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Hrady a zámky lákají
hlavně děti a rodiny
Památky v regionu
zahajují sezonu. Pro
letošní rok nabízejí
pestrý program plný
doprovodných akcí.
Týdeník 5plus2 pro vás
vytipoval nejzajímavější
letošní události.

INZERCE
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MAJÍ STEJNÉ PROFESE?

Slavné sourozenecké páry:
V čem je Ester úspěšnější než
Aňa Geislerová? ...strany 10 a 11

ONDŘEJ HOLUBEC
UHERSKOHRADIŠŤSKO | Myslíte, že
návštěva historické památky je nuda?
Že nemá cenu jezdit na hrady a zámky
v okolí, protože prohlídky jsou pořád
stejné a neuvidíte tam nic nového? To
byste byli na omylu.
Správci památek se totiž v posledních letech snaží prohlídky co nejvíce
zpestřit, navíc do programu zařazují velký počet doprovodných akcí nejrůznějšího charakteru. „Prohlídky dnes už nejsou jen o datech, ale o příbězích,“ míní

SLOVÁCKÉ DIVADLO

Na hradě Buchlově budou letos opět hodně myslet na děti. Chystají speciální prohlídky, dětský den i akci k zahájení prázdnin.
FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA
Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Doplňuje, že tato strategie nese ovoce a o památky v regionu je velký zájem.
Letos se kasteláni a programoví pracovníci zaměřili především na děti.
A co všechno připravili?

BUCHLOV
Tuto neděli a pondělí odstartuje na nejznámějším hradě v kraji sezonu akce
Velikonoce na hradě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zdobení kraslic,
děti si zase vyzkoušejí uplést pomlázku.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

ROZHOVOR

Češi patří mezi nejlepší
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„V názvu piva bude Jarošov“

Miroslav Harašta zastupuje investora, který chce už za rok obnovit v Jarošově slavnou tradici vaření piva
5plus2
■ ROZHOVOR
RADEK ŠTĚRBA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | V uherskohradišťské části Jarošov se už přes sedmnáct let pivo nevaří. Ale zase se vařit začne. S plány na obnovení tradice přišel
bývalý manažer pivovarského koncernu Heineken Miroslav Harašta, který už
se silným investorem v zádech obnovil
výrobu piva ve Znojmě.
Proč se nyní vaše pozornost zaměřila právě na Jarošov?
Naším plánem je vybudovat po Znojmu
v republice další tři, čtyři pivovary. Jarošov byl jednou z vytipovaných lokalit.
Když jsme místa zvažovali, rozhodlo,
že uherskohradišťská samospráva má o
návrat výroby piva do Jarošova zájem.
Přesvědčil nás přístup starosty Blahy.

Miroslav Harašta.
Proč nebudete pivo vařit přímo
v areálu bývalého pivovaru?
Koupili jsme nedalekou budovu, která
dosud sloužila k truhlářské výrobě.
Když totiž Heineken prodával areál bývalého pivovaru novému majiteli, zapsal do smlouvy omezení, že se tam

pivo vařit nesmí. Chceme se co nejvíc
přiblížit původnímu jarošovskému
pivu, k čemuž je klíčové mít stejný
zdroj vody, suroviny a historické receptury, což se nám tímto krokem podaří.

hu původního pivovaru. Počítáme s ročním výstavem 10 tisíc hektolitrů piva
s možností pozdějšího rozšíření. Prodávat chceme sudové pivo, výhledově plánujeme i lahvovací linku.

Jaké pivo konkrétně chcete vařit?
Máme v plánu vyrábět klasický český
spodně kvašený ležák, a to včetně filtrace, což nás odlišuje od ostatních mikropivovarů. U těch je každá várka specifická, my budeme čitelnější. Rádi bychom
také vařili pivní speciály.

Co vás nyní čeká?
Nejprve je nutné připravit projekt na
opravu budovy a nákup potřebných zařízení, to vše za zhruba 30 milionů korun.
Pak musíme vyřídit na radnici změnu
územního plánu. Pokud vše půjde
dobře, začátkem příštího roku bychom
se pustili do rekonstrukce a na letní sezonu chceme mít pivovar v provozu.

Jak se vaše pivo bude jmenovat?
Původní názvy jarošovského piva nebo
typické logo s panáčkem tvořeným písmeny JP vlastní firma Heineken, zatím
jsme s ní nejednali. Značku piva teprve
budeme řešit, Jarošov coby místo vzniku tam určitě zakomponovaný bude.
Jakou roční produkci plánujete?
Ani zdaleka se nebudeme rovnat rozsa-

Co všechno v budově bude?
Jen výroba piva, prostory pro jeho distribuci a přímý prodej. Budovu využijeme
jen asi ze čtvrtiny, zbytek dáme do pronájmu, jednáme třeba s truhlářskou dílnou. Nechceme tam mít pivovarskou restauraci, to plánujeme spíš třeba někde
v centru Hradiště.

Hrady a zámky lákají hlavně děti a rodiny
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Hrad se letos hodně zaměřuje na akce
právě pro děti. V květnu pro ně chystá
akci Strašidelný hrad a na konci června
speciální přivítání prázdnin. „Na Buchlově také pokračují úspěšné dětské prohlídky, kdy je výklad přizpůsoben věku návštěvníků,“ zmínila Dagmar Šnajdarová
z Národního památkové ústavu v Kroměříži, který má hrad pod správou.
Na své si přijdou ale i lidé, které zajímají odbornější poznatky. Pro zájemce
o architekturu na hradě chystají speciální prohlídky nazvané Buchlovská spirála. Chybět nebudou ani tradiční červencové akce jako řemeslný festival Buchlovské kování či noční prohlídka Buchlovská noc s Černou paní.
„V letošním roce budou také pokračovat úpravy tanečního sálu, který bude lidem zpřístupněn v následující sezoně,“
dodala Šnajdarová.
BUCHLOVICE
Státní zámek v Buchlovicích letos ponese květinové téma. O víkendu zde prezentují výstavu Tulipománie, na Velikonoční pondělí je nachystána zase prohlídka zámeckých interiérů plných jarních květinových aranžmá. Milovníci
zahradního umění si přijdou na své i při

akci Víkend otevřených zahrad
(13.–14. června) a výstavě Růže na zámku (2.–5. července). „V prázdninových
měsících budou pondělky věnované dětem, pro něž bude připravený zajímavý
program,“ zmínila Dagmar Šnajdarová.
Buchlovice se také dočkají nové publikace o zámku.
UHERSKÝ OSTROH
Krásný zámek, tvořený historickým
komplexem budov, nabízí tři prohlídkové trasy – zámeckou galerii, zámeckou
věž a expozici Křišťálová jeskyně v podzemí zámku. Od května do října je přístupný od úterý do neděle. Mimo tyto
měsíce po telefonické domluvě.
MALENOVICE
Hrad nedaleko Zlína otevírá letošní sezonu tuto sobotu. Prohlídkový okruh je
nově rozšířen o zajímavou expozici historických hodin a zbraní. Návštěvníci
hradu Malenovice ani letos nepřijdou
o oblíbené celodenní akce s bohatým
programem. „Tradiční slavnostní probouzení hradu připravujeme na sobotu
11. dubna. Letos bude hrad vonět po
chlebu,“ prozradil ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.
Návštěvníky i letos budou lákat oblíbené noční prohlídky.

Zámek v Buchlovicích zahájil sezonu včera otevřením výstavy pro milovníky květin Tulipománie.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Anne Franková píše
svůj deník poprvé
ve Slováckém divadle
Režisérka Zoja Mikotová nastudovala v Uherském Hradišti slavnou knihu
třináctileté židovské dívky. Slovácké divadlo uvádí toto představení jako vůbec
první v České republice. Hlavní roli hraje hned pětice hereček.

Deník Anne
Frankové
– Slovácké divadlo uvádí toto
představení v české premiéře.
– Podle stejnojmenné knihy
skutečné autorky Anne Frankové
ho nastudovala režisérka Zoja
Mikotová.
– Třináctiletá německá židovská
dívka si deník začala psát v roce
1942 a nepřestala až do srpna
1944. Popisuje v něm nejen svou
rodinu a přátele, ale později
i nucený úkryt v Amsterodamu,
ve kterém rodina strávila více než
dva roky, aby unikla deportaci do
koncentračních táborů. Tomu se
ale nakonec nevyhnula. Anne
zemřela v Bergen-Belsenu. Její
otec ale válku přežil a deník vydal.
– Kniha byla přeložená do mnoha
jazyků a stala se jednou
z nejčtenějších na světě.
– Dramaturgie představení se ujala
Iva Šulajová, hudbu složil Zdeněk
Král. Na scéně se v roli Anne střídá
Monika Horká, Jitka Josková,
Alžběta Kynclová, Anna
Pospíchalová a Jaroslava
Tihelková.

Zoja Mikotová
režisérka, herečka a pedagožka
Zoja Mikotová se narodila roku
1951 v Brně
■ vystudovala divadelní režii, kde
se více věnovala pantomimě
■ před více než dvaceti lety
založila na JAMU netradiční
Výchovnou dramatiku pro
neslyšící
■ spolupracuje s Národním
divadlem Brno, Divadlem Husa
na provázku nebo Městským
divadlem Zlín, v Hradišti
režírovala už v roce 2012
■

Alžběta Kynclová jako jedna z několika představitelek Anne Frankové.
JANA FUKSOVÁ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | V sále se svítí,
kolem diváků postává pět hereček
v dlouhých černých šatech a z reproduktoru se ozývá anketa z ulice.
„Říká vám něco jméno Anne Franková, znáte její deník,“ ptá se neznámý tazatel.
Ve většině případů dostává negativní
odpověď. Poslednímu respondentovi tazatelé poradí, aby zašel do Slováckého
divadla, kde se dozví víc.
Takto nezvykle začíná divadelní představení Deník Anne Frankové. Slavné
záznamy třináctileté německé židovské
školačky se hned staly jednou z nejčtenějších knih na světě.
„Deníkem Anne Frankové chceme připomenout blížící se sedmdesáté výročí
konce druhé světové války, ale rádi bychom také upozornili na osudy prostých
lidí, kterých se válečné konflikty, a že

jich je v poslední době kolem nás víc
než dost, velmi dotýkají,“ vysvětlil ředitel Slováckého divadla Igor Stránský.
Ke zpracování představení použila režisérka Zoja Mikotová později vydané
necenzurované zápisky, které jsou
podrobnější než dříve známý deník.
Ten totiž částečně upravoval Annin
otec, který jako jediný z rodiny přežil
koncentrační tábor.
A kniha je na rozdíl od tohoto představení určená i pro menší čtenáře. Do Slováckého divadla jsou zvaní spíše dospělí a studenti.
„Je to nádherný dokument o tom, jak
se třináctiletá školačka Anne přesunovala s rodinou do úkrytu, jak se později stala osobností, která i v krušných podmínkách nerezignuje na život a přemýšlí
o tom, co bude po válce,“ připomněla režisérka.
S hradišťskými herci nastudovala například úspěšné představení Oskar a rů-

FOTO | MAREK MALŮŠEK

žová paní s Květou Fialovou a Josefem
Kubáníkem v hlavních rolích. Stejně
jako tehdy i teď nabízí divákům složitou až tragickou životní situaci vyprávěnou dětskýma očima.

Představení je spíš koláž
než dramatizace
„Diváky tak čeká koláž deníkových záznamů, nikoliv dramatizace, šlo nám
o zachování autenticity zápisků, samozřejmě s tím, že mnohé situace budou
pojednány dramaticky,“ upozornila dramaturgyně Iva Šulajová.
Pět hereček se z jeviště téměř nedostane. Annu totiž představují všechny.
„Zvolili jsme jinou variantu, kdy je
na jevišti velká loutka, která představuje Annu. A pět hereček do ní vstupuje,
každá svým temperamentem nebo emocemi a nakonec tvoří jednu velmi bohatou osobnost,“ upřesnila Mikotová.

Loutku v životní velikosti vyrobila japonská výtvarnice Yumi Mráz Hayashi.
V roli Anne se na scéně střídá Monika
Horká, Jitka Josková, Alžběta Kynclová, Anna Pospíchalová a Jaroslava Tihelková.
V divadle věří, že toto představení
bude podobně silné, jako například originální ztvárnění Brechtovy Svatby
v provedení režisérky Anny Petrželové
nebo Cena facky aneb Gottwaldovy
boty režiséra Břetislava Rychlíka.
INZERCE
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Adoptovala jsem stařečka
Herečka Nela Boudová patří k těm, kteří místo pohodlí
turistického letoviska raději vyráží do těžko přístupných hor.
Ráda poznává kulturu a místní lidi v zemích jako Barma, Indie
či Tibet, nedávno namluvila CD s Himálajskými pohádkami.
A ve svém nadšení šla ještě dál. Svými penězi pomáhá přežít
jednomu tibetskému dědovi, který by jinak neměl ani na léky.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Na televizních obrazovkách diváci
vídají Nelu Boudovou jako ráznou ženu,
která se umí s životem porvat, ale má
také smysl pro humor. Stejná je i ve skutečnosti a část své energie vynakládá nečekaným směrem – do Asie. „Spolu
s dalšími lidmi pomáháme Tibeťanům
v jejich zemi i uprchlíkům v Indii. Podporujeme místní mnichy, nomády, děti a staré lidi,“ říká v rozhovoru 47letá herečka.

„

Podporujete Tibet také nějak doma
v Česku?
S premiérem tibetské exilové vlády jsme
u nás nedávno pokřtili knihu My Tibeťané. Tibetská kultura mne okouzlila. Byl to
také jeden z důvodů, proč jsem společně
s mými hereckými kolegy Jiřím Lábusem, Bárou Hrzánovou a Vladimírem Javorským namluvila cédéčko s Himálajskými pohádkami. Jsou výjimečné a mají specifickou poetiku. Desku pokřtíme 22. dubna v Praze.

běžní turisté nedostanou. Za osm let se na
projekty v Indii a Tibetu vybralo přes 13 milionů korun a podpořilo se
přes 3 700 lidí.

Na začátku jsme nakousli, že jste se nedávno vrátila z Barmy. Předpokládám, že o klasickou dovolenou na pláži také nešlo, že?
V Barmě jsem potkávala jen minimum turistů. Cestovala jsem nezávisle, s batohem na zádech, volila
možnosti lokálního ubytování
i stravo-

Zřejmě se tedy zajímáte také
o buddhismus, že?
Zajímají mne všechna náboženství. Ve
stejné míře mne nadchly mešity v Jordánsku, chrámy a pagody v Barmě
nebo křesťanské katedrály v Evropě.

