Trutnovsko
Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 5 ROČNÍK IV

6. 2. 2015

+ TV program na celý týden

INZERCE

Zoo má chovatelský unikát

Během pouhých 17 hodin se ve dvorské zoologické zahradě narodila dvě mláďata nosorožce černého
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ N. L. | Ojedinělý chovatelský počin si připsala zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Na
konci ledna se zde během jediného dne
narodila dvě mláďata nosorožce dvourohého, jinak též černého. Jedná se o 40. a
41. přírůstek tohoto druhu v dějinách zahrady.
„Došlo k něčemu velice unikátnímu.
Během 17 hodin se narodila dvě mláďata
nosorožce, což se v historii zoo ještě nikdy nestalo,“ uvedl ředitel zahrady Přemysl Rabas. Samce přivedla na svět třice-

tiletá Jessi, samici o 22 let mladší
Maisha, která se stala matkou teprve podruhé.
Zatímco u Maishy chovatelé neměli
příliš obavy, u zkušené Jessi byl porod
vhledem k jejímu stáří rizikový. Odchovala již šest mláďat, v roce 2012 však přivedla na svět mrtvého potomka a po těžkém porodu měla zdravotní potíže. Tentokrát šlo vše téměř bez komplikací.
Samice váží 45 kilogramů, potomek
Jessi o osm kilogramů méně. „Obě dvě
mláďata jsou zdravá, silná a bez problémů prosperují,“ potvrdil zoolog Jiří
Hrubý. Jessi se stala nejstarší samicí v

Mládě samice Jessi je v dobré kondici.
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historii chovu nosorožců černých, která
ve Dvoře Králové porodila mládě. Začátkem prosince oslavila už 30. narozeniny.
Celý „proces“ začal připouštěním samců před 14 měsíci. Chovatelé očekávali
porody již na konci loňského roku.
„Březost není nikdy přesná, může se lišit až o 50 dní. To byl důvod, proč se obě
mláďata víceméně náhodou narodila
prakticky zároveň. Od prvních termínů
jsme zvířata každý den sledovali, a to i
večer pomocí kamerového systému. Při
prvních náznacích porodu jsme už byli
fyzicky přítomni,“ vysvětlil Jiří Hrubý.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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Nemocnice dál investuje, ale
porodnice zůstává zavřená
Vrchlabský soukromý
špitál v posledních dvou
letech proinvestoval více
než 50 milionů korun.
Naposledy otevřel
moderní operační sál.

kami pro endoskopická vyšetření žaludku a střev. Minulý týden špitál otevřel
zrekonstruovaný operační sál za 7 milionů korun, který patří k nejmodernějším
v republice. Nová je vzduchotechnika,
rozvody plynů, operační světla s automatickým zaostřováním, velkoplošný
monitor pro zobrazování rentgenových
snímků a průběhu operace, sál je vybavený špičkovým anesteziologickým přístrojem a artroskopickou věží.

TOMÁŠ PLECHÁČ
VRCHLABÍ | Více než 50 milionů korun investovala v posledních dvou letech do nových pracovišť, přístrojů a
technologií soukromá vrchlabská nemocnice. Posledními novinkami jsou
kožní ambulance a nový operační sál za
7 milionů. Investice si špitál může dovolit i díky tomu, že na konci roku 2013
uzavřel dvě ztrátová oddělení: dětské a
porodnici. Jejich znovuotevření nemocnice nechystá.
Každé oddělení měsíčně generovalo
ztrátu téměř jeden milion korun. „Pokud tady budu ředitelem, tak tato oddělení zůstanou zavřená,“ řekl jednoznačně šéf nemocnice Vladimír Dryml. Špitál nechtěl dál manko hradit z vlastních
zdrojů, veřejné peníze se mu na dofinancování ztráty získat nepodařilo.
U zařízení, která jsou součástí krajského zdravotnického holdingu, vyrovnávací platby hradí Královéhradecký
kraj. Mimochodem, pro letošní rok počítá s částkou 126 milionů korun, vloni to
bylo ještě o 50 milionů více. Nejztrátovějším pracovištěm je Náchod, kam
hejtmanství letos pošle téměř 58 milio-

Operace v přímém přenosu

V novém sále nemocnice ročně plánuje provést okolo 400 operací. Na snímku primář chirurgického oddělení David Havel.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ
nů. Trutnovská nemocnice počítá s minusem 25 milionů korun.
Dalším důvodem pro zavření kdysi
vyhlášené porodnice, která se proslavila přirozenými porody, byla také stávající legislativa. Kvůli ní se podle Drymla
stalo porodnictví extrémně rizikovým
oborem. Špitál musel čelit a stále čelí několika sporům a stížnostem. Okresní
soud v Trutnově například vloni na podzim odsoudil k podmíněnému trestu
sedmaosmdesátiletého lékaře Aloise
Krula za zavinění smrti dítěte při porodu v roce 2011.

„Z lékařů se dělají zločinci, přitom
oni dělají všechno pro to, aby život matky i dítěte byl zachován. S tím se nikdy
nesmířím. Mýlit se může každý, ale
není možné z nás dělat zločineckou nemocnici,“ uvedl ředitel Dryml.
Díky ušetřeným milionům může nemocnice investovat. Od roku 2013 například zakoupila špičkový anesteziologický přístroj, otevřela oddělení následné intenzivní péče s 12 lůžky a vloni
kompletně zmodernizoval laboratoř.
Od října pacientům slouží nové gastrocentrum se dvěma samostatnými jednot-

Vedení Trutnova čelí kritice
TRUTNOV | Opozičním zastupitelům se
nelíbí, že město Trutnov ročně dává zhruba milion korun na marketingové a PR
služby. Podle nich by tento servis měla
zastávat tisková mluvčí, tak jak je to běžné v jiných městech. Starosta Ivan Adamec (ODS) kritiku odmítá, tvrdí, že takto investované peníze mají smysl.
Mezi lety 2011 až 2013 radnice spolupracovala s trutnovskou reklamní agenturou Xantipa, za tu dobu jí vyplatila více
než tři miliony korun. Od závěru roku
2013 město zastupuje pražská komunikační agentura Knowlimits, která s nej-

nižší nabídkou 3,3 miliony korun bez
DPH vyhrála výběrové řízení. Stávající
smlouva vyprší v roce 2016.
Agentura kromě psaní tiskových
zpráv a komunikace s novináři pro město
pořádá press tripy, má na starosti webové projekty nebo spravuje profily na sociálních sítích. „Většina služeb je z mého
pohledu nepotřebná a navíc pro město
velmi často předražená. Přijde mi zbytečné, aby město platilo 25 tisíc korun měsíčně za rozesílání tiskových zpráv, pokud má tiskovou mluvčí,“ hodnotí zastupitel Martin Jiránek (Piráti) spolupráci

města s agenturami v posledních letech.
Starosta Ivan Adamec s tím nesouhlasí, platit za marketingové služby se
podle něj radnici vyplácí. „Jiná města
nám to závidí. Myslím si, že to plní svůj
účel. O Trutnovu se píše v celostátních
médiích, a pokud chceme, aby k nám jezdili turisté, musíme pro to také něco udělat,“ říká.
Zaběhnutá praxe se kromě pirátů nelíbí ani dalším zastupitelům. „Město tyto
služby potřebuje, ale ne v takové míře a
v takovém rozsahu,“ říká například Roman Chromý z hnutí ANO.
(top)

Sál posune podmínky pro práci operatérů o stupeň výš. Díky řízené výměně
vzduchu bude během celého zákroku zajištěné dokonale čisté prostředí. Další
vychytávkou je, že kamerový systém
umožňuje přenášet průběh operace živě
prakticky do celého světa.
Chirurgové se tak mohou při provádění zákroku poradit s experty na jiných
pracovištích. „Občas nastane situace, že
potřebujeme zkonzultovat sporný nález
se špičkovým odborníkem. Budeme mu
moci přímo ukázat záběr z operace a
provést okamžitě videokonferenci, která nám zabere jen několik minut,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení
David Havel.
Lékaři zde budou vykonávat především specializované ortopedické operace, sál bude dále sloužit pro úrazovou a
plastickou chirurgii. „Nemocnice počítá s nárůstem zahraniční klientely, ale i
množstvím českých pacientů,“ poznamenal Vladimír Dryml v souvislosti se
zaváděním plastických operací.

KRÁTCE
Majitelé Petrovky a
památkáři se dohodli
ŠPINDLERŮV MLÝN | Na nové podobě
Petrovy boudy se minulý týden dohodli
majitelé a památkáři. Objekt bude o něco
menší než před požárem v roce 2011 a
bude složený ze dvou budov. Jejich
vzhled bude vycházet z podoby Petrovky z roku 1887, chata má být částečně samoobslužná. Firma Snowy Chalet chce
při stavbě kombinovat kámen, dřevo a
měděné patinované střešní krytiny. Stavba bude trvat dva roky, rozpočet se pohybuje okolo 100 milionů.
(poš)
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Malíř čekal na výstavu 70 let

Muzeum Podkrkonoší odhaluje život a dílo Němce Josefa Polze, nejlepšího meziválečného malíře Trutnova
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Nebýt Muzea Podkrkonoší, o německy mluvícím trutnovském
malíři Josefu Polzovi (1896 - 1945) by
dodnes věděla jen hrstka místních znalců výtvarného umění. Muzeum v lednu
zahájilo retrospektivní výstavu, která
dokládá, že Polz patřil k nejlepším meziválečným malířům v podhorském regionu. Paradoxem je, že přestože byl tento
umělec za svého života poměrně úspěšný a dostal se i do odborné literatury, nikdy neměl samostatnou výstavu. Dočkal se jí až 70 let po své tragické smrti.

Osvobození neunesl
Návštěvnicí uvidí třicet obrazů, většinou pocházejících ze sbírky trutnovského muzea. Těžiště Polzovy tvorby zaujímají portréty. Maloval děti, dospělé i
starce, převážně bohatší vrstvu společnosti. „Portrétní umění bylo jeho doménou. Ve 20. až 40. letech neměl v Trutnově v tomto směru vážného konkurenta,“ říká ředitel muzea Vlastimil Málek.
Kromě toho se Polz věnoval krajinomalbě, v níž dominují motivy Trutnova, a
také tvorbě zátiší.
Přestože byl rodilým Němcem, město Trutnov hrálo v jeho životě důležitou
roli. S výjimkou studijních let a roční
anabáze v Šumperku, kde na konci druhé světové války působil ve službách
wehrmachtu, zde strávil celý život.
Jeho krajinomalby mají také dokumentární hodnotu. Zachytil například
dnes již neexistující domy na Malém náměstí, jeden z jeho obrazů dokládá, že v
centru Trutnova, nedaleko dnešní Náchodské ulice, byl před desítkami let
rybník. Zajímavostí je, že Polzův obraz
zdobí poboční oltář ve zdejším kostele
Narození Panny Marie.
Přestože Polz měl nesporný talent a
malováním se úspěšně živil, za svého života se nikdy nedočkal samostatné výstavy. Zúčastnil se pouze skupinových

Mistr portrétů. Josef Polz maloval trutnovské obyvatele ze všech vrstev společnosti.
přehlídek, odborné komise a znalci zpravidla hodnotili jeho díla velmi kladně.
Například v roce 1926 na výstavě severočeských umělců v Brně dobový tisk
tři jeho obrazy vyhodnotil jako vůbec
nejlepší z celé výstavy.
Polzovo jméno také figuruje v centrálních umělecko-vědných příručkách a
slovnících výtvarného umění. „Byl to jeden z nejlepších malířů, které Trutnov
měl. O jeho kvalitách svědčí i to, že už
v mládí maloval tak dobře, že si studia
platil sám. Vyhrával také ročníkové soutěže na škole,“ poznamenává znalec trutnovských dějin umění Roland Günther.
Malířovu uměleckou kariéru ovlivnila pohnutá doba. Coby německý patriot
podle všeho těžce nesl osvobození Československa a v roce 1945 spáchal sebevraždu. „Josef Polz jako nacionálně hodně cítící Němec nepochybně souhlasil s
připojením Trutnovska k Německu.

Když se z wehrmachtu vrátil do města,
zřejmě neměl z nových poměrů radost a
neviděl pro sebe žádnou perspektivu.
Byl to jeden z mnoha případů, kdy tady

O Polzovi
Narodil se v domě v dnešní Horské
ulici. Po studiu trutnovské obecné
a reálné školy prohloubil své
výtvarné nadání na
uměleckoprůmyslové škole v
Jablonci nad Nisou a v Praze. Zde
poté absolvoval Akademii
výtvarných umění u profesora
Franze Thieleho. Po studiích se
vrátil do Trutnova a živil se jako
malíř. Zúčastnil se skupinových
výstav v Brně, Vrchlabí,
Broumově, v Trutnově
spoluvystavoval celkem třikrát.
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Němci volili dobrovolných odchod ze
života,“ vysvětluje Vlastimil Málek.
Jeho ženu Ottilii čekal o rok později odsun do sovětské okupační zóny v Německu. Manželé s největší pravděpodobností neměli žádné potomky.
Po konci války, kdy v regionu došlo
ke kompletní výměně obyvatelstva,
upadlo Polzovo dílo v zapomnění. Největší sbírku jeho obrazů dnes vlastní
Muzeum Podkrkonoší, jednotlivé kusy
mají soukromí sběratelé a regionální instituce, kteří je na výstavu zapůjčili. Mimochodem, tři díla půjčil okresní soud.
Právě roztříštěnost sbírky mohla být
jedním z důvodů, proč Josef Polz čekal
na první samostatnou výstavu dlouhých
70 let. „Možná i z toho důvodu mu nebyla dosud příliš věnována pozornost, protože nebylo tak úplně jednoduché jeho
díla sehnat,“ domnívá se ředitel muzea.
Výstava potrvá do poloviny března.

Dvorská zoo má chovatelský unikát
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Královédvorská zoo v současnosti chová 15 nosorožců černých, ve volné přírodě jich žije zhruba 700. Dvůr Králové rozmnožuje východní poddruh dvourohého
nosorožce jako jediné chovatelské zařízení u nás. Zahrada kromě toho úzce spolupracuje s národním parkem Mkomazi v
Tanzánii, kam v roce 2009 poslala samce
Jamieho. Se samicí Deborah tam zplodil
již dvě mláďata.
Letos na podzim má do Afriky odcestovat také dvouletá samice Eliška. „Neju-

šlechtilejším posláním zoologických zahrad je pomoci přežít zvířatům, která
jsou ohrožena. Nosorožci byli v Mkomazi úplně vyhubeni,“ připomněl koordinátor mezinárodních projektů zoo Jan
Stejskal.
Kromě Mkomazi žijí nosorožci černí v
národních parcích Serengeti a Ngorongoro. Zda bude Elišku následovat třeba
nově narozený samec, zatím není jasné.
Záležet bude na tom, jestli dvorská zoo
uspěje se svou snahou o návrat do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která výměny zvířat koordinuje.

