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Knihovna je práce mých snů

„U nás se bez knížky nešlo do postele,“ říká Lucie Hašková nominovaná na cenu Středočeský Kramerius

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
HRADIŠŤKO | Lucie Hašková neusne
bez knihy, i kdyby šla spát ve tři ráno.
Devátým rokem pracuje jako knihovnice v obci Hradišťko a v roce 2016 byla
nominována na cenu Středočeský Kramerius. Dostala se tak mezi pět nejlepších knihovníků v kraji.
Ve Středočeském kraji je pět krajských knihoven, pod které spadá několik stovek obecních – neprofesionálních. Každá krajská knihovna navrhne
jednoho knihovníka na toto ocenění.
„Mě navrhli z příbramské knihovny,“
říká Lucie Hašková, která z Hradišťka
pochází, ale vyrostla v Praze, kam se rodiče odstěhovali kvůli práci. Do rodné
obce, kde její rodina žila několik generací, se vrátila před patnácti lety. „Po životě na sídlišti v paneláku se mi nikdy nezastesklo,“ směje se.
Lucie studovala obchodní akademii,
pak bohemistiku na FF UK. „Obor ale nenaplnil mé představy, nakonec jsem nastoupila na mateřskou dřív, než jsem stihINZERCE

Hlavním úkolem knihovny je půjčovat knížky, ale Lucie se snaží i o to, přivést nejmladší generaci ke čtenářství.
FOTO | ARCHIV LUCIE HAŠKOVÉ

2x v Praze:

la školu dokončit, ale nikdy jsem toho nelitovala. Dodnes mě trochu mrzí jen to,
že jsem si nevybrala obor knihovnictví,
ale tenkrát jsem netušila, že to bude práce mých snů,“ říká s tím, že knihy ji obklopovaly od dětství: „U nás doma se
bez knížky nešlo do postele.“
Knížky jí každý večer předčítala maminka a o prázdninách babička. „ Střední školu jsem v knihách doslova proležela. Byla jsem asi jediný člověk, který
měl o prázdninách radost z deště. Když
pršelo, nemusela jsem pomáhat rodičům na zahradě, mohla jsem si zalézt do
pokoje a číst,“ vzpomíná.
Když dostala nabídku pracovat
v knihovně v Hradišťku, měla za sebou
už několikaletou zkušenost z knihovny
v Netvořicích, kde knihovničila její babička. Ta ji s sebou do práce brala od dětství, a nakonec jí jako dospělé své místo
přenechala. „Babička za mě ještě donedávna tady v Hradišťku zaskakovala, ale
když jsme zavedli elektronický výpůjční
systém, už se s počítačem nechtěla učit.
Je jí 85 let a ve svém věku přečte za týden dvě až tři knihy, a to bez brýlí,“ upozorňuje Lucie s tím, že na babičce testuje
knižní novinky. „Má na knihy výborný
vkus.“
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Knihovna je práce
mých snů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Knihovna v Hradišťku má na 300 čtenářů, polovinu z toho tvoří děti. „Oproti
Netvořicím je tu velký prostor. Takže
až zde jsem se začala pořádně realizovat,“ vysvětluje. Začala zvát školu i
školku, připravovala pro děti knihovnické lekce, besedy, čtení. Pro dospělé pak
třeba výstavy historických fotek, cestopisné přednášky a různá setkání. „To je
důvod, proč mě baví práce v malé
knihovně. Mám na starost úplně všechno, líbí se mi ta pestrost, kdy mohu být
kreativní,“ vyjmenovává Lucie.
Navíc téměř všechny návštěvníky
zná. Ví, jaké knihy mají rádi, co jim doporučit. „Jakmile nakoupím knihy a vystavím je, během týdne všechny zmizí.
Lidé mi hlásí, co by si chtěli přečíst,

o čem slyšeli, četli, viděli reklamu. Snažím se jim vyjít vstříc,“ upozorňuje
s tím, že díky osvícenému zastupitelstvu má dostatek peněz na nákup knih.
Doma ale žádná kvanta knih nemá.
I když pro někoho i několik set kusů
může být mnoho. „Dřív jsem si jich kupovala hodně, ale teď spíš řeším problém,
kam s nimi,“ přiznává a dodává, že raději pořizuje knihy svým třem dcerám.
„Jsem nadšená z dnešní nabídky dětských knih, preferuji hlavně české autory. Naši nejoblíbenější jsou Pavel Čech a
Daisy Mrázková a Ježíšek letos v tomto
směru opět nezklamal,“ prozrazuje.
I ona svým dětem od mala četla. Nejprve říkadla a později obrázkové knížky s jednoduchými pohádkami. „Každá
z holek měla období, kdy chtěla stále dokola slyšet Červenou karkulku. A pak
jsme hltali všechno, co přišlo do knihovny,“ říká Lucie a dodává: „Snad je to semínko u nich zasazeno hodně hluboko,
aby ho nespláchla vlna Instagramů, Facebooků a Youtube. Snad je k hodinám
stráveným na sociálních sítích nebudou
tlačit ani spolužáci, protože hradištské
děti čtou hodně a rády.“

Řešíme bolístky, ale i
rány, které už mokvaly
Petr Hostek se do
starostenského křesla
dostal po rozpadu
předchozí koalice. V čele
Benešova je právě rok.

Co jste na zimním stadionu udělali?
Ony to byly drobné věci. Nový ředitel,
který se ujal funkce v dubnu, začal řešit
to, co bylo vidět – odstraňovala se rez,
uklidilo se, natíralo, před vstupem na
stadion se vysekaly jehličnany a mimochodem tam byl letitý nepořádek od nedopalků, lahví po injekční stříkačky. Při
likvidaci vnitřního zařízení hotelu a restaurace se vyvezlo patnáct kontejnerů.
Stadion je dnes čistý, jsou nádherně udělané šatny, hotel je zrekonstruovaný a
od jara budou jeho moderní pokoje k
dispozici. Dokonce mají smělé plány,
že stadion pojede celoročně.

5plus2
■ ROZHOVOR
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Opustil křeslo ředitele benešovské nemocnice, aby se naplno ponořil do nové práce pro město. Jako prvního muže města ho nejvíce zaskočil
špatný stav sportovišť.
Jak funguje koalice?
Koalice je složená z ANO, ČSSD a tyto
dva politické subjekty mají separátní dohody o otevřené podpoře s TOP 09 a
KSČM. Je to model, který je trochu originální, ale po roce mohu říci, že je zcela funkční. Pravidelně se několikrát týdně setkáváme, informujeme se o věcech, které je potřeba vyřešit. Tedy nikdo z partnerů si nemůže stěžovat na to,
že nekomunikujeme.
Ano, minulému vedení se vyčítalo,
že s okolím nekomunikuje.
Zjistili jsme, že i přenos informací
k úředníkům byl mizivý. Já mám každý
týden poradu s takzvanými silovými odbory a jednou za čtrnáct dní se všemi vedoucími odborů. Chci, aby věděli o
všem, co se ve městě děje. Není nic horšího, než když člověk, který potká vedoucího úředníka a zeptá se ho: „Nevíš,
co se bude dělat s kanalizací na Husově
náměstí?“, a on neví.
Kritizované bylo i čerpání dotací.
Co jste s tím udělali?
Museli jsme začít od nuly. Změnil se
systém řízení. Do té doby to byla víceméně one man show – co bylo v hlavě
jednoho místostarosty, tak nikde jinde
nebylo. Odešla vedoucí odboru. Od září
je odbor naplněn lidmi, kteří ovládají
dotační politiku. Předpokládám, že nejmasivnější investice budou realizovány
do sklonku roku 2018.
Která z nich vás nejvíc potěší?
Konečně by se něco mělo udělat

„Nikdo z partnerů si nemůže stěžovat na to, že nekomunikujeme,“
říká starosta Benešova Petr Hostek.
FOTO | ARCHIV
s hotelem Pošta, který byl ze zoufalství
pronajat na dva roky a na konci roku
2017 bude město muset rozhodnout, co
s ním. Nechali jsme si zpracovat rentabilitu znovuobnovení hotelu a s hrůzou
jsme zjistili, že návratnost investice by
byla až za 52 let. Hotel si tedy škrtněme. Nás napadá udělat tam obecní dům
– místo pro spolky, výstavní síň, komunitní centrum, divadlo.
Loni se stala hejtmankou radní Benešova Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO). Myslíte si, že Benešovu pomůže?
Jak říkal Švejk: Všichni jsme odněkud.
I hejtmanka ví, co Benešov trápí a ví to
lépe než to, co trápí obyvatele třeba Berouna. Může se snažit městu, kde žije,
pomoci. Ne však tak, že Benešov získával z kraje dotace na úkor jiných měst.
Co vás na začátku překvapilo?
Některé věci jsou bolístky a některé už
otevřené rány, které léta mokvaly. Jako
Městská sportovní zařízení. Šokováni
jsme zjistili, že havárie hrozí celé příspěvkové organizaci. Do zimního stadionu se neinvestovalo, v hotelu jsme
našli rozestlané postele a nepořádek
z bagančat dělníků, kteří ukončili svoji
práci před dvěma lety. V restauraci, která byla půl roku zavřená, hnily zbytky
potravin. Fotbalový stadion je na tom
podobně, i když díky osobní aktivitě
podnikatele pana Sládka to není tak katastrofální. Třeba hrací plocha je v perfektním stavu.

Jsou to věci, které jste, než jste přišel na radnici, neviděl?
Na zimní stadion jsem chodil pravidelně, když se hrála třetí liga, a na fotbal,
když ho můj syn hrál od první do sedmé
třídy, než nastoupil v Praze. Nesmírně
mě překvapilo, že se na fotbalovém stadionu posledních patnáct let nic neudělalo. Hokejový stadion to samé. Třeba
tam bylo prasklé sklo a místo toho, aby
ho někdo vyměnil, tak ho přelepil izolepou. Že jsou ve městě rozbité chodníky
či silnice jsem si dříve moc neuvědomoval. V Benešově jsem soustavně čtyři
roky. Předtím jsem dojížděl do zaměstnání do Prahy a Benešov pro mě byl tiché klidné město – jako policejní velitel
jsem znal statistiky.
Věnoval jste se i městské policii?
Městské policie si lidé všímají nejvíc.
Strážníci začali chodit jako policajti a
ne jako banda vandráků. Dnes vidíte
strážníka, autoritu – kombinéza, taktická vesta, sebevědomě vystupující dobře
vyzbrojený a dobře vycvičený. Začala
spolupráce se státní policií, což dříve nebylo. Zlepšil se pořádek v centru Benešova, máme nový kamerový systém,
pracujeme na tom, abychom získali
nové prostory.
Zažil jste nějaké osobní krize?
Krizí byla spousta. Jak říká ve Čtyřech
dohodách Jaroslav Dušek – čím jsme
starší, tím víc máme rádi své teploučko
a tu ohrádku, kterou jsme si vystavěli,
nechceme ji přelézat, protože se bojíme
toho, co uvidíme za ní. To je typický příklad Benešova. S čímkoli novým přijdete, tak má punc toho, že nikdo neví, jak
to dopadne, nikdy to tu nebylo, proč bychom to měli mít teď?
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Rok 2017 bude rokem investic
Rozpočet čeká na schválení. V plánu je nová školka, atletický ovál nebo autobusové nádraží
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Zastupitelé Benešova zasednou ke společnému stolu poprvé
11. ledna a jejich nejdůležitějším úkolem bude schvalování rozpočtu. V něm
radnice počítá s investicemi za téměř
půl miliardy korun.
Podle starosty Petra Hostka byl Benešov dlouhá léta zanedbáván, vedení města neinvestovalo a nevyužívalo naplno
dotačních příležitostí. „Loni jsme mapovali situaci města, zkoumali připravenost určitých projektů. Letošní rok bude
rokem masivního investování a půjde
o stovky milionů korun,“ vzkazuje obyvatelům Hostek.
Plány jsou velice ambiciózní a městské prostředky stačit nebudou. Město si
hodlá vzít úvěr 250 milionů korun, ze
kterého bude moci čerpat dvacet let.
„Na financování existují tři zdroje.
Tím, že minulé vedení neinvestovalo,
máme relativně dost aktiv. Druhý zdroj
je úvěr, otevřeme si credit-line u některé z bank. Dnes banky nabízejí výhodné
úvěry, kdy celou sumu nemusíme vyčerpat najednou, ale podle toho, jak potřebujeme. A úroková sazba je velmi nízká,“ vysvětlil Hostek. Posledním zdrojem jsou dotační tituly, které chtějí naplno využít.

Peníze do sportovišť
A co nového se vybuduje? Třeba atletický ovál, hřiště na Sladovce či nová mateřská škola na Spořilově. „Z minulosti
nám byl zanechán velmi nepříjemný odkaz v podobě neuvěřitelně zanedbaných sportovišť a kulturního domu. Proto budeme silně investovat do celkové
rekonstrukce zimního stadionu, fotbalových ploch a zázemí pro fotbal,“ vyjmenovává místostarosta Jiří Švadlena.
Letos se začne stavět atletický ovál
s umělou šestidráhou u zimního stadionu, v jehož středu vznikne plnohodnotné fotbalové hřiště. Náklady jsou odhadovány na 25 milionů korun. „V areálu
bude zázemí i pro technické disciplíny
jako dálka, výška, koule, takže Benešov

Výrazné změny by se měl letos dočkat i autobusový terminál.
VIZUALIZACE | MĚÚ BENEŠOV

by měl získat velmi komplexní sportoviště. Pro soustředění větších klubů
bude jako dělané, proto bychom tu v dalších letech chtěli postavit také ubytování pro čtyřicet lidí,“ doplnil starosta
Hostek.
Na dohled zimního stadionu se chystá ještě druhý projekt. Na zatím ladem
ležícím území Sladovka vznikne volnočasový areál. Jeho hlavní částí by mělo
být workoutové hřiště. Street workout
je cvičení s využitím vlastní váhy, které
probíhá na veřejných hřištích, na nichž
jsou umístěny různé ocelové prvky, například hrazdy či lavičky. Na Sladovce
by měly být prvky pro dospělé i pro mládež. Hřiště by měl doplňovat skatepark.
Radnice chce pozvednout i fotbalový
stadion, protože Benešov se potýká
s nedostatkem fotbalových ploch. Náklady na jeho opravy by měly dosáhnout zhruba 25 milionů korun. Vznikne
tu třeba prostor pro aerobní trénink - intenzivní běh do prudkého kopce či atra-

pa schodiště. Letos se také díky dotacím zrekonstruuje hřiště s umělou trávou nad stadionem.

Opět se bude kopat
Řidiči se ani letos nevyhnout dopravním omezením. „Základem budoucnosti města je to, co většinou bereme jako
samozřejmost a co okem ani nezaznamenáme, tedy podzemí – vodovodní přípojky a kanalizace,“ říká místostarosta
Jiří Švadlena. Kanalizace je podle něj
v tak špatném stavu, že by byla potřeba
miliarda korun, aby se kompletně opravila. „Nikdy nebude v silách města obměnit tyto řady najednou či během několika málo let. V současné době se opravují jen ta nejhorší místa a v tom budeme pokračovat,“ upozorňuje místostarosta s tím, že to pro řidiče bohužel obnáší uzavírky a objížďky.
Z hlediska kanalizace je nejhorší oblastí spodek Benešova, tedy ulice Van-

čurova, Čapkova či Na Chmelnici a Zapova. „Tady se rozhodně musí obyvatelé připravit na zemní práce, budeme kopat a vyměňovat. Kritická situace je i na
sídlištích, kde pomalu dosluhují nekvalitní polské trubky z období socialismu,“ předesílá Švadlena. Připravuje se
také postupná renovace ulic Husova a
Vnoučkova.
Opravovat se bude i v centru. Z Tyršovy ulice se stane bulvár s obchůdky,
stromořadím a lavičkami. Práce tu odstartují výměnou vodovodních a kanalizačních trubek a plynových rozvodů.
Náklady na kompletní rekonstrukci ulice budou asi 70 milionů korun. „Pobyt
v Tyršovce bude letos, a to říkám na rovinu, velmi nepříjemný,“ upozornil starosta Hostek.
Na opravu Tyršovy ulice naváže stavba malého kruhového objezdu u sokolovny a kompletní přestavba autobusového terminálu s prodloužením podchodu pod Nádražní ulicí za stovky milionů
korun, což plánovalo už minulé vedení
radnice. „Čekáme, jestli se nám povede
dotáhnout jednání se správou železnice
o výstavbě parkovací budovy naproti
správě sociálního zabezpečení,“ poznamenal Hostek.
Nepříjemná situace čeká řidiče i na
Červených Vrškách, kde Středočeský
kraj plánuje opravit ulici od benziny ke
kruhovému objezdu pod nemocnicí. Povrch pokryje tichý asfalt a díky novému
ostrůvku lidé bezpečněji přejdou frekventovanou silnici. Vedení města právě
sem umístí jeden z nových radarů, protože toto místo svádí k rychlé jízdě.
Dobrou zprávou pro řidiče by snad
mohla být alespoň modernizace parkování. Na jaře by měl začít fungovat systém chytrého parkování na náměstích a
přilehlých ulicích, Pod Brankou a na
Konopišti. Kdokoli přijede do města,
uvidí na světelné tabuli, kde může nechat svůj vůz. Platit bude možné kartou
či pomocí aplikace v mobilu, která
umožní třeba prodlužovat dobu parkování. Strážník pak jen s mobilem v ruce
zjistí, jestli už parkování dotyčnému vypršelo.