Nedávno jste se vrátila z exotické Barmy, mě ale zaujala hlavně vaše dřívější cesta do Indie, do takzvaného Malého Tibetu, kde žijí
Nacházíte v růzuprchlíci z Čínou
ných náboženStařeček mě stvích nějaké
ovládaného Tibetu.
Tam jste si totiž
spojující pozichytil za
adoptovala dědečtivní prvky?
ka jménem Tseten ruku a intenzitou toho
Cítím se jako
Mindur. Proč?
křesťanka, ale
doteku
a
pevností
Mám pocit, že se v soujde
spíše
časné době pomoc sou- jeho stisku bylo
o víru jako tastřeďuje na děti a tváříkovou. Mysme se, jako by stáří ne- řečeno vše.
lím si, že ta
existovalo. Proto jsem
prapůvodní
chtěla podpořit někoho staršího, zároveň
podstata nebo esence je společmě dojal stařečkův příběh. Neměl peníze
ná pro nás pro všechny.
ani na léky, ani na své opravdu absolutně
nejnutnější potřeby. Ta částka, za kterou
V Malém Tibetu jste nebyla
je tam člověk schopen vyžít, je v řádu tisíjen jednou, místním lidem poců korun ročně. Lidé tam své nároky namáháte dlouhodobě...
prosto minimalizovali.
V Indii jsem byla už dříve, ale tentokrát jsem jela společně s obecně proS „adoptovaným“ pánem jste se pak
spěšnou společností MOST, se kterou
i osobně sešla. Jak jste to setkání prospolupracuji. Vylepšujeme tady třeba
žívali?
školy, snažíme se zvyšovat životní úroBylo to velmi dojemné. Byl rozpačitý, neveň Tibeťanů v Tibetu i uprchlíků v Indii.
věděl, jak se má chovat. O adopci jsme naPodporujeme místní mnichy, nomády
táčeli video a pak jsme se na chvíli ocitli
i staré lidi a v Česku pořádáme Festival
spolu sami u něj doma v jedné místnosti.
Pro Tibet. No a já jsem se chtěla osobně
Chytil mě za ruku a intenzitou toho doteseznámit s lidmi, kterým pomáhám. Měli
ku a pevností jeho stisku bylo řečeno vše.
jsme možnost podívat se do míst, kam se

Nela Boudová
Narodila se 1. prosince 1967 v Praze. Vystudovala pražskou konzervatoř.
Má dva syny se scenáristou Janem Lekešem.
■ Působila v několika oblastních divadlech, poté 15 let hrála v Činoherním klubu.
Nyní je na volné noze a spolupracuje s několika pražskými divadelními scénami.
■ Objevila se v řadě filmů (např. Vratné lahve, Kolja, Mravenci nesou smrt)
i televizních seriálů (např. Doktoři z Počátků, Horákovi, Vyprávěj).
■ Populární je i jako dabérka, jejím hlasem mluví třeba Julia Roberts či Jodie Foster.

■

■

FOTO | LUCIE ROBINSON, MAFRA

vání, seznamovala se se zdejšími lidmi.
Jezdila jsem místními autobusy a poznala
během dvou týdnů velmi různorodá místa. Přes rušná velkoměsta a nejnavštěvovanější chrámy až po klid a krásu pláží.
Co vás zaujalo nejvíce?
Uhranula mě oblast Baganu, kde je na
zhruba čtyřiceti kilometrech čtverečních
tři a půl tisíce chrámů, pagod... Tam
jsem pozorovala východy a západy slunce a cítila se absolutně svobodná. Ten pocit jsem si přivezla
zpátky do Česka.
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z dalekých tibetských hor
A která výprava vám utkvěla v paměti nejvýrazněji?
Nejvíc mě uchvátily Himálaje. Ihned po
příletu jsem jako jediná z celé skupiny zůstala fascinovaně zírat na obrysy těchto
nádherných hor. Přitahovaly mě a doslova jsem se ztratila i v tom pocitu opojení.

tality lidí u nás a jinde. Jak z toho Češi
ve vašich očích vycházejí?
Nepřipadám si jako velká cestovatelka,
ale myslím si, že kdyby všichni víc jezdili
do zahraničí, museli bychom si uvědomit
omezenost a uzavřenost, která u nás tak
často panuje.

Je něco, co vás při cestování v poslední době překvapilo?
Vždycky mě překvapí lidská otevřenost,
vstřícnost a sdílnost, když se setkávám
s dalšími... nechci říct turisty, protože nejraději cestuji s batohem na zádech, tak
možná... s dalšími dobrodruhy. Zejména
v těch odlehlejších krajinách je pak jednoduché sdílet nadšení i radost z poznávání
nové země, kultury i místních lidí.

A jaká jste jako Češka vy?
Nepociťuji nějaké výjimečné vlastenectví. Cítím se spíše jako Evropanka. Myslím si, že v současné době zažíváme úpadek vzdělanosti, kultury, lidé se spokojí
s málem, až z toho člověka někdy mrazí.
Hrdost pociťuji, když se obracím k tomu,
co bylo českými umělci, tvůrci, vědci,
mysliteli – a nejen jimi – vytvořeno, ale to
je spíše záležitost minulosti.

Touláte se i po České republice?
Jako Nina Zarečná, když jezdí do Jelce,
kdybych parafrázovala Čechova a jeho
hru Racek. Jezdím především s divadlem,
někdy je to dost náročné, ale diváci na oblasti jsou často vřelejší a vděčnější publikum než to pražské, a to mi dělá radost.

Na závěr odbočme od cestování.
Prozraďte, kde vás nyní mohou vidět lidé na divadelních prknech?
V Činoherním klubu, v Divadle Palace
a v Divadle v Rytířské v řadě inscenací.
V současné době zkouším ve scénickém
čtení Desatero podle Dagmar roli ženy,
která prošla věznicemi nejen v padesátých letech. Čtení je sestaveno z jejích
vzpomínek, které vyšly knižně.

Díky poznávání cizích zemí musíte minimálně podvědomě srovnávat menINZERCE

Nela Boudová se svým „adoptivním dědečkem“ jménem Tseten Mindur. Díky hereččině aktivitě má tento starý muž prostředky na léky. FOTO | ARCHIV N. BOUDOVÉ
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Vejce, jak je (ne)znáte
Po Bílé sobotě a Božím hodu velikonočním
koledníci vyrazí v pondělí s pomlázkami. Musí
vyšlehat všechny ženy ve stavení, aby na ně přešla
omlazující a uzdravující síla. Za takové omlazení
se samozřejmě platí. Čím? Vajíčkem, magickým
symbolem nového života. Co o nich vlastně víme?

◄ Vajíčko je
symbolem zrození
a života. Ve starověkém Egyptě a Persii
barvili o svátcích jara
vejce na červeno.
V královské hrobce
v Sumeru archeologové objevili
zlatě obarvená vejce.
Ovidius zmiňuje,
že obyčej malování
vajec znali i antičtí Římané. Evropu
zaplavila barvená
vajíčka v 18. století.
Bývala červená, aby
připomínala prolitou
Kristovu krev.

◄ Farmář Jiří Martenek ukazuje pštrosí
a slepičí vejce. Nejmenší vajíčka snáší kolibřík, váží
0,25 gramu. Největší pštros, mívá až 1 600 gramů.
Slepičí vejce označená M musí mít
53 až 73 gramů. Rekordmankou je
německá slepice z Langwege, její
vajíčko vážilo 169 gramů.

◄ Vejce tinamy tečkované

nemusíte o Velikonocích barvit.
Jejich skořápka bývá modrá
nebo dokonce hnědá. Ale musíte pro ně za oceán. Tito neobratně létající ptáci žijí v Jižní
a Střední Americe. Na vejcích
sedí jedině samci.

► Velikonoční kraslice jsou barvená natvrdo uvařená
nebo vyfouknutá vejce. Dívky a ženy jimi odměňují za
vyšlehání pomlázkou. Kolik jich letos vykoledujete?

▲ Fabergého vejce jsou zlaté klenoty se
slonovinou a perletí. V letech 1885 až 1917 jich asi
50 vyrobil Carl Peter Fabergé v petrohradské dílně.
Z nich se zachovalo 43. Zlatníka inspirovala velikonoční
vejce a objednávku dostal od cara. V roce 2007 bylo
Rotschildovo vejce (foto vlevo) od Fabergého v dražbě
prodáno za 9 milionů liber (350 milionů korun).
◄ Obsah vajíčka umíme použít chutně

i nechutně. Lahůdkou jsou sázená vejce
neboli volská oka připravovaná na rozpálené pánvi. Během předvolební kampaně
před šesti lety schytal tehdejší předseda
ČSSD Jiří Paroubek zásahy syrovým vajíčkem. Na Facebooku pak vznikla skupina
Vejce pro Paroubka v každém městě.
Měla 56 tisíc členů.

AUTOŘI FOTOGRAFIÍ: JAROSLAV ŠNAJDR,
LUKÁŠ PROCHÁZKA, LIBOR ZAVORAL, MARCOS MASSARIOLI
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Místo ruchu Václaváku
jsme vysílali živě Havla
Roman Šmucler v Rádiu
Impuls zavzpomínal
na začátky v rozhlase
a přiznal strach ze zubařů.
ČR | Věděli jste, že člověk si může čistit
zuby klidně i jednou denně, ale zato důkladně? Prohlásil to vystudovaný stomatolog Roman Šmucler v pátečním ranním vysílání Rádia Impuls.
„Měli bychom to dělat pořádně, deset,
patnáct, klidně i dvacet minut, protože
zuby musí být skutečně vyčištěné.
Všechno ostatní je jen móda. Ráno to
můžete klidně odfláknout,“ vysvětlil
Šmucler v pořadu Haló, tady Impulsovi.
Známý moderátor na sebe prozradil,
že na zubní prohlídky nechodí tak často, jak by měl. „Zubaře se totiž samozřejmě bojím,“ přiznal se smíchem.
V rádiu byla ideální příležitost zavzpomínat na moderátorské začátky.
Šmucler totiž začínal před mnoha lety
v rozhlase. „Měli jsme malou stanici
Elán a Mikrofórum, kde jsme dělali různé menší vstupy. Nejzajímavější bylo,
když jsme je dělali přímo z demonstrace 17. listopadu,“ poznamenal.

Technik se rozplakal
V souvislosti s revolučním děním má jeden silný zážitek, když z pražského hotelu Jalta jakoby náhodou vysílali ruchy
z Václavského náměstí. Těmi ruchy byl
ve skutečnosti první projev Václava Havla, který byl díky nim v éteru živě. „Tehdy se nám rozbrečel technik, a když jsem
se ptal, co se děje, řekl, že poslouchá Svobodnou Evropu, kde posluchače vybízejí, ať si pustí Český rozhlas, protože ko-

Roman Šmucler se moderování věnuje bezmála už třicet let. Asi nejvíce jej
proslavil novácký pořad z 90. let Tabu.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
nečně vysílá pravdu,“ zmínil Šmucler nezapomenutelný moment.
Po rozhlasu následovala televize. Ještě předtím, než spojil svou tvář s dnes již
kultovním nováckým pořadem Tabu, působil také v České televizi. „Měli jsme
Studio Kontakt a skvělé bylo, že v té
době jsme mohli dělat rozhovor naprosto s kýmkoli. Měli jsme možnost mluvit
s Rolling Stones, U2, Depeche Mode…
To byly všechno hvězdy mého dětství,“
zasnil se Šmucler.
Kromě klasické zubařiny se věnuje
také estetické medicíně, moderování
a scenáristice. „Tělo musí být do hrobu
zhuntované,“ tvrdí Šmucler.
(vrm)

Dnes na Impulsu:
Vladimír Martinec

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude hokejová
legenda Vladimír Martinec.
Pořad poslouchejte každý pátek
ráno na Rádiu Impuls.

• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let
• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

Až na vrcholky hor,
kde slyšíš vítr hrát,
do kraje skalních měst i hnízd
i hvězd a zatoulaných stád.
Až na vrcholky hor
jsme vyšli ty a já a já,
to všechno tak dávno,
tak dávno, tak dávno se zdá.
(Hudba: Pavel Krejča,
text: Eduard Krečmar)

Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy
vky p
jedna
.
na ob do 30. 4

Věra Martinová:
Až na vrcholky
hor jsem zpívala
nachlazená
Písničku Až na vrcholky hor Věra
Martinová natočila 23. března 1987
ve studiích tehdejší Československé televize. Byla
to jedna z jejích prvních nahrávek.
Tehdy ji ani nenapadlo, že by se
z „Vrcholků“ mohl stát hit.
Nahrávka dopadla dobře, i když
při natáčení byla nervózní, a dokonce i nastuzená. To nachlazení hlasu
Věry Martinové dodalo zajímavě
znějící tembr. Zpěvačka po letech
říká, že se jí písnička Až na vrcholky hor neomrzela. Možná i proto, že
chová kladný vztah k horské turistice. „Ne že bych byla horolezec, ale
po horách strašně ráda chodím. Takže tu písničku celý život miluju.“

INZERCE
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

ČTĚTE NÁS

NA WEBU

Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program Ráááádia Impuls. Vysílá na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 hodin se dozvíte,
jak vznikla písnička Petra Rezka
Modrá Zem.
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Bratři a sestry

Vztahy mezi sourozenci nebývají vždy idylické. Smutným příkladem v českém showbyznysu jsou sestry Brejchovy. Naopak bratři
Hádkové jsou v pohodě a mezi sebou se pošťuchují tak leda o to,
kdo je momentálně populárnější. Oba najednou právě můžete
vidět v kinech ve ﬁlmu Kobry a užovky. To sestra Popelky Libušky
Šafránkové z hereckého světa už zcela odešla.
► Národem milovaná Popelka
Libuše Šafránková a její mladší sestra
Miroslava údajně nikdy nesoupeřily.
Snad jen když bojovaly o lásku prince
v pohádce Karla Kachyni Malá mořská
víla. V 90. letech se Miroslava objevila
ještě v seriálu Arabela se vrací, pak už
pověsila herectví na hřebík a začala
podnikat v kosmetice.

► Sestry Geislerovy se krom herectví svého

času věnovaly také modelingu. A zatímco pětinásobná držitelka Českého lva Anna jednoznačně
ovládá pole herecké, na molu se více dařilo Ester.

► Lukáš Langmajer se před kamerou
poprvé objevil až
v 25 letech. A ačkoli
od té doby nemá
nouzi o role (známe
jej třeba z filmů Bobule či Babovřesky),
stále stojí ve stínu
slavnějšího bratra
Jiřího.

► Ještě nedávno byla v českých luzích

a hájích známější mladší ze sester Norisových Zuzana, která si před lety v muzikálu
Rebelové prozpěvovala o tom, co jí déšť
mezi šumícími akáty ššš-ššš-ššš, šepotá.
David Kraus pro ni tehdy dokonce napsal
hodně naléhavý milostný song. Dnes je více
vidět její sestra Soňa, a to především díky
novému seriálu na Nově Policie Modrava.
FOTO: HERMINAPRESS A ARCHIV MAFRA

► Před kamerou se slavní

sourozenci během své dlouhé
kariéry nikdy nepotkávali. Po
smrti otce spolu navíc Jan
a Rudolf Hrušínští několik let
nemluvili kvůli sporům o peníze. Poté se ale usmířili.
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Jak se zorientovat
ve smlouvě o půjčce?

► Ze sester Vašáryových zůstala u filmu jen Emília.

O sedm let mladší Magda se po revoluci stala velvyslankyní
v Rakousku, poté v Polsku. Dnes je slovenskou poslankyní.

► Českého lva má doma jen
mladší z bratrů Hádků, kariérně
si ale Kryštof a Matěj závidět
nemusejí. Ve filmu Kobry
a užovky navíc letos poprvé
zazářili spolu.

► Sourozenci
oze
Gondíkovi
ovi prorazili jako nerozlučná
oz

dvojka. Ačkoli mají na Primě svůj kutilský pořad, Adéla
hraje stále častěji v seriálech. Daliborovi se zase daří
v moderování i bez sestry po boku.

► Už dlouhá léta jsou jejich vztahy na

bodu mrazu. Sexsymbol 60. let Jana Brejchová se podle mladší sestry Hany nikdy
nesmířila s tím, že si Miloš Forman vybral
do filmu Lásky jedné plavovlásky právě ji.
Slavnější herečka měla sestru podezřívat
i z toho, že měla s režisérem poměr
v době, kdy za něj Jana byla vdaná.

