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Shotbal může hrát kdokoliv
Bývalý benešovský
hokejista Radim
Studnička vymyslel nový
sport a dal mu název
shotbal.

Fotbal jsem sice nikdy nehrál, ale nedělá mi problém postavit se i k jiným sportům, než je hokej. Tohle vlastně vzniklo
u gymnázia v Benešově, když nám bylo
dvacet let. Protože jsme se nesešli na fotbal, začali jsme hrát překopávanou, určovali jsme si pravidla, aby to mělo smysl, dynamiku. Nezměnil jsem teď skoro
nic, jen jsem to trochu vylepšil.
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■ ROZHOVOR

Jak dlouho jste hledal název?
Dlouho ne. Zkoušel jsem různé varianty, aby dávaly smysl, ball tam musí být
vždycky a shot je střelba. Chci jít s dobou (smích).

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Dokázal už pro něj
nadchnout i řadu následovníků, takže
teď hledá partnery, kteří by pomohli
postavit hřiště v Benešově.
Shotbal jste opravdu vymyslel?
Vlastně je to folkový sport, zná ho
každý fotbalista, jen neexistoval oficiálně, a tak jsem mu dal pravidla a
název. Před dvěma lety jsem založil
Český shotbalový svaz a první oficiální
hřiště v republice jsme postavili
v Táboře, protože jsem se v tom regionu
pohyboval. Teď jsem se vrátil do Benešova a plánuji hřiště tady. Shotbal má v dětech hlavně vyvolat chuť sportovat. Nesvazuje je žádný trenér, je to velká zába-

„Při shotbale musí dva hráči stihnout všechno,“ říká Radim Studnička (vlevo).
FOTO | 2x ARCHIV R. STUDNIČKY
va i fyzický zápřah. Když to pomůže jen dvaceti dětem,
aby neseděly u počítače, tak budu spokojený.
A o co ve hře jde?
Na každé polovině hraje tým dvou hráčů, nesmějí překročit půlící čáru, každý
může blokovat, bránit, chytat, vyrážet,
ale nesmí použít ruku. Cílem je vstřelit
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soupeři co nejvíc branek. Hřiště je ohraničeno mantinely, takže míč se od nich
odráží a je stále v pohybu. Vypadá to jednoduše, ale je tam spoustu úskalí, která
člověk musí dodržovat. Nemůže se jen
pálit. Ubývají síly. Hraje se dvakrát
sedm minut, pořád se pálí, dostává se míčem. Česky se tomu říká překopávaná.
Jak vás napadlo vytvořit z překopávané oficiální sport?

V Benešově už máte nějaké hráče?
Loni jsme začali oficiální sezonu na hřišti v Táboře. Vymysleli jsme první soutěž
– mistrovství republiky dvojic. Přihlásilo se třicet hráčů. Udělali jsme i nějaké
turnaje pro firmy, sehnali jsme tým mladých kluků z Mali, kteří se učili na piloty
na letišti v Nesvačilech a přišli si zahrát.
Také jsme odehráli ukázkový zápas
s Josefem Hušbauerem (fotbalista Slavie
- pozn. red.). Zval jsem spoustu lidí ze
šoubyznysu, ale cesta do Tábora z Prahy
byla kvůli jejich vytížení složitá. V Benešově to bude jednodušší a máme tu už i
několik hráčů, i mezi třináctiletými kluky.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
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I jogín se občas napije vína

„Trvalo mi to téměř padesát let, nyní se ale cítím líp než v pětadvaceti,“ říká Zuzana Řezníčková
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Zuzana Řezníčková z Čerčan vždycky ráda cvičila a sportovala.
S jógou se poprvé setkala před více než
dvaceti lety, ale nikdy ji nedělala profesionálně. Až teď. Stala se jogínkou a otevřela jógové studio v Benešově.
„Cvičím stále a všude. Jsem energický člověk, potřebuji se vybít,“ usmívá
se a vypráví příhodu z jihovýchodní
Asie: „Zimu si s manželem zkracujeme
exotikou. Stalo se mi v listopadu na Maledivách, že jsem na pláži cvičila a začaly se ke mně připojovat další ženy. Dokonce za mnou přišel správce hotelu, že
mi lekce klidně zaplatí, a já jsem mu řekla, že to dělám pro radost a že mi to nevadí, a předcvičovala jsem dál. Anglicky jsem jim vysvětlila, kam mají dát
ruku, nohu. Bylo to milé.“

Cvičení s literaturou
S jógou začínala Zuzana za pomoci knížek. „První knížku, kterou mám o józe,
je Iyengara joga z roku 1992, to byla
moje vysokoškolská léta. Měla jsem třeba blokovanou páteř, tak jsem cvičila
cviky, které mi dělaly dobře, ale samozřejmě jsem také chtěla mít pružné a vy-

rýsované tělo. Sledovala jsem, co se aktuálně nabízelo, občas zašla do fitka
nebo si zaběhat,“ říká Řezníčková, která pochází ze severní Moravy, ale kvůli
práci se odstěhovala do Prahy a odtud
do Čerčan.
Ráda se ve svém životě někam posouvá, a tak před třemi lety začala navštěvovat bikram jógu, což je cvičení při teplotě 42 °C. „Nikdy jsem neměla nějaké porovnání, co umím, jak na tom jsem. Až
tady jsem zjistila, že asi cvičím velmi
dobře, protože mě jogíni oslovili, jestli
si nechci zaletět do Ameriky pro certifikaci na bikram jógu. A tak jsem začala
uvažovat o tom, že z amatérské sféry
přejdu na profesionální,“ vysvětluje.
Nejdřív se ale rozhodla udělat si certifikaci v České republice.
Když se jí pak naskytly vhodné prostory v Benešově, neváhala, a proto teď
v dubnu otevřela vlastní centrum. „Prošla jsem různá studia v Praze i Benešově, ale cítila jsem, že ne všechno mi vyhovuje. Zjistila jsem, že lektoři opakují
deset ásan, přitom existuje kniha o 2100
ásanách, neopraví klienty, v tělocvičně
si všichni lehají na studenou podlahu,“
vyjmenovává některé nedostatky.
Jóga je dnes tak trochu módní záležitostí, a to se podle ní leckdy podepisuje
na kvalitě. Ve svém centru chce potlačit
komerci. Proto v něm nechybí třeba místo k posezení u čaje a na konzultaci
s lektorem, v nabídce jsou i některé psy-

choterapeutické techniky, jako třeba
kreslení mandal. Ordinaci zde bude mít
terapeut tradiční čínské medicíny.
„Chceme dát klientům i duševní stránku. Jakmile se omezíme na to, že jóga je
cvičení, tak se vlastně věnujeme jen jedné její části. My uznáváme radža jógu
neboli královskou, která má osm stupňů
poznání,“ vysvětluje Řezníčková. Jde
v ní nejen o cvičení, ale také o meditaci
a poznání sebe sama.

Cesta k životními klidu
„Jóga je myšlenkově postavená na tom,
že když se budeme pěkně chovat sami
k sobě, tak to z nás bude vyzařovat.
Když se chceme chovat jogínsky, tak se
snažíme ustoupit od konzumního a komerčního života, skoncujeme s přejídáním a s přemírou alkoholu,“ vyjmenovává Řezníčková s tím, že jde o celoživotní
proces hledání a nalezení životního klidu. „Mně to trvalo téměř padesát let, ale
nyní se cítím líp než v pětadvaceti,“ usmívá se a dodává: „Jogíni ale nejsou vegetariáni a abstinenti. Když přijdu na návštěvu a dají mi řízek, tak ho sním. S chutí si
dám občas i sladké, třeba věneček.“
Ve svém centru proto hodlá Zuzana
spolupracovat s komunitou, která v Benešově provozuje indickou vegetariánskou kuchyni. Na květen připravuje akci
párové jógy a plánuje rozšířit i cvičení
pro maminky s dětmi nebo pro seniory.

Shotbal, sport pro páry, může hrát každý
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Kdy začne shotbalová soutěž?
Snad už v červnu. Koncept na druhou
sezonu je, že máme dva kluby Tábor a
Benešov a je na nich, kolik členů si seženou. Odehrají si čtyři zápasy v Táboře a
v Benešově. Stěžejní je zapojit co nejvíc dvojic. V Táboře mám přihlášených
14, v Benešově dokonce 70 dvojic, takže tady to hřiště musím postavit, když je
takový zájem.
Kde hřiště vznikne a jaké jsou parametry?
Našel jsem pozemek u Benešovského
potoka, kde je bývalé hasičské cvičiště.
Rozměry jsou 32x16 metrů. Velikost je
promyšlená tak, aby padaly góly, ale zároveň, aby se nestřílelo úplně zblízka.
Kdyby bylo delší, žádný gól padat nebu-

de. Asi nejvyšší výsledek v první soutěži byl 19:4. Hrál jsem s basketbalistou
a potrápili jsme pár lidí, ale zrovna tahle
dvojice nás porazila. Chci ukázat, že tento sport není jen pro fotbalisty.
Co stavba obnáší?
Je to víceméně orná půda, která se musí
zarovnat, uválcovat, vytyčí se území a
okolo se postaví mantinely. Za dvěma
dvoumetrovými brankami jsou mantinely vysoké šest metrů a na bočních stranách dvoumetrové. Děláme je ze dřeva,
ale diváci uvidí na hráče, protože pevný
mantinel je metr a nad ním je síť.
Proč jste se přihlásil do Burzy filantropie? Chcete získat peníze?
Spíš jsem chtěl sport zviditelnit. Náklady na hřiště jsou asi 120 tisíc korun.
I když náš projekt nebude vybraný, tak je

to forma propagace a třeba nám nějaký
donátor pak věnuje kupříkladu železo
nebo dřevo. Chceme využívat všech možných výzev a grantů. Dělám vše na koleni, do toho chodím do práce, není to jednoduché. Našel jsem si zaměstnání, kde
dělám noční, abych se tomu mohl věnovat. Pracuji na poště, ale předtím jsem vařil i v restauracích, právě i v Táboře, kde
jsem se seznámil v jedné pizzerii s bývalou fotbalovou ikonou Honzou Šimákem, který si chodí zahrát.
Sportem se tedy už neživíte? Co
máte za sebou?
Byl jsem v líhni benešovského hokeje,
pak jsem v osmnácti odešel do Německa, ale tehdy v roce 1996 to ještě se zahraničím nebylo tak lehké, tak jsem se
vrátil, dokončil čtvrťák a šel hrát do extraligového týmu ve Zlíně. Vystudoval

jsem pedagogickou fakultu v Plzni a při
tom hrál v Berouně. Pak přišla nabídka
z Dánska, kde jsem byl dva roky. Odtud
jsem šel do Rakouska, Německa a nakonec jsem se vrátil do Benešova. Ve
svých 27 letech jsem skončil.
Měl jste nějaké sportovní sny?
Samozřejmě. Ty by měl mít každý,
když chce něco dokázat – a na oboru nezáleží. Já jsem si svůj cíl splnil – hokejem jsem se živil a sportuji stále. Když
jsem se vrátil do Benešova, začal jsem
hrát i in-line hokej na kolečkových bruslích, kde jsme byli v roce 2001 na mistrovství světa, odkud máme stříbrnou
medaili. Hrál jsem hodně tenis a raketlon, což je raketový čtyřboj – tenis,
squash, badminton a ping-pong. Také taková novinka. A věnuji se na amatérské
úrovni basketu.
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Lidé sami sobě kradou
hvězdnou oblohu
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V budově s kopulí, stojící na jižním okraji Vlašimi, mohli lidé pozorovat třeba zatmění Slunce.

Hvězdárna nedaleko
Vlašimi slaví letos dvě
výročí – 56 let od
založení a 20 let od
znovuotevření. Na
12. května připravují
zdejší astronomové Den
vlašimské hvězdárny.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
VLAŠIM | Vlašimská hvězdárna stojí
u silnice na Kondrac a za dobu své existence se stala oblíbeným místem pro obdivovatele vesmíru i turisty. Pravidelně
přístupná je od května do září každý pátek, a jelikož jde o pozorování oblohy,
její otevírací doba je netradiční – od devíti hodin večer, v září od osmi.
„Astronomové jsou tak trochu blázni.
V noci, místo aby spali, chodí se dívat
na oblohu,“ říká s humorem Jan Urban,
učitel základní školy v Divišově, ale
především člen Vlašimské astronomické společnosti. Na hvězdárnu dochází
téměř čtyřicet let. „Pamatuji si první zážitek z oblohy. Někdy v osmi letech
jsem se koukal na zatmění Měsíce od
nás z verandy a pak jsem jako asi desetiletý zjistil, že nedaleko existuje hvězdárna, a tak jsem tam začal chodit,“ vzpomíná Urban.
Vlašimskou hvězdárnu postavili místní obyvatelé v 60. letech v akci Z. Jed-

ním z iniciátorů byl Jan Zajíc, zakladatel Vlašimské astronomické společnosti
(VAS), který zemřel v roce 2004. Dokonce je po něm pojmenovaná jedna
z planetek, což dostal jako dárek
k devadesátým narozeninám. „Když
jsem v roce 1978 začal hvězdárnu navštěvovat, ještě jsem pana Zajíce zažil,“ říká
Urban s tím, že za ta léta je vše úplně
jiné. Od techniky po samotný vesmír.
„Dnes je úplně jiný svět, používá se internet, digitální technologie. Dříve nebyly takové dalekohledy, projekční technika byla jiná, i vesmír se změnil, hlavně
jeho poznání,“ řekl. V 80. letech minulého století podle něj hltali s kolegy každý
obrázek od sondy Pioneer nebo
Voyager, dnes se posílají sondy do
vesmíru každou chvilku. „Poznání v astronomii neuvěřitelně pokročilo, sondy
už přistály skoro všude – kromě kamenných planet i na kometě, na měsíci Saturnu, proletěly kolem Pluta, nedávno mezi
Saturnem a jeho prstenci. Ve sluneční
soustavě objevily spoustu věcí. Co je ale
obecně pro hvězdáře negativní, je světelný smog,“ upozorňuje. Světelné znečištění ztěžuje pozorování oblohy vědcům
i obyčejným lidem. Podle Urbana s tím
ale hvězdáři nic nezmůžou. „Lidé si
kupříkladu dají svítící kouli na zahradu
a sami sobě tak ukradnou oblohu. My
jim můžeme jen poradit, jak si oblohu
vrátit, ale nic víc,“ lituje.
Oblohu pozoruje doma, na hvězdárně, ale také vyráží s kolegy do zahraničí. Například letos organizují expedici
do Severní Ameriky na úplné zatmění

FOTO | VÍT ŠVAJCR

Slunce. To nastane 21. srpna. „Pojedeme i do národních parků a navštívíme
astronomicky proslulá místa – meteorický kráter v Arizoně nebo observatoř ve
Flagstaffu, kde bylo objeveno Pluto,“ těší se Urban.