KRÁTCE
První miminko
roku 2017 je holčička
BENEŠOV | První miminko roku 2017,
které se narodilo v benešovské nemocnici, je Justýna Toulová. Na svět přišla
1. ledna v 9:30 hodin, vážila 3 200 gramů a měřila 49 centimetrů. Je prvním
potomkem maminky Kateřiny Toulové
z Čerčan. Justýna se narodila v benešovské nemocnici na Nový rok jako jediné
miminko. Za rok 2016 se v porodnici
uskutečnilo celkem 1 084 porodů a naro-

dilo 1 092 miminek, z toho osm dvojčat.
(buš)

Chystají se změny
jízdních řádů
TÝNEC N. SÁZ. | Obyvatelé Týnce se
mohou podílet na tvorbě návrhů jízdních řádů. Město by mělo být nově od
dubna zapojeno do jednotného systému
Pražské integrované dopravy. Všechny
potřebné informace, včetně návrhů nových jízdních řádů, najdou obyvatelé

města na městském webu. Připomínky
k těmto návrhům mohou do 10. ledna
zasílat nebo telefonovat přímo do kanceláře starosty. Stejně tak mohou jízdní
řády připomínkovat i lidé v Benešově,
písemně na podatelnu nebo na
doprava@benesov-city.cz.
(buš)

V Benešově lidé
třídí dobře
BENEŠOV | Město Benešov získalo ještě před koncem roku 2016 další oceně-

ní. Tentokrát si dojel pro cenu jednatel
společnosti Technické služby Bohumil
Rataj. Benešov, který spadá do kategorie měst nad 10 000 obyvatel, získal třetí místo v rámci třídění odpadu. Soutěž
My třídíme nejlépe pořádá pravidelně
Středočeský kraj a společnost
EKO-KOM a.s. Město tak získá odměnu 20 tisíc korun na další projekty
v odpadovém hospodářství. Ředitel
Technických služeb slíbil, že i v letošním roce chystají rozšíření sítě nádob
na separovaný odpad.
(buš)
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Dav nezvladatelných puberťáků
je největší herecká noční můra
Ve dvaceti patřil Martin Trnavský ke špičkovým
sportovcům. Jako jachtař do poslední chvíle bojoval
o nominaci na olympijské hry v Barceloně. Nakonec
u něj ale zvítězilo herectví. „Pro spoustu lidí jsem
pořád ,ten z Ordinace v růžové zahradě‘. Přitom
jsem tam byl jen tři měsíce asi před osmi lety,“ říká
Martin Trnavský, který se brzy vrátí na televizní
obrazovky jako kriminalista v seriálu Temný kraj.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Na účinkování v „nekonečných“ televizních seriálech Martin Trnavský nekouká s despektem, však mu také přinášejí popularitu. Ovšem zároveň poněkud zastiňují skutečnost, že je také – nebo spíš
hlavně – zakladatel vlastního divadelního spolku Frída. „Občas si říkám, že
jsem se do toho vůbec pouštěl. Ale na
druhou stranu fungujeme už 17 let, tak se
snad ještě nějakých pár let udržíme,“ věří
Martin Trnavský, kterého na divadelních
prknech baví i vlastní one man show.
Zanedlouho televize Prima uvede
nový seriál Temný kraj, kde hrajete
kriminalistu – workoholika. Podřizujete i vy často své osobní věci práci?
Nejspíš trochu ano. Vzpomínám si, že jednou jsem pracoval i na silvestra, kdy jsem
místo oslav psal nějaký scénář. Nepotrpím si moc na oslavy a už vůbec nemám
rád ty řízené.

opravdu dělají jenom hlupáci. Protože
ono zaujmout v seriálu, kde není moc
nosný text, kde nemáte ani prostor a čas,
není jednoduché. Pokud to tedy má být
koukatelné. Nemám rád tohle kastování.
Někteří herci se právě seriálům cíleně vyhýbají. Je to podle vás póza?
Myslím, že tam hraje roli řada dalších
faktorů. Představte si, že jste mladá herečka, narodila jste se v Olomouci
a chcete bydlet v Praze. Chcete dělat divadlo a nemáte ani kde bydlet. Najednou za vámi přijdou a nabídnou vám
roli v seriálu. A vy víte, že to, co si vyděláte za jeden natáčecí den, máte v divadle za měsíc. Má to spoustu aspektů.
Lidé dokáží všechno strašně
snadno shodit. Jdou

například z kina a řeknou: „To byla
zase hovadina!“ Ale neuvědomí si, že
ti, co do té „hovadiny“ šli, to dělali z přesvědčení, věřili tomu a bylo za tím obrovské úsilí spousty zúčastněných. Shodit něco ze stolu, to umíme velmi rychle. Na to jsme my Češi experti. Některé
věci se nemusejí povést, ale vždycky je
zapotřebí se zastavit a trochu to v hlavě
zhodnotit.
Máte hereckou vzpomínku, při které
vás i po letech polije pot?
Jednou jsme v Karlových Varech hráli
představení Sex, drogy a rock'n'roll pro
školu takových těch opravdu problémových dětí. To bylo představení, kdy jsme
dokázali hru, která trvá dvě a půl hodiny,
zahrát za hodinu deset a bez pauzy, ještě

Takže říkáte, že hercům umí nejlépe
zatopit puberťáci?
Jednoznačně to umí nejlíp nezvladatelný dav teenagerů. Nezapomenutelný zážitek máme také z Piešťan, kde jsme hráli pro osm set učňů. Noc předtím jsme
tam hráli nějaké představení s Bolkem
Polívkou a místní si nás pak vzali na paškál, takže jsme šli spát v šest ráno. Kdybychom druhý den nebyli pro ty puberťáky ještě lehce opilí, tak bychom se asi
museli oběsit. Představte si arénu osmi
set nezvládnutelných gaunerů, kteří se
podporují a předhánějí v tom, kdo udělá
větší virvál. To bylo strašný! Střízliví
bychom to nikdy nezvládli. (smích)
Je obecně opilý herec na jevišti velký průšvih? Dá se to vůbec schovat?
Ne, nedá. To si možná vy v tu chvíli
myslíte, ale každý to na vás pozná. Kdybyste na jevišti i usnula v rámci toho, že
jste skutečně pravdivá, tak to není tak
dobré, jako když to lehce zahrajete. To
jsou zákonitosti. Určitě je lepší opilého
hrát než jím být.
Kromě samotného hraní jste před
lety založil Divadelní spolek Frída.
Jak moc složité je dnes vést vlastní
divadelní společnost?
Je to o to složitější, že dnes má člověk už
zkušenosti. Občas si řekne: Že já jsem se
do toho vůbec kdy pustil! Viděl jsem
spoustu lidí, kteří se stali herci na volné
noze a hodně rychle se vrátili zase i na tu
druhou, takže byli opět pevně na zemi. Je
to těžké. I finančně. Těch aspektů je spousta. Nám to nějak vyšlo. Děláme autorské
věci, takže nemusíme například platit tantiémy z her, což jsou velké peníze.

Stává se, že pro řadu herců jsou některé jejich známé role nakonec pastí, protože kvůli nim pak nedostávají pestřejší nabídky. Stalo se vám někdy něco takového?
Víte, pro spoustu lidí jsem pořád „ten
z té Ordinace“. Byl jsem tam tři měsíce
a už je to osm let, i když jsem od té doby
i do té doby udělal spoustu jiných věcí.
Myslím, že Lukáš Vaculík je pořád pro
spousty diváků Kamarád do deště a Libuška Šafránková Popelka, což je rozhodně lepší, ale i tak je to někdy i prokletí, když vás to pronásleduje.
Nemáte pocit, že lidé občas tak trochu kastují herce podle toho, zda
hrají či nehrají v seriálech?
Lidé, myšleno diváci, ne. Ti vás buď
mají rádi, nebo nemají rádi. Jejich sympatie máte, nebo ne. Je ale pravda, že někteří režiséři si to tak škatulkují –
„Ty seš ten seriálový herec…“ To už
jsem slyšel mockrát. Tyhle rozdíly

sbalit, udělat „vichr z hor“ a odjet. (smích)
Nikdo nic nepoznal. Jen naši osvětlovači
a zvukaři museli rychle bouchat do tlačítek a nechápali, co se děje. Pak za námi
přišla jedna paní s tím, že představení
mělo mít přeci pauzu. „Nemělo!“ Zahlásili jsme a už jsme byli pryč. (smích)

Martin Trnavský

Narodil se 8. března 1970 v Brně,
byl vynikajícím sportovcem.
■ Vystudoval JAMU, kromě herectví
se věnuje i psaní divadelních her.
■ V roce 1999 založil nezávislý autorský
Divadelní spolek Frída.
■ Často se objevuje v televizních
seriálech, začínal v Četnických
humoreskách. Zahrál si například
v Ordinaci v růžové zahradě,
Obchoďáku či ve Všechny moje lásky.
■ Jeho partnerkou je herečka Bára
Munzarová, se kterou se seznámil
při natáčení Ordinace.

■
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Funguje to. Lidé na nás začali chodit
a baví je to. Nedávno jsme měli tisící reprízu našich představení a stou Kolegy
Mela Gibsona. Ale je to těžké. A vůbec
nejtěžší je ten finální produkt lidem
umět prodat. Fungujeme už sedmnáct
let, takže už se snad ještě nějakých pár
let udržíme.
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Jachtař, kterému učarovala divadelní prkna

Zmiňovaná hra Kolega Mela Gibsona je divadelní one man show. To je
obrovský úkol udržet sám pozornost publika po celou dobu představení.
Asi ano, protože ta hodina a půl je jenom na vás. Ale mě to baví. Říkali sice,
že mi bude na jevišti samotnému smutno, ale není. Nevadí mi to. Mám ještě
jedno monodrama. Jmenuje se Rapper
a mělo premiéru teprve před nedávnem.
Je to výzva.

„

K běhání se
donutím jen
těžko. Na jednu stranu
se sice cítím na
pětadvacet, ale tělo
a někdy i mysl už jsou
unavené.
Kdybyste se znovu rozhodoval
o tom, co budete v životě dělat, vyhrálo by opět herectví?
Určitě ne. Už jenom proto, že bych se
nechtěl opakovat. Dělal bych něco jiného. Když jsem se dostal na školu, bylo
těsně po revoluci a všude byly otevřené
dveře. Asi bych podnikal.
Máte za sebou úspěšnou dráhu sportovce – jachtaře. Dokonce vám těsně unikla účast na olympiádě v Barceloně. Čekala jsem trošku, že vaše
odpověď bude souviset se sportem.
Býval jsem sice velký sportovec, ale teď
se nejsem schopný donutit ani jít běhat.
Včera jsem zrovna jel autem a viděl
jsem muže, který běžel. Říkal jsem si, že
bych to chtěl taky dokázat. Mám doma

Jako mladík měl Martin Trnavský slušně
nastartovanou kariéru vrcholového
sportovce – jachtaře. Učaroval mu tedy
sport, který v Česku nemá zrovna ideální podmínky pro trénování. K jeho největším úspěchům patřil titul mistra republiky v dorostu a také fakt, že mu jen
těsně unikla nominace na letní olympijské hry v Barceloně v roce 1992. Třída
Star, ve které měl našlápnuto před
čtyřiadvaceti lety do olympijské Barcelony, ale už ze závodního jachtingu zmizela. Hry v Rio de Janeiru byly prvními,
kde již tyto lodě nestartovaly.
běžecký pás, činky… Já tam mám všechno. Bydlím u vody, takže bych mohl běhat po krásné stezce. Ale neumím se donutit. Jsem unavený. Na jednu stranu se
sice cítím na pětadvacet, ale tělo a někdy
i mysl už jsou unavené. Možná, kdyby
přišla role, která by vyžadovala fyzickou
přípravu, tak by to bylo něco jiného.
Takže motivace prací u vás funguje.
To ano. V Mužích v říji jsem hrál vesnického balíka, který nechtěl nic jiného
než ojeté BMW a vysportovanou posta-

Již několik let tvoří Martin Trnavský pár s herečkou Barborou
Munzarovou, dcerou Jany Hlaváčové a Luďka Munzara. Sblížili
se při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Společně se
partneři objevují i na divadelních prknech. Jako sehraná dvojka
se projevili v například v představeních Frankie and Johnny
nebo Sex, drugs, rock & roll.
Martin Trnavský založil v roce
1999 vlastní divadelní spolek
s názvem Frída. Dodnes je jeho
principálem, hercem i spoluautorem inscenací. Iniciátorem
vzniku tohoto autorského divadla byl herec Bolek Polívka, jehož brněnské Divadlo Bolka Polívky bylo pro Frídu po dobu jedenácti let domovskou scénou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, CZECHNAVY.CZ
A DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

vu. A to mě donutilo cvičit, protože tahle postava měla mít svaly.
Určitě jste ale jako bývalý vrcholový sportovec na pohyb nezanevřel.
Lásku k pohybu mám stále. Pořád ještě
jachtím. Akorát už někdy nemám sílu
loď dovážit, když fouká moc silně. Jezdíme na hory, nejraději do Itálie. Čtyři
týdny v roce lyžuju, ale tahat činky mě
nebaví. Stejně tak běhat.
Cestujete třeba také za exotikou?

Vždy v zimě jezdíme s mou partnerkou
Bárou Munzarovou na tři týdny do
Thajska. Unikáme na maličké ostrovy,
kde potkáváme obecně málo lidí. Je tam
úžasné ticho a široko daleko nikdo. Nevyhledáváme ruch.
A vyhledáváte během dovolených
i adrenalinové sporty?
Neskočil bych třeba padákem. Vůbec
mi ani ta představa nedělá dobře. Bára
ano. Skáče třeba bungee jumping odevšad. Já opravdu ne. (smích)

INZERCE

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho týmu obchodních zástupců
U nás nebudete začínat bez zákazníků, ale dostanete již kmen, o který se budete starat a dále jej rozšiřovat.