Zahrada zároveň pokračuje v úsilí zachránit nejohroženější savce na naší planetě – nosorožce tuponosé severní. Zbývá jich posledních pět a všechny vlastní
právě královédvorská zoo. Dvě samice a
jeden samec žijí od roku 2009 v keňské
rezervaci Ol Pejeta.
Protože se samicím Nájin a Fatu dosud
nepodařilo zabřeznout, pokusí se jim pracovníci zoo ve spolupráci s předními světovými odborníky odebrat pohlavní buňky. Ty by se v budoucnu daly využít pro
oplodnění v laboratorních podmínkách a
embryo by poté donosila samice příbuz-

ného nosorožce. Vytvořit životaschopný
zárodek severních bílých nosorožců se
však ještě nikomu nepodařilo.
Experti musejí nejprve vyvinout správný postup a také vyzkoušet metodu pro
bezpečné uchovávání buněk. Jejich odběr budou „trénovat“ na samicích jižního
poddruhu, který je ze všech nosorožců
nejpočetnější. „Jedná se o tak strašně cenný materiál, že si nemůžeme dovolit být
ve stadiu pokusů, a je proto třeba nalézt
cestu, jak buňky uchovávat delší dobu,“
zdůraznil Přemysl Rabas. Celý proces
bude trvat několik let.
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Ve slumu se sešla s čarodějem
Trutnovská autorka
Hana Hindráková se
kvůli práci na nové knize
setkala v největším
africkém slumu
s čarodějem. Přestože ji
místní varovali.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Opět román a opět Afrika.
Trutnovská spisovatelka Hana Hindráková zůstává věrná tradici, v těchto
dnech ji vychází v pořadí čtvrté beletristické dílo Očarovaná. Stejně jako předchozí tituly se odehrává v Keni, kde autorka provozuje vlastní neziskovou organizaci. Hlavní tématem knihy, na které pracovala s přestávkami půldruhého
roku, je závislost na alkoholu a fenomén čarodějnictví.
Do pasti kmenových tabu, kouzelných rituálů a mocných kleteb upadne
protagonistka Očarované Sandra, která
v Africe pátrá po své sestře Kateřině. S
africkou magií se na vlastní kůži seznámila také spisovatelka při své poslední
cestě do Keni v březnu loňského roku.
Zkušenosti sbírala od místních lidí a několik hodin strávila s čarodějem ze západní Keni. Od něj se dozvěděla, jak
fungují různé rituály.

Nebezpečná schůzka
Vzhledem k tomu, že čarodějnictví je v
tomto africkém státě postavené mimo
zákon, byla už samotná schůzka poměrně riskantní. „Místní mě varovali, že setkání s čarodějem není úplně bezpečné.
Běhal mi z toho mráz po zádech. Ten
člověk vyzařoval něco nepopsatelného
a tajemného,“ říká Hana Hindráková.
Schůzka se odehrála v plechové chý-

Hana Hindráková vydala čtyři romány, všechny se odehrávají v africké Keni.
ši uprostřed největšího keňského slumu
Kibery v hlavním městě Nairobi. Čarodějovy odpovědi v kmenovém jazyce a
svahilštině tlumočil přítel spisovatelky
do angličtiny. „Moji keňští přátelé se
báli, aby mi nenamíchal třeba něco jedovatého. Měl spoustu různých bylinek,
nadrcených směsí, lahvičky s podivnými tekutinami a popelem. Večer po návštěvě u něj jsem dostala čtyřicítku horečku,“ popisuje Hana Hindráková zkušenost, na kterou nikdy nezapomene.
Podle ní je čarodějnictví v místní kultuře hodně zakořeněné, přestože se o
něm nahlas příliš nemluví a naprostá
většina turistických návštěvníků Keni s
magií vůbec nepřijde do styku. „Teprve
po deseti letech, co do Keni jezdím, byli
ke mně místní otevřenější a prozradili

mi, že čarodějnictví v Keni opravdu funguje. Do té doby mi tvrdili, že tam nic takového vůbec není,“ prozrazuje.
Motiv čarodějnictví se v nové knize
prolíná s tématem závislosti na alkoholu. Sestrám Sandře a Kateřině se otec
upije k smrti. Každá se s tím snaží vyrovnat po svém. „V Čechách je bohužel
na alkoholu závislá spousta lidí. Myslím si, že je důležité, aby se o tom víc
mluvilo. V knize také posílám vzkaz
těm, jejichž blízcí jsou alkoholici. Neměli by si klást za vinu, že se jim je nepodařilo přesvědčit, aby se šli léčit, protože dokud závislý člověk svůj problém
popírá a nechce ho řešit, nikdo s ním nic
neudělá,“ vysvětluje Hana Hindráková.
V počátcích své spisovatelské kariéry
se trutnovská spisovatelka věnovala psa-

Hodiny na Bílé věži se rozezní
HRADEC KRÁLOVÉ | Na celý rok se
kvůli rekonstrukci odmlčely hodiny na
Bílé věži. V sobotu 7. února se na jeden
týden odbíjení opět spustí. Stavbaři
musí ověřit funkčnost zařízení.
Bílá věž byla postavena jako hlásná
věž s hodinami, které viditelně dotváří
hlavní a nejvyšší dominantu historického jádra Hradce Králové. „K hodinám
na věži byly pořízeny zvony cimbálu.
První opatřilo město roku 1563 od zvonaře Eliáše, avšak zvon cimbálu byl nakonec roku 1590 vrácen jako nepodařený. Do dnešních dob se dochoval cimbál, který má dva zvony, velký a malý.
Oba byly patrně ulity hodinářem
Vavřincem z Nového Města pražského

a roku 1591 byl vytažen na věž,“ přiblížil vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta. Staročeský hodinový stroj byl v roce 1829 nahrazen novým od hodináře a mechanika
Františka Božka z Prahy.

Zvonění ovlivní anketa
Výměna hodinového stroje se zvonů
cimbálu nedotkla. Zvláštností věžních
hodin Božkova hodinového stroje je, že
se v Hradci Králové zvonilo po čtvrthodinách s tím, že se odbíjí každá čtvrť a
spolu s tím i počet celých hodin. Takto
se zvonilo až do doby nedokončené
opravy Bílé věže, tedy do 80. let 20. sto-

letí. Ve stejném režimu budou hodiny
odbíjet i celý následující zkušební týden. O budoucím režimu odbíjení hodin
se teprve rozhodne s ohledem na názory
a připomínky. Lidé je mohou zasílat do
15. února posílat na adresu
anketa@mmhk.cz.
Původní termín dokončení rekonstrukce byl naplánován na prosinec loňského roku. Kvůli špatnému stavu zvonové stolice se však posunul na konec
letošního dubna. Opravou prošel plášť
věže, velkou proměnu doznává interiér,
v němž bude turistické informační centrum s moderními technologiemi. Opravy Bílé věže přijdou na zhruba 60 milionů korun.
(sd)

FOTO | MARTIN VESELÝ

ní cestopisů. Prvotinu V nitru skotské
vysočiny vydala v roce 2011. V dalších
cestopisech čtenáře zavedla na Nový
Zéland a do Ohňové země. První beletristické dílo Děti nikoho vyšlo v roce
2012, od té doby spisovatelka plní normu: každý rok jeden román.
V současnosti pracuje na páté knize s
názvem Lovci lebek, bude to její první
„neafrický“ román. Děj zasadí do České republiky a bude vyprávět příběh policisty ze speciální zásahové jednotky.
Hana Hindráková nosí v hlavě další
knihu. V ní se chce opět vrátit do Afriky. „Dělala jsem si menší průzkum
mezi svými čtenáři a preferovali africké
prostředí. Román se bude věnovat keňské sektě Mungiki a problematice
AIDS,“ poodhaluje své plány.

Vypravte se
s MF Dnes za
krajskými nej
HRADEC KRÁLOVÉ | V příloze MF
Dnes pro Královéhradecký kraj pokračuje nový seriál krajských nej. Každý týden v pátek čtenářům přináší přehled
společenských, vědeckých, přírodních,
historických či sportovních zajímavostí, rekordů a tipů. V prvním díle se mohli lidé seznámit s nejtajemnějšími místy
v kraji a již v pátek 6. února čtenáři poznají místa, kde je největší zima. Mezi
nejchladnější patří Adršpach či Krkonoše. Která další to jsou a proč tam pravidelně padají teplotní rekordy? Seriál
bude pokračovat v pátek 13. února představením nejhezčích žen kraje. (zál, sd)
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Pod zem! Všechno začal Londýn
První metro měli už
před 152 lety v Londýně,
Severokorejci zase musí
za stanicemi nejhlouběji.

SVĚTOVÁ NEJ
Největší délku tratí má metro
v Pekingu – 442 kilometry. Naopak nejkratší je jediná linka metra
v izraelské Haifě, měří 1,7 km.

ZÁBLESK
HISTORIE

Největší počet stanic má bezkonkurenčně metro v New Yorku (468
stanic). Nejvytíženější dráhy světa
jezdí v Tokiu, Pekingu a Moskvě.

JOSEF HORA
ČR | Počátkem roku 1863 očekává tehdy již dvoumilionový Londýn obří senzaci – spuštění první podzemní dráhy na
světě. Britský tisk píše o nejúžasnějším
železničním díle lidstva a Londýňané
jsou náležitě hrdí. Aby ne. Vždyť tříletou stavbu metra protrpěli.
Doprava v Londýně kolabovala a dělníci dokonce prokopli londýnské stoky a
tunely budovaného prvního metra světa
zalila voda a splašky, což celou stavbu
prodloužilo. V první den provozu přepravilo londýnské metro neboli Tube 38 tisíc pasažérů. Vlaky byly taženy parní lokomotivou a vagony osvětleny plynem.
Páru o pár let později vystřídal elektricINZERCE

Při špičce v tokijském metru speciální pracovníci bezohledně tlačí do vagonů davy cestující lidí.
FOTO | ARCHIV MF DNES, WIKIPEDIE
ký pohon a elektrické osvětlení. Za druhé světové války byly stanice metra využívány jako protiletecké kryty a jedna větev metra dokonce zůstala uzavřena, protože tam byly ukryty sbírky Britského
muzea a národní poklad Anglie. Dnes
má metro v Londýně délku 408 kilometrů, funguje tu 11 tras a 274 stanic a denně přepraví přes 3 miliony cestujících.
Druhá nejstarší podzemní dráha na
světě byla koncem ledna 1875 spuštěna
v Istanbulu a dostala jméno Tünel. Následovalo Chicago, Budapešť, Paříž,

Berlín, New York. Metro se stalo jedním ze symbolů pokroku, hlavně ve velkoměstech, v menších sídlech pak fungovala elektrická tramvaj.
Na počátku 20. století se uvažovalo
o vybudování podzemní dráhy v Praze,
ale plán narazil na velký odpor. Další návrhy se objevily i ve 20. letech, jenže
také neuspěly. Praha se dočkala až v roce
1974 a dnes podzemní dráha na 59,3 kilometrech tras přepraví průměrně 1,6 milionu lidí denně. Letos na jaře se pražské metro rozšíří o několik stanic do Motola.

Největší raritou je metro v komunistickém severokorejském Pchjongjangu. Je totiž nejhlubší na světě
(nejspodnější stanice je v hloubi 120
metrů). Stanice jsou pojmenovány
podle komunistických témat. Lidé
tak vystoupí například na Rudé
hvězdě, Triumfálním návratu nebo
Strážním ohni. K přestupu využijí
stanice Soudruh a Triumf, mají tady
i Svit nebo Ráj. Vyzdobené jsou portréty Kim Čong-una a Kim Ir-sena.
Škarohlídi tvrdí, že stanic je jen pár
nebo dokonce možná jediná, aby se
tamní vláda mohla pochlubit světu.
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Dejte si dárek k Valentýnu:
Až každý čtvrtý český
pár nemůže otěhotnět
bez zásahu lékařů.
Téměř v půlce případů
jsou na vině muži. Jejich
neplodnost je však i dnes
překvapivě tabu. Tak
proč ho nezlomit a před
svátkem zamilovaných
neupevnit svůj vztah?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Projektant Tomáš M. se s přítelkyní pokoušel o dítě více než rok, když
před ním jednoho dne vyslovila větu,
kterou od ní už nějakou dobu čekal.
„Řekla, že bych měl jít na spermiogram, abychom věděli, na čem jsme,“
vzpomíná pětatřicetiletý Tomáš.
INZERCE

FOTO | PROFIMEDIA

Tušil, že pokud skutečně existuje problém, bude s největší pravděpodobností
na jeho straně. Lékaři totiž u jeho přítelkyně už dřív žádnou překážku k početí
neobjevili. Navíc už měla dítě z předchozího vztahu. „Věděl jsem dávno, že je
řada na mně projevit nějakou snahu, ale
hrozně jsem se bál toho, co se dozvím.
Tehdy bych to nepřiznal, ale nechtěl
jsem to být já, kdo je za neúspěch nás
obou zodpovědný,“ popisuje své pocity.
Dnes je otcem dvouletého Patrika.
Spermiogram u něj před třemi lety nakonec žádný problém neodhalil. A tak se
s přítelkyní dohodli, že na čas sundají
z ledničky menstruační kalendář, přestanou úzkostlivě hlídat ovulaci a dají věcem volný průběh. Výsledek se dostavil
za dva měsíce. „Asi to bylo tím, že jsem
se přestal vnitřně stresovat, jakmile jsem
věděl, že jsem v pořádku,“ usmívá se.
Tomášův případ nakonec skončil šťastně, ale ukazuje, že neplodnost je ve společnosti stále vnímaná jako stigma. Počít
dítě bez lékařské asistence přitom není
schopných 20 až 25 procent českých
párů. V případě neplodných mužů jde
o ještě větší tabu. Řešení problému je pro
ně mnohdy až bytostně nepříjemné.
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mluvte spolu o spermiích
„Na rozdíl od žen muži o tomto problému příliš nemluví,“ říká psycholožka
Markéta Rokytková, která se neplodným
párům věnuje už mnoho let. Pouze v deseti procentech případů se k ní do ordinace
dostavují oba partneři, v naprosté většině
jsou to pouze ženy. Jejich protějšky pak
často působí jako ti nespolupracující, a to
i v procesu asistované reprodukce.
„Před časem se u mě v ordinaci objevil jeden pár. Manželka řekla, že problém je u manžela, protože jeho spermiogram je hrůza, a má tedy podepsat souhlas s dárcovstvím. Mluvila o tom jako
o hotové věci. Když jsem se ale zeptala
jejího muže, jestli i pro něj je to hotová
věc, tak vůbec poprvé přiznal, že ne,“
vzpomíná na jeden z typických případů
zkušená psycholožka. Všechny páry se
proto snaží přimět především k tomu,
aby spolu partneři doma o problému otevřeně mluvili. Ani jeden z nich totiž nesmí získat pocit, že je do něčeho tlačen.

Co také přispívá
k neplodnosti
Těsné spodní prádlo
■ Delší horké koupele
■ Vyhřívané sedačky v autě
■ Kouření cigaret i marihuany
■ Laptopy v klíně
■ Přehnané pravidelné cvičení
■

4%
40%

dětí se v ČR rodí
díky asistované
reprodukci.

neplodných
párů v Česku
nemůže mít
dítě kvůli mužům, stejné procento kvůli
potížím žen. U zbylých 20 procent jde
o kombinaci faktorů u obou partnerů.

