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V zásuvce stejná.
Na faktuře
levnější.
Ušetřete za elektřinu.
A za plyn taky!

Více na w w w.yello.cz
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Vánoční
inspirace...

3650 Cream

587,-

cena za rozměr 60x110 cm

Kč/ks

luxusní kusové koberce

Istanbul

3640 Brown

materiál 100% PES shaggy,
výška vlasu 45 mm, více vzorů
a barevných kombinací

Lps

KUPON NA SLEVU

%

Platí pouze do 31. 12. 2018!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

3640 Cream

máme

PŘIJĎTE SI

největší výběr

koberců,
PVC a vinylu

bytové PVC v šířích

nabízíme také

poskytujeme
p y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

řezání podlahové
krytiny na míru

5m

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz
obšívání
koberců

vaše zbož
zboží vám
dovezeme po ce
celé ČR

PRO DÁ
DÁREK
ÁR

při nákupu nad 2000 Kč
koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Platí do 31. 12. 2018
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

-15
při nákupu

5 plus 2 12/2018

3650 Black

Jan Cina

Společná realitní
a advokátní kancelář

Čerti u mě
vyvolali
hysterák

7. 12. 2018

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
INZERCE
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JURIS REAL, spol. s r.o.

…str. 6 a 7

Konec
po půl
roce

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

OCHOTNÍCI V NADĚJKOVĚ

Každý rok baví diváky
novou hrou
...str. 4 a 5

Na jaře už s Táborskem o záchranu hrát nebude. Trenér Kamil Tobiáš se po půlroční misi u A-týmu ve
druhé lize vrací k mládeži. Za jeho
odvoláním stojí třináct získaných
bodů a předposlední místo v tabulce. Více čtěte na str. 31

PRVNÍ DĚTI REPUBLIKY

Století očima pamětníků
narozených roku 1918 ...str. 10 a 11

FOTO | PETR LEMBERK

Silnice protne Tábor
Jihočeský kraj hodlá v příštích čtyřech letech utratit
za nové komunikace 1,8 miliardy korun. V Táboře se
dočkají propojky na východě města za 180 milionů.
LUKÁŠ MAREK
TÁBOR | Pořádný balík peněz hodlá z
evropských fondů získat Jihočeský kraj
na stavby nových silnic. A v seznamu
těch nejdůležitějších nechybí ani Tábor.
Druhé největší město regionu se má dočkat nové přeložky. Propojí tam místní
komunikace ve směru jih – sever mezi
Chýnovskou a Vožickou ulicí na východě města.
Silnice dlouhá přes 1,5 kilometru by
měla stát 180 milionů korun a předpokládané dokončení je v roce 2020, když
stavět by se mělo začít už v příštím

roce. Zastupitelé Jihočeského kraje pro
tyto a další projekty v listopadu schválili, že podají dalších osm žádostí o dotaci z programu IROP, pomocí něhož se
čerpají evropské peníze. „Z celkové
částky 1,834 miliardy korun, kterou se
chystáme proinvestovat, pochází 1,48
miliardy z IROPu, 0,261 miliardy ze
státního rozpočtu a zbytek, 93 milionů,
uhradí kraj,“ upřesnil první náměstek
hejtmanky Josef Knot. Kromě nových
úseků se má dostat i na modernizaci povrchů 45 kilometrů silnic v regionu.
Kolem Tábora už sice vede dálnice
D3, to však neznamená, že by byla do-

pravní situace ve městě vyřešená. Na východě motoristům nová přeložka pomůže při cestě od místní části Měšice směrem na sever a zpátky. Ulehčit by to
mělo například provozu v Soběslavské
a Chýnovské u Ústeckého Předměstí.
V centrálnější části Tábora pak už řidiči, ale i další obyvatelé netrpělivě čekají, až skončí první etapa rekonstrukce
Budějovické ulice. Už skončila pokládka základní vrstvy komunikace a v pondělí 3. prosince měla začít pokládka finálních vrstev asfaltu. „Lze proto téměř
jistě říci, že nejpozději k 14. prosinci
bude provoz na Budějovické ulici obnoven. Dokončovat se ještě mohou práce
na chodnících, výsadbě stromů, závlahovém systému a podobně, a to podle počasí,“ informoval Karel Hotový, vedoucí odboru investic táborské radnice.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

ZKÁZA FRANKLINOVY EXPEDICE

Mise plná objevů skončila
kanibalismem a smrtí ...str. 12 a 13

ZIMNÍ DEHYDRATACE

Mráz umí z těla velmi rychle
odčerpat tekutiny
...str. 19
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Ochotníci přečkali dvě světové
Ochotnický divadelní
spolek Fikar z Nadějkova
slaví 120. výročí svého
vzniku. Divadelníci baví
publikum hrou o
prohřešcích současných
politiků.
JOSEF MUSIL
NADĚJKOV | Nevzpomínám si, že by
někdy moderátor televizní talk show pozval do svého pořadu ochotnického herce. Ochotníkům ale nezájem velkých médií nevadí, věnují své zálibě spoustu volného času a obecenstvo se na jejich vystoupení těší. Stejné je to i v Nadějkově.
Zdejší divadelní a osvětový spolek Fikar
vede principál Jaroslav Souček.
Proč vlastně nadšenci hrají v Nadějkově divadlo?
Protože jsme dobrá parta. To je, myslím, podstata každého ochotnického
souboru na menší obci. Máme se navzájem rádi a umíme se bavit. Kdybychom
nehráli divadlo, jistě bychom se setkávali při jiných příležitostech. Ale divadlo
je nejlepší způsob, jak potěšit i ostatní.
Na premiéry našich her přichází tolik diváků, že je musíme hrát dvakrát po
sobě, protože všichni by se do divadelního sálu v hostinci U Jandů nevešli.
Jaký typ her má vaše publikum nejraději?
Komedie, jiný žánr ani nehrajeme. Má
to dva důvody. K tomu, abyste se rozplakal, vám dneska stačí, když si pustíte televizi. Ale pokud jdete na divadelní vystoupení svých přátel, očekáváte, že vás
pobaví a odpočinete si. Druhým důvodem je, že málokteří ochotníci mají herecky na to, aby přesvědčivě zahráli váž-

né role. Zato v komediálním žánru jsou
zpravidla jako doma. Do dějové linky
umějí zakomponovat i občasné nechtěné kiksy a obecenstvo to vždycky ocení.
Kdy se vám naposledy něco takového přihodilo?
Loni, když jsme hráli v Plánici hru Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra.
Mně připadla role zřízence pohřebního
ústavu. Pečlivě jsem se na ni připravil,
ale jakmile jsem vstoupil na pódium,
úplně mi vypadl text. Diváci zvědavě zašuměli, když jsem se přesouval
k portálu, kde sedí nápověda. Bylo jasné, že se něco stane.

se diváci utišili, vybavila se mi zapomenutá replika a hra pokračovala tak, jak ji
napsal anglický autor Michael Cooney.
Plánice je poměrně daleko od vaší
domovské scény.
Je to nejvzdálenější destinace, kde pravidelně vystupujeme. Navázali jsme
s místními divadelníky přátelství a spolupráci, protože právě v Plánici se narodil obrozenec Antonín Čechoslav Fikar.
Díky němu se v Nadějkově hraje ochotnické divadlo už od roku 1862.

A stalo se?
Podíval jsem se na naši nápovědu
Zdeničku Bendovou, což je signál, aby nadhodila repliku. Když
spatřila dokonale zoufalého funebráka, rozesmála se tak, že ze
sebe nevydala slovo. Asi jsem byl
první herec na světě, který odboural nápovědu. Ale tenhle výkon mi
vzal veškeré improvizační schopnosti. Publiku se pak naskytl neuvěřitelný zážitek. Člověk
v pohřebáckém kostýmu jim
na pódiu řekl: Promiňte, já
jsem zapomněl svou
roli. Následovala dlouhá salva
s m í chu.
Když

Principál nadějkovských ochotníků Jaroslav Souček (na velkém
snímku) se netají tím, že jako
amatérský herec bojuje
s trémou. Potrápila ho
i při loňském provedení hry Habaďůra, jejíž
atmosféru
zachycují
přiložené
fotografie.
FOTO
| ARCHIV
SPOLKU
FIKAR

„

Tábor se dočká nové silnice za 180 milionů
DOKONČENÍ ZE STR. 3

A do třetice dopravní stavba, která se citelně dotýká řidičů z Tábora, ale i dalších
motoristů. Ředitelství silnic a dálnic
věří, že se brzy podaří prolomit kauzu nedokončené části dálnice D3 u Tábora.
Čeká, až ministerstvo dopravy vydá
nové stavební povolení, takže se pak stroje po skoro 15 letech nečinnosti zřejmě

ŘSD věří, že se podaří prolomit kauzu
nedokončené části dálnice D3 u Tábora.

opět dají do pohybu. Až poté hodlá stát
řešit odškodné, jež přiznal soud majitelům tamního motocentra Bratránkovým,
kteří chtějí mít ke své nemovitosti sjezd
z dálnice. Letos na začátku roku se sice

zdálo, že do jeho konce už bude v místě
hotovo, další komplikace však zahájení
prací nakonec zase odsunuly. Co se týká
dalších velkých projektů, které Jihočeský kraj plánuje stavět za evropské pení-

ze, mezi nejzásadnější patří vybudování
dalších dvou obchvatů v regionu. Jeden
má vzniknout kolem Vlachova Březí na
Prachaticku, druhý kolem Strážkovic nedaleko Českých Budějovic. Východní
obchvat Březí dlouhý 1,1 kilometru za
173,4 milionu korun má vyrůst v letech
2021 až 2022 a severovýchodní přeložka
u Strážkovic o délce 2,1 kilometru za
149 milionů v letech 2020 až 2021.
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války. Pak je zrušili komunisté
Jméno Čechoslav je jako vystřižené
z nějaké cimrmanovské hry…
Ale jeho nositel skutečně existoval. Své
poslání českého vlastence bral velice
vážně, proto si zvolil takové jméno.
Nicméně když se podíváte na jeho podobiznu na hrobě v Nadějkově, kde je pochován, odhadnete, že měl jistě i smysl
pro humor. V nadějkovské farnosti působil od roku 1846 až do své smrti o dvacet let později. Místní ochotnický soubor se v roce 1898 z úcty k němu pojmenoval Fikar a dal svému počínání charakter oficiálního spolku. Letos je to už
120 let.
Prozraďte nějakou zajímavost z tak
dlouhé historie.
Nejzajímavější je asi to, že spolek Fikar
přečkal dvě světové války, ale v mírové
době ho zrušili komunisté. Zdejší zemědělský a zbožně založený kraj nikdy neoplýval náklonností k bezbožným revolučním idejím. V polovině 60. let došlo
k jakémusi konfliktu, kdy ochotníci
s největší pravděpodobností odmítli
hrát nějakou takzvaně pokrokovou hru.
Papaláši z národního výboru se jim pomstili tím, že nechali zbourat ochotnic-

Zdejší kněz
Tomáš Gereon
Biňovec inicioval
pokračování
v ochotnické tradici
v Nadějkově před
dvaceti lety.

ké jeviště v hostinci U Jandů a vyházet
příslušenství a rekvizity před hospodu.
Jako záminka jim posloužilo malování
sálu hostince. A tím nadlouho skončilo
divadlo v Nadějkově.
Ale spolek Fikar dnes existuje. Jak
došlo k jeho znovuzrození?
Opět zásluhou duchovního. Stalo se to
před dvaceti lety, když zdejší kněz Tomáš Gereon Biňovec inicioval pokračování v ochotnické tradici. U zrodu navazujícího souboru stál nadějkovský zemědělský inženýr a pozdější starosta Zdeněk Černý, členové dvou rodin Bendových, jedna je z blízké Hronovy Vesce

a druhá z Petříkovic, a také rodina Kabíčkova z Nadějkova. Ti dali dohromady partu nadšenců, která zahájila novodobou historii spolku Fikar uvedením
hry Kýž bych se byl neoženil Jana Nepomuka Štěpánka. Od té doby každou sezonu hrajeme novou hru. Vedle činoherní sekce máme i loutkové divadlo.
Pokud vím, bydlíte v Praze. Proč vedete ochotníky právě v Nadějkově?
S manželkou obýváme chalupu v nedalekém Chlístově a jsme tam častěji než
v Praze. Když vznikal nový spolek Fikar,
bylo nutné vybudovat i scénu a technické
zabezpečení. Protože jsem se tehdy profesně zabýval výrobou ocelových konstrukcí, poprosil mě Zdeněk Černý, jestli
bych zhotovil rámy na kulisy. Rád jsem
vyhověl a následovala další prosba: Chybí nám role sluhy, sehrál bys to? Jsou to
jen čtyři věty. Přikývl jsem, přestože trpím strachem z veřejného vystupování.
Jakmile se ozval první smích a potlesk,
věděl jsem, že mezi ně patřím, přestože
mnou lomcovala tréma. Svádím s ní tuhý
boj dodnes.
A vidíte, zvolili vás i za principála.

Kterou hru nyní hrajete?
Komedii Ve státním zájmu. Napsal ji
současný český autor Antonín Procházka, jemuž se v divadelních kruzích přezdívá plzeňský Moliére. Hra pojednává
o nepraktickém filmaři, který se snaží
získat peníze pro svoje projekty tím, že
svůj byt pronajímá vysoce postaveným
lidem politiky. A ti se v něm věnují rozkoším mimomanželských vztahů.
Věřím, že takový námět by ocenil i
sám Antonín Čechoslav.
Také doufám v jeho smysl pro humor.
A kdyby snad měl přece jen nějaké pochybnosti, jistě by ho obměkčil fakt, že
na něj stále myslíme jako na svého zakladatele i patrona. V roce 2012, u příležitosti 200. výročí jeho narození, jsme
nechali vytvořit tři jeho portrétní reliéfy. Jeden zdobí rodný dům v Plánici,
druhý je instalovaný nad vchodem nadějkovské fary a třetí jsme zavěsili nad
dveře do sálu v hostinci U Jandů, kde
zkoušíme a uvádíme všechny své premiéry. A abychom si přízeň svého patrona
ještě více pojistili, dali jsme těmto prostorám název Sál Antonína Čechoslava
Fikara.
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VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ LEVNĚJŠÍ
NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!