Den hvězdárny
Za poslední léta se proměnila i samotná
vlašimská hvězdárna. Má novou fasádu
i vybavení. Naposledy přibyly dva dalekohledy. Jeden velký přenosný na noční
pozorování, druhý speciální na pozorování Slunce. Návštěvníci s ním uvidí třeba sluneční erupce.
Za sezonu projde hvězdárnou na tisíc
lidí. Sice mají pravidelně otevřeno jen
v pátek, ale pokud někdo dopředu zavolá, astronomové mu vyjdou vstříc i v jiné
dny. První letošní velkou akcí je pátek
12. května Den vlašimské hvězdárny.
Program začíná od 16 hodin pozorováním Slunce. V podvečer pak bude přednášet Lenka Zychová z Masarykovy univerzity na téma Mezihvězdná látka aneb
I ve vesmíru jsou bubliny. Následné pozorování noční oblohy začíná ve 20:30.
Další akce, Memoriál Evy Trachtové
v pétanque, je naplánovaná na poslední
sobotu v červnu. „Je to tradiční sportovně poznávací odpoledne. Na programu je
divadlo, muzika, koukáme na oblohu,“
vyjmenoval Urban. Poslední pátek v červenci pak „postaví“ letní kino na Noc
s perseidy. Závěrečnou velkou akcí sezony je poslední pátek v září Evropská noc
vědců.

BENEŠOV | Během jediné noční služby
odrodili lékaři benešovské nemocnice
hned pět dětí – tři chlapci a dvě dívky.
Tři novorozenci se dokonce narodili během pouhé půlhodinky. Stalo se tak
v noci z 12. na 13. dubna. „Někdy se stane, že jeden den nemáme žádný porod a
hned ten následující je jich několik.
V létě je to závislé na příchodu bouřek,
které doprovází změny tlaku,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Stanislav Matoušek (na snímku
s jednou z maminek).
(buš)

Noční čtení
BENEŠOV | Noc literatury proběhne
v Benešově 10. května na třech místech.
Od 18 hodin přečtou v knihovně herec
Michal Gulyáš a písničkářka Dagmar
Andrtová–Voňková ukázku z knihy
„Jasno lepo podstín zhyna“. Od 19 hodin bude v podzemí radnice číst z knihy
Geniální přítelkyně herečka Anna Kulovaná a ve 20 hodin následují v hotelu
Bellevue úryvky z knih Tango staré gardy a Roviny života v podání spisovatelů
Jana Krůty a Oldřicha Janeby.
(buš)

Otevřeli vojenskou
tělocvičnu
BENEŠOV | Vedení města nechalo zrekonstruovat tělocvičnu v bývalých Táborských kasárnách. Podle starosty Petra Hostka se hodí například na tréninky
karate, juda nebo pro aktivity s dětmi.
Oprava, která zahrnovala třeba výměny
podlahy či nové zázemí, stála stovky tisíc korun.
(buš)

6 5. května 2017

Česká republika

Problémům čelím silou vůle.
Hlavní je nepodělat se z nich

Energii by mu mohli závidět mnozí, klidně o dvě
desetiletí mladší kolegové. Herec Stanislav Zindulka
hraje jedno představení za druhým, i když kalendář
nekompromisně připomněl, že je mu už 85 let. A to
právě dnes, 5. května. „Měsíčně hraju i v devatenácti
představeních, moc si neodpočinu. A teď běžím do
cestovky, k narozeninám jsem totiž sobě a své ženě
dal zájezd do Petrohradu,“ prokazuje svou vitalitu.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Herecká penze? To není nic pro
něj. Stanislav Zindulka i v 85 letech
jiskří přirozenou energií, kterou rozdává na jevištích hned několika divadel.
Republiku totiž křižuje se zájezdovými
představeními, v nichž má často hlavní
roli. „Chce to obrovskou vnitřní kázeň,
drží mě láska k divadlu,“ přiznává.
Když jsem viděl výčet vašich představení v poslední době, říkal jsem
si, jak tohle všechno zvládáte...
Ještě nedávno jsem jezdil po zájezdech
s divadlem, měsíčně jsme hráli až devatenáct představení. Když k tomu připočítáte zkoušky a vše okolo, tak jsem rád,
že si teď konečně trochu oddychnu.
Na repertoáru mám nyní osm různých titulů v několika divadlech, většinou jsou
to hlavní role. Před několika dny jsme
měli premiéru hry Tanec bláznů v Činoherním klubu.

ném filmu, musel jsem to ale oželet. Nešlo to s provozem divadla dohromady.
A já jsem ta stará generace, pro kterou
je divadlo na prvním místě. Pořád mě
hodně baví role starého Žida ve hře Ná-

vštěvy u pana Greena, 6. května bude
přenos na programu ČT Art.

Umíte si vůbec odpočinout?
Pořádně a dobře se vyspím, přečtu si nějakou pěknou knížku, zajdu si na představení či film, který mi utekl. Nebo si
jdu na hezkou procházku či na výlet. Odpočinku ale moc nemám, to je pravda.
Sedíme spolu v kavárně v 11 hodin
dopoledne. Tak schválně, kam pak
máte namířeno? Opět za nějakou
prací?
Mimořádně běžím do jedné cestovní kanceláře, která se zabývá cestami za památkami u nás i ve světě. K narozeninám
jsem totiž své ženě a sobě dal zájezd do
Petrohradu, tak to tam jdu dojednat.
Na první pohled vypadáte velmi
dobře, zdraví vám tedy slouží?
To víte, nějaké ty operace už jsem do
pětaosmdesáti let prodělat musel. Třeba
jsem měl kýlu, vždycky jsem to ovšem
nějak zvládl. Ale třeba zuby mám pořád svoje. Uvidíme, v těchto letech
už musíte počítat se vším a zítra
může všechno skončit.
Co vám pomáhá vyrovnávat se
s nepříjemnostmi, problémy?
Síla vůle. Když vás něco nepříjemného potká, musíte okamžitě nasa-

V těchto dnech slavíme konec 2. světové války, vám v té době bylo
13 let. Vzpomínáte si na ty chvíle?
Pamatuji si je velice přesně, byl jsem
svým způsobem hodně vnímavý, což
asi souvisí s mým celoživotním povoláním. Mám vše v živé paměti, to by bylo
na dlouhé vyprávění. V Jilemnici, kde
jsem se narodil, začalo povstání už
3. května 1945, tedy dříve než v Praze.
Vzpomínám si na leccos, třeba na ustupující německé kolony a vůbec na celou
tu atmosféru, která tehdy panovala.
Jaké momenty či situace pomáhaly
vám a lidem ve vašem okolí přečkat
celé to válečné období?
Z počátku války moc dobrých zpráv nebylo. Tajně jsme poslouchali cizí rozhlas, i když na přijímačích visely cedulky, že se poslouchání cizího rozhlasu se
trestá i smrtí. Lidi těšilo, když se válečný vývoj obrátil v neprospěch Němců
a bylo evidentní, že s Německem je konec. Každý postup spojeneckých vojsk,
každý kilometr nám dával novou naději, že se blíží porážka Německa. Ke konci války občas někdo přinesl dobrou
zprávu o postupu vojsk, což nám dodávalo odvahu. Celou válku jsme žili
v pevné nadějí a víře, že ji Němci vyhrát
nemohou.
V roce 1951 jste nastoupil na DAMU
v Praze, fakulta tehdy fungovala teprve několik let. Studium herectví
jste ukončil v roce 1955. Kolik vašich kamarádů z ročníku ještě stále
vystupuje na jevišti?
Kromě mě už nikdo. Jsem z toho trochu posmutnělý. Udržuji kontakt pouze s jednou kolegyní, zasloužilou herečkou Svatavou Hubeňákovou, která je ještě o něco starší. Ta se občas
přijde na mé představení podívat.
Jinak z toho ročníku už nezůstal nikdo, ani režiséři.

Vzhledem k vašim zkušenostem a věku předpokládám, že
si už můžete dovolit vybírat,
co chcete hrát a do čeho
nejdete. Nebo se pletu?
Můžu a nemůžu. V angažmá v Činoherním klubu jsem zaměstnaný, tam roli dostanu a hraji ji, tam
si nevybírám. Jinak hostuji
v Rokoku, v Divadle Bez zábradlí, jednu inscenaci mám v divadle
v Řeznické, jednu v Plzni, obojí
s vlastním synem Jakubem. A to
jsou představení, která jsem si vybral, neboť mě zajímají.
Je vám 85 let, se svou energií
musíte umět dobře pracovat.
Vždyť v tomhle věku se na divadelním jevišti – a ještě v hlavní roli – objeví jen málokdo.
Chce to obrovskou vnitřní kázeň a vypětí vůle. Drží mě láska k divadlu. Třeba
nedávno jsem dostal nabídku hrát v krás-

dit energii a nevzdávat se. Hned jak to
jde, se musíte pustit znovu do práce
a do života. Pokusit se z toho nepodělat.

Stanislav Zindulka

Narodil se 5. května 1932 v Jilemnici.
Na divadelní prkna vstoupil poprvé
jako pětileté dítě v představení
Prodané nevěsty jilemnických
ochotníků.
■ Divadelní začátky spojil s Hradcem
Králové, za rok 2016 dostal Cenu Thálie
za celoživotní činoherní mistrovství.
■ Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl
v roce 2001 oceněn Českým lvem.

■

■
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V roce 1953 jste se seznámil s Vlastimilem Brodským. Přátelství vám
pak vydrželo po celý život, že?
Seznámili jsem se na natáčení česko-polského filmu, z politických důvodů se ale
točilo jen dva dny a pak bylo natáčení
zrušeno. Proč nebo co to bylo za příběh,
to si po 64 letech už nepamatuji. Podstatné bylo, že tam jsme spolu uzavřeli přá-

„

Při scéně,
kdy za mnou
Helena Růžičková hupsne
do postele, jsem si
opakoval: Proboha,
jen aby neuklouzla!
telství, navzájem si chodili na představení, psali si dopisy. Často jsme se také navštěvovali, bydleli jsme v Praze tři ulice
od sebe. První společné natáčení nám nevyšlo, a tak jsme si na něj počkali ještě
další skoro půlstoletí a nakonec si společně zahráli ve filmu Babí léto.
Čtyřicet let po válce jste natočil asi
svůj nejlepší seriál Vlak dětství a naděje. Ústřední postavou byl vdovec
Josef Pumplmě s malou dcerkou
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a druhou ženou, kterou si zahrála
Helena Růžičková. Všichni společně
utíkají ze Sudet před nacisty.
Prý měl vaši roli původně hrát Petr
Nárožný, je to pravda?
O tom nevím, byl konkurz a nakonec
padla volba na mne. Nebudu hodnotit
svůj výkon, ale dá se říct, že ze mě i z Heleny režisér Karel Kachyňa „vytřískal“
to nejlepší. Víte, úspěch filmu je také závislý hodně na tom, jak se dva hlavní
protagonisté budou motivovat. Myslím,
že jeden druhému jsme s Helenkou přinášeli to nejlepší, co šlo. Tam se poprvé objevil na obrazovkách i herec Vladimír Javorský a celé to dílo se velice podařilo
a nedá se srovnat například s dnešními
seriály. Ty nejsou umění, ale pouhá komerce – a k tomu někdy nepovedená.

Zindulkovi herečtí žáci: „Šafránková byla vždycky
úžasně přitažlivá, Veškrnová živelná a komediální“
Stanislav Zindulka si během své dlouhé kariéry zahrál s takovými legendami, jako byl
Jaroslav Marvan, Vladimír Menšík, Blanka Bohdanová nebo Rudolf Hrušínský. Herectví ale
také sám vyučoval a jeho hodinami prošlo mnoho slavných českých herců. „Žáků jsem měl
spoustu, všichni byli podobně talentovaní. Někteří pak měli akorát víc štěstí, na kterém
u divadla hodně záleží,“ říká Stanislav Zindulka. Jak na své žáky i kolegy vzpomíná?

Nebál jste se trochu Heleny Růžičkové? Přece jen byla velmi temperamentní jak na plátně, tak v životě...
Bál jsem se jí jen jednou. Při scéně, kdy
ona za mnou hupsne do postele, jsem si
v duchu pořád opakoval: Proboha, jen
aby neuklouzla! Jinak ona byla velice
vstřícný a laskavý člověk. Celé natáčení
pro mě bylo spartánské, šofér mě někdy
z divadla z Prahy až do Lokte vezl rovnou na plac, já se učil texty v noci v autě
s baterkou. Někdy jsem ani nespal, jen
sprcha a šlo se točit. Ale mě to bavilo.

O Oldřichu Kaiserovi: „Jó, to byl od začátku skvělej žák, byla radost
ho učit a já si to užíval.“
O Libuši Šafránkové: „Od začátku měla
úžasnou přitažlivost a spontaneitu, kterou
si s sebou nesla celý život a nese si ji stále dál.
Vždycky byla moc krásná.“
O Dagmar Veškrnové: „Pamatuji si ji jako
velice bezprostřední, živelnou a komediální.
S Libuškou se hodně kamarádily, studovaly
spolu v jednom ročníku. Všichni mí žáci byli skvělí a vstřícní.“
O Jaroslavu Marvanovi: „S ním jsem točil svůj první film z roku 1956
Váhavý střelec. Byli jsme ale pouze v pracovním kontaktu.“
O Vladimíru Menšíkovi: „Byl to výborný
kamarád a parťák. Všechno měl rád, včetně
alkoholu. Byl to takový hédonik. I já měl během
své kariéry období, kdy mě alkohol bavil, ale
zjistit jsem, že to nejde hlavně s herectvím
dohromady a záhy jsem toho nechal.“

INZERCE

peugeotemotionday.cz

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET
AUTO ROKU PEUGEOT 3008
A DALŠÍ MODELY

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu 4,0–7,3 l/100 km, 104–165 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

Probuďte své emoce na Peugeot Emotion Day! Od 4. května do 28. června budete mít jedinečnou možnost otestovat aktuální modelovou řadu Peugeot, a to včetně modelu 3008, který byl mezinárodní porotou zvolen
Autem roku 2017. V rámci předpremiéry vám také přivezeme ukázat nový model 5008, který si budete moci vyzkoušet mezi prvními v České republice. Pro děti i dospělé bude připraven zábavný program a soutěž
o stylový skútr Peugeot. Díky naší vítězné nabídce máte navíc možnost pořídit si nový Peugeot za skvělou cenu! Rezervujte si svou jízdu na peugeotemotionday.cz.

5. května 10–18 hod.
TESCO, Kolín

6. května 10–18 hod.
TESCO, Mladá Boleslav

10. května 10–18 hod
TESCO, Mělník

11. května 10–18 hod.
TESCO, Kladno

12. května 10–18 hod.
ALBERT, Příbram
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Češi touží po chůvách z Filipín.
Musí si je ale předcházet
Hospodyně z asijské země jsou tak žádané, že si své
exotické zaměstnankyně movité rodiny doslova
hýčkají. Přesto si je někteří pletou s otrokyněmi.
5plus2
■ TÉMA
ČR | Na českém trhu se objevilo hned několik agentur, které se specializují na obstarávání hospodyní z dalekých Filipín.
„Jsme v situaci, kdy v podstatě nestíháme Filipínky dovážet. Potřebovali bychom, aby celý náročný administrativní
proces probíhal rychleji,“ říká Jana
Míčková Sladká, hlavní manažerka společnosti Grapecare Ltd.
v České republice, která už
přes dva roky zajišťuje pro
movité české domácnosti
hospodyně ze země tisíců
ostrovů. V současné
době má agentura v republice
asi 50 Filipínek, dalších 50
je na

cestě, a už teď ví, že přibližně stovku
lidí do Česka v dohlednu doveze.
Klienti bývají se službami Filipínek
spokojení, neboť v jednom člověku získávají hospodyni i chůvu. „Pokud si najmete českou chůvu, nebude vám doma
vařit ani mýt okna. Další výhodou je, že
Filipínka u svých zaměstnavatelů ve většině případů bydlí. České ženy sice
rády vyjíždějí jako au-pair do Anglie
a dalších zemí, kde klidně
žijí v rodinách, ale dělají to kvůli angličtině,“
říká Míčková Sladká. Navíc si díky
Filipínkám už i
velmi malé děti
osvojují angličtinu, neboť česky
hospodyně nemluví. Fili-

pínky, které agentury do Česka dovážejí, mají velice dobrou úroveň angličtiny, jedná se o ženy se středoškolským
vzděláním.