INZERCE

Přemýšlíte o půjčce, ale bojíte se, že neporozumíte smlouvě, která bude plná právních
obratů? Máte obavy z toho, že podepíšete
něco, co Vám později může přidělat problémy? Na co si dávat při čtení smluv pozor? Radí
Tomáš Konvička, obchodní ředitel společnosti
Fair Credit, která se zabývá poskytováním
drobných nebankovních půjček.
Prvním krokem samozřejmě je celou smlouvu si
důkladně přečíst, a to klidně několikrát. Objevíte-li
ve smlouvě cokoliv, co se vám zdá nejasné nebo
nesrozumitelné, neváhejte se zeptat toho, u koho si
půjčujete – obchodního zástupce společnosti nebo
bankovního úředníka. Pokud vám vaše dotazy nechce nebo nedokáže zodpovědět, obraťte se raději
na jinou instituci.
Na smlouvy o spotřebitelských úvěrech samozřejmě hned v několika ohledech pamatuje i zákon. Ten stanovuje, že ke smlouvě musíte obdržet
takzvané standardní informace o spotřebitelském
úvěru. Tento dokument obsahuje veškeré informace
o úvěru samotném, jeho podmínkách a popřípadě sankcích. Ze smlouvy musí být hned na první
pohled jasné, kolik si půjčujete a kolik nakonec
zaplatíte. Už ze standardních informací a samotné
smlouvy lze určit, jestli je půjčka férová, či ne. Zákon
také nařizuje, že veškeré podmínky smlouvy musí
být napsány stejně výrazně. Různé dodatky a podmínky psané mikroskopickým písmem již dnes
nejsou možné.
Ve smlouvě by kromě výše částky a výše splátek
měly stát i další informace, především procento
úroku a RPSN (roční procentní sazba nákladů). Ta se
uvádí v procentech, všichni úvěrující ji musí ze zákona povinně uvádět a závisí především na tom, na jak
dlouho si půjčku berete. Čím je půjčka na delší dobu,
tím je RPSN nižší.
Smlouva obsahuje i sankce, které vám hrozí,
pokud nebudete schopni úvěr splácet. Dávejte si
tedy pozor na to, co podepisujete. Vždy si vše pečlivě a v klidu rozmyslete, než jakoukoliv smlouvu
podepíšete.
(www.faircredit.cz)
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Foto: František Vlček, MAFRA

Náš čas se krátí, říká lovec

Češi dokážou vyniknout i v oborech, u kterých byste to
nečekali. „Díky síti kamer umíme spočítat, kam dopadl
meteorit. Máme v tom jedny z nejlepších výsledků na
světě,“ vysvětluje astronom Pavel Spurný, který právě
na Vysočině pátrá po dalším mimozemském objektu.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Jen si to představte. S rodinou si
užíváte klidné sobotní odpoledne na zahradě, když se najednou ozve dunění
a po chvilce rána. Přímo vedle vás něco
narazí do stromu. Meteorit. „Je to neuvěřitelná náhoda, ale skutečně k tomu došlo před 15 lety v Beskydech,“ říká astronom Pavel Spurný. Právě on, ale i další
desítky nadšenců, v těchto dnech obnovili pátrání po meteoritu, který 9. prosince
dopadl na Žďársku. „Zahlédl jsem
záblesk na obloze, když jsem jel autem.
Už za 16 hodin po jeho průletu oblohou
jsem byl s kolegy v místech jeho dopadu,“ popisuje český „lovec“ meteoritů.
Před několika dny jste opět vyrazili
do terénu pátrat po úlomcích meteoritu na Vysočině. Je hledání úspěšné?
Malých kousků spadly řádově stovky

a opravdu jsme dva z nich v předpovězené
oblasti našli. Jeden přímo my, druhý úlomek zdejší astronomové. Ten velký kus
ale stále hledáme. Měl by ležet v terénu,
kde se po něm velice špatně pátrá.
Dlouho jste čekali, až v oblasti dopadu meteoritu roztaje sníh. Teď máte
ale už jen několik málo týdnů, než
se naplno probudí příroda…
V terénu jsme byli od prosince několikrát.
V hledání budeme pokračovat do té doby,
než to rostoucí vegetace znemožní. Samozřejmě nám vše komplikují i postupující
zemědělské práce, takže náš čas se krátí.
Do hledání jste zapojili i veřejnost.
Dopad takhle velkého meteoritu
u nás není příliš častý, že?
Standardní bolidy (Světelný jev způsobený
meziplanetárním tělesem letícím atmosférou se nazývá meteor, a pokud je hodně
jasný, jde o bolid. Zbytku původního tělesa, který dopadne na zem, se říká meteorit,
pozn. red.) zaznamenáváme každý týden,
takhle velký ale jen tak jednou za 10 let.

Poslední podobný jsme zaznamenali
v únoru 2007 u Břeclavi, ten byl sice ještě
stokrát jasnější, shořel ale prakticky úplně
v atmosféře. Předtím letěl obdobný v roce
2000 u Vimperku.
Který poslední meteorit tedy dopadl u nás a podařilo se jej najít?
To bylo 6. května 2000. Říká se mu denní
bolid Morávka, protože letěl krátce po poledni. Našel se hned díky tomu, že dopadl
vedle náhodného svědka.

„

Co prosím?
No opravdu, šlo o velkou náhodu. Stalo se
to v Beskydech. Tenkrát byla sobota po
obědě, kolem 14. hodiny, krásné květnové
počasí, kdy lidé už byli na svých chalupách. Jeden pán s rodinou měl na chatě ro-

Štěstí jste měl až u meteoritu, který
dopadl na pole na Vysočině. Těsně
před jeho pádem jste dokončili instalaci nových digitálních kamer
v takzvané bolidové síti, která teď
hlídá oblohu nad naším územím…
Když jsme 9. prosince v podvečer skončili
modernizaci celé sítě a vraceli se autem
s kolegy z Moravy, tak jsem seděl na místě vedle řidiče. Najednou vidím, jak se
nebe zablesklo a obloha se rozsvítila.
Říkal jsem kolegům: Hoši, tam snad letěl
velký bolid. Oni na to říkali, že prý to už vidím všude. (smích)
Kde jste v tu dobu zrovna byli?
Půl hodiny jízdy od mého pracoviště na
hvězdárně v Ondřejově u Prahy. Nové kamery poskytly skvělé snímky, které jsme

Hledáme něco velkého jako pěst s černým
povrchem. Detektory ale nepoužíváme.

dinnou slavnost. No a najednou jim do
smrku na zahradě narazil meteorit a dopadl na zem. Ten pán a jeho vnučka byli přímo v tu chvíli u toho.
To je neuvěřitelná náhoda. A oni věděli, čeho se stali svědky?
Došlo jim to. Pádu meteoritu předcházel
světelný úkaz, ale i charakteristické dunění. To je podobné jako kanonáda. Třeba
jako hrom to nezní. Mně se nikdy nic takového nepoštěstilo.

ihned měli k dispozici. Díky nim mi bylo
jasné, že z tohoto bolidu musely na zem
dopadnout meteority. V tu chvíli na
hvězdárně začala místo odpočinku pro nás
platit nejvyšší bojová pohotovost. Moc
jsme toho s kolegou Jiřím Borovičkou nenaspali, dlouho do noci jsme proměřovali
snímky a počítali.
Laicky zjednodušeno: Do atmosféry
vlétl balvan, jehož velká část shořela
a zbytek se pak rozpadl.

Česká republika
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meteoritů
Ano, byl to větší balvan o průměru přibližně půl metru a hmotnosti 180 kilo. Pak se
ve výšce kolem 37 kilometrů, někde nad
Vírskou přehradou, rozpadl na mnoho částí. Ty padají rychlostí volného pádu a záleží hlavně na větru, kam je nasměruje. Vítr
ale fouká v každé vrstvě atmosféry různě,
takže spočítat místo dopadu je těžké. Představte si, že máte prudkou řeku, když tam
hodíte kámen, tak nespadne hned na dno,
ale proud ho nese a kámen klesá. A v té atmosféře je několik různých proudů.
A vy musíte zjistit, kam vzdušné proudy různých směrů a intenzity tyto letící kameny odnesly...
Přesně. A tady se nejvíc projevuje to naše
české know-how: Jak spočítat, kam meteorit dopadl a jak byl velký. Oslovili jsme
meteorology, ale i řízení letového provozu a snažili se přesně zjistit, jak v různých
hladinách atmosféry foukal vítr, abychom mohli co nejpřesněji spočítat, kam
mohl meteorit dopadnout. A podle těch
výpočtů pak na mapě zakreslíme oblast
dopadu. V tomto případě byla hodně dlouhá, asi 30 kilometrů, nicméně díky znalosti profilu větrného pole se nám ji podařilo
významně zúžit.
Tělesům, která se takto podaří zachytit kamerou a spočítat místo jejich
dopadu, se říká, že jsou s rodokmenem. Mnoho takových asi není, že?
Na světě je jich pouze 23, a náš tým pracoval – ať už zcela, anebo se významně podílel – na analýze víc než poloviny z nich.
Ale deset se jich nejdříve našlo a teprve
pak se počítala jejich dráha. Takže meteoritů, které dopadly neznámo kam, a vědci
podle záznamů spočítali jejich dráhu, místo dopadu a pak je teprve našli, těch je na
světě pouze 13. A šest takových jsme
kompletně spočítali my. Takže jsme
v tom asi opravdu dobří. (smích)

Dá se tedy říct, že čeští experti jsou
nejúspěšnější „lovci meteoritů“?
(Na snímku ve výřezu vlevo je úlomek
z tzv. Čeljabinského meteoru, jehož dráhu
letu popsali jako první právě Češi.)
Tak on hlavně účel naší práce není jen
hledat meteority, ale získávat co nejúplnější informace o těchto tělesech jen z jejich zaznamenaného průletu atmosférou.
Zjišťujeme třeba i to, odkud pocházejí,
jaké mají složení, strukturu, pevnost.
Používáte detektory kovu?
Detektory nepoužíváme. V tomto případě
totiž hledáme velmi čerstvý kámen, který
se od ostatních díky sametově černé kůrce významně odlišuje. Z výpočtů víme,
že ten největší kus může vážit asi tak jeden kilogram. Hledáme tedy něco velkého jako pěst, a na to jsou nejlepší oči.
Navíc hrozí, že takový vzácný kousek najde místo nadšence do astronomie spekulant, který se jej pak pokusí prodat třeba do zahraničí, ne?
Bohužel, stát se to může, ale musím zdůraznit, že když meteorit dopadne v Česku, tak patří státu a je trestné s ním obchodovat. Když ale někdo nález řádně
ohlásí, může dostat i nálezné. Na webu
Astronomického ústavu Akademie věd
v Ondřejově jsou informace, jak má takový meteorit vypadat, jak s ním nakládat,
a i kontakt, kam nález oznámit.
Z meteoritu, který spadl na Vysočině,
zatím máte dva úlomky. Co teď s nimi?
Zkoumáme je. Meteoritů je mnoho desítek typů s různým složením. Je to nesmírně zajímavý materiál. Třeba ten, který se
teď našel, se objevil při vzniku naší sluneční soustavy. Je to hornina, která se víc
než čtyři a půl miliardy let nezměnila. Dozvíme se z nich velmi mnoho cenných informací o životě asteroidů.

Nebeská tělesa s rodokmenem
O meteoritech, které se podařilo zachytit kamerou
a následně spočítat – například na základě rychlosti
a proudění atmosférických větrů – dráhu jejich dalšího
letu a místo dopadu, se říká, že jsou s rodokmenem.
A Češi jsou v objevování a analýze takových těles mezi
absolutní světovou špičkou už řadu let. První takový
meteorit na světě se podařilo zaznamenat kamerami ze
dvou míst v dubnu 1959 nad středními Čechami a čtyři jeho
úlomky byly nalezeny východně od Příbrami. „Tak byl tento obor založen. My, tedy já a můj
kolega Jiří Borovička, jsme už žáci světově proslulého astronoma Zdeňka Ceplechy (na snímku,
pozn. red.), který se tomuto oboru věnoval celý život,“ popisuje astronom Pavel Spurný.

Drama ragbistů z Uruguaye se stalo námětem pro film. Ve výřezu je vidět,
jak vypadá tělo člověka, které bylo ve sněhu desítky let.
FOTO | YOUTUBE

Trosky a lidské kosti aneb
Když letadlo zmizí z radaru
ZÁBLESK
HISTORIE
CHILE | Evropa truchlí nad oběťmi pádu
německého letadla společnosti Germanwings, které se zřítilo v horském průsmyku francouzských Alp. Lidé se dožadují jasných odpovědí, za jakých okolností
ke katastrofě došlo. Přitom některé letecké
tragédie jsou zahaleny tajemstvím i dlouhé
desítky let. Výročí jedné z nich si připomínáme tento pátek, uplynulo od ní už 54 let.
V pondělí 3. dubna 1961 zmizel v chilském pohoří And letoun, na jehož palubě
cestovalo fotbalové mužstvo. Hráči a realizační tým chilského klubu Green Cross se
po remíze 1:1 v zápase s Osorno Seleccion
vraceli ono pondělí letadlem zpět do hlavního města Santiago de Chile. Na letišti se
tým rozdělil a nastoupil do dvou letadel, do
osudného stroje Douglas usedlo 24 z nich.
Zatímco první letadlo doputovalo
domů v pořádku, druhé zmizelo z radarů.
Co se stalo, není jasné. Pátrání bylo neúspěšné, a ačkoliv se šířily spekulace, že pilot jednoho ze záchranných letadel zahlédl v nepřístupném horském terénu jakési
trosky, nikdy nebylo nic oficiálně potvrzeno. Až nyní. Koncem letošního února se
k oblasti předpokládaného dopadu
Douglasu vyšplhala chilská horolezecká
výprava. Naskytl se jí děsivý pohled. Po
svazích ležely rozházené trosky letadla
i lidské kosti, které byly vidět díky tomu,
že sníh v této lokalitě nebývale roztál.
„Byl to dechberoucí okamžik. Cítili

jsme energii toho místa a dýchali jsme
jeho bolest,“ cituje agentura AP jednoho
ze členů expedice Leonarda Albornoze.
Přesné místo horolezci nezveřejnili, aby
zabránili případnému rabování.

Kanibaly z nouze
Pár let po této chilské tragédii, v pátek
13. října 1972, otřásla světem další podobná tragédie. Tentokrát v horách ztroskotalo mužstvo ragbistů z Uruguaye, kteří se
na zápas do Chile vydali i s rodinami. Na
hranici států letadlo kvůli špatnému počasí
narazilo ve výšce 4 200 metrů nad mořem
do hory a zřítilo se. Část pasažérů zemřela
hned při nárazu, další v prvních dvou nocích a některé později zavalila lavina. Souhru tragických okolností zázračně přežilo
6 lidí, kterým ale brzy došly potraviny.
V bezvýchodné situaci se někteří odhodlali sníst maso mrtvých členů posádky. Několik nejsilnějších mužů se vydalo na dalekou cestu za pomocí. Nakonec se jim to podařilo a všech 16 „trosečníků“ bylo po
71 dnech zachráněno. O drsném příběhu
vzniklo několik knih i filmů, třeba americký snímek s názvem Přežít.
(jos)

8-21
INZERCE

14 3. dubna 2015

V PÁTEK VAŘÍ
Jitka Thóthová (24)

Maminka z Vratislavic nad Nisou je na mateřské s Emilkou, předtím pracovala jako servírka nebo prodavačka. Ráda cestuje s přítelem Bohumilem, kterého baví silniční motorky. Sympatická
brunetka v kuchyni experimentuje. Má
ráda těstoviny, hovězí steaky a pizzu.
Nesnáší rajskou, mořské plody, nikdy
by neochutnala šneka nebo červa.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Marcela Urbanová (49)

Marcela je rozvedená
maminka dospělé dcery. Poprala se s nádorem na mozku. Žije
v centru sociální rehabilitace v Dubé, kde se
snaží o návrat do normálního života. Bez chodítka se neobejde, chce ale dokázat, že i s handicapem
zvládne připravit dobrou večeři. Pracovala jako kadeřnice, dnes je v invalidním důchodu. Nejčastěji připravuje českou kuchyni. Má ráda vepřo knedlo
zelo. Nesnáší rajskou omáčku a nikdy
by nesnědla červenou řepu a celer.
Úterý: Lukáš Mihály (24)

Pošťák Lukáš má rád
legraci, svoje čtyři pejsky a koníčky, k nimž
patří natáčení videí na
internet. Bydlí v menším bytě v České Lípě
s kamarádkou ze střední školy. Lukáš je gay, momentálně je
bez přítele. Nejraději má bramborový
salát, těstoviny, špagety, zeleninu
a sýry. Nejí většinu masa, houby a ryby.
Středa: Etela Váradiová (38)

Rozvedená maminka
dvou dcer bydlí v libereckém paneláku. Po
otci je maďarského původu. Vydává obědy
v jídelně pro handicapované děti. Volný
čas tráví na procházkách či výletech do
přírody. Miluje svíčkovou omáčku. Nesnáší tučná jídla, mořské plody, nikdy
by nesnědla dršťkovou polévku.