Vánoční dárkoVý
poukaz
pro Vás čı Vaše blízz ké

1.000,- kč

k z a koupen
n ým dıoptr. b rýlím

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou
technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují na principu infračerveného záření a proudění teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu se keramický nebo metalový panel stane
krásným doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře. Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný
také pro rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět do vymrzlé chaty. Regulace panelu
je možná přes prostorový termostat, zásuvkový
termostat nebo časovač. Metalový topný panel
má integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat teplotu jak samotného panelu,
tak i teplotu v místnosti.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el.
•

přímotop má spotřebu 2000W/hod,
Teploceramic pouhých 370W/hod)
Krytí IP54, jednoduchá instalace

V NABÍDCE KERAMICKÉ I METALOVÉ PANELY

TEPLOCERAMIC SWRE 700
(700 W, vytopí až 16 m2 / 35 m3, METAL)

nyní jen za 5 690,- Kč

sleva 500,- Kč

TEPLOCERAMIC SWRE 1000 nyní jen za 6 190,- Kč

(1000 W, vytopí až 24m2 / 50 m3, METAL)

sleva 500,- Kč

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA!!!
Banes optik, tř. 9. května 1989, tábor - naproti české spořitelně
tel.: 730 171 267 www.banesoptik.cz info@banesoptik.cz

•

Teploceramic tel.: +420 608 201 041
e-mail: obchod@teploceramic.cz www.teploceramic.cz

•

•

Hledáme obchodní spolupráci
s velkoobchody
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Cítím, že ve svém věku bych
Herectví se věnuje už řadu let, ale ten pravý kolotoč
v showbyznysu zažil Jan Cina poprvé před dvěma roky.
Tehdy zazářil v pořadu Tvoje tvář má známý hlas a od
té doby jde z role do role. Nyní ztvárnil hlavního hrdinu
v pohádce Čertí brko. Je ale také tváří iniciativy,
která podporuje právo manželství pro všechny. „Mnozí
lidé mě stále dokážou překvapit, jak předpotopní
názory na homosexualitu mají,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V předvánoční pohádce Čertí brko
si Ondřej Vetchý poprvé od legendárního snímku S čerty nejsou žerty zahrál
pekelníka. Dokonce toho nejvyššího.
Jeho syna představuje Jan Cina. „Ondřej několikrát řekl, že za mě a mého přítele Péťu by se klidně šel poprat. I kvůli
tomu je to pro mě hrdina,“ hodnotí Cina
svého o generaci staršího kolegu.
V nové pohádce Čertí brko se z vás
stal pekelník Bonifác. Bál jste se jako
dítě čertů?
Ano. Bál jsem se dokonce natolik, že
když u nás byl poprvé Mikuláš s čertem
a andělem, rodiče si to nahráli na audiokazetu. Ta pořád existuje a obsahuje asi desetiminutový hysterický řev. Kdyby si
tenhle záznam tehdy poslechl někdo ze sociálního odboru, asi by mě ihned odebrali
rodičům. Byl to pro mě do té doby nejhorší zážitek. Potom už u nás čert s Mikulášem nikdy nebyli. Vždycky na mě čekal jenom balíček za oknem.
To jste byl tak zlobivé dítě, že jste měl
před čertem černé svědomí?
Tolik zase ne. Já jsem se spíš bál skutečně
té možnosti, že mě odnese ze světa a už nebudu existovat. Že přijdu o rodiče a lidi kolem sebe. Tehdy bych to tak nejspíš nepojmenoval, ale svým způsobem to vlastně
byl strach ze smrti. Samotný čert mě až tolik neděsil, spíš to, co by mohl udělat.
Jak vás tak poslouchám, vypadá to,
že jste už hodně brzy začal řešit existenciální otázky.
Ano, asi jsem s nimi začal opravdu brzy,
a myslím, že v mých třiceti letech by bylo
dobré je konečně přestat řešit, protože mě
to zaměstnává celý život. (smích)

Vraťme se tedy raději k pohádce. Tamější peklo určitě nebylo tak děsivé
jako vaše dětské představy.
U nás v pohádce je peklo moc hezky strukturované. Je to takový úřad, kde věci vlastně fungují, ale je tady určitá paralela k lidskému světu, kde je systém místy tak složitý, že mu vlastně nikdo nerozumí. Moje
postava čerta Bonifáce se tomuhle snaží
vyhnout, je to vynálezce, který žije tak trochu ve vlastním světě. Jednou ale něco přežene a je vyslán na svět mezi lidi, kde je ze
začátku ztracený. Vůbec nechápe lidi, jejich city a podle jakých vzorců se chovají.
Jak jste hledal klíč k postavě čerta?
Snažil jsem se představit si sám sebe v takové situaci a ve spoustě věcí jsem Bonifácovi rozuměl. Také mi připadá, že svět kolem sebe pořád ještě poznávám, různě se
omlacuju a spoustě věcem pořád nerozumím. Nejvíc mám pocit, že nerozumím
sám sobě.
Ještě pořád?
V pubertě člověk pořád něco řeší, pak má
pocit, že už ví, což později střídá pocit, že
ví jen trochu… Pořád se to mění. Na jaře
mi bylo třicet a vnímám to jako takový mezník. Přeci jen už je to nějaká
doba, co člověk sám se sebou existuje, takže se teď víc dívám na to,
co bych chtěl a nechtěl, jak funguju a nefunguju, a do toho vám život dává pořád nějaké přihrávky,
které musíte vybírat a učit se na
ně reagovat.

Vančura, pozn. red.) s ním už točil dva filmy, takže jsem ho znal z vyprávění. Péťu
si moc oblíbil, a aniž bychom se my dva
znali osobně, tak se z něj stal takový náš
ochránce a strašně za nás bojuje. Několikrát řekl, že by se za nás šel klidně poprat.
Když jsem s ním konečně měl možnost
pracovat i já, zjistil jsem, že té křehkosti,
kterou si on spojil se mnou, v sobě má
vlastně také hodně. Je to obrovský mistr
svého řemesla, který se ale zároveň nestydí přiznat chybu nebo třeba jen prostý
fakt, že něco neví. I kvůli tomu je to pro
mě takový hrdina.
Když jste zmínil, že by se za vás Ondřej Vetchý i pral, mířil jste tím k otázce manželství pro stejnopohlavní
páry? Hodí se vysvětlit, že vy i váš

partner jste tvářemi iniciativy „Jsme
fér“, která podporuje právo manželství pro všechny.
Ano. Myslím, že on to tak má obecně,
když cítí nějakou nespravedlnost vůči komukoli. Když jsme se společně bavili, řekl
mi, že nechápe, proč spolu lidé stejného pohlaví nemohou sdílet lásku oficiálně, což
je u nás forma manželství. Je zde možná jenom registrace, která je ale právně naprosto neodpovídající manželství. V rámci téhle problematiky nám moc fandí. Je příjemné od takového chlapáka cítit podporu.
Registrujete v poslední době nějakou
výraznější společenskou změnu, pokud jde o pohled na sňatky homosexuálů?
Myslím, že je to hodně pozvolné. Také si
uvědomuju, že můj pohled na věc hodně
ovlivňuje skutečnost, že žiju v bublině.
Čím dál tím víc se mi to potvrzuje.
Myslíte v pražské umělecké bublině?
Přesně tak. Já sám mám pocit, že pohled
na homosexuály je skoro ideální, ale stačí
dostat se mimo tuhle bublinu a zjistíte, že
tak ideální to zase není. Mnohdy vás pak
svými předpotopními názory překvapí
i lidé, od kterých byste to nečekali. Další
věc je informovanost. Když jsme podpořili iniciativu Jsme fér, spousta lidí v našem
okolí se podivovala nad tím, že se nemůžeme brát, protože měli za to, že registrace
je totéž. Vůbec jim nedocházelo, že registrace neznamená de facto téměř nic. Bude
to asi ještě hodně dlouhý proces, ale je potřeba vydržet.

Ondřej Vetchý se nechal slyšet,
že v pohádce mu svou křehkostí připomínáte jeho samotného, když hrál před lety mladého čerta Janka v legendární pohádce S čerty nejsou žerty.
Jak se vám s ním pracovalo?
Práce, ale možná ještě víc samotné
setkání s ním, pro mě byly strašně hodnotné. Můj partner Péťa (herec Petr

Jan Cina

Narodil se 20. března 1988 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval
Katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU.
■ Hraje v divadlech, k jeho nejznámějším rolím patří ta hlavní v oceňované hře Podivný
případ se psem.
■ Účinkuje na festiválcích pantomimy, pohybu a improvizace, pracuje také pro dabing.
■ Z televize je známý díky seriálům Dáma a Král, Pustina, Svět pod hlavou,
či z pohádkového filmu Kouzla králů.

■

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika

7. prosince 2018 7

měl ještě jiskřit, ale nejde mi to
Zpět tedy k herectví. Sice vám už bylo
třicet, ale přitom bych vám z fleku věřila i roli postavy o deset let mladší.
Pro herečku je to určitě výhoda, ale
platí to i pro muže?
Vím, že mě lidé vnímají jako mladšího
a také tak ke mně mnohdy přistupují. Zjišťuju, že to pro mě už není úplně ideální
a chtěl bych to spíš změnit. Teď to nevztahuju jen k herectví, ale myslím to obecně.
Jenže s tím, jak vypadám, zřejmě mnoho
nenadělám. Možná je to ale z větší části
dané tím, že člověk sám na tu hru přistoupí a i on sám si nepřikládá takovou váhu.
Tím pádem ho nemůžou brát vážně ani
ostatní. Jinak je to samozřejmě i výhoda.
Hrajete sice mladší roli, ale zároveň máte
víc zkušeností. Může to ale dopadnout
i tak, že budu hrát pořád mladíčky, pak se
to zlomí a bude ze mě najednou důchodce. Nebude žádná fáze mezi tím.
To, že působíte mladší, je určitě žádoucí
i pro představení Malý princ v divadle
Studio DVA, které mělo premiéru začátkem prosince. Věříte, že mě pro tuhle
roli nenapadá nikdo příhodnější než vy?
To vám moc děkuju. Kryštof Marek, který s tímhle projektem přišel a složil
k němu hudbu, mi řekl, že ve mně tuhle postavu vidí od začátku. Součástí zkoušení
pro mě je i to, že se snažím uvěřit tomu, co
mi vy všichni říkáte, a poddat se tomu.
Říkám si, že když ve mně ostatní Malého
prince vidí, asi to tak opravdu je.
Knížka Malý princ je sice pro děti, ale
zároveň nutí přemýšlet i dospělé. Četl
jste ji už jako dítě?
Poprvé jsem ji četl v jedenácti nebo ve dvanácti letech a tušil jsem, že jsou tam i věci,
kterým nejsem schopen rozumět a že to

„Mně tenhle pan Cina v takové své křehkosti trochu připomíná čerta Janka Vraníka, jehož jsem hrál, když jsem byl
ještě chlapeček, a to je moc
milé,“ uvedl na adresu svého
mladšího hereckého kolegy
Ondřej Vetchý. Oba kumštýři se potkali v pohádce Čertí
brko, která na konci listopadu vstoupila do kin.

V divadle Studio DVA se po boku Bereniky Kohoutové zhostil Jan Cina role prince v představení Šíleně
smutná princezna. Původní filmové zpracování patří
k jeho nejmilejším pohádkám. „Mám tuhle pohádku
strašně rád vizuálně. Líbí se mi, kdo v ní hraje, jaká je
v ní hudba, prostě všechno. Navíc se její část točila
v Blatné, odkud pochází moje maminka a kde jsem trávil dětství u babičky,“ říká Jan Cina. Foto: Václav Beran
není jen taková pohádka o beránkovi. Čím
je člověk starší, tím častěji může v tom příběhu najít i sám sebe. Zároveň je v ní také
hodně zajímavých otázek, které by vás
mohly přivést na určitou cestu a nakonec
snad i ke správnému cíli. Chtěli bychom,
aby tohle představení zaujalo děti, ale aby
si v něm našli smysl i dospělí. Bude to pořádný oříšek, ale už to, že se o něco takového pokoušíme, mi připadá skvělé.
O roce 2016 novináři často psali jako
o roce Jana Ciny. Ovládl jste tehdy ještě hodně populární show Tvoje tvář

má známý hlas, stal se z vás vařič pervitinu v mimořádně povedeném seriálu Pustina, a navíc jste si zahrál i ve vánoční pohádce Slíbená princezna.
Když se ale podívám na výčet vašich
dalších projektů, vypadá to, že jedním rokem to našlapané období vůbec neskončilo.
To je pravda, neskončilo. Pořád se to jakoby veze a úplně upřímně, snažím se teď
pracovat na tom, abych si to dokázal užívat. Někdy přemýšlím, jestli se to neveze
až trochu moc a jestli není na čase zpomalit a říct si: OK, možná bych teď z toho vla-

ku chtěl vystoupit a jít zase chvíli pěšky
s krosnou na zádech.
Máte pocit, že už narážíte na svůj limit?
Ano. Vím, že tady teď možná abstraktně plácám, ale je to tak. Možná je to nějaká únava
materiálu, ale zase si říkám, vždyť jsem na
takovou únavu ještě mladý. Jenže když se
rozhlédnu kolem sebe, vidím, jak jsou ostatní nadšení, plní energie a jak jiskří. Cítím,
že bych také měl takhle jiskřit, ale nejde mi
to. Teď cítím, že Malý princ je pro mě zatím
vrchol. Co bude po něm, se teprve uvidí.
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Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli
nesplacenému úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání nejen byt, ale že
splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže Renta z nemovitosti.
Před 2 lety si pan Karel půjčil peníze na nákup auta.
Tehdy to byla výhodná koupě. S autem byl spokojený,
žádná skrytá vada a mohl si užívat cestování a výlety
za Prahu.
Časem se Karlovi výrazně změnila finanční situace
a splátky půjčky ho začaly velmi zatěžovat. A tak půjčku
přestal splácet. To se mu však vymstilo. Věřitel začal
dluh po Karlovi vymáhat soudní cestou, a tak se dluh
časem i s úroky vyšplhal téměř na dvojnásobek ceny

Výhody Renty z nemovitosti:
> získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
> za Vašeho života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
> zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
> můžete žít důstojněji a život si více užívat

vozidla. Karlovi hrozil nucený prodej bytu. Bezvýchodná
situace však nakonec má řešení. Jmenuje se Renta
z nemovitosti. Karlův právník o ní slyšel od kolegy
a hned tušil, že by to mohlo být řešení Karlovy situace.
Karel neváhal, rychle se sešel se zástupci společnosti
FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti v ČR jako jediná
nabízí, aby zjistil co a jak.
Zjistil, že problém, který řeší i on sám, tedy neschopnost
splácet dluhy, je jedním z častých důvodů, proč si
senioři Rentu z nemovitosti pořizují. Princip je takový,
že člověk nad 60 let, který vlastní nějakou nemovitost,
využije hodnotu nemovitosti formou zpětné hypotéky
k získání peněz na cokoli. A Karel tímto způsobem získá
peníze na splacení dluhů.
Zásadní výhody oproti jiným podobným nabídkám
na zbavení dluhů jsou dvě. Jednak člověk dům či byt
neprodává, zůstává nadále v jeho osobním vlastnictví.
A za druhé - peníze, které si takto půjčí, nemusí za svého

života splácet. Karel tak své obrovské finanční problémy
brzy vyřeší. Výplatou Renty z nemovitosti urovná nejen
své dluhy, ale získá ještě peníze k důchodu navíc.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.c
• Můžete zde požádat o orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel.: 233 321 850
• Máme licenci České národní banky
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Slavíci & Andělé 2018

Po Českém slavíku letos neštěkne ani pes. Anketa popularity zpěváků a skupin
si dala „dočasnou“ pauzu a řeší, co sama se sebou. Čtenáři týdeníku 5plus2 ale
o nejlepšího zpěváka, zpěvačku a kapelu roku 2018 rozhodně nepřijdou. Žebříček
letošních hvězd pro vás sestavil hudební kritik Josef Vlček.
FOTO: DAN MATERNA, TOMÁŠ KRIST, JOSEF VOSTÁREK, FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

KAPELY: KRYŠTOF, TŘI SESTRY, MANDRAGE

EXPERT
JOSEF VLČEK
Muzikanty hodnotí
hudební kritik
Rádia Impuls Josef
Vlček. V české scéně se dlouhodobě
vyzná jako málokdo
jiný. Zaměřil se na
letošní hity, koncerty
a alba tuzemských
hvězd. „Do hodnocení popularity
se pouštět nechci,
takže se můj výběr
podobá spíš Andělům než Slavíkům,“
vysvětluje.