100

hospodyň z Filipín
už dovezla do Česka
jedna z agentur

„Angličtina byla jedním z hlavních
důvodů, proč jsme zatoužili po chůvě
z Filipín. Často i s dětmi cestujeme
a chůva nás vždy doprovází. Potřebovali jsme mít jistotu, že bude schopná samostatně pracovat a řešit různé situace s
dětmi i v cizině,“ potvrzuje pětačtyřicetiletá Gabriela, matka dvou dětí, která si
nepřála zveřejnit své skutečné jméno.

Přemrštěné nároky klientů
Ovšem pozor, pokud si někdo dělá zálusk na exotickou hospodyni s tím, že
získá levnou pracovní sílu, kterou může
sedřít z kůže, velice rychle narazí. „Filipíny mají státní organizaci, která tamním občanům povoluje, aby jezdili za
prací, a vydává jim certifikát, že svou
zemi mohou opustit. I kdyby dotyčný
člověk dostal vízum, ale nezískal výstupní osvědčení, nemohl by za prací
vycestovat,“ vysvětluje Míčková
Sladká. Tato organizace vznikla proto, aby chránila Filipínce, kteří vyjíždějí do světa, a prověřuje jejich
zaměstnavatele. „My jako agentura máme na Filipínách akreditaci, ale musíme pokaždé akreditovat i konkrétní zaměstnavatele,
za nimiž hospodyně vycestuje,“
doplňuje. Jak sama přiznává, někteří zájemci mají tak přemrštěné
nároky, že s nimi odmítá spolupracovat. „Jsou rodiny, které nás osloví, a když si vyslechneme jejich
požadavky, mívám potřebu jim
vysvětlit, že sem nevozíme
otroky,“ líčí své zkušenosti.
O služby Filipínek
má zpravidla zájem movitá klientela, ale mívá občas
zkreslené před-

stavy o tom, co vše může po hospodyni
vyžadovat. „Chtějí, aby pracovala sedm
dní v týdnu, patnáct hodin denně a aby
dělala de facto úplně všechno. To znamená, že by ji nejraději nechali samotnou se čtyřmi dětmi v obrovském domě
s obytnou plochou třeba dvanáct set metrů čtverečních, kde by měla ještě pečovat o zvířata, vařit, nakupovat a tak
dále. Zkrátka, aby pracovala neustále za
dva lidi za směšný plat,“ říká Sladká Míčová. S podobnými případy se setkává
překvapivě často.

Rychlý konec podnikání
Společnosti, které k nám hospodyně dovážejí, chtějí mít ovšem nejen spokojené klienty, ale také své svěřenkyně.
A to z jednoho prostého důvodu.
Nespokojená Filipínka, jež se vrátí
do své rodné země s otřesnými zážitky
z Česka, si může stěžovat u zmiňované
organizace, která Filipínce chrání. Českým agenturám, které ji do Česka přivezly, by tak mohl nastat rychlý konec
podnikání. Staly by se zkrátka nedůvěryhodné. Tedy alespoň ty, jež fungují
v souladu se zákony.

„

Někteří chtějí,
aby pracovala
sedm dní v týdnu,
patnáct hodin denně
a aby dělala úplně
všechno. A navíc
za směšný plat.
Právě proto ne každý, kdo projeví o filipínskou hospodyni zájem, projde pomyslným sítem. I přes veškerou snahu
problémům předcházet se občas mohou
objevit. „Je stále více a více rodin, kde
jsou dvoukariérová manželství, kdy rodiče skutečně nemají čas na své děti
a myslí si, že Filipínka jim je bude vychovávat. To ale není její úkol,“ nastiňuje Míčková Sladká.

Filipínka coby hospodyně i chůva. V Česku jde
o ženy se středoškolským vzděláním a velice
dobrou úrovní angličtiny. Bývá výhodou, že
u svých zaměstnavatelů zpravidla také bydlí.
Díky Filipínkám si tak už i velmi malé děti osvojují
angličtinu, neboť tyto hospodyně česky nemluví.
INZERCE
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Hospodyně mířící do Česka mají většinou zkušenosti z destinací, jako je Hongkong, Singapur nebo Dubaj. Zaměstnavatelé jsou tam poměrně přísní, a tak by se
s trochou nadsázky dalo říci, že jsou hospodyně takzvaně vycepované. Především si ale zvykly na odloučení od své rodiny na Filipínách, a tak vědí, že tuto situ-

„

rodin si své hospodyně doslova hýčká,
a to proto, že si je chtějí udržet. Pracovní
vízum Filipínky získávají na dva roky.
Ovšem zda zůstanou v rodině, za kterou
přicestovaly, i po dvou letech, je otázka
peněz. Hospodyně si totiž může vízum
prodloužit a pracovat kdekoli v rámci
schengenského prostoru.

Většinu peněz, které vydělám, posílám
svému synovi, který zůstal u mé sestry.

aci po psychické stránce zvládnou. Často
se jedná o vdovy nebo svobodné matky,
které doma kvůli lepšímu výdělku zanechaly své děti. „Mám osmiletého syna,
který zůstal u mojí sestry. Odjela jsem,
když mu bylo pár měsíců. Posílám mu
většinu peněz, které vydělám, takže ví,
že je o něj postaráno. Díky internetu
jsme téměř denně ve spojení. Můžu mu
dopřát život v lepších finančních podmínkách. Nemá ke mně ale tak blízký vztah
– zná mě spíš jako svého sponzora,“ říká
jednatřicetiletá Nina z Filipín, pro niž je
Česko již třetí zemí, kde pracuje. Většina

Základní plat u nás se pohybuje v průměru kolem 17 tisíc korun měsíčně. Je
nutné si ale uvědomit, že zaměstnavatel
krom toho zajištuje ženě ubytování, jídlo, telefon a připojení k internetu. Zmiňovaná základní suma navíc stoupá.
„Upozorňujeme klienty, že to bude o
něco více. Už se nám totiž stalo, že hospodyně odešla za lepším platem do zahraničí,“ vysvětluje Míčková Sladká.
Češi tak musí po čase obstát v konkurenci klientů ze zahraničí. Otázkou tedy
není, zda jsou Filipínky dost dobré pro
ně, ale naopak.
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V rodině Karla Gotta začali díky filipínské
chůvě kupovat velká balení jasmínové rýže
Služby filipínských hospodyň
využívají často bohatí podnikatelé,
politici, ale i některé známé tváře.
Přestože většina z nich se o svých
exotických zaměstnankyních
veřejně nevyjadřuje, rodina
populárního zpěváka Karla Gotta
si přítomnost filipínských chův
v domě v minulosti pochvalovala.
Manželka Ivana kvitovala především
jejich pracovitost a příjemnou
veselou povahu. Také obě dcerky si
hospodyně oblíbily a dokonce čas
od času posílaly jejich dětem na
Filipíny hračky. Exotická
Ivanka a její manžel, populární zpě- hospodyně vnesla do rodiny
vák Karel Gott. FOTO | MAREK NAVRÁTIL Gottových i jisté gastro změny.
Mistrova žena si kvůli ní zvykla
nakupovat jasmínovou rýži v desetikilových baleních. Právě tato potravina v Asii
totiž tvoří základ jídelníčku. Mistrova rodina navíc jistě ocenila i další faktor, který v
českých VIP domácnostech hraje pro filipínské chůvy – a sice diskrétnost, kterou
svým zaměstnavatelům poskytují především díky jazykové bariéře. Zpěvákova žena
ostatně před lety vtipkovala, že jejich hospodyně určitě knihu o životě v jejich domě
nevydá. Alespoň tedy ne v Česku.
Věděli jste, že… Dalším důvodem, proč jsou právě Filipínky v evropských
domácnostech tak vítané, je fakt, že se jedná o křesťanský národ, který je svým
klientům mentalitou blíže než například buddhističtí Thajci?

Kolik stojí hospodyně

Filipínské hospodyně si rodiny pochvalují a většinou hýčkají. Pracovní vízum
získávají na dva roky.
FOTO | ARCHIV

Na kolik vyjde hospodyně z Filipín?
Jednorázový poplatek agentuře – 30 000 Kč
Vyřízení zaměstnanecké karty – 9500 Kč
Měsíční plat – zhruba – 17 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění podle konkrétní
výše platu.
Mzdový a imigrační servisní poplatek – 5000 Kč
Zpáteční letenka do Manily – přibližně – 20 000 Kč (po ukončení spolupráce
klient platí hospodyni cestu zpět na Filipíny. Všechny další cesty na Filipíny v rámci
zaměstnanecké dovolené si hospodyně platí sama.)
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Krásná Marlene
zůstala sama
Před 25 lety, 6. května 1992, zemřela „poslední
velká hollywoodská hvězda“ Marlene Dietrichová.
Proslula filmovými rolemi i milostnými avantýrami.
ZÁBLESK
HISTORIE
USA | Hvězda stříbrného plátna Marlene Dietrichová se dožila úctyhodných
devadesáti let. Poslední roky ale ze svého pařížského bytu už ani nevycházela
a sama se v něm upíjela k smrti.
„Byla chladná a emocionálně odtažitá. Nebyla to prostě žádná běžná babička,“ svěřil se její vnuk David Riva v rozhovoru pro Mail on Sunday. Maria, jediná dcera Marlene Dietrichové, se podle
jeho slov nikdy nedočkala mateřských
citů. Dietrichová o ní mluvila jako o
tom dítěti, jménem ji oslovovala málokdy. Starala se o ni lesbická chůva, kte-

rá Mariu podle Rivy znásilnila, když jí
bylo třináct let. „No, tak jsi to přežila,
ne? Nejsi mrtvá. Tak se s tím smiř,“ řekla jí prý tehdy Dietrichová.
Manžela, rodáka z Ústí nad Labem,
sudetského Němce Rudolfa Siebera podváděla s muži i ženami. Své nejkrásnější nohy světa roztáhla před mnohými.
Mezi její milence patřili John Wayne,
Kirk Douglas, Gary Cooper, Frank Sinatra, Jean Gabin, Greta Garbo či Edith
Piaf. Spala i s Ernestem Hemingwayem
nebo Johnem F. Kennedym. „Sex je lepší se ženou, ale žít se s ní pak nedá,“ tvrdila Marlene Dietrichová.
Když v roce 1933 spolu se svým Rudim a jedinou dcerou Marií Rivou emigrovali do Spojených států amerických,
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Maria Magdalene Dietrichová, zkráceně Marlene, se svou dcerou Mariou Rivou (foto vlevo). Jako zbožňovaná ikona s cigaretou ve špičce (vpravo).
mohl se nacistický ministr propagandy
Joseph Goebbels uvztekat. Nejsmyslnější Němka Marlene Dietrichová nesnášela Hitlera a odmítala hrát ve filmech třetí říše. Svůj postoj dala najevo otevřeně
a od roku 1939 se stala americkou občankou. Na konci druhé světové války
Marlene dokonce dorazila coby dobrovolnice armády do Plzně spolu s generálem Pattonem. Chtěla totiž v Ústí nad
Labem zjistit, zda jsou v pořádku rodiče
jejího muže Rudiho. Našla je až v utečeneckém táboře na východě Německa.

Cestu do Hollywoodu otevřel Marlene
Dietrichové už roku 1930 snímek Modrý
anděl, v němž hrála zpěvačku kabaretu
Lolu. Pak už se jen sypaly role ve filmech Maroko, Šanghajský expres, Plavovlasá Venuše, Rudá carevna, Cesta kolem světa za 80 dní a v řadě dalších. Její
poslední snímek Krásný gigolo, ubohý
gigolo měl premiéru v roce 1978. Zahráli si v něm David Hemmings a David
Bowie. Neobyčejně přitažlivá Marlene
Dietrichová má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. (kor, iDNES.cz)

Česká republika

Na hlavách je nosili ti,
kteří toužili ovládnout
svět. Po prohrané válce
však helmy nacistického
Německa sloužily jako
hrnce, cedníky nebo
i jako nočníky.
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Ze symbolu nacistických
zločinů se staly cedníky

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Gigantický válečný průmysl chrlil za
2. světové války miliony tun vojenského
materiálu. Od zbraní po uniformy nebo ešusy. Jenže po válce řada produktů v takovém množství ztratila využití. Jedním
z hlavních příkladů byla typická ocelová
německá přilba řadového vojáka. Nacistická armáda po prohrané válce přestala existovat, statisíce helem tak ležely bez využití
ve skladech nebo zůstaly pohozené kdesi
v krajině. Nabízela se tak otázka, jak s tímto materiálem smysluplně naložit.
„Těsně po válce byla v Německu spuštěna kampaň ‚Z meče na pluh‘, velké množství vojenského materiálu se předělávalo
na civilní použití,“ vysvětluje Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
Miliony přileb mířily do továren po celém
Německu a na masivních výrobních linkách byly upravovány na hrnce či cedníky
a následně smaltovány. „Využívaly je pak
hlavně obyčejné německé rodiny,“ dodává
historik, který pátrá po osudu výrobků válečného průmyslu i na českém území. „Německé přilby se sice za války v českých zemích nevyráběly, nicméně jich tady po válce zůstalo hodně. Skončily i jako součást
výbavy dobrovolných hasičů. Ti je natřeli
na černo a používali někde až do konce

Německé přilby po válce sloužily různě. Vybírala se jimi třeba močůvku, předělávaly se i na cedníky.
80. let,“ vysvětluje. Další přilby se upravovaly spíš podomácku. Na vrch helmy se
přivařily malé nožičky a ta pak sloužila
jako nočník. Když se k nim přidělala tyč,
dala se s ní vybírat močůvka z jímek. Jindy
helmy zase sloužily jako mísy na ovoce.