INZERCE

„

Příroda si jistě
nějak poradí
a život si cestu najde.
David Rumpík
ředitel kliniky
reprodukční
medicíny

Pro muže je důležité,
že je dítě opravdu jeho
Rokytková vypozorovala, že paradoxně
je pro muže těžší psychologicky přijmout fakt, že pár využije darovanou
spermii než darované vajíčko. „Pro ženu
je důležité, aby prožila těhotenství a porod. Je to něco, co ji dostává do kruhu
ostatních žen. Když je navíc dítě geneticky její, tím lépe. Pro muže je důležité, že
dítě je jeho,“ vysvětluje psycholožka.
„Jedna z mých pacientek se mi před
časem svěřila, že se poprvé v životě bojí
pozitivního těhotenského testu, protože
poprvé požádali o dárcovské sperma
a moc dobře ví, že to pro jejího manžela
bude problém, ačkoli se vším souhlasil.“
Větší zátěž ze zdravotnického hlediska navíc dopadá na ženu. Ačkoli je problém u muže, tak veškeré zákroky až na
výjimky podstupuje partnerka. To do
vztahu přináší další napětí, neboť muž
se často cítí provinile, navíc ženě nemůže v tomto ohledu nijak pomoci.
Nejčastější příčinou neplodnosti
u mužů je snížený počet spermií, jejich
nedostatečná pohyblivost a špatný tvar
hlavičky či části ocásku. Přidávají se také

Zápisník otce, který všechno dělal špatně
Petr Škarda
šéfredaktor
týdeníku
5plus2

Podle všech pouček, učebnic a hororových článků v časopisech pro ženy
jsem ještě před rokem byl prototyp

problémy s pohlavním stykem nebo genetické potíže. Neplodných mužů sice stále
přibývá, ale lékaři umí přírodě pomoci.
Podle odhadů může být za dvacet let uměle počata až polovina narozených dětí.
Ještě v roce 1990 byla podle Světové
zdravotnické organizace (WHO) norma
počtu spermií 40 milionů v jednom mililitru ejakulátu. O pouhých deset let později už ale hovořila čísla jinak. WHO provedla revizi a normu snížila rovnou na
polovinu. „Kdyby za námi přišel v roce
1990 muž, u kterého bychom zjistili dvacet milionů spermií, tak bych mu řekl, že
má těžkou poruchu. Kdyby za mnou přišel v roce 2000, poblahopřál bych mu a
řekl, že je všechno v pořádku,“ říká ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně David Rumpík.
A dnes je zase všechno jinak. Hranice
pro to, jaký počet spermií je ještě v pořádku, totiž v roce 2010 opět klesla – na
15 milionů v jednom mililitru. „Proč

chlapa, který prostě nemá nárok na založení rodiny. Sedavé a stresující zaměstnání, po úrazu kolene minimum
sportu (a když už, tak vyjížďky na
kole s tvrdým sedlem), obliba tučných
a ostrých jídel (a s tím spojená kila navíc), v autě vyhřívané sedačky, častý
relax na kanapi, alkohol také nebyl
zrovna můj úhlavní nepřítel...
Prostě, kdybych věřil všemu, co
jsem si o neschopnosti počít dítě přeče-

tl, byl bych hromádka neštěstí, která na
případného potomka nemůže ani pomyslet. Zbytečně. Hned první pokus
vyšel na výbornou a od Štědrého dne
se na mě každý den směje dcera Eliška.
Ze všech rad bych tedy podepsal jedinou: tu od psychologů, že nejlepší je
nestresovat se katastrofickými prognózami, žít podle svého a dát všemu volný průběh. A samozřejmě být pořád zamilovaný!

u mužů k poklesu dochází, nikdo z nás
přesně neví. Určitě za tím nestojí pouze
jeden jediný faktor,“ podotýká Rumpík.
Podle něj se jedná o jakýsi mix faktorů, o němž lékaři často hovoří i ve spojitosti s nárůstem kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Odborníci zmiňují vliv životního prostředí, škodlivin
kolem nás, ale i ve stravě. Roli hraje také
stres, změny životního stylu a kouření.
Málo se ví o dalším možném faktoru,
elektronickém smogu. „Ještě před několika lety lidé vážně uvažovali, zda si mají
vůbec domů pořizovat wi-fi síť, aby to na
ně takzvaně nesvítilo. Dnes už o tom skoro nikdo nepřemýšlí. Když si doma vyzkoušíte, kolik sítí na vás vlastně svítí,
zjistíte, že je jich běžně pět deset a vy
o nich ani nevíte. Nikdo zatím neví, jaký
to má efekt,“ upozorňuje Rumpík.
Kdyby trend poklesu spermií pokračoval dále stejným tempem, v roce 2070
by se jejich standardní počet dostal na
nulu. Jak se ale zdá, zatím se lidstvo
o přežití obávat nemusí. Odborníci se totiž shodují, že podobné vyhlídky jsou
spíše nafouknutá bublina. „Příroda si jistě nějak poradí a život si cestu najde,“ neztrácí optimismus Rumpík.
Právě pozitivní přístup a co nejméně
stresu jsou podle psychologů často ty
nejlepší léky na neplodnost. A kdy jindy si udělat ve vztahu jasno než u příležitosti svátku zamilovaných. Nezapomeňte, Valentýn bude už příští víkend.
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Nejlepší film?
Mádl vs. sci-fi
Vyhlašování Českých lvů i amerických Oscarů je
za dveřmi. Šéfové kin a promítači z loňské produkce
nejvíce oceňují filmy Pojedeme k moři a Interstellar.
Svatava Kopečková
54 let, generální
manažerka multikina
Cinestar, České
Budějovice

Jednoznačně nejlepší byl film Pojedeme
k moři od Jiřího Mádla. Je to velmi vyzrálý režijní debut mladého kluka, který neusnul na vavřínech a pracoval na sobě. Překvapil a nasadil laťku filmu za rok 2014
velmi vysoko.
Petr Vítek
38 let, ředitel kina Bio
Central, Hradec Králové

Potěšil mne dokument
Olga, který ukazuje
Václava Havla z nového úhlu pohledu
prostřednictvím jeho nejbližší osoby.
Z celovečerních filmů bych vybral komedii Divoké historky. Dnes je těžké najít takovou komedii, která by byla zábavná, a přitom ne hloupá či vulgární.
Dagmar Černíková
55 let, generální
manažerka multikina
Cinestar, Olomouc

Nejvíce na mě zapůsobil příběh a atmosféra filmu Fair Play,
opět mi živě připomněl dřívější dobu.

Adam Švancar
25 let, ředitel kina Sféra
a letního kina v Turnově

Nejsilnější divácký zážitek si pro mě připravil Christopher Nolan se svým Interstellarem, ve kterém podle mě bezchybně
namíchal prvky exaktní vědecké sci-fi
s osobním dramatem, to vše v dokonalém vizuálním provedení.
Jan Ptáček
29 let, promítač a filmový
fanoušek, Žďár n. Sáz.

Z filmových premiér
2014 mě nejvíc zaujaly tři filmy. Český Pojedeme k moři od
Jiřího Mádla. Ze světových Na hraně
zítřka a Nolanův Interstelar. Ten byl fantastický, pro mě film roku. Skvělé technické zpracování, herci i děj byli super.
Stanislav Polauf
73 let, filmový publicista,
Plzeň

Nejvíce mě zaujal film
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Představil divákům
20. století na osudu člověka, který prošel všemi významnými událostmi a setkal se se všemi výraznými osobnostmi.

Film Pojedeme k moři je režijním debutem Jiřího Mádla a hned patří k favoritům
Českého lva.
FOTO | MAFRA

Jan Motyčka
35 let, provozovatel
letního kina, Pardubice

Letos má nejen na české, ale i na evropské poměry velmi nevšední a atraktivní námět
film Fair Play. Přestože se vrací do naší
totalitní minulosti, strefil se do tématu,
které je celosvětově navýsost aktuální,
čímž film získal mimořádnou přidanou
hodnotu a má potenciál uspět i na mezinárodní scéně. Snad největším překvapením roku pro mě byl film Pojedeme
k moři. Od Jiřího Mádla jsem nečekal tak
vyzrálý, neotřelý a citlivý režijní přístup.
Magdaléna Sokolová
53 let, ředitelka Golden
Apple Cinema, Zlín

Pro mě byl nejlepší
film Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Ten neměl
konkurenci.
Antonín Mašat
52 let, dramaturg kina
Drahomíra, Karlovy Vary

Každému doporučuji
snímek Miluj souseda
svého. Krásně jsou zde komediálním
způsobem vylíčené mezilidské vztahy.

Marcel Řimák
55 let, organizátor
Semináře ruských filmů
a Semináře asijských
filmů, Veselí n. Moravou

Nejmilejším překvapením roku byl pro
mne film Leviatan. Velmi pozitivně hodnotím i turecký film Zimní spánek. Největším zklamáním pro mne naopak byla
úroveň českých filmů. Jako úplně největší propadák hodnotím Dědictví aneb
Kurva se neříká, od kterého jsem si přitom hodně sliboval. Režiséru Robertu
Sedláčkovi se vůbec nepodařilo navázat
na první díl režisérky Věry Chytilové.
Josef Čadík
59 let, jednatel
Kinematografu bratří
Čadíků, Praha/Brno

Největším filmovým
zážitkem byl pro mě jednoznačně snímek Revival od Alice Nellis. I když měl
premiéru už o rok dříve, teprve vloni
jsem našel čas a pořádně se na něj několikrát podíval. Celý ten příběh je úžasně
vymyšlený a Bolek Polívka ukazuje další ze svých originálních filmových tváří.
Ten člověk prostě umí zahrát cokoliv!
(REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJOVÉ
TÝDENÍKU 5plus2)

Kolář po skandálu: Ten prášek jsem nezkusil
ČR | Zpěvák Petr
Kolář zažil před pár
týdny horké chvilky,
když ho při narozeninové párty Milana
Drobného fotografové zvěčnili po pádu na schodech, jak
drží podezřelý pytlík s bílým práškem.
Teď musí všude vysvětlovat, jestli to
byly drogy. Ke svému průšvihu se vyjádřil i v pořadu Rádia Impuls Haló, tady
Impulsovi.
„To se někdy stane každému, že zaškobrtne a spadne ze schodů. A pokud
jde o ten prášek – já u sebe vždycky no-

sím cukr do kávy,“ snažil se známý
rocker vtipkovat.
Pak už přešel na vážnější notu. „Ten
pytlík se mi nějak dostal do ruky. Jestli
to byly drogy, tak to asi byly drogy. Já
nevím, co to bylo. Nestačil jsem to vyzkoušet, protože jsem zakopl na schodech,“ uvedl ve vysílání Kolář.
Samotný pád pro něj kromě skandálu
na stránkách bulváru vážnější následky
neměl. „Měl jsem pár modřin, ale nic zásadního se nestalo. Ale bylo to nepříjemné, nikomu to nepřeju,“ poznamenal
zpěvák.
Přestože si drží image drsného rocke-

ra, odmítá, že by byl magnet na průšvihy. „Jsem impulsivní, rád se bavím, ale
něco podobného se mi stane maximálně
jednou za deset let,“ odpověděl Kolář
po vzoru slavné hlášky z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.
Kromě koncertování, zpívání v muzikálu Mamma Mia! a odpovídání na nepříjemné otázky teď Kolář tráví čas
i starostí o nového člena rodiny. „S přítelkyní jsme si pořídili pejska z útulku,
tak z něj máme radost. Nikdo neví, co
je to za rasu. Má čtyři měsíce a jmenuje se Bejky,“ rozplýval se Kolář na Impulsu.

Dnes na Impulsu:
Lucie Vondráčková

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude zpěvačka
Lucie Vondráčková. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

10 6. února 2015

Česká republika

Sportovci jako
Úspěšní sportovci a krásné modelky? Tohle sp
pojení zkrátmáš Berdych
ka funguje. Důkaz? Nejlepší český tenista Tom
se koncem ledna zasnoubil s hvězdou přehlíídkových
ě fotbalistů
mol Ester Sátorovou a rozšířil tak řady hlavně
a hokejistů, kterým na tribunách fandí krásné ženy. Bohatí sportovci jsou v Česku zvlášť v posledních letech
doslova na roztrhání.

▼ Rebelka Diana Kobzanová,
á kt erá pře d lety

musela kvůli odvážným fotkám v rá tit korunku
miss, okouzlila o pět let mladší ho hokejistu
zámořské NHL Michaela Frolíka. Na sklon ku
loňského roku mu porodila dceru Elenu. Modelka a v posledních letecch i moderátorka nyní
na hřebík a na plný
dočasně pověsila kariéru n
é rodině.
úvazek se věnuje své nové

▼ Opožděný vánoční dárek

nadělila moderátorka a modelka Michaela Ochotská
v polovině ledna svému příteli, tenistovi Lukáši Rosolovi, když mu porodila syna
Andrého Na řadě je nyní
Andrého.
veselka. Lukáš požádal Michaelu o ruku v Paříži, ovšem
už téměř před dvěma
lety. Svatbu ale
v loňském roce
odložili, protože
kráska chtěla
nejprve v klidu
porodit.

▼ Bývalá rosnička Radka Kocurová a záložník

Arsenalu Tomáš
m Rosický si řekli „ano“ teprve loni
enáctileté známosti. Modelka a fotv létě po jede
edním z nejstabilnějších párů mezi
balista jsou je
jim vydržela i přesto, že několik
celebritami. Láska
L
let udržovali vztah na dálku. V současnosti mají
Tomáše.
dvouletého syna
s

▲ V době, kdy vnadná modelka Vlaďka

Erbová zahořela láskou k fotbalovému
bouřlivákovi Tomáši Řepkovi, byla provdaná za jiného sportovce – hokejistu Zdeňka
Bahenského, s nímž má dceru Viktorku.
Ženatý byl i výbušný fotbalista. Dnes jsou
manželé a vychovávají společného syna
Marcuse. Takto společně pózovali pro
charitativní kalendář Rakovina věc veřejná
(autorem snímku je Jan Tůma).
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kořistt
▲ Manžželství české krásky Aleny Šeredové

ého brankáře Gigiho Buffona sice ofia italské
ciálně sttále trvá, ale už několik měsíců spolu
uholetý vztah modelky a fotbalisty
nežijí. Dlou
krachnul poté, co se provalila Gigiho nevěra se
edaktorkou. Šeredová má s Buffonem
sportovní re
ti jsou hlavním důvodem, proč
dva syny a právě
p
i po krachu manželství zůstala v Itálii.

► Tereza Chlebovská je
další z řady miss, které našly zalíbení ve sportovcích.
Modelka a aktuálně také
sportovní reportérka tvoří
zamilovaný pár s obráncem pražské fotbalové
Sparty Pavlem Kadeřábkem. V minulosti byla spojována také s hokejovým brankářem
Ondřejem Pavelcem. Vztah s ním
však razantně popírá.

