
půjdu na práva,“ popisuje Kadlec. „Každému doporučuji, aby se pobavil o svém budoucím oboru s člověkem, který ten obor
studoval nebo se jím živí,“ míní. Druhou
nejčastější chybou je sázka na jednu kartu:
Chci studovat třeba práva, tak si dám jen
jednu přihlášku do Brna, ačkoliv vím, že
průměrná šance na přijetí je tam jen 24 procent. „Pokud mne ten obor opravdu zajímá,
tak bych si měl dát minimálně dvě, ale spíše tři přihlášky,“ podotýká Kadlec.
Při výběru vysoké školy je nezbytné uvažovat také o budoucím uplatnění. Zde by
mohla pomoci metoda zvaná „posun
v čase“. „Představte si, že je rok 2027. Prožíváte život, jaký jste si přál. Máte skvělé

Lavice osiří. Středoškoláků
je nejméně za deset let
ČR | Středoškoláků v Česku každým rokem
ubývá. Zatímco ve školním roce 2005/2006
studovalo na středních školách 578 tisíc mladých, v roce 2015/2016 to bylo už jen 427 tisíc. Ze školních lavic tak za 10 let „zmizelo“
přibližně 151 tisíc mladých lidí.
Důvodem je, že ze středních škol už několik let odcházejí silné populační ročníky a naopak nastupují ty méně početné. To se odráží také v zájmu o jednotlivé typy škol. V poslední dekádě stabilně klesá počet žáků přijatých do 1. ročníků u oborů s výučním listem.

151

tisíc. O tolik mladých
lidí chodí na SŠ méně
než před 10 lety.

Stejný pokles zaznamenaly maturitní obory
s odborným vzděláním, pokles přijatých
žáků se zde zastavil až v roce 2012 a od té

doby je stabilní, dokonce mírně roste. Významný pokles vykazují například zdravotnické obory. Počet přijatých naopak nejvýrazněji vzrostl v oblasti informatiky a v uměleckých oborech. Stabilní počet žáků je za
poslední desetiletí v prvních ročnících čtyřletých gymnázií, od roku 2010 se u nich počet
přijatých do 1. ročníku téměř nezměnil
Odborníci očekávají, že letos by se měl propad počtu žáků středních škol zastavit. (jos)

povolání! V tomto kroku ještě nejde o identifikaci konkrétního povolání, nýbrž o prožitek,“ popisuje poradce osobního rozvoje
Vít Šrámek. „Po chvíli se sám sebe zeptejte: Jak takové povolání vypadá? Jakým
způsobem pracuji? Které činnosti vykonávám? S jakými lidmi se při práci stýkám?
Jaké jsou jejich a má role ve společnosti?
INZERCE

Jakmile si sepíšete na otázky odpovědi, vypracujte seznam možných povolání splňujících tato kritéria a vyberte pro vás ta nejatraktivnější. A dle povolání si už vyberete
nejvhodnější vysokou školu,“ dodává Šrámek s tím, že je důležité zvolit směr blízký
vlastní osobě, nikoliv to, co je trend nebo
kde je třeba hodně peněz.
(jos)
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Žádné mlsání! Ze škol musely
zmizet sladké nápoje i sušenky
Školy na Vysočině se
od začátku ledna musely
vyrovnat s pamlskovou
vyhláškou. Někde školní
bufety raději zavřeli,
jinde mají sortiment
rozdělený podle věku.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
VYSOČINA | Koupit si na základní škole ke svačině oplatku, čokoládu nebo
jiné sladkosti? To už je minulost.
Důvodem je takzvaná pamlsková vyhláška, která začala platit loni v září.
Školy ovšem měly ještě tři měsíce na to,
aby sortiment v bufetech a automatech
přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku tak musí dodržovat od 1. ledna.
Žáci do ukončení povinné školní docházky proto nesmí mít možnost koupit
si ve škole potraviny, které obsahují sladidla, kofein, transmastné kyseliny či
energetické a povzbuzující složky.
„Ale kritéria pro jednotlivé potraviny
jsou tak přísná, že jim nevyhovuje ani
většina jogurtů, a dokonce ani mléko,“
posteskl si ředitel jihlavského gymnázia
Pavel Suk.
Mnoho školních bufetů proto muselo
zavřít, ze škol zmizely nápojové automaty, automaty na bagety i sladkosti.
Jednou ze škol, kde se museli žáci s bufetem rozloučit, byla žďárská základní
škola v Palachově ulici.
„Školní bufet tady chybí. Děti i učitelé na něj byli zvyklí, znamenal pro ně určitý servis. Původní nájemce měl možnost se vyhlášce přizpůsobit, ale jednodušší pro něj bylo činnost ukončit,“ po-