Pohádková torna od SS
Ve skladech zůstaly po Němcích i desetitisíce uniforem. „Německé stejnokroje zejména pro vojáky základní služby využila
po válce československá armáda, nejvíce
v letech 1945 až 1947. Bylo jich obrovské
množství a sloužily při základním výcviku
mužstva. V médiích se ovšem prezentovaly armádní fotografie s československými
nebo západními stejnokroji,“ podotýká
Špitálník. A co se dělo třeba s plynovými
maskami? „Z jejich filtrů se vyráběly svítilny či petrolejky,“ přidává zajímavý detail.
Některé produkty německého válečného

Tisíce zvonů skončily v tavicích pecích
Počty zvonů v českých zemích zásadně zredukovaly obě světové války. Kvůli potřebě
barevných kovů byly nemilosrdně rekvírovány a taveny. Během 2. světové války existovaly
hlavní „sběrny“ zvonů v Ostravě a v Praze. Odtud byly po Labi odvezeny do Hamburku, po
jeho bombardování do města Lünen a tavily se v Essenu. Celkem bylo za obou válek v českých
zemích zabaveno na 12 tisíc zvonů, jen asi 15 % z nich se podařilo po 2. sv. v. zachránit a vrátit.

průmyslu se však vyráběly i po skončení
konfliktu. Třeba strážní kožichy s králičími kožkami, které začali němečtí vojáci nosit až koncem války, se pak vyráběly dál
a nosili je příslušníci Sboru národní bezpečnosti známí třeba z filmu Král Šumavy.
S vojenskou technikou to bylo podobné.
„Například naše poválečné stíhačky Avia
S-199 byly vlastně německé Messerschmitty,“ připomíná historik. Motory či podvozky tanků našly uplatnění v dolech, velké
množství nejen německých, ale
i britských či amerických nákladních aut dostali hasiči. „Na počátku kolektivizace u prvních JZD
jezdilo mnoho tehdejších zaměstnanců v amerických jeepech.
Nebo třeba lidé přetřeli německé motocykly a využívali je
i dlouho po válce. Když dosloužily, tak se motory používaly
k výrobě domácích traktůrků, což
je fenomén 80. let. Tyto domácí
stroje měly motory třeba z motocyklů BMW,“ popisuje Zdeněk Špitálník, který informace získal díky mnoha
rokům pátrání v archivech.
Různorodé využití někdejšího vojenského materiálu samozřejmě nebylo
jen doménou Československa. „Třeba

ve Vídni v armádním muzeu mají šaty pro
malou holčičku vyrobené z německé maskovací uniformy. Nebo si vzpomeňte na
českou pohádku ‚Obušku, z pytle ven!‘
z roku 1956 s Ladislavem Peškem. On tam
coby chudý muzikant v jedné scéně cosi
vyndává ze své nuzné torny. No a vnitřek
té torny je vyroben z německých maskáčů
pro jednotky SS,“ uzavírá Špitálník.
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Světoznámý internet. obchod Amazon
nabízí nejšikovnějším nástup do
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Nikdy se nebojíme, jinak bychom
s Lucií vůbec nevylezli ze sklepa
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Byli na vrcholu popularity, pak však
zbytnělá ega členů kapely způsobila, že se
skupina Lucie rozpadla. Dekádu spící hudební kráska se probudila k životu opět až
před třemi roky. Během dvou turné připoměla své slavné hity. Se zcela novými songy a rovnou s celou deskou přijde příští
rok. Jmenovat se bude EvoLucie a dohromady ji dá celá původní sestava včetně Roberta Kodyma a Pavla Břetislava Chovance neboli P.B.CH.
Necítili jste se do nového alba tak trochu tlačeni?
Kodym: Před třemi lety jsme jeli comebackové turné, loni jsme měli turné, na kterém jsme slavili naše třicátiny a chceme
hrát dál. Bylo by nám ale blbý jet turné,
které by se jmenovalo…
P.B.CH.: Třicet jedna let, třeba. (smích)
Kodym: Přesně. Je to pro nás obrovská
výzva, protože zažíváme poprvé v životě,
že jsme členové kapely, která má za sebou cosi. Naposledy jsme udělali nové album před patnácti lety. Když jste v šoubyznysu nějakou dobu, tak se spousta
věcí opakuje dokola, takže většinou už nepoznáváte nic nového. Tohle ale zažíváme poprvé a je to pro nás obrovská výzva.
To je důvod, proč to má takovou fresh atmosféru. Alespoň pro nás.
Tuším, že to byl David Koller, kdo
oprašování hitů na posledních narozeninových koncertech nazval exhumací, takže je pochopitelné, že jste pro
další vystupování po letech chtěli novou tvorbu. Nicméně spousta kapel
úspěšně funguje tak, že v podstatě jen
těží z minulosti…

P.B.CH.

Narodil se 4. prosince 1964 v Praze.
■ Vlastním jménem Petr Břetislav
Chovanec.
■ Baskytarista, který se proslavil jak
v Lucii, tak v sesterské kapele Roberta
Kodyma Wanastowi Vjecy.
■ Věnoval se také hudební produkci.

■

Kodym: Ano, to řekl David. Já to až tak
funerálně necítím. Mám na to vlastně opačný názor. Strašně mě mrzí, že nemůžu zažít nějakou exhumaci těch největších provařených hitů, že nemůžu jít na koncert
The Beatles nebo Led Zeppelin. Nemůžu
jít na Jimiho Hendrixe, aby na pódiu exhumoval svoje provařené šlágry. To bych si
přitom moc přál. Myslím, že pro fanoušky
Lucie je skvělé, že pro ně hrajeme ty největší pecky. Pro nás je zase zajímavé, že
uděláme nějakou novou desku a budeme
zvědaví, co na to naši drazí klienti.
Nemáte obavy z toho, že všechna snaha, čas a energie, kterou vkládáte do
nového alba, nepadne na úrodnou
půdu a nesetká se s takovým ohlasem, v jaký doufáte? Chci říct, že lidé
mají rádi to, co znají a vůči novým
věcem mohou být chladní.
P.B.CH.: To je věc, se kterou člověk
musí počítat. Uvedu příklad. Když
jsem poslouchal poslední desku U2,
říkal jsem si: Do pytle, blbá deska, oni
tam nic nemají, s ničím novým nepřišli!
A pak jsem to poslouchal potřetí a počtvrtý a oblíbil jsem si tam tři věci. Samozřejmě jsem si to trochu vynutil, protože jsem
hodně chtěl, ale zkrátka párkrát jsem si je
poslechl a líbily se mi. Soutěžit se třicet let
starými písněmi, které lidi znají a chtějí, to
je obrovský hendikep. I když to nové
bude kvalitativně úplně stejné, tak pro lidi
to bude pochopitelně horší. Tím rozhodně
nechci říct, že tahle deska bude automaticky horší. Ani náhodou. Je to pro nás výzva
a je na co navazovat.
Kodym: Rád bych se vymezil vůči tomu,
jestli se bojíme. Jedna ze základních,
i když nahlas nevyřčených, myšlenek téhle kapely je, že se nikdy ničeho nebojíme. Právě naopak. Jinak bychom z toho
sklepa asi nikdy nevylezli. Na druhou stranu je tady fenomén, že písnička, která se
před pětadvaceti lety stala hitem, vlastně

Robert Kodym

Narodil se 20. února 1967 v Praze.
■ Kytarista, zpěvák a skladatel, autor
hitů jako Sbírka zvadlejch růží.
■ Zakládající člen jak Lucie, tak kapely
Wanastowi Vjecy.
■ Má rád historii, koupil a postupně
opravuje zámek Bečváry u Kolína.

■

cestuje časem. A podobně jako se na koulející se sněhovou kouli nabaluje další
sníh, i na písničku se léty nabaluje věhlas.
Po pětadvaceti letech má na sobě kromě
své kvality i ohromné množství věhlasu.
Takže i když napíšeme píseň, která bude
větší pecka, bude jí trvat pětadvacet let,
než bude srovnatelná s tou předešlou, které tou dobou už ale bude padesát let.
Povím vám, to jsou teda vyhlídky!
Kodym: Na základě tohohle principu je
to trochu marnej boj. (smích) Nicméně nás
ta muzika natolik baví, že to budeme dělat
pořád, a myslím, že jsme dopředu smíření
s tím, že bojovat proti našim největším hitům je těžký. Ale to nevadí!
Před novináři jste zdůrazňovali, jak
moc jsou pro vás při společném zkoušení důležité pauzy od sebe navzájem. Je hodně náročné zase po letech
tvořit pohromadě?

P.B.CH.: Už jsme vypozorovali, že bohatě stačí, když zkoušíme v řadě tři dny, protože pak už začneme být unavení. Stojí to
spoustu mentální energie. Ono to sice vypadá jako sranda, ale není. Ten tvůrčí proces je opravdu namáhavý.
Zvlášť když občas narážíte na souboj
ega, že?
Kodym: Ale jó, samozřejmě. (smích) Ale
EvoLucie je vývoj. Jsme moudřejší, zkušenější, klidnější. Je to v pohodě.
P.B.CH.: Každý si už netrvá tolik na
svém jako dřív. To bychom spolu nemohli
vydržet.
Malinko to zní, jako byste to neříkali
jen mně, ale i sami sobě…
Kodym: Myslíte, že bychom přesvědčovali sami sebe? Ne, já to myslím opravdu
upřímně. Pozoruju, že jsme se změnili.
Ne každý stejně, ne každý v tom samém,
ale už to nehrozí bitkou.
FOTO | PROFIMEDIA

Dost bylo exhumací starých hitů. Nejslavnější česká
kapela Lucie příští rok vydá novou desku. Po dlouhých
15 letech. „Změnili jsme se, už to mezi námi nehrozí
bitkou,“ tvrdí kytarista Robert Kodym. „Soutěžit se
třicet let starými písněmi, které lidi znají a chtějí, je ale
obrovský hendikep,“ doplňuje ho baskytarista P.B.CH.
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Když muklové závodí s bachaři
Pykají za své prohřešky,
žijí za mřížemi. V neděli
7. května i o měsíc
později ovšem poběží
ulicemi Prahy. Nebojte,
vězni nebudou na útěku.
Zúčastní se výjimečného
závodu. A s nimi
také dozorci a policisté.
ČR | Jmenuje se Marie a právě si za loupeže odpykává trest v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. „Než jsem se vzpamatovala z drogového opojení, nebyla jsem schopná trest přijmout. Asi tak deset let jsem nežila řádný život. Nad mým tělem vládly drogy a stala se ze mě hrozná osoba,“ popisuje
23letá dívka začátky života za mřížemi. Pokud ji ale 7. května nebo14. června uvidíte
ve sportovním trikotu v Praze, jak běží, policii nevolejte. Marie není na útěku, ale
účastní se projektu Yellow Ribbon Run.
„Jde o masový běh na podporu zaměstnávání propuštěných vězňů a jejich integrace do společnosti. Poprvé jsem ho zažila před pěti lety v Singapuru a rozhodla
jsem se, že ho založím i v Česku,“ vysvětluje ředitelka věznice ve Světlé Gabriela

Vězenkyně Marie (na snímku nahoře) poběží o lepší budoucnost.
Stejně jako jiné ženy vloni (dole).
Slováková. Nejvíce ji v Singapuru
nadchla atmosféra a pozitivní nálada.
„Byla z ní patrná obrovská podpora lidí
s trestní minulostí. Běželi všichni – rodiny
vězňů, staří, mladí, děti, firmy, politici.
Sice tu mají tvrdou trestní politiku, paradoxně se ovšem k propuštěným vězňům
chovají daleko lépe a efektivněji než my
v České republice. V Singapuru už zjistili,
že pomáhat vězňům a začlenit je do společnosti se vyplatí,“ dodává.
Když loni poprvé vyběhlo 32 českých
vězňů, ale třeba také ředitel singapurské
vězeňské služby nebo zaměstnanci českých káznic, bylo úspěchem, že se závod
vůbec podařilo uskutečnit. Marie se do prvního ročníku ještě nezapojila. „Ze začátku

to bylo takové nijaké, některým vězňům
se to zdálo až směšné. Ale jejich názor se
postupně změnil a teď buď sami běží, nebo
ostatní podporují a fandí,“ doplňuje vězenkyně zkušenosti z cel. „Když jsem viděla
odsouzené běhat, říkala jsem si, že vypadají tak ‚svobodně‘ a uvolněně. Letos trénuji,
i když je to náročné. Chci běžet za všechny
odsouzené, kteří chtějí lepší život a něco
dokázat. Běh je pro mě naděje. Cítím to,“
těší se mladá žena na nedělní pražský mara-

ton a následně na 14. června, kdy v rámci
závodu O2 Pražská štafeta vyrazí s desítkami dalších odsouzenců sama na start.
Zaštítit běh s podtitulem „Uteč předsudkům“ přijde i mnoho herců, lékařů či politiků. A co třeba mediálně známé osoby, jako
David Rath nebo Marek Dalík, které už poznaly, jaké to je trávit čas za mřížemi?
„O zapojení známých jmen jsme uvažovali. Ne však v souvislosti s tím, že by aktuálně byli ve výkonu trestu,“ podotýká ředitel-

ka věznice. Dodává, že běhu se nemohou
účastnit všichni odsouzení. „Na prvním
místě zvažujeme bezpečnostní hlediska.
Dále třeba to, jak odsouzený k výkonu trestu přistupuje, zda na sobě pracuje, řeší dluhy či není kázeňsky trestán,“ zdůrazňuje
s tím, že závod pobyt ve věznici neulehčuje. „Nad rámec povinností musí odsouzení
ještě trénovat. Musí být dobří, aby mohli
venkovnímu světu ukázat, že si zaslouží novou šanci,“ uzavírá Slováková.
(jos)

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.
Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a
DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně
lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění
pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316
je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo
využít akce „ŠROTOVNÉ“.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

16 990 Kč

19 590 Kč

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

10 990 Kč

13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 •
Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Česká Třebová, Roman Kylar, Ústecká 463, T 777 969 603 • Hlinsko, Zdeňka Šrámková-REN, Adámkova 277,
T 469 311 700 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká
Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA
V AKCI, Moravská 1278, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská 86, T 241 771 424
• Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 5-Radotín, HOBBYCENTRUM. CZ, K Cementárně 21, T 257 911 102, 736 101 454 • Rychnov nad
Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru
353, T 601 382 805 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.
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S mazlíčkem až k oltáři

Máj je lásky čas. A někdy i té poněkud bizarní. Někteří lidé totiž
bezbřehou lásku ke svým zvířecím miláčkům povýší na úroveň té lidské.
A svého psího, kočičího, případně kozího kamaráda nebo kamarádku
pojmou za manžela či choť. Nechybí pak obřad, první novomanželské
políbení, jen k té svatební noci nedojde tak, jak bývá zvykem. Naštěstí.
Foto: Profimedia, archiv M. Lovattové/BBC, The Chronicle, repro Bild.de, standard.co.uk

NECHTĚL ŽÍT JEN
NA HROMÁDCE
Jakkoli se to může zdát bizarní,
silná křesťanská víra byla důvodem,
proč se mladý Australan Joseph
Guiso rozhodl pojmout za choť
svou labradoří slečnu jménem
Honey. Muž zkrátka ctil tradiční
rodinné hodnoty, a tak nechtěl se
svou fenkou žít pouze takzvaně
na hromádce. V jejich vztahu nešlo
o nic sexuálního, ale o čistou lásku,
jak se ženich nechal slyšet. „Jsi moje
nejlepší kamarádka a měníš na lepší
každý kousek mého dne,“ prohlásil
při svatebním slibu Guiso. „Ona
neodpověděla nic, a tak jsem to vzal jako ano,“ řekl po obřadu
novinářům.

HOSTINA
Z MAKREL
Britská milionářka
Sharon Tendlerová
si před 11 lety vzala
milovaného delfíního
samce Cindyho. Jednačtyřicetiletá žena a o dva roky mladší
mořský savec svou patnáct let trvající lásku stvrdili sňatkem
v izraelském městě Eliat. Ženich čekal na svou nevěstu u kraje
bazénu spolu s dvěma delfíními svědky. Jakmile mu slíbila věrnost,
skočila za ním do bazénu. Těžko říci, zda delfín neocenil víc
svatební hostinu z makrel, která následovala. Britka zdůrazňovala,
že mezi ní a Cindym nejde o sexuální vztah. Ostatně svatební
noc strávili házením míče v bazénu. Delfíní kouzlo má zkrátka
evidentně něco do sebe. Před lety se v médiích z lásky k delfínici
vyznával věčně rozzářený zpěvák Daniel Nekonečný.