► Jaroslavu

Bednářovi a miss
Lucii Hadašové
se na podzim
narodila už druhá dcera. Pro
slavné blondýnky má hokejista slabos
Dříve chodil
se zpěvačkami Helenou
Zeťovou
a Darou
Rolins.

▼ Tenista Tomáš Berdychh

našel štěstí vedle modelky
Ester Sátorové. Na konci
ledna před australskými
médii ohlásil zásnuby. Pro
sebe a svou budoucí choť
buduje v Líšnici u Prahy
přepychové sídlo.
Předtím chodil
devět let
s tenistkou
Lucií Šafářovou.

FOTO: ARCHIV MAFRA,
HERMINAPRESS
Dvoustránku připravily:
Veronika Müllerová
a Marie Mutalová
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Mrzí mě, že jsem tátovi
„Kocoure, nech si narůst vousy, ať vypadáš jako táta,“
říkala Jiřímu Petráškovi herečka Květa Fialová. Není to ale
ani nutné, i bez velké fantazie vám bude tento učitel
z Děčína připomínat legendárního Jana
Wericha. Geny zkrátka nezapřete, byť
se Jiří Petrášek o svém pravém původu dozvěděl až ve 24 letech. Dnes,
6. února 2015, to je přesně 110 let od
Werichova narození. Jeho „ztracený
syn“ se pro týdeník 5plus2 rozpovídal o pátrání po svých kořenech i o tom, v čem
na svého slavného
otce navazuje.

5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Pod sklem na svém psacím stole
v ředitelně děčínské Evropské obchodní
akademie má Jiří Petrášek několik citátů
Jana Wericha. „Pomáhají mi v životě,“
vysvětluje. Ač se o tom, že je adoptovaný
a jeho biologickým otcem je slavný herec, dozvěděl až na své svatbě, umělecké
sklony měl od dětství. I nyní se kromě pedagogiky věnuje třeba dabingu a v březnu vyrazí po českých městech s programem On a Ona aneb Potkali jsme Wericha, kde bude s televizní moderátorkou
Marií Tomsovou a jejich hosty vzpomínat na Jana Wericha a další herecká esa.
Jan Werich je s Jiřím Voskovcem pohřben na Olšanech. Prý tam někdy
chodíte odpočívat, je to pravda?
Na hřbitovech relaxuju často. Chodím
do vsi Karlík, kde odpočívají mí adoptivní rodiče, ale několikrát za rok i na

zmíněné Olšany, kde je náhrobek
W+V. Zapálím svíčky a trochu rozjímám, je to mé vyjádření úcty k předkům a k zemřelým. Zatím se vždy stihnu ze hřbitova ještě vrátit. (smích)
Co se vám u hrobu V+W honí v hlavě?
Že mě mrzí, že jsme se nikdy nepotkali,
nepotřásli si rukou a já nemohl říct:
Ahoj táto, já jsem tady a ty jsi taky tady.
Že jsme si nezahráli třeba v jednom fil-

mu, kde bych mu pověděl: Táto, ty jsi
výbornej, já mizernej, takže v součtu by
to mohl být slušnej film.
Vážně jste se nikdy nepotkali?
Vlastně potkali. Ale to jsem ještě nevěděl, že jsem jeho syn. Několikrát na procházce s rodiči po Kampě a ještě jednou
někde v pražské kavárně. Nemyslím si
ale, že by mě maminka jezdila ukazovat.
Ona mi to o našem poutu asi neřekla ze

Jiří „Werich“ Petrášek (*30. 5. 1956)
• Narodil se Janu Werichovi a neznámé ženě, možná začínající herečce.
• První rok vyrůstal v kojeneckém ústavu, odkud si ho vzali manželé Petráškovi.
• Přídomek „Werich“ u něj poprvé použil Jan Kraus ve své televizní show.

Jan Werich (6. 2. 1905 – 31. 10. 1980)
• Celým jménem si říkal Jan Křtitel František Serafínský Werich.
• Oženil se se švadlenou Zdenou, měli jedinou dceru. Manželka mu zemřela v dubnu, Jan Werich umřel v říjnu 1980. Dcera Fanča půl roku poté.

strachu, že bych ji pak neměl tolik rád,
nebo že by mě to ovlivnilo při dospívání.
Kdy jste se dozvěděl, že jste adoptovaný a kdo byl váš skutečný otec?
Vyrůstal jsem v Letech u Dobřichovic.
Otec byl soustružník, maminka prodavačka. Už na studiích jsem řešil, proč
mě to táhne k divadlu, proč píši básně
nebo divadelní hru, kterou mám v šuplíku, proč chci jít studovat divadlo. Skoro
celá vesnice tehdy věděla, že jsem adoptovaný, ale nikdo mi nikdy nic neřekl –
to mi naši sousedé přiznávají až dnes. Jediný, kdo se dozvěděl, že mým otcem je
Jan Werich, byl můj švagr. Na mé svatbě mu to řekla adoptivní maminka Libuše Petrášková. Ten mi to ale neprozradil. Nakonec mi to matka řekla sama,
psal se rok 1980 a bylo to krátce poté,
co Jan Werich zemřel.
A vaše první pocity?
Vstřebal jsem to docela klidně. Měl
jsem totiž vždycky takový divný pocit.
Rodiče byli starší, nemohli mít děti.
Měl jsem podezření…

Česká republika
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Při pátrání po svém původu jste se
poté obracel i na Werichovy kolegy
a na jeho známé. Díky tomu jste se
tak setkal s řadou legend, že?
Ano, je to tak. Nejprve jsem pročítal různé knihy, korespondenci mezi Werichem a Voskovcem, ale žádnou zmínku
o sobě jsem nenašel. No a proto jsem
poté oslovil některé pamětníky, někteří
mě dokonce sami vyhledali, když se dozvěděli, že jsem syn Jana Wericha.

Stela Zázvorková. O co šlo?
V jednom časopise vzpomínala, jak jí
Jan Werich prozradil, že byl velkým milovníkem žen a v jeho těsnější blízkosti
se jich vystřídalo kolem šesti set. V tom
mu nesahám ani po kotníky, ale ani nechci, mám šťastnou rodinu.

Která z těch setkání patří do kategorie nezapomenutelných?
Tak například Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej mi věnovali obrazy mého otce
a společně jsme na něj vzpomínali.
Měli radost, že se setkávají s někým
werichovské krve. Nebo třeba Květa Fialová, ta mi řekla: „Kocoure, nech si narůst vousy, ať vypadáš jako táta.“ To ale
já nechci, navíc mě vousy svědí. Herečka Zdena Procházková mi dokonce říkala „Jene“, tu podobu prý prostě nelze
přehlédnout. Honzo nebo Jane mi říkali
i někteří kolegové při natáčení.

„

Jste Jiří, ovšem Jan jste se dřív také
jmenoval…
Ano, v prvním roce svého života. Pak
jsem se díky mým adoptivním rodičům
a rozhodnutí lidového soudu pro Prahu-západ přejmenoval na Jiřího. Doufám, že to nebylo po Voskovci. (smích)
Četl jsem, že na vašeho otce trochu
kontroverzně vzpomínala herečka

Tak pokud se to číslo pravdě byť jen
blíží, je dost možné, že nejste jediným Werichovým levobočkem…
Nějaký další levoboček by opravdu existovat mohl. Jana Werichová (dcera
Jana Wericha, zemřela 1981, nedlouho
po smrti otce, pozn. red.) ve svých pamětech vzpomíná, jak ji otec často při
procházkách Prahou nechal na ulici
a sám zmizel na delší dobu v některém

Jan Werich jako...

Máte nějaká práva na Werichovo
dílo či jeho majetek?
Vůbec ne, ani jsem po tom nepátral. Vyrostl jsem ve skvělé rodině, hrdě se hlásím k tomu, že jsem Petrášek.

... spisovatel: Psal divadelní hry,
pohádky pro děti i pro dospělé, ale
je autorem i mnoha populárních
citátů. Například: „Manželé se
v autobuse poznají podle toho, že
na sebe nemluví.“

Ačkoliv jste povoláním pedagog,
umělecké vlohy vás provází. Dabujete, zahrál jste si v televizi. Nějaká
větší filmová role vás neláká?
Nedávno jsem viděl životopisný film
o Antonínu Dvořákovi. Mně by se hodně líbilo, kdyby někdo natočil něco podobného o trojici Werich–Voskovec–Ježek. Umím si představit, že Ondřej Suchý by napsal scénář, Ondřej Havelka
by hrál Jiřího Voskovce, no a Wericha
bych si ve vší skromnosti střihnul asi já.

... chalupář: Miloval rybaření
na šumavské chalupě u Velhartic (na
snímku). Jezdil také do středočeské
Sázavy. Tady V+W vytvořili po lahvi
rumu v půl čtvrté ráno svou první
hru Vest pocket revue.

Jan Werich prý měl 600 milenek.
V tom mu nesahám ani po kotníky.

z činžáků. Asi měl oblíbených žen víc.
Nedávno mi třeba napsal zprávu pán,
přítel Jana Wericha, že o mně 45 let věděl. To byl pro mě trochu šok.
Předpokládám, že stinnou stránkou
toho všeho byla také závist, když se
před třemi roky fakt, že jste Werichovým synem, dostal na veřejnost…
To ano, přišla mi třeba anonymní zpráva, že jsem se prozradil sám, abych získal vilu na pražské Kampě. Přátelé, to
je k smíchu. Ta vila nikdy Wericha nebyla, patří městu Praha.

Byla by to komedie?
Humor by tam byl, ale nejen to. Bylo by
to i o srdci a vnitřních pocitech Jana
Wericha. On prošel různými etapami,
od levicového revolucionáře až po stav,
kdy mu zakázali v Česku hrát.
Jan Werich měl komunikační dovednosti v malíčku, vy je učíte své studenty. Vystupování před lidmi vám
problém evidentně nedělá, že?
Geny nejsou voda, asi jsem něco zdědil.
Smysl pro humor určitě, o moudrosti
dost pochybuji.

... antichartista: 28. ledna 1977
podepsal Jan Werich s dalšími
stovkami umělců tzv. Antichartu.
Často ze strachu, že by jinak
nemohli dál v branži působit.

Řekli o Werichovi...
Jiří Voskovec, herec: „Tak tím to
pro mě končí.“ Tak Voskovec
reagoval na Werichovu smrt v roce
1980. Sám zemřel o osm měsíců
později na rakovinu plic, ale i kvůli
tomu, že jeho organismus
smutkem zeslábl a přestal bojovat.

I Jiří Petrášek má svého „Voskovce“. Je jím jeho dlouholetý spolupracovník Ladislav Kučera (vlevo).

Miroslav Horníček, herec:
„Werich, když se vzbudil, tak pak
ještě tři čtvrtě hodiny ležel
a nevěděl... Ale ne že by nevěděl,
kolik je hodin. On ani netušil,
v jakém je městě a jaké je století.“
FOTO | I. LHOTSKÁ

O o dkaz dvojiceV+W pečují„bidelníci“
ČR | Najdete je v řadě měst nejen Česka, ale i Slovenska či Polska a svým
předákům říkají „bidelníci“. Jsou to takzvaní „werichovci“, tedy fanoušci, kteří se starají o odkaz dvojice V+W.
Proč bidelníci? Prý pomyslným bidlem „vytrvale šťouchají do občanstva,
aby byla pořád nějaká werichovská
sranda“, vysvětlují. V Praze je hlavním
bidelníkem Eva Gutová. „Od Voskov-

ce a Wericha mám nejraději ty nejstarší
filmy, v nich je herecké umění a umění
slovních hříček obou pánů nejvíce vidět,“ vypráví pamětnice, která se nad
starými snímky směje dnes stejně, jako
když na ně chodila v dětství do kina.
Vzpomíná zejména na film Peníze
nebo život, Pudr a benzín nebo třeba
Svět patří nám. Dobře zná i pozdější filmy jako Uspořená libra – fantastický

herecký koncert s Jiřím Sovákem nebo
Kočár nejsvětější svátosti, kde Werich
exceluje s Jaroslavou Adamovou. „Císařův pekař a Pekařův císař už se stal
skoro národním pokladem a samozřejmě i pohádka Byl jednou jeden král, odkud jsme zase přejali do své národní
mluvy: ‚Kolik? Přiměřeně‘,“ dodává.
Werichovci se také zajímají o osud
Werichovy vily na pražské Kampě, kde

Jan Werich s rodinou bydlel do své smrti. Před pár dny ji radnice pronajala Nadaci Jana a Medy Mládkových na
10 let za 600 tisíc korun ročně. V domě
vznikne Kulturně společenské centrum
Voskovce a Wericha. Vilu poničila
v roce 2002 povodeň, od té doby chátrá. Úředníkům z Prahy 1 se ji podařilo
pronajmout až teď. Oprava bude stát
30 milionů.

14 6. února 2015

Česká republika

Bez ledničky se dá žít
Pořad Prostřeno!
televize Prima postavil
proti sobě soutěžící
z Ústeckého kraje.
Kdo získá 50 tisíc?
SEVERNÍ ČECHY | Putování po kuchyních v Ústí nad Labem, Mostu, Chomutově a Roudnici nad Labem představí
dva mladé svobodné muže a tři ženy.
Ukrajinka Svitlana jako nejzkušenější rozdává rady soutěžícím „dětem“.
Jenže ty už jsou dospělé, takže je moud-

ra starší ženy ani trochu nebaví.
Jiřímu (28) nechala poslední přítelkyně v bytě svého potkana, prý ho nemá
kam dát. Jirkovi je to jedno. V pondělí
připravil moc sladkou hráškovou polévku, k hlavnímu chodu podával kupované noky, protože domácí zkazil. A zábava? Soutěžící hráli „flašku“!
Blondýna Petra (35) měla v úterý grilovaný tataráček. Místo syrového masa
tak byl spíš „karbanátek“, ale chutnal.
Dýňová polévka prošla, dobrodružství
nastalo u bifteku. Pro Svitlanu musela
Petra maso dopékat, zdálo se jí syrové.
Svitlana (54) nemá ledničku a potraviny skladuje v zimě na balkoně. „Má to

tu výhodu, že nejíš včerejší jídlo a neživíš ledničku elektřinou,“ vysvětlila hostům. Ve středu svým z části ruským
menu neoslnila. A při zábavě se věštilo!
Honza (23) svou kuchyňku v paneláku okomentoval: „Všichni přestavují jádra, to já dělat nebudu, já věřím umakartu!“ Jenže omáčka v krevetovém koktejlu byla kyselá, hovězí líčka tuhá a čokoládová pěna zase moc tekutá.
Blonďatá Karolína (20) v pátek překvapí peprnými výroky. Petra jí prý závidí, že je opravdu blondýna… Celý večer se zvrtne. Sledujte v pátek, jak soutěž dopadne. A samozřejmě každý všední den na Primě od 18 hodin.
(vlas)

V PÁTEK VAŘÍ
Karolína Mikolášová (20 let)

Pracuje jako učitelka
v mateřské škole, bydlí s přítelem v Roudnici nad Labem. Ráda
zpívá, jezdí na koni,
na kole. Miluje výlety
po hradech a zámcích,
sledování filmů. Vzhledem k tomu, že
od 17 let bydlela sama, musela se naučit
postarat sama o sebe. Jejím nejoblíbenějším jídlem jsou gnocchi s kuřecím
masem, parmezánem a houbami. Nesnáší koprovku, tatarák a mořské plody.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Jiří Vosátka (28 let)

Bývalý řidič a obchodní zástupce nyní působí v marketingu. Vaří
rád, připravuje si obědy do práce. Nejvíc si
pochutná na svíčkové
a vepřovém kolenu.
Moc nemusí játra. Pokud by vyhrál, zaplatil by dluhy, pořídil si auto, vrazil peníze do domácnosti a zbytek by si schoval na horší časy.
Úterý: Petra Fiedlerová (35 let)

Úsměvy se v pátek střídají s peprnými výrazy. Hostitelka Karolína (vzadu) nešetří Petru (vlevo).