Nabídneme Vám:

Pro nové obchodní zástupce náborový PŘÍSPĚVEK
Pravidelnou týdenní výplatu
Podporu silné české společnosti

www.vydelejtesivic.cz

Bezplatné profesionální zaškolení
Možnost kariérního růstu
Pracovní a reklamní materiály ZDARMA

20% podíl na zisku
Uhradíme za Vás registrační poplatek
u České národní banky
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Ať to letos vyjde! Jak vyzrát
na novoroční předsevzetí?
5plus2
■ RÁDCE
Do cvičení se nevrhejte
bezhlavě, vsaďte na trenéra
Cvičení a zdravý životní styl by neměly
být pouhý novoroční
rozmar, ale dlouhodobý proces či dokonce doživotní záležitost. Je třeba si zvolit trenéra, který je
vám sympatický,
a fitness centrum,
kde se cítíte příjemně. Jedině tak totiž budete chodit cvičit s chutí. Nemyslete si, že
veškeré informace načtete z internetu a časopisů a pak už stačí jen přijít do fitka, vybrat si sám stroj a začít cvičit. Dobrý trenér
vám vysvětlí principy hubnutí, cvičení i zásady správného stravování a navede vás, jakým směrem byste se měli ubírat. Navíc
může působit jako dobrá motivace, když
vás chytne „lenivá“ a máte chuť cvičení vypustit. Mimochodem, osm až devět z deseti lidí, kteří začnou cvičit po novoročním
předsevzetí, do měsíce skončí. Je to hlavně
tím, že celou změnu nemají promyšlenou
a pouze se bezhlavě vrhnou do cvičení, které často přehání a poté odpadnou. Je to
v podstatě z extrému do extrému. Ti, kteří
to berou vážně, si ale většinou nechají poradit a zařadí pohyb do svého života trvale.
A nebojte, zpočátku skutečně není nutné
investovat do těch nejmodernějších technologií a speciálního oblečení. Na cvičení totiž stačí klasické tepláky, tričko a sportovní boty, které již doma určitě máte.
Markéta Brožová
hlavní trenérka fitness pro ženy Contours

Jen omezit kouření nemá
smysl, hledejte alternativy
Zní to banálně, ale
hlavní pravidlo pro
skoncování s kouřením je: Vydržet a nevzdávat to! Říká se,
že přestat kouřit je
jako naučit se jezdit
na kole: Párkrát spadnete, ale pak chytíte
balanc. Tedy i když
se to nepovedlo na Nový rok, zkuste to
klidně další den. Totiž každý den je
k tomu stejně dobrý. Omezování moc velký význam nemá, důležité je zbavit se kouření úplně. To platí pro jakékoli kouření
včetně dýmek nebo doutníků. Připravte si
předem „nekuřácká“ řešení pro situace,
kdy jste obvykle kouřili. Alternativou
může být gumový míček na stres, po jídle

Moje předsevzetí

použijte kartáček na zuby a pastu, v autě
mějte mentolové žvýkačky a podobně.
K potlačení abstinenčních příznaků jako
hlad, podrážděnost či zácpa se nebojte užívat léky, tedy nikotin z lékárny nebo léky
na předpis. Pro úspěch je důležité také to,
jak budete na kouření vzpomínat. Jestli
nostalgicky s lítostí, že jste přišli o něco
krásného, tak se budete trápit a ke kouření
se nejspíše vrátíte. Ale jestli převládne radost, že jste se zbavili toho, čeho jste se
zbavit chtěli, jste za vodou.
Eva Králíková
Centrum pro závislé na tabáku VFN
a 1. LF UK v Praze

Při sebevzdělávání sledujte
své výsledky průběžně
Chcete si v novém
roce lépe organizovat čas a najít v něm
prostor pro sebevzdělávání? V tom případě je potřeba si hned
na začátku odpovědět na otázky: Patří
toto
předsevzetí
mezi vaše tři hlavní
priority? Co důležitého mi toto předsevzetí přinese, když jej dodržím? Jaký má pro
mě smysl? Jaké další oblasti mého života
toto předsevzetí v mém životě pozitivně
ovlivní? Kolik času jsem schopen a chci
do toho investovat? Vyplatí se vám, když
si budete do diáře zaznamenávat, v jaké
dny a ideálně i v jaké hodiny si na tato
předsevzetí vyhradíte čas. Ať už jde o studium cizích jazyků nebo vzdělávání se
a zdokonalování ve kterékoli jiné oblasti,

je důležité se zpětně poté podívat, jestli
nám to po čase přináší to, co jsme skutečně chtěli a zda to pro nás není ztráta času.
Jinými slovy je zapotřebí průběžně sledovat výsledky našich snah a nesoustředit se
pouze na vzdálené cíle. Pokud se třeba naučíme pár nových konverzačních frází v angličtině, měli bychom si je procvičit při
nejbližší příležitosti, abychom z vynaložené práce cítili uspokojení.
Nikola Šraibová
kouč a životní poradce

Hladovění hned po svátcích
vás spíš odradí a znechutí
Běžný Čech klidně
i několikrát denně
spořádá produkty
z pšeničné mouky.
Ovšem pšenice nebo
třeba i taková kukuřice jsou dneska vyšlechtěné tak, aby
měly velkou výtěžnost. V těle pak kvůli
takzvaným gluteomorfinům vzniká nerovnováha, která má za následek závislost.
Když pak lidé třeba čtrnáct dní v období
Vánoc jedí nadstandardní množství pečiva
a řeknou si, že od ledna si dávají předsevzetí a nebudou jíst pečivo vůbec, začnou mít
abstinenční příznaky. Je to srovnatelné
s tím, když chce kuřák přestat kouřit. Tedy
tak silné, že tomu málokdo odolá. Jinými
slovy, bezprostředně po vánočním hodování je ta nejhorší doba pro začínání s dietou.
Už kvůli tomuto načasování si kladete do
cesty další překážky. Navíc má člověk
v hlavě automaticky nastaveno, že drží die-

tu, což vnímá negativně. A často to dělá
kvůli někomu jinému, nikoli kvůli sobě,
a tak po čtrnácti dnech bývá s dietou konec. Pokud se do diety a zdravého stravování chcete přesto po Vánocích pustit,
zvolte pozvolnou cestu. Vyhněte se drastickým skokům a škrtům v jídelníčku. Je
také dobré nebýt na tento nelehký úkol
sám a mít při sobě svého, řekněme, mentora, který o dietách a zdravém stravování
něco ví a poradí, popřípadě dodá motivaci
v krizových momentech. Zajít do fitcentra, kde si necháme udělat jednorázově jídelníček na míru, opravdu nestačí.
Martin Škába
výživový poradce

Když přestat s alkoholem,
tak raději hned než postupně
Ještě lepší, než dát si
novoroční předsevzetí nepít alkohol, by
byl střízlivý už silvestr. Pokud jste si ale závazek nepít opravdu
dali, je lepší přestat
pít najednou. I malá
dávka alkoholu zhoršuje sebeovládání –
zvláště u těch, kdo jsou závislí. Naprostá
střízlivost je pro ně mnohem snazší a bezpečnější. Při odvykacím stavu je třeba vyhledat lékaře. Sebeovládání snižuje i kocovina, takže říct si, že na silvestra se opiji naposledy a pak přestanu, je rizikové. Nejlepší je střízlivost – v prosinci, lednu, únoru
i v dalších měsících. Střízlivosti zdar!
Karel Nešpor
primář oddělení léčby závislosti
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Mobil jako droga moderní doby
Patříte mezi ty, kteří pod
stromečkem našli mezi
dárky mobilní telefon?
Potom byste měli zbystřit.
Nadšení z „chytrého
kamaráda“ může totiž
přerůst v závislost.
Říká se jí nomofobie.
„Mobily plíživě mění naše
chování,“ varuje odborník.

Nomofobie
Jaké jsou příznaky, že máte problém
se závislostí na mobilu?
■ Nervozita, pokud nemáte, byť jen
nakrátko, telefon při ruce.
■ Neustálé kontrolování, zda jste
neobdrželi zprávu.
■ Máte nutkání okamžitě reagovat
na každičkou zprávu a automaticky
vyčkáváte stejně rychlou reakci.
■ Panika při zapomenutí nabíječky
na telefon.
■ Nervozita v místech bez signálu
hraničící s úzkostí.
■ Vaši blízcí si stále častěji stěžují na to,
že neustále sledujete displej mobilu.
■ Volné chvíle vyplňujete hraním si s
telefonem – hry, psaní bezúčelných
zpráv, hovory z nudy…

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Známe to asi všichni. Sedíte v hospodě nebo doma v obýváku ve společnosti
svých blízkých, přesto je okolo stolu ticho
jako v hrobě. Všichni totiž zrovna raději
komunikují přes mobil. V kyberprostoru.
A ač to může působit jako banální situace,
ve skutečnosti se stále více lidí stává na
svém „chytrém telefonu“ doopravdy závislými. A to do té míry, že mnohé příznaky
jsou srovnatelné s emocemi člověka závislého třeba na výherních automatech.
Podle klinického psychologa a psychoterapeuta Tomáše Holcnera je asi největším
kamenem úrazu závislosti na mobilním telefonu fakt, že narušuje mezilidské vztahy.
A dokonce přispívá k vzájemnému odcizení. Závislý člověk totiž paradoxně pokulhává v tom, co by mobily měly usnadňovat –
tedy v komunikaci. „Dobře to ilustrují situace, kdy u stolu v restauraci vidíte dva či
více lidí, kteří se místo společné komunikace věnují svým mobilním telefonům,“ vysvětluje Holcner na již zmiňovaném příkladu. Na své blízké závislý jednoduše
nemá čas, nevěnuje jim potřebnou pozornost a komunikace s ním často připomíná hovory do zdi.
O tom, že na telefonu může vzniknout
závislost se vším všudy, Holcner nepochybuje. Zlehčování proto není namístě.
„Jedná se o podobný proces jako u závislosti na hracích automatech nebo počítačových hrách. Když při používání
telefonu zjistíme informace, které potřebujeme vědět, když nám někdo
volá nebo píše, má to za následek zvýšení
hladiny dopaminu, který se pojí se štěstím.
To nás nutí opakovaně používat mobilní
telefon,“ říká.

Varovný signál? Nutkavost
Závislost na věci, kterou přirozeně dennodenně používáme, může být někdy obtížné odhalit. Na rozdíl od alkoholu nebo hazardu používání telefonu totiž patří k soukromým i pracovním aktivitám. Telefon
nelze tak snadno zahodit a skoncovat
s ním. Kdy je tedy namístě zpozornět?
Jedním ze symptomů počínajícího problému je nutkavé používání telefonu bez
reálného důvodu. „První, co udělá člověk
ohrožený závislostí, je, že zapne po probu-

ILUSTRAČNÍ FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

zení mobilní telefon. Kontrola telefonu
před usnutím je pak to poslední v daném
dni. To se děje s železnou pravidelností,
přestože dotyčný člověk nečeká žádnou důležitou zprávu. V průběhu dne opakovaně,
často i několikrát za hodinu, sleduje zprávy, e-maily, dění na sociální síti a tak
dále,“ vypočítává Holcner s tím, že bez mobilního telefonu či signálu se dotyčný cítí
nesvůj, případně pociťuje napětí a úzkost.
Jako u každé závislosti, i zde je prvním krokem správným směrem uvědomění si,
že po mobilu člo-

věk sahá častěji, než je běžné a potřebné.
„Už tato skutečnost může mít pozitivní
vliv na naše chování. Dalším krokem, který by měl následovat, je udělat si představu, kolik času s mobilním telefonem v ruce
strávíme. Kdy je nezbytné a smysluplné ho
používat a kdy je tomu naopak. Určitě je
také užitečné stanovit si čas, kdy nebudeme mobilní telefon používat vůbec,“ radí.
INZERCE

Profesor James A. Roberts identifikoval
šest příznaků závislosti na mobilním
telefonu – salience (míra důležitosti),
euforie (změny nálady), tolerance
(potřeba více aktivity než dříve), syndrom
odnětí (abstinenční příznaky), konflikt
(potíže ve vztazích), relaps (návrat k
původním vzorcům chování po období
abstinence). Jsou to obdobné typy reakcí
a chování jako u drogově závislých.
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Askeze na Bali i nový
domov v Nepálu
Foto: archiv MAFRA, Herminapress, Facebook

Nepál, Indie, Bali… Do nezvyklých destinací cestuje
stále více známých Čechů. Pak se chlubí, zachraňují
svět a občas bývají pro smích. Kdo si jen dělá
výstřední reklamu a kdo to s východními ﬁlozoﬁemi,
poznáváním sebe sama a dobrodružstvím myslí
vážně? Glosuje Barbora Koukalová, editorka
společenského serveru Expres.cz.
DOROTA NVOTOVÁ –

život pod Mount Everestem

Barbora Koukalová: „Dcera
slovenské herečky Anny
Šiškové je tak trochu šílená,
protože ve svých 34 letech má třetího manžela,
a tak trochu Nepálka, která už asi zapomněla,
odkud je. U Doroty to není žádný rozmar a ani snaha na sebe upozornit,
stáhla se z veřejného života a přijala vše, co obyčejný život pod Mount
Everestem provází. V Nepálu podniká v cestovním ruchu, zavlažuje rýžové
pole, našla tam svoje spřízněné duše a rodinu. Někdo se narodí se
špatným pohlavím a Nvotová se jednoduše narodila se špatným
občanstvím.“

JANA PAULOVÁ – indický

spasitelský komplex

Barbora Koukalová: „Herečka
během své návštěvy Indie prožila
spasitelský komplex při střetu
s tamní chudobou, kvůli tomu se
angažovala ve výstavbě místní školy
a chtěla adoptovat sirotka.
Navíc cítí k Indii rodinné vazby,
její dcera se tam odstěhovala
s manželem, který má
maminku Indku. Sama
Paulová o stěhování do Indie
také uvažovala, možná by to
brala jako nový začátek života
po šedesátce a nejspíš to ani
nemá nic společného s Indií. Kdyby
se jí dcera provdala do Arménie,
stejný proces by si odbyla i tam.

TOMÁŠ
KLUS –
MATĚJ HOMOLA – do Indie
jako do Chorvatska

DANIEL LANDA – 40 dní askeze na Bali
Barbora Koukalová: „Žito 44 nedělá kejkle jenom
v Česku, před nedávnem odjel na odlehlé místo
ostrova Bali, kde přemýšlel o smyslu bytí. Co tam
přesně dělal, není známo, ale po návratu vydal knihu
se svými úvahami a tvrdil, že na Bali žil asketickým
životem. Představuji si to stejně ironicky asi jako když
se místní opilec stane šerifem, Bali je totiž dovolenkový
ráj nabízející hromady civilizační zábavy. Kdyby chtěl
být za pravého rozjímače, měl se vydat do klášterů
Meteora, tam by teprve poznal, co to je ‚být mimo’.“

Barbora Koukalová: „Pro Matěje je
pravidelné cestování do nejlidnatější
země světa povinnou dávkou drogy. O Indii často mluví, všichni o jeho lásce víme, ale
dobré je, že s tím druhé neotravuje, zejména
ne s duchovnem. Uspokojují ho jeho zážitky, ať
ty otřesné s okradením, nebo ty lyrické během
rozjímání, ale nikomu návštěvu země nevnucuje. I proto je sám o sobě inspirací. V Indii jsem
nikdy nebyla a o její
návštěvě přemýšlím
už jen proto, jak
ji Homola v Česku
nenásilně propaguje. Indický konzulát
by mu měl líbat ruce
a platit výlohy.“

s Buddhou je
to víc cool

Barbora
Koukalová:
„Zatímco
u Homoly
nemám problém
věřit, že jeho Indie zejména vnitřně
obohacuje, u Kluse tato cesta
za seberozvojem působí spíše ve stylu
‚Když vy všichni, tak já taky, a navíc je
tam Buddha, kasty a žebráci’. Jezdit
do asijských zemí za buddhismem
a objevovat nuzotu je totiž cool a vypadá
to hrozně uvědoměle. Že by ho Indie ale
nějak postavila na zem se říct nedá, čtyři
roky po cestě do ní jsou jeho projevy čím
dál víc zmatenější a Klus ulétl někam
mimo tento vesmír. Možná by ho měl
Homola příště zabalit s sebou do krosny.“

PETR VÁGNER – tréninkový dril thajského boxu v Thajsku
Barbora Koukalová: „Thajsko bývalo dřív luxusní destinací pro horních
deset tisíc, dneska se tam jezdí stejně jako do Egypta. Tato cesta nebyla
tedy objevováním sebe sama v pravém smyslu, ale prostě byly letenky
za dobrou cenu, Vágner viděl krásné moře, ochutnal larvy a cvrčky a cvičil. Stejně tak až za pět let bude trendem jezdit do Ugandy, bude český
šoubyznys jezdit do Ugandy.“
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Ski z Kristianie
svištěly po
Koňském trhu
Před 130 lety nadšenci
v českých zemích poprvé
vyzkoušeli lyže. Stalo se
tak přímo na Václavském
náměstí v Praze.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Koncem 19. století psaly noviny
po celé Evropě o norském lyžaři, který
brázdí na dřevěných prkénkách Grónsko. Nebyli by to Češi, aby skandinávskou novinku hned nevyzkoušeli. První
lyže se objevily 5. ledna 1887 na Václavském náměstí v Praze. Měřily hodně
přes dva metry a říkalo se jim „ski“.
Dva páry dosud neznámého sportovního náčiní ten den přivezla pošta dvěma synům obchodníka Rösslera z Jindřišské ulice, kteří si je několik týdnů
předtím objednali v Norsku. Rakouští
celníci museli lyže proclít. Jelikož je neznali, zařadili je do kategorie „Holzwaare gemeine, nicht lackierte“ (dřevo prosté, nelakované – překlad). Bratři Josef
a Karel Rösslerovi šli nové „ski“ vyzkoušet na dvorek, když se zešeřilo, vy-

razili na nejbližší kopec. Tím byl Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Lyže
si nazuli nahoře u rozestavěného muzea
a sjeli až dolů, tím se do dějin zapsali
jako první lyžaři v českých zemích.
Josef Rössler (na malém snímku) si
dal ještě ten rok přídomek Ořovský a založil v Praze první lyžařský spolek v Evropě mimo Skandinávii s názvem Ski
klub Praha. „Roku 1887 byl jsem 18letým sportsmanem – rychlobruslařem.
V tomto věku smysl pro sport a dobrodružství nabádal mne čísti i všímati si literatury i vyobrazení oboru rychlobruslařského. A tak jsem si dopsal
v zimě 1886–87 různým firmám
do Kristianie (nynější Oslo,
pozn. red.) a Stockholmu o nabídky sportovních výstrojí. K
mému překvapení skandinávská
firma Heyde&Gustavson poslala
mi vedle cen a vyobrazení bruslí závodních též ceny a vyobrazení lyží. A
tak byly objednány nejen závodní brusle,
ale prvé dva páry lyží,“ popsal Rössler.