ĎÁBELSKÉ MANŽELSTVÍ S KOZOU
Před čtyřmi lety obletěla svět zpráva o sňatku
tehdy 74letého Brazilce Aparecida Castalda a jeho
vyvolené, kterou byla koza jménem Carmelita.
Žádný církví pověřený kněz ale pochopitelně nechtěl
tento nesourodý pár sezdat, a tak na bizarní úkol
nakonec kývnul známý brazilský satanista Antonio
Firmino. Aparecido se nechal slyšet, že jeho koza
je přímo ideální partnerkou, a to hned z několika
důvodů. „Nemluví, nechce po mně peníze na nákupy
a nemůže otěhotnět. Nevýhodou je, že se pokouší
všechno sežrat. Včetně svých svatebních šatů,“ prohlásil
důchodce, který je otcem osmi dětí
z celkem čtyř manželství.

VESELKA SE PSEM
OCHRÁNÍ PŘED ZKÁZOU
Teprve osmnáctiletá Indka Mangli Munda
pravděpodobně nejásala, když jí otec
za chotě přidělil toulavého psa, kterého
našel. Místní ve vsi byli přesvědčeni, že je
dívka posedlá ďáblem a svatba s mužem
by přinesla neštěstí nejen rodině, ale i celé
komunitě. „Vzala jsem si psa, protože
stařešinové vesnice se domnívají, že zlé
kouzlo bude přeneseno na psa. Když se
tak stane, muž, kterého si vezmu, bude
dlouho žít,“ citoval dívku světový tisk.
Psovi jménem Sheru se dostalo zacházení
jako skutečnému ženichovi. Na obřad ho přivezl vůz
a namísto obojku zdobil jeho šíji věnec. Sňatky se psy se v Indii „léčí“ lecjaké neduhy. Krom
posednutí temnými silami třeba také křivé zuby. Ve východoindickém státě Džhárkhand už
kvůli špatně rostlému chrupu uspořádali několik veselek, a to jak chlapcům, tak i dívkám.
Místní totiž věří, že lidé s křivými zuby nosí smůlu a dokonce i smrt budoucímu partnerovi.

POŠŤÁKA S KOČKOU
ODDALA HEREČKA
Letité soužití se svou kočkou chtěl německý pošťák
Uwe Mitzscherlich povýšit na něco víc. A tak se
rozhodl, že si svou mňoukavou kamarádku Cecilii
vezme. Dalším důvodem bylo, že lékaři předvídali
silným astmatem sužované kočce krátký čas do konce
života. „Cecilia je tak přítulné stvoření. Pořád se
mazlíme, ona spí od počátku v mé posteli. Mezi námi
je tak vroucí vztah, souznění srdcí - je to jedinečné!“
rozplýval se na adresu svého mazlíčka/nevěsty Němec,
který do té doby žil jako svobodný mládenec. Jelikož
s požadavkem na legální obřad u německých úřadů
nepřekvapivě neuspěl, rozhodl se oslovit herečku
Christinu-Marii Lohriovou ze seriálu Volejte policii
110, která za honorář tři sta eur dvojici oddala.
„Zpočátku jsem si myslela, že jde o žert. Ale panu
Mitzscherlichovi se plní velké přání,“ citoval zahraniční
tisk Lohriovou.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. května 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.15 Po
stopách hvězd 7.45 Vo modrým ptáčku 8.30
Otec Brown III 9.20 Gejzír 9.50 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Události v regionech plus 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Potrhlá Andula 14.00 O Honzovi
a Barušce 14.40 Vyšší princip 16.25 Hercule
Poirot XI 18.00 Ferdinandovy zahrady 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

5.55 Jake a piráti ze Země Nezemě (19) 6.20
Senzační Spiderman (2) 6.45 Kačer Kabrňák II
(1) 7.10 Looney Tunes: Úžasná show II (22)
7.35 Tučňáci z Madagaskaru II (3) 8.00 Tvoje
tvář má známý hlas III 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.20 Tipy ptáka Loskutáka 13.35 Výměna
manželek III 15.05 Báječný svět shopaholiků.
Komedie (USA, 2009) 17.15 Rozchod.
Komedie (USA, 2006) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.05 X-Men (3) 6.30 Friends 6.55 Autosalon
8.00 Autosalon Extra 8.25 Ohnivý kuře II (15).
Seriál (ČR, 2017) 9.45 Přístav II (18). Seriál (ČR,
2017) 11.05 davinci 11.50 Česko Slovensko má
talent 14.35 Jak básníkům chutná život.
Filmová komedie (ČR, 1987). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, E. Vejmělková, J. Hlaváčová,
R. Hrušínský a další 16.50 Vraždy v Midsomeru XIII. Krimiseriál (BV, 2011) 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.05 Noviny 6.45 Krimi 7.15 Noviny

KOMEDIE

ZÁBAVA

INZERCE

KOMEDIE

ˇ nemovitostí
Výmeny

774 335 509

ÚTERÝ 11.15 Poldové v akci 12.10 Nákupní ma-

20.20 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého
muže
Komedie (USA, 2006). Hrají
J. Depp, O. Bloom, K. Knightleyová, J. Davenport, B. Nighy
23.10 Hellboy
Akční film (USA, 2004). Hrají
R. Perlman, S. Blairová, R. Evans
1.25 Armáda jednoho
Akční film (USA, 2009). Hrají
C. Gooding ml., J. K. Simmons
3.20 Volejte Novu
3.55 Výměna manželek III

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Kurýr z podsvětí
Thriller (USA, 2012). Hrají
J. D. Morgan, J. Hoová, T. Schweiger a další. Režie H. Abu-Assad
0.10 Touha smrti 2
Thriller (USA, 1982). Hrají
Ch. Bronson, V. Gardenia,
J. D. Cannon, A. Franciosa
2.05 Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu. Krimiseriál
(VB, 2011)
4.00 Africká romance

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.45 Poručík Backstrom (9) 7.45 Poslední loď II (1)
8.40 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
(3) 9.45 Applikace 10.20 Re-play 10.55 FREEzone
11.30 Pevnost Boyard (2) 13.55 Simpsonovi IX
(13-16) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(9, 10) 17.55 Simpsonovi IX (17) 18.30 Simpsonovi
IX (18) 18.55 Simpsonovi IX (19) 19.30 Simpsonovi
IX (20) 20.00 Asterix a Obelix 22.20 Mstitel bezpráví 0.15 Re-play 0.45 Applikace

5.10 Most přes řeku Kwai 8.00 Odložené případy IV
(2) 8.50 Odložené případy IV (3) 9.45 Superman,
dobrodružné fantasy (USA, 1978) 12.45 Mrtvý bod
II (10) 13.35 Mrtvý bod II (11) 14.25 O šesti labutích,
pohádka (N, 2013) 16.15 Tajemství Ocelového
města 17.40 Sherlock Holmes, dobrodružný film
(N/USA/VB, 2009) 20.00 Schindlerův seznam,
drama (Pol./USA, 1993) 23.20 Upíři, thriller (USA,
2005) 1.00 Sniper 5, akční film (USA, 2014)

9.10 Friends 9.40 X-Men (3) 10.10 Pekelná kuchyně XIV (3) 11.05 Spravedlnost v krvi IV (16) 11.55
Doktor z hor: Nové příběhy VI (1) 12.55 Božské
dorty od Markéty 13.25 Spravedlnost v krvi IV (17)
14.25 Doktor z hor: Nové příběhy VI (2) 15.20
Takoví jsme byli 17.55 Božské dorty od Markéty
18.25 Pekelná kuchyně XIV (4) 19.20 Teď vaří šéf!
20.15 Tommy a Pentlička: N, či M? (1/2) 21.55 Řetězová reakce, akční film (USA, 1996) 0.15 Mutant

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.05 Soudní síň 5.55 Krimi 6.15 Noviny
7.00 Krimi 7.25 Noviny 8.10 Soudní síň – cz 9.00
Soudní síň 10.00 Zoo (62, 63) 12.15 Synové a dcery
Jakuba Skláře (5) 13.25 Dva muži hlásí příchod
15.20 Česko Slovensko má talent 17.00 Na chalupě
18.00 Nové bydlení Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Léto na Syltu,
romantická komedie (N, 2010) 0.25 Zoo (62, 63)
PONDĚLÍ 5.55 Krimi 6.15 Noviny 7.00 Krimi
7.30 Noviny 8.15 Extrémní případy 9.20 Soudní síň
10.15 Číšníci 12.20 Kung Fu Kid 14.20 Poldové
v akci 15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.05
Hasiči 2: Hrdinská mise 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dva muži hlásí příchod, komedie (ČR, 1975)
22.20 Číšníci 0.25 Extrémní případy

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.00 S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982). Hrají
J. Satinský, J. Šulcová a další
21.25 Forrest Gump
Komediální drama (USA, 1994)
23.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.45 Mladý Montalbano II
1.30 Bolkoviny
2.15 Televizní memoáry Gustava
Broma
2.50 Sama doma
4.20 Žiješ jenom 2x

8.05 Soudní síň – cz 8.55 Soudní síň 9.55 Druhý
dech (7) 11.10 Ve znamení Merkura (1/5) 12.40
Panelák XVI (11, 12) 13.50 Rodinné záležitosti 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.45 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Sněhová
apokalypsa, sci-fi film (Kan., 2011) 22.05 Dědictví
23.10 Panelák XVI (11, 12) 0.25 Soudní síň – cz

niačky 13.10 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (5)
14.05 Poldové v akci 15.05 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (91) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 21.50 Hasiči 2: Hrdinská mise
23.45 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (5)

STŘEDA 10.05 Dr. Stefan Frank (92) 11.05
Poldové v akci 12.00 Nákupní maniačky 13.10
Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (6) 14.05
Poldové v akci 15.05 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
cz 16.55 Dr. Stefan Frank (92) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech
(8) 21.45 Ledová smrt 23.30 Rodinné záležitosti
ČTVRTEK 11.05 Poldové v akci 12.00 Nákupní
maniačky 13.10 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex
a štěstí (7) 14.05 Poldové v akci 15.05 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (93)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (6) 21.35 Ve
znamení Merkura (2) 23.15 Hotel Herbich (2)
PÁTEK 10.10 Dr. Stefan Frank (94) 11.05 Poldové
v akci 12.00 Nákupní maniačky 13.10 Kdyby bylo
kdyby – Láska, sex a štěstí (8) 14.05 Poldové v akci
15.05 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55 Dr.
Stefan Frank (94) 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Afrika v srdci 22.10 Česko
Slovensko má talent 23.35 Kdyby bylo kdyby...
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neděle 7. května 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Vyšší
princip 8.15 Úsměvy Vladimíra
Javorského 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Zakletý vrch
Pohádka (ČR, 1999)
14.10 Neobyčejné životy
15.05 Babí léto
Komediální drama (ČR, 2001)
16.45 Pěsti ve tmě
Drama (ČR, 1986)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Tmavomodrý svět
Válečný film (ČR, 2001)
22.10 168 hodin
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)
0.05 Místo činu – Schimanski
1.35 Bolkoviny

NOVA
6.00 Lišákoviny
6.10 Jake a piráti ze Země Nezemě
(20)
6.35 Senzační Spiderman (3)
7.05 Kačer Kabrňák II (2)
7.30 Looney Tunes: Úžasná show II (23)
7.55 Tučňáci z Madagaskaru II (4)
8.15 Víkend
9.15 Robinsonův ostrov
10.20 Robinsonův ostrov
11.30 Princezna ze mlejna (1)
12.35 Kdopak to mluví 2
Komedie (USA, 1990)
14.15 Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
16.05 Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
17.40 Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.15 Tvoje tvář má známý hlas III
22.55 Střepiny
23.25 Neznámý svůdce
Krimifilm (USA, 2007)
1.30 Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15
6.45
7.10
7.40
8.05
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.15
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35

1.30
2.35

X-Men (4)
Friends
Friends
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (168, 169)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (16)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIV
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (5)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Adopce hrůzy
Thriller (USA, 2012). Hrají
S. Astin, S. Armstrongová,
M. Mazurová a další
Tři mušketýři II (8)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
5.00 Myš, která řvala 6.30 Batman 8.45 Báječný
svět shopaholiků 11.05 Rozchod, komedie (USA,
2006) 13.05 Hellboy, akční film (USA, 2004) 15.15
Lovci zločinců III (8, 9) 17.05 Piráti z Karibiku: Truhla
mrtvého muže, komedie (USA, 2006) 20.00 Agent
WC40, komedie (USA, 1996) 21.40 Ďáblův advokát, horor (USA/N, 1997) 0.10 Kód Navajo

Prima cool
6.45 Applikace 7.15 Re-play 7.50 FREEzone 8.25
Poručík Backstrom (10) 9.20 Poslední loď II (2)
10.15 Top Gear speciál: Napříč Evropou (1) 11.15
Pevnost Boyard (3) 13.45 Simpsonovi IX (17-20)
15.45 Asterix a Obelix 17.55 Simpsonovi IX (21, 22)
18.55 Simpsonovi IX (23, 24) 20.00 Falešní poldové 22.15 Živí mrtví VII (3) 23.10 Těžká dřina 23.45
Autosalon 0.50 Živí mrtví VII (3)

Prima Max
10.30 X-Men (4) 10.55 Pekelná kuchyně XIV (4) 11.55
Spravedlnost v krvi IV (17) 12.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (2) 13.50 Božské dorty od Markéty 14.25
Spravedlnost v krvi IV (18) 15.20 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (3) 16.20 Tommy a Pentlička: N, či M?
(1/2) 18.05 Božské dorty od Markéty 18.35 Pekelná
kuchyně XIV (5) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15
Robin Hood: Král zbojníků 23.20 Kurýr z podsvětí

pondělí 8. května 2017
NOVA

ČT1
6.00

12.15
13.15
14.55
16.05
17.30
18.55
19.00
19.45
20.00
20.55
21.24
21.25
23.25
0.25
0.40

Lesní panna. TV film (ČR, 1973) 7.15
Svědectví
čarovného
zvonu.
Pohádka (ČR, 1986) 7.50 Pěsti ve
tmě. Drama (ČR, 1986) 9.30 Pohádka
o mokrosuchém štěstí. Pohádka (ČR,
1981) 10.50 ... a zase ta Lucie!
Rodinná komedie (ČR, 1984)

Fišpánská jablíčka
Pohádka (ČR, 2009)
Saturnin
Komedie (ČR, 1994)
Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)
S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Labyrint (2/7)
Čtvrtá hvězda (11/12)
Výsledky losování Šťastných 10
Musíme si pomáhat
Komediální drama (ČR, 2000)
Kriminalista
Kalendárium
GEN – Galerie elity národa

5.55
6.10
7.35
9.15
10.35
12.05
13.35
15.35
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.30
0.20
1.50
3.40
4.20