FOTO | FTV PRIMA

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
nekem, poklademe plátky sýru a v troubě zapečeme dozlatova. Orestujeme cibuli. Osolíme ji, opepříme a promícháme. Na horké tousty položíme karbanátky a ozdobíme orestovanou cibulí.

Grilovaný tataráček s cibulkou
Jak může být tataráček ze syrového
masa grilovaný? Je z něj karbanátek.
Ingredience: 300 g mletého hovězího
masa, červená cibule, čedar, toustový
chléb, 1 žloutek, 3 lžíce kečupu, 1 lžíce
ostré hořčice, 1 lžička nasekaných kaparů, 1 lžička nasekané zelené petrželky,
špetka tymiánu, mletý pepř, sůl, máslo,
česnek. Postup: Mleté maso promícháme s rozmačkaným chlebem (4 plátky)
namočeným ve vodě, kapary, kečupem,
hořčicí, žloutkem, tymiánem a petrželkou. Dochutíme solí a pepřem. Z hmoty
uděláme karbanátky a asi 20 minut pečeme v troubě na 190 stupňů. Toustový
chléb potřeme rozehřátým máslem s čes-

Panenka zapečená se sýrem a anglickou slaninou, máslové brambory
Ingredience: 350 g panenky, 2 stroužky česneku, 1 lžíce nastrouhané cibule,
1 vejce, 1 lžíce sladké chilli omáčky,
1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce francouzské hořčice, 2 lžíce bramborového škrobu, 6 lžic oleje, 2 lžíce rajského protlaku, 1 lžíce steakového koření, sůl, pepř,
sýr na zapečení, jedna 30% šlehačka,
1,5 kg brambor. Postup: Na rozpálenou
pánev dáme lžíci oleje, maso opečeme

Někdejší letuška je
kvůli hromadnému
propouštění bez práce.
Žije s přítelem. Zatím
je bezdětná a svobodná. Ráda cestuje, stará
se o pejska Áňu, sleduje filmy a miluje posezení s přáteli. Petřiným nejoblíbenějším jídlem je pizza.
Chutná jí kuřecí maso na různé způsoby. Nesnáší ovoce a sladké.

Středa: Svitlana Ivanyková (54 let)

z obou stran, dáme na plech. Přidáme
kostky anglické slaniny opečené na pánvi, na maso nakrájíme sýr Blaťácké zlato a zalejeme 30% šlehačkou. Uvaříme
brambory a polejeme je máslem zamíchaným se šlehačkou.
Dušená hruška
Ingredience: 4 oloupané hrušky zbavené jádřinců, černý čaj, 1 l bílého vína,
300 g cukru krupice, 3 hřebíčky, 3 badyány, 1 celá skořice. Postup: Přivedeme
k varu víno, do kterého přidáme čaj,
cukr, hřebíček, badyán, skořici a poté
vložíme hrušky. Na mírném stupni vaříme do změknutí. Odstavíme a necháme
vychladnout. Můžeme servírovat se zredukovaným sirupem nebo zmrzlinou.

Dělala pomocnou sílu
v jídelně obchodního
řetězce a nyní pracuje
jako prodavačka. Pochází z Ukrajiny, přistěhovala se s manželem a třemi dcerami,
které už jsou dospělé. Její koníčky?
Cyklistika, běh, vodní lyžování, zajímá
se o duchovno. Ráda ochutnává jídla
z různých světových kuchyní. Nejvíc si
pochutná na pelmeních. Nejí zabijačkovou polévku a jelita. Nesnědla by vepřový mozeček.
Čtvrtek: Jan Hůda (23 let)

Miluje svou práci programátora. Místo televize má doma promítací plátno. Žije sám
s půlročním kotětem.
Prý je přátelský, tolerantní, líný a flegmatický. Rád připravuje italskou kuchyni, pochutná si na pokrmech z masa. Nemusí
moc sladké. Nikdy by se z něj nemohl
stát kanibal, to by raději umřel hlady.

sobota 7. února 2015
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ČT1
9.00

Gejzír 9.30 Slovácko sa nesúdí 10.20
Všechnopárty 11.15 Případy detektiva
Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.10
16.40
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Zlatá panna
Kryštof a Kristina
U nás v Kocourkově
Ve vlnách
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

INZERCE

ZÁBAVA

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

NOVA
6.25
6.45
7.10
7.35
8.00
8.25
8.55
10.05
11.05
11.40
13.20
14.40
16.20
18.15
18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (8)
Král džungle (22)
Jen počkej, zajíci! (3, 4)
Tom a Jerry III (32)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (5)
Koření
Volejte Novu
Letuška 1. třídy
Výměna manželek
Čtyřicítka na krku
Božský Bruce
U Haliny v kuchyni
Helena (6)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

KATASTROFICKÝ

6.00
7.05
7.35
8.10
9.25
12.05
14.10
16.10
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Dokonalý Spider-Man II (14)
Jake a piráti ze Země Nezemě II (7)
Autosalon
Správní chlapi
Western (USA, 1955)
Nadějný rok
Komedie (USA, 2011). Hrají
J. Black, O. Wilson, S. Martin a další
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Vraždy v Midsomeru XVI
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.40 Svět Nova Cinema 6.15 Gilmorova děvčata III
(22) 7.00 Povinně nezadaný 8.55 Beze stopy (4)
9.45 Odložené případy V (17) 10.30 Beze stopy VII
(9) 11.35 Gilmorova děvčata IV (1) 12.30 Noc s králem, histor. film (USA, 2006) 14.40 Wild Wild West,
sci-fi film (USA, 1999) 16.40 Nebezpečná zásilka,
romant. komedie (USA, 1998) 18.20 Hlídat Tess,
komedie (USA, 1994) 20.00 Druhá šance, komedie
(USA, 2012) 21.55 Útok z hlubin, akční film (USA,
1999) 23.55 Hranice, drama (JAR/VB, 2007)

ZÁBAVA

Oddlužení a sjednocení splátek
zákonnou cestou formou
OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut
• prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné
• konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma
• zjištění probíhajících exekucí

Zaječice 194, Tel.: 775 564 446

www.plyntop.cz

20.00 Zázraky přírody
21.15 Legendární dvojice
22.05 Něžné kuře
Komedie (Fr., 1978). Hrají A. Girardotová, P. Noiret, C. Alricová a další
23.49 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
23.50 Fabio Montale
Pouto. Minisérie (Fr., 2001). Hrají
A. Delon, J.-F. Garreaud a další
1.40 Kriminálka Paříž
Vnitřní oheň. Krimiseriál (Fr.,
2007). Hrají P. Caroit, P.-L. Rajot,
S. Metzger, A. Bargemeová a další
2.25 Sama doma
4.00 Zahrada je hra
4.20 Pod pokličkou
4.45 Chalupa je hra

20.20 2012
Katastrofický film (USA, 2009).
Hrají D. Glover, J. Cusack, A. Peetová, Ch. Ejiofor, T. Newtonová.
Režie R. Emmerich
23.10 Obřad
Horor (It./USA/Maď., 2011). Hrají
C. O’Donoghue, A. Hopkins,
A. Bragaová, C. Hinds, T. Jones.
Režie M. Hafström
1.15
Božský Bruce
Komedie (USA, 2003). Hrají
J. Carrey, J. Anistonová, M. Freeman, P. B. Hall, L. A. Walterová.
Režie T. Shadyac
2.50 Novashopping
3.25 Áčko

SÉRUM PRAVDY

Prima love

Instalatérské, topenářské
a plynařské práce

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz

Prima cool
7.30 Jak přežít... (9) 8.15 Elitní komanda zblízka (11)
8.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11, 12)
10.35 Heuréka - Město divů V (6) 11.30 Re-play
12.05 Applikace 12.40 Hrajeme s Alim 13.15 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (6) 14.10 Simpsonovi
(5, 6) 15.10 Pevnost Boyard (11) 17.35 Kravaťáci III
(11) 18.30 Simpsonovi (7) 18.55 Simpsonovi (8)
19.30 Simpsonovi (9) 20.00 Bláznivá svoboda,
krimikomedie (USA, 2009), hrají T. Allen, S. Weaverová a další 22.10 Já, mé druhé já a Irena, komedie
(USA, 2000) 0.25 Simpsonovi (7) 0.50 Já, mé
druhé já a Irena 2.40 Re-play 3.05 Applikace 3.35
Hrajeme s Alim 4.00 Pevnost Boyard (11)

20.15 Muži proti ženám
22.00 Krvavá zásilka
Akční film (USA, 2013). Hrají
S. Austin, D. Lundgren, E. Keenleyside a další. Režie J. V. Johnson
0.15 Saw: Hra o přežití
Horor (USA/Austr., 2004). Hrají
L. Whannell, C. Elwes, D. Glover
a další. Režie J. Wan
2.10 Vraždy v Midsomeru XVI
Divoká sklizeň. Detektivní seriál
(VB, 2013). Hrají N. Dudgeon,
G. Lee, F. Dolmanová a další
3.45 Správní chlapi
Western (USA, 1955). Hrají
C. Gable, J. Russellová, R. Ryan,
C. Mitchell, J. García a další

8.50 Pekelná výzva 9.45 Super drbna V (17) 10.45
Posel ztracených duší (12) 11.45 Famílie IV (6)
12.40 Deník zasloužilé matky (3) 13.10 Jak jsem
poznal vaši matku V (17, 18) 14.10 Rock ze střední
16.25 Džungle rtěnek (4) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (9) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VI (9) 18.55 Deník zasloužilé matky (4)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (19, 20) 20.15
Krutá pravda, thrillet (USA/Kan., 2006) 22.25 Kráska a zvíře II (9) 23.20 Nejšílenější závislosti II (9)
0.20 Džungle rtěnek (4) 1.15 Volejte Věštce 3.20
Nejšílenější závislosti II (9) 4.05 Nespoutaný anděl
(91) 4.50 Alisa - Jdi za svým srdcem (67)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (26) 8.45 Akta Z II
(6) 9.10 Bílý svět 2015 (3) 9.40 Reklamožrouti
10.10 Chelsea FC - Manchester City 11.50 Washington Capitals - Anaheim Ducks 14.10 Element 14.20
Strážce spravedlnosti (13) 15.25 Kobra 11 II (22)
16.15 Star Trek: Nová generace (1) 17.10 Akta Z II (7)
17.35 Žaloba 19.30 Star Trek: Nová generace (2)
20.20 Kriminálka Miami (24) 21.05 Kriminálka
Miami II (1) 22.00 Romeo musí zemřít 23.55 K.O.
Night (535) 0.55 Kriminálka Miami (24)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Okouzlení
III (45/52) 7.30 U nás v Kocourkově.
Komedie (ČR, 1934) 9.00 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Náměstíčko (6/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Hvězda života
Pohádka (ČR, 1998)
14.00 Jak si pan Pinajs kupoval od
kocoura sádlo
Pohádka (ČR, 1996)
14.45 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (10, 11/45)
Seriál (ČR, 1997). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, J. Schmitzer a další
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Reportérka (2)
V plamenech. Miniseriál (ČR, 2015).
Hrají T. Voříšková, J. Bartoška,
H. Čermák, P. Tomicová a další
21.10 168 hodin
21.45 Díky za každé nové ráno
Komedie (ČR, 1994). Hrají I. Chýlková, F. Pieczka, A. Vránová a další
23.30 Komisař Moulin
Pod tlakem. Krimifilm (Fr., 2005).
Hrají Y. Rénier, S. Rénierová a další
1.00 Profesionálové (52/57)
1.55 Zázraky přírody
3.05 13. komnata Martina Bursíka
3.30 Sváteční slovo doktora Z. Susy
3.40 Zahrada je hra
4.00 Bydlení je hra
4.25 Designtrend

6.25
6.35
7.00
7.25
7.50
8.15
8.45
9.55
11.10
12.50
14.45
16.45
18.50
19.30
20.20

22.20
23.00
1.10

1.55
2.25
2.55
3.55

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (9)
Král džungle (23)
Jen počkej, zajíci! (5, 6)
Tom a Jerry III (33)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (3)
Hvězdné tolary
Pohádka (N, 2011). Hrají R. Beck,
M. Durandová, J. Köhlerová a další
Výměna manželek
Gólová výměna
Komedie (USA, 1999). Hrají
M.-K. Olsenová, A. Olsenová a další
Modrý blesk
Komedie (USA/N, 1999). Hrají
M. Lawrence, L. Wilson a další
Klik: Život na dálkové ovládání
Komedie (USA, 2006). Hrají
A. Sandler, K. Beckinsaleová a další
Twister
Katastrofický film (USA, 1996).
Hrají H. Huntová, B. Paxton a další
Helena (7)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008). Hrají
B. Polívka, J. Schmitzer, J. Somr,
V. Javorský, L. Vlasáková a další
Střepiny
Dlouhý polibek na dobrou noc
Krimifilm (USA, 1996). Hrají
G. Davisová, S. L. Jackson a další
Kriminálka Miami II
Krvavý úplněk. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají D. Caruso, K. Alexanderová, R. Cochrane a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (15)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(8)
8.15 Tajemství války (15)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Vteřiny před vraždou III (7)
Policistka. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají S. Ströbel, Ch. Schorasová,
O. Stritzel a další
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.25 Nedělní receptář extra
13.50 Big Ben III (11)
Banda vrahů. Krimiseriál (N, 1999).
Hrají O. Fischer, R. Drexelová a další
15.55 Vraždy v Midsomeru XVI
Klub letců. Detektivní seriál (VB,
2013). Hrají N. Dudgeon, G. Lee,
F. Dolmanová a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Všechny moje lásky (4)
Výlet. Seriál (ČR, 2014). Hrají
V. Žilková, J. Šťastný, J. Hrušínský,
M. Šplechtová, M. Vladyka a další
21.30 Černá labuť
Drama (USA, 2010). Hrají N. Portmanová, M. Kunisová, V. Cassel
a další. Režie D. Aronofsky
23.50 Hawaii 5-0 II (9)
Identita. Akční seriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
0.45 Tajemství války (15)
1.45 Vraždy v Midsomeru XVI
3.15 Černá labuť
4.55 Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 6.05 Hlídat Tess, komedie
(USA, 1994) 7.35 Letuška 1. třídy, romant. komedie
(USA, 2003) 9.10 Čtyřicítka na krku, romant. film
(USA, 2008) 11.00 Koření 11.50 2012, katastrof. film
(USA, 2009) 14.35 Zachraňte Willyho 2, dobr. film
(USA, 1995) 16.20 Druhá šance, komedie (USA,
2012) 18.10 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2), seriál
(USA, 2002) 20.00 Pán prstenů: Dvě věže, dobr.
rodinný fantasy film (N. Zél./USA, 2002) 23.15
Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008)