První svaz lyžařů na světě
K masivnímu rozvoji lyžování ale došlo
později v Krkonoších. Dodnes zde najdeme zápisy v kronikách, že první pokusy s rychlými prkénky tu byly už pár
let před Rösslerem-Ořovským, ale míst-

Lyžování si rychle získávalo oblibu. Svědčí o tom i zimní výprava z března 1898.
FOTO | KRKONOŠSKÉ MUZEUM
ní nadšenci první ski
klub nezaložili. Lidé
si postupně ski oblíbili. Novinka dorazila i na Slovensko, kde
ovšem dlouhé norské
lyže nebylo na prudkých tatranských svazích lehké ovládat a tak se
při jejich výrobě inspirovali Slováci
v Alpách a lyže zkrátili.
S počátkem lyžování se také pojí jméno hraběte Jana Harracha, správce jilemnického panství. V Krkonoších se věnoval zejména těžbě dřeva. Hraběte v roce
1892 na světové výstavě v Oslu v oddělení sportu napadlo, že „ski“ by mohly
jeho lesním dělníkům usnadnit pohyb v

horských porostech. V Norsku si objednal pár jasanových lyží, druhý bukový
si nechal dovézt z Vídně. Podle těchto
vzorů se začali činit koláři a stolaři z Krkonoš.
Sport se rozšířil a první lyžařské závody na sebe nenechaly dlouho čekat,
v Čechách se uskutečnily v roce 1893
v Kozinci u Jilemnice, na Moravě pak
v Lukově u Holešova.
Už o tři roky později se v pražské
Stromovce uskutečnil první závod
o mistrovství Království českého a roku
1903 byl založen nejstarší lyžařský
svaz na světě. Jmenoval se Svaz lyžařů
v Království českém a vychází z něj
i dnešní Svaz lyžařů ČR.

Hejno kačenek plave v oceánech už 25 let
ČR | Kachnička do vany je fenomén.
Žlutou hračku koupíte za 50 korun
a znají ji děti z celého světa. Poslední
čtvrtstoletí však zajímá i vědce z oboru
oceánografie. Kvůli kuriózní nehodě
z 10. ledna 1992, kdy z nákladní lodi při
bouři vypadl čínský kontejner s plastovými zvířátky. Tehdy se na dlouhou
pouť vydalo 29 tisíc kachniček, červených bobrů, zelených žab a modrých
želv. Už čtvrtstoletí společně zažívají
neuvěřitelná dobrodružství.
Plastové hračky se dostaly na svobodu uprostřed Tichého oceánu nedaleko
Havajských ostrovů. Když se hejno zformovalo, oceánské proudy ho rozdělily
na tři skupiny. Ta největší plula ke břeINZERCE

Při kuriózní nehodě vypadl z lodi
čínský kontejner se zvířátky.

hům Austrálie a Indonésie, další směřovala k jižní Americe, největší dobrodružství čekalo skupinu třetí.
Tisíce zvířátek obeplulo Severní
Ameriku a ve vodách Severního ledového oceánu zamrzlo v ledu. Žlutě zbarveného ledovce si všimli vědci a začali
jeho pohyb monitorovat. Hračky tak pomohly určit polohu ledových ker i pohyb oceánských proudů. Uvězněné kačenky s několika želvami přečkaly v
ledu téměř osm let.
Když je ledové sevření pustilo, zamířila zvířátka, stále v ledových krách,
směrem k Islandu. Skupina šťastně proplula místem, kde ztroskotal Titanic, a
když se u břehů Islandu kry rozpustily,

kačenky byly opět na svobodě. To už se
psal rok 2000. Některým se zalíbilo u
břehů USA nedaleko New Yorku, další
se vydaly přes Atlantik. Ke břehům Evropy dopluly v letech 2003 až 2007.
Dnes, 25 let od zrodu legendárního
hejna, se na hladině světových moří
vznáší už jen pár kusů. Většinu plastikové populace zničila slaná voda. Žluté kačenky a červení bobři mají dávno kvůli
soli a slunci barvu bílou, naopak modré
želvy a zelené žáby si zbarvení zachovaly. Zvířátka se také stala terčem lovců –
sběratelů, kteří jich už mnoho vylovili,
lákala je tučná odměna, na internetu se
ty nejstarší exempláře prodávají i za tisíc dolarů za kus.
(jos)

10 6. ledna 2017

Česká republika

Kolik stojí zlaté české ručičky?

Co kraj, to odlišná cena za služby řemeslníků. Díky speciálním webům zjistíte, která nabídka je pro vás ta nej
KRAJ

ELEKTRIKÁŘI

MALÍŘI,
NATĚRAČI

OBKLADAČI

TRUHLÁŘI

PLYN, VODA,
TOPENÍ

TESAŘI

ZEDNÍCI

Jihočeský

225 Kč

250 Kč

200 Kč

250 Kč

350 Kč

200 Kč

290 Kč

Jihomoravský

360 Kč

220 Kč

190 Kč

200 Kč

230 Kč

250 Kč

190 Kč

Karlovarský

260 Kč

200 Kč

180 Kč

230 Kč

290 Kč

200 Kč

200 Kč

Královéhradecký

280 Kč

205 Kč

190 Kč

240 Kč

300 Kč

190 Kč

185 Kč

Liberecký

280 Kč

190 Kč

250 Kč

180 Kč

350 Kč

210 Kč

210 Kč

Moravskoslezský

300 Kč

160 Kč

200 Kč

260 Kč

260 Kč

250 Kč

250 Kč

Olomoucký

270 Kč

185 Kč

195 Kč

210 Kč

200 Kč

160 Kč

190 Kč

Pardubický

290 Kč

210 Kč

200 Kč

300 Kč

280 Kč

230 Kč

180 Kč

Plzeňský

240 Kč

190 Kč

180 Kč

230 Kč

300 Kč

200 Kč

210 Kč

Praha a okolí

330 Kč

200 Kč

225 Kč

300 Kč

245 Kč

220 Kč

200 Kč

Středočeský

345 Kč

185 Kč

220 Kč

275 Kč

350 Kč

150 Kč

200 Kč

Ústecký

230 Kč

200 Kč

190 Kč

250 Kč

270 Kč

175 Kč

190 Kč

Vysočina

315 Kč

210 Kč

185 Kč

200 Kč

230 Kč

205 Kč

185 Kč

Zlínský

245 Kč

195 Kč

210 Kč

220 Kč

200 Kč

190 Kč

230 Kč

ČR | Vymalovat, vyměnit lustr nebo vyčistit odpad. Některé práce doma či na chalupě zvládne téměř každý sám. Jsou ale úkony, na které je lepší pozvat si profesionálního řemeslníka. Jeho cena se přitom často
liší kraj od kraje. A někdy i výrazně.
„Nejdražší elektrikáři jsou na jižní Moravě, kde se průměrná cena za hodinu práce pohybuje kolem 360 korunách. Naopak
v jižních Čechách stojí hodina elektrikáře
průměrně 225 korun,“ říká Michal Finta,
vedoucí portálu AAApoptávka.cz, který
získal údaje od 1500 firem po celém Česku a z jejich odpovědí pak sestavil průměrné ceny jednotlivých profesí. Zcela opačná situace je u opravářů topení, vody či plynu. Ti jsou nejdražší v Jihočeském kraji,
kde si za hodinu vezmou asi 350 korun,
kdežto v kraji Jihomoravském 230 korun.
Jak je možné, že se ceny takto liší?
„Rozhoduje to, zda v průzkumu odpovídala společnost nebo osoba samostatně výdě-

KRÁTCE
Čtenáři serveru iDNES.cz
pomohli nemocným dětem
ČR | Více než tisíc čtenářů zpravodajského
serveru iDNES.cz přispělo do vánoční sbírky na pomoc sedmiletému Nicolasovi
a 17leté Juditě. Vybrat se podařilo přes
730 tisíc korun. Díky těmto penězům bude
Nicolasovi, který se narodil s dětskou
mozkovou obrnou, moci pomáhat osobní
asistentka. Dary čtenářů zlepší život také
paní Janě, mamince Judity. Dívka je tělesně nemohoucí i mentálně retardovaná. Vánoční sbírku pořádala redakce iDNES.cz
spolu s Nadací Agrofert a Kontem Bariéry. Pokud byste ještě rádi pomohli, pošlete peníze kdykoliv na účet 17111444/5500,
pro Nikyho uveďte variabilní symbol
1212, pro Juditu 1313.
(re)

lečně činná. Společnosti jsou
dražší vzhledem k vyšším
nákladům, třeba na zaměstnance nebo provoz
poboček v jiných městech,
než mají sídlo,“ vysvětluje
Finta.
Ovšem jen příznivá
cena řemeslníka spokojenost zákazníka nezaručí. Neméně důležitá je
samozřejmě i kvalita
odvedené
práce.
K tomu slouží právě
portály jako AAApoptávka, Nejřemeslníci
a další, které desítky tisíc firem i soukromníků sdružují. Postup
výběru řemeslníka je
pak následující:
„Zdarma si v krát-

kém formuláři zadáte, jakou práci chcete
od řemeslníka odvést. Do poptávky je nutné uvést co nejvíce informací jako rozsah
práce, požadavky na materiál, rozměry/počty/množství. Dobré je přidat fotografie,
stavební plány a podobně. Vaše poptávka
bude následně rozeslána na nejvhodnější firmy, které se daným oborem zabývají a díky informacím budou schopné zaslat
obratem nabídky ušité na
míru,“ popisuje Finta.
„Určitě je dobré oslovit
více řemeslníků se stejnou poptávkou a nechat
si udělat nabídky. Když si konkrétního řemeslníka vyberete,
ještě si na webu prověřte jeho
hodnocení od ostatních lidí,“
dodává.
Kamenem úrazu bývá odhadovaná cena. „Nejlepším řešením je

Data z průzkumu AAApoptávka.cz
■ Zaregistrováno je zde přes 250 000
firem ze všech možných oborů činností,
do průzkumu se z nich zapojilo 1500.
■ 47 % z registrovaných dodavatelů na
portále AAApoptávka.cz podniká více
než 20 let.
■ 55 % firem odpovědělo, že na realizaci
zakázky si zákazník počká 1 až 2 týdny.

uvést výši rozpočtu, který jste si za práci
stanovili. Cena by se měla pohybovat v nějakém celorepublikovém průměru,“ radí.
„Pokud se vám zdá vysoká, měl by řemeslník upřesnit, co všechno práce obsahuje.
Někdo totiž může mít nižší cenu za hodinu
práce, ale udělá pouze základní úkon. Jiný
má hodinu práce dražší, ale řemeslníci udělají zakázku na klíč, to znamená třeba
i včetně závěrečného úklidu,“ uzavírá Michal Finta.
(jos)

„Na Lyru jsme utekli z vojny“
HUDEBNÍ KALENDÁŘ |
Slovenská skupina Elán
se proslavila prakticky
přes noc. V roce 1980
totiž vybojovala s písničkou Kaskadér stříbrné místo na Bratislavské lyře. „Tehdy existovaly jen dva televizní
programy. Soutěž tak
sledovalo skoro celé
Československo,“ vzpomínal autor hudby Vašo
Patejdl na rádiu Český Impuls AM 981. Po úspěchu ale přišlo rychlé vystřízlivění. „My jsme byli v té době na vojně a
na Lyře jsme byli, dá se říct, na černo. Do Bratislavy jsme

jeli na opušťák. Za to, že jsme na Lyře vystoupili v civilu,
jsme po návratu dostali pořádného ‚sprďáka‘,“ prozradil
Vašo Patejdl.
Bol to kaskadér, kaskadér,
skočil do čiernych dvier.
Krátko žil, krátko žil,
kto mu kvet do rúk vloží...
(Hudba: Ľuboš Zeman, text: Vašo Patejdl)
Jak vznikala písnička skupiny Hop trop Nehrálo se o ceny?
To prozradí Jaroslav Samson Lenk příští středu v 11:30 na
rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. ledna 2017

ČT1
6.00

Útěk ze seriálu 7.25 Kalif čápem 7.55
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert 9.55 Všechnopárty
10.50 Hříchy pro pátera Knoxe (1/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O zakleté princezně
13.50 Jak vyženit z pekla štěstí
14.45 Přítelkyně pana ministra
16.10 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.45
8.10
8.30
8.50
10.50
12.35
14.50
16.00
17.50
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (7)
Myšák Stuart Little (6)
Show Toma a Jerryho (14)
Lví hlídka (19)
Krok za krokem VI (4)
Jack
Komediální drama (USA, 1996)
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Zápisník jedné lásky
Výměna manželek
Zatímco jsi spal
Kráska a Zvíře
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

6.50
7.15
8.15
9.20
10.20
11.35
13.30
15.30
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

X-Men (5)
Nexo Knights
Autosalon
M.A.S.H (50, 51)
Přístav II (1)
Inga Lindströmová: Osudová
výměna
Romantický film (N, 2015)
Zmatky jedné matky 2: Kmotřička
Romantický film (N, 2015)
Siska VI (17)
Komisař Rex (11)
Ano, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.50 Něžní zmatkáři 1 7.15 Jak Honza ke štěstí přišel 8.20 Mentalista III (10) 9.05 Mentalista III (11)
9.55 Ohnivá sedla 12.00 Láska ke hvězdám (9, 10)
13.30 Jak ukrást Dagmaru 14.55 Divočina 16.15
Zachraňte Willyho, dobrodružný film (USA/Fr.,
1993) 18.10 Pozdravy ze spermabanky, komedie
(USA, 2013) 20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk, historické drama (VB/Fr./USA/N, 2007) 22.00 Číslo
23, thriller (USA, 2007) 23.40 Horší než smrt,
komedie (N/USA/VB, 2007)

DRAMA

Společná realitní a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.

Prima Max

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info
20.00 Vladimír Menšík - 75
21.45 Hrbáč
Dobrodružné drama (It./N/Fr.,
1997). Hrají D. Auteuil, F. Lucchini,
M. Gillainová, P. Noiret, V. Perez
a další. Režie P. de Broca
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Komisař Montalbano
Úsměv Angeliky. Krimiseriál
(It., 2013). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta, A. Russo,
L. Pernedová a další. Režie
A. Sironi
1.45 DoktorKA
2.35 Bolkoviny
3.30 Banánové rybičky
4.05 Svět rekordů a kuriozit - speciál
5.00 Kde bydlely princezny

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.40 Autosalon 8.30 Souboj bijáků (1) 9.20 V utajení V (3) 10.10 Hrdinové: Znovuzrození (6) 11.00
Top Gear XIX 12.00 Applikace 12.30 Re-play 13.00
Pevnost Boyard (3) 15.00 Simpsonovi XIV (20-22)
16.15 Simpsonovi XV (1) 16.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (23) 17.35 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VII (24) 18.20 Simpsonovi XV (2) 18.45
Simpsonovi XV (3) 19.10 Simpsonovi XV (4) 19.35
Simpsonovi XV (5) 20.00 Armagedon v Los Angeles, katastrofický film (USA, 2014) 22.00 Hitman,
thriller (USA/Fr., 2007) 23.45 Re-play 0.15 Applikace 0.45 FREEzone 1.10 Pevnost Boyard (3) 2.55
Hrdinové: Znovuzrození (6) 3.35 V utajení V (3)

20.20 John Carter: Mezi dvěma světy
Fantasy film (USA, 2012). Hrají
T. Kitsch, M. Strong, W. Dafoe,
L. Collinsová, S. Mortonová.
Režie A. Stanton
22.35 Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013). Hrají
R. De Niro, S. Stallone, K. Basingerová, A. Arkin, K. Hart
0.40 Armáda jednoho
Akční film (USA, 2009). Hrají
C. Gooding ml., J. K. Simmons,
C. Williams III., J. DeSantisová,
J. Terry. Režie J. Carter
2.10 Zápisník jedné lásky
Romantické drama (USA, 2004).
Hrají R. McAdamsová, R. Gosling,
G. Rowlandsová, J. Garner a další
4.25 Výměna manželek

20.15 Bezpečný přístav
Drama (USA, 2013). Hrají
C. Smuldersová, D. Lyons,
J. Duhamel a další
22.30 Gamer
Sci-fi film (USA, 2009). Hrají
G. Butler, A. Vallettaová,
M. C. Hall a další
0.15 National Lampoon: Zvěřinec
Komedie (USA, 1978). Hrají
J. Belushi, T. Matheson,
J. Vernon, T. Hulce, K. Allenová
2.15 Siska VI (17)
Zemři pro mé štěstí. Krimiseriál
(N, 2006). Hrají W. M. Bauer,
W. Schnitzer, T. Nath a další
3.15 Komisař Rex (11)
Smrtící medvídci. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)