Co se týče kapel, na první příčku bych pasoval kapelu KRYŠTOF, která od loňského roku
až do dneška vyslala do rádií čtyři velké hity za sebou, což je výjimečná záležitost. Na jejich
poslední desce, která byla kompilací jejich nejznámějších písní, se objevily čtyři nové, a ze
všech se staly hity. To je něco, co neznám ani ze zahraničí.
Hrozně se mi líbí poslední deska TŘÍ SESTER Svobodu ředkvičkám!, a tak bych kapele rád
přisoudil druhé místo. Album je sice trochu monotónní, protože se v něm pořád nadává
na manželku – asi má Fanánek nějaký problém (smích), ale musím přiznat, že se při tom
docela bavím.
S třetím místem bych pak uvažoval o skupině MANDRAGE. Na poslední desce mají několik
opravdu hezkých písniček, které se tu a tam hrají, tu a tam se na ně někdo rád dívá z výšky.
Ve své podstatě jsou ale podle mě chytré a vtipné. Mandrage se pohybují přesně v tom pomyslném středu. Pro blbce jsou až moc chytří a pro přechytralé jsou zase moc blbí. Alespoň
tak si vysvětluji, proč se do nich tolik lidí neustále strefuje.

ZPĚVAČKY: BÍLÁ, ROTTROVÁ A PAK UŽ NIC
V téhle kategorii je velký problém, protože trpíme nedostatkem zpěvaček. Rok od roku je to horší a horší. Proto si troufnu
obsadit jen dvě místa. Na třetí pozici nemůžu nikoho jmenovat, protože z české scény mě nic nezaujalo, nic mě nebaví
a ani netěší.

ZPĚVÁCI: ZTRACENÝ, NOHAVICA, XINDL X
Na první místo bych pasoval MARKA ZTRACENÉHO, který jednak natočil výbornou desku
Vlastní svět a zároveň napsal krásnou písničku Ta pravá pro Karla Gotta. Na posledním
Gottově albu je jako jediná původní. Myslím, že se mu opravdu letos velmi dařilo.
Druhé místo bych obsadil JARKEM NOHAVICOU, ovšem určitě ne kvůli nějakým cenám
a metálům, ale kvůli tomu, že se mi velmi líbí jeho album Poruba. Viděl jsem také jeho vystoupení na letošní Benátské! s Impulsem a musím říct, že bylo opravdu vynikající.
Na třetí místo bych pak dal XINDLA X, protože jeho poslední album Sexy Exity je opravdu
pěkná deska.

To první patří LUCII BÍLÉ, s tím se zkrátka nedá nic dělat.
Na impulsu jsme s ní točili vánoční album a musím říct, že
jsem dlouho neslyšel českou zpěvačku v takové formě. Možná
už nemá tak velké hitové písničky, jako měla kdysi, ale technicky a pěvecky je v životní formě.
Na druhé místo bych si troufl dát MARII ROTTROVOU, kterou
jsem také naposledy viděl na letošní Benátské! s Impulsem
a sklidila tam obrovský úspěch. Její vystoupení bylo neuvěřitelně šarmantní. Je to skutečná dáma v tom nejčistším a nejkrásnějším provedení.
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První
děti
republiky
Nejstrašnější válka, ale i přelomové objevy a nebývalý
růst životní úrovně. Všechny tyto tváře 20. století
znají stařečkové a stařenky, kteří letos – stejně jako
celé Česko a Slovensko – oslavili 100. narozeniny.
Jejich příběhy mapuje projekt Narozeni 1918.
JOSEF HORA
ČR | Karel Laváček bydlel s rodiči pod
Pražským hradem, naproti domu U Dvou
slunců, ve kterém žil spisovatel Jan Neruda. Jednoho dne roku 1923 vyšel malý
Karlík jako obvykle ven. Bylo po dešti,
auta téměř nejezdila a chlapec si posílal

v potůčcích deroucích se do kanálů kolem
obrubníků lodičky. V tu chvíli potkal prezidenta Masaryka. Státník si to zamyšleně
vykračoval z Hradu dolů, následován jistým policejním komisařem, který ho měl
hlídat. Slušně vychovaný chlapec pěkně
pozdravil a Masaryk odpověděl: „Ahoj,
jak se máš?“ A odešel. Jenže kluk ho chtěl

5plus2
■ TÉMA
vidět znovu. Proběhl labyrintem malostranských uliček dolů do Vlašské ulice.
Povedlo se, zanedlouho se vynořil Masaryk. „Tebe, kluku, už jsem dneska potkal
podruhé,“ usmál se prezident na Karla Laváčka a špacíroval Vlašskou dál.
Toto je jeden z desítek mikropříběhů,
které se podařilo zaznamenat dokumentaristovi Pavlu Chalupovi, autorovi projektu Narozeni 1918. „Celý projekt je taková
zpráva o obyčejném neobyčejném životě
českého člověka na pozadí dějinných událostí,“ vysvětluje Pavel Chalupa. Idea do-

kumentu vznikla snadno. Pavel Chalupa
prý nestihl dostatečně vyzpovídat vlastní
prarodiče, ale ani maminku, a tak si řekl,
že se musí zeptat dalších pamětníků. Paměti naplánoval vydat ke stému výročí republiky, proto se před čtyřmi lety rozhodl
najít Čechy narozené roku 1918. Nejdřív
oslovil obce z Nymburska a Břeclavska,
kde společně se starosty vypátral prvních
šest staletých. Jak ale oslovit celou zemi?
Pomohlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Oni přece vyplácejí důchody
a mají databázi všech seniorů. Paní ministryně osobně dopisem oslovila všech
992 tehdy žijících občanů s datem narození 1918. Zpět poslalo životopis a souhlasilo s natáčením 73 stoletých, dvě třetiny
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Linola se úspěšně používá pro péči o suchou kůži již 80 let

Když je pokožka
obličeje velmi suchá
Pocit suché kůže trápí mnoho
lidí. Někdy může pomoci jednoduchý hydratační krém
nebo přípravek s ureou.
Zeptali jsme se Prof. Dr. Abelse: Co
ale v případě, když běžné hydratační krémy nezabezpečí dostatečný přísun vlhkosti do pokožky?
Odpověď: Pokud není kožní bariéra celistvá, nemůže kůže, náš důležitý a největší orgán, vlhkost
správně zadržovat. Pokud se tento problém projeví
na obličeji, může pomoci speciální krém Linola Face
Prof. Dr. Abels,
výzkum společnosti
DR. WOLFF

pro extrémně suchou pokožku obličeje. Linola Face pomáhá znovu
zacelit narušenou kožní bariéru.
Drsná kůže se vyhladí a stane se
opět hebkou.
Linola je německá značka s dlouholetou tradicí: V roce 1938 německý
vědec Dr. Wolff vytvořil v Bielefeldu
základní recepturu přípravků Linola.
Všechny další přípravky Linola vycházejí z této receptury a jsou v rodinné
firmě Dr. Wolff vyráběny doposud.

Linola Face, jednička
pro péči o velmi suchou
pokožku obličeje.
Žádejte v lékárnách.

Česká republika

Karel Laváček
tvořily ženy,“ vzpomíná na počátky Chalupa. Filmaři se pustili do práce.
„Úvodní rozhovory se natáčely hlavně
dopoledne, dokud byli svěží. Jejich problém byl zejména sluch a pohyb,
ovšem mozek a paměť pracovaly fantasticky. Musím
říct, že jsou to obrovští držáci,“ chválí stoleté „herce“ s úsměvem. Nakonec bylo vybráno
12 hlavních protagonistů s největší chutí a hlavně s dobrým zdravím i pamětí, s nimi bylo plánováno
natáčení celovečerních dokumentů.
„Smutnou komplikací byla smrt.
Prostě jsme někoho vybrali a on během
natáčení zemřel. Musel jsem dát na instinkt a zatím to vychází. Většina těch,
kteří se v natočených úvodních rozhovorech – poprvé vysílaných letos v prosinci – objeví, jsou ve skvělé kondici,“ dodává Chalupa. Z necelé stovky přihlášených seniorů se jich slavnostního zahájení fotografické výstavy – konané od
19. prosince do 13. ledna před Národním divadlem na náměstí Václava Havla – dožívá pouze 26 lidí.
Stovky se bohužel nedočkala například Bohdana Švarcová.
Ta se narodila do intelektuální prvorepublikové pražské rodiny. Maminka
byla spisovatelka, tatínek ministerský
INZERCE
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Bohdana Švarcová
rada na velvyslanectví v Římě, kmotrem známý novinář a kritik F. X. Šalda.
Vzdělaný otec natočil prvními kamerami dceru hned po jejím narození. „Bohužel paní nedávno zemřela, a tak
jsme natočili i pohřeb. V jednom dokumentu bude zaznamenán celý oblouk jejího života, od narození až
po smrt,“ podotýká autor
projektu.
„Předpokládám, že
šest celovečerních dokumentů půjde do kin v průběhu února. Následně také v televizi, a to na konci února či začátkem března. Krátké sestřihy úvodních rozhovorů chceme nasadit již v průběhu prosince do regionální televize,“
přibližuje plány Chalupa.

Děti roku 1918 byly
počaty na opušťák
Čím byly ročníky 1918 charakteristické,
jak je ukovala první republika, pro co
žily? Přesně takové otázky dokumentaristu Pavla Chalupu zajímaly.

„Zaujal mě jejich obrovský nadhled nad
vším. Základem vysokého věku jsou tři pilíře. Za prvé se tito lidé na svět dívají pozitivně a v životě se netrápili věcmi, které
nemohou změnit. Dále je to fyzická kondice, většina z nich v mládí sportovala, zejména v Sokole. Za třetí mají dobré vztahy v rodině, která je dodnes těsně obklopuje,“ vypráví.
Do života jim silně zasáhl i étos spojený se vznikem samostatného Československa. „Vyrůstali v ideálech, po kterých jejich rodiče a předkové toužili 400 let. Pro
drtivou většinu byl první prezident Masaryk doslova modlou a zbožštěním, téměř
kultem osobnosti,“ líčí Pavel Chalupa.
„Jejich tatínkové, často rakousko-uherští vojáci, je ve většině případů zplodili na opušťáku z vojny. Pomilovali se s maminkou a hned se museli vrátit,“
popisuje s úsměvem. Většina protagonistů
se v životě věnovala dělnickým či řemeslnickým profesím a jejich společným znakem je, že u nich vydrželi často celý život.
Nebo to, že bývali z mnoha dětí.

Protektorát už pro ně není
trauma, vzpomínají na mládí
Přes obrovskou křivdu, která se stala Čechům v souvislosti s mnichovskou dohodou, vzpomínají mnozí tito lidé na temnou
dobu protektorátu a války paradoxně hezky. Důvodem byl ovšem jejich tehdejší
mladý věk.
„Bylo jim dvacet, někteří se ženili a čekali první děti. Lidská paměť má tendence to
ošklivé vytěsnit,“ popisuje Chalupa.
K manželství se stavěli po svém. „Jejich
vztahy byly velmi pevné a vydržely. Byli

Tváře stoletých Čechů
Kdo by si chtěl tváře ročníků 1918
prohlédnout, může od 19. prosince přijít
před Národní divadlo v Praze, kde bude
výstava jejich obrovských fotografií. Ty se
také vydraží. Pokračováním projektu bude
i soutěž, kdy současní studenti natočí
vzpomínky svých prarodičů.
Dokument Narozeni 1918 čeká navíc
pokračování. Tvůrci vybrali v pražské
Thomayerově nemocnici čtyři děti narozené
roku 2018 a budou jejich osudy sledovat.
Třeba se některé dožije 100 let a film, který
pak vznikne, tak pokryje dvě století
republiky a bude se pouštět v roce 2118.

vychováni v tom, že manželství přetrvá
vše. Byli konzervativní a k rozvodům docházelo minimálně, život brali velmi zodpovědně,“ dodává.
Neznamená to ale, že v rodinách pořád
vládla idylka, naopak. Jedna z hlavních
hvězd filmu, neobyčejně čila Vlastimila
Šrutková narozená 2. října 1918, například
uvádí, že svého manžela a otce svých dětí
nikdy nemilovala a že byl občas i tyran.
Nebo profesor Jaroslav Novák, úžasná
osobnost dokumentu, vyprávěl, jak jeho
maminku utrápila rodina jeho otce.

Rodina na prvním místě,
vlastní smrt neřeší
Lesk i tragiku divokého a převratného
20. století aktéři dokumentu jako celek nehodnotili. „Řešili spíš, zda naplnili či nenaplnili svůj život. Odpovědi po dlouhém
přemýšlení nejčastěji mířily na děti a rodinu. Muži často říkali, že prožili šťastný život. Ptali jsme se i na ten klan, co po sobě
zanechali, na vnoučata a pravnoučata. Jejich hlavním přáním bylo, aby se hlavně
děti měly dobře.“
A smrt? „Tu moc často neřešili. Jedna
paní říkala: Když mě nic nepíchne, nebolí
a ráno vstanu, tak jsem ráda, že tu stále
jsem. Těším se z každého okamžiku.“
Padla i otázka, co by popřáli 100leté republice. „Aby tady byli čestní a poctiví
lidé a aby se moji potomci měli dobře,“
zněla odpověď prvních Čechů narozených do vlastního státu.