Prima cool
7.40 Jak přežít... (10) 8.25 Pyrotechnická hlídka:
Afghánistán (7) 9.15 Záblesk budoucnosti (1) 10.10
Heuréka - Město divů V (7) 11.05 Rolničky, kam se
podíváš 13.05 Top Gear XVIII (6) 14.10 Simpsonovi
(8) 14.40 Simpsonovi (9) 15.10 Pevnost Boyard (1)
17.35 Kravaťáci III (12) 18.30 Simpsonovi (10) 18.55
Simpsonovi (11) 19.30 Simpsonovi (12) 20.00 Probuzení tmy, fantastický film (USA, 2007) 22.10 Živí
mrtví IV (6) 23.10 American Horror Story (7) 0.05
Probuzení tmy, akční dobr. film (USA, 2007) 1.40
The Walking Dead IV (6) 2.20 American Horror
Story I (7) 3.00 Pevnost Boyard (1) 4.40 Kdo
přežije: Amazonie (13)

Prima love
9.15 Pekelná výzva 10.15 Super drbna V (18) 11.10
Posel ztracených duší (13) 12.10 Famílie IV (7) 13.05
Deník zasloužilé matky (4) 13.30 Jak jsem poznal
vaši matku V (19, 20) 14.25 Sázka na třináctku
16.25 Džungle rtěnek (5) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (10) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VI (10) 18.55 Deník zasloužilé matky (5)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (21, 22) 20.15
Evelyn, film inspirovaný skutečným příběhem
(N/Ir./Niz./USA, 2002) 22.25 Chirurgové X (17)
23.25 Nejšílenější závislosti: Vánoční speciál 0.25
Džungle rtěnek (5) 1.20 Volejte Věštce 3.25 Nejšílenější závislosti: Vánoční speciál 4.10 Nespoutaný
anděl (92) 4.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (68)

pondělí 9. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Bombaji 10.25 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.05 Znamení koně II
(4/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak
Léčba dynamitem. Krimiseriál (USA)
15.55 Hubert a Staller II
Vila koupená se vším všudy.
Krimiseriál (N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
Duch zákona. Seriál (ČR, 2015).
Hrají I. Trojan, R. Krajčo, H. Vagnerová, M. Němec, J. Štrébl a další
21.20 Reportéři ČT
21.59 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
22.00 Kriminalista
Umlčená. Krimiseriál (N, 2006-2014). Režie S. Hormannová
23.00 Na stopě
23.25 MI5 VIII (3/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 13. komnata Martina Bursíka
2.20 Dobré ráno
4.50 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
5.55
8.45
9.00
9.55
11.20
11.50
12.00
12.35
13.30
14.25
15.20
16.30
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20

21.30

22.25
23.15
0.05
0.50
1.30
2.00
2.40
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2755)
Soukromé pasti
Manželství, nebo život. Seriál (ČR)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy V (18)
Duch mého dítěte. Krimiseriál
(USA, 2007)
Beze stopy (5)
Podezřelý. Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (2)
Pád z výšky. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (208)
Dva a půl chlapa VI (8)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (1)
Těla v pohybu. Krimiseriál (USA)
Ulice (2756)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (95)
Ve stínu pohromy. Seriál (ČR,
2015). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
Kriminálka Las Vegas XIV (17)
Dlouhá cesta domů. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají T. Danson,
J. Foxová, G. Eads a další
Černá listina (9)
Mizera (6)
Kriminálka Las Vegas VI (1)
Námořní vyšetřovací služba (2)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
6.55
7.25
7.45
9.30
10.25
12.25

13.25

14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.45
1.45
2.30
3.20

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (5)
Winx Club III (10)
VIP zprávy
M.A.S.H (37, 38)
Prostřeno!
Julie Lescautová II (10)
Případ z pouti. Krimiseriál (Fr., 1993).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Walker, Texas Ranger VII (14)
Ředitel. Akční seriál (USA, 1998).
Hrají Ch. Norris, C. Gilyard ml.,
N. Willingham a další
Wolffův revír (11)
Rychle bohatý, rychle mrtvý.
Krimiseriál (N, 1992). Hrají J. Heinrich, K. Pönitz, G. Wameling a další
Rosamunde Pilcherová: Láska
nepomíjí
Romantické drama (N, 2007).
Hrají G. von Weitershausenová,
H. Becker, A. Bachová a další
Komisař Rex VII (5)
Když děti chtějí zemřít. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (316)
Na lásku bude čas. Rodinný seriál
(ČR, 2014). Režie J. Adamec
TOP STAR magazín
Animální přitažlivost
Romantická komedie (USA, 2000).
Hrají A. Juddová, G. Kinnear a další
Vraždy v Kitzbühelu IX (11)
Walker, Texas Ranger VII (14)
Wolffův revír (11)
Autosalon

5.35 Hvězdné tolary 6.40 Zachraňte Willyho 2
8.20 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 10.00 Modrý
blesk 12.00 Pán prstenů: Dvě věže 15.30 U mě
dobrý, komedie (ČR, 2008) 17.25 Království (13),
dram. seriál (USA, 2013) 18.15 Beze stopy VII (10),
krimiseriál (USA, 2008) 19.05 Gilmorova děvčata
IV (2), seriál (USA, 2003) 20.00 Světák, komedie
(USA, 2006) 21.50 Profesionální lovec, thriller
(USA, 1997) 23.40 Perníkový táta V (1), seriál (USA,
2012) 0.45 Profesionální lovec, thriller (USA, 1997)

Prima cool
9.05 Futurama II (3) 9.35 Scrubs: Doktůrci VIII
(11, 12) 10.35 Kdo přežije: Austrálie (2) 11.35 Záblesk
budoucnosti (1) 12.35 Akta X VIII (4) 13.35 Griffinovi
VII (8) 14.05 Simpsonovi (10, 11, 12) 15.35 Futurama
II (4) 16.05 Bořiči mýtů VI (10) 17.10 Griffinovi VII
(9) 17.40 Hvězdná brána III (20) 18.30 Simpsonovi
(13) 18.55 Simpsonovi II (1) 19.20 Kdo přežije:
Austrálie (3) 20.15 Grimm IV (2) 21.25 Teorie velkého třesku V (7) 21.55 Hannibal II (2) 22.50 Král
bojovníků 0.50 Scrubs: Doktůrci VIII (11) 1.15
Scrubs: Doktůrci VIII (12) 1.35 Grimm IV (2) 2.20
Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (23) 3.05 Král
bojovníků 4.35 Živí mrtví II (12)

Prima love
8.55 Robin Pilcher: Druhá šance 10.50 Výměna
manželek USA II (10) 11.50 Roseanne VII (16, 17)
12.50 Deník zasloužilé matky (5) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (21, 22) 14.20 Komisař Rex VII
(4) 15.25 Diagnóza vražda III (11) 16.25 Policie
Hamburk V (24) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (11) 17.55 Výměna manželek USA II (11) 18.55
Deník zasloužilé matky (6) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku V (23, 24) 20.15 Kriminálka Stuttgart IV
(6) 21.20 Sběratelé kostí V (7) 22.20 Sex ve městě
(12) 22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě
(12) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk V
(24) 3.25 Nespoutaný anděl (93) 4.10 Alisa - Jdi za
svým srdcem (69) 4.50 Bod G I (8)

úterý 10. února 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po severním Altiplanu 10.15
Postřehy odjinud 10.25 Reportéři ČT
11.05 Ve vlnách

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Díkuvzdání. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak
Jediná cesta ven. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie J. Oliansky
15.55 Hubert a Staller II
O jeden tón míň. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony
20.00 Vyprávěj
Annonce. Seriál (ČR)
21.00 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)í
23.00 Hercule Poirot
23.50 Případy detektiva Murdocha VII
0.35 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Objektiv
2.15 Hobby naší doby
2.45 Sváteční slovo doktora Z. Susy
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
9.00
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.35
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.35

18.30
19.30
20.20
21.35
22.35

23.25
0.15
1.00
1.40
2.10
2.50
3.25

Novashopping
Ulice (2756)
Doktoři z Počátků (95)
Dva a půl chlapa VI (8)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (1)
Dny slávy. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (6)
Tichý společník. Krimiseriál (USA)
Námořní vyšetřovací služba (3)
Mořský vlk. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (209)
Dva a půl chlapa VI (9)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (2)
Pokojová služba. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads a další
Ulice (2757)
Seriál (ČR, 2015). Režie D. Klein
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (549)
Srdcový král. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Černá listina (10)
Anslo Garrick č. 16. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají J. Spader,
M. Booneová, D. Klattenhoff a další
Mizera (7)
Kriminálka Las Vegas VI (2)
Námořní vyšetřovací služba (3)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI

6.30
6.55
7.25
7.45
9.30
10.25

12.25

13.25
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.25
23.40
0.35
1.30
2.25
3.10
4.00

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (6)
Winx Club III (11)
VIP zprávy
M.A.S.H (38, 39)
Prostřeno!
Julie Lescautová II (11)
Touha po pomstě. Krimiseriál (Fr.,
1993). Hrají V. Genestová, M. Diouf,
J. Anger, B. Brunoyová a další
Walker, Texas Ranger VII (15)
Čerokíjský tým 1/2. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (12)
Občanská odvaha. Krimiseriál
(N, 1992). Režie M. Mackenroth
Rosamunde Pilcherová: Mraky
nad mořem
Romantický film (N, 2007). Hrají
S. Wepper, M. Kluge, I. Flury a další
Komisař Rex VII (6)
Do poslední kulky. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (40)
Neříkej mi miláčku! Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Myšlenky zločince IX (1)
Spravedlnost v krvi IV (8)
Vraždy v Kitzbühelu IX (12)
Walker, Texas Ranger VII (15)
Wolffův revír (12)
Prima ZOOM Svět

6.30 Jen počkej, zajíci! 7.10 Tom a Jerry (4) 7.35
Pes Filipes (33, 34) 7.50 Tajemství kruhu (9) 8.35
Gilmorova děvčata IV (1) 9.25 Mizera (6) 10.15 Beze
stopy (5) 11.05 Odložené případy V (18) 11.55 Beze
stopy VII (10) 13.00 Nové trable staré Christine II
(20, 21) 13.45 Království (13) 14.35 Gilmorova děvčata IV (2) 15.50 Perfektní skóre 17.25 Království
(14) 18.15 Beze stopy VII (11) 19.05 Gilmorova děvčata IV (3) 20.00 Hon na ponorku 22.35 Pavoučí
teror 0.25 Perníkový táta V (2)

Prima cool
10.35 Kdo přežije: Austrálie (3) 11.30 Top Gear XVIII
(6) 12.35 Akta X VIII (5) 13.35 Griffinovi VII (9)
14.05 Simpsonovi (13) 14.35 Simpsonovi II (1) 15.05
Teorie velkého třesku V (7) 15.35 Futurama II (5)
16.05 Bořiči mýtů VI (11) 17.10 Griffinovi VII (10)
17.40 Hvězdná brána III (21) 18.30 Simpsonovi II (2)
18.55 Simpsonovi II (3) 19.20 Kdo přežije: Austrálie
(4) 20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (8) 21.25
Teorie velkého třesku V (8) 22.00 Partička 22.45
Vládce temnot 0.50 Scrubs: Doktůrci VIII (13) 1.15
Scrubs: Doktůrci VIII (14) 1.40 Partička 2.10 Star
Trek: Vesmírná loď Voyager VI (24) 2.55 Vládce
temnot 4.35 Živí mrtví II (13)

Prima love
8.05 Cesty domů III (316) 9.20 Rosamunde Pilcherová: Láska nepomíjí 11.20 Výměna manželek USA
II (11) 12.20 Roseanne VII (18, 19) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (23, 24) 14.20 Komisař Rex VII
(5) 15.25 Diagnóza vražda III (12) 16.25 Policie
Hamburk V (25) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (12) 17.55 Výměna manželek USA II (12) 18.55
Deník zasloužilé matky (7) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (1, 2) 20.15 Sběratelé kostí IX (7)
21.20 Castle na zabití III (7) 22.20 Sex ve městě II
(1) 22.50 Podvádíš mě! X (18) 23.50 Sex ve městě
II (1) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk V
(25) 3.20 Nespoutaný anděl (94) 4.05 Alisa - Jdi
za svým srdcem (70) 4.50 Bod G II (1)

středa 11. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po jižní Číně 10.35 13. komnata
Martina Bursíka 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Nejlepší přítelkyně. Seriál (USA,
1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak II
Vraždy v Čínské čtvrti, 1. část.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller II
Zralá na ústav. Krimiseriál (N, 2011).
Hrají Ch. Tramitz, H. von Lüttichau
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
22.00 Místo činu - Schimanski
Miriam. Kriminální cyklus (N, 1983).
Hrají G. George, E. Feik a další
23.30 MI5 VIII (4/8)
Seriál (VB, 2009). Hrají H. Norrisová, P. Firth, R. Armitage a další
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.20 Dobré ráno
4.55 Bydlení je hra
5.15 Designtrend
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.25
11.50
12.00
12.35

13.30
14.25

15.20
16.35
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20

21.30
22.30
0.00
0.45
1.25
2.00
2.35
3.25
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2757)
Ordinace v růžové zahradě 2 (549)
Dva a půl chlapa VI (9)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (2)
To pravé povolání. Krimiseriál
(USA, 2008). Hrají K. Morrisová,
J. Finn, T. Barry, J. Ratchford a další
Beze stopy (7)
Únos. Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (4)
Nesmrtelní. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají M. Harmon, M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (210)
Dva a půl chlapa VI (10)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (3)
Kousej mě. Krimiseriál (USA, 2005)
Ulice (2758)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (96)
Černé dušičky. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová, J. Dvořák a další
Námořní vyšetřovací služba X (21)
Utajená operace
Akční film (USA, 2010). Hrají
J. Anderson, E. Barkinová a další
Kriminálka Las Vegas VI (3)
Námořní vyšetřovací služba (4)
Novashopping
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (210)