Lišákoviny
Scooby-Doo: Záhada kolem
Wrestlemanie
O Popelce
Pohádka (N, 2010)
My tři a pes z Pětipes
Rodinný film (ČR, 1971)
To neznáte Hadimršku
Veselohra (ČR, 1931)
Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986)
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Příšerná tchyně
Romantická komedie (USA, 2005)
Co na to Češi
Ulice (3246)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (9)
Chart Show
Vražedná čísla II (18)
To neznáte Hadimršku
Veselohra (ČR, 1931)
Hellboy
Akční film (USA, 2004)
Střepiny
Co na to Češi

6.25
6.55
7.20
7.50
8.20
10.10
12.10
14.05
15.55
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
1.45
3.25

Prima

Nova Cinema

X-Men (5)
Friends
Friends
Jen počkej, zajíci!
Roboti
Animovaný film (USA, 2005)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Růžový panter 2
Komedie (USA, 2009)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (15)
Ztracená ledvina. Seriál (ČR, 2017)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Růžový panter 2
Komedie (USA, 2009)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Roboti

5.30 Báječný svět shopaholiků 7.15 Myš, která řvala
8.45 Agent WC40 10.15 Tajemství Ocelového
města 12.05 Rodinná dovolená a jiná neštěstí 14.15
Kdopak to mluví 2 15.40 Sherlock Holmes 18.00
Na vlásku 20.00 Zloději paměti, mysteriózní drama
(USA, 2004) 21.50 Zúčtování v Malém Tokiu, akční
film (USA, 1991) 23.25 Ďáblův advokát

Prima cool
9.55 Hvězdná brána VI (4) 10.50 Bylo nebylo IV (1)
11.45 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko (3)
12.50 Simpsonovi IX (21-24) 14.50 Applikace 15.25
Re-play 15.55 Futurama II (10) 16.25 Hvězdná brána
VI (5) 17.25 Kdo přežije: Krev není voda (15) 18.15
Simpsonovi IX (25) 18.45 Simpsonovi X (1-3) 20.15
Grimm VI (1) 21.20 Teorie velkého třesku V (4, 5) 22.15
Městečko Fortitude (5) 23.20 Ztracená archa (1)

Prima Max
9.25 Pekelná kuchyně XIV (5) 10.20 Spravedlnost
v krvi IV (18) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy VI (3)
12.15 Božské dorty od Markéty 12.50 Spravedlnost
v krvi IV (19) 13.45 Doktor z hor: Nové příběhy VI (4)
14.45 Robin Hood: Král zbojníků 17.40 Božské dorty
od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (6) 19.15
Vítejte doma! III (1) 20.15 Rio 22.20 Království prstenu (1/2) 0.20 Falešní poldové, komedie (USA, 2014)

úterý 9. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 10.00
168 hodin 10.35 ... a zase ta Lucie!
Rodinná komedie (ČR, 1984)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Klec
14.55 Televarieté
16.25 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum města pražského
21.00 Hercule Poirot XI
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Motiv III
23.20 Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)
0.45 AZ-kvíz
1.10 Nové Hrady
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.30
8.45
9.40
10.35
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3245)
Ulice (3246)
Policie Modrava (9)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (19)
Ordinace v růžové zahradě (148)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3247)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (735)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIV (5)
Vražedná čísla II (19)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (17)
Dva a půl chlapa II (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (148)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.20
2.20

X-Men (6)
Friends
Tlapková patrola (1)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
Jake a Tlusťoch IV (15)
Rosamunde Pilcherová: Jarní
vánice
Romantický film (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (16)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Policie Hamburk III (1)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (17)
TOP STAR magazín
Castle na zabití V (5)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Jarní
vánice
Komisař Rex II (14, 15)

Nova Cinema
8.10 O Popelce 9.45 Kdopak to mluví 2 11.10 Na
vlásku 13.30 Zloději paměti 15.30 My tři a pes
z Pětipes, rodinný film (ČR, 1971) 16.50 Metráček,
rodinný film (ČR, 1971) 18.25 Princ a Večernice,
pohádka (ČR, 1978) 20.00 Pravda zabíjí, krimifilm
(USA, 1999) 22.25 Bouřlivé srdce, thriller (USA,
1992) 0.40 Zúčtování v Malém Tokiu

Prima cool
10.55 Bylo nebylo IV (2) 11.50 Top Gear speciál:
Napříč Evropou (1) 12.50 Simpsonovi IX (25) 13.20
Simpsonovi X (1-3) 14.50 Teorie velkého třesku V
(4, 5) 15.45 Futurama II (11) 16.15 Hvězdná brána VI (6)
17.10 Kdo přežije: Cagayan (1) 18.15 Simpsonovi X
(4-7) 20.15 Moto cestou necestou 21.20 Teorie velkého třesku V (6, 7) 22.15 davinci 23.05 Cesty k úspěchu 23.15 Americká odysea (1) 0.20 Ztracená archa (1)

Prima Max
9.55 X-Men (6) 10.25 Pekelná kuchyně XIV (6)
11.20 Spravedlnost v krvi IV (19) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (4) 13.15 Božské dorty od Markéty
13.50 Spravedlnost v krvi IV (20) 14.45 Doktor
z hor: Nové příběhy VI (5) 15.45 Rio 17.40 Božské
dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (7)
19.15 Vítejte doma! III (2) 20.15 Sky Fighters: Akce
v oblacích 22.20 Joe 0.50 Království prstenu (1/2)

středa 10. května 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Hitparáda
televizní zábavy 10.45 Panoptikum
města pražského 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Med
15.00 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
23.55 Motiv III
0.40 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.10 Dobré ráno
4.40 Kluci v akci

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.10
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3247)
Ordinace v růžové zahradě 2 (735)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (20)
Ordinace v růžové zahradě (149)
Odložené případy IV
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3248)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Holky pod zámkem II
Kriminálka Las Vegas XIV (6)
Vražedná čísla II (20)
Odložené případy IV
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (18)
Dva a půl chlapa II (20)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.10
10.10
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.40
2.40

X-Men (7)
Tlapková patrola (1)
Tlapková patrola (2)
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
Jake a Tlusťoch IV (16)
Rosamunde Pilcherová: Léto
u moře
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (17)
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Policie Hamburk III (2)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (16)
Show Jana Krause
Telebazar
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Léto
u moře
Komisař Rex III (1, 2)

Nova Cinema
5.25 Agent WC40 6.45 Odložené případy IV (5, 6)
8.25 Lovci zločinců III (8, 9) 10.05 Rozchod 12.35
Pravda zabíjí 15.15 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého
muže 18.05 Příšerná tchyně, romantická komedie
(USA, 2005) 20.00 Pýcha a předsudek, romantické
drama (USA/VB/Fr., 2005) 22.30 Země na obzoru,
komedie (Island/USA, 2014) 0.20 Bouřlivé srdce

Prima cool
7.55 Kdo přežije: Cagayan (1) 9.25 Futurama II (11)
9.55 Hvězdná brána VI (6) 10.55 Bylo nebylo IV (3)
11.55 Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi X (4-7)
14.55 Teorie velkého třesku V (6, 7) 15.50 Futurama II
(12) 16.20 Hvězdná brána VI (7) 17.20 Kdo přežije:
Cagayan (2) 18.15 Simpsonovi X (8-11) 20.15 Extant
(9) 21.20 Teorie velkého třesku V (8, 9) 22.15 Partička
23.05 Americká odysea (2) 0.05 Partička

Prima Max
10.30 Pekelná kuchyně XIV (7) 11.25 Spravedlnost
v krvi IV (20) 12.20 Doktor z hor: Nové příběhy VI
(5) 13.20 Božské dorty od Markéty 13.55
Spravedlnost v krvi IV (21) 14.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (6) 15.50 Šest medvědů s Cibulkou 17.40
Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně
XIV (8) 19.15 Vítejte doma! III (3) 20.15 Hvězdy nám
nepřály 22.55 Dobrý den, paní Campbellová

čtvrtek 11. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.05 Kufr
10.40 Pošta pro tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Taggart
1.05 AZ-kvíz
1.40 Objektiv
2.05 Toulavá kamera
2.35 Kde bydlely princezny
2.55 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.10
23.50
1.25
2.05
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3248)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (21)
Ordinace v růžové zahradě (150)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3249)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (736)
Prásk!
Úhel pohledu
Akční film (USA, 2008)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (19)
Kriminálka Las Vegas XIV
Dva a půl chlapa II (21)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.25
0.15
2.10

X-Men (8)
Tlapková patrola (2)
Tlapková patrola (3)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
Jake a Tlusťoch IV (17)
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Romantický film (N, 1993)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (18)
Komisař Rex III (3)
Komisař Rex III (4)
Policie Hamburk III (3)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (18)
davinci
Castle na zabití V (6)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Komisař Rex III (3, 4)

Nova Cinema
5.20 Pravda zabíjí 7.25 Odložené případy IV (7, 8)
9.05 Příšerná tchyně 11.20 Vzpoura na lodi Caine
14.05 Pýcha a předsudek 16.30 Smrt krásných
srnců 18.00 Holky z porcelánu, komedie (ČR, 1974)
20.00 Mrtvý bod II (12, 13) 21.50 Bojovník silnic,
akční film (Austr., 1981) 23.40 Země na obzoru,
komedie (Island/USA, 2014)

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Cagayan (2) 9.25 Futurama II (12)
9.55 Hvězdná brána VI (7) 10.55 Bylo nebylo IV (4)
11.55 Extant (9) 12.55 Simpsonovi X (8-11) 14.55
Teorie velkého třesku V (8, 9) 15.50 Futurama II (13)
16.20 Hvězdná brána VI (8) 17.20 Kdo přežije:
Cagayan (3) 18.15 Simpsonovi X (12-15) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku V (10, 11)
22.15 Zákon mlčení 0.20 Poslední chlap na Zemi (8)

Prima Max
9.15 X-Men (8) 9.45 Pekelná kuchyně XIV (8) 10.40
Spravedlnost v krvi IV (21) 11.35 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (6) 12.35 Božské dorty od Markéty 13.10
Spravedlnost v krvi IV (22) 14.05 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (7) 15.05 Hvězdy nám nepřály 17.40
Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV
(9) 19.15 Vítejte doma! III (4) 20.15 Jáchyme, hoď ho
do stroje! 22.05 Londýnský gangster 0.15 Dobrý den

pátek 12. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.10 Kufr 10.50
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
Zasáhnout včas; Předčasný soumrak. Seriál (USA, 2004-2005)
15.30 Tak neváhej a toč speciál
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Tajemství staré bambitky
Pohádka (ČR, 2011)
21.30 13. komnata Jany Koubkové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.40
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3249)
Ordinace v růžové zahradě 2 (736)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (22)
Ordinace v růžové zahradě (151)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3250)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šest dní, sedm nocí
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají A. Hecheová, H. Ford a další
Sherlock Holmes: Hra stínů
Akční krimidrama (USA, 2011).
Hrají R. Downey ml., J. Law
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (20)
Dva a půl chlapa II (22)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
1.25
2.10

X-Men (9)
Tlapková patrola (3)
Tlapková patrola (4)
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
Jake a Tlusťoch IV (18)
Rosamunde Pilcherová: Konec
jednoho léta
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (19)
Komisař Rex III (5)
Komisař Rex III (6)
Policie Hamburk III (4)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (19)
Česko Slovensko má talent
První den zbytku tvýho života
Drama (Fr., 2008)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Konec
jednoho léta

Nova Cinema
5.20 O Popelce 6.55 Odložené případy IV (9, 10)
8.35 Bláznivá komedie 2 10.45 Pýcha a předsudek
13.25 Superman 2 15.50 Mrtvý bod II (12, 13) 17.40
Batman se vrací, dobrodružný film (USA/VB, 1992)
20.00 Transformers, akční film (USA, 2007) 22.40
Přepadení ve vzduchu, akční film (USA, 1992) 0.15
Bojovník silnic, akční film (Austr., 1981)

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Cagayan (3) 9.25 Futurama II (13)
9.55 Hvězdná brána VI (8) 10.50 Bylo nebylo IV (5)
11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi X (12-15) 14.55
Teorie velkého třesku V (10, 11) 15.50 Futurama II
(14) 16.20 Hvězdná brána VI (9) 17.20 Kdo přežije:
Cagayan (4) 18.15 Simpsonovi X (16-19) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (11, 12) 22.10
Mutant 2 0.05 Poslední chlap na Zemi (9)

Prima Max
10.15 X-Men (9) 10.45 Pekelná kuchyně XIV (9)
11.40 Spravedlnost v krvi IV (22) 12.35 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (7) 13.35 Božské dorty od Markéty
14.10 Spravedlnost v krvi V (1) 15.05 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (8) 16.05 Třetí princ 17.40 Božské
dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (10)
19.15 Vítejte doma! III (5) 20.15 Mackintoshův člověk
22.20 Zákon mlčení 0.25 Londýnský gangster
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Markéta Dobrá (24)

Pracovala jako vedoucí prodejny s čokoládovými bonbony. Nyní
je na rodičovské dovolené. S přítelem chystají letos v srpnu svatbu,
na kterou by padla případná výhra. Jejím snem je otevřít si po
mateřské vlastní kavárnu nebo cukrárnu. Mezi její oblíbená jídla patří kuře na
paprice. Nesnáší mořské plody a zabijačkovou polévku. Těší se na novou životní zkušenost.

Úterý: Zdeněk Babor (45)

Pracuje jako lektor grafologie a psychologie.
Je rozvedený. Od smrti své první manželky
před jedenácti lety vychovával sám 22letého syna. Zdeněk má
přítelkyni. Pokud by vyhrál, peníze by
investoval do rekonstrukce bytu. Rád
připravuje maso a sladkosti, umí péct.
Mezi jeho oblíbená jídla patří kachna se
zelím. Nesnáší mlékovou polévku a
mák, nikdy by nesnědl housenku. Těší
se na zábavu a dobré jídlo.

Středa: Miroslava Ježiorska (20)

Je vyučená rekondiční
a sportovní masérka,
ale pracuje v supermarketu, kde doplňuje zboží do regálů. Do pořadu ji přihlásil její o
dost starší partner a
ona výzvu přijala, protože peníze by se
jí hodily na umělé oplodnění, které by
chtěla znovu podstoupit – Mirka nemůže mít děti. Ráda připravuje omáčky a
pečené kuře. Miluje sushi. Nesnáší tlusté a tuhé maso, játra, má alergii na kofein a tein. Doufá, že ukáže národu, že i
dvacetiletá holka umí dobře uvařit.