12 7. prosince 2018

Česká republika

Zkáza Franklinovy expedice:
Měla to být výjimečná výprava plná objevů. Jenže
britská Franklinova námořní expedice mířící do země
arktického ledu skončila pro její účastníky záhubou.
V tajemném příběhu boje o záchranu a nakonec smrti
129 mužů vědci odhalují nové kapitoly i 170 let
od chvíle, kdy začala první záchranná operace.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Ve 40. letech 19. století toužilo ambiciózní velení mocného britského námořnictva po dalším historickém úspěchu.
Tím mělo být objevení dosud neznámé severozápadní cesty z Atlantiku do Tichého
oceánu, tedy průplav kolem Severní Ameriky. Sestavilo proto expedici v čele
se zkušeným kapitánem Johnem Franklinem, která vyplula v roce 1845 vstříc Arktidě, zemi věčného ledu. Výpravu ale potkal takřka hororový osud – a na jeho konci smrt.

K severu mířila dvě moderní britská plavidla – HMS Erebus a HMS Terror. Písmena HMS znamenají v českém překladu
z angličtiny „loď Jejího veličenstva“. Lodě
původně sloužily válečným účelům, poté
absolvovaly úspěšné polární expedice,
byly vybaveny parním pohonem a přístrojem pro destilaci sladké vody z mořské.
Hlavní výhodou bylo vytápěné podpalubí
a horká voda pro námořníky.

Stopou byly hroby
První velká zastávka čekala posádku
v Grónsku. Zakotvila tu i dvě doprovodná
plavidla, z jejichž útrob bylo na břeh vyvedeno a zabito 10 volů, aby měli námořníci
čerstvé maso. Z této doby pochází svědec-
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tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,

Takto si zkázu expedice Johna Franklina na dobové kresbě představoval
W. Thomas Smith.
FOTO | PROFIMEDIA
tví, že si posádka stěžuje, že kapitán
Franklin zakázal pít alkohol a klít, za prohřešky či kvůli nemoci bylo pět mužů posláno zpět do Anglie. Nakonec jediných,
kteří z celé výpravy přežili. Ještě v Grónsku kapitán vtipkoval s důstojníky z jiné
britské lodi, že mají zásoby na pět let a že
doufá, že v Arktidě stráví alespoň jednu
zimu. Poté je už nikdo živé nespatřil.
Uplynuly dva roky a rodiny námořníků
i britská veřejnost se ptala, co se se slav-

Záběr z podvodníh

o sonaru na vrak

nou expedicí děje. Admiralita byla donucena vyslat záchrannou výpravu a vypsala
odměnu 20 tisíc liber, v přepočtu na dnešní dobu asi 60 milionů korun, pro toho,
kdo poskytne Franklinovi a jeho mužům
jakoukoliv pomoc.
Do pátrání se zapojily jak britské a americké úřady, tak mnoho dobrodruhů. Prvním důkazem bylo nalezení tří hrobů na ledovém místě zvaném Beecheyho ostrov,
který dnes patří Kanadě.

lodi Erebus.

FOTO | PARKS CA

NADA

echeyho ostrově.

Hroby námořníků na Be

MONS

WIKIMEDIA COM
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mráz, beznaděj i kanibalismus
Mumie z Beecheyho ostrova

Britský námořník John Hartnell zemřel v lednu 1946 ve věku
25 let. Pocházel z jihovýchodní Anglie z rodiny stavitelů lodí
a na slavnou, ale tragickou výpravu se s ním vydal i bratr Thomas. Tělo v roce 1984, po téměř 140 letech od námořníkova
úmrtí, zkoumal vědecký tým, členem expedice byl i Hartnellův
praprasynovec, který dělal fotografa. Bylo zjištěno, že námořník byl na jedno oko slepý, trpěl poruchou zvanou enoftalmus čili
zapadlé oko, tedy když oční bulva zapadne hluboko do lebky.

Kapitán John Franklin.
Krutý osud 129 námořníků začal získávat konkrétnější podobu. Výprava zde, asi
dva tisíce kilometrů od Grónska, přečkala
v zamrzlém moři první zimu a čekala na
léto, až mořský led uvolní obří lodě ze svého sevření.
Nalezenými mrtvými byli hlavní topič
John Torrington, námořníci John Hartnell
a William Brian. Jejich jména se dodnes
v západu slunce odráží na bronzových cedulkách, instalovaných na tři hroby teprve
před pár lety. Hroby náhodou objevili
hned v počátku pátrání velrybáři. Našli
také stopy po zimování, základy obydlí či
pyramidu z konzerv naplněných štěrkem
neznámého významu nebo sudy na umývání. Nikdo zde ale neobjevil žádnou zprávu,
za jakých podmínek zde expedice zakotvila, což byla první velká podivnost. Tehdejší námořníci při sebekratší zastávce vždy
postavili kamennou mohylu, do které scho-

vali psané vzkazy, byl to jeden z prvních
zákonů admirality, něco jako černá skříňka dnešních letadel.
Přestože v jednu chvíli hledalo ztracené
námořníky 13 lodí, tři hroby se na dlouhé
roky staly jedinou stopou. Britská admiralita nakonec v roce 1854, po šesti letech pátrání, prohlásila mužstvo za padlé ve službě
vlasti a tím dala od další možné záchrany
ruce pryč. Jenže týž rok se objevila další
stopa. Jistá výprava se psím spřežením objevila v eskymácké vesnici mnoho předmětů z lodí Terror a Erebus, například důstojnický jídelní servis. Eskymáci vypověděli,
že před asi šesti lety se loď Terror potopila
u dnešního Adelaidina ostrova. Skupinu bílých mužů pak prý spatřili u ostrova krále
Viléma, nedlouho nato našli zmrzlé mrtvoly 30 z nich.
Mezitím vyrazila další výprava, z posledních peněz ji zaplatila doufající man-

želka kapitána Franklina i veřejná sbírka.
Ta našla u ostrova krále Viléma kostry několika námořníků, v kapse jednoho z nich,
pravděpodobně stevarda, byl malý vzkaz.
Dlouho nebyl k rozluštění, byl totiž psaný
pozpátku. Poznámky ale smysl nedávaly:
„K snídani budou menší příděly.“ „Čí to je
kafe.“ „Tábor Terroru je prázdný.“ Na základě mnoha nových poznatků a svědectví
eskymáků bylo tak možné sestavit alespoň
obrys tragického osudu výpravy.

Vraky vědci našli až nedávno
Lodě v zimě 1846 zamrzly v ledu a posádky čekaly na léto, aby mohly pokračovat.
Jenže nepříznivé počasí nedovolilo ledu
roztát a námořníci museli přečkat na zamrzlých lodích i druhou zimu. Když ale led nepovolil ani v létě 1848, začala panika. Část
mužstva se rozhodla vypravit se pěšky na

Řádně pohřbená těla tří prvních mrtvých
námořníků byla skoro 140 let
zakonzervována v ledu. Vědci, kteří je
v roce 1984 exhumovali kvůli objasnění
osudu výpravy, se nestačili divit. Šokem byl
stav dochovaných těl, zachování podoby
a dokonce očí zemřelých. Dalším
překvapením se staly stopy jedovatého
olova v tělech, což mohla být příčina smrti
nejen trojice, ale i dalších mužů posádky.
Jak se ale jedovatý kov do organismu
dostal? Snadno. Lodě vezly tuny
zakonzervovaných potravin. Mezi nimi byly
i čtyři tuny citronové šťávy v sudech,
postrachem antarktických výprav byly totiž
kurděje čili nedostatek vitamínu C. Zásoby
tvořily i konzervy zavařené právě olovem.
Jedovatý kov byl i v olověných trubkách,
kterými tekla voda z destilačního přístroje
pro výrobu sladké vody z té mořské.

jih. Jenže zkažené potraviny, kurděje, zápaly plic, vysílení a zejména dvouleté čekání
v zamrzlé krajině udělaly své. Muži, kteří
táhli těžké záchranné čluny opatřené lyžemi, postupně umírali, nejdřív své mrtvé pohřbívali, později už ne. Zvědaví eskymáci
se dívali i do kotlíků, čím se již mrtví Britové živili. Našli zbytky těl zemřelých členů
výpravy, další rozřezaná těla byla ve člunech. Další osud mužů je nejasný. Je ale
pravděpodobné, že se část posádky raději
vrátila na lodě. Vyprostit se podařilo jen
Terror, se kterým všichni dopluli asi 100 kilometrů na jih. Tam ale znovu zamrzla a nakonec všichni zemřeli. Erebus byl objeven
na mořském dně v roce 2014, Terror teprve před dvěma lety a závěry průzkumů
by se tak měly brzy objevit a nadobro uzavřít kapitolu Franklinovy expedice.
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Minutová půjčka

Splňte si svá vánoční přání
RPSN již od 5,9 %, zcela bez poplatku
schválení online do 3 minut
předčasné splacení zdarma a bez podmínek
Spočítejte si vaši půjčku na www.equabank.cz
nebo navštivte některou z 45 poboček
Výše půjčky 80 000 Kč na 48 měsíců při měsíční splátce 1 868 Kč, pevná úroková sazba 5,7 % p. a.,
poplatky 0 Kč a RPSN 5,9 %. Celková částka splatná spotřebitelem 89 664 Kč. Není v tom žádný háček.

14 7. prosince 2018

Česká republika

Cesta na dno. A jak teď zpět?
Z boháčů rázem chudáci. Měli miliony, ale
rozkutálely se jim. Zpěvačka Věra Bílá, hokejová
legenda Martin Procházka, světově proslulý fotograf
Jan Saudek i fotbalový internacionál Tomáš Řepka.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před lety vítalo zpěvačku Věru Bílou publikum v různých koutech světa a
psaly o ní renomované zahraniční listy.
Dnes žije na ubytovně a sní o návratu na
pódia. Není mezi slavnými osobnostmi
zdaleka jediná, koho opustilo nejen štěstí, ale také peníze.
„Dala bych ruku do ohně, že kdybych
teď udělala koncert v Praze, přišly by na
něj tisíce lidí. Pořád chtějí vidět Věru Bílou zpívat,“ říká dnes zpěvačka, která
poslední roky obývá pokojík na ubytovně v Rokycanech. A je celkem možné,

že se nemýlí. Na přelomu tisíciletí byla
nejslavnější zpěvačkou z Česka ve světě. Její hudbu si oblíbili zejména ve
Francii, a dokonce zpívala americkému
prezidentovi Billu Clintonovi v Bílém
domě. Později ale nad touhou vystupovat převládly automaty. Právě těm dala
před lety také přednost před vystoupením v newyorské Carnegie Hall.
„Vím, že jsem prohrála tak milion a
půl. Víc ne. Nemrzí mě to vůbec. Jednou přijde nemoc a skončíte. Co si vezmu, až umřu? Čtyři prkna, a to je všechno?“ nechala se slyšet zpěvačka před devíti lety ve své televizní 13. komnatě.
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OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

Zpěvačka Věra Bílá (nahoře)
je na tom bídně, třebaže kdysi
mohla koncertovat i v newyorské
Carnegie Hall a Královské opeře
v Madridu. Bohémský život
přivedl fotografa Jana Saudka
(vpravo) až na samé dno, ale teď
ho rodina drží zkrátka.
Blikance Tomáše Řepky (vlevo
dole) jsou pověstné, nyní ho čekají veřejné práce nebo basa. Zlatý
hoch z Nagana Martin Procházka
(vpravo dole) zase dluží miliony.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, FRANTIŠEK VLČEK

KOUPÍM

STARÉ MOTOCYKLY
ČESKÝCH ZNAČEK

(JAWA, ČZ, ČECHIE, PRAGA, VELOREX)
K RENOVACI!
Nabízejte klidně i úplné vraky a torza,
které ležely dlouhá léta mezi starým
železem!!
Dále koupím nové i použité díly na tyto
motocykly, typové osvědčení, propadlé
technické průkazy a podobně.

Tel.: 739 071 053

Její zatím poslední pokus o návrat na pódia zachytili režiséři David Vondráček
a Roman Šantúr v novém dokumentu
Poslední naděje Věry Bílé.
Pánem velkého jmění už dávno není
ani fotbalový bouřlivák Tomáš Řepka.
Před pěti lety se potýkal s více než milionovým dluhem na výživném pro své
dvě starší děti. Letos na jaře byl kvůli neplacení alimentů na své třetí a nejmladší
dítě odsouzen k obecně prospěšným pracím. Zároveň čelí obžalobě z milionové
zpronevěry. Svého času měl rovněž blízko k hazardu a automatům.
Přitom zejména za dobu svého působení v anglickém West Hamu a italské
Fiorentině si přišel na slušné peníze.
„Podle některých údajů jsem za svoji
sportovní kariéru vydělal něco kolem
400 milionů korun hrubého. Z toho po
odepsání daní, které jsou třeba v Itálii a
Británii padesát procent, zbyde polovina, a z toho se musí odečíst ještě náklady na život tam. V mém případě navíc
něco dělaly pokuty, takže částka, která
mi fakt přistála na účtu, se té původní ne-

přibližuje ani omylem, ale špatně jsem
si nežil, to určitě ne,“ píše někdejší kapitán Sparty ve své třetí knize Děkuju.
Svízelná finanční situace zmítá také
bývalou hokejovou hvězdou Martinem
Procházkou, který se měl stát obětí
lichvářů. Od nebankovní společnosti si
půjčil zhruba 4,5 milionu korun na
nový dům. Když dočasně nemohl splácet, začal jeho dluh narůstat do astronomických rozměrů. V současnosti na skupinu lichvářů, kterým podle něj naletěli
i další hokejisté, podal trestní oznámení. Na veřejnost se dostala také informace, že před více než rokem prodal známému svou zlatou olympijskou medaili. Podle Procházky to ale tehdy nebylo
kvůli dluhům.
Finanční pády se však nevyhýbají ani
hollywoodským celebritám. Sexsymbolu 90. let Kim Basinger se stala osudná
pokuta devět milionů dolarů, kterou
měla splatit produkční společnosti za
to, že na poslední chvíli vycouvala z natáčení. Nakonec vyhlásila osobní
bankrot.

Chraňte se

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí je
jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně.
Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které pohybují
vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie nahrazuje
zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají
na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen
polétavý prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je
maximálně 12 W.

Již 10 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V květnu 2018 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1189 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží.
Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před virózami. Spokojeni jsou také
s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006
zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc
Čechů a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené místnosti skutečně
zdravější než to venkovní?