Na třebíčském víceletém gymnáziu mají nový bufet, kde si děti mohou koupit nejen různé saláty a pomazánky, ale
také párek v rohlíku, který vyhovuje nové vyhlášce.
FOTO | PETR LEMBERK
znamenala ředitelka školy Jana Bernardová.

Věk musí žáci prokazovat
Bufety, které zůstaly, musely svůj sortiment značně omezit. Ty, jež fungují na
víceletých gymnáziích, kde studují
malé děti a zároveň i maturanti, jsou rozděleny na dvě části.
První nabízí potraviny studentům do
patnácti let. Tato nabídka je ale striktně
svázána přísnými kritérii nově vydané

vyhlášky. Druhá část nabídky je určena
starším studentům. Ti mohou prakticky
vše. Žáci svůj věk prokazují omluvnými listy nebo studentskými kartami.
„Je to jediný způsob, jak se s tím vypořádat, abychom nemuseli bufet zavřít
a zároveň neomezovali jednu věkovou
skupinu,“ podotkl ředitel jihlavského
gymnázia.
Zbrusu nový bufet mají například na
třebíčském víceletém gymnáziu. „Paní
tam pro děti připravuje také různé saláty, zdravé pomazánky a má dokonce

INZERCE

Studuj obory, se kterými se v praxi
neztratíš. Více na www.VSTECB.cz

i párky a šunky, které odpovídají vyhlášce,“ popsala ředitelka Alice Burešová.
Většina ředitelů škol se na novou vyhlášku dívá kriticky. Podle nich pokulhává za praxí. „Prodejny, které jsou
v blízkosti škol, žádné omezení nemají.
Pokud děti nejsou navyklé z domova
a nemají zažité správné stravovací návyky, tímhle to nezachráníme. Ty, které
by si nezdravé výrobky kupovaly, si je
stejně nosí z prodejny nebo z domova,“
řekl Tomáš Zeman, ředitel základní školy v jihlavské Kollárově ulici.

10%
NA VŠECHNO*

ZNOVU
OTEVÍRÁME
v Havlíčkově Brodě, Masarykova 3802, u Penny
* Sleva platí pouze v uvedené ﬁliálce a je poskytována
dne 09.02.2017 a dne 10.02.2017 na pokladně.
Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Sleva neplatí na dárkové poukázky.

dne 09.02.2017
již v 08:00 hodin

otevírací doba: pondělí - neděle 09.00 - 20.00

Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit
na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22, 190 00 Praha 9
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www.5plus2.cz

Tajenka: stál na ramenou obrů.
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volejte
zdarma

nabídka

únor / březen 2017

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení
oužení platnosti
tnosti kreditu o 7 dní

bebe dobré ráno
naměkko - čokoláda 50 g

hellmann‘s
tatarská omáčka
225 ml
mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

domestos
24h plus
pine Fresh
750 ml

birell světlý
nealkoholické
pivo 0,5 l

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

mattoni
1,5l neperlivá pet

hellmann‘s
majonéza
225 ml

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

hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
citronu
1,5 l pet

pilsner
urquell
ležák 0,5 l
bebe dobré ráno
naměkko - cereální 50 g

rama
Classic 400g
hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

hera
250g

velko
popovický
kozel 11 0,5 l

mattoni
s příchutí
citronu
1,5 l pet

milka
celé oříšky 100 g

mattoni
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

velko
popovický
kozel 0,5 l
Florian
mattoni
s příchutí
bílých hroznů
1,5 l pet

oo
ic

p mobil a na

ku

zdarma

le vně ji

přenos
čísla

jte

účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.2.2017 do 31.3.2017
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