8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.45 Nexo Knights
10.10 X-Men (5) 10.35 Vítejte v novém těle VI (3)
11.25 To je vražda, napsala XII (7) 12.20 Spravedlnost v krvi VI (7) 13.10 S Italem v kuchyni 13.50 To
je vražda, napsala XII (8) 14.40 Spravedlnost v krvi
VI (8), krimiseriál (USA, 2015) 15.30 Červená řeka,
western (USA, 1948) 18.00 S Italem v kuchyni
18.40 Vítejte v novém těle VI (4) 19.30 Teď vaří šéf!
20.15 Hawaii 5-0 VI (11), krimiseriál (USA, 2015)
21.05 Hawaii 5-0 VI (12), krimiseriál (USA, 2015)
21.55 Sejměte Cartera!, akční thriller (USA, 2000)
23.50 Dobrá manželka VI (21), seriál (USA, 2014)
0.40 Požírač kostí, sci-fi horor (USA, 2007)

Fanda
8.10 Florbal 9.50 Premiership Rugby 11.25 Truck
Racing magazin 2016 (11) 11.40 Element 16/17 11.50
Pod kupolí II (6) 12.40 Mistři aukcí III (4, 5) 13.45
Walker, Texas Ranger IV (24, 25) 15.35 Walker,
Texas Ranger IV; V 17.10 Pod kupolí II (7) 17.55 Mistři aukcí III (6, 7) 18.45 Walker, Texas Ranger V (2, 3)
20.20 Kriminálka Miami V (17, 18) 21.50 Mistři aukcí
III (8, 9) 22.40 Pod kupolí II (8) 23.25 Kriminálka
Miami V (15) 0.10 Kriminálka Miami V (16) 0.50
Kriminálka Miami V (17)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 155

neděle 8. ledna 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Přítelkyně
pana ministra. Veselohra (ČR, 1940)
7.50 Úsměvy Jaroslava Ježka 8.30
Až já budu velká. Drama (ČR, 1981)
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 Pravda a lež
Pohádka (ČR, 1992)
14.20 Jak chutná láska
Pohádka (ČR, 2002)
15.30 Příběhy slavných... M. Štěpánek
16.25 Sňatky z rozumu (1/5)
18.00 Tříkrálový koncert 2017
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lída Baarová
Drama (ČR, 2016)
21.50 168 hodin
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Pátek čtrnáctého
0.00 Místo činu - Schimanski
1.40 Bolkoviny
2.30 Svět rekordů a kuriozit - speciál

NOVA
6.20
6.45
7.10
7.35
7.55
8.20
8.40
9.00
10.10
11.20
13.10
14.55
17.20
19.30
20.20
22.05
22.35
0.55

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (8)
Myšák Stuart Little (7)
Show Toma a Jerryho (15)
Lví hlídka (20)
Krok za krokem VI (5)
O statečném krejčíkovi
Pohádka (N, 2008)
První krok (11)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Láska na inzerát
Komedie (USA, 2005)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)
Šťastný Nový rok
Romantický film (USA, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
Střepiny
Uprchlík
Akční film (USA, 1993)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)

Prima
7.05
7.25
8.25
9.25
10.00
11.00
11.45
12.25
13.10
13.50
15.50
17.10
18.05
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.30
23.15
1.05
2.05

X-Men (6)
Nexo Knights
M.A.S.H (51, 52)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (10)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru XI
Midsomer Life. Krimiseriál
(VB, 2008)
Siska VI (18)
Zamilovaná advokátka. Krimiseriál (N, 2006)
Komisař Rex (12)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Památkáři
Dobrodružný film (USA, 2014)
Očima Josefa Klímy
Turnaj zabijáků
Akční film (VB, 2009)
Tři mušketýři (1)
Největší tankové bitvy (10)

Nova Cinema
5.10 Ohnivá sedla 6.40 Jack 8.30 Zápisník jedné
lásky 11.00 Taková normální rodinka 12.45 Divočina
14.10 Královna Alžběta: Zlatý věk 16.05 Lovci zločinců (19, 20) 17.45 John Carter: Mezi dvěma světy,
fantasy film (USA, 2012) 20.00 Veronica Marsová,
krimifilm (USA, 2014) 21.50 Loď duchů, horor
(USA, 2002) 23.30 Číslo 23, thriller (USA, 2007)

Prima cool
7.30 Autosalon 8.20 Souboj bijáků (2) 9.10 Applikace 9.40 Re-play 10.10 V utajení V (4) 11.00 Hrdinové: Znovuzrození (7) 11.50 Top Gear XIX 13.00
Pevnost Boyard (4) 14.55 Simpsonovi XV (2-5)
16.35 Armagedon v Los Angeles 18.20 Simpsonovi XV (6-9) 20.00 Loch Ness 22.00 Živí mrtví
VI (12) 22.55 Těžká dřina 23.25 Autosalon 0.25 Živí
mrtví VI (12)

Prima Max
10.05 Nexo Knights 10.30 X-Men (6) 10.55 Vítejte
v novém těle VI (4) 11.45 To je vražda, napsala XII
(8) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (8) 13.30 S Italem
v kuchyni 14.10 To je vražda, napsala XII (9) 15.00
Spravedlnost v krvi VI (9) 15.45 Bezpečný přístav
18.00 S Italem v kuchyni 18.40 Vítejte v novém těle
VI (5) 19.35 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Na první
pohled 22.40 Gamer 0.30 Dobrá manželka VI (22)

pondělí 9. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 A ještě jednou Sešlost
10.00 168 hodin 10.35 Četníci
z Luhačovic: Pytláci

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Milostné dopisy
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Svět pod hlavou (2/10)
20.55 Trpaslík (2/6)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy kriminalistiky
22.50 Kriminalista
23.50 Bolkoviny
0.45 AZ-kvíz
1.10 Kalendárium

5.55
8.30
8.50
9.40
10.35
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
22.20
23.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3160)
Koření
Střepiny
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (20)
Krok za krokem VI (6)
Ordinace v růžové zahradě (66)
Mentalista III (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (21)
Co na to Češi
Ulice (3161)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Neznámý
Koprodukční film
(USA/VB/N/Fr., 2011)
Stalker (12)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (4)

Prima
6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.35
23.25
0.15
2.05

X-Men (7)
Nexo Knights
M.A.S.H (52, 53)
Castle na zabití II (1)
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska VII (1)
Stín ženy. Krimiseriál (N, 2006)
Komisař Rex (13)
Castle na zabití II (2)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (71)
Velký podvod. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Pekelná kuchyně XI (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Siska VII (1)

Nova Cinema
5.05 Láska na inzerát 6.35 O statečném krejčíkovi
7.40 Hon za svobodou 9.30 Královna Alžběta:
Zlatý věk 11.50 Hokejový zázrak 14.40 Zatímco jsi
spal 16.30 Veronica Marsová 18.25 Kráska a Zvíře
20.00 Ohňostroj marnosti, komediální drama
(USA, 1990) 22.20 Texaský masakr motorovou
pilou: Počátek 0.00 Světová invaze

Prima cool
9.35 Hvězdná brána II (7) 10.30 Kráska a zvíře III (6)
11.20 Hawaii 5-0 V (7) 12.15 Top Gear XIX 13.15
Simpsonovi XV (6-9) 15.00 Applikace 15.30 Re-play 16.00 Futurama (10) 16.30 Hvězdná brána II
(8) 17.20 Top Gear XIX 18.30 Simpsonovi XV (10-13)
20.15 Grimm V (6) 21.15 Teorie velkého třesku VIII
(3) 21.40 Teorie velkého třesku VIII (4) 22.05 Vikingové (7) 22.55 Mistr popravčí (7) 0.10 Grimm V (6)

Prima Max
9.50 Nexo Knights 10.15 X-Men (7) 10.40 Vítejte
v novém těle VI (5) 11.40 To je vražda, napsala XII
(9) 12.35 Spravedlnost v krvi VI (9) 13.25 S Italem
v kuchyni 14.05 To je vražda, napsala XII (10) 15.00
Spravedlnost v krvi VI (10) 15.50 Loch Ness 17.50
S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (6)
19.25 Jste to, co jíte 20.15 Fotr na inzerát 22.00
Něco jako komedie 0.00 Na první pohled

úterý 10. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.45 Silvestrovský koktejl
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Kredenc
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dobrodružství kriminalistiky
20.55 Hercule Poirot
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Motiv IV
23.25 Místo činu - Schimanski
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 13. komnata Jana Nedvěda

5.55
8.30
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.30
22.30
23.15
0.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3161)
To nevymyslíš
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (21)
Krok za krokem VI (7)
Ordinace v růžové zahradě (67)
Mentalista III (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (22)
Co na to Češi
Ulice (3162)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(701)
Víkend
Stalker (13)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (5)
Mentalista III (14, 15)

Prima
6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
23.05
23.55
0.45
2.35
3.35

X-Men (8)
Nexo Knights
M.A.S.H (53, 54)
Castle na zabití II (2)
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska VII (2)
Komisař Rex (14)
Castle na zabití II (3)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Maigret a případ mrtvého muže
Krimifilm (VB, 2016)
TOP STAR magazín
Pekelná kuchyně XI (2)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Siska VII (2)
Komisař Rex (14)

Nova Cinema
5.25 Jack 7.15 Mentalista III (12, 13) 8.50 Zachraňte
Willyho 11.15 Veronica Marsová 13.25 Ohňostroj
marnosti 15.45 John Carter: Mezi dvěma světy, fantasy film (USA, 2012) 18.00 Šťastný Nový rok,
romantický film (USA, 2011) 20.00 Hurikán v ringu,
drama (USA, 1999) 22.50 Přeber si to znovu 0.30
Texaský masakr motorovou pilou: Počátek

Prima cool
9.40 Hvězdná brána II (8) 10.35 Kráska a zvíře III (7)
11.25 Hawaii 5-0 V (8) 12.15 Top Gear XIX 13.25 Simpsonovi XV (10-13) 15.15 Teorie velkého třesku VIII (3, 4)
16.05 Futurama (11) 16.30 Hvězdná brána II (9) 17.25
Top Gear XX 18.30 Simpsonovi XV (14-17) 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko II (1) 21.15
Teorie velkého třesku VIII (5, 6) 22.10 FREEzone
22.40 Partička 23.25 Grimm IV (15) 0.20 Partička

Prima Max
10.05 Nexo Knights 10.30 X-Men (8) 10.55 Vítejte
v novém těle VI (6) 11.45 To je vražda, napsala XII
(10) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (10) 13.30 S Italem v kuchyni 14.10 To je vražda, napsala XII (11)
15.05 Spravedlnost v krvi VI (11) 15.55 Fotr na inzerát 17.40 S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém
těle VI (7) 19.20 Jste to, co jíte 20.15 Zděšení 22.40
Nebezpečná síť 0.40 Něco jako komedie

středa 11. ledna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.50 Dobrodružství
kriminalistiky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Alimenty
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Přítelkyně z domu smutku (1/4)
23.10 Kriminalista
0.10 Legendy kriminalistiky
0.40 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.30
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.35
22.25
0.25
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3162)
Ordinace v růžové zahradě 2 (701)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (22)
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě (68)
Mentalista III (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (23)
Co na to Češi
Ulice (3163)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Námořní vyšetřovací služba XII
(18)
Hra s nevěrou
Thriller (USA, 2005)
Mentalista III (16, 17)
Dva a půl chlapa X (23)

6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

X-Men (9)
Nexo Knights
M.A.S.H (54, 55)
Castle na zabití II (3)
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (3)
Komisař Rex II (1)
Castle na zabití II (4)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (72)
Z víly bojovnice. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Pekelná kuchyně XI (3)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Siska VII (3)
Komisař Rex II (1)

5.50 Mentalista III (14, 15) 7.25 Lovci zločinců
(19, 20) 9.05 Zatímco jsi spal 11.20 Hurikán v ringu
14.15 Kráska a Zvíře 15.55 Zbraně pro San Sebastian 18.00 Neznámý 20.00 Noci v Rodanthe,
romantický film (USA/Austr., 2008) 21.50 Zevlovat
a prudit, komedie (USA, 2009) 23.20 Přeber si to
znovu, komedie (USA, 2002) 1.00 Hra s nevěrou

Prima cool
9.50 Hvězdná brána II (9) 10.45 Kráska a zvíře III (8)
11.35 Hawaii 5-0 V (9) 12.25 Top Gear speciál: James
May a lidové autíčko II (1) 13.25 Simpsonovi XV (14-17)
15.15 Teorie velkého třesku VIII (5, 6) 16.05 Futurama
(12) 16.30 Hvězdná brána II (10) 17.25 Top Gear XX
18.30 Simpsonovi XV (18-21) 20.15 Druhá šance (3)
21.15 Teorie velkého třesku VIII (7, 8) 22.05 Partička
22.50 Grimm IV (16) 23.45 Partička 0.30 Tyran II (8)

Prima Max
9.30 Nexo Knights 9.55 X-Men (9) 10.20 Vítejte
v novém těle VI (7) 11.15 To je vražda, napsala XII
(11) 12.10 Spravedlnost v krvi VI (11) 13.00 S Italem
v kuchyni 13.40 To je vražda, napsala XII (12) 14.35
Spravedlnost v krvi VI (12) 15.25 Zděšení 17.50
S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (8)
19.30 Jste to, co jíte 20.15 Orlové práva 22.35 Velké
nesnáze v Malé Číně 0.30 Nebezpečná síť

čtvrtek 12. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 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 II
14.45 Kytice
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Škoda lásky
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Taggart
23.05 A ještě jednou Sešlost
0.00 AZ-kvíz
0.25 Objektiv
0.55 Toulavá kamera
1.30 Banánové rybičky

5.55
8.30
9.05
9.55
11.05
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.30
22.05
23.55
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3163)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (23)
Krok za krokem VI (9)
Ordinace v růžové zahradě (69)
Mentalista III (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa XI (1)
Co na to Češi
Ulice (3164)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(702)
Prásk!
Nico - víc než zákon
Akční film (USA/HG, 1988)
Mentalista III (18, 19)
Dva a půl chlapa XI (1)

Prima
6.10
6.40
7.55
9.25
10.20
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.00
23.50
1.30
2.30

X-Men (10)
Nexo Knights
M.A.S.H (55, 56)
Castle na zabití II (4)
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (4)
Buď zticha a zemři. Krimiseriál
(N, 2006).
Komisař Rex II (2)
Castle na zabití II (5)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015)
Pekelná kuchyně XI (4)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Siska VII (4)
Komisař Rex II (2)

Nova Cinema
5.15 Zbraně pro San Sebastian 7.10 Mentalista III (16)
7.55 Mentalista III (17) 8.45 Hurikán v ringu 11.45
Náhradníci 14.15 Noci v Rodanthe 16.00 Pozdravy ze
spermabanky, komedie (USA, 2013) 17.50 Jako vejce
vejci, komedie (USA, 1996) 20.00 Mrtvý bod (1, 2)
21.40 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999) 0.30
Nico - víc než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána II (10) 10.50 Kráska a zvíře III
(9) 11.40 Hawaii 5-0 V (10) 12.35 Druhá šance (3)
13.25 Simpsonovi XV (18-21) 15.15 Teorie velkého
třesku VIII (7, 8) 16.05 Futurama (13) 16.30 Hvězdná
brána II (11) 17.25 Top Gear XX 18.30 Simpsonovi XV
(22) 18.55 Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Autosalon
21.15 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 22.05 Okovy
moci 0.00 Nazí a vystrašení (4) 0.55 Tyran II (9)

Prima Max
9.20 Nexo Knights 9.45 X-Men (10) 10.10 Vítejte
v novém těle VI (8) 11.05 To je vražda, napsala XII
(12) 12.00 Spravedlnost v krvi VI (12) 12.50 S Italem
v kuchyni 13.30 To je vražda, napsala XII (13) 14.25
Spravedlnost v krvi VI (13) 15.20 Orlové práva 17.35
S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém těle VI (9)
19.20 Jste to, co jíte 20.15 Baba na zabití 22.05
Hlídka v Ardenách 0.10 Velké nesnáze v Malé Číně

pátek 13. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.45 Příběhy slavných...
Martin Štěpánek 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 II
14.45 Krabička
15.00 Tak neváhej a toč speciál
16.10 Reportéři ČT
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic: Baron Kafr
21.30 13. komnata Václava Neckáře
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Silvestrovský koktejl
23.50 Případy detektiva Murdocha VIII
0.35 AZ-kvíz
1.00 Bolkoviny

5.55
8.30
9.00
9.55
11.05
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
22.45
0.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3164)
Ordinace v růžové zahradě 2
(702)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (1)
Krok za krokem VI (10)
Ordinace v růžové zahradě (70)
Mentalista III (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa XI (2)
Co na to Češi
Ulice (3165)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Velký Gatsby
Romantické drama
(Austr./USA, 2013)
Drive Angry
Akční film (USA, 2011)
Mentalista III (20, 21)