V

moderních bytech a kan- záporných iontů (aniontů) na cm3. A
celářích dýcháme škodlivý zatímco v přírodě (na horách, u moře,
vzduch, který dokáže zkrá- v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
tit život i o několik let a cítíme se s koncentracemi až 10.000 vzdušv něm unavení a nervózní. Prachové ných aniontů v cm3, v interiérech,
mikročástice, smog, jedovaté che- kde žijeme a pracujeme, jsou hodmické výpary z umělých hmot a ná- noty většinou blízké nule. Právě díbytku, bakterie, viry, spóry plísní, ky vysoké koncentraci prospěšných
vzdušných aniontů
výkaly všudypřítoV bytech a kancelářích
je nám tak dobře
mných roztočů – to
v lese, u moře, při
vše se v uzavřených
dýcháme vzduch, který
prostorách koncenzkrátí život o několik let východu slunce nebo u tekoucí vody
truje.Potom,zejména v chladnějších obdobích roku, či táborového ohně. Zejména kvůkdy méně větráme, působí tyto škod- li působení vzdušných aniontů nás
livé látky na náš organizmus prak- tato místa podvědomě přitahují a
ticky celý den. Největší část škodli- velmi rychle si na nich odpočineme.
vin přitom proniká do těla právě plí- Díky vestavěnému ionizátoru IonicCARE si takovou příjemnou atmocemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědo- sféru nyní můžete vytvořit i doma.
mujeme, polovina z nás nějakým
způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu po- Dárek ZDARMA!
tíží od bolesti hlavy, nespavosti, sníIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič
pro lednice, toalety a šatní skříně v hodžené koncentrace, alergií, astmatu,
notě 450 Kč zdarma!
akutních i chronických onemocnění
Tento přístroj neutraliplic, až po těžké deprese i rakovinu.
zuje pachy a pročišťuje
Moderní stavební materiály, utěsněvzduch v lednici, koupelná okna, běžící klimatizace, vařeně, šatně a kdekoliv jinní na plynu, syntetické koberce, tede. Navíc omezuje výskyt
levize, monitory, kopírky a dalších
bakterií, zabraňuje růstu
zhruba 20 vlivů dohromady vytváplísní a v lednici uchováří uvnitř budov – tedy tam, kde trává potraviny déle čerstvé.
víme 80 % života – zdraví škodlivé
prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve ktekód
rém trvale pobýváme, by mělo podPro získání dárku stačí zadat při objednávle doporučení Státního zdravotního
ce kód:
ústavu obsahovat minimálně 1.250

MT9

Akce doprava a dárek zdarma platí do 31.12.2018
volejte zdarma
800 112 111
www.ionic-care.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Pavol Hammel slaví 70
Slovenský hitmaker Pavol
Hammel a jeho Prúdy
ukázali, že i na východ
od Prahy vzniká hudba
inspirovaná Beatles.
JOSEF VLČEK
ČR | Píseň Učitelka tanca je i po 43 letech
od svého natočení jedním z největších slovenských hitů všech dob. Hudbu k ní složil a samozřejmě ji i nazpíval Pavol Hammel. Klasik slovenské populární hudby,
autor nejméně tuctu velkých hitů a více
než dvou stovek dalších písní, z nichž sálá
křehkost a kultivovaná muzika, navazující často na tradice slovenského folklóru,
se 7. prosince dožívá sedmdesátky.
V české části země jsme poprvé o Hammelovi slyšeli v roce 1967. Největším
šokem 1. československého beatového festivalu v roce 1967 totiž byla vystoupení slo-

venských kapel. Skupina Prúdy i Dežo Ursiny s kapelou Soulmen tehdy překvapili
trochu sebestředné pražské publikum kvalitou své tvorby. Skvělé byly nejen muzikantské výkony, ale především původní skladby. Za Prúdy sklidili největší obdiv varhaník Marian Varga a jejich zpěvák Pavol
Hammel. S kulatými brejličkami a knírem
jako kdyby vypadl z nějakého alba Beatles.
Ostatně, Beatles byli pravděpodobně
největší inspirací tehdejších Hammelových Prúdů. Dobře je to znát hned na první desce Prúdů Zvoňte zvonky z roku
1969. Ta se dodnes umisťuje mezi první
desítkou nejlepších československých
rockových desek všech dob. Někteří novináři ji dodnes označují s odkazem na slavnou beatlesovskou desku jako „slovenského Seržanta Peppera“. Plným právem. Najdeme na ní krásné melodie, inspirované
východoslovenskou lidovou hudbou, na
svou dobu neobvyklá a hravá aranžmá
a dokonce i momenty, které mají blízko
k vážné hudbě. To vše zabalené do velmi
chytlavé a posluchačsky vstřícné podoby.

Brzy se ukázalo, že nešlo o náhodu.
Z Hammela se vyklubal vynikající písničkář, schopný za pomoci svých dvou klíčových textařů Borise Filana a Kamila Peteraje skládat zajímavé písně. Skladby Koče
plné ruží, Piseň pre nikoho a hlavně Medulienka stabilizovaly pozici Hammela jako
nejvýraznějšího slovenského hitmakera
70. let. Z Vargy a Hladíka se stali Hammelovi blízcí spolupracovníci, kteří se čas od
času vraceli ke společnému nahrávání
a příležitostným koncertům. Těžiště Hammelovy tvorby ale bylo v jeho sólové kariéře. Na některých deskách se prezentoval jako sólista, na některých jako leader
skupiny Prúdy. Málokdo ví, že v průběhu
své více než padesátileté hudební dráhy
stihl vystudovat práva a pracovat v hudebním vydavatelství Opus nebo vést koncertní agenturu. V pozdějších letech se věnuje
dokonce výtvarnému umění.
Dnes má Hammel na svém kontě kolem třiceti úspěšných alb a jde vlastně
o prvního slovenského zpěváka, který si
získal respekt i v českých zemích.

V těchto dnech probíhají poslední koncerty turné Pavol Hammel The Best Of
2018, věnované památce dvou nezapomenutelných Hammelových přátel a spoluhráčů Mariana Vargy a Fedora Freša. Právě tady zní naživo největší hity jako je Medulienka, Cirkus leto, Kamalásky nebo už
zmíněná Učitelka tanca.
Občas v tisku padla i zmínka o tom, že
je to zároveň Hammelovo turné na rozloučenou. Doufejme, že to není pravda.

INZERCE

TERMÁLY
MAĎARSKO
SLOVINSKO

Dárkové poukazy
v hodnotě 1000 Kč
/2000 Kč/5000 Kč
Rezervace a info:
CK Hungariatour Písek, Harantova 1359
Tel.: 737 332 565
www.hungariatour.cz

Justice, právo, legislativa

Bezpečnost, ostraha

Právník
Compliance officer

Specialista BOZP a PO
30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Technik BOZP

Právník/Právnička

Technik BOZP a PO (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Právník

Bezpečnostní technik (38-48.000 Kč)

38 000 - 48 000 Kč / měsíc

P á ík
Více na www.jobdnes.cz

S
i li t BOZP PO
Více na www.jobdnes.cz

30 000 35 000 Kč /

Bezpečnost, ostraha

Reality

Specialista BOZP a PO

Obchodník s nemovitostmi – Praha a okolí

Technik BOZP

Obchodník s nemovitostmi 35.000 Kč - 80.000 Kč.

Technik BOZP a PO (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Realitní specialista - Tábor

Bezpečnostní technik (38-48.000 Kč)

38 000 - 48 000 Kč / měsíc

Obchodník s nemovitostmi- Jindřichův Hradec

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

ě í

30 000 - 70 000 Kč
35 000 - 80 000 Kč
25 000 - 100 000 Kč

Š

25 000 - 100 000 Kč

Česká republika
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Dobrota na stole se svíčkami
Druhá adventní neděle
je před námi, nejvyšší
čas sáhnout při pečení
svátečních sladkostí po
nové dobrotě. Zkuste
vánoční kynutý věnec
s oříškovým máslem.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Z napečených vanilkových rohlíčků a lineckého cukroví začíná nenápadně ubývat? Nebo první várku svátečních sladkostí teprve chystáte?
Královéhradecká foodblogerka Svatava Vašková alias Coolinářka před
časem vydala adventní kuchařku pro
kluky a holky, letos přidala 70 receptů
na pohodové večeře v publikaci Tak
chutná hygge. Že jste se s takovým výrazem ještě nesetkali? Jde o dánský koncept. V čem tedy hygge spočívá? Je to
pocit teplého domova, bezpečí, sounáležitosti a štěstí. Jsou to chvíle, které trávíte s blízkými lidmi. Je to stůl osvětlený
svíčkami a skvělé jídlo na něm. A jeden
z takových receptů na vánoční kynutý
věnec s oříškovým máslem je tady.

zbytek mléka a cukru a nakonec aktivní
kvásek. Zadělávacím hákem v robotu
nebo ručně zaděláme těsto. Necháme
ho v míse přikryté kynout asi dvě hodiny. Těsto za tu dobu zdvojnásobí svůj
objem, přesuneme ho na pomoučený
vál a rozdělíme na dvě poloviny. Každou z nich vyválíme do tvaru delšího obdélníku a celý ho natřeme arašídovým
máslem s čokoládou. Delší stranu obdélníku zavineme jako roládu. Tu nyní roz-

Rozkrojená
část pramenů
s viditelnou náplní musí
směřovat vzhůru.

krojíme podélně napůl a oba vzniklé prameny spleteme navzájem a vytvarujeme z nich věnec. Dbáme na to, aby rozkrojená část pramenů s viditelnou nápl-

ní směřovala vzhůru, aby při pečení zbytečně nevytekla. Stejným způsobem pracujeme i u druhé poloviny těsta. Oba
věnce přesuneme na plech s pečicím papírem a necháme ještě asi 15 minut kynout. Předehřejeme troubu na 190 °C.
Před pečením oba věnce pomašlujeme
vaječným bílkem a případně posypeme
plátky mandlí. Pečeme v předehřáté
troubě asi 15 minut. Podáváme posypané moučkovým cukrem. coolinarka.cz

INZERCE

Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

Sváteční kynutý věnec

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Sváteční kynutý věnec přichystaný k Vánocům. FOTO | COOLINARKA.cz
Suroviny: 350 g polohrubé mouky,
1 vejce, 150 ml vlažného mléka, 100 g
cukru krupice, 1/2 kostky droždí, špetka soli, 50 g másla, oříškové máslo
Cheat spread Peanuts & milk chocolate,
1 vaječný bílek a plátky mandlí na pomašlování.
Postup: Rozdrobené droždí zalijeme
asi 50 ml vlažného mléka, přidáme lžíci
cukru a trošku mouky, namícháme dohromady a necháme na teplém místě
vzejít kvásek (trvá to asi 10 minut). Do
zadělávací mísy nasypeme polohrubou
mouku, přidáme vejce, povolené máslo,

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejce
Písek
AKTIV Zdravotnické potřeby, Pamětice 17, tel. 608 100 717, 777 601 953
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz

FINANČNÍ GRAMOTNOST
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Bezpečný nákup dárků z e-shopu
Přes internet většinou
pořídíte vánoční dárky
levněji než v klasických
kamenných obchodech.
Rizika spojená
s takovým nákupem
odkrývá ekonomka
Markéta Kabourková.
ČR | Mezi jednoznačnou výhodu nákupu přes internet lze považovat nižší
cenu zboží. Další výhodou je možnost
nákup si v klidu prohlédnout, nikdo na
nás při nákupu nebude tlačit, že je to poslední výhodný kus a podobně. Člověk
sedí doma v obýváku a v klidu si prohlíží různé zboží a nabídky.
Nevýhoda úzce souvisí s výhodou, že
jsme doma. Zboží vidíme jen na fotkách a musíme věřit popiskům u jednotlivých výrobků. Další nevýhodou může
být fakt, že ne každý e-shop je seriózní
a pošle opravdu to, co si člověk objedná. Možná si řeknete, že straším, ale
zkušenosti bohužel ukazují, že podobné
případy nejsou až tak vzácné.

Bez nepříjemných překvapení
Co tedy máme udělat, abychom se vyvarovali nepříjemných překvapení při nákupech? Pokud už víme, co chceme koupit, je dobré podívat se na daný výrobek
u více obchodníků. Do vyhledávače zadáme co nejpřesnější název vybraného
zboží a počkáme, co se objeví. Na internetu existují firmy, které se porovnáváním cen výrobků přímo živí, takže v
nich najdeme spolehlivé informace s odkazy na jednotlivé obchody, kde je možné si danou věc zakoupit. V podobných
vyhledávačích jsou také hodnocení. Ově-

ření zákazníci tady hodnotí nejen zakoupené výrobky, ale také jednotlivé obchodníky. Tato informace je pro nás zákazníky velmi důležitá, protože omezuje riziko, že dostaneme něco jiného než
to, co chceme nadělit pod stromeček, případně, že nedostaneme vůbec nic.
Obecně lze říci, že pokud má obchod
pozitivní hodnocení a je zařazen na podobném srovnávači cen a obchodů, snižuje se riziko špatného nákupu.

„

obchodů lze stránky přepnout do češtiny, ale jedná se o strojové překlady, kdy
ne všechno je popsáno dobře a správně.
Zde více než jinde je nutno klást důraz
na fotografie, protože popisky bývají nepřesné a zavádějící. Dále je třeba se podívat na dopravu do České republiky,
protože někteří prodejci mají dopravu
zdarma a jiní za částky, které mohou
převyšovat hodnotu zboží. Pro porovnání cen je nutné vždy počítat konečnou

Pokud má obchod pozitivní hodnocení
a je zařazen ve srovnávači cen, snižuje
se riziko špatného nákupu.
Hlavně před vánočními svátky se
však stává, že vznikají podvodné obchody, které lákají na zboží za výrazně nižší ceny, než mají ostatní, s tím, že podmínkou je platba dopředu. Měli bychom zpozornět a podívat se na internet
na případné zkušenosti jiných zákazníků s daným obchodem. Pokud nic nenajdeme nebo najdeme negativní hodnocení, je lepší raději jít o obchod dál a koupit věc jinde, byť bude o něco dražší.
Pokud už jsme si v příslušném e-shopu vybrali zboží, zjistíme ještě možnosti platby a dopravy, případně se podíváme na osobní odběr ve výdejních místech. Některé obchody nabízejí dopravu
zdarma či se slevou, pokud zaplatíme
kartou online. Při objednání dopravy
přepravní společností je dobré se zamyslet, jestli budeme v předpokládaný den
doma nebo pro nás bude výhodnější si
zboží vyzvednout v některém z výdejních míst, kdy si sami určíme čas vyzvednutí.
Samostatnou kapitolou jsou nákupy v
zahraničních e-shopech. Mezi nejčastější patří nákupy v Číně. Zde platí trochu
jiná pravidla. Při prohlížení některých

cenu, tedy cenu včetně dopravy. Dále je
nutné počítat s tím, že v případě reklamace může nastat problém, protože zde
neplatí naše zákony. Dvouletá záruka je
spíše výjimkou. Prodávající zpravidla
na výrobky poskytuje záruku 6 měsíců
od prodeje.
Platby se zásadně provádějí při dokončení objednávky online způsobem
pomocí platební karty. Zboží se platí dopředu, což skýtá jistá rizika. Jako pomoc pro zákazníka slouží samotné
e-shopy, které deklarují jistou záruku
pro zákazníka. Už jsem podobnou pomoc využila a peníze mi byly vráceny.
Dalším problémem bývá délka dodání. Ve většině případů se doručuje z
Asie, takže dodání může trvat až 60 dní.
Opět záleží na použité formě dopravy.
A protože se jedná o nákup zboží
mimo EU, můžeme ještě platit další
poplatky jako jsou clo, DPH a odměna za celní řízení. Kdy se co platí?
Prodejci se ve většině případů snaží
podhodnocovat cenu zboží právě proto,
aby se zákazník vyhnul výše zmíněným
platbám, ale celní úřad má možnost balíček zkontrolovat, otevřít a pokud se mu

hodnota zboží nezdá, požádá vás o informace, které potvrdí reálnou cenu, jako
třeba výpis z účtu, faktura atd.
Může dojít k následujícím situacím:
• Cena balíčku je nižší než 22 EUR
(zhruba 572 Kč) – v tomto případě
neplatíte nic.
• Cena balíčku je v rozmezí 22 až
150 EUR (572 – 3 899 Kč), v tomto
případě bude příjemce platit 21 %
DPH a poplatek za celní řízení, který se liší v závislosti na dopravci. V
případě České pošty jde o částku
zhruba 180 Kč. Je nutné zdůraznit,
že do ceny balíčku se poštovné nezapočítává, ale pro stanovaní DPH se
cena za dopravu k hodnotě zboží přičítá. Obdobně se postupuje i při stanovení cla.
• Cena balíčku je vyšší než
150 EUR (3 900 Kč), příjemce bude
platit clo (od 3 do 15 % v závislosti
na druhu výrobku) a dále DPH ve
výši 21 % z celkové částky, tedy
z částky včetně cla.
Přeji vám příjemné, a hlavně bezpečné
nakupování dárků pod stromeček. A nezapomeňte, že pokud si vyberete v zahraničí, je třeba počítat s tím, že doručení dárků může trvat dlouho. Tak abyste nebyli
nepříjemně překvapeni, že zásilku obdržíte až v lednu, i když udělat si druhé Vánoce také nemusí být až tak špatné.
Článek připravila
Ing. Markéta
Kabourková,
ředitelka Ústavu
pro výzkum a vzdělávání.
Partnerem poradenského
tématu je Zaplo.cz.