zlaté polomáčené
mléčné 100g

pu

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01022017 12345)
Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

zlaté polomáčené
hořké 100g

S

milka
oříšková 100 g

velko
popovický
kozel 0,5 l
světlý

poři ď
te

mattoni
1,5 l perlivá pet
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Evropa, nebo svět? Pro Čechy
má šampionát podobnou váhu
Juniorskou reprezentaci
České republiky
v biatlonu během
tří týdnů čekají dva
vrcholy aktuální sezony.

IBU Otevřené
mistrovství Evropy
juniorů a juniorek
Zbývající program:
Sobota
10.00 Sprint juniorek
13.00 Sprint juniorů
Neděle
10.00 Stíhací závod juniorek
13.00 Stíhací závod juniorů

JAN SALICHOV
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Co je
víc, mistrovství světa, nebo evropský
šampionát v domácím prostředí?
Pokud se na tuto otázku zeptáte trenérů juniorských reprezentací České republiky v biatlonu, jasnou odpověď
vám nedají.
„Pro nás jsou to oba vrcholy sezony,
ať už je to Evropa, nebo svět. Je to asi
v podstatě jedno, budeme rádi za každý
dobrý výsledek,“ říká kouč juniorů Vlastimil Vávra. „Konkurence bude asi podobná, na obou závodech slušná. Takže, že bych dával něčemu větší nebo
menší váhu, to určitě ne.“
Obě zmiňované akce od sebe dělí
v kalendáři necelé tři týdny. A blízko
jsou si také geograficky. Evropský šampionát v těchto dnech (1.–5. února) hostí Nové Město na Moravě, mistrovství
světa se na konci měsíce (21.–28. února) uskuteční ve slovenském Osrblie.
„Přeložili ho tam poté, co se šampionátu vzdali Rusové,“ připomíná trenér
českých juniorek Jindřich Šikola nedávnou reakci na obří dopingový skandál.
„My to tak máme za humny,“ reaguje
na fakt, že nejkratší cestou obě střediska dělí zhruba 350 km, nejrychlejší pět
hodin jízdy autem.

Na biatlonovém mistrovství Evropy, které Nové Město na Moravě hostilo
před třemi lety, vybojoval český junior Adam Václavík stříbro ve sprintu
a bronz ve stíhacím závodě. Kdo ze současné juniorské reprezentace na něj
ve Vysočina Aréně dokáže navázat?
FOTO | PETR LEMBERK
Přesto domácí prostředí Vysočina
Areny dává evropskému šampionátu,
kterého se díky jeho otevřenosti účastní
téměř tři stovky závodníků z 35 zemí,
českým reprezentantům punc výjimečnosti. „Tím, že je to doma, je to pro nás
lákavější,“ připouští Vávra. „Když se
udělá nějaký výsledek, bude to mediálně zajímavější. Jsou tu čeští novináři,
asi se o tom bude více psát.“
Navíc má česká reprezentace výhodu
domácího prostředí. „Výhoda je, že klu-

Křižovičové zkazila plány
nemoc. Nejspíš nepojede
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Dvě biatlonistky domácího Sportovního klubu se měly podle původního plánu
představit na juniorském mistrovství
Evropy v novoměstské Vysočina Areně. Kromě dvacetileté Anny Tkadlecové se do závěrečné nominace českého
týmu dostala i o dva roky mladší Iva
Křižovičová. Jenže z jejího debutu nejspíš kvůli nemoci sejde.
„Zatím nějaká naděje je, i když velice malá. Uvidím, jestli se to přece jen
nezlepší, ale moc reálně svůj start nevidím,“ hlásila Křižovičová ve středu odpoledne. „K rýmě a kašli se bohužel
přidala také teplota, v úterý jsem měla