Čtvrtek: Tomáš Šarbort (39)

Žije sám v libereckém
bytě, z předchozího
vztahu má devítiletého syna. Pracuje ve stavebnictví, s kolegou
zařizují koupelny. Má
rád retro styl, Karla
Gotta a sbírá angličáky. Sportuje venku
a jezdí na jednokolce. Nejraději vaří polévky a guláše. Miluje svíčkovou. Nikdy by nesnědl šneka nebo brouky.

Česká republika

Andělská křídla u stolu
V pořadu Prostřeno! na
Primě bojují Severočeši.
LIBERECKÝ KRAJ | Tento týden tečou
slzičky dojetí a z trémy. Všichni bodují
vysoko, nikdo nechce nikoho zarmoutit. Jako kdyby soutěžící mávali andělskými křídly. Je to vůbec Prostřeno!?
První hostitelka Marcela (49) servírovala menu v centru sociální rehabilitace, kde se snaží vrátit zpátky po operaci
mozku. Neobejde se bez chodítka a občasné pomoci asistentky, což všichni berou s pochopením. Marcela zvládla kucmoch – bramborák se škvarky a zelím.
Stihla upéct i domácí bagetky a nakonec nezapomněla ani na kávičku!
Gay Lukáš (24) žije s kamarádkou
a čtyřmi malými jorkšíry v hodně zabydleném bytě. Hostům nevadily stísněné
prostory ani obyčejné menu. Lukáš zabodoval špenátovou polévkou. Teď je
bez partnera a doufá, že v pořadu zaujme „nějakého pořádného chlapa“.
Etela (38) se přihlásila proto, aby svému bývalému dokázala, že umí vařit.
Zelňačku a šťouchané brambory zvládla
i ve stresu. Párkrát sice ve středu tekly

Na Liberecku vaří tři ženy a dva muži. Pondělní soutěžící dokonce potřebuje
pomoc asistentky, ale ani to nikomu nevadí.
FOTO | FTV PRIMA
slzičky, ale jen když hostitelka zavzpomínala na své těžké dětství.
Tomáš (39) ve čtvrtek trochu trpěl.
Ale překvapil sbírkou angličáků a také
fotek, plakátů a desek Karla Gotta, má
doma i pár vlastních vynálezů. Zvládá
jednokolku, s níž si v Liberci dojel na
nákup. Jídlo tolik nezaujalo, ale hosté si
užili retro zábavu. Tomáš s kamarádem

převlečeni za Hložka a Kotvalda uspořádali malý koncert.
Jitka (24) uspořádá v pátek pyžamovou party. Hosty pobaví šmejdění v ložnici, kde najdou Jitčiny erotické fotky.
A nápadité menu všem zachutná.
Kdo vyhraje? Sledujte soutěžní pořad
Prostřeno! na televizi Prima každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z LIBERECKÉHO KRAJE
Předkrm – Šneci, Caprese

Ingredience – Šneci: 1 listové těsto, hořčice, 1 plátkový tvrdý sýr, 100 g salámu,
100 g šunky, 50 g nivy, oblíbené koření,
1 vejce. Caprese: 5 rajčat, 2 mozzarelly, čerstvá bazalka, olivový olej, balsamico (dle chuti – nemusí být).
Postup: Na šneky si nejprve rozválíme
listové těsto, které potřeme slabou vrstvou hořčice, můžeme použít i osvědčené koření. Poklademe plátky sýra, šunky, oblíbeného salámu. Smotáme a nakrájíme na zhruba 1 až 2 cm široká kolečka, která klademe na pečicím papírem vyložený plech. Do středu každého
šneka vložíme kousek nivy a můžeme
potřít rozšlehaným vejcem. Dáme do
předem vyhřáté trouby a pečeme
na 170 stupňů dozlatova (asi 20 minut).
Caprese: Rajčata omyjeme, nařežeme
(ale nedořízneme!) na plátky. Do vzniklých zářezů vložíme na kolečka nakrájenou mozzarellu a lístky bazalky. Pokapeme olivovým olejem. Kdo má rád, podává ještě pokapané balsamikem.

Kuřecí rolky, šťouchané brambory,
gratinovaná mrkvička
Ingredience: 1 kg kuřecích prsou, 1 balíček mraženého listového špenátu,
10 plátků slaniny, 1 mozzarella,
3 stroužky česneku, máslo, sůl a pepř.
Šťouchané brambory: 1,5 kg brambor, 200 g slaniny, 1 cibule, sůl. Glazovaná mrkvička: kus másla, špetka soli,
500 g mrkve, 1 až 2 lžíce medu.

Postup: Kuřecí prsa naklepeme, osolíme a opepříme. Potřeme rozmačkaným
česnekem, na každý plátek položíme
plátek mozzarelly, půl kostky špenátu,
zavineme, zabalíme do plátku slaniny
a sepneme párátkem. Závitky dáme do
pekáčku, přidáme kousek másla a pečeme asi dvacet minut na 230 °C. Brambory oloupeme a uvaříme v osolené vodě
doměkka. Na vyškvařené slanině zpěníme pokrájenou cibuli a přidáme k bramborám a spolu rozšťoucháme. Mrkev nakrájíme na plátky, malou necháme vcelku, povaříme v lehce osolené vodě. Propláchneme studenou vodou a před podáváním osmahneme na másle, kam přidá-

me trochu medu. Necháme chvíli restovat, až se mrkev leskne.
Dezert – Nebe v hubě

Ingredience: Cukrářské piškoty, jahodový, hruškový a broskvový kompot,
0,75 l mléka, 2 vanilkové pudinky, čtvrtka másla, půlka tvarohu. Postup: Podle
návodu uvaříme hustý pudink, ještě do
teplého zašleháme máslo, přidáme tvaroh a cukr. Piškoty vyskládáme do misky. Pokapeme je šťávou z kompotů, přidáme krém, okapané kompotované ovoce, opět piškoty a skončíme krémem.
Ozdobíme ovocem a necháme vychladit a ztuhnout v lednici.
Dezert – Čokoládová pěna
Ingredience: 1 čokoláda na vaření,
1 lžíce másla, 2 až 3 vejce, troška cukru
krupice. Postup: Čokoládu s máslem
necháme roztát ve vodní lázni. Vejce oddělíme na žloutky a bílky. Vejce s cukrem nad vodní lázní vyšleháme do bílé
pěny a bílky ušleháme dotuha. Vše smícháme dohromady a necháme v pohárech ztuhnout asi čtyři hodiny v lednici.

sobota 4. dubna 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.00

12.00
12.30
13.00
13.05
14.30
15.55
17.05
18.25
18.55
19.00
19.45

Žofín, ostrov vzpomínek a snů 6.50
Polopatě 7.40 Třetí patro (2/6) 8.45
Gejzír 9.15 Příběhy slavných... Irena
Kačírková 10.10 Všechnopárty 11.05
O hloupé havířce. Pohádka (ČR, 1990)

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Zprávy
O nejchytřejší princezně
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969)
Čerte, drž se svého kopyta!
Sen o krásné panně
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.20
6.40
7.05
7.35
8.25
8.55
10.05
11.00
11.35
13.40
15.05
17.10
18.15
18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (24)
Král džungle II (12)
Looney Tunes: Úžasná show II
(18, 19)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (13)
Koření
Volejte Novu
Italské námluvy
Výměna manželek
Hudbu složil, slova napsal
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (22)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

DOBRODRUŽNÝ

6.05
7.05
7.35
8.10
9.20
9.40
12.10
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (9)
Jake a piráti ze Země Nezemě II
Autosalon
Autosalon Extra
Cesta kolem světa za 80 dní
Dobrodružná komedie
Jeden z nich je vrah
Krimifilm (ČR, 1970)
Vraždy v Midsomeru IV
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Gilmorova děvčata V
(18) 7.10 Hra na vraždu 8.45 Ztracený a nalezený
10.55 Beze stopy II (21) 11.45 Odložené případy VII
(16) 12.35 Ostrov, akční sci-fi film (USA, 2005)
15.05 Strašidla z vikýře, rodinná komedie (ČR,
1987) 16.45 Čtyřlístek ve službách krále, anim. film
(ČR, 2014) 18.30 Pětka s hvězdičkou, komedie (ČR,
1985) 20.00 Nejkrásnější hádanka, pohádka (ČR,
2007) 22.05 Nevěrná, thriller (Fr./N/USA, 2002)
0.20 Informátor!, krimifilm (USA, 2009)

SOUTĚŽNÍ

Prima cool
6.50 Konspirační teorie (7) 7.40 Laboratoř pro
chlapy Jamese Maye (2) 8.45 Magazín Ligy mistrů
UEFA 9.20 Kurýr (3, 4) 11.25 Kravaťáci II (8) 12.20
Doteky osudu (11) 13.20 Bizarní jídla s Andrewem
Zimmernem (3) 14.20 Konspirační teorie (7) 15.15
Simpsonovi VII (8-10) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20
Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi VII (11)
18.55 Simpsonovi VII (12) 19.30 Simpsonovi VII (13)
20.00 Apokalypsa ve znamení zvěrokruhu 22.05
Univerzální voják 4: Odplata 0.20 Hrajeme
s Alim 0.55 Re-play 1.25 Applikace 2.00 Univerzální voják 4: Odplata 3.45 Doteky osudu I (11) 4.30
Laboratoř pro chlapy Jamese Maye I (2)

Prima love

20.00 Zázraky přírody
21.10 Pomozte dětem... aneb když
hvězdy nejen tančí
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Přelet nad kukaččím hnízdem
Drama (USA, 1975). Hrají
J. Nicholson, L. Fletcherová,
B. Dourif, W. Redfield a další
0.25 Vzájemná objetí
Romant. drama (Kan./USA, 2008).
Hrají M. Pfeifferová, A. Kutcher,
K. Batesová, S. Hudson a další
2.10 Kriminálka Paříž
3.30 Bydlení je hra
3.55 Postřehy odjinud
4.00 Zahrada je hra
4.25 Vyzkoušejte si...

SÉRUM PRAVDY

20.20 Piráti z Karibiku: Na vlnách
podivna
Dobrodružný film (USA, 2011).
Hrají J. Depp, P. Cruzová, G. Rush,
I. McShane, S. Graham. Režie
R. Marshall
23.05 Resident Evil: Afterlife
Horor (USA, 2010). Hrají M. Jovovichová, K. Coates, B. Kodjoe,
A. Larterová, W. Miller a další
0.55 Umění války 3: Odplata
Akční film (USA, 2009). Hrají
A. „Treach“ Criss, S. Hi Leeová,
T. Toda, L. Lee, W. Derosa a další
2.25 Novashopping
2.55 U Haliny v kuchyni
3.50 DO-RE-MI

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Hartova válka
Válečný film (USA/ČR, 2002).
Hrají B. Willis, C. Farrell, T. Howard
a další. Režie G. Hoblit
0.35 Clementine
Akční film (USA, 2004). Hrají
D. Lee, S. Seagal, S. Eunová
a další. Režie D. Kim
2.40 Vraždy v Midsomeru IV
Zahrada smrti. Krimiseriál (VB,
2000). Hrají J. Nettles, D. Casey,
L. Howardová, J. Wymarková,
M. Tyzacková a další
4.20 Jane Doe: Zmizení
Krimidrama (USA, 2005). Hrají
L. Thompsonová, W. R. Moses

10.55 Posel ztracených duší II (6) 11.55 Kráska
a zvíře (7) 12.55 Deník zasloužilé matky III (12)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku (9, 10) 14.25
Danielle Steelová: Jednou za život 16.25 Džungle
rtěnek II (13) 17.20 Jamie vaří rychlovky (13) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VII (9) 18.55
Deník zasloužilé matky III (13) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku (11, 12) 20.15 Pronásledované
22.15 Kráska a zvíře II (17) 23.15 Tajný deník call girl
IV (7) 23.45 Džungle rtěnek II (13) 0.40 Volejte
Věštce 2.45 Tajný deník call girl IV (7) 3.08
Nespoutaný anděl (146) 3.55 Alisa - Jdi za svým
srdcem (122) 4.35 Vraždy v Kitzbühelu VI (8)

Fanda
6.30 Mistři aukcí II (9, 10) 8.00 Star Trek: Nová
generace (3) 8.45 ATP World Tour Masters 1000 Miami 10.25 ATP World Tour Masters 1000 - Miami
12.20 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 14.15
Lovci zločinců (14) 15.20 Kobra 11 V (5) 16.15 Star
Trek: Nová generace (4) 17.05 Nová cestománie (3)
17.40 Návrat pana účetního 19.35 Star Trek: Nová
generace (5), seriál (USA, 1987) 20.20 Útěk
z Alcatrazu, thriller (USA, 1979) 22.20 Ninja Assassin, akční film (N/USA, 2009) 0.05 K.O. Night (567)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Ecce homo
Homolka. Filmová komedie (ČR, 1969)
7.45 Hoří, má panenko. Komedie (ČR,
1967) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Náves (4/10)

12.00 Herecký poločas Miroslava
Donutila aneb Ještě pořád se
něco děje...
13.00 Zprávy
13.05 Motanice
Pohádka (ČR, 1988). Hrají P. Kostka, J. Vinklář, R. Lukavský a další
14.15 Hogo fogo Homolka
Komedie (ČR, 1970). Hrají J. Šebánek, M. Motlová a další
15.35 Babička (1/2)
Rodinné drama (ČR, 1971). Hrají
J. Kurandová, L. Šafránková a další
17.05 Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951). Hrají J. Werich,
N. Gollová, M. Vášová a další
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 Šakalí léta
Komedie (ČR, 1993). Hrají J. Špalek, M. Dejdar, J. Abrhám a další
21.55 Valmont
Drama (Fr./VB, 1989). Hrají
C. Firth, A. Beningová a další
0.09 Výsledky losování Šťastných 10
0.10 Místo činu - Schimanski
Výměna. Kriminální cyklus (N, 1986)
1.40 Zázraky přírody
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.20 Banánové rybičky
4.45 Padající květináč
5.15 Sváteční slovo kněze M. Hlávky
5.20 Postřehy odjinud

6.25
6.35
6.55
7.25
8.15
8.45
9.55
10.20
11.20
13.15
14.40

17.10
18.50
19.30
20.20
21.25
22.05
0.25
1.10
1.40
2.10
3.15
4.00
5.05

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (25)
Král džungle II (13)
Looney Tunes: Úžasná show II
(20, 21)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (11)
Král zlodějů
Dva a půl chlapa VIII (1)
Víkend
Matilda
Komedie (USA, 1996). Hrají
M. Wilsonová, D. DeVito a další
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978). Hrají O. Kaiser,
D. Kolářová, T. Holý a další
Jádro
Sci-fi thriller (VB/USA, 2003).
Hrají A. Eckhart, H. Swanková,
T. Karyo, S. Tucci, D. Lindo a další
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995). Hrají L. Potměšil, R. Hrušínský ml. a další
Helena (23)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (7)
Kovbojův návrat. Seriál (ČR). Hrají
S. Norisová, J. Satoranský a další
Okresní přebor (6)
Lucka. Komediální seriál (ČR, 2010).
Hrají O. Vetchý, D. Novotný a další
Odstřelovač
Akční film (USA, 2007). Hrají
M. Wahlberg, D. Glover a další
Kriminálka New York II
Volejte Novu
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Výměna manželek
Novashopping