Česká republika

Chce vyhrát, aby měla
na umělé oplodnění
Pořad Prostřeno! míří
do Plzeňského kraje.
Jediný muž bude čelit
hned čtyřem ženám.
ČR | Televizní soutěž Prostřeno! postaví k plotnám soupeře na Plzeňsku. Díky
nejmladší hostitelce, masérce Mirce,
nuda u stolu rozhodně nebude. I když
hlavním tématem chvály a kritiky zůstane jídlo, bude se také hodně mluvit o
sexu. Prostořeká Mirka občas uvede
svými řečmi a dvojsmysly do rozpaků i
o generaci staršího Zdeňka.
Markéta je s dcerou na mateřské dovolené a v pondělí udělá pro své vítězství hodně. Vaří, peče, smaží, úspěch
má její ochucená paštika. Pak ale přijde
studená sprcha od nejmladší Mirky. Ta
přizná, že se přihlásila kvůli penězům
na umělé oplodnění. Protože nemůže
mít děti, iritují ji fotky hostitelčina miminka i načančaný holčičí pokojíček.
Zdeněk je renesanční muž se spoustou
koníčků. V úterý se mu skoro všechny
chody povedou podle jeho představ, jen
karamel trochu připálí. Milovnice zeleni-

Pátek: Dagmar Tonková (22)

Studuje vyšší odbornou školu zdravotnickou, obor nutriční terapeut. Při studiu si vydělává na různých brigádách jako hosteska
či prodavačka. S přítelem chodí přes tři roky. Mezi její oblíbená jídla patří rajská omáčka, zapečené
těstoviny. Nesnáší vnitřnosti. Nemusí
vařená vejce a houby.

ny Mirka ale jídla nepozře. Chřest také
nejí, „protože se jí ani trochu nelíbí“.
Mirka žije s partnerem starším o více
než 20 let, za své akty se nestydí a ráda
mluví o sexu. Prý pije alkohol jen několikrát za rok, ale ve středu se docela posiluje „tvrdým“. Na přípravu slaných palačinek použije „jetý olej z friťáku“ a
její plněná kapsa se sýrovou omáčkou z
taveňáku má v sobě spoustu párátek.
Ve čtvrtek Iveta Rosálie předloží polévku podle rodinného receptu, ale pro

Mirku to je „zelná vodvářka s uzeným a
smetanou“. Chutná Zdeňkovi, ale Mirce zelňačka páchne a jde se vyzvracet.
Se svou červenou kšticí je nepřehlédnutelná. Páteční hostitelka Dáša je budoucí nutriční specialistka. Zahájí mini
burgery s lehkým salátkem. Se zdravou
stravou souvisí i její zábava – ochutnávka exotického ovoce.
Kdo ve finále nakonec vyhraje? Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí
do pátku v 17.35 na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE
Paštika z kuřecích jater s brusinkami

Čtvrtek: Iveta Rosálie Zelená (32)

Měla hospodu, ale
nyní pracuje v administrativě. Žije s přítelem
a jedenáctiletým synem. Kdyby to vyšlo,
výhrou zafinancuje
přestavbu domu – potřebuje nová okna a vyměnit vodovodní
trubky. Má ráda bramborovou kaši a
karbanátky. Nesnáší lečo, nikdy by nesnědla drožďovou pomazánku.

Blondýna Mirka (druhá zleva) se chystá jít tvrdě za vítězstvím v pořadu Prostřeno!, protože potřebuje peníze na umělé oplodnění.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 400 g kuřecích jater,
150 g másla + 50 g na závěrečné zalití
paštiky, 1 stroužek česneku, 1 šalotka,
koření na paštiku, 2 lžíce smetany ke šlehání, sůl, pepř, brusinky. Postup: Játra
důkladně očistíme. V pánvi zahřejeme
polovinu másla a osmahneme na něm
nadrobno nakrájenou šalotku s prolisovaným česnekem, pak přimícháme koření a necháme minutu rozvonět. Přidáme játra a opečeme je dohněda. Nyní
přilijeme smetanu a směs přendáme do
kuchyňského robotu, kde ji rozmixujeme. Přidáme zbývající máslo, smetanu, sůl a pepř. Směs zamícháme a můžeme protřít sítem. Paštiku rozdělíme
do šesti malých misek a důkladně uhladíme. Rozpustíme máslo na zalití a přelijeme jím paštiku. Následně ji necháme v chladu ztuhnout. Podáváme s brusinkami a pečivem.

Nadívaná křepelka s omáčkou
z červeného vína, bramborová kaše
Ingredience: 2 křepelky, 800 g mletého masa, 10 g křepelčích vajec, 50 g
(ml) demi-glace, 150 g cukru, 500 ml
červeného vína, 5 g tymiánu, 50 g másla, 150 g ryzců, 150 g václavek, 50 g
másla, 5 g petržele, 500 g brambor, 100
ml smetany, bylinky a květy, sůl a pepř.
Postup: Vykostěné křepelky osolíme,
opepříme a naplníme mletým masem.
Zabalíme do fólie a vaříme v páře 45 až
50 minut. Po uvaření fólii sundáme a teprve nyní křepelku dáme péct do trouby
do zlatova. Na teflonové pánvi si usmažíme křepelčí vajíčko. Podle návodu si
připravíme demi-glace. Z cukru si připravíme světlý karamel, přidáme větvičku tymiánu, zalijeme červeným vínem a
přidáme hotový demi-glace. Omáčku

svaříme na medovou konzistenci. Na
závěr zjemníme ztuhlým máslem a zašleháme. Houby opečeme na rozpáleném
másle, osolíme a přidáme najemno nasekanou petržel. Z brambor, smetany a
másla si připravíme bramborovou kaši.
Minidortíčky s krémem a ovocem
Ingredience: 3 vejce, 150 g krupicového cukru, 3 lžíce teplé vody, 3 lžíce oleje, 150 g polohrubé mouky, 1 lžička
prášku do pečiva. Na krém: 1 tvaroh ve
vaničce nebo mascarpone, 1 smetana ke
šlehání, 1 zakysaná smetana, 2 lžíce pudinku za studena, moučkový a vanilkový cukr podle chuti, ovoce na ozdobení.
Postup: Žloutky oddělíme od bílků.
Z bílků ušleháme tuhý sníh a žloutky vyšleháme s cukrem do pěny. Přidáme po
částech vodu a olej. Do směsi opatrně
vmícháme sníh a nakonec mouku smíchanou s práškem do pečiva. Pečeme na
plechu v troubě předehřáté na 180 stupňů Celsia. Po upečení vykrájíme kolečka (můžeme potřít marmeládou) a lepíme dvě piškotová kolečka krémem. Šlehačku vyšleháme dotuha a přidáme tvaroh nebo mascarpone a zakysanou smetanu, osladíme. Nakonec přidáme dvě
lžíce pudinku a vyšleháme (krém tím
zhoustne). Minidortíčky zdobíme jakýmkoli ovocem.

HUDEBNÍ IMPULSY

Anna K od Lásky ke Světlu
Když se před 52 lety
narodila ve Vrchlabí,
jmenovala se Luciana
Krecarová. Od 90. let už
ji ale všichni znají jako
Annu. Nezdolnou Annu
K. „Holka z hor“ sklízí
uznání kritiků i fanoušků.
JOSEF VLČEK

U

ž od šedesátých let vystupoval
Jiří Suchý ve svých semaforských představeních s malou
holčičkou. V průběhu let se jich na prknech jeho divadla vystřídala celá řada,
ale snad nejtalentovanější byla osmiletá
Luciana Krecarová. Dnes ji známe jako
Annu K.
Anna K je ve světě české populární
hudby výjimečným úkazem. V Českém
slavíku, o kterém rozhodují posluchači,
se už léta pravidelně objevuje mezi pěti
nejoblíbenějšími zpěvačkami. Zároveň
boduje také v Andělech, kde hlasují jen
odborníci. A zpěváků, na nichž se shodnou odborníci i veřejnost, je v naší zemi
opravdu jen poskrovnu.
Lucianina opravdová kariéra začala
už na začátku devadesátých let, ale na
svou první velkou desku si počkala do
roku 1993. Jmenovala se Já nezapomínám a Anna K na ní měla svůj první velký hit, písničku Láska. Pro talentovanou tmavovlásku, která si odjakživa potrpí na původní skladby, to byl neobvyk-

lý song. Píseň s kouzelným textem Kamila Peteraje před ní totiž už natočil slovenský zpěvák Marcel Palonder.
Na dalších singlech vyměnila popové
písně za kultivovaný kytarový pop
rock, za nímž můžeme najít zpěvaččina
partnera, vynikajícího kytaristu Tomáše
Varteckého.
Anna K prorazila do „hudební první
ligy“ třetím albem Nebe, na kterém
jsou její dodnes největší hity Nebe,
Nelítám nízko a jedna z nejhranějších vánočních písniček Vzácnej
den. Každá z dalších desek pak obsahovala nejméně jednu trvalku,
která se časem zařadila do zlatého fondu domácí populární hudby mezi nejoblíbenější české
písně.
Nedávno vyšlo Anně
K po pětileté pauze
nové, už desáté
album Světlo.
Nahrála ho ve
spolupráci se
špičkovými
britskými
producenty a hudebníky. Najdeme na
něm i písně Vždycky
se budeme
znát a Co mi
za to dáš, které patří mezi momentálně nejhranější rádiové české hity.
Anna K není

jen zpěvačka, ale také velká a otevřená
osobnost. V roce 2010 podstoupila léčbu rakoviny prsu a způsob, jakým o
svém zdravotním problému mluvila,
hodně pomohl osvětě o této nemoci. Podobný efekt měly i mnohé její společenské aktivity související s
rakovinou, jimž se v
následných letech věnovala.
Dost možná
svým přístupem zachránila pár lidských životů.

ZLATÁ KLASIKA
Jožin z bažin slaví 40 let
Poláci objevili kouzlo Mládkovy písničky Jožin z bažin teprve před deseti lety,
kdy se z ní stal na tamních diskotékách super hit. Polští teenageři tehdy nadšeně napodobovali originální tanec Ivo Pešáka.
U nás ale slaví strašidlo, které vystupuje
z bažin a žere hlavně Pražáky, rovnou čtyřicítku. Poprvé se totiž písnička objevila
na albu Nashledanou v roce 1977. Autorem známé postavy od Vizovic je ale malíř, hudebník a textař Zdeněk Kňučík Navrátil ze Zlína, který původní text o Jožinovi napsal už o rok dříve. Pak se ale potkal s Mládkem a ten dal písničce nový
kabát. Oba autoři se dokonce vsadili o láhev slivovice, že bude z písničky hit. Kňučík nedávno zemřel na následky autonehody, ale Banjo Band Ivana Mládka hraje
Jožina z bažin úspěšně dodnes.
(luk)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Sklípek vznikl
i bez znalosti not
FOTO | MAFRA

MS v HOKEJI
Informace ze zákulisí,
rozhovory a reportáže
od 4. 5. každý den
v MF DNES

PŘE
ŘEDPLA
E LATNÉ
A
na celé období
šampionátu
jen za 230 Kč
Předplatné na období 4. 5.–22. 5. 2017 objednávejte
na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/hokej

Písničku Sklípek
pro Yvonne Přenosilovou složil romský hudebník Antonín Gondolán.
Ten neovládal notový zápis, a tak
melodii musel zaznamenat skladatel Ladislav Štaidl.
„Jako autoři jsou proto zapsaní oba,“
vysvětlila Přenosilová na rádiu Český
Impuls AM 981. Když Sklípek zpívala ve Francii, pařížské publikum písničku považovalo za lidovku. Sklípek
se stal pevnou součástí koncertů Yvonne Přenosilové. „Po návratu z exilu
jsem zjistila, že je nejlepší s ní končit
všechny koncerty. Lidé se totiž dají do
varu. Tato písnička je se mnou naprosto spjatá,“ rozvášnila se zpěvačka.
Půjdem spolu do sklípku,
sedneme si v koutku,
kde je stín, vlídný stín,
dáme si pár polibků
vedle bodrých soudků
plných vín, dobrých vín...
(Hudba: Antonín Gondolán, Ladislav Štaidl, text: Eduard Krečmar)
Jak vznikala písnička Michaela Kocába S cizí ženou v cizím pokoji? To
prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls.
Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)
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Skafandr? Ne,
nádrž pro vůni
Měditepec Vojtěch
Jirásko má dílnu přímo
v pevnosti. Sní o stříbře.
TOMÁŠ KUČERA
ČR | Tvář Krista je vytepána z měděného plátu. Visí vedle pracovního stolu,
na kterém vystudovaný grafik a měditepec Vojtěch Jirásko buší dřevěnou palicí do kovové mísy. Svou dílnu má v pevnosti ve východočeské Jaroměři-Josefově, kam ho přivedla jeho manželka
Bára, tamní šperkařka.

Uvnitř demižon s esencí
„Jako mísa to jen vypadá. Ve skutečnosti je to kryt na tohle,“ mrkne na neobvyklý kulovitý předmět z mědi s kruhovými otvory, který připomíná helmu potápěčského skafandru kapitána Nema.
„To je zakázka pro pražskou botanickou zahradu, kde by měla vzniknout
stezka vonných zastavení. Uvnitř bude

demižon s vonnou esencí. Celé to bude
zavěšené ve skleníku,“ říká čtyřicetiletý
muž, který žije v Josefově už čtvrtý rok.
Pochází z Nové Paky a grafiku vystudoval na pražské AVU. „Kovotepectví na
plný úvazek jsem se věnoval až po škole. Není to ale tak, že bych to, co jsem
se na škole naučil, zahodil. Na akademii
jsem se v grafice věnoval leptům, tedy
tiskům z plechů, takže velký skok to nebyl. Před tím, než něco vytepu, si to nakreslím a tvořím podle předlohy,“ říká.

Dělá z mědi, chtěl by stříbro
Dílna kovotepce není velká. Na pracovním stole leží kladívka, dřevěné palice a
raznice. Nezbytná je zásoba materiálu.
„Dělám hlavně z mědi, za studena.
Když se do plechu tluče, vytahuje se a
tvrdne. Proto používám měkčí podložky, aby se tvrdnutí zpomalilo. Abych docílil ohebnosti, plech vyžíhám. Rozpálím měď do červena a zchladím. Pak
zase změkne a mohu pokračovat,“ říká
Jirásko, který sní o stříbře. „S tím bych
rád dělal častěji, i když je tvrdší než

V novém vydání časopisu
Téma: Proč se lidé vraždí?
ČR | Celá čtvrtina vražd se odehrává
v rodině. Pravděpodobnost, že vás zabije někdo z deseti členů vaší rodiny, je
nesrovnatelně vyšší, než že vás zabije
někdo z deseti náhodně vybraných lidí
tam „venku“. V rodinách se ovšem
vesměs nevraždí genetičtí příbuzní, ale
manžel a manželka nebo nevlastní rodič
a nevlastní dítě. A pokud manžel zabije
svoji ženu, zpravidla je mladá.

„

fesor Jan Zrzavý, evoluční biolog. Jak
je z evolučního hlediska možné, že rodiče skoro nikdy nezabijí puberťáka „na
zabití“? Čtěte v pátečním vydání časopisu Téma.
(lc)

měď. Nemohu si to dovolit, protože je
drahé a moje díla jsou v porovnání se
šperky poměrně rozměrná. Šperky jsou
na mě moc malé, mám raději větší práce, něco do náruče,“ usmívá se kovotepec. Jeho pradědečkem byla renesanční
osobnost české kultury a vědy Ferdinand Hrozinka, architekt, truhlář, fotograf i entomolog. „Dokonce působil
jako profesor v Bratislavě. Známým se
stal hlavně ilustracemi hmyzu do odbor-

Nové vydání časopisu Téma pořídíte na pultech novinových stánků za
cenu 29 korun. Nebo zkuste zvýhodněné měsíční digitální předplatné. Veškeré informace najdete
na adrese: www.etema.cz.

ných publikací a atlasů. Možná jsem nějaké geny podědil,“ míní Jirásko.
„Josefov mě dostal atmosférou, pro
umělce je to tady fantastické. Město je
dochované v neporušené podobě. Prošel jsem si oficiálně zpřístupněné chodby pevnosti a s přáteli se dostal i tam,
kam se nesmí. Vědět, že pod vámi jsou
kilometry chodeb, vlastně celé podzemní město, je zvláštní pocit. To je další
rozměr místa,“ vysvětluje Jirásko.