i přes osmatřicet,“ povzdechla si ve
chvíli, kdy bylo jasné, že vynechá minimálně úvodní vytrvalostní závod. Ten
se jel už včera dopoledne.
Na evropském šampionátu se coby
dorostenka chystala hlavně sbírat zkušenosti. „Brala jsem ho jako příležitost
vyzkoušet si velkou akci,“ konstatovala novoměstská biatlonistka. „Pokud
se nestihnu dát dohromady aspoň na víkend, bude mě to samozřejmě mrzet,
jenže s tím nic nenadělám. Hlavně se
z toho musím rychle dostat. Sezona ještě nekončí a vše budu směřovat k mistrovství republiky,“ prozradila své další plány.
(rem)

ci tady ty podmínky znají. V létě tu jezdili na kolečkových lyžích, tréninkový
blok tu měli i po Novém roce, takže
místní tratě mají najeté,“ říká Vávra.
Mohlo by naopak domácí prostředí
závodníky svazovat? „Ano, kdyby tady
byly plné tribuny, jako při prosincovém
Světovém poháru. Což nelze očekávat,“
usmívá se Vávra.
„Na jednu stranu můžete doma chtít
něco ukázat, na druhou je otázka před
kým,“ pokračuje. „Nějací lidé přijdou,
INZERCE

Česká nominace:
Junioři
Milan Žemlička, Jakub Procházka,
Ondřej Šantora, Jakub Štvrtecký,
Dominik Štulík, Tomáš Mikyska
Trenér: Vlastimil Vávra
Juniorky
Markéta Davidová, Simona
Maříková, Anna Tkadlecová,
Natálie Jurčová, Tereza
Vinklárková, Iva Křižovičová,
Kateřina Luxemburgová
Trenér: Jindřich Šikola

ale spíš to budou rodiče, známí a podobně, protože to mají blízko. Ale nedokážu odhadnout, kolik dorazí jiných fanoušků. I když je vstup zdarma...“
Před třemi lety při evropském šampionátu v Novém Městě na Moravě dokázal vybojovat český junior Adam Václavík dvě medaile: stříbro ve sprintu
a bronz ve stíhačce. A bez šance nejsou
čeští závodníci ani letos. Hlavními nadějemi by měli být Markéta Davidová, Ondřej Šantora a Milan Žemlička.
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Třebíčsko

Hlas zvyšuju na každém
tréninku, směje se Sobota
Nový hlavní kouč
HFK Třebíč má před
začátkem jarní části třetí
fotbalové ligy jasno.
V klidu si pohlídat
záchranu a zapracovat
do týmu nadějné
třebíčské fotbalisty.

(směje se) Je pravda, že mám rád disciplínu a hráče, kteří makají na sto procent. Některé k tomu ale musíte trochu
přinutit. Dnešní generace je taková,
že se jí moc nechce.
Podzimní část nebyla z pohledu Třebíče bodově vůbec špatná, zachránit by se měla v pohodě. Co bude
tedy váš hlavní úkol?
Faktem je, že i díky mému předchůdci
se tady oproti jiným rokům nasbíralo docela dost bodů, ale vyhráno ještě určitě
není. Jaro bývá někdy jiné. Nicméně
my se nechceme ubírat směrem, že budeme bojovat o záchranu, ale tím, že bychom rádi do týmu zapracovali některé
talentované místní hráče. Chceme jim
dát šanci.

„

EVA STREICHSBIEROVÁ
TŘEBÍČ | Třebíčští fotbalisté neměli
špatný podzim, přesto muselo vedení
třetiligového Horáckého klubu hledat
po polovině sezony nového hlavního trenéra. Richard Zeman dal totiž překvapivě přednost divizní Vrchovině. A uvolněné místo na třebíčské lavičce před pár
dny zaplnil Michal Sobota.
Fotbalový trenér, který loni v listopadu oslavil padesáté narozeniny, byl
v hledáčku šéfa HFK Pavla Němce
už v létě. „Jenže tehdy jsem byl ještě
pracovně vytížený jinde, takže to nedopadlo,“ vysvětloval Sobota, který před
téměř sedmi lety vytáhl Znojmo do druhé ligy. „Teď už jsme se na spolupráci
domluvili,“ dodal.