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (10)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(24)
8.15 Tajemství války (23)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dvojčata
Komedie (USA, 1988). Hrají
D. DeVito, A. Schwarzenegger,
K. Prestonová a další
12.15 Receptář prima nápadů
13.40 Big Ben IV (6)
Malování s Vincentem. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.45 Vraždy v Midsomeru IV
Smrtící anděl. Krimiseriál (VB,
2000). Hrají J. Nettles, D. Casey,
L. Howardová a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Tři veteráni
Pohádka (ČR, 1983). Hrají R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr a další
22.20 Rozchod!
Romantická komedie (USA, 2006).
Hrají J. Anistonová, V. Vaughn,
J. L. Adamsová, N. Aumanová,
C. Hauser a další. Režie P. Reed
0.35 Hawaii 5-0 II (17)
Bojovník. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan a další
1.30 Tajemství války (23)
2.30 Vraždy v Midsomeru IV
Smrtící anděl. Krimiseriál (VB,
2000). Hrají J. Nettles, D. Casey,
L. Howardová a další
4.10 Tři veteráni

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Perfektní skóre 7.45
Strašidla z vikýře, rodinná komedie (ČR, 1987) 9.20
Italské námluvy, romant. komedie (USA, 1994)
11.30 Koření 12.25 Pětka s hvězdičkou, komedie
(ČR, 1985) 13.55 Nejkrásnější hádanka, pohádka
(ČR, 2007) 15.50 Sandokan se vrací, dobr. film
(It., 1977) 18.05 Sue Thomas: Agentka FBI (17, 18),
seriál (USA, 2002) 20.00 Až tak moc tě nežere,
romant. komedie (N/USA, 2009) 22.25 Nic než
pravda, thriller (USA, 2008) 0.25 Hex II (3)

Prima cool
7.10 Konspirační teorie II (1) 8.05 Laboratoř pro
chlapy Jamese Maye (3) 9.10 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (3) 10.10 Záblesk budoucnosti
(9) 11.10 Kravaťáci II (9) 12.05 Doteky osudu (12)
13.05 Top Gear 2011 (1) 14.05 Konspirační teorie II
(1) 15.05 Simpsonovi VII (11-13) 16.35 Apokalypsa
ve znamení zvěrokruhu 18.30 Simpsonovi VII
(14-16) 20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku 22.35
Živí mrtví IV (14) 23.35 American Horror Story:
Asylum (3) 0.30 Percy Jackson: Zloděj blesku 2.45
The Walking Dead IV (14) 3.25 American Horror
Story: Asylum (3) 4.10 Doteky osudu I (12) 4.50
Laboratoř pro chlapy Jamese Maye I (3)

Prima love
7.55 Trosečníci v ráji II (6) 8.55 Pekelná výzva 9.55
Super drbna VI (10) 10.55 Posel ztracených duší II
(7) 11.55 Kráska a zvíře (8) 12.55 Deník zasloužilé
matky III (13) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(11, 12) 14.25 Jeden z nich je vrah 16.25 Closer VI (1)
17.20 Jamie vaří rychlovky (14) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA VII (10) 18.55 Deník
zasloužilé matky III (14) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku (13) 19.50 Jak jsem poznal vaši matku (14)
20.15 Děti moje 22.50 Chirurgové VIII (1) 23.50
Tajný deník call girl IV (8) 0.20 Closer VI (1) 1.15
Volejte Věštce 3.15 Tajný deník call girl IV (8) 3.40
Nespoutaný anděl (147) 4.25 Alisa - Jdi za svým
srdcem (123) 5.05 Vraždy v Kitzbühelu VI (9)

pondělí 6. dubna 2015
ČT1
6.00

Princezna se zlatou hvězdou. Pohádka
(ČR, 1959) 7.15 Prstýnek. Veselohra
(ČR, 1944) 8.50 Krakonoš a lyžníci.
Komedie (ČR, 1980) 10.05 O víle
Arnoštce. TV pohádka (ČR, 2001)
10.55 Saturnin. Komedie (ČR, 1994)

12.35 O Šípkové Růžence
Pohádka (ČR, 2006). Hrají
M. Šoposká, Z. Adamovská a další
13.35 O svatební krajce
Pohádka (ČR, 2003). Hrají K. Issová, M. Bahúl, B. Turzonovová a další
14.55 Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972). Hrají J. Šebánek, M. Motlová a další
16.25 Babička (2/2)
Rodinné drama (ČR, 1971). Hrají
J. Kurandová, L. Šafránková a další
17.45 Pekařův císař
Komedie (ČR, 1951). Hrají J. Werich,
N. Gollová, M. Vášová a další
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009). Hrají T. Voříšková, J. Mádl, V. Postránecký a další
21.40 Amadeus
Drama (USA, 1984-2001). Hrají
F. Murray Abraham, T. Hulce a další
0.34 Výsledky losování Šťastných 10
0.35 Profesionálové
Starý pes se novým kouskům
nenaučí. Krimiseriál (VB, 1977)
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 DoktorKA
2.50 Toulavá kamera
3.20 Objektiv
3.45 Bydlení je hra
4.10 Chalupa je hra
4.35 Hobby naší doby

NOVA
6.15
6.30
7.55
9.40
10.35
12.45
14.50
16.45
18.30
19.30
20.20

21.30

22.30
23.20
0.10
2.05
2.40
4.30
5.05

Oggy a Škodíci
Scooby-Doo! Maska Modrého
sokola
Casper
Komedie (USA, 1995). Hrají
C. Moriartyová, B. Pullman a další
O medvědu Ondřejovi
Pohádka (ČR, 1959). Hrají J. Marvan, A. Morávková a další
Souboj Titánů
Fantasy film (VB, 1981). Hrají
H. Hamlin, J. Bowkerová a další
Kosmetička a zvíře
Komedie (USA, 1997). Hrají
F. Drescherová, T. Dalton a další
O zatoulané princezně
Komedie (ČR, 1988). Hrají L. Tomková, P. Mikula, J. Bonaventura
Jak vycvičit draka
Animovaný film (USA, 2010).
Režie D. DeBlois, Ch. Sanders
Ulice (2796)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (109)
Poznej svého nepřítele. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, I. Janžurová a další
Mentalista VI (4)
Rudý pořadník. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (3)
Stoupenci zla II (9)
Souboj Titánů
Fantasy film (VB, 1981)
Novashopping
Kosmetička a zvíře
Komedie (USA, 1997). Hrají
F. Drescherová, T. Dalton a další
Áčko
Novashopping

6.30
7.00
7.30
8.35
10.40

12.15

14.15
16.15
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.45

1.40
3.10

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (10)
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (11)
Winx Club IV (23, 24)
Příběh o Zoufálkovi
Anim. pohádka (USA, 2008)
Lelíček ve službách Sherlocka
Holmese
Komedie (ČR, 1932). Hrají V. Burian,
M. Frič, L. Baarová, F. Bulín a další
Velikonoční superzajda
Rodinná komedie (USA, 2011).
Hrají J. Marsden, K. Cuocuo-Sweetingová, D. Hasselhoff a další
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972). Hrají L. Lipský,
J. Sovák, M. Kopecký a další
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956). Hrají J. Bek,
E. Klepáčová, A. Vránová a další
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (330)
Poslední šance. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Život s nepřítelem
Thriller (Kan., 2005). Hrají S. Lancasterová, M. Humphrey a další
Vraždy v Kitzbühelu XI (9)
Casino. Krimiseriál (Rak., 2011).
Hrají K. Sprengerová, H. Sigl,
H. Marecek a další
Lelíček ve službách Sherlocka
Holmese
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (11) 6.10 Král zlodějů 7.20
Sue Thomas: Agentka FBI (17, 18) 9.05 Až tak moc
tě nežere 11.40 Sandokan se vrací 13.55 Setkání
v červenci 15.40 Byl jednou jeden polda 17.20 Upíří
deníky IV (1) 18.10 Odložené případy VI (15) 19.05
Gilmorova děvčata V (19) 20.00 Podivuhodný
případ Benjamina Buttona, drama (USA, 2008)
23.05 Už tady nežijeme, drama (USA/Kan., 2004)
0.55 Zachraň mě II (12), seriál (USA, 2005)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů VII (17) 9.45 Futurama IV (12)
10.15 Taková moderní rodinka III (4) 10.45 Kdo
přežije: Gabon (6) 11.45 Záblesk budoucnosti (9)
12.45 Nultá hodina (3) 13.45 Taková moderní
rodinka III (5) 14.15 Simpsonovi VII (14-16) 15.45
Vychovávat Hope II (2) 16.15 Futurama V (1) 16.45
Bořiči mýtů VII (18) 17.50 Hvězdná brána V (16)
18.50 Simpsonovi VII (17-19) 20.15 Grimm IV (10)
21.20 Teorie velkého třesku VI (7) 21.50 Hannibal
II (10) 22.45 Smrtící lék, thriller (USA/N. Zél.,
2013) 0.40 Grimm IV (10) 1.30 Lovci duchů VI (11)
2.10 Smrtící lék 3.40 Kdo přežije: Gabon (6) 4.25
Firma (11)

Prima love
11.55 Ukliďte si! (11) 12.25 Úplně normální (11) 12.55
Deník zasloužilé matky III (14) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku (13) 13.55 Jak jsem poznal vaši
matku (14) 14.25 Návrat komisaře Rexe X (6) 15.25
Diagnóza vražda V (7) 16.25 Policie Hamburk VII
(4) 17.20 Jamie vaří rychlovky (15) 17.55 Výměna
manželek USA VI (2) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (15) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (15, 16)
20.15 Myšlenky zločince IX (9) 21.20 Sběratelé
kostí VI (9) 22.20 Sex ve městě IV (4) 22.55 TOP
STAR magazín 23.55 Sex ve městě IV (4) 0.30
Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (4) 3.20
Nespoutaný anděl (148) 4.00 Alisa - Jdi za svým
srdcem (124) 4.45 Vraždy v Kitzbühelu VI (10)
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Jak na dobrá vína? Porozumět
přírodě a ve sklepě se snažit
Žernosecké vinařství
ze severních Čech slaví.
Mezi středně velkými
vyhrálo titul Vinařství
roku 2014. Jeho šéf
František Kupsa nedá
dopustit na rulandu.

Ředitel Žernoseckého vinařství
František Kupsa má důvod ke
spokojenosti. Jeho podnik se dostal do finále soutěže Vinařství
roku a získal první místo v kategorii středních vinařství.
FOTO | KAREL PEŠEK

5plus2
■ ROZHOVOR
ANDREA ANGERMANNOVÁ
ČR | O prestižní titul Vinařství roku poprvé v historii bojoval zástupce z Čech.
A rovnou mezi těmi středně velkými
zvítězil. „Do soutěže naše vinařství nominovala Asociace sommeliérů České
republiky. Udělalo nám to radost, protože tito odborníci vědí, kdy, k čemu a
jaké víno pít a určitě tuto nominaci řádně uvážili. Asi jim naše víno chutná,“
říká ředitel úspěšného Žernoseckého vinařství František Kupsa.
Co pro vás úspěch v prestižní soutěži znamená?
Je to ocenění práce všech lidí, kteří ve
vinařství pracují, protože za půl roku nikdo žádný dobrý výsledek neudělá, na
tom se pracuje dlouho.
Víno pěstujete na 31 hektarech a ročně vyrobíte zhruba 150 tisíc lahví
vína. A 60 procent prodáte bez reklamy takzvaně „ze dvora“. Zákazníků tedy máte dost?
To množství souhlasí, za dobrým vínem
zákazníci asi přijedou. Velká reklama je
dvousečná. Když zákazník zavolá nebo
pošle e-mail, že chce to a to víno a vy
ho nebudete mít, stává se z reklamy antireklama. Zákazníkovi musíte říci, že už
nemáte, a nepůsobí to dobře. My se snažíme si naše zákazníky udržet, aby se k
nám pro víno i díky našemu osobnímu
přístupu vraceli. Pořádáme degustace,
rodinné i firemní sešlosti, provedeme je
našimi unikátními historickými sklepy.
Víno není jen nápoj, vše začíná dobrou
péčí o vinice a zákazníky zajímá, jak
réva roste, co všechno potřebuje, jak se
hrozny zpracovávají… Když pak jedou
kolem, vzpomenou si, že se jim u nás líbilo, víno chutnalo a pak se vrací.
Jaké z odrůd dáváte největší
prostor a pěstujete ji na nejvíce hektarech?
Největší plochu má Müller-Thurgau, to
je nosná a plastická odrůda pro celé Če-

chy. Když se vrátíme do historie, Karel
IV. do Čech nechal přivézt révu z Burgund, my tak nedáme dopustit ani na odrůdy z „burgundské rodiny“, to znamená Rulandské bílé, šedé a modré, které
nabízíme pod mezinárodním názvem Pinot Noir. Jsou to odrůdy, které by se
měly v Čechách pro budoucnost zachovat, má to své opodstatnění.
Když jste v Žernosekách začínal,
byla zde šlechtitelská stanice. Zájem o výzkum a novinky vás zřejmě
neopustil, protože na vinici v Žalhosticích máte odrůdy Solaris, Johanniter a Savilon, že?
Nejsou to odrůdy z původního zdejšího
šlechtitelského sortimentu. Všechno
jsou to bílé odrůdy, Solaris a Johanniter
je původem z Německa, Savilon je od
kolegů z Moravy. Jsou to odrůdy, které
mají zvýšenou odolnost vůči chorobám,
což je velmi zajímavé z pohledu ekologického a současně i ekonomického. Pokud rok bude normální, budou zde stačit dva nebo tři chemické ošetřující postřiky. V tradičních vinicích u běžných
odrůd je těch postřiků potřeba až osm
podle průběhu roku.
Prozradíte, jaké vaše víno vám osobně chutná nejvíc?
To je složitá otázka. Je to jako s jídlem.
Někdy máte chuť na něco jednoduchého,
někdy si dáte nějakou specialitu, někdy
raději sáhnete po bílém, jindy po červeném. Řekněme, že u odrůd z burgundské
rodiny mám rád Rulandské bílé a modré.
To jsou odrůdy, které k nám do Polabí pa-

Vinařství roku 2014
Odborná porota nominovaná
Svazem vinařů ČR zvolila vítěze
ve třech kategoriích:
Velké vinařství
Chateau Valtice – Vinné sklepy
Valtice (Břeclavsko)
Střední vinařství
Žernosecké vinařství
(Litoměřicko)
Malé vinařství
Vinařství Špalek (Znojemsko)

tří a historie to potvrdila. Hodně pěstitelů se k nim zase vrací. Kdybych si já
osobně měl zvolit pouze jedno víno, tak
asi Rulandské bílé. Ale vybrat pouze jedno víno je velmi složité. V prodejně je
však potřeba mít větší sortiment.
Kolik odrůd je pro vinařství dobré
a kolik na vinohradu tak akorát?
Například ve Francii je v jednom vinařství čtyři až pět odrůd tak akorát. V Čechách historicky byl vždy sortiment bohatější. Je to dáno zřejmě klimatickými
i půdními podmínkami. A v neposlední
řadě, zákazník přijde do sklepa a chtěl
by si vybrat a někdy i ochutnat deset až
patnáct odrůd. Proto je dobře mít jich
víc. Ovšem každá má ve vinici své nároky, choulostivost na choroby… Ideální
by bylo mít šest až osm odrůd.