6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35

0.05
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

X-Men (11)
Nexo Knights
M.A.S.H (56, 57)
Castle na zabití II (5)
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (5)
Komisař Rex II (3)
Castle na zabití II (6)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (2)
Rudý labyrint
Thriller (USA, 1997). Hrají
R. Gere, L. Bai, B. Whitford,
B. Mann a další. Režie J. Avnet
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Siska VII (5)

6.45 Mentalista III (18, 19) 8.20 Muž z Laramie 10.35
Ohňostroj marnosti 13.10 Něžní zmatkáři 2 15.00
Láska ke hvězdám (11, 12) 16.35 Mrtvý bod (1, 2)
18.15 Táta lump, krimikomedie (USA, 1993) 20.00
College Road Trip, komedie (USA, 2008) 21.25
Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993) 23.35 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999)

Prima cool
9.45 Hvězdná brána II (11) 10.40 Kráska a zvíře III
(10) 11.30 Hawaii 5-0 V (11) 12.20 Autosalon 13.25
Simpsonovi XV (22) 13.55 Simpsonovi XVI (1-3)
15.15 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 16.05 Futurama II (1) 16.30 Hvězdná brána II (12) 17.25 Top
Gear XX 18.30 Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 22.00 Smrtící včely
23.55 Nazí a vystrašení (5) 0.50 Tyran II (10)

Prima Max
10.00 Nexo Knights 10.25 X-Men (11) 10.50 Vítejte
v novém těle VI (9) 11.45 To je vražda, napsala XII
(13) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (13) 13.35 S Italem
v kuchyni 14.15 To je vražda, napsala XII (14) 15.10
Spravedlnost v krvi VI (14) 16.00 Baba na zabití
17.50 S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle
VI (10) 19.30 Jste to, co jíte 20.15 Harper 22.40
Romeo krvácí 0.45 Hlídka v Ardenách

14 6. ledna 2017

Česká republika

Soudní síň. Dramata v novém
seriálu jsou autentická a syrová
Nový pořad televize
Prima je inspirovaný
skutečnými případy
slovenské justice.
ČR | Soudní síně jsou plné lidských dramat. Ta nejzajímavější zachycuje pořad
Soudní síň, který vysílá televize Prima.
Scenáristé si vybrali těžké případy a často do nich promítli vlastní špatné zkušenosti. Na televizní obrazovku si našly
cestu sousedské spory, dopravní nehody, rozvody, boje o děti, pracovně-právní spory a trestné činy.
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Online svět nabízí mnoho možností, jenže je
také plný nebezpečných lákadel, na které
je třeba dávat si dobrý pozor.

Maricu sleduje její bývalý přítel, s nímž se seznámila po internetu. Pětapadesátiletá vdova se cítí ohrožena patologickou posedlostí muže, který stále narušuje její soukromí. Ten však tvrdí, že ji chce pouze chránit.

Zklamání vdovy Marici
Seznamování přes internet je čím dál oblíbenější. Pro svobodné zaneprázdněné
prací a povinnostmi někdy dokonce
představuje jedinou možnost najít si
vhodný protějšek. Je však třeba neustále myslet na to, že internet je anonymní.
Jako takový nabízí možnost schovat se
za vylepšenou identitu a seznámit se
bez ohledu na věk. Vyzkoušela to i osamělá pětapadesátiletá vdova Marica, která už na lásku nevěřila. Netušila ale, že ji
v internetové síti zachytí někdo, kdo má
o lásce úplně jiné představy než ona. Na
vlastní kůži zažila, že riziko při chatování
nehrozí jenom mladým.

„

Riziko při
chatování
nehrozí jen mladým.
Marica žaluje partnera
z internetu kvůli
ochraně své osoby.
Marica žaluje bývalou známost kvůli
ochraně své osoby, zdraví a soukromí.
Její výstražný případ líčí dramatický televizní pořad Soudní síň. Inscenované
soudní procesy ze Soudní síně jsou inspirované skutečnými případy slovenské justice. Vystupují v nich neherci bez zkušeností před kamerou. V rolích soudců
a právních zástupců se objevují profesionálové z oboru. Obojí přispívá k syrové,
realistické atmosféře pořadu.
Soudní síň nabízí divákům jedinečnou
příležitost vyslechnout argumenty obou
stran. Po vynesení rozsudku mohou zvážit, jestli by došli ke stejnému rozhodnutí
jako soudce. Televize Prima nyní už od-

Televizní soudkyně JUDr. Hana Horáková vynáší své verdikty v novém seriálu, který každý všední den vysílá televize Prima.
vysílala prvních pět epizod. Další pětice
projednává kromě případu paní Marici
také kauzy údajného týrání nevlastní matkou, zranění z nedbalosti nebo rozvodu
zaviněného neochotou jednoho z manželů přistoupit na možnost mít dítě.

Branislav vysvětluje, že musel prakticky unést vlastní malé děti, aby je zachránil před jejich matkou a babičkou. Vykrmily by je jako Jeníčka a Mařenku.

Jako Jeníček a Mařenka
K nejzajímavějším patří spor, ve kterém
figuruje dominantní tchyně. Manžel
Branislav tvrdí, že musel prakticky
unést vlastní malé děti, aby je zachránil
před jejich matkou a babičkou. Manželku Alici obviňuje z toho, že nechala syna
s dcerou u prarodičů trpět. Měly být vystavovány různým nebezpečím a vykrmovány jako Jeníček s Mařenkou. Je to pravda, nebo je všechno úplně jinak? Tato
kauza ze Soudní síně prozrazuje, jestli
existují pohádkově šťastné konce i v běžném životě.
Nejzajímavější soudní procesy plné
lidských dramat vysílá televize Prima
v seriálu každý všední den před pořadem Prostřeno!.
(nik)

Každý týden várka nových pěti příběhů. Scenáristé se inspirují skutečnými
justičními případy. Na obrazovkách se objeví sousedské spory, dopravní nehody, rozvody, boje o děti i trestné činy. Stačí sledovat televizi Prima ve
všední dny před pořadem Prostřeno!.
4x FOTO | FTV PRIMA

STŘEDNÍ ŠKOLY
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

2017. Rok změn pro střední školy
Žáky, kteří chtějí na střední
školy, čekají zásadní
změny. Při přijímačkách
musí zvládnout i „státní“
část a až budou maturovat,
nevyhnou se matematice.
ČR | Pro leckteré děti to může být zpráva, která zásadně ovlivní jejich rozhodování, na kterou střední školu zamířit.
Těsně před Vánocemi vláda rozhodla
o tom, že studenti gymnázií a lyceí budou mít od školního roku 2020/2021 povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
I tento fakt bude jistě u dětí a jejich rodičů hrát roli při výběru školy, protože
někteří žáci zkrátka matematiku opravdu v oblibě nemají. A to se ještě o povinné matematice u dalších typů škol bude
rozhodovat do konce února.
Ministryně školství Kateřina Valachová navrhovala, aby odborné školy
a učňovské školy zavedly povinnou ma-

turitu z matematiky od roku 2021/2022
nebo až od školního roku následujícího. Netýkalo by se to zdravotnických
a sociálních oborů a také uměleckých
škol. S tímto návrhem však zatím na
vládě neuspěla.

Teď už „naostro“
Tak či tak, hlavní změnou oproti dřívějšku je skutečnost, že přijímací řízení na
střední školy bude mít od letoška povinnou „státní“ část. Připraví ji Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CZVV), známější jako Cermat, a v celkovém hodnocení bude mít větší váhu.
Testování nové podoby přijímaček
proběhlo v předchozích dvou letech na
více než 600 školách v celé republice, letos poprvé ho však žáci pátých, sedmých a devátých ročníků, kteří si podají
přihlášku ke studiu maturitního oboru,
zažijí „naostro“. Jednotné přijímací
zkoušky musí absolvovat všichni, kdo
se budou hlásit na střední školy zakončené maturitní zkouškou.
(re)

Co zohlednit při výběru školy?

O výběru školy uvažujte beze strachu a nevzdávejte se předem. Touží-li potomek po
konzervatoři a má umělecké vlohy, vsaďte v prvním kole na dvě konzervatoře. Pokud má
samé jedničky a učení ho baví, proč nezkusit dvě špičková gymnázia? Když to nevyjde,
budete mít ještě dost prostoru mířit níž.
■ Využijte dny otevřených dveří. Je to jedinečná příležitost, jak nasát atmosféru školy,
prohlédnout si učebny a společné prostory. Pokud na vás zapůsobí depresivně,
poohlédněte se jinde. Počítejte s tím, že vedení bude prezentovat jen to, čím se může
chlubit. Nebojte se řediteli a učitelům pokládat nepříjemné otázky.
■ Máte doma introverta a samotáře? Pak pro něj nejspíš obor cestovního ruchu nebude
tím pravým a lépe se bude cítit třeba jako budoucí restaurátor památek. Pokud má v
sobě touhu někomu pomáhat, nabízí se obory v sociální a zdravotnické oblasti. Zvažujte
i přístup školy ke kázni, či naopak svobodě a respektu k individualitě svých studentů.
■ Dojíždění přeplněným autobusem nebo tramvají může být úmorné. Naopak necelá hodina
strávená v poloprázdném vlaku, kde je možné nastudovat poslední tři kapitoly z dějepisu
před písemkou, zopakovat slovíčka z angličtiny či jen tak relaxovat, může být pro někoho
celkem smysluplně a příjemně stráveným časem, zvlášť když mají stejnou cestu i další
spolužáci. Ideální je vyzkoušet si cestu do vybrané školy v ranní a odpolední špičce.
■ Pokud má žák vyhraněný zájem a přesnou představu o tom, co chce jednou dělat, je
učňovský obor ideální. Dobrý řemeslník nebo kuchař se neztratí. Dítě by si ale mělo
ujasnit, co přesně studium vysněného učňovského oboru přináší.
■ Dnešní děti mají větší schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, než měli
ve stejném věku jejich rodiče. Nechte proto rozhodování především na nich a během
výběru je pouze citlivě korigujte. Pokud dítěti vnutíte obor, na který původně nechtělo,
může začít rebelovat.
Barbora Cihelková

■
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Získejte finanční podporu
pro realizaci mezinárodního
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.
Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:
pro oblast školního, odborného, vysokoškolského
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

pro oblast mládeže:
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017 Projekty mobility – KA1
9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti

2. února 2017
26. dubna 2017
4. října 2017

vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus
Mundus – KA1

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2
29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Více na www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro Aktivity programu Jean Monnet:

23. února 2017
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Fyzika, čeština? Ne. Postrachem
školáků je dnes spíše tělocvik
Třetina třídy na lavičce
pro necvičící a děti
zhroucené vyčerpáním
po uběhnuté stovce.
Dnes zkrátka hodiny
tělocviku vypadají zcela
jinak než před 20 lety.
Pro mnohé školáky je
dokonce tento předmět
mezi třemi nejméně
oblíbenými.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zatímco pro rodiče dnešních teenagerů byla tělesná výchova povětšinou
příhodnou pauzou mezi hodinami v lavici, dnes je vše jinak. Neocenitelná pozitiva tohoto předmětu, při kterém nehrozí zkoušení u tabule, písemky nebo – nedej bože – domácí úkoly, v očích studentů ztratila na zajímavosti.
Čísla, ke kterým letos dospěla Česká
školní inspekce, hovoří jasně. Z dětí zcela nebo částečně osvobozených od tělocviku by se na většině českých středních škol dala poskládat celá třída.
A ani na základkách to tělocvikáři nemají jednoduché. Tělesná výchova se totiž
mezi žáky dostala mezi tři nejméně oblíbené předměty.
„Každý rok vidím, jak dětí, které jsou
osvobozeny z tělocviku, přibývá. Rozhodně by se něco mělo změnit,“ říká
s povzdechem tělocvikář Petar Aleksic,
který učí na Svobodné chebské škole.
A závěry České školní inspekce, která
provedla v tomto roce rozsáhlé šetření
na středních a základních školách, mu
dávají za pravdu.

„Na středních školách je vysoký počet žáků částečně nebo úplně osvobozených z tělesné výchovy, v průměru připadá na jednu střední školu téměř
9 žáků částečně osvobozených a necelých 18 žáků úplně osvobozených,“ uvádí inspekce ve své zprávě.

Omluvenka i na celé týdny
Přitom podmínky pro výuku tělesné výchovy na školách inspektoři obecně spíše chválí. Stejně tak sportovní aktivity,
které školy nabízejí mimo výuku. „Čtyři
pětiny základních škol a více než polovina středních škol organizují zájmové
sportovní kroužky, v naprosté většině
škol je vede pedagog školy,“ píše se také
ve zprávě. Přesto je tělesná výchova jedním z nejméně atraktivních předmětů
nejen na středních, ale i na základních
školách, což před časem odhalil výzkum
Českého olympijského výboru a Sazky.
„Děti, které měly ke sportu nějaký
vztah už v předškolním věku, s tělocvikem problémy samozřejmě nemají. Takových je ale stále méně. Dneska je
zkrátka víc lákají moderní technologie.

Není to chyba dětí, ale nás dospělých,
že jim sport a pohyb tolik neříkají,“ říká
Aleksic s tím, že je potřeba vést děti cíleně ke sportu a pohybu už od školky.
Jedním z důvodů klesající účasti studentů na hodinách tělocviku je podle
něj také přílišná benevolence rodičů,
kteří svým dětem mnohdy podepisují
jednorázové omluvenky takřka bezdůvodně. „Dnes se kolikrát stane, že student přijde s tím, že má třeba nějaké
malé zranění na prstu, a proto nemůže
klidně několik týdnů vůbec cvičit. Přitom by mohl v hodině tělocviku dělat
spoustu věcí. Je jasné, že by to nebyly
třeba míčové hry, ale mohl by běhat,
protahovat se nebo dělat některé posilovací cviky. Vždycky mu učitel může vymyslet nějaký program. Mnoho pedagogů ale nad ničím takovým ani nepřemýšlí,“ vysvětluje tělocvikář s letitou praxí.
Je vůbec potřeba věnovat tělesné výchově na školách takovou pozornost?
Podle inspektorů i pedagogů ano. „Za
posledních 10 let se pohybové dovednosti žáků podle tří čtvrtin učitelů základních a středních škol zhoršily, naopak
zlepšily se podle 6 % učitelů základních

škol a 2 % středoškolských učitelů,“ uvádí zpráva České školní inspekce. Při tělocviku se pochopitelně toto zhoršení projevuje nejbolestněji. Nejvíce znát je to
podle Aleksice v atletických disciplínách, o gymnastice nemluvě. „Sportovní výkonnost dětí klesá neuvěřitelně
rychle. Stačí se podívat, když běhají.
Spousta dětí uběhne sto metrů a následně udýchané úplně odpadnou,“ říká. Ze
zmiňovaného výzkumu Českého olympijského výboru také vyplývá, že u adolescentních dívek výkonnost klesá zpět
zhruba na úroveň desetiletých dětí.
S plnou lavičkou necvičících studentů
si chebský pedagog poradil po svém.
„S kolegy jsem se domluvil, že necvičící
chodí vždy do nějaké hodiny. Ať už je to
fyzika, matika nebo chemie. Zkrátka
podle toho, co jim nejde a v jakém předmětu mají špatné známky. Tím pádem se
zlepšila okamžitě účast na tělocviku o
zhruba padesát procent,“ dělí se o svou
zkušenost Aleksic. Jeho příklad jen dokládá, že problémem není horší zdraví,
ale nechuť sportovat. Ta se obecně projevuje také ve vzrůstajícím počtu obézních
dětí, což je další z negativních trendů.

Věděli jste, že...
...tělesná výchova se v určité podobě dostala do školních osnov používaných
na našem území už na konci 19. století? Na „reálkách“ a gymnáziích byl tělocvik
nepovinný, naopak povinně se vyučoval na obecných a učitelských ústavech.
■ ...pro dívky byla od roku 1915 zavedena tělesná výchova nepovinně, a to jak
na obecných, tak i středních školách?
■ ...ke zrovnoprávnění dívčí a chlapecké tělesné výchovy došlo až v roce 1948, kdy
se zavedla do všech druhů škol?
■ ...stejně jako dnes, už v meziválečném období byla časová dotace pro tělocvik
na školách stanovena na dvě hodiny týdně?
■ ...v roce 1952 se tělesná výchova dostala do osnov jako povinný předmět
na vysokých školách?
■ ...v České republice, v Německu a Norsku jsou do programu tělesné výchovy
zařazena dopravní pravidla pro chodce a cyklisty?