Rozčílený Bolek bouchl do
stolu, že to tak nenechá
ČR | Chantal Poullain (60 let) už zažila mnohé. Kvůli lásce odešla ze svobodné Francie do totalitního Československa, rozvedla se, zavinila vážnou
dopravní nehodu a před čtyřmi lety
onemocněla rakovinou prsu. Koncem
loňského roku po 17 letech docela nečekaně skončila v divadle Ungelt.
Proč jste z Ungeltu odešla?
Nevím (smích). Vůbec jsem to nepochopila, ale asi to nemá smysl řešit. V
divadle Ungelt jsem hrála ve čtyřech
představeních, která byla vyprodaná,
ale pan Milan Hein (šéf Ungeltu,
pozn. red.) se rozhodl, že nekoupí práva na další uvádění. Pro mě to bylo nepochopitelné, protože na těch představeních bylo vždycky plné hlediště.
Takže za tím muselo být něco jiného.
Ale v tomhle blátě já se hrabat nechci.

Mladou
manželku je
rozumné zamknout do
sklepa, ale ne uškrtit.
„Vraždí se manželky mladé. Snaha
mužů si manželku hlídat a monopolizovat – což se projevuje jako žárlivost – je
nejsilnější tam, kde je riziko nevěry nejvyšší. Pokud není žárlivost finalizována
vraždou, pak je to evolučně výhodné
chování, pojistit si ženu jako tělo na výrobu svých genetických potomků. Mladou manželku je rozumné zamknout do
sklepa, ale ne uškrtit. Jenže my nemyslíme, námi cloumají emoce, nikoli rozum, tak se potom nedivme,“ tvrdí pro-

Grafik a měditepec Vojtěch Jirásko žije, pracuje i vystavuje v josefovské pevnosti.
FOTO | TOMÁŠ KUČERA

Co se po vaší výpovědi dělo dál?
Se dvěma představeními se mi loučilo
opravdu těžko. A když jsem o tom řekla Bolkovi, hrozně se rozzlobil a řekl,
že práva na ně koupí sám. Takže s
hrou Šest tanečních hodin v šesti týdnech budu pokračovat v Bolkově diva-

Chantal Poullain. FOTO | M. NAVRÁTILOVÁ
dle, i když s jiným hercem, protože Pavel Kříž bude víc času trávit v Kanadě. A s Jiřím Schmitzerem pokračujeme s hrou Na vaše riziko.
Překvapilo vás, že pomocná ruka přišla zrovna od vašeho exmanžela?
Překvapilo a vlastně nepřekvapilo. On
se normálně rozčílil a bouchl do stolu,
že to tak nenechá, což mě samozřejmě
hrozně potěšilo. Musím říct, že v poslední době máme opravdu skvělý
vztah, jsme kamarádi, dobře si rozumíme. Sice máme každý svůj život, ale
cítím, že jsme si jeden pro druhého navzájem platní, že se na toho druhého
můžeme obrátit, když se dostaneme
do těžké situace.
(Téma, iDNES.cz)

Středočeský kraj
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Hroby reků zachraňují nadšenci
Vojenské hřbitovy
v kraji

Na příbramském hřbitově je kolem ústředního pomníku sovětským vojákům dalších 16 hrobů (vlevo). V Mnichově Hradišti (vpravo) si připomínají oběti bitvy z roku 1866 z obou znepřátelených stran.
FOTO | PETR ŠAŠEK, EVA JAROŠOVÁ

Hrobů veteránů
od Tobruku či Dukly
a dalších vojáků je ve
středních Čechách přes
tři tisíce. Pečují o ně
nadšenci, obce i spolky.
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN BOHATA
STŘEDNÍ ČECHY | Miloslava Němečková se stará o válečné památníky v Žitovlici-Pojedu na Nymbursku. Právě
její zásluhou prokoukl hranol v centru
obce, který připomíná osm místních
obětí války z let 1914–1918.
Podobných míst jsou ve středních Čechách tisíce. „V kraji se nachází 3 014
válečných hrobů, pomníků a pamětních
desek,“ přibližuje Pavel Lochař, mluvčí
hejtmanství. Právě snahu o záchranu a
zkrášlování těchto pietních míst ocenili
před pár dny zástupci kraje a odboru
péče o veterány ministerstva obrany.
Okolo Kláštera, Mnichova Hradiště a
Bílé Hlíny se o památníky stará Milan
Janoušek. Pečuje jak o památníky obětí
I. a II. světové války, tak také o pietní
místa spojená s krvavou bitvou, která se
u Mnichova Hradiště mezi rakouskými
obránci a útočícími Prusy odehrála
v létě 1866. Padlo zde 1 634 vojáků a 29
důstojníků rakouských regimentů, včetně českých branců, a 349 pruských vojáků a důstojníků.
„Řadí se mezi přední umělce, v zámeckém parku v Lysé nad Labem restauroval většinu barokních soch, ale také válečné hroby z I. a II. světové války,“ představil Lochař dalšího oceněného, sochaře Vojtěcha Adamce. Jen na jediném ze
zmíněných pomníků, patřícících obětem
z let 1914-1918, lze napočítat více než
stovku padlých z Lysé a okolí.
Na Českobrodsku se péči o vojenská

pamětní místa a hroby věnuje historik a
profesor brodského gymnázia Vladimír
Jakub Mrvík. Region se může pochlubit
dlouhou řadou vojenských pamětních
míst. Jen na českobrodském hřbitově je
pochováno 21 vojáků, kteří v letech
1914–1918 zemřeli ve zdejším lazaretu.
Pamětní deska o kus dál připomíná 12 sovětských vojáků zesnulých v květnu
1945. K významným pomníkům II. světové války náleží i jehlan od architekta
Jaromíra Krejcara u Liblic. Vytesáno je
zde 18 jmen místních občanů postřílených Němci 8. května 1945 u zdejších vysílaček.

va Haška k vytvoření jedné z postav románu Osudy dobrého vojáka Švejka.
Pozoruhodný osud měl i kapitán Karel Pavlík, jehož hrob lze nalézt v Kostelci nad Černými lesy. Pavlík se
14. března 1939 se svými vojáky postavil na odpor postupujícím Němcům v
Czajankových kasárnách v Místku. Popraven byl v Mauthausenu v roce 1943.

1895 Spolek pro udržování
válečných pomníků na hřbitově
v Mnichově Hradišti vybudoval
pietní místo rakouským i pruským
padlým v bitvě roku 1866.
1915 V Milovicích na Nymbursku
na ploše více než pět tisíc metrů
čtverečních vznikl hřbitov
u zdejšího zajateckého tábora.
Pochováno je zde 5 276 Italů a
stovky příslušníků dalších národů.
1920 Ve Slaném založili
legionářský hřbitov, na němž bylo
postupně uloženo šest desítek
padlých a zemřelých vojáků.
V roce 1932 byl v pietním areálu
vztyčen ústřední pomník.
1945 Na městském hřbitově
v Příbrami byli pochováni vojáci
sovětské armády. Okolo
ústředního pomníku zde existuje
16 jednotlivých hrobů, databáze
pohřbených obsahuje ještě
11 dalších jmen.

INZERCE

Příběhy žulových pomníků
Jedním z turisticky zajímavých míst je
také legionářský hřbitov ve Slaném.
Vznikl v roce 1920 a náhrobky zde navrhoval sochař Jan Štursa. Za péči o něj
byl oceněn in memoriam bývalý starosta
Slaného Ivo Rubík. Čestnou plaketu si
z krajského úřadu odnesli také zástupci
Dobrovic a Bakova nad Jizerou. Ten se
dočkal ocenění mimo jiné za obnovu pomníku padlých v první světové velké válce na rozhraní Malé a Velké Bělé. „Já
osobně to beru jako povinnost,“ uvedl
Radek Šimáně, starosta Bakova.
„Jsou to osudy bývalých obyvatel,
jsou to jména předků. A to si mnozí neuvědomují,“ řekl Imrich Vetrák z veteránského odboru ministerstva obrany. Potvrzují to i další památníky ve středních Čechách. Například v Dolních Břežanech
plaketa připomíná pilota Eduarda Prchala, veterána bitvy o Británii. Jako jediný
v červnu 1943 přežil u Gibraltaru nehodu, při níž zemřel polský exilový vůdce
Wladyslaw Sikorski. Do rodné Sokolče
na Nymbursku se před 15 lety vrátily
z Francie ostatky „Krále vzduchu“, plukovníka Františka Nováka, vojenského
letce a akrobata, který roku 1940 podlehl
v Paříži zákeřné chorobě.
Vojenské hroby skrývají i literární postavy. V Kolíně tak byl v roce 1927 pochován hejtman c. a k. 91. pěšího pluku
Čeněk Ságner, který inspiroval Jarosla-

9:00 – 12:00
DĚTSKÉ
ZÁVODY

11:30 a 12:30
START MTB ZÁVODŮ
NA 53 A 31 KM

12:30
POHODOVÁ RODINNÁ
FITNESS JÍZDA

Celodenní doprovodný program ZDARMA
Atrakace a soutěže pro děti, pumptrack Chupa Chups,
Česká spořitelna Specialized Bike Academy
Kvalitní občerstvení, bohatá tombola
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Tajenka: neskutečně vleče.
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do všech sítí
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2017 do 31.5.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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ZÁBAVNÁ MOBILNÍ
APLIKACE COOP MOBIL
PRO KVÍZOVÁNÍ

milka
cellé ořříšky 100 g

milk a
oříšková100 g

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042017 12345)
Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.
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Votice na jaře stoupají tabulkou
Po podzimu patřila
fotbalistům Votic v 1. A
třídě až třináctá příčka.
V odvetách se však týmu
podařilo otočit několik
výsledků a boduje.
PETR PROCHÁZKA ML.
VOTICE | Fotbalisté Votic nezažili úplně ideální první polovinu sezony. Ambiciózní tým skončil v krajské 1. A třídě
až na 13. místě a na čelo vzhlížel s velkou ztrátou. Na jaře se však do žil votických vlila nová energie. Jejich mančaft
už vystoupal na sedmou příčku a nechává za sebou slabší podzim. Před zimní
přestávkou Votice zlobil četný zástup
marodů. Ti se však dali dohromady a
týmu už to šlape.
Votickou defenzivu museli kvůli četným absencím doplňovat hráči ze zálohy, kde poté chyběli.
Čtyři kola před koncem podzimu se
navíc zranil jeden z nejlepších střelců
Marek Štork, jeden z nejdůležitějších
členů týmu. A aby toho nebylo málo,
druhý šestibrankový hráč Jiří Kamarýt
se nechal v utkání s Nespekami zbytečně vyprovokovat a dostal stopku na tři
zápasy za úder do obličeje.
„Už to šlo všechno se vším. Měli
jsme dva zápasy doma v řadě a oba
jsme prohráli 0:1 po vlastní brance. Potřebovali jsme se chytit a vyhrát pár
mistráků za sebou,“ věřil svému týmu
trenér Votic Martin Bárta.
Další komplikací se mohla stát rekon-

Fotbalistům Votic se nepovedl podzim, ale během jarních odvet dokázali otočit několik výsledků a stoupají tabulkou.
Trenér Bárta by se rád vyšvihl až na pátou příčku.
FOTO | ARCHIV KLUBU
strukce kabin, která posunula start zimní přípravy. Bárta začíná rád co nejdříve kvůli častým absencím ze soukromých důvodů, nejčastěji kvůli rodinné
dovolené.
„První přátelák s tradičním soupeřem
Sázavou jsme zvládli, s dávkou štěstí
jsme vyhráli 2:0. Závěry jsem z toho
žádné nedělal, přece jen to byl první
start po Vánocích. Důležité je, že jsme
začali sbírat body teď a přibližujeme se
tomu pátému místu, což jsem si přál,“
sdělil Bárta.

V jarních utkáních Votice zatím pětkrát zvítězily, k tomu jednou po penaltách. Jeden penaltový rozstřel Bártovi
svěřenci nezvládli a pouze v Černolicích poznali prohru po devadesáti minutách. „Pro nás byl hodně důležitý hned
úvodní zápas v Podlesí, kde jsme vyhráli 1:0 po brance uzdraveného Štorka.
Měli jsme s sebou jen tři hráče na lavičku, ale i tak jsme to zvládli a to kluky nabudilo do dalších klání,“ uvedl votický
kouč.
Hned další zápas musely Votice otá-

Dneska první liga! se lidem líbí
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | Ve
Zdicích na Berounsku začala jarní část
projektu Dneska první liga! A další utkání série už se chystá na Příbramsko.
V Rožmitále pod Třemšínem bude 21.
května k vidění derby proti Březnici.
Projekt Dneska první liga! dává klubům na krajské úrovni příležitost zažít
zápas v kulisách profesionálního fotbalu na té nejvyšší úrovni. Půl hodiny
před výkopem se rozjede předzápasová
show baviče a všeuměla Jakuba Koháka a televizního komentátora Pavla Čapka, kteří dostanou diváky do varu. Těsně před utkáním vede Pavel Čapek s aktéry zápasu televizní rozhovory, kdy se
představí i patroni jednotlivých týmů.
„Mám radost, že se ve všech místních
hospůdkách nemluvilo o ničem jiném
než o fotbalovém odpoledni. Opět se potvrdilo, že se lidé chtějí fotbalem bavit,“
řekl Miroslav Liba, předseda Středočeského krajského fotbalového svazu.
Zdice mají s Rožmitálem společné

Jakub Kohák zápas hodnotil typickým způsobem.
FOTO | MAFRA

nejen účinkování v projektu Dneska první liga!, ale i působení v E skupině 1. B
třídy, kde oba kluby bojují o záchranu.
Zdice si o víkendu příliš nepomohly, přivítaly favorizovaný Komárov, který
podzimní vzájemný duel vyhrál divoce
10:1. Velkolepá událost pro celé Berounsko přilákala do Zdic tisícovku diváků, což je dvacetkrát více než na jiná
utkání Olympie. Zdice s patronem Horstem Sieglem se dostaly na dostřel remíze, ale nakonec podlehly Komárovu
s patronem Pavlem Kukou 2:3.
Střetnutí moderovala osvědčená dvojice Pavel Čapek – Jakub Kohák, jako
rozhodčí se představily čtyři ženy. Kohák utkání zhodnotil svým typickým
způsobem a všem přítomným dopřál na
tvářích notnou dávku úsměvů. „Čekal
jsem jatka, hotový výbuch, když to minule skončilo 10:1. Ale vraždění neviňátek to nebylo. Bylo to hrozný, ale ne tolik. Po sportovní stránce jsem spokojen
a po společenské nadšen.“
(gej)

čet, v sedmé minutě proti Klecanům inkasovaly. Až v 89. minutě rozhodl
obránce Homolka. Doma s Vraným už
to nevypadalo dobře, před koncem první půle prohrávaly Votice 0:2. Ještě do
poločasu však stihli srovnat Říha s Kamarýtem, který po přestávce skóroval
ještě dvakrát.
„Když se takhle opakovaně výsledek
otočí, je to cenné a hráčům hned stoupne sebevědomí,“ podotkl trenér Bárta.
Další duel fotbalisté Votic sehrají na
hřišti Jesenice.
INZERCE

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)
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Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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více na www.alza.cz/black-friday