INZERCE

Na nečekané výdaje
je tu Zaplo.

První půjčka až 16 000 Kč zdarma.
Příklad na první půjčku: 5 000 Kč na dobu splatnosti 30 dní, pevná roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, výše splátky 5 000 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem je 5 000 Kč.
Celkové náklady spotřebitelského úvěru jsou 0 Kč. Při uzavření smlouvy on-line je klientem zasílána 0,01 Kč pro identiﬁkaci.
Příklad na opakovanou půjčku: 7 000 Kč, dobu splatnosti 30 dní, roční úroková sazba 279,83 %, RPSN 1141,2 %, výše splátky 8 610 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem
je 8 610 Kč a celkové náklady spotřebitelského úvěru jsou 1 610 Kč.
Tyto příklady platí pouze pro produkt bez prodloužení doby splatnosti a při řádném splácení. Zaplo Finance s.r.o. si vyhrazuje právo na posouzení úvěrové žádosti, na poskytnutí úvěru
není právní nárok. Toto je pouze ukázkový příklad, nikoliv návrh na uzavření smlouvy. Zaplo Finance neposkytuje radu podle §85 odst.1 zákona o spotřebitelském úvěru.

0 % úrok
i RPSN

Česká republika
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Pozor na zimní dehydrataci,
mráz z organizmu vysává vodu
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Ani v teple domova, kanceláře nebo školy
by se na pitný režim nemělo zapomínat. A to z jednoho prostého důvodu. Ideální vlhkost prostředí se
pohybuje mezi 50 až 60 procenty relativní vlhkosti.
Realita je ovšem taková, že v klasické
místnosti
s ústředním

nahlas mluvit, jako například
učitelé. Ti by měli v takových podmínkách vypít
až o dva litry tekutin
více za pracovní
dobu.

w

vytápěním se relativní vlhkost pohybuje
kolem 20 až 25 procent. A právě v takovém prostředí se z těla vypařuje podstatně
více vody. Jinými slovy, rychleji se vysušujeme.
V místnostech s takto suchým vzduchem vyvstávají i další rizika. „Současně
se vysušují sliznice – především v nose,
očích a případně ústech. To znamená, že
jejich ochranná bariéra je narušena a snadněji onemocníme, případně máme obtíže
s chronickým zánětem očí,“ říká nutriční
terapeutka Tamara Starnovská. Podle ní
je nejlepším řešením zjistit skutečnou vlhkost prostředí, a popřípadě
ji zvýšit. Příjem tekutin pak
není třeba zvyšovat. To
však neplatí v případě,
kdy někdo v sušších
prostorách potřebuje vynakládat fyzickou
aktivitu
či déle

Rizika „suchého“ bytu

n

Zvláště, pokud se rádi oddáváte zimním
sportovním radovánkám, je namístě osvojit si základní pravidlo, které platí i u letních sportů. Dvě hodiny před výkonem by
se mělo vypít zhruba půl litru tekutin a bezprostředně před aktivitou vypít další jednu
až dvě deci. Ideální je zvolit čistou neperlivou, nebo slabě mineralizovanou vodu.
Zatímco v létě nám potřebu doplnit tekutiny připomíná krom pocitu žízně také
intenzivní pocení, v zimě se tento zásadní ukazatel snadno ztratí. „Používáme stále dokonalejší funkční prádlo, které odvádí pot
z povrchu těla a zachovává nám pocit relativní-

ho sucha. To nás může ukolébat do falešného pocitu dostatku tekutin a jejich potřebu můžeme vnímat až v momentě, kdy už
začíná být pozdě,“ upozorňuje Havlíček.
Proto je důležité napít se ještě dříve, než
se dostaví pocit žízně. Čistá voda či slabší
minerálka je podle něj plně dostačující
u sportovních aktivit, kterým nevěnujeme
v kuse více než hodinu.
Pokud nejste vrcholoví sportovci, ale
přesto chcete například na sjezdovce zazářit a zároveň nezanedbávat hydrataci, měli byste být obezřetní, pokud vás zláká pohled
na stánek s občerstvením.
„Pokud nám jde opravdu
o dobrý výkon, pak vynecháme občerstvení ve formě horkých čajů s rumem,
grogů či bombardin. Alkohol
sice na chvíli zahřeje a uvolní, ale
celkově organizmus zatěžuje a navíc přispívá i ke zvýšeným ztrátám tekutin a tepla,“ varuje Petr Havlíček.

de

Pitný režim i při lyžování

...při pětiprocentní dehydrataci hrozí nejen
přehřátí, ale i následný šok a oběhové selhání?

je

ČR | Vypít denně dva a půl až tři litry tekutin. Tak sice zní obecné doporučení lékařů, ovšem jak upozorňuje výživový specialista Petr Havlíček (na snímku), potřeby
toho kterého lidského těla jsou velmi individuální. „Každý z nás je jiný, nejsme
všichni stejně staří, nemáme stejnou
hmotnost a stejný poměr mezi tělesným tukem a aktivní tělesnou hmotou, každý z nás se jinak stravuje, a tudíž máme
logicky jiné nároky na denní množství tekutin,“ říká.
Ačkoli pitný režim řeší
většina z nás především
v létě, kdy intenzivněji pociťujeme přirozenou potřebu pít, je chyba domnívat se, že v zimě stačí tělu tekutin méně. „Zimní měsíce jsou specifické
v tom, že subjektivně takovou potřebu tekutin nepociťujeme, přestože tekutiny ztrácíme také. Pracující svaly stále produkují
odpadní teplo, kterého se musí zbavit pocením, stále při aktivním pohybu více dýcháme, což způsobuje další ztráty tekutin,“ vysvětluje Havlíček.

...v případě dvouprocentní ztráty tekutin
už klesá naše výkonnost o 20 procent?

jte

VERONIKA STREJCOVÁ

...při ztrátě tekutin na úrovni 1 procenta tělesné
hmotnosti začíná klesat výkonnost, soustředěnost
a mohou se objevovat svalové křeče?

ra

5plus2
■ ZDRAVÍ

Víte, že...

Vy
h

V chladném počasí mnozí
lidé podceňují pitný režim.
Na rozdíl od léta totiž
nepociťujeme žízeň tak
často a ani se příliš
nepotíme. Mráz i suché
prostředí vytopeného
bytu přitom umí z těla
tekutiny rychle odčerpat.

Zimní limitovaná
edice Florianu
v příchutích Káva Arabica,
Irský krém a Směs koření

ZDRAVÍ
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Alergie dokáže potrápit i v zimě
Hlavní sezona alergií je
sice pryč, ovšem lidé
trpící tou celoroční si
neoddychnou ani v zimě.
Typické jsou nyní
obtíže vyvolané
roztoči či plísněmi.

P

ro alergiky bývá nejkrušnějším
obdobím v roce jaro a léto.
Na podzim a v zimě si spousta
z nich může ulevit, zejména pak ti, které
trápí alergie na pyly a trávy. Nepříjemnosti však nekončí pro ty, kteří trpí na celoroční alergie. „Mezi typické celoroční
patří alergie potravinové, alergie na domácí zvířata, roztoče a plísně,“ říká Valerie Balínová, lékařka alergologické
ambulance Polikliniky Agel Plzeň.
Jak jsou časté alergie konkrétněna plísně?
INZERCE

Alergie na plísně patří mezi celoroční,
reálně ale problémy s plísní řeší domácnosti nejčastěji právě na podzim
a v zimě. Alergii na plísně poznáme především podle dýchacích problémů –
rýmy, kašle a dušnosti. Tyto problémy
se mohou objevovat celoročně nebo se
zhoršovat ve vlhkém počasí.
A co alergie na chlad?
Alergie nemusí způsobovat vždy pouze
alergeny, za jejich vznikem mohou stát třeba i fyzikální vlivy, mezi které patří například slunce nebo i zmíněný chlad. Opravdu existují jedinci, u kterých samotný
chlad vyvolává potíže. Nejčastěji se jedná
o kožní projevy charakteru kopřivky.
Pokud někdo trpí ekzémem, dochází v zimě k jeho zhoršení?
Ano, v chladných podzimních a zimních měsících pravidelně zaznamenáváme horší průběh onemocnění u pacientů
s ekzémy. V tomto období totiž bývá
kůže sušší, má sníženou tvorbu mazu
a potu, porušenou obrannou bariéru, její

rohová vrstva není schopna zadržovat
vodu a snadno v ní vznikají trhliny.
S tím vším pak souvisí zvýšená citlivost
kůže na mechanické i chemické dráždivé vlivy ve vnějším prostředí.
Co obecně stojí za vznikem ekzémů?
Obvykle jsou to kombinace dvou hlavních příčin –
zvýšené citlivosti kůže
oslabením její ochranné
funkce, tedy narušením
kožní bariéry, a zvýšené citlivosti imunitního
systému na určité látky, nejčastěji alergeny. Sklony k ekzému přitom často bývají dědičné.
Jak je to
s astmatem
na podzim
a v zimě?

Pro astmatiky jsou problematická jak
letní vedra, tak i silně chladné zimní
dny. Nízké teploty, respektive suchý ledový vzduch venku, stejně jako přechody z tepla do zimy totiž znamenají jednoznačně velkou zátěž pro dýchací cesty. Pacienti s alergickým astmatem mají
zhoršení dechových problémů vázané na období dominance jejich alergenu v ovzduší.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Když někdo trpí alergií, co byste mu doporučila?
Každému pacientovi bych poradila, aby poslouchal své tělo.
Pokud vám určitá potravina,
druh kosmetiky či přítomnost určitého zvířete nedělá dobře, jednoduše se
jim vyhněte. Zároveň
doporučuji pravidelné
návštěvy lékaře a v případě podezření na alergii i odborné vyšetření
a včasnou léčbu.
KAMILA HUDEČKOVÁ

Česká republika

Mladí lidé, kteří prošli
náhradní péčí, častěji
nedokončí školu, než
je tomu u dětí z rodin.
Průzkum projektu To dáš!
Nadace Terezy Maxové
potvrdil, že tyto děti
obvykle příliš nezvládají
finanční gramotnost
a hrozí jim dluhové pasti.
ČR | Třikrát častěji končí děti z dětských
domovů u manuální práce než jejich vrstevníci z běžných rodin. Podstatně častěji
také školu opouští, protože potřebují pracovat a mají zkreslené představy o finanční realitě. Takové jsou výsledky nedávného průzkumu, do kterého se pustily Nadace Terezy Maxové dětem a společnost
Coca-Cola HBC v rámci projektu To dáš!
Pokud se děti z dětských domovů věnují studiu na střední škole, povětšinou –
konkrétně v 35 % případů – se jedná o studijní obory zaměřené na služby, a to zejména v gastronomii a hotelnictví. To se
ukázalo jako velký rozdíl oproti dětem
z rodin, neboť ty ze 43 % volí studium humanitních oborů. Zásadní problém ale spočívá ve skutečnosti, že 56 % mladých lidí
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Vidina rychlých peněz
u dětí bez rodiny vítězí
z dětských domovů či z pěstounských rodin školu nedokončí.
Kromě toho, že je zvolený obor nebavil, je dalším častým důvodem potřeba začít pracovat, což potvrdilo 21 % dotázaných. Dalšími důvody jsou chybějící podpora rodiny a to, že si nerozumí se spolužáky. To vše je důvodem, proč děti z dětských domovů nastupují do práce v průměru ve 20 letech, tedy o dva roky dříve
než jejich vrstevníci.

Raději práci než vzdělání
Zatímco pro mladé lidi z rodin je nejdůležitější smysluplnost práce, pro mladé z dětských domovů a pěstounské péče jsou to
nejčastěji peníze. Chybí jim finanční jistota a obecně orientace ve finanční realitě.
Finanční realita je mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče vzdálenější, jako finanční rezerva by jim stačilo
6 000 korun, mladí lidé z rodin jsou v pří-

Nadace Terezy Maxové zkoumala,
jak děti z náhradní péče zvládají přechod do běžného života „venku“.
FOTO | NGUYEN PHUONG THAO, MAFRA

padě finanční rezervy realističtější a uvádějí částku vyšší než 50 000 korun.
„Základní problém pro mladé lidi z dětských domovů je to, že daleko častěji nedokončí střední školu a na vysokou školu

se nejčastěji vůbec nehlásí. Mladí lidé
z dětských domovů totiž kolem sebe nemají vzory, které by je ke vzdělání vedly,
a proto se často upnou spíše na vidinu okamžitých peněz z výplaty za manuální práci nebo za brigádu než na vzdálené cíle
spojené se vzděláním a kariérou,“ shrnuje
výsledky průzkumu Jaroslav Cír z agentury Perfect Crowd.
Mít vysokou životní úroveň, to je podle
výsledků průzkumu přání mnoha mladých, kteří vyrostli v dětských domovech
a v pěstounské péči. Častěji šetří na hmotné věci, jako je elektronika a spotřební
zboží, zatímco mladí z rodin si dávají stranou spíše peníze na bydlení. Mezi volnočasovými aktivitami, které jako oblíbené
uváděli lidé pocházející z dětských domovů, se daleko častěji objevovalo sledování
televize, nakupování a péče o zevnějšek.
Mladí z rodin by si přáli věnovat se naopak procházkám, posezení s rodinou, četbě, cestování a vzdělávání.
(vrm)

INZERCE

To musíte vážně vědět!
Potkáváte je každý den. Možná neznáte jejich tváře, ale skrývá se za
nimi tisíce úsměvů a radosti, kterou nosí až do vašich schránek. Jsou
to zaměstnanci České pošty. Právě jim patří v této vánoční době
velké poděkování za celoroční práci.
Milí pošťáci, milí kolegové, přeji Vám veselé Vánoce
a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019!