■
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Ve školním roce 2017/18 otvíráme
dvě třídy osmiletého studia.
Den otevřených
dveří
10. 1. 2017
od 15.00 do 18.00
GYMNÁZIUM Jiřího Gutha-Jarkovského
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 224 816 816

www.truhla.cz

Střední odborné učiliště gaStronomie a podnikání
Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9
státní škola s dlouholetou tradicí
e-mail: sougastropraha9@seznam.cz | www.sougastro.cz
Kontakty: tel.: 281 028 904, 281 028 956, 724 909 426
Nabízí
čtyřleté obory středNího vzděláNí s maturitNí zKoušKou
• Obchodník • Hotelnictví a turismus
tříleté obory středNího vzděláNí s výučNím listem
• Cukrář • Pekař • Řezník – uzenář
• Kuchař – číšník • Kuchař • Číšník-servírka
• Prodavač květin • Aranžér a propagace
Zveme na
dny otevřených dveří S prohlídkou školy
každé úterý od 12 do 18 hodin
a v sobotu 14. a 28. 1. 2017 od 10 do 15 hodin
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Výběr školy: dilema volby
I když má vaše dítě od
první třídy až do páté
nejen na vysvědčení, ale
také v žákovské knížce
skoro samé výborné,
nemusí to ještě
znamenat, že by mělo
zamířit na osmileté
gymnázium. Zvážit
byste měli více faktorů
než jen prospěch.

předmětů. U nás existují např. ekonomická, technická či pedagogická lycea.
Pokud student úspěšně složí maturitní
zkoušku, může pokračovat na školu vysokou. Výběr správné odborné školy
může být pro řadu čtrnácti i patnáctiletých problém – ne všichni už mají jasno
o své profilaci. Tu jim mohou pomoci
ukázat testy studijních předpokladů a
profesního směřování, které pedagogicko-psychologické poradny provádějí.
Testy pochopitelně neukáží na jednu
konkrétní školu, ale spíše na oblast.
Děti, které již nechtějí volit další studium, mohou vybírat z mnoha oborů na
středních odborných učilištích. Tyto školy nabízejí dvouleté, tříleté obory vzdělávání ukončené výučním listem. Školy zajišťují jak teoretickou, tak praktickou pří-

MARKÉTA FRÝVALDSKÁ
PRAHA | Vynikajícího prospěchu totiž
může na prvním stupni základní školy
dosáhnout i dítě, které osobnostně a vyzrálostí na náročnější školu prozatím
nemá. Slovo prozatím je v tomto případě více než namístě. Celá řada dětí dozrává později – v jejich případě je vhodnější si počkat na sedmou nebo dokonce
devátou třídu.
Pokud uvažujete o osmiletém gymnáziu, měli byste se zajímat o to, zdali dítě
učení baví a má chuť se vzdělávat, přičemž v tomto případě nemusí jít jen
o získávání vědomostí ve škole, ale i
mimo ni, třeba při společných výletech
do zoo, na hrady a zámky, při nejrůznějších mimoškolních aktivitách, ale například i při sledování přírodovědných dokumentů v televizi a samozřejmě při čtení. Měli byste vědět, zdali si dítě z podobných aktivit něco odneslo a zdali dokáže dávat informace do souvislostí.
Dítě bažící po vzdělání klade otázky a
snaží se – zpočátku s vaší pomocí, později samo – na ně nalézt odpovědi.
Důležitým ukazatelem vyzrálosti je
samostatnost. Nižší stupeň osmiletého
gymnázia má v zásadě stejné osnovy
jako druhý stupeň základní školy, rozdíl
je ve způsobu výuky, nikoli v jejím obsahu. Gymnázia očekávají, že se děti bu-

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

dou samy připravovat a samy „pídit“ po
informacích. Vyšší míra samostatnosti
je ovšem nezbytná i v mimoučební sféře – ať už jde o pořizování pomůcek, výběr volitelných předmětů, pohyb po škole i mimo ni a podobně. Kamenem úrazu může být také dojíždění – do sousedního města nebo jen na jeho opačný konec – a s ním spojená časová ztráta.
Všechny tyto věci kladou na dítě
zvýšené nároky především po psychické stránce. Připočteme-li nový kolektiv, nové učitele a především „známkový“ propad, který u většiny dětí při přechodu nastane, jde o obrovský nápor,
který zvláště úzkostnější povahy nemusí zvládnout. Zvažte tedy odolnost
svého potomka vůči stresu a jeho
schopnost pracovat pod tlakem. Odpovězte si na otázku, zdali jej neúspěch
„provokuje“ k další práci za zvýšeného úsilí, nebo ho naopak vrhá do letargie. Zamyslete se nad jeho studijními
a pracovními návyky a morálkou. Většina premiantů totiž až dosud nemuse-

la nikdy pracovat se stoprocentním nasazením a nemusela nikdy překonávat
nijak vysoké překážky.

Kam z devítky
Završí-li dítě základní školní docházku,
má pestrý výběr z mnoha studijních a
učebních oborů. Právě tato šíře může
být pro někoho problém.
Samozřejmě jsou tu gymnázia. Čtyřletá gymnázia umožňují nevyhraněným
dětem delší dobu všeobecného vzdělání. Některá gymnázia se určitým způsobem profilují, zaměřují se třeba více na
cizí jazyky nebo naopak na matematiku
a fyziku, stále však zůstávají především
předstupněm k dalšímu studiu.
Maturitu ovšem může dítě získat i na
lyceu, střední odborné škole či na středním odborném učilišti s maturitou. Lyceum propojuje gymnaziální a odborné
vzdělávání. Jeho absolventi získají hlubší znalosti ve všeobecně vzdělávacích
předmětech a dobrý základ z odborných

„

Jako rodiče
byste měli
zvážit i to, zda má dítě
vlastní ambice, motivaci
a touhu se vzdělávat a
zda považuje vzdělání
za hodnotu, která stojí
za jeho vynaložené úsilí.
pravu, výuka zahrnuje i cizí jazyk, daňovou problematiku či základy psychologie, které jsou zaměřené na správný kontakt se zákazníky. V posledních letech
je o absolventy středních odborných učilišť velká nouze a na trhu práce jsou velmi žádaní. Navíc řada učilišť je dnes propojena s obdobně oborově zaměřenými
středními školami, takže není problém
si na téže škole případně doplnit maturitu. Prostupnost zde bývá možná i opačným směrem.
Pro výběr dalšího směřování dítěte je
velmi vhodné zúčastnit se dnů otevřených dveří, které školy pořádají.
Autorka je psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9
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Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ODĚVNÍ

Ve školním roce 2017/18 otvíráme čtyřleté i osmileté studium

170 00 Praha 7, Jablonského 3, u metra C – Nádraží Holešovice
PRO žÁKY 9. TŘÍD OTEVÍRÁME PRO ŠK. ROK 2017/2018:
SPŠ – čtyřletý obor bez talentové zkoušky, přihlášky do 1. 3. 2017
Oděvnictví 31-43-M/01 dle ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství
se zaměřením na modeling, vizáž a styl
Tento obor je možné studovat také dálkově – 5 let.
Pomaturitní studium na vyšší odborné škole:
Oděvní návrhářství 82-41-N/08, tříleté denní studium ukončené absolutoriem
Školné: 5 000 Kč ročně, přihlášky do 31. 5. 2017

Den otevřených Dveří: středa 15. 2. 2017 16:00 – 18:00

www.gykas.cz | tel: 222 721 118
Spojení: tram 5, 9, 15, 26 nebo bus 136
Dobrá dostupnost od Hlavního nebo Masarykova nádraží

Další dny otevřených dveří: 16. 1., 16. 2. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
nebo kdykoli po předchozím objednání

Více informací na www.vosonspso.cz, tel.: 266 710 944, e-mail: info@vosonspso.cz
Zveme Vás také na výstavu prací studentů ve dnech 12. 1. od 13.00 do 17.00 hodin, 13. 1. 2017
od 10.00 do 16.00 hodin a mimořádně v sobotu 14. 1. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin.
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České klepání na nebeskou

Student robotiky, který vyvíjí přístroje do vesmírných sond, právě zkouší exoskelet. Tedy vnější robotickou kostru, která dává člověku nadlidskou sílu.

Mladí lidé, kteří už od
svých středoškolských
let vzhlížejí ke hvězdám,
mohou sny o dobývání
vesmíru naplnit na vysoké
škole. ČVUT letos startuje
s oborem Letectví
a kosmonautika.
O uplatnění se bát nemusí.
Firmy podobné odborníky
hledají jen velmi obtížně.

JOSEF HORA
ČR | Podílet se na skutečných vesmírných projektech nemusí být pro české
studenty tak nereálné, jak by se mohlo
zdát. Vždyť na pražském Českém vysokém učení technickém (ČVUT) už v současné době vyvíjí části družice pro výzkum Jupiteru, učí studenty, jak plánovat
vesmírné mise nebo jak řídit a navigovat
raketu. A že jde o perspektivní znalosti
a dovednosti, to prokazuje i zájem firem,
které se na vývoji a výrobě zařízení a softwaru pro kosmické mise podílejí a zatím
v České republice shánějí vhodné zaměstnance jen velmi složitě.
„České firmy dnes získávají finančně

INZERCE

Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám.75
PSČ: 286 80
IČO: 00069515
Tel.: 327 312 710 / FAX: 327 313 182
E-mail:sou@soucaslav.cz / www.soucaslav.cz

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

PŘEHLED NABÍZENÝCH TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Kód oboru
29-54-H/01
23-55-H/01
65-51-H/01
41-55-H/01
66-51-H/01
29-56-H/01
41-52-H/01
41-55-E/01
65-51-E/01
41-52-E/01

Název oboru
Zakončení studia
výuční list
CUKRÁŘ
výuční list
KlemPíŘ
výuční list
KUChaŘ - číšNíK
výuční list
OPRavÁŘ ZemědělsKýCh stROjů
výuční list
PROdavač
výuční list
ŘeZNíK - UZeNÁŘ
výuční list
ZahRadNíK
výuční list
OPRavÁŘsKé PRÁCe
výuční list
stRavOvaCí a UbytOvaCí slUžby
výuční list
ZahRadNiCKé PRÁCe

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM - DVOULETÉ

Obor určen pro Podporovaný obor – žák pobírá stipendium
ne
dívky a chlapce
ano
chlapce
ne
dívky a chlapce
ano
chlapce
ne
dívky a chlapce
ano
dívky a chlapce
ano
dívky a chlapce
ano
chlapce
dívky a chlapce
ne
dívky a chlapce
ano

Kód oboru Název oboru
64-41-L/51
Podnikání

Zakončení studia
Maturitní vysvědčení

Obor určen pro
dívky a chlapce

hodnotné evropské vesmírné projekty
a zakázky, mají ale zoufalý nedostatek studentů – absolventů, kteří by byli v oboru
kosmického inženýrství vzděláni,“ říká
René Hudec z Katedry radioelektroniky
Fakulty elektrotechnické ČVUT. Podle
něj není v Česku jiná univerzita než
ČVUT, která má v názvu předmětů spojení „kosmické inženýrství“ či „kosmické
technologie“, takže pokud někdo chce na
vysoké dobývat vesmír, tak výhradně
zde.
Nabídka předmětů zaměřených na
vesmír se zde navíc stále rozšiřuje.
„V září 2017 startuje nový studijní program Letectví a kosmonautika,“ doplňuje
Jan Roháč z Fakulty elektrotechnické.

FOTO | ESA

Další předměty zajišťuje Fakulta strojní, například Kosmický prostor či Kosmické mise. „Je to vlastně celá mise rakety,
která má – od stanovení jejího cíle, studie
proveditelnosti s plánem mise přes komunikaci s družicí až po řešení krizových situací – zajistit řádnou funkci družice po celou dobu, a to ať je to na oběžné dráze
Země, nebo až na Marsu či Jupiteru. Stu-

„

Mise rakety od A do Z

Spolupracujeme
se zahraničními
univerzitami, kde se
vyvíjela vrtná souprava,
která byla nedávno
dopravena na Mars.

Co studenty těchto programů čeká? „Předně je dobré zmínit, že Česká republika je
bývalá letecká velmoc. Veškeré poznatky
z letectví a množství minulých i současných vědeckých projektů jsou základem
k výuce o letech do vesmíru,“ podotýká
Roháč. Například konstrukce kosmických systémů, sond či družic se vyučuje
v předmětu „Kosmické inženýrství“.
„Řešíme tady kosmické materiály a
technologie, palubní systémy, vibrace při
startu raket, teplotní rozdíly a chlazení ve
vesmíru a mnoho dalších věcí. Studenti
jsou zapojeni v rámci seminárních prací
do úkolů vesmírných projektů, kde si své
poznatky zkouší v praxi,“ vysvětluje
René Hudec.

dent se učí, jak vše naplánovat, jak dlouho
družice poletí, jaké manévry a kolem které
planety je musí družice provést, aby získala potřebnou rychlost, jak mít či získat dostatek energie ze Slunce či z vlastních zdrojů,“ vysvětluje Roháč.
Kromě výuky v tuzemsku může
ČVUT vysílat studenty do několika evropských univerzit, kde už výzkum zaměřený na vesmír probíhá a mají zde výrazně větší zkušenosti. Tady by pak Češi
mohli psát své diplomové práce. Když
někoho fascinuje například cesta k Marsu, pak by se pravděpodobně měl vydat
do italského Milána na tamní technickou univerzitu.

Střední školy
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bránu. Studenti vyvíjejí i rakety
„Zdejší profesoři se společně se studenty podíleli na vývoji části vrtné soustavy, která byla nedávno dopravena na
Mars za účelem průzkumu jeho povrchu. Pokud by toto našeho studenta zajímalo, samozřejmě se může pokusit nějakou formou do podobného projektu zapojit. Projektů je mnohem více, napří-

klad vývoj raketových motorů v italské
Pise. S tamní univerzitou máme dohodu,
že jejich profesoři budou naše studenty
vést při řešení jejich diplomové práce,“
komentuje Roháč.
Pokud se zaměříme na vesmírné družice, i ty v laboratořích Českého vysokého učení technického vznikají. Asi nej-

výraznější ze současných projektů je
projekt JUICE, tedy stavba výzkumné
sondy za více než 40 miliard korun, kterou vyvíjí Evropská kosmická agentura
(ESA) a na její konečné podobě se podílí několik evropských států. Výzkumná
družice by měla na svou osmiletou misi
odstartovat v roce 2022. Jejím cílem

bude především Jupiter, zaměří se ale
nejen na tuto největší planetu naší sluneční soustavy, ale také na tzv. Galileovy měsíce Callisto a Europu či zamrzlý
Ganymed, který je největším měsícem
Jupitera a zároveň celé sluneční soustavy. Na měsících budou přístroje měřit
oceánské proudy.

Tvrdý „kosmobyznys“ potřebuje experty
České firmy se podílejí na vývoji jedné z největších evropských nosných
vesmírných raket Ariane 5, která vloni 17. listopadu vynesla do vesmíru
čtyři družice nového navigačního systému Galileo. Například firma
Aerotech z Klatov vyrobila ochranné kryty přídavných motorů. A právě
vývoj součástek vesmírných raket, lodí a sond nebo dokonce celých
systémů bude v budoucnu jistě zajímavý pro letecké inženýry, kteří
absolvují na Českém vysokém učení technickém speciální studijní
programy. „Dnes je vesmír a vše, co s tím souvisí, velký a tvrdý byznys,
zakázky si musí jednotlivé firmy vybojovat v soutěži,“ vysvětluje Karel
Dobeš, který se věnuje spolupráci České republiky s Evropskou
vesmírnou agenturou.
Dalším příkladem je brněnská firma Frentech Aerospace, která vyrábí
mimo jiné součástky pro družice. „Materiální náklady na jistý díl jsou asi
200 korun. A víte, za kolik se pak prodává? Za skoro 100 tisíc korun,“
podotýká Dobeš. „To je přesně to, co Česko potřebuje. Součástky se
musí vyvíjet, vyzkoušet a poté s velkou přidanou hodnotou prodat,“
uzavírá.
FOTO: esa.int

České družice
24. října 1978 vypustili Čechoslováci
vůbec první družici Magion 1. Sonda
měla tvar kvádru s rozměry 30x30x16
centimetrů, vážila 15 kilogramů.
Vyrobili ji vědci z pražského Ústavu
fyziky atmosféry Akademie věd,
ovládána byla z observatoře v Panské
Vsi a sloužila k průzkumu podmínek,
které panují ve vesmíru. Magionů bylo
do roku 1996 vypuštěno celkem pět.
Poslední česká družice MIMOSA
vyletěla ze Země 30. června 2003.
Od rakety se oddělila, nepodařilo se
však uvolnit měřicí přístroj MACEK,
takže výzkum selhal.
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60 let tradice
Střední odborné učiliště
výuky
společného stravování
Poděbrady, Dr. Beneše 413/II gastronomických
oborů
Ve školním roce 2017/18 otevíráme tyto obory vzdělávání:

Tříletý učební obor:
65-51-H/01 kuchař-číšník (přijímáme 120 žáků)
29-54-H/01 cukrář (přijímáme 24 žáků)
29-53-H/01 pekař (přijímáme 24 žáků, obor je zahrnut do Stipendijního
programu, který je financován z rozpočtu Středočeského kraje)
Dvouleté nástavbové studium:
65-41-L/51 gastronomie (přijímáme 24 žáků)

ROZJEĎ SE
ZA SVÝM SNEM
ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské

Den otevřených dveří:

17. ledna 2017
od 8.00 do 17.00 hodin

Návštěva je možná kdykoli po telefonické dohodě.
Kontakty: tel.: 314 314 920, mobil: 702 088 872
e-mail: admin@soupdy.cz, www.soupdy.cz , www.facebook.com/soupdy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
so 14. 1. 2017 8–12 h
st 8. 2. 2017 12–16 h

Staň se profesionálem v oboru
Studium na ŠKODA AUTO Středním odborném
učilišti tě dokonale připraví na zaměstnání
v jedné z nejprogresivnějších automobilek na světě.
www.sou-skoda.cz

ŠKODA
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Pohřeb, válka, rituály.
Tak žije Jeden kmen
Mají jiné tradice, než na
které jsme zvyklí. Příběh
skřetí tlupy mapuje
fotograf Cyril Gaja.
ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Dbají na dokonalé kostýmy, propracovanou kulturu a promyšlenou historii. Jsou to skřeti, postavy z fantasy
prostředí, které kdysi vymyslel slavný
spisovatel J. R. R. Tolkien.
Skupinu nadšenců fascinovali natolik, že vymysleli projekt nazvaný Jeden
kmen. V něm ztvárňují právě jednu ze
skřetích tlup a pomocí krátkých příběhů
tvoří a vyprávějí její osudy.