Říká se, že v Čechách se kvůli chladnějšímu počasí více daří bílým vínům, červená jsou lepší na Moravě.
Platí to stále, když se komise při
hodnocení u vás těšila na Pinot Noir
ročník 2012, výběr z hroznů?
Když je dobrý rok, v Čechách máme
krásná červená vína. Nejprve si musíte
porozumět s přírodou a pak se ve sklepě
snažit. Ročník 2012 byl v Čechách na
výrobu červených vín velmi příznivý.
My jsme ještě tento ročník trošičku přibrzdili, nechali jsme ho delší dobu ležet
na sudech, aby se kvalita skutečně projevila. Teď je v prodeji a odezva je dobrá.
Obliba vína v Česku roste. Umíme
podle vás ocenit ta dobrá?
Určitě, skok v přístupu k pití vína je
ohromný, avšak i dříve vinařství v Čechách dělala ze svých hroznů odrůdová vína. Zákazník byl zvyklý, že v
Roudnici bude krásný vavřineček, v
Žernosekách müller, tramín. Dnes jsou
nové technologie a přechod k nim byl
rychlý. Zákazníci pochopili, že víno,
za kterým jezdili, nemusí být stejné
každý rok. Rychle se naučili rozpoznávat dobrá a pěkná vína od těch méně
dobrých.
Dá se už nyní trošku předvídat,
jaký bude letošní rok, třeba podle
zimy?
Nedá a raději to ani neříkejme. Je ale
fakt, že zima byla mírná, což na jedné
straně je dobré, nejsou škody po zimních mrazech, na druhé straně mohou s
větší intenzitou přijít houbové choroby.
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hogo fogo Homolka.
Komedie (ČR, 1970) 10.20 Na cestě po
Floridě 10.50 Postřehy odjinud 10.55
Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
13.55 Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972). Hrají J. Šebánek, M. Motlová, H. Růžičková
15.20 Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951). Hrají J. Werich,
N. Gollová, M. Vášová a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Nagano. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Hříšní lidé města brněnského
Hluboká propast. Krimifilm (ČR,
1998). Hrají M. Vladyka, L. Lakomý,
M. Dlouhý, S. Zindulka a další
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Velký případ
Drama (ČR, 1999). Hrají J. Bartoška, J. Somr, T. Brodská a další
23.40 Prstýnek
Veselohra (ČR, 1944). Hrají O. Korbelář, V. Fabianová a další
1.15
Kalendárium
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 AZ-kvíz
2.20 Sváteční slovo kněze M. Hlávky
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.35
8.55
9.45
10.35
11.50
12.00
12.25

13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.35

23.30
0.15
1.05
1.50
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2795)
Ulice (2796)
Doktoři z Počátků (109)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (17)
Vzplanutí. Krimiseriál (USA, 2009).
Hrají K. Morrisová, J. Finn, T. Barry,
J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy II
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Hrdina z malého města. Krimiseriál (USA, 2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (248)
Dva a půl chlapa VIII (2)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (17)
Ulice (2797)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (565)
Padni, komu padni. Seriál (ČR,
2015). Hrají P. Rychlý, J. Čenský,
D. Morávková, R. Fiala a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (4)
Horko na padnutí. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenbergerová, G. Dourdan a další
Stoupenci zla II (10)
Kriminálka Miami IX (17)
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Mentalista VI (4)

6.30
7.00
7.25
7.50
9.35

10.35

12.35
13.35

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45
0.45
1.40
2.35
3.20

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (12)
Winx Club IV (25)
VIP zprávy
M.A.S.H (79, 80)
Walker, Texas Ranger IX (5)
Prezident. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (11)
Zlobivý syn. Krimiseriál (Fr., 2002).
Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx a další. Režie A. Wermus
Wolffův revír II (24)
Rozhovor. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Návrat komisaře Rexe X (7)
Poslední sázka. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další
Rosamunde Pilcherová: Dvě sestry
Romantický film (N, 1997). Hrají
E. Habermannová, Ch. Schulzová,
A. Elsholz, G. Olschewski a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (56)
Nejsem služka. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka, J. Dvořák
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (14)
Spravedlnost v krvi IV (16)
Vraždy v Kitzbühelu XI (10)
Walker, Texas Ranger IX (5)
Wolffův revír II (24)

5.15 Svět Nova Cinema 6.05 Looney Tunes: Úžasná
show II 7.30 Méďa Béďa (41, 42) 7.50 Jak vycvičit
draka 9.30 Mentalista VI (4) 10.20 Odložené případy VI (15) 11.30 Nové trable staré Christine V (14, 15)
12.15 Upíří deníky IV (1) 13.05 Gilmorova děvčata V
(19) 14.20 Podivuhodný případ Benjamina Buttona
17.20 Upíří deníky IV (2) 18.10 Odložené případy VI
(16) 19.05 Gilmorova děvčata V (20) 20.00 Těžký
zločin 22.10 Oko za oko 0.05 Zachraň mě II (13),
seriál (USA, 2005)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů VII (18) 9.40 Futurama V (1) 10.10
Taková moderní rodinka III (5) 10.40 Kdo přežije:
Gabon (7) 11.40 Top Gear 2011 (2) 12.45 Nultá
hodina (4) 13.45 Taková moderní rodinka III (6)
14.15 Simpsonovi VII (17-19) 15.45 Teorie velkého
třesku VI (7) 16.15 Futurama V (2) 16.45 Bořiči
mýtů VII (19) 17.50 Hvězdná brána V (17) 18.50
Simpsonovi VII (20-22) 20.15 To nejlepší z Top
Gearu (1) 21.20 Teorie velkého třesku VI (8) 21.50
Partička 22.35 Narozen čtvrtého července, drama
natočené podle skutečných údálostí (USA, 1989)
1.30 Partička 2.05 Lovci duchů VI (12) 2.45 Narozen čtvrtého července 5.00 Kdo přežije: Gabon (7)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA VI (2) 11.55 Ukliďte si!
(12) 12.25 Úplně normální (12) 12.55 Deník zasloužilé matky III (15) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(15, 16) 14.25 Obezita mě užírá zevnitř 15.25 Diagnóza vražda V (8) 16.25 Policie Hamburk VII (5)
17.20 Jamie vaří rychlovky (16) 17.55 Výměna manželek USA VI (3) 18.55 Deník zasloužilé matky III
(16) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (17, 18) 20.15
Sběratelé kostí IX (15) 21.20 Castle na zabití III (15)
22.20 Sex ve městě IV (5) 22.55 Podvádíš mě! IX
(4) 23.50 Sex ve městě IV (5) 0.25 Volejte Věštce
2.30 Policie Hamburk VII (5) 3.15 Nespoutaný
anděl (149) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem (125)
4.45 Vraždy v Kitzbühelu VI (11)

středa 8. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Příběhy slavných... Josef
Vinklář 9.55 Na cestě po středním
Fidži 10.35 13. komnata Heleny Vondráčkové 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kuchařská pohotovost
14.25 Krakonoš a lyžníci
Komedie (ČR, 1980). Hrají
M. Padalík, J. Kreidl, V. Král a další
15.40 Pekařův císař
Komedie (ČR, 1951). Hrají J. Werich,
N. Gollová, M. Vášová a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Černý víkend. Kriminální cyklus
(N, 1986). Hrají G. George, E. Feik,
U. Matschoss a další. Režie D. Graf
23.35 MI5 X (3/6)
Seriál (VB, 2011). Hrají P. Firth,
N. Walkerová, L. Pulverová,
M. Brown, G. Streatfield. Režie
J. Holmes
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Zahrada je hra
2.25 Dobré ráno
4.55 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.20

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30

22.30
0.10

0.55
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2797)
Ordinace v růžové zahradě 2 (565)
Dva a půl chlapa VIII (2)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (18)
Poslední autokino. Krimiseriál
(USA, 2009). Hrají K. Morrisová,
J. Finn, T. Barry, J. Ratchford a další
Beze stopy II
Krimiseriál (USA, 2003). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Smrtící polibek. Krimiseriál (USA,
2004). Hrají M. Harmon, M. Watherly, S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (249)
Dva a půl chlapa VIII (3)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (18)
Ulice (2798)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (5)
Jednou ničema. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
Jezero 4: Poslední kapitola
Horor (USA, 2012). Hrají E. Röhmová, Y. Butlerová, P. Nicholls a další
Kriminálka Miami IX (18)
Všechno jinak. Krimiseriál
(Kan./USA, 2010). Hrají D. Caruso,
E. Procterová, J. Togo a další
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.35
13.35

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (13)
Winx Club IV (26)
Divácké zprávy
M.A.S.H (80, 81)
Walker, Texas Ranger IX (6)
Lazar. Akční seriál (USA, 2000).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml.,
S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (12)
Sirotek. Krimiseriál (Fr., 2002).
Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx a další. Režie A. Wermus
Wolffův revír II (25)
V sebeobraně. Krimiseriál (N, 1995).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Návrat komisaře Rexe X (8)
Osamělý muž. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Rosamunde Pilcherová:
Neobyčejná láska
Romantický film (N, 1996). Hrají
G. Dohmová, Ch. Wolff, F. von
Thun, N. Kunzová, I. Steegerová
a další. Režie P. Deutsch
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (13)
Úklid minulosti. Seriál (ČR, 2015).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný, S. Majer,
T. Jeřábek, M. Bočanová a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (7)
Myšlenky zločince VII (16)
Vraždy v Kitzbühelu XI (11)
Walker, Texas Ranger IX (6)

7.30 Nové trable staré Christine V (14, 15) 8.15 Upíří
deníky IV (1) 9.05 Gilmorova děvčata V (19) 9.55
Beze stopy II (23) 10.45 Odložené případy VII (17)
11.35 Odložené případy VI (16) 12.45 Nové trable
staré Christine V (16, 17) 13.30 Upíří deníky IV (2)
14.25 Gilmorova děvčata V (20) 15.35 Falešná láska
17.20 Upíří deníky IV (3) 18.10 Odložené případy VI
(17) 19.05 Gilmorova děvčata V (21) 20.00 Neděle
u Tiffanyho 21.40 Kde je Albert? 23.20 Zachraň mě
III (1) 0.25 Kde je Albert?

Prima cool
9.40 Futurama V (2) 10.10 Taková moderní rodinka III (6) 10.40 Kdo přežije: Gabon (8) 11.40 To nejlepší z Top Gearu (1) 12.45 Nultá hodina (5) 13.45
Taková moderní rodinka III (7) 14.15 Simpsonovi VII
(20-22) 15.45 Teorie velkého třesku VI (8) 16.15
Futurama V (3) 16.45 Bořiči mýtů VII (20) 17.50
Hvězdná brána V (18) 18.50 Simpsonovi VII (23-25)
20.15 Letečtí stíhači v boji (10) 21.20 Teorie
velkého třesku VI (9) 21.50 Pekelná výzva 22.45
Děsnej doják, komedie (USA/Švýc., 2009) 0.35
Letečtí stíhači v boji (10) 1.25 Lovci duchů VI (13)
2.05 Děsnej doják 3.20 Kdo přežije: Gabon
(8) 4.05 Firma (12) 4.45 Firma (13)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA VI (3) 11.55 Ukliďte si!
(13) 12.25 Úplně normální (13) 12.55 Deník zasloužilé matky III (16) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(17, 18) 14.25 Návrat komisaře Rexe X (7) 15.25
Diagnóza vražda V (9) 16.25 Policie Hamburk VII
(6) 17.20 Jamie vaří rychlovky (17) 17.55 Výměna
manželek USA VI (4) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (17) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (19, 20)
20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (13) 21.20 Sběratelé kostí VI (10) 22.20 Sex ve městě IV (6) 22.55
Dobrá manželka V (5) 23.55 Sex ve městě IV (6)
0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (6)
3.25 Nespoutaný anděl (150) 4.10 Alisa - Jdi za
svým srdcem (126) 4.55 Vraždy v Kitzbühelu VI (12)
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Když se vám u luku dostane
do hlavy pýcha, netrefíte nic
Tomáš Hanuš před lety
zcela propadl lukostřelbě
na 3D terče. Když mu
neseděly luky, které
byly k dispozici, začal
je sám vyrábět.
5plus2
■ ROZHOVOR
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Před zhruba deseti lety učarovala
Tomáši Hanušovi lukostřelba na 3D terče. Medaile, které přivezl ze soutěží republikových, evropských i světových,
visí u něj v dílně na hřebíku, zato tu kralují labutí těla luků. Mají symbolické až
literární označení Cháron, Jekyll, Scalpel, Prime nebo Satori.
Nad každým stráví Hanuš desítky hodin. Vyrábí je ručně. A je to hotová
věda. Musí být dokonale vyvážené,
pružné a hlavně nesmí ubližovat. „Lukostřelba je opakování téhož pohybu
v řádech desetitisíců, když bude luk
špatný, projeví se to na vašem zdraví,“
tvrdí kutil z Valteřic na Semilsku.
O tom, že by někdo onemocněl z nekvalitního luku, slyším prvně.
Každý výstřel je nakumulovaná energie, kterou odebere šíp. Zbytek schytá
vaše ruka. Špatný luk vás prostě bouchne do ruky a za nějakou dobu vás začne
bolet zápěstí nebo loket. To se dá ovlivnit geometrií luku, použitými materiály
a celkovou stavbou. Kdy už má být těžký, měl by být těžší jen ve středu a k ramenům co nejlehčí. Když za rok nastřílíte 40 tisíc ran a pokaždé vás něco praští
do ruky, je to jasné. To je problém třeba
u starých celodřevěných luků, jako měli
Angličané.
Takže takový Robin Hood měl oddělané klouby?
Nikde to není napsané, ale že to s nimi
něco dělalo, je tutovka. Další pohádka
je, že Robin Hood čapne nějakému
strážci luk, vystřelí a trefí provaz na šibenici. Ani sebelepší střelec tohle nedokáže. Luk musíte mít zastřílený a vyzkoušený. Já mám svůj bílý soutěžní
Moby Dick. Je celokarbonový se sklolaminátovým středem. Nátahovou sílu
má 48 liber, to je zhruba 24 kilogramů
a délku 66 palců.
Takže bez fyzičky to nejde.
U 3D střelby jsou terče rozmístěné v pří-

Tomáš Hanuš propadl před lety lukostřelbě, teď už deset let sám luky vyrábí. „Lukostřelba je sport budoucnosti, můžete ji dělat v jakémkoli věku, jste v přírodě a musíte dokonale vypnout,“ říká Hanuš.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
rodě. Když jdete terénem k terči, nesmíte funět, to byste nic netrefila. A také
musíte mít sílu, abyste napnula a udržela luk a netřásly se vám ruce. To byste
také minula.
A co vás to napadlo vyrábět zrovna
luky?
Jsem truhlář, ale klasická truhlařina mě
až tak nebaví. Navíc klasických truhlářů je masa, kdežto těch, co dělají luky,
je méně. Hlavně mě k tomu přivedlo střílení. Zjistil jsem, že to, čím střílím, mně
moc nesedí. Tři roky jsem byl 12 hodin
denně zalezlý v dílně a pak z toho začalo něco lézt.
To ale muselo být prodělečné.
Také že bylo. Projedli jsme celé stavební spoření. Teď už je to o něčem jiném.
Jak dlouho trvá výroba jednoho
luku?
Čtyři dny, týden, podle náročnosti.
Vyrábíte si sám i šípy?
Ano. Šípy jsou většinou z karbonu. Ke
každému luku musí být správný šíp se
správnou tvrdostí. Ta musí odpovídat
síle luku. Kdybych do luku nabil nesprávný šíp, může se stát, že praskne
a třeba mi probodne ruku. Jedním z kritérií kvalitního šípu je také váha hrotu.