6.30
6.55
7.25
7.45
9.30
10.25
12.25

13.25

14.25

16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50

0.45
1.40
2.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (7)
Winx Club III (12)
VIP zprávy
M.A.S.H (39, 40)
Prostřeno!
Julie Lescautová II (12)
Cely smrti. Krimiseriál (Fr., 1993).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Walker, Texas Ranger VII (16)
Čerokíjský tým 2/2. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (13)
Tommy je mrtvý. Krimiseriál (N,
1992). Hrají J. Heinrich, K. Pönitz,
G. Wameling, N. Seiffertová a další
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush
Romantický film (N, 2007). Hrají
L.-J. Körnerová, H. Duryn a další
Komisař Rex VII (7)
Činy mrtvých. Krimiseriál (N/Rak.,
2002). Režie W. Engelhardt
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (317)
Dítě si ukrást nenechám. Rodinný
seriál (ČR, 2014). Hrají M. Plánková,
J. Štěpnička, V. Freimanová a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 II (22)
Zub za zub. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
Policejní bažanti III (13)
Vraždy v Kitzbühelu IX (13)
Walker, Texas Ranger VII (16)

7.05 Tajemství kruhu (10) 7.50 Gilmorova děvčata IV
(2) 8.40 Mizera (7) 9.30 Beze stopy (6) 10.15 Odložené případy VI (1) 11.05 Beze stopy VII (11) 12.10
Nové trable staré Christine II (22) 12.35 Nové trable
staré Christine III (1) 13.00 Království (14) 13.45
Gilmorova děvčata IV (3) 15.00 Hon na ponorku
17.25 Království (15) 18.15 Beze stopy VII (12) 19.05
Gilmorova děvčata IV (4) 20.00 Nenávidím den sv.
Valentýna 21.45 Austin Powers: Goldmember 23.25
Perníkový táta V (3) 0.35 Utajená operace

Prima cool
10.35 Kdo přežije: Austrálie (4) 11.30 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (8) 12.35 Akta X VIII (6) 13.35
Griffinovi VII (10) 14.05 Simpsonovi II (2) 14.35
Simpsonovi II (3) 15.05 Teorie velkého třesku V (8)
15.35 Futurama II (6) 16.05 Bořiči mýtů VI (12) 17.10
Griffinovi VII (11) 17.40 Hvězdná brána III (22) 18.30
Simpsonovi II (4, 5) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (5)
20.15 Letečtí stíhači v boji (7) 21.25 Teorie velkého
třesku V (9) 21.55 Pekelná výzva 22.50 Rande
měsíce 1.00 Scrubs: Doktůrci VIII (15) 1.25 Scrubs:
Doktůrci VIII (16) 1.50 Letečtí stíhači v boji (7) 2.35
Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (25) 3.20
Rande měsíce 5.05 Akta X VIII (6)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Mraky nad mořem
10.50 Výměna manželek USA II (12) 11.50 Roseanne VII (20, 21) 12.50 Deník zasloužilé matky (7)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (1, 2) 14.20
Komisař Rex VII (6) 15.25 Diagnóza vražda III (13)
16.25 Policie Hamburk V (26) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (13) 17.55 Výměna manželek USA
III (1) 18.55 Deník zasloužilé matky (8) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VI (3, 4) 20.15 Sherlock
Holmes: Jak prosté (5) 21.20 Sběratelé kostí V (8)
22.20 Sex ve městě II (2) 22.50 Dobrá manželka III
(19) 23.50 Sex ve městě II (2) 0.30 Volejte Věštce
2.35 Policie Hamburk V (26) 3.20 Nespoutaný
anděl (95) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (71)

čtvrtek 12. února 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Tchaj-wanu 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 Hobby naší doby 10.55
Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Sullyho oběť. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak II
Vraždy v Čínské čtvrti, 2. část.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller II
Je libo dort? Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Politika, kam se podíváš... Seriál
(ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal a další
20.55 Gejzír
21.27 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Kingová II (12/13)
23.10 Kriminálka Paříž
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Všechnopárty
2.35 Dobré ráno
5.10 Designtrend
5.20 Sváteční slovo doktora Z. Susy

NOVA
5.55
9.00
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.35
13.30
14.25
15.20
16.30
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20

21.30
22.10
0.30
1.15
1.55
2.30
3.25
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2758)
Doktoři z Počátků (96)
Dva a půl chlapa VI (10)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (3)
Středeční ženy. Krimiseriál (USA,
2008). Hrají K. Morrisová, J. Finn
Beze stopy (8)
Malý velký muž. Krimiseriál
(USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (5)
Kletba. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají M. Harmon, M. Watherly
Ordinace v růžové zahradě 2 (211)
Dva a půl chlapa VI (11)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (4)
Létavice. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan
Ulice (2759)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (550)
Šťastnej chlap. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Čelisti
Dobrodružný film (USA, 1975).
Hrají R. Scheider, R. Shaw a další
Kriminálka Las Vegas VI (4)
Námořní vyšetřovací služba (5)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (211)

6.30
6.55
7.25
7.45
9.30
10.25
12.25

13.25
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55
0.50
1.45
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (8)
Winx Club III (13)
VIP zprávy
M.A.S.H (40, 41)
Prostřeno!
Julie Lescautová II (13)
Smrt vojáčka. Krimiseriál (Fr., 1993).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Walker, Texas Ranger VII (17)
Livegirls company. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (14)
Staré účty. Krimiseriál (N, 1992).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Setkání
u řeky
Romantický příběh (N, 2007).
Hrají S. Schüttová, J. Sosniok,
M. Ahrensová a další
Komisař Rex VII (8)
Jeden musí zemřít. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (41)
Nechci mu lhát. Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (7)
Domeček z karet. Krimiseriál
(USA, 2005)
Myšlenky zločince VII (1)
Spravedlnost v krvi II (2)
Walker, Texas Ranger VII (17)

7.45 Nové trable staré Christine III (1) 8.05 Nová
cestománie 8.40 Tajemství kruhu (11) 9.25 Gilmorova děvčata IV (3) 10.15 Beze stopy (7) 11.05 Odložené případy VI (2) 11.55 Beze stopy VII (12) 13.00
Nové trable staré Christine III (2, 3) 13.45 Království
(15) 14.35 Gilmorova děvčata IV (4) 15.50 Nenávidím
den sv. Valentýna 17.25 Království (16) 18.15 Beze
stopy VII (13) 19.05 Gilmorova děvčata IV (5) 20.00
Námořní vyšetřovací služba V (12, 13) 21.45 Zúčtování
23.40 Perníkový táta V (4) 0.50 Zúčtování

Prima cool
9.35 Scrubs: Doktůrci VIII (17, 18) 10.35 Kdo přežije:
Austrálie (5) 11.35 Pekelná výzva 12.35 Akta X VIII
(7) 13.35 Griffinovi VII (11) 14.05 Simpsonovi II (4, 5)
15.05 Teorie velkého třesku V (9) 15.35 Futurama II
(7) 16.05 Bořiči mýtů VI (13) 17.10 Griffinovi VII (12)
17.40 Hvězdná brána IV (1) 18.30 Simpsonovi II
(6, 7) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (6) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku V (10) 22.00
Loganova válka: Čest zavazuje 0.00 Wilfred II (4)
0.25 Scrubs: Doktůrci VIII (17) 0.55 Scrubs: Doktůrci
VIII (18) 1.15 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (26)
2.00 Wilfred II (4) 2.25 Loganova válka: Čest zavazuje 3.55 Akta X VIII (7) 4.40 Kdo přežije

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Mlha nad zámkem
Kilrush 10.50 Výměna manželek USA III (1) 11.50
Roseanne VII (22, 23) 12.50 Deník zasloužilé matky
(8) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (3, 4) 14.20
Komisař Rex VII (7) 15.25 Diagnóza vražda III (14)
16.25 Policie Hamburk V (27) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (14) 17.55 Výměna manželek USA
III (2) 18.55 Deník zasloužilé matky (9) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VI (5, 6) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně IV (7) 21.20 Sběratelé kostí V (9)
22.20 Sex ve městě II (3) 22.50 Po krk v odpadcích
(6) 23.55 Sex ve městě II (3) 0.35 Volejte Věštce
2.40 Policie Hamburk V (27) 3.25 Nespoutaný
anděl (96) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (72)

pátek 13. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po severním Vietnamu 10.35
Kluci v akci 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Vánoční příběh. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Kuchařská pohotovost
15.15 Místo činu - Schimanski
Miriam. Kriminální cyklus (N, 1983).
Hrají G. George, E. Feik a další
16.45 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Znamení koně II (5/13)
Malé výhry. Seriál (ČR, 2011). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
21.00 13. komnata Petra Jablonského
21.27 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.30 Všechnopárty
22.20 Hitparáda televizní zábavy
23.20 Profesionálové (53/57)
0.10 AZ-kvíz
0.35 Kingová II (12/13)
1.20 Bydlení je hra
1.40 Pod pokličkou
2.05 Dobré ráno
4.35 Zahrada je hra
5.00 Móda-Extravagance-Manýry
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.35
13.30

14.25

15.20
16.30
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.50
0.05
0.50
1.35
2.05
2.35
3.15
3.55
4.40
5.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2759)
Ordinace v růžové zahradě 2 (550)
Dva a půl chlapa VI (11)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (4)
Bruslařka. Krimiseriál (USA, 2008).
Hrají K. Morrisová, J. Finn a další
Beze stopy (9)
Okamžik smrti. Krimiseriál (USA,
2002). Hrají A. LaPaglia, P. Montgomeryová a další
Námořní vyšetřovací služba (6)
Širé moře. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají M. Harmon, M. Watherly, P. Perretteová a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (212)
Dva a půl chlapa VI (12)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (5)
Ulice (2760)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Soukromé pasti
Nezabiješ. Seriál (ČR, 2008). Hrají
J. Langmajer, V. Kratina a další
60 sekund
Akční film (USA, 2000). Hrají
N. Cage, G. Ribisi, A. Jolie a další
Kriminálka Las Vegas VI (5)
Námořní vyšetřovací služba (6)
Novashopping
Prásk!
Áčko
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (212)
Novashopping

6.30
6.55
7.25
7.45
9.30
10.20

12.30

13.25
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.15
1.25
3.20
4.05

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (9)
Winx Club III (14)
VIP zprávy
M.A.S.H (41, 42)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (1)
Loupež v supermarketu. Krimiseriál (Fr., 1997). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx, A. Desseaux a další
Walker, Texas Ranger VII (18)
Není cesty zpátky. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (15)
Poker. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcherová: Muž
mých snů
Romantický příběh (N, 2007).
Hrají E. M. Greinová, M. Schloo,
M. Mayová, V. Lechtenbrink a další
Komisař Rex VII (9)
Nenávist k hezkým blondýnám.
Krimiseriál (N/Rak., 2002). Hrají
A. Pschill, E. Winkensová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Rande v Římě
Romantický film (USA, 2010).
Hrají K. Bellová, J. Duhamel,
A. Houstonová a další
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Krimithriller (USA, 1994). Hrají
J. Travolta, S. L. Jackson a další
Vražedná terapie
Horor (USA, 2001)
Walker, Texas Ranger VII (18)
Wolffův revír (15)

6.50 Pes Filipes (39, 40) 7.05 Nové trable staré
Christine III (2, 3) 7.50 Nová cestománie 8.20 Tajemství kruhu (12) 9.05 Gilmorova děvčata IV (4) 9.55
Beze stopy (8) 10.45 Odložené případy VI (3) 11.35
Beze stopy VII (13) 12.40 Království (16) 13.30 Gilmorova děvčata IV (5) 14.40 Námořní vyšetřovací
služba V (12, 13) 16.25 Hotel Pod Duhou 18.15 Beze
stopy VII (14) 19.05 Gilmorova děvčata IV (6) 20.00
Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 21.50 Šílený
Max 23.40 Perníkový táta V (5) 0.30 Šílený Max

Prima cool
9.05 Futurama II (7) 9.35 Scrubs: Doktůrci VIII (19)
10.05 Scrubs: Doktůrci IX (1) 10.35 Kdo přežije:
Austrálie (6) 11.30 Autosalon 12.35 Akta X VIII (8)
13.35 Griffinovi VII (12) 14.05 Simpsonovi II (6, 7)
15.05 Teorie velkého třesku V (10) 15.35 Futurama
II (8) 16.05 Bořiči mýtů VI (14) 17.10 Griffinovi VII
(13) 17.40 Hvězdná brána IV (2) 18.30 Simpsonovi
II (8, 9) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (7) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13, 14) 22.15
Černí vrazi 0.20 Nejdelší den (2/2) 1.50 Živí mrtví
III (7) 2.35 Scrubs: Doktůrci VIII (19) 2.55 Scrubs:
Doktůrci IX (1) 3.20 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (1) 4.05 Černí vrazi

Prima love
7.40 Svatby v Benátkách (41) 8.55 Rosamunde Pilcherová: Setkání u řeky 10.50 Výměna manželek
USA III (2) 11.50 Roseanne VII (24, 25) 12.50 Deník
zasloužilé matky (9) 13.20 Jak jsem poznal vaši
matku VI (5, 6) 14.20 Komisař Rex VII (8) 15.25
Diagnóza vražda III (15) 16.25 Policie Hamburk V
(28) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (15) 17.55
Výměna manželek USA III (3) 18.55 Deník zasloužilé
matky (10) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI
(7, 8) 20.15 Tajemství nesmrtelných 22.20 Sex ve
městě II (4) 22.55 Famílie V (7) 23.50 Sex ve městě
II (4) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk V
(28) 3.20 Nespoutaný anděl (97) 4.00 Alisa - Jdi
za svým srdcem (73)
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Kouřit se neodnaučíte za týden
Lékařka Eva Králíková radí, jak se vypořádat se závislostí na nikotinu. „Zázračná léčba neexistuje,“ říká
5plus2
■ RÁDCE

podstatně usnadňují. Ať je to některá
z forem nikotinu, nebo léky na recept,
vždy platí, že by se měly užívat nejméně
tři měsíce, raději až půl roku: kouřit jste
se také nenaučili za týden. Delší užívání
léků zvyšuje úspěšnost. Také je třeba vědět, že jedna cigareta v naprosté většině
vede zpátky ke kouření, proto je důležité se z nekuřáctví těšit a užívat si jej.“

Uvědomte si, kdy si
zapalujete nejčastěji
„Kouření není zlozvyk, ale silná závislost podobná té heroinové. Že má někdo
problém přestat užívat heroin, to všichni
chápou. Ale přestat kouřit není jen podobné, ono je to dokonce o něco těžší.
Konec s kouřením neodkládejte. Nevyšlo vám to jako novoroční předsevzetí?
Nevadí. Začněte klidně 6. února, zvolte
si jakékoliv datum. Ale dodržte ho. Uvědomte si, v jakých situacích saháte po cigaretě nejčastěji... Ve stresu, po jídle,
v určité společnosti. Snažte se vymyslet,
čím tuto potřebu nahradit, jak odvést pozornost od toho, že si chcete zapálit.“