„

Je to víc než
jen hra. Jsou
uvěřitelní a originální.
Vycházejí přitom z fenoménu LARP,
což je specifický druh her založených
na hraní role, které mají blízko až k divadelní improvizaci. Účastní se i bitev
s dřevěnými zbraněmi, kterým se u nás
věnují stovky lidí. Jeden kmen se však
nevěnuje jen soubojům, součástí jeho života je i táboření, lov a intimnější témata – jako například pohřeb šamana či
magické rituály. Tyto výjevy zachycuje
na fotografiích Cyril Gaja z Míškovic

Zinscenovaný pohřeb šamana byl součástí larpové hry (snímek vlevo). V táboře bude večer ryba na ohni (vpravo).
na Kroměřížsku, který s nadšenci
z Jednoho kmene spolupracuje. Vytvářejí tak dokumentární cyklus, který plánují zveřejnit na speciální výstavě. „Na
naše poměry jde o naprosto jedinečnou
věc. Jeden kmen je víc než jen hra, jsou
uvěřitelní, originální a vizuálně atraktivní,“ hodnotí Gaja. Přiznává, že při focení si často musí počínat velmi opatrně.
„Pokud se přede mnou odehrává nějaký
intimní prožitek kmene, snažím se scénu vůbec nijak neovlivňovat,“ říká.
Jeden kmen tvoří parta přátel z celé
České republiky. Pokud nejsou oděni do
přesvědčivých kostýmů skřetů, žijí normální civilní životy. Jsou mezi nimi architekti, informatici či třeba kurátor muzea.
Jen mají netradiční zálibu, která jim přináší odreagování a nekonečnou zábavu.

Skřetí rituál se odehrává na posvátném místě.

Bojovníci vyrážejí vstříc nepříteli. Na pokraji lesa se schyluje k zuřivé bitvě. Válečníci Jednoho kmene věří, že bude pro ně vítězná.

4x FOTO | CYRIL GAJA
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V kraji jezdí Kominík i Robot,
lidi ale SPZ na přání nezajímají
Největší zájem o značku
na přání je v Mladé
Boleslavi a Kolíně.
V jiných městech nové
značky na vozidla chtěly
za rok jen desítky lidí.
EVA HAVELKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Originální poznávací značky na přání u Středočechů propadly. Majitelé aut, motocyklů, kol či
přívěsů si takzvané RZP mohou na úřadech pořídit díky novele zákona od loňského ledna. Zájem o ně držel veřejnost
nanejvýš první dva měsíce roku.
„Jediná fronta, která u nás byla, byla
2. ledna, kdy první čtyři naši klienti byli
žadatelé o RZP,“ říká vedoucí odboru
dopravy kolínské radnice František Pospíšil a dodává: „Odhad zájem o službu
naprosto přecenil. Po pár natěšených jedincích se v současné době vesměs jedná o dárek k životnímu jubileu, výjimečně snahu o odlišení. Je ale dobře, že byl
tento institut zaveden, přinejmenším snížil riziko korupce.“ Kolín do poloviny
listopadu utržil za 18 RZP na automobil, 8 na motorku či přívěs a 164 na nosič kola celkem přes 318 tisíc korun. Za
dvě „espézetky“ na auto přitom zaplatí
zájemce 10 tisíc korun, za motorku a přívěs polovinu a za kolo šest set.
Největším vydavatelem značek na přání je mezi největšími středočeskými městy Mladá Boleslav. Do výroby tu šlo letos 34 originálních cedulí na auta. „Daleko větší zájem mají lidé o značku na nosič jízdních kol. Těch jsme do současné
doby vydali na tři sta kusů. Byla spousta
dotazů na to, jak značky budou vypadat,
jaké znaky a názvy se mohou použít či
jak se budou značky měnit při prodeji vozidla,“ uvedla Hana Kopalová z mladoboleslavského magistrátu. Za 334 značek na kola a auta tu loni lidé zaplatili
565 000 korun. Mladá Boleslav je přitom mezi středočeskými městy trochu
výjimka. Zatímco všude jinde byla největší poptávka v lednu a únoru, tady
bylo nejvíc žadatelů před prázdninami.
„Největší zájem byl v květnu a červnu,
kdy se lidé chystali na dovolené, poté
opět došlo k útlumu. V říjnu jsme vydali
jen devět značek a v listopadu dvě,“ poznamenala Kopalová.

Žádné velké výstřelky
Ve vymýšlení podoby značek na přání
Středočeši příliš kreativní nebyli. Převažovala kombinace čísel a písmen, podo-

Žadatelé o RPZ většinou podle radnic nejsou příliš kreativní. Skutečně výstředních značek se vydalo nemnoho. Jednou z nich je i firemní THE ROBOT z Nymburka.
FOTO | MĚÚ NYMBURK
by jména, příjmení či iniciály byly například v Kladně výjimkou, zatímco třeba v Kolíně tvořily až 60 procent značek. „Na SPZ na přání nemůže být celé
jméno. První tři znaky jsou vždy odděleny. Takže pokud by si chtěl manžel dát
na auto náhodou moje jméno, tak by finální verze byla například LEN 1IČKA
nebo LEN IČKA1,“ vysvětluje mluvčí
Kladna Lenka Růžková. V největším
středočeském městě vydali loni 49 značek na přání, příjem z nich byl okolo

Počty značek na
přání podle měst

Mladá Boleslav 334
Kolín 190
■ Příbram 78
■ Kladno 49
■ Beroun 36
■ Benešov 30
■ Rakovník 22
■ Mělník 13
■ Nymburk 9
Pozn.: Jde o značky na auta
a nosiče na kola.
Zajímavé RPZ v kraji
PRIBRAM1, 1PR IBRAM,
TRU HLAR1, 999 9999,
OXY SHOP1, MUF 00001,
FEN 0MEN1, HONZA5,
8T8T8T, KOMINIK1,
BARBUS01, AUTOMEX1,
7SV77777 a 7SH77777,
THE ROBOT

■

■

čtyř set tisíc korun. I rozvržení osmi znaků s mezerou mohlo mít podle Květoslavy Říhové, vedoucí odboru správních
agend radnice v Benešově, vliv na nízký zájem o tuto službu. „Vizuální stránka značky tak nemusela odpovídat představám žadatele,“ poznamenala Říhová. V Benešově přitom prodali jen okolo tří desítek značek.
Majitele vozidel podle radnic kromě
podoby značky odrazuje nejvíce vysoká
cena, řada z nich od pořízení RZP ustoupila také poté, co se seznámila s podmínkami pro jejich pořízení. Například
v případě ztráty nebo odcizení jednoho
kusu značky není možné nechat vyrobit
pouze tuto jednu ceduli s totožným nápisem, ale je nutné zažádat o jinou a znovu uhradit celý poplatek. „Málo extrovertních vlastníků vozidel, vysoká cena
plus snadná zapamatovatelnost pro
ostatní účastníky silničního provozu například při riskantním předjíždění plus
závist, to vše se rovná malý zájem,“ přidal se Jan Novák, vedoucí dopravního
úřadu v Příbrami.
Mezi nejoriginálnější nápady patří
v kraji TRU HLAR1 v Příbrami, KOMINIK1 v Berouně nebo nymburský THE
ROBOT. „Máme tu například autobus
používaný jako pojízdný bar se značkou BARBUS01 nebo cedule
7SV77777 A 7SH77777 na vozidlech
manželů, které vyznačují počáteční písmena jejich jména a příjmení,“ popsala
Kopalová zajímavosti z Mladé Boleslavi. „Iniciály jména a příjmení byly nejčastější. Z ostatních jsme měli název fir-

my, živnosti, vozidla, přírodních katastrof a přezdívek v naprosté menšině.
U vlastníků motocyklů značky Harley-Davidson se označení HD promítá
do požadovaných značek,“ přidal další
zkušenost František Pospíšil z městského úřadu v Kolíně.

Značka jako telefon
Úřady ve středních Čechách také ve většině nemusely odmítnout vystavit značku, protože na ni žadatel zvolil vulgarismy. „Zatím jsme nikoho neodmítli
kvůli nevhodnosti textu, ale proto, že již
taková značka byla vydána,“ říká mluvčí Kladna Lenka Růžková. Mantinely
pro vymýšlení podoby značek na přání
jsou jasně stanoveny zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ten zakazuje hanlivé výrazy či spojení podněcující k nenávisti.
„Z dostupných internetových zdrojů
jsme posháněli hanlivé výrazy včetně anglických, nejznámější extremistické výrazy nebo kombinace a doufáme, že nás
nepotká nějaká nepříjemnost. Problém
je, že co je pro někoho vulgární, je pro jiného například příjmení. Ze zakázaného
výrazu se tak stává výraz povolený. Je
to na osobní odvaze a statečnosti úředníka,“ konstatoval šéf odboru dopravy kolínské radnice František Pospíšil. Ústav
pro jazyk český zpracoval pro ministerstvo dopravy seznam vulgárních a zakázaných slov. Zamítnuté kombinace
všech úřadů se ukládají do centrální evidence a nelze je už posléze nikde použít.
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Pilát zahájí novou sezonu
ve Švýcarsku, znovu na KTM
V minulé sezoně se až
do posledního dechu
rval o bronz v seriálu
mistrovství světa.
Nevyšlo to, což by Petr
Pilát rád napravil.
PETR GEJZA
PYŠELY | Český freestyle motokrosař
Petr Pilát bude také v roce 2017 továrním jezdcem KTM.
S rakouskou značkou podepsal novou smlouvu. Pilát s KTM jezdí už od
roku 2004.
„Jsem moc rád, že si mě vzali opět
pod svá křídla. Kontrakt jsme podepsali
v polovině prosince v jejich sídle v Mattighofenu. Tam jsem dokonce viděl
nový speciál pro MotoGP,“ popisoval
Pilát, který se v letošním světovém šampionátu ve freestyle motokrosu umístil
na čtvrtém místě.
Závodník z Pyšel na Benešovsku už
v podstatě půl roku jezdí na KTM pro
rok 2017. Během návštěvy rakouské
motocyklové firmy mu byla prezentována ještě novější motorka pro freestyle
motokros, tedy pro rok 2019.
„Trendem je větší výkon. V našem
sportu se nám neustále zkracují rozjezdy kvůli tomu, aby se prodalo více
lístků do arén. Proto má KTM v motoru
zabudovaný speciální válec, který pomůže zvýšit výkon zespoda,“ popisoval
Pilát, který má doma čtyřtaktní KTM
pro motokros. „Na ní jezdím kvůli fyzičce, abych nebyl lenoch. Na freestyle motokros však preferuji dvoutaktní stroje.

Petr Pilát bude i v příští sezoně spolupracovat se značkou KTM. Pokusí se uspět v seriálu mistrovství světa, v němž
mu loni těsně utekla bronzová medaile.
FOTO | DANIEL MARTÍNEK
U nich totiž nehrozí, že mi zapálí molitany ve foint pitu.“
Pilátovi začíná nová sezona 28. ledna, kdy startuje seriál mistrovství světa
ve freestyle motokrosu ve švýcarské
Basileji.
Cílem bude vylepšit čtvrté místo
v celkovém pořadí. O šanci na vysněný
bronz přitom vytáhlý borec přišel až při
posledním podniku v Polsku, kde nic nepokazil, ale na konečnou třetí příčku to
ani tak nestačilo.
Pilát navíc kvůli kolizi termínů přišel

o start na gladiátorské exhibici v pražské O2 areně.
„Snažím se teď hlavně relaxovat a regenerovat, abych byl fit,“ prozradil Pilát o vánočním čase.

Zkusil i silniční speciál
V sídle KTM si sedl také na silniční speciál, s nímž se rakouská značka premiérově zúčastní kategorie MotoGP. „Jejich novou motorku jsem si prohlížel asi
půl hodiny. Je to skvost. Bylo u ní pět

mechaniků, neustále něco ladili,“ popisoval Petr Pilát.
A jak se KTM bude v následujícím
roce dařit v prestižním MS silničních
motocyklů? To si český freestyle motokrosař netroufl odhadnout. „Říkali mi,
že mají z MotoGP speciálu dobré pocity. Věří, že motorka bude fungovat, stále zkoušejí nějaké novinky. Otázkou je,
jak to celé sedne jezdcům. Jsou ale připraveni do projektu investovat, věnovat
se tomu opravdu na maximum,“ dodal
Pilát.

Hokej se hrál ve prospěch nemocnice
PETR PROCHÁZKA ML.
NERATOVICE | Bývalý hokejista Sparty Martin Chabada se věnuje vedení
a trénování Buldoků z Neratovic. V klubu vede všechna družstva, od přípravky
přes žáky až k dospělým.
Při utkání krajské soutěže s posledními Zlonicemi však nešlo jen o hokej.
Uskutečnila se charitativní akce, jejíž
výtěžek putoval na oddělení neurochirurgie v pražské nemocnici Na Homolce. Klub zvedl mimořádně vstupné, dražily se i dresy bývalých extraligových
hokejistů.
Aby toho nebylo málo, hrálo se ještě
exhibiční utkání výběru šéftrenéra Českého svazu ledního hokeje Slavomíra

Martin Chabada vede klub neratovických Buldoků.
FOTO | MAFRA

Lenera a týmu Pavla Richtra. Z těsné výhry 4:3 se mohl radovat Lenerův tým.
„Byla to naše třetí akce podobného
typu, ale první výraznější. Například
jsme v minulosti pomohli rodině, která
přišla o otce. I když to dělám nerad, na
tento zápas jsme zvedli vstupné, které
samozřejmě celé šlo na účet nemocnice.
Velká částka se vybrala i na aukci dresů
extraligových hokejistů,“ uvedl šéf neratovických Buldoků Martin Chabada.
Kromě exhibice slavných se odehrál i
zápas krajské soutěže Neratovic se Zlonicemi, který domácí ovládli rozdílem
několika tříd 18:0. O to obdivuhodnější
je dar tří tisíc korun z kabiny hostů, kteří se přenesli přes debakl a také přispěli
na dobrou věc.

Konečná vybraná částka činí 131 900
korun, z čehož asi 82 tisíc vynesla dražba dresů a 40 tisíc vstupné. Za nejvíce
peněz se vydražil právě Chabadův dres,
a to za rovných deset tisíc korun. „Jsem
moc rád, že se tolik vybralo, jde to na
dobrý účel,“ řekl Chabada.
Celkově bylo na zimním stadionu
420 platících diváků, což je na krajskou
soutěž hezké číslo.
Neratovice měly rozjezd ročníku pomalejší, ale nyní už jsou v čele tabulky a
pomalu si plní hlavní cíl: hrát play-off.
„Cíl jsme si dali před sezonou jasný.
Dostat se do play-off a poté zabojovat
o postup, kterému bychom se asi nebránili,“ představil Martin Chabada jasné
plány Buldoků.
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