Ty jsou terčové a lovecké. Podle toho,
na co jsou používané. Dalším kritériem
je třeba délka šípu. Je toho hodně.
A co to peří? To asi není ozdoba.
Je to kvůli stabilizaci, aby letěl rovně.
U klasických šípů je nejdokonalejší peří
krocanů. Stáhne se a zase vrátí zpátky.
Naštěstí mají Američané Den díkůvzdání, takže nás zásobují.
Jak se vyvíjejí luky?
Zásadně. Aby v Anglii kdysi vzali někoho do armády, musel napnout luk o síle
130 liber, to je nějakých sedmdesát
kilo. Takže lukostřelci byli pořádní chlapi. Díky moderním materiálům jsou
luky stále výkonnější a lehčí. Skládají
se z vrstev, z větší či menší části laminátových nebo karbonových, i když jádro
může být i dřevěné. V ramenou jsou minimálně dvě vrstvy, může jich být i šest.
Tvoří sílu luku. Dnes jsou nejpoužívanější luky mezi 40 a 45 librami. To, co
tenkrát dokázal ten stotřicetiliberní luk,
dokáže dnes luk o čtyřicet liber lehčí.
A co tětiva. Z čeho ta je?
Z nejmodernějších chemických materiálů. Jeden třeba zakázali Američané prodávat, protože se dá použít do neprůstřelných vest. I mezi materiály je obrovský rozdíl v průtažnosti. Jsou materi-

ály, které pruží jako gumička a nebo
jako lanko.
A co ty malé bambulky na tětivě?
Tlumí chvění, které je tady nežádoucí,
na rozdíl od strunných nástrojů.
Lukostřelba je zatím dost opomíjený sport. Vy ale tvrdíte, že jí patří budoucnost. Co vás k tomu vede?
Můžete ji dělat od 8 do 108 let. Je nenáročná na prostor, technika se dá trénovat i v bytě. Nemá sezonu, dá se střílet
po celý rok venku i v hale. Je časově
nenáročná, stačí 30 minut denně nebo
obden. Může ji dělat celá rodina.
Všichni jdou stejnou trasu. Je finančně
nenáročná ve srovnání třeba s cyklistikou. Luk a šípy ve vyšší třídě vyjdou
na 10 až 12 tisíc. Kolo za ty peníze
není nic moc.
Na stránkách píšete, že u střílení
z luku je důležitá pokora.
Byl jsem xkrát svědkem toho, že někdo
přijde na závod. Podaří se mu dva tři
dobré terče. Když se začne cítit jako
mistr světa, stoprocentně nic netrefí. Začne promlouvat ego, které vás ovládne
a oddálí od cíle, který musíte vidět,
a koncentrace je pryč. Ve chvíli, kdy se
vám to dostane do hlavy, prohrál jste
předem.

čtvrtek 9. dubna 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Příběhy slavných - Josef
Bláha 9.55 Na cestě po Ontariu 10.20
Postřehy odjinud 10.25 Hobby naší
doby 10.55 Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Co mě otec nenaučil. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Chorvatské národní parky
15.05 Kojak III
Můj bratr, můj nepřítel. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tak neváhej a toč speciál
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Příklad rodičů
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Milénium. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Z minulosti. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira a další
23.05 Kriminálka Paříž
Pod tlakem. Krimiseriál (Fr., 2007)
23.55 AZ-kvíz
0.40 Všechnopárty
1.30 Bolkoviny
2.25 Dobré ráno
4.55 Sváteční slovo kněze M. Hlávky
5.00 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30

14.25

15.20
16.30
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20

21.30
22.15
23.45

0.35
1.15
1.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2798)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VIII (3)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (19)
Kulka. Krimiseriál (USA, 2009).
Hrají K. Morrisová, J. Finn a další
Beze stopy III (1)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Námořní vyšetřovací služba II
Soumrak. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají M. Harmon, M. Watherly,
S. Alexanderová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (250)
Dva a půl chlapa VIII (4)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (19)
Ulice (2799)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (566)
Horší už to nebude. Seriál (ČR,
2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Přepadení ve vzduchu
Akční film (USA, 1992). Hrají
W. Snipes, B. Payne a další
Kriminálka Miami IX (19)
V kleci. Krimiseriál (Kan./USA,
2010). Hrají D. Caruso, E. Procterová, J. Togo, R. Linn a další
Námořní vyšetřovací služba II
Novashopping
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.45
9.30

10.25
12.30
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55
0.55
1.50
2.40
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Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (14)
Winx Club (1)
VIP zprávy
M.A.S.H (81, 82)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Obrat. Akční seriál (USA, 2000).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml.,
S. Wilsonová a další
Julie Lescautová V (13)
Zvláštní mise. Krimiseriál (Fr., 2004).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Wolffův revír II (26)
Tabu. Krimiseriál (N, 1995). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Návrat komisaře Rexe X (9)
Barvy ticha. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Rosamunde Pilcherová: Spící tygr
Romantický film (N, 1996). Hrají
I. V. Groetschelová, S. Schwartz,
A. L’Arrongeová, H.-J. Schatz,
M. Oliveriová a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (57)
Kouzla a čáry. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (15)
Menší zlo. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson a další
Myšlenky zločince VII (17)
Spravedlnost v krvi II (10)í
Walker, Texas Ranger IX (7)

7.30 Nové trable staré Christine V (16, 17) 8.15 Upíří
deníky IV (2) 9.05 Gilmorova děvčata V (20) 9.55
Beze stopy II (24) 10.45 Odložené případy VII (18)
11.35 Odložené případy VI (17) 12.45 Nové trable staré
Christine V (18, 19) 13.30 Upíří deníky IV (3) 14.25 Gilmorova děvčata V (21) 15.40 Neděle u Tiffanyho
17.20 Upíří deníky IV (4) 18.10 Odložené případy VI
(18) 19.05 Gilmorova děvčata V (22) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba IX (9, 10) 21.50 Tajemná minulost
23.45 Zachraň mě III (2) 0.50 Tajemná minulost

Prima cool
9.15 Futurama V (3) 9.45 Taková moderní rodinka
III (7) 10.15 Kdo přežije: Gabon (9) 11.15 Pekelná
výzva 12.10 Nultá hodina (6) 13.10 Taková moderní
rodinka III (8) 13.40 Simpsonovi VII (23-25) 15.10
Teorie velkého třesku VI (9) 15.40 Futurama V (4)
16.10 Bořiči mýtů VII (21) 17.15 Hvězdná brána V
(19) 18.15 Lovci zážitků 18.50 Simpsonovi VIII (1)
19.20 Simpsonovi VIII (2, 3) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku VI (10) 21.55 Peklo, akční film
(USA, 2003) 23.55 Cesty k úspěchu 0.00 Wilfred II
(12) 0.30 Lovci duchů VI (14) 1.15 Lovci duchů VI
(15) 1.55 Wilfred II (12) 2.20 Peklo 3.50 Kdo přežije: Gabon (9) 4.35 Firma (14)

Prima love
10.55 Výměna manželek USA VI (4) 11.55 Ukliďte si!
(14) 12.25 Úplně normální (14) 12.55 Deník zasloužilé matky III (17) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(19, 20) 14.25 Návrat komisaře Rexe X (8) 15.25
Diagnóza vražda V (10) 16.25 Policie Hamburk VII
(7) 17.20 Jamie vaří rychlovky (18) 17.55 Výměna
manželek USA VI (5) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (18) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku (21, 22)
20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV (15) 21.20
Sběratelé kostí VI (11) 22.15 Sex ve městě IV (7)
22.55 Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích II (5)
0.25 Sex ve městě IV (7) 1.05 Volejte Věštce 3.10
Policie Hamburk VII (7) 3.55 Nespoutaný anděl
(151) 4.40 Alisa - Jdi za svýsm srdcem (127)

pátek 10. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Herecký poločas Miroslava Donutila aneb Ještě pořád se
něco děje... 10.00 Na cestě po Champagni 10.25 Postřehy odjinud 10.35
Kluci v akci 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová III
Mladí zločinci. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
15.00 Místo činu - Schimanski
Černý víkend. Kriminální cyklus
(N, 1986). Hrají G. George, E. Feik,
U. Matschoss a další. Režie D. Graf
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Znamení koně II (12/13)
Investice do budoucnosti. Seriál
(ČR). Hrají T. Voříšková, V. Cibulková, B. Polívka, M. Donutil a další
20.50 Znamení koně II (13/13)
Poslední rytíř. Seriál (ČR). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Kolo plné hvězd
23.35 Profesionálové
Zabiják s dlouhou rukou. Krimiseriál (VB, 1977). Režie D. Wickes
0.30 AZ-kvíz
0.55 Motiv
1.35 Pod pokličkou
2.00 Dobré ráno
4.30 Zahrada je hra

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.30

13.25

14.25

15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.40
0.55

1.40
2.10
2.55
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2799)
Ordinace v růžové zahradě 2 (566)
Dva a půl chlapa VIII (4)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VII (20)
Volná láska. Krimiseriál (USA,
2009). Hrají K. Morrisová, J. Finn,
T. Barry, J. Ratchford, D. Pino
Beze stopy III (2)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (1)
Rudá noční obloha. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (251)
Dva a půl chlapa VIII (5)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami IX (20)
Ulice (2800)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010). Hrají J. Šmíd,
T. Bebarová, E. Holubová a další
Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Eckhart, M. Freeman a další
Kriminálka Miami IX (20)
Spolubydlící. Krimiseriál
(Kan./USA, 2010). Hrají D. Caruso,
E. Procterová, J. Togo a další
Novashopping
Mentalista III (1)
Prásk!
Áčko

6.30
7.00
7.35
9.20

11.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35

0.45

2.45
4.25

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (15)
Winx Club (2)
M.A.S.H (82, 83)
Julie Lescautová VI (1)
Dvojí život. Krimiseriál (Fr., 2004).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (1)
Zabiješ! Krimiseriál (N, 1995). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Návrat komisaře Rexe X (10)
Vykradač hrobů. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další
Rosamunde Pilcherová: Zbloudilá
srdce
Romantický film (N, 1996). Hrají
A. K. Kramerová, A. Herder,
H. Teuscher a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Jak porodit a nezbláznit se
Komedie (USA, 2012). Hrají
J. Lopezová, C. Diazová, E. Banksová a další. Režie K. Jones
Řetězová reakce
Akční film (USA, 1996). Hrají
K. Reeves, R. Weiszová, M. Freeman, F. Ward, K. Dunn a další
Šest týdnů strachu (2/2)
Akční film (N, 2006). Hrají
M. Nebbou, J. Sosniok, E. Solvová
a další. Režie H. Thurn
Wolffův revír III (1)
Zabiješ! Krimiseriál (N, 1995). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Nikdo není dokonalý

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Looney Tunes: Úžasná
show (16) 6.40 Méďa Béďa 7.00 Nové trable staré
Christine V (18, 19) 7.45 Upíří deníky IV (3) 8.35 Gilmorova děvčata V (21) 9.25 Beze stopy III (1) 10.15
Odložené případy VII (19) 11.10 Odložené případy
VI (18) 12.15 Upíří deníky IV (4) 13.05 Gilmorova
děvčata V (22) 14.20 Miláček Rita 15.55 Vražda
o třech dějstvích 17.45 Městečko Pleasantville
20.00 Harry Potter a princ dvojí krve 22.50 Kořeny mafie 0.50 Zachraň mě III (3)

Prima cool
6.30 Hvězdná brána V (19) 7.35 Bořiči mýtů VII
(22) 8.55 Futurama V (5) 9.25 Taková moderní
rodinka III (8) 9.55 Kdo přežije: Gabon (10) 10.55
Autosalon 12.15 Nultá hodina (7) 13.20 Taková
moderní rodinka III (9) 13.50 Lovci zážitků 14.25
Teorie velkého třesku VI (10) 14.55 Euroliga žen Final Four 16.55 Hvězdná brána V (20) 17.55 Euroliga žen - Final Four 19.55 Simpsonovi VIII (4)
20.25 Kurýr (5) 21.30 Kurýr (6) 22.30 Labyrint
(1/2), fantastický film (N/VB/JAR/ČR, 2012) 0.35
Labyrint (2/2), fantastický film (N/VB/JAR/ČR,
2012) 2.30 Živí mrtví III (15) 3.15 Moucha, thriller
(USA, 1986) 4.45 Kdo přežije: Gabon (10)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Spící tygr 10.55
Výměna manželek USA VI (5) 11.55 Ukliďte si! (15)
12.25 Úplně normální (15) 12.55 Deník zasloužilé
matky III (18) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
(21, 22) 14.25 Návrat komisaře Rexe X (9) 15.25
Diagnóza vražda V (11) 16.25 Policie Hamburk VII
(8) 17.20 Jamie vaří rychlovky (19) 17.55 Výměna
manželek USA VI (6) 18.55 Deník zasloužilé matky
III (19) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku II (1, 2)
20.15 Sekretariat: Příběh šampiona 23.05 Sex ve
městě IV (8) 23.45 Famílie V (15) 0.40 Sex ve
městě IV (8) 1.20 Volejte Věštce 3.20 Policie Hamburk VII (8) 4.05 Nespoutaný anděl (152) 4.20
Alisa - Jdi za svým srdcem (128)
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Stvořil lovce mamutů, zbroj
pro celou Narnii i lodě Vikingů
Radim Zapletal dodává
lodě a další rekvizity
filmařům z celého světa.

díl Hellboye,“ vzpomíná Zapletal. Jemu
a jeho kolegům ale nakonec změna přinesla větší samostatnost. „Přestali jsme
být závislí na Barrandovu a filmaři nás
začali oslovovat přímo,“ podotýká.
Producentům totiž nabídli levnou
a rychlou výrobu. „Pro filmaře je to zásadní věc. Většinou se na nás obracejí
ve chvíli, kdy už skoro na tu výrobu
není čas. Praxe bývala vždy taková, že
se sháněly a přestavovaly lodě, které se
vozily z přímořských států. My jsme ale
přišli s tím, že dokážeme vyrobit novou
loď přesně podle představ výtvarníka
v krátkém čase a za rozumné peníze,“
vysvětluje Zapletal.
Zatím spolupráce funguje velmi
dobře. „Lidé, kteří pro filmové produkce zajišťují rekvizity, jsou mezi sebou
v kontaktu. Třeba lidé ze seriálu Vikingové o nás řekli produkci Hry o trůny, a
ti nás pak oslovili. Takže si nás teď většinou vyhledávají sami,“ dodává.
Dnes posílá zadavatelům pravidelně
dokumentaci o provedené práci po internetu, ale před patnácti dvaceti lety to
bylo složitější. „Měli obavy, když pro
ně dělala firma někde z Východu. Pravidelně mi volali a musel jsem líčit, jak daleko práce postoupily, co všechno jsme
udělali. Někdy dokonce přijeli, aby nás
zkontrolovali,“ vypráví své zážitky.