Roman Knap, generální ředitel

volejte:
klikejte:

800 233 000
www.tvojebudoucnost.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

ODPADY
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A co letos přinese Ježíšek vám?
Elektronické dárky dělají
Čechům velkou radost.
Ti se pak ale potřebují
zbavit svých starších
přístrojů. Červené
kontejnery jim mohou
dát nový smysl.
ČR | Podle veřejného průzkumu budou i
letos nejčastějšími dárky drobná elektrozařízení. Mobil, herní konzole, tablet
nebo elektronické hračky jsou i pro tyto
Vánoce trendy, které nalezne pod stromečkem více než 50 % z nás. Často tak
nahrazujeme staré modely nebo již nefunkční spotřebiče. Například mobilní
telefon mění většina Čechů každé dva
roky, ale co s tím starým?

Bohužel pouhá třetina všech starých
drobných elektrozařízení se dostane k
ekologické recyklaci. Správným vytříděním spotřebičů nejenže zabráníte úniku škodlivých látek do přírody, jako je
například olovo či rtuť, ale navíc ušetříte primární suroviny, které se mohou použít při výrobě nových zařízení.
„Každé elektrozařízení se dá recyklovat. To znamená, že se odstraní zdraví
nebezpečné látky a zbytek (až 80 %
hmotnosti) lze opětovně využít. To se
však může stát jedině v případě, že spotřebič odnesete na sběrné místo. Z popelnice se totiž spotřebič dostane na
skládku nebo do spalovny a všechny užitečné materiály budou nenávratně zničeny,“ říká Dana Duchečková z neziskově
hospodařící společnosti ASEKOL, která se sběrem a recyklací vysloužilých
elektrospotřebičů zabývá. Díky společnosti ASEKOL mají lidé možnost
spotřebič odevzdat k recyklaci už na více než 17 000
místech.

V hlavní roli
červená

Kontejnery vyzdobené graffiti od Khomy.
FOTO | ASEKOL
INZERCE

„Hrdiny“ jsou v tomto případě speciální nádoby na
elektro dostupné široké
veřejnosti bez omezující
otevírací doby sběrných
dvorů nebo prodejců. Takovými nádobami jsou červené kontejnery na drobné
elektro, které inspirují třeba na Slovensku či v Polsku. V zelené obměně dokonce i ve Slovinsku. Společnost ASEKOL je rozmisťuje po celé republice a v současné době jich v ulicích naleznete přes 3 500. „Lidé třídí, pokud je to pro ně jednodu-

ché. Proto jsme se rozhodli instalovat
červené kontejnery, které jsou skvělým
doplňkem stávající sběrné sítě,“ vysvětluje Dana Duchečková.
Vhazovat do nich lze veškeré elektrospotřebiče do velikosti 40 x 50 cm
kromě monitorů, televizí, úsporných
žárovek a zářivek, které vyžadují speciální zacházení, a proto je potřeba je odnést do sběrného dvora. Informace o
nejbližším sběrném místě či kontejnerech najdete na www.sberne-dvory.cz
a www.cervenekontejnery.cz.

Graffiti na kontejnerech
Červené kontejnery jsou díky své barvě
lehce rozpoznatelné. V ulicích měst a
obcí je možné vidět hned několik typů,
což je způsobeno neustálou inovací, do
které společnost ASEKOL investuje.
Nejedná se však jen o zdokonalování

funkčnosti, ale také implementaci čipů,
které kontrolují obsah a plnost kontejnerů. Každá nádoba na odpad je ve své podstatě popelnice, která ne příliš zkrášluje
veřejný prostor, a proto v roce 2017 zahájil ASEKOL aktivitu „Umění třídit“,
jež je zaměřena na podporu umění a
design červených kontejnerů. Pilotním
projektem je vytvoření freestylových
kontejnerů do krajských měst od pouličního umělce Khomy, který byl autorem
mnoha graffiti stěn ve městech a obcích,
velkoformátových maleb např. v obchodním domě v Ostravě a také šedesátimetrové zdi v obci Chýně, kde vznikla
graffiti jako součást oslav 100. výročí založení Československa.
(re)

Recyklace
formou umění

P

rostřednictvím úspěšné spolupráce s mezinárodně uznávaným výtvarníkem Krištofem
Kinterou se v minulém roce přeměnil
elektroodpad na umělecké dílo. Jeho
výstava pojmenovaná Nervous Trees
se stala jednou z nejnavštěvovanějších expozic roku 2017. V tradičních
prostorách Galerie Rudolfinum umístil Krištof Kintera exponáty tvořené z
elektronických součástek a zařízení,
které vytřídila společnost ASEKOL.
Ve své podstatě ledničky a pračky, jež
občané odevzdali do sběrných dvorů,
dostaly druhou šanci a namísto recyk-

lace a navrácení zpět do oběhu v podobě zrecyklovaného materiálu se staly
součástí uměleckého díla a zažily své
měsíce slávy v Národní galerii.

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Živé ozdoby na vánoční stůl
Když se o oblíbenou
sváteční květinu,
takzvanou vánoční
hvězdu, budete pečlivě
starat, vydrží vám i na
příští rok. Je ovšem
potřeba vědět, jak často
ji zalévat a zastřihávat.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Předvánoční čas je obdobím, kdy své
domovy zdobíme jmelím, adventními věnci a také hrnkovými květinami. Obvykle
jde o brambořík – Cyclamen, lidé si oblíbili i vánoční kaktusy Schlumbergera s květy pastelových barev.
Klasikou většiny českých domácností je
vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima),
a to nejen s červenými listy, ale i s mnoha
barevnými variacemi. Ale také méně známá kalanchoe neboli kolopejka. Zastavme
se u posledně jmenovaných.

Symbol Vánoc z Mexika
Vánoční hvězda, česky také pryšec nádherný, má původ v Mexiku a dalších zemích
třední Ameriky. Ve Spojených státech jí
lidé říkají Poinsettia, stejně se jmenoval první velvyslanec USA v Mexiku, který ji do
své domoviny dovezl už v roce 1825. Největší ozdobou vánoční hvězdy jsou barev-

né také jinak zbarvenou, například modrou, žlutou nebo třeba fialovou.

Kalanchoe je ideální do bytu

FOTO | KALANCHOE

né listeny a zbarvené listy pod květenstvími. Květy nejsou nikterak zdobné, jsou
malé a nenápadné. Vánoční hvězda je rostlina teplomilná, proto ji nikdy nesmíme umístit do místností, kde se pohybují teploty pod
15 °C. Ideální jsou v rozmezí 20 až 24 °C.
Pravidelně zaléváme, ale vždy s opatrností,
protože rostlina nesnáší přemokření. K přelití a následnému zahnívání kořenů dochází
často kvůli používání ozdobných obalů na
květináče, kde je kontrola množství dodané
vody obtížnější, než je tomu u klasických
květináčových podmisek.
To, že rostlinka krásně doplní vánoční
atmosféru, neznamená, že po svátcích
skončí v koši. Když v lednu pryšec nádherný přestane kvést a tvořit barevné listeny,
je vhodný čas, abychom výhony zkrátili
o čtvrtinu a květinu přesadili do kvalitního
rašelinového substrátu vylehčeného agroperlitem. Během jara a léta vánoční
hvězdy pravidelně přihnojujeme komplexním typem hnojiva. Když vše půjde dobře,
muže vánoční hvězda o dalších Vánocích
vykvést znovu. Je ale třeba ji uměle zkracovat den, zatemňovat od 17. do 8. hodiny
ranní, a to již od poloviny září.
Až budete letos vybírat vánoční hvězdu
na váš stůl, zkuste se oprostit od zažitých
tradic a vyzkoušejte kromě klasické červe-

Stále oblíbenější pokojovou rostlinou je kalanchoe nebo také kolopejka. Květina původem z Afriky a asijských tropů udělala v
posledních dvaceti letech závratnou „kariéru“ a v zemích západní Evropy patří mezi
nejoblíbenější hrnkové rostliny, navíc je levná. Kalanchoe je sukulent a vyžaduje dostatek světla. Doba
kvetení je přímo úměrná
množství
světla, které
jí poskytneme. Od podzimu do jara je
nejvhodnější stanoviště na plně
osvětleném jižním okně.
I když chceme rostlinu
využít pro dekoraci stolu
nebo jiného
méně osvětleného místa v bytě, je
vhodné ji přes den umístit
v blízkosti okna. S dostatkem světla pokvete kolopejka dva až tři měsíce. Teploty
moderních bytů a suchý vzduch
rostlinám vyhovují. Zálivka má
být dostatečná, ale ne nadměrná.

Přes svůj sukulentní charakter trvalý nedostatek vody nemiluje. Platí obecné pravidlo – čím vyšší teplota a čím sušší vzduch,
tím více musíme rostliny zalévat. Odkvetlá rostlina, seříznutá na jaře, během dlouhých jarních a letních dnů zesílí, do zimy
bude bohatě rozvětvená a olistěná a znovu
vykvete. Nesmíte ji ale v krátkých podzimních a zimních dnech vystavit umělému
světlu.
Zdroj: časopis Zahrádkář

FOTO | ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU NABÍDKU

INZERCE
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moderní časopis nejen o zahradě

Za objednávku ročního
předplatného s heslem 5+2
získáte knihu Vyznání růžím.

Roční
předplatné
pouze 336 Kč

300 Kč

pravidelná příloha

OBJEDNÁVEJTE NA:

www.zahradkar.org/5+2
g/5+2
nebo na tel. +420 800 100 134
Vydává Český zahrádkářsky svaz od roku 1969

Roční předplatné můžete
i darovat. Vše potřebné
za vás zařídíme.
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Vsaď si

Fortuna lize vládnou střelci z ciziny, čeští kanonýři
jsou v tabulce elitních snajprů v menšině. Produktivní
útočný hrot tak český nároďák musí hledat v cizině.
ČR | Vezměme si to jméno po jménu. Nikolaj Komličenko – Rusko, Miroslav
Stoch – Slovensko, Jean-David Beauguel – Francie, Benjamin Tetteh – Ghana, Guélor Kanga – Gabon, Abdalláh Júsuf Hilál – Bahrajn.
Po 17 kolech Fortuna ligy je mezi jedenáctkou nejlepších střelců pouze pět Čechů. Jen ti zatím dokázali prolomit střeleckou nadvládu v úvodu jmenovaných
cizinců. Časy, kdy produktivitě vévodili
kanonýři jako Vratislav Lokvenc, David
Lafata či Horst Siegl – a na kterých mohla stavět i reprezentace, jsou pryč.
Z Čechů se letos v lize nejčastěji prosazuje jablonecké duo Michal Trávník
a Martin Doležal. Trávník je však „profesí“ záložník, Doležalovi střelecká potence vynesla nedávno nominaci do národního týmu. Daří se i teplickému Vaněčkovi,
který ale brzy zamíří do Skotska. A také
Budínskému z Karviné. Dosud největší ligová palebná zbraň s českým pasem – plzeňský Krmenčík – zatím zaznamenal
sedm přesných tref, ovšem kvůli vážnému zranění řadu měsíců další gól nepřipíše. Česká reprezentace se tak zřejmě
bude muset dlouhodobě spoléhat na hrotu především na Patrika Schicka. Talentovaný 22letý forvard AS Řím má ale v nabitém kádru italského celku těžkou konkurenci a není zápasově příliš vytížený.
A v české lize není kde útočníky brát.

Příběh ruského bohatýra
Ligovým kanonýrům v této sezoně zatím
neohroženě vládne Nikolaj Komličenko.
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Více na www.ifortuna.cz

V 16 zápasech vsítil 15 gólů. Za normálních okolností by bombarďák Komličenko patřil mezi nejdražší zboží fotbalové
ligy. Jenže situace je zapeklitá. Statný bohatýr, jenž na podzim exceluje v Mladé
Boleslavi, patří ruskému Krasnodaru,
kam se vrátit nechce. „Zpět do Krasnodaru? Za žádnou cenu,“ zdůrazňuje.
V Boleslavi bude hrát určitě do léta,
pak mu dvouleté hostování vyprší. Aby
středočeský klub mohl uplatnit opci
a útočníka vykoupit, musel by investovat zhruba 12 milionů korun.
„Zcela určitě chceme opci
využít. Budujeme nový
tým a Nikolaj bude
jeho součástí,“ přikývne boleslavský šéf Josef
Dufek.