Nenechte se odradit prvními
neúspěchy. Analyzujte je
„Že vám první pokus přestat kouřit v minulosti nevyšel? Nedivte se, průměrně je
totiž úspěšný až pátý pokus. Důležité je
nevzdat to a zkusit přestat znovu. Z každého neúspěšného pokusu si můžete vzít
poučení: Co fungovalo, co mi pomohlo?
Proč a v jaké situaci jsem zase sáhl po cigaretě? Co udělám příště, až mě zase naštve kolega, abych to řešil jinak než cigaretou? Po čase bývají kuřáci zvědaví, co
s nimi jedna cigareta udělá, nebo jak jim
bude chutnat – ta odpověď je: ‚Do týdne
jsem kouřil víc než předtím.‘ Zapálit si
zkrátka už nelze ani jednou.“

Na to, jak budete vzdorovat
cigaretě, se musíte těšit
„Je tolik způsobů odvykání kouření, kolik je kuřáků. Ve vymýšlení toho, jak ne-

Nebojte se přestat kouřit
v jakémkoliv věku

Závislost na nikotinu je mnohdy silnější než na těžkých drogách, říkají odborníci na odvykání kouření.
ILUSTRAČNÍ FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
sáhnout po cigaretě, tedy buďte kreativní a dělejte cokoli, hlavně nekuřte. Pro
všechny ale platí určité hlavní zásady:
Svá nekuřácká řešení si připravte předem a těšte se na ně. Nečekejte zázrak,
ten se nestane. Nikdo a nic vám nezabrání sáhnout po cigaretě, to bude vždycky
jen na vás. Navíc každý kuřák je jiný,
žije v jiném prostředí, má jiné zájmy.“

Skutečný lék neexistuje,
ale „pomocníci“ ano
„Aby bylo odvykání lehčí, k tomu jsou
léky. Ovšem pozor, nejsou proti kouření, ale proti abstinenčním příznakům,
čili abyste se necítili zle. Nikotinové
náplasti, žvýkačky, pastilky či ústní
sprej si můžete sami koupit v lékárně,
další léky může předepsat lékař.“

Když už si nevíte rady,
obraťte se na odborníky
„Jestli se vám přestat nedaří, jste jedním z asi půldruhého milionu českých
kuřáků, kterým to také nejde. Obraťte se
proto na svého lékaře, lékárníka nebo
na některé z center pro závislé na tabáku. Tam je šance přestat vyšší, než když
to zkoušíte sami, a péče je hrazená ze
zdravotního pojištění.“

Léky užívejte měsíce
a už ani jednu cigaretu
„Počítejte s tím, že v centru pro závislé
na tabáku strávíte kolem dvou hodin.
Není ale možné všem nadiktovat, co
mají dělat, můžeme ovšem v odvykání
významně pomoci. Také léky to dnes

„Přestat kouřit má smysl vždycky – i ve
vyšším věku, i u nemocných včetně těch
s rakovinou. Kouření totiž zpomaluje hojení, snižuje účinky chemoterapie i ozařování a zvyšuje nežádoucí účinky onkologických léků. Bezpečná dávka kouře neexistuje. To dokazuje fakt, že samostatnou
diagnózou je i pasivní kouření. To se
může týkat třeba dětí z kuřáckých rodin:
takový dvouletý capart si tak mohl pořídit
vinou svých rodičů svou první nemoc.“

Eva Králíková
• Lékařka
působící
v Centru pro
závislé na
tabáku
1. LF UK
a VFN v Praze
(telefon:
224 966 608)
• Kontakty na
další centra
pro závislé na tabáku, centra
odvykání kouření v lékárnách
a další najdete na webu
Společnosti pro léčbu závislosti na
tabáku www.slzt.cz .

Tváře Rádia Impuls vyhlásily Den bez vajglů

Do akce, při které z pražských ulic zmizely stovky pohozených nedopalků
cigaret, se zapojil i moderátor Vlasta Korec.
FOTO | RÁDIO IMPULS

ČR | Den bez aut nebo den proti hluku
už má Praha dlouho. Minulý čtvrtek byl
ale Dnem bez vajglů. Vyhlásili ho moderátoři Rádia Impuls, kteří nedopalky
celý den v metropoli i dalších městech
pilně sbírali z ulic. Našli jich tisíce.
„Sbíral jsem před finančním úřadem
a vedle autobusového nádraží, snad nejhorší místo,“ líčil moderátor Ivo Apfel,
který přinesl po ranním sběru na Českomoravské do rádia pytlík plný nedopalků. Jejich počet odhadoval na 500.
Sáček předal rovnou do rukou svému
kolegovi Vlastovi Korcovi, aby ve sběru pokračoval. Ten ale v ulicích nesbíral. Musel na zkoušku do divadla, kde
ale své kolegy hlídal, zda odhazují nedopalky tam, kam mají. „U nás v divadle

jsou naštěstí kuřáci kultivovaní, takže
tam akorát vysypu popelníky,“ poznamenal. Kromě něj čistili ulice od nedopalků i další kolegové. Jak na tom jsou,
průběžně hlásili v rádiu celý den.
Rádio Impuls už čtvrtým rokem vymýšlí různé akce, aby pomohlo tam,
kde je potřeba. Minulý rok vyhlásilo
program „Rádio dobrých skutků“, při
němž pomáhali v komunitách a v regionech. Před Vánocemi si například moderátoři vyzkoušeli další neobvyklou činnost a s bezdomovci prodávali časopis
Nový Prostor. „Byla výborná zkušenost, vidět ty lidi, kteří si časopis pravidelně kupují a třeba nechávají i docela
velké dýško, čímž toho bezdomovce
podporují,“ zavzpomínal Korec. (kak)
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Tajenka: nežil opravdový život.

„Jak jsem prodával Bonyho za miliardu“
Někdejší sparťanský
útočník Wilfried Bony
přestoupil v Anglii do
Manchesteru City. Jeho
agent Dalibor Lacina
poodhalil, jak se rekordní
obchod domlouval.
ČR | Kdo byl nejdražším fotbalistou
při letošních přestupech? Ve hře byli
třeba i brankář Chlesea Petr Čech nebo
Dalibor Lacina. hvězdný útočník
Wayne Rooney. Nakonec si nejvyšší cifru připsal bývalý
sparťanský střelec Wilfried Bony.
Bohatý Manchester City za něj zaplatil jeho dosavadnímu zaměstnavateli
Swansea 25 milionů liber, v přepočtu
914 milionů korun. „Swansea si zprvu
řekla o pětatřicet milionů liber a v Manchesteru mi pak přiznali, že čekali dokonce padesát. Jsou bohatí a zvyklí na
cokoli. Smáli se: Mrzelo by nás, kdyby
to Swansea nezkusila,“ líčí Bonyho manažer Dalibor Lacina.
Právě český fotbalový agent je pode-

psaný pod největším transferem lednového přestupního období.
Jak se jedná s neskonale bohatými šejky, kteří vlastní Manchester City:
„Khaldoon Al Mubarak, poradce korunního prince Abú Dhabí, měl na sobě
dišdašu, tradiční bílý oblek, a pozval
nás do své kanceláře. Usadil nás a přinesl pěticentimetrový šanon plný Bonyho
statistik a charakteristik. Říká: Bony,
jen abys věděl, že to nebylo žádné emocionální rozhodnutí nebo nouzové řešení, sedm lidí tě sledovalo několik let.
Nebyl jsi zdaleka jediný, ale usoudili
jsme, že jsi pro nás ten nejlepší.“
Kolik toho během ledna nalétal:
„Platili jsme osmnáct letů, což bylo
zhruba 350 tisíc. Pak na mě padla obrovská únava, protože několik týdnů pracujete pod neskutečným tlakem. Ale když ve
vás pulzuje adrenalin, stres nevnímáte.“

Částka, kterou za Wilfrieda Bonyho zaplatil Manchester City, není tajemství.
Stál v přepočtu 914 milionů korun.
FOTO | NIKE

O Bonyho životním kroku:
„Nezajímalo mě žádné levné řešení,
musela se najít adekvátní a důstojná
cena. Swansea za Bonyho, včetně bonusů, zaplatila zhruba sedmnáct milionů liber a já chtěl, aby netratila. Zároveň
jsme Bonymu chtěli vytvořit status skutečně drahého hráče, jako výraz exkluzivity. To se povedlo.“
(jap, iDNES.cz)

INZERCE

Termínované vklady
nabízí jistotu zhodnocení
Současná nabídka spořících
produktů u bank i družstevních
záložen je velmi široká. Ne
všechny vám však přinesou
kýžený výsledek v podobě
zhodnocení vašich prostředků.
Jak se tedy rozhodnout, který
produkt vybrat? U běžných účtů je
problémem nízký úrok, který
v mnoha případech nepřekoná míru
inﬂace. Spořicí účty sice často lákají
na zhodnocení až 1,7 % ročně, ale
pouze při splnění určitých podmínek.
Navíc ČNB ve své prognóze pro
4. čtvrtletí odhaduje inﬂaci ve výši
1,5 %. I ty nejvýhodnější spořicí účty
tak budou znamenat pouze malé
zhodnocení vašich prostředků.
Jistotu významnějšího zhodnocení
přinášejí termínované vklady. „Naše

TERMÍNOVANÉ VKLADY

VÝNOS AŽ

maximální sazba úročení je při spoření v eurech 3,4 % a při spoření
v korunách 2,9 %. Záleží na tom, na
jak dlouhou dobu si své peníze uložíte,“ říká Renata Kupcová, obchodní
ředitelka společnosti AKCENTA,
spořitelní a úvěrní družstvo.
Termínované vklady svým zaměřením představují konzervativní
strategii se zaručeným výnosem.
Úroková míra je garantována po
celou dobu vkladu a nehrozí tak její

snižování, jako u zmiňovaných
spořicích účtů. „Naši klienti velmi
oceňují, že jim jsou úroky připisovány na běžný účet každý měsíc.
Mohou tak se svým výnosem dál
nakládat,“ doplňuje Renata Kupcová.

Zdroj: internetové stránky jednotlivých ﬁnančních institucí k 28. 1. 2015

NABÍDKA
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ
10 VOLNÝCH
MINUT DO VŠECH SÍTÍ

Z TÉTO NABÍDKY A ZÍSKÁTE
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Tel.

GARANCE ÚROKOVÉ MÍRY
POJIŠTĚNÍ VKLADŮ I ÚROKŮ
JEDNODUCHÉ SJEDNÁNÍ
online na www.ﬁnance.akcenta.eu
nebo na pobočce v Hradci Králové
(Gočárova 312/52, tel.: 498 777 700)
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ROČNĚ

Navíc jsou v případě bank i družstevních záložen vklady i úroky ze
zákona pojištěné do výše 100 tisíc
euro (přibližně 2,7 milionu) a střadatelé se tedy nemusí o své ﬁnance
obávat.

Termínované vklady s nejvyšším výnosem pro 3letý vklad v CZK
bankovní instituce
min. vklad
zhodnocení p.a.
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
1.000 Kč
2,7 %
Artesa, spořitelní družstvo
20.000 Kč
2,65 %
Záložna Creditas
5.000 Kč
2,5 %
J&T Banka
100.000 Kč
dvouletý vklad 2,4 %
Evropsko-Ruská banka
500.000 Kč
2,4 %

VOLEJTE
ZDARMA

Ce

2,9%

te

ve

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02022015 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.2.2015 do 31.3.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VOLÁNÍ OD

0,96
Kč/min.

'8
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Trutnovsko

Štantejský je stoprocentní

Špindlerovský závodník vládne Českému poháru ve skialpinismu. Letos zatím ještě nenašel přemožitele
TOMÁŠ PLECHÁČ
ŠPINDLERŮV MLÝN | Kdo čekal, že letošní Český pohár ve skialpinismu přinese dramatickou podívanou, musí být
jeho průběhem zklamán. Všechny tři dosavadní závody se totiž odehrály jako
přes kopírák: Michal Štantejský ze
Špindlerova Mlýna vítězí, Radoslav
Groh z Vrchlabí dojíždí na druhém místě. Stejný scénář se opakoval také poslední lednovou sobotu na třetím pohárovém podniku ve Špindlerově Mlýně.
Domácí borec vyhrál o dvě minuty.
Michal Štantejský má nakročeno k
vyrovnání či dokonce překonání dva
roky staré vítězné série, která se povedla právě Radoslavu Grohovi. Tehdy vyhrál čtyři pohárové závody v řadě a přemožitele našel až ve finálovém klání.
Shodou okolností to byl aktuální lídr seriálu, kdo Grohovu velkou sérii v posledním závodě sezony přerušil.
„Sezona bude ještě dlouhá, na jaře se
už může projevit únava. Netroufal bych
si teď říct, že vyhraju všechny závody,“
říká skromně Michal Štantejský, který

Špindlerovský borec Michal Štantejský má nášlapnuto k celkovému vítězství v domácím skialpinistickém poháru. FOTO | ARCHIV SKIALP RACE DOLNÍ MORAVA
oproti předchozím letům zařadil do letní přípravy více vytrvalostních běhů.
„Nemám vysvětlení, proč se mi letos
tak daří. V zimě, až na soustředění v Ra-

INZERCE

Střední škola zahradnická,

Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1, tel.: 493 552 121
e-mail: info@zahradnicka-skola-kopidlno.cz
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz
www.facebook.com/zahrskola

41-44-M/01 ZaHradnictví
- čtyřleté střední vzdělání s maturitou
Specializace: Zakládání a ošetřování parků a zahrad
Floristika Tržní úpravy zahradnických produktů

•

•
•

41-43-M/01 rybářStví
- čtyřleté střední vzdělání s maturitou

41-52-H/01 ZaHradníK
- tříleté střední vzdělání s výučním listem

41-44-L/51 ZaHradnictví
- nástavbové studium (denní forma)

41-52-E/01 ZaHradnicKé prácE

•

- tříleté střední vzdělání s výučním listem
Zaměření: Floristika Údržba a ošetřování zahrad
Produkční zahradnictví Stipendia pro všechny obory!

•

•
•

Dny otevřených dveří: 7. 2. 2015

kousku, jsem toho zas tolik nenatrénoval, protože u nás nebyl sníh,“ dodává
vedoucí muž seriálu.
Největším rozdílem špindlerovský

skialpinista zvítězil na druhém pohárovém podniku v Dolní Moravě. Druhého
Groha v cíli dělilo propastných 15 minut. Ostatní závody už byly vyrovnanější, rozdíl se pohyboval od jedné do
dvou minut.
„Michalovi se letos hodně daří a bude
těžké ho porazit. Výkonnostně se cítím
dobře, ale zatím se srovnávám s technikou,“ říká Radoslav Groh, kterého navíc v posledních dnech trápily zdravotní problémy. „Udělám maximum pro
to, abych letos vyhrál aspoň jeden
závod,“ věří předloňský šampion.
Domácí pohár ve skialpinismu pokračuje 14. února v Krušných horách, poslední dvě akce seriálu přivítají Krkonoše. První březnový víkend se v Rokytnici nad Jizerou uskuteční závod O dřevěného Krakonoše, o týden později soutěž
vyvrcholí finálovým podnikem ve
Špindlerově Mlýně, které bude zároveň
mistrovstvím České republiky. Ještě
předtím čeká oba vedoucí muže tuzemského poháru mistrovství světa ve skialpinismu, které od druhého únorového víkendu hostí švýcarské Verbier.