MARTIN PJENTAK
ČR | Nahrbený jeskynní lev cení zuby.
Před ním trojice lovců napřahuje oštěpy
s kamennými hroty. Dva muži chrání
třetího, který v úleku uklouzl a spadl.
Dramatická scéna láká do přerovské výstavní síně Pasáž na expozici prehistorických nálezů v Předmostí. Autorem
výjevu je Radim Zapletal, který se proslavil výrobou rekvizit pro zahraniční
filmaře. Spoluprací na výstavě vyznává
svou lásku k přerovské historii.
Do zbroje oblékl celou armádu ve filmovém eposu Narnie, na jeho lodích se
prohánějí hrdinové seriálů o Vikinzích.
Zručnost Radima Zapletala a jeho kolegů
ze společnosti Kolumbus 92 je znát i na figurínách lovců mamutů na přerovské výstavě. Trojrozměrné postavy z překližky
jsou vyrobeny tak, aby hýbaly téměř každým kloubem jako skuteční lidé. „Umožňuje nám to vytvořit jakoukoliv scénu,
udělat ji akčnější,“ vysvětluje Zapletal.
„V posledních letech se soustřeďujeme na výrobu filmových a divadelních
rekvizit, především historických
replik,“ říká Zapletal.
Lodí pro film už společnost Kolumbus 92 vyrobila tři desítky. Ty první
byly pro filmy Aféra s náhrdelníkem
a Mlhy Avalonu, které se natáčely
v České republice. „Pro Aféru s náhrdel-

Zápalnými střelami
ostřelovali Helfštýn

„

Lidé ze seriálu
Vikingové
o nás řekli produkci Hry
o trůny. A ti nás oslovili.
níkem jsme dělali hned šest lodí. Natáčelo se to přímo ve Versailles a hrála
tam pozdější držitelka Oscara Hillary
Swanková,“ přibližuje Zapletal.
Po roce 2000 pak nastala zlatá éra,
kdy se díky finančním pobídkám střídaly v Česku zahraniční filmové štáby
jako na běžícím pásu.
Na Přerovsku tak vznikaly rekvizity
pro filmy Tristan a Isolda, Van Helsing,
Letopisy Narnie a další velké produkce.
„Bohužel pak Barrandov nedostal finanční podmínky a zahraniční filmaři
začali jezdit jinam. Přitom u nás byly nasmlouvané velké filmy, například poslední díl Harryho Pottera nebo James
Bond či Narnie, a nakonec z toho sešlo.
My sami už jsme dělali návrhy pro další

Radim Zapletal s replikou historické zbroje (foto nahoře). Figurína jeskynního lva pro výstavu v Přerově může hýbat všemi klouby. FOTO 2x | TOMÁŠ FRAIT

Škála zájmů Radima Zapletala je ale široká. Jeden z jeho výtvorů mohli kdysi
obdivovat i lidé na Přerovsku. Byl jím
obrovitý středověký obléhací prak, který stál v osmdesátých a devadesátých letech na prostranství před Helfštýnem.
„Těch praků jsme kdysi vyrobili několik. A je docela možné, že máme z té
doby stále světový rekord ve střelbě prakem. Osmikilovou koulí jsme hodili
445 metrů,“ vzpomíná Zapletal.
Z dobývacího stroje kdysi několikrát
úspěšně ostřelovali i samotný Helfštýn.
„Od jara 87 jsme do hradu hojně stříleli,
to byly takové zlaté časy. Nedělali jsme
nic zakázaného, ale s tím, abychom nic
nezpůsobili. Když se střílely zápalné
střely do nádvoří hradu, tak to bylo hodně impozantní,“ popisuje.
Středověký prak zvaný trebuchet je
podle jeho slov velmi přesná a ničivá
zbraň. „Střely létají horním úhlem podobně jako při bombardování, padají z velké
výšky, mají velikou průbojnou sílu, v hradech a městech vždycky nadělaly obrovské škody, navíc to byla velmi silná psychologická zbraň,“ přibližuje Radim Zapletal. Připomíná například dávné obléhání Tovačova Turky, kdy prý brutální obléhatelé házeli do města useknuté hlavy.
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Tajenka: dělají z dálky.

Soukalová se jako
zrzka líbí svému
příteli ještě víc
ČR | Biatlonistka
Gabriela Soukalová je známá tím,
že i na závodech
dbá o svůj vzhled.
Nebojí se experimentů a vlasy si
nechala obarvit do
zrzava. „Po letech,
kdy jsem měla
blond melír, jsem zkusila něco nového.
Když jsem byla mladší, tak jsem měla
zrzavé odlesky a mám pihy. Tak jsem si
říkala, že to zkusím. Trošičku si sama na
sebe zvykám a nepřipadá mi to špatné,“
řekla Soukalová. „Příteli se to líbí možná víc než dřív,“ dodala sportovkyně,
která se nikdy na závody nezapomíná nalíčit. Trenéry tím někdy rozčilovala, ale
ukázala, že ani ve vrcholovém sportu nemusí žena přestat dbát o zevnějšek. Zřejmě inspirovala i jiné závodnice. „Od
doby, co jsem se zařadila k biatlonové
špičce, potkávám ve startovním poli
spoustu sportovkyň, které se líčí, ačkoli
to dřív nedělaly,“ říká. „Kolikrát jsem
byla terčem kritiky ze strany trenérů,
bylo pro mě těžké to přetrpět. Ale jsem
ráda, že jsem je neposlechla a stála si za
svým,“ dodává jedna z našich nejkrásnějších sportovkyň.
(iDNES.cz)

Nový týdeník TÉMA: Léčivé
konopí doma nevypěstujete
Drtivá většina lidí není
schopna dát rostlině
potřebnou péči. Proto by
úplná legalizace konopí
nebyla v pořádku.
SILVIE KRÁLOVÁ
ČR | Nebýt objevu docenta Lumíra Hanuše, vědci by dodnes netušili, proč konopí léčí. Málokdo o této rostlině ví tolik jako právě on. Výzkumu se věnuje
už pětačtyřicet let. Přesto na sobě její
účinky nikdy nevyzkoušel. I o tom hovoří ve velkém rozhovoru pro týdeník
TÉMA, který vychází právě v pátek.
„Kdybych byl ale nemocný, lékaři mi
nedokázali pomoci, a já věděl, že konopí mi pomoci může, bez rozmyšlení
bych ho použil. A nezajímalo by mě,
jestli je to legální, či trestné,“ říká český
chemik, který už přes dvacet let působí
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
„Představte si receptory v mozku
jako zámek a THC jako klíč. Když kuřák marihuany vykouří jointa, THC

„

Kdybych byl
nemocný
a věděl, že mi konopí
pomůže, bez rozmýšlení
bych ho použil.
vnikne do zámku, klíč se pootočí,
zámek se otevře a tím se spustí všechny
psychoaktivní a další účinky. Stejné
účinky má i látka, kterou si tělo vyrábí
samo, a kterou se nám podařilo izolovat. Pojmenovali jsme ji anandamid.
Tělo anandamidy nevyrábí stále, jen
v případě potřeby. Například pokud se
necítíme dobře, když jsme nemocní.
Díky nim se dostane organismus opět
do rovnováhy,“ vysvětluje.
K pěstování konopí v Česku docent
Hanuš podotýká: „Drtivá většina lidí si
není schopna léčivé konopí vypěstovat.
Obsahem THC, výškou, košatostí, počtem květů. Proto nejsem pro úplnou legalizaci konopí. Pacient totiž rostlině nedokáže dát takovou péči, jakou potřebuje. Pak ani neví, co vypěstoval.“
Je to prý stejné, jako když ho koupí

na černém trhu. „To je zajíc v pytli. Nikdo si rostlinu nedá analyzovat, protože
je to drahé. Takže se ani nedozví, jaký
obsah THC vlastně má,“ dodává.
Celý rozhovor s docentem Lumírem Hanušem najdete v pátečním vydání týdeníku TÉMA.

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun,
měsíční předplatné stojí 80 korun.
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Kolem porodů doma je zbytečné
dusno, říká dvojnásobná matka

„

Neobvyklé
místo? Docela
určitě chladný a zcela
neosobní porodní sál.

V českých nemocnicích
chybí ochota dělat věci
jinak, než jsou zaběhlé,
míní porodní asistentka.
5plus2
■ ROZHOVOR

Byla byste pro, aby se porody doma
legalizovaly?
Porod doma je z pohledu rodičů a dítěte
zcela legální možnost. Z pohledu zdravotníka v ČR je to sporné.

VLADIMÍR MAYER
ČR | Když své druhé dítě chtěla Veronika Bednářová porodit doma, nenašla
vhodnou porodní asistentku. I proto se
jí nakonec stala sama a založila v Teplicích centrum Tara.
„Pocházím z lékařské rodiny a práce
porodní asistentky mě fascinovala
od dětství. Těhotenství, porod a péče
o miminko byly vždy a jsou dodnes
moje životní témata. Největší zkušeností pro mě jsou moje dva vlastní porody
a pak přirozené porody žen, se kterými
jsem mohla být,“ usmála se maminka,
která nakonec před dvěma lety rodila
ve Vrchlabí.
Domů šla ještě ten den odpoledne.
„Porod byl ambulantní, nikdo nedělal
problémy, nestrašil ani nevyhrožoval.
Dostali jsme papíry, předali jsme dorty
sestřičkám a odjeli spokojeně domů.“
Jak vypadá ideální porod?
Ideální porod je velmi individuální záležitost. Měl by být tam, kde se žena cítí
bezpečně, příjemně a intimně. U porodu by měly být osoby, které žena zná,
má k nim důvěru a může si je sama zvolit. Během porodu je s ní zacházeno
jako s bohyní, tak se i cítí a tou také těhotná a rodící žena je.

„

V jaké nemocnici „dělají“ porody
nejlépe a kde to není ideální?
Odborná péče o ženu i dítě je na vysoké
úrovni. Bohužel to, co dělá porod přiro-

V čem?
Porodní asistentky mají vzdělání dle
platné legislativy EU dostatečné
k tomu, aby samostatně bez indikace lékaře vedly fyziologický porod, tedy i porod doma. V ČR ale musí mít platnou registraci od krajského úřadu. Ten však
omezuje její pravomoce tím, že do registrace uvede – „kromě vedení porodu
mimo zdravotnické zařízení“. Porušuje
tak platné zákony. Krajský úřad nemá
pravomoc registraci omezit, pouze ji vydat, nebo nevydat. Dále pak porodní asistentce hrozí pokuta až do výše jednoho
milionu korun při poskytování péče při
plánovaném porodu doma, což uvádí vyhláška ministerstva zdravotnictví. To je
také v rozporu s platnou legislativou. Je
v tom tedy zmatek pro všechny.

Porodní asistentka Veronika Bednářová je zastánkyní domácích porodů.
Ona sama byla už při několika přítomná.
FOTO | FOTOVURMA.CZ/PETR VURMA
nak, než jsou zaběhlé postupy, respekt
a empatie k přáním rodičů, nedostatek
soukromí při porodu, nedostatečná podpora a neznalost procesu přirozeného
porodu, zasahování a omezování kompetencí rodičů a jejich zastrašování.

Největší zkušeností pro mě jsou moje dva
vlastní porody a pak přirozené porody
žen, se kterými jsem mohla být,“ usmívá se žena,
která nakonec před dvěma lety rodila ve Vrchlabí.
zeným a vrcholným zážitkem pro rodící
ženu, je často zapomínáno, nerespektováno nebo chybí snaha a chuť rodící
ženu v přirozenosti podpořit. Nemohu
jednotlivé nemocnice konkrétně hodnotit, nebyla jsem ve všech.
Přesto zkušenosti máte. Jaké?
Chybí především ochota dělat věci ji-

Jaký máte názor na domácí porody?
Je to varianta, která by měla být dostupná pro zdravou nízkorizikovou ženu,
která čeká zdravé dítě a její těhotenství
probíhá fyziologicky. Dle platné legislativy EU má tato žena nárok na zdravotní péči během svého porodu i po něm
a poskytovatelem této péče je registrovaná porodní asistentka. Já s porody

doma souhlasím, ale jako nutné vidím
kvalitní vzdělávání porodních asistentek v terénu, respekt a spolupráci s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami.
Existuje nějaký mezistupeň mezi porodem doma a v nemocnici?
Vhodným mezistupněm jsou porodní
domy. Vzniku porodních domů však
Česko soustavně brání nesmyslnou legislativou a nesplnitelnými podmínkami. Řada žen, které dnes porodí doma,
by raději rodila v porodním domě, tedy
malé soukromé porodnici vedené porodními asistentkami.
Jaký je o porody doma zájem?
O porody doma je velký zájem a ten stále stoupá. Tím, že se kolem tohoto tématu vytváří dusno, chaos a víří emoce, ničemu nepomůžeme ani tomu nezabráníme. Každá žena se může svobodně rozhodnout, kdy a s kým bude mít dítě
a také kde ho porodí.

Byla jste u porodu na nějakém nezvyklém místě?
Je-li pro vás obvyklým místem porodu
chladný a neosobní porodní sál, plný
světel, lidí a pokynů, pak jsem byla na
velmi nezvyklých místech porodu.
Jaký nejhorší okamžik jste při porodu zažila?
Nerespekt a aroganci lékařů spolu s psychickým a fyzickým ublížením rodící
ženě. Neposkytnutí odpovídající lékařské péče v souladu s doporučenými postupy České gynekologicko-porodnické
společnosti u rizikové rodičky při lékařsky vedeném porodu v porodnici.
INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000 Kč
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Tvrdý dril v malebné krajině

Mladí kajakáři a kanoisté z Ostrožské Nové Vsi chtějí v letošním roce zúročit přípravu z Itálie a Brazílie
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES | Za teplem,
krásnou přírodou a nelítostným tréninkovým drilem letos v březnu vyrazili někteří kajakáři a kanoisté z klubu TJ Ostrožská Nová Ves.
Devatenáctiletá kajakářka Kateřina
Pjajčíková si dávala dva týdny do těla
v italské Sabaudii. „Lago di Sabaudia
v italském Laziu u pobřeží Tyrhénského moře, vzdálené asi 100 kilometrů jižně od Říma, je nejen pro rychlostní kanoisty, ale i veslaře známá lokalita. Na
sklonku zimy, ale třeba i během podzimu hladinu jezera brázdí závodní lodě,
na nichž jsou k vidění i světové hvězdy
těchto sportovních odvětví,“ zmínil trenér novoveských sportovců Vít Pjajčík.

Destinace, kde trénují
olympijští vítězové
Dodal, že Kateřina v Itálii potkala
spoustu známých závodníků a závodnic, včetně olympijských vítězů skifařky Miroslavy Knapkové či německého
kajakáře Sebastiana Brendela.
Přibližně sedm set kilometrů severovýchodně od Sabaudie se do resortu Bibione-Pineda po dobrých zkušenostech
vrátila skupina kajakářů, včetně slovác-

Novoveská kajakářská naděje Kateřina Pjajčíková pádluje na Lago di Sabaudia v Itálii. Při tvrdém tréninkovém drilu
tam potkala mimo jiné i olympijskou vítězku Miroslavu Knapkovou.
FOTO | ARCHIV TJ ONV
kých vyznavačů rychlých pádel Jakuba
Mlčocha, Davida Janíka, Jiřího Zalubila a Adély Janoškové.
„Jejich několikafázový trénink po celou dobu provázelo slušné počasí,“
zhodnotil Vít Pjajčík.
Novoveský odchovanec a juniorský
finalista mistrovství Evropy Martin
Mach zase pojal na víc než měsíc za přechodný domov jihoamerické město Ribeirao Claro v brazilském spolkovém
státě Paraná.
„Jeho kajakářským předchůdcem
v této oblasti byl o třináct let starší No-

INZERCE

vovešťan Bohumil Kusák, který tady
v době své sportovní kariéry trénoval
s tehdy silnou skupinou trenéra Lněničky,“ zmínil trenér.
Tato zahraniční soustředění by měla
být pro závodníky velkým přínosem.
Podle Pjajčíka budou chtít tréninkové
dávky sportovci zúročit hned na začátku sezony. „Vždyť už 21.–22. dubna půjde do tuhého. V Račicích se bude pádlovat o nominace na tamní šampionát starého kontinentu, který proběhne nezvykle brzy, 1. až 3. května,“ doplnil novoveský trenér.
(oh)

Nohejbalisté Vsetína byli
na Austin Cupu druzí
VSETÍN | Nohejbalisté Vsetína mají
před sobotním startem extraligy družstev nadějnou formu.
V generálce, kterou pro ně byl domácí turnaj trojic Austin Cup, obsadilo
áčko druhé místo.

Ve finále se rvali

Mediální partner

Tým nastoupil ve složení Ján Brutovský, Patrik Perun, Lumír Gebel a Tomáš Vala a nechal za sebou oba týmy extraligového suveréna z brněnských
Modřic. V zápase o zlato podlehl nejsilnější výběr pořádajícího oddílu Českým
Budějovicím ve třech setech, když ve

druhém dokázal odvrátit rovnou tři mečboly soupeře.
Béčko Vsetína (Michal Plachý, Rudolf Vichtora, Branislav Belko, Tomáš
Hyžák) bralo v nabité mezinárodní konkurenci 24 týmů z Maďarska, Polska,
Rumunska, Slovenska a Švýcarska páté
místo. V nadcházejícím extraligovém
ročníku bude celek NK Climax Vsetín
obhajovat historické bronzové medaile.
V úvodu sezony bude mít přitom dvakrát výhodu domácího prostředí. Tuto
sobotu od 14 hodin mohou Vsetíňané
vrátit čerstvou porážku Českým Budějovicím, o týden později se na svých kurtech střetnou s Českým Brodem. (fop)