Pocházím
z Vysočiny,
takže zimy jsem si tady
užil dost. A konkrétně
ta letošní je až moc dlouhá. Proto se už tolik těším na jaro a léto.
Dá se říct, že považujete fotbal
za svůj život?
Určitě ano. Pocházím z Jihlavy, kde
jsem kdysi fotbal hrával. Tehdy tam ještě byly dva kluby, které se pak spojily
v jeden. Znám tam pořád dost lidí, takže
jednám i o některých hráčích, kteří by
případně mohli Třebíči na jaře vypomoct.

Co vás přesvědčilo vzít nabídku právě z Třebíče?
Pan Němec je můj přítel, známe se dlouho, hrávali jsme spolu. A když zavolal,
že jsou bez trenéra a jestli bych nepomohl, tak jsem to vzal. Třebíčský fotbal
sleduji už dlouho. Ještě v době, kdy jsem
byl ve Znojmě, jsme spolupracovali.

„

Trenér, nebo
sportovní manažer? Obojí má svoje
pro a proti. Trénování
je ale větší adrenalin.
Není to jen sezení někde v křesle.
Váš předchůdce uvedl, že zvolil odchod mimo jiné i kvůli finančním problémům, které údajně Třebíč má.
Toho jste se nezalekl?
O tom se nechci bavit. Já jsem tady kvůli fotbalu.
Dobře, tak se zeptám na váš úspěch
se Znojmem. Vy jste po postupu do
druhé ligy u týmu jako hlavní trenér
skončil. Z jakého důvodu?

A jakým způsobem si od fotbalu nejlépe odpočinete?
Nejlepším relaxem je samozřejmě rodina. A pak taky moc rád cestuji po světě.
Aktivní sport už ani ne, na to už jsem
starý. (směje se)
Novým trenérem třetiligových třebíčských fotbalistů je Michal Sobota. Rodák z Jihlavy, který v listopadu oslavil 50. narozeniny.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Neměl jsem profilicenci. Ale v klubu
jsem zůstal dál jako sportovní ředitel.
Trénování vám nechybělo?
Ale já jsem trénoval celou dobu, byl
jsem u mládeže. K dospělým se ale vracím znovu až teď, to je pravda.

Přípravu jste v Třebíči s týmem zahájil v polovině ledna, jaké jsou první
dojmy?
Trénujeme bez hráčů, kteří tady byli
z Jihlavy, ze Znojma, takže převážně
jen s místními. Zatím je to hlavně o té
tvrdé práci.

Co je těžší, trénovat, nebo shánět
hráče?
Obojí má svoje pro a proti. Trénování je
ale větší adrenalin. Není to jen sezení někde v křesle, můžete být s klukama přímo na hřišti.

Někde jsem nedávno četla, že jste
sám sebe charakterizoval jako tvrdého a nesmlouvavého trenéra.
Už jste musel v Třebíč na hráče zvýšit hlas?
Ten já zvyšuju při každém tréninku.

Máte nějakou oblíbenou destinaci či
místo?
Právě s Pavlem Němcem jsme byli
taky třeba v Africe. Ale procestoval
jsem i další země. Většinou to bylo ale
zase hlavně o fotbale. Každopádně Afrika, to jsou obrovské zážitky a úplně
jiný svět.
Zdá se, že máte rád především teplo?
(usmívá se) To je pravda, naopak tohle
počasí mě dost znervózňuje. Jak už
jsem říkal, pocházím z Vysočiny, takže
zimy jsem si tady užil dost. A konkrétně
ta letošní je na můj vkus už moc dlouhá.
Proto se tolik těším na jaro a léto.