Klubové plány vypadají
směle: mít na hrotu Komličenka a mužstvo po
mizerných letech vrátit do evropských
pohárů.
Komličenko se
minulý týden dokonce usadil v elitní desítce kanonýrů napříč všemi evropskými soutěžemi a bojuje o Zlatou kopačku. Kaž-

18. kolo Fortuna ligy
Pátek 7. prosince
Dukla – Příbram (18:00, O2 TV Sport)
Zlín – Plzeň (18:00, ČT sport)
Sobota 8. prosince
Ostrava – Bohemians (15:00, O2 TV Sport)
Olomouc – Slovácko (15:00, O2 TV Sport)
Karviná – Jablonec (15:00, O2 TV Sport)
Slavia – Boleslav (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 9. prosince
Sparta – Teplice (17:00, O2 TV Sport)
Pondělí 10. prosince
Liberec – Opava (18:00, O2 TV Sport)

dá liga má svůj koeficient, který vyjadřuje její kvalitu. Česko má koeficient 1,5,
takže Komličenko nasbíral 22,5 bodu.
Je úspěšnější než vyhlášená esa Messi, Ronaldo, Neymar, Cavani nebo
Suárez. Nejbližší hvězdou je pařížský supertalent Kylian Mbappé, jehož 11 gólů se násobí dvojkou.
„Já nejsem žádná hvězda.
Potřebuju se rozvíjet
a zlepšovat. Jedině,
když na sobě
budu dál pracovat, můžu skórovat i proti velkým českým
klubům, což
se mi zatím
nedaří,“ zůstává Komličenko
na
zemi.
Kdo ví, jestli
za ty velké české
kluby brzy nebude
kopat. Především Plzeň má o střílejícího
Kolju eminentní zájem.
FOTO | LUDĚK PEŘINA
(mb, Jan Palička)
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Komličenko a spol.,
cizinecká legie zkázy
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 8. prosince 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.20 Lesní ženka 7.40 Nasredin 8.25 StarDance
IX... kolem dokola 8.30 Gejzír 9.00 Otec Brown
V 9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Jak vyženit z pekla štěstí 13.55 Pasáček
a císařova dcera 14.20 Rozsudek (6) 15.05 Ať
žije nebožtík 16.35 Nebožtík si nepřál květy
17.55 Bydlet jako... gurmán 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.45 Kačeří příběhy (49, 50) 7.35 Show Toma
a Jerryho II (14) 8.00 Bratříček a sestřička
9.10 Neohlížej se, jde za námi kůň 10.45 Koření
11.45 Volejte Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Víkend 14.40 Osudové léto 16.45 Holka
na roztrhání 18.50 Helena IV (55) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Powerpuff Girls (33) 6.40 Transformers:
Roboti v utajení II (4) 7.10 Tlapková patrola
7.40 M.A.S.H (2) 8.10 M.A.S.H (3) 8.45
Autosalon 9.55 Česko Slovensko má talent
FINÁLE 13.15 Polda III (7) 14.25 Vraždy
v Midsomeru II 16.50 Bláznivá školka. Rodinná
komedie (USA, 2003). Hrají E. Murphy,
J. Garlin, S. Zahn, A. Hustonová, R. Kingová,
K. Nealon, L. Edelsteinová, L. Arcieri a další.
Režie S. Carr 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Poslední loď III (5) 7.10 Akta X X (2) 8.05 Top
Gear III 9.30 Pevnost Boyard (3) 11.50 Re-play
12.25 Futurama II (16) 12.55 Simpsonovi III (9, 10)
13.55 COOLfeed 14.10 Simpsonovi III (11, 12) 15.10
Futurama III (1) 15.40 Nebezpečná rychlost 17.55
Simpsonovi III (13) 18.30 Simpsonovi III (14) 18.55
Simpsonovi III (15) 19.30 Simpsonovi III (16) 20.00
Doba ledová 2 – Obleva 22.00 Pařba o Vánocích
0.20 Killjoys: Vesmírní lovci IV (10)

20.00 StarDance IX... když hvězdy
tančí
Přímým přenosem provázejí
Tereza Kostková a Marek Eben
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Vojna a mír (3/4)
Dramatický seriál (VB, 2016).
Hrají P. Dano, L. Jamesová,
J. Norton, J. Broadbent,
G. Scacchiová a další
23.40 Gran Torino
Drama (USA/N, 2008).
Hrají C. Eastwood, Ch. Carley,
B. Vang, A. Herová, B. Haley.
Režie C. Eastwood
1.35 Banánové rybičky
2.10 Bydlení je hra
2.40 Zahrada je hra
3.10 Sama doma
4.45 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny
6.50 Soudní síň 7.50 Soudní síň 8.55 Policisté
v akci 9.55 Neviditelná loď 11.50 Zákony pohybu
(2/13) 13.10 Zákony pohybu (3/13) 14.30 Dr.
Ludsky (9/10), seriál (SR, 2011) 15.35 Soudní síň
16.25 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Rodáci (13/13), dramatický seriál (ČR, 1988)
22.30 Všechno, co mám rád 0.20 V sedmém nebi
NEDĚLE 6.30 Noviny 7.05 Soudní síň 7.55
Rodinné záležitosti 9.05 Dr. Ludsky (9/10) 10.20
Jsem máma (15/20) 11.20 Jsem máma (16/20)
12.35 Rodáci (13/13) 14.45 Babičky dobíjejte
přesně 16.30 Na chalupě 17.35 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.35
Všechno, co mám rád 0.25 Všechno, co má Ander
rád 1.00 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 10.25 Ochránci

11.25 Ve jménu zákona (102/131) 12.45 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.50
Profesionálové VIII (12/19) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Babičky dobíjejte přesně 22.05
Soudní síň – cz 23.00 Profesionálové VIII (12/19)
23.55 Ve jménu zákona (102) 0.55 V sedmém nebi

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Harry Potter a kámen mudrců
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/VB, 2001)
23.15 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)
1.15
Osudové léto
Romantické drama (USA/N, 2002)
3.20 Co na to Češi
4.00 Bratříček a sestřička

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.20 Policisté v akci
11.20 Ve jménu zákona (103/131) 12.40 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.50
Profesionálové VIII (13/19) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Klaun (9, 10) 22.15 První oddělení II
(33, 34) 23.05 Profesionálové VIII (13/19)
STŘEDA 8.35 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.25 Ve jménu zákona (104/131) 12.45 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.50
Profesionálové VIII (14/19) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Jsem máma (17, 18/20) 22.25 Dr.
Ema 23.45 Dr. Ema 1.00 Profesionálové VIII (14/19)
ČTVRTEK 10.25 Policisté v akci 11.25 Ve jménu

zákona (105/131) 12.35 V sedmém nebi 15.00 Soudní
síň 16.00 Soudní síň – nové případy 17.05 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové VIII (15/19) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Semena zmaru 22.10 První
oddělení II (35, 36) 23.00 Profesionálové VIII (15/19)

PÁTEK 11.40 Ve jménu zákona (106/131) 12.45

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
nové případy 17.05 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VIII (16/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Zákony pohybu (4/13) 21.40 Zákony pohybu
(5/13) 22.55 Rodinné záležitosti 0.05 Ochránci

20.15 Špindl
Komedie (ČR, 2017).
Hrají A. Polívková, A. Krausová,
K. Klausová, D. Gránský,
O. Navrátil. Režie M. Cieslar
22.20 Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017).
Hrají R. Reynolds, S. L. Jackson,
G. Oldman, S. Hayeková, J. de
Almeida a další. Režie P. Hughes
0.50 Výkřiky do tmy
Thriller (N, 2010). Hrají
A. Neldelová, C. Schick,
M. von Pufendorf a další.
Režie E. Fischer
2.50 Vraždy v Midsomeru II
Škrtičův les. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, K. Byronová, J. Clyde,
P. Eyre. Režie J. Silberston
5.10 Spravedlnost v krvi VIII (19)
Riziko povolání. Krimiseriál
(USA, 2017)

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25 Doktor z hor
9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec 10.40 Top
Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej z regionu
11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda 18.40 Dámská
jízda Heidi 19.35 Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Fantastická příroda 7.45 Poho-

dové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25 Stefanie
9.25 Filmové novinky 10.40 Top Relax 11.25
Pohodové zprávy 11.40 To nej z regionu 11.45 Luxus
store 15.55 Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda
Heidi 19.35 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.55 Indian – pořad o hrách 11.25

Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55
Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25
Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.15
Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Na dno nás nedostanete 8.35 Dr. House V
(17, 18) 10.25 Námořní vyšetřovací služba VII (11, 12)
12.45 Mstitelé 14.25 Tom a Jerry: Santovi malí
pomocníčci 14.50 Vánoční koleda, animovaný film
(USA, 2009) 16.40 Co je malý, to je hezký, dobrodružná komedie (USA, 1989) 18.20 Letadla,
animovaný film (USA, 2013) 20.00 Podivuhodný
případ Benjamina Buttona, drama (USA, 2008)
23.20 Nezvaní hosté, horor (Šp./USA/VB, 2011)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení II (3) 6.35
Powerpuff Girls (32) 6.45 Velké zprávy 7.55
Pekelná kuchyně XVI (7) 8.55 Vítejte doma! VII
(13, 14) 10.50 Domácnost naruby 12.50 Spectre,
akční film (VB, 2015) 16.05 Jsem nesmělý, ale
léčím se, komedie (Fr., 1978) 18.05 Špioni z lásky,
komedie (Fr., 2013) 20.00 Sopka, akční thriller
(USA, 1997) 22.15 Hrozba z nebes, akční horor
(USA, 2008) 0.10 Pařba o Vánocích

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 9. prosince 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
15.45
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.25
21.55
22.29
22.30
0.10
2.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Revizoři
6.45 Ať žije nebožtík 8.10 Úsměvy Ivy
Hüttnerové 8.50 StarDance IX... kolem
dokola 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35
Objektiv 11.05 Dynastie Nováků (3/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vřesový trůn
Silák a strašidla
O Rozárce a zakletém králi
Báječná Angelika
Adventní koncerty České televize
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance IX ...kolem dokola
GEN – Galerie elity národa
Kvarteto
Černá komedie (ČR, 2017)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Holka na zabití
Krimifilm (ČR, 1975)
Mladý Montalbano II
Banánové rybičky

NOVA
6.00 Lví hlídka (24)
6.25 Looney Tunes: Úžasná show II
(25, 26)
7.15 Kačeří příběhy (51, 52)
8.05 Show Toma a Jerryho II (15)
8.25 O Nosáčkovi
10.15 Veselé Vánoce, Santo Clausi
12.10 Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995)
14.15 Případ mrtvých spolužáků
Krimidrama (ČR, 1976)
16.05 V peřině
Muzikál (ČR, 2011)
18.15 Bota jménem Melichar
Komedie (ČR, 1983)
19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20.20 Profesor T. (7)
Smrt v maskách. Detektivní
seriál (ČR, 2018)
21.30 Střepiny
22.00 Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční komedie (USA/VB, 2015)
0.15 Případ mrtvých spolužáků
Krimidrama (ČR, 1976)
1.55 Kriminálka Miami IV
2.35 Volejte Novu
3.25 Život ve hvězdách

6.10
6.25
6.45
7.25
7.55
9.05
9.35
10.05
10.55
12.00
12.55
13.30
13.55
14.45
17.05
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.55
2.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (34)
Transformers: Roboti v utajení II (5)
M.A.S.H (4)
M.A.S.H (5)
Přírodní vesmír (11)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru II
Hlas krve. Krimiseriál (VB, 1998)
Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959).
Hrají R. Lukavský, J. Vala a další
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (14)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Základní instinkt
Thriller (USA, 1992)
Přírodní vesmír (11)
Vraždy v Midsomeru II

5.40 Lego Scooby-Doo: Strašidelný Hollywood
7.00 Co je malý, to je hezký 8.50 Vánoční koleda
11.05 Podivuhodný případ Benjamina Buttona
14.15 Sue Thomas: Agentka FBI III (2-4) 17.05 Harry
Potter a kámen mudrců, dobrodružný rodinný fantasy film (USA/VB, 2001) 20.00 Invaze, 21.55
Blade: Trinity 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.55 Akta X X (3) 8.55 Top Gear III 10.20 Pevnost
Boyard (4) 12.35 MotorSport 13.05 Futurama III (1)
13.35 Simpsonovi III (13, 14) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi III (15, 16) 15.40 Futurama III (2) 16.10
Doba ledová 2 – Obleva 17.55 Simpsonovi III (1720) 20.00 Hobit: Bitva pěti armád 22.55 Vikingové
IV (20) 23.55 Živí mrtví VIII (12) 0.55 American
Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (1)

Prima Max
6.35 Transformers: Roboti v utajení II (4) 7.05
Powerpuff Girls (33) 7.20 Velké zprávy 8.40
Pekelná kuchyně XVI (8) 9.30 Vítejte doma! VII (14,
15) 11.25 Špioni z lásky 13.25 Špindl 15.40 Sopka
17.50 Phoebe v říši divů, rodinný film (USA, 2008)
20.00 Cizinec, akční krimithriller (USA, 2010) 22.15
Zabijákův osobní strážce, akční komedie (USA,
2017) 0.45 Základní instinkt, thriller (USA, 1992)

pondělí 10. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Všechno, co mám ráda 10.15 168
hodin 10.45 A zlehka zazvoní 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Ukradený kaktus
Povídky (ČR, 1990)
14.30 Holka na zabití
Krimifilm (ČR, 1975)
16.10 To je vražda, napsala IX
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Lynč (8/8)
21.00 Trpaslík (5/6)
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.20 Mladý Montalbano II
1.05 GEN – Galerie elity národa

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.05
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3575)
Profesor T. (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (350)
Dr. House V (19, 20)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3576)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (3)
Specialisté (4)
Námořní vyšetřovací služba XV (1)
Beze stopy VI (14)
Dr. House V (19, 20)
Kriminálka Miami IV (22)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (350)

6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.15
10.25
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.35
0.30
1.30
2.30
3.30

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (35)
My Little Pony VII (8)
M.A.S.H (5)
M.A.S.H (6)
M.A.S.H (7)
Ohnivý kuře (49)
Rosamunde Pilcherová:
Trny v údolí květin
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (12)
Návrat komisaře Rexe XIV (11)
Návrat komisaře Rexe XIV (12)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (142)
Ano, šéfová!
Teď vaří šéf!
Linka 112
Návrat komisaře Rexe XIV (11)
Návrat komisaře Rexe XIV (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (12)
Prostřeno!

5.15 Mstitelé 6.55 Podivuhodný případ Benjamina
Buttona 10.00 Veselé Vánoce, Santo Clausi 12.15
Neohlížej se, jde za námi kůň 13.45 Teleshopping
14.05 Jumanji 16.00 Osudové léto 18.00 Holka na
roztrhání 20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984)
22.25 Nebezpečné hry, thriller (USA, 1998) 0.35
Blade: Trinity, akční film (USA, 2004)

Prima cool
10.30 Top Gear III 11.55 Futurama III (2) 12.25
Simpsonovi III (17, 18) 13.20 COOLfeed 13.35
Simpsonovi III (19, 20) 14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play
15.45 Futurama III (3) 16.05 Špinavá práce IV (18)
17.15 Top Gear III 18.35 Simpsonovi III (21-23) 20.05
Simpsonovi IV (1) 20.30 COOLfeed 20.40 Těžká
dřina 21.20 Teorie velkého třesku II (2, 3) 22.20 Prima
Partička 23.10 COOLfeed 23.20 Špinavá práce IV (18)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení II (5) 6.30
Powerpuff Girls (34) 6.45 Velké zprávy 8.10
Pekelná kuchyně XVI (9) 9.00 Vítejte doma! VII
(16) 10.00 Hvězdná brána V (14) 10.55 Děsné
rande 12.45 Phoebe v říši divů 14.50 Hobit: Bitva
pěti armád 18.05 Perfektní shoda 20.00 Sedm
životů 22.35 Adopce smrti, horor (USA/Kan., 2011)
0.30 Cizinec, akční krimithriller (USA, 2010)

úterý 11. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Příběhy slavných... Jaroslav
Vojta 10.40 Rozsudek (6) 11.20
Ukradený kaktus 11.50 StarDance
IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kaviár jen pro přátele
Komedie (ČR, 1969)
15.00 Zmizení herce Bendy
16.10 To je vražda, napsala IX
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Trpaslík (6/6)
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.45 Správnej dres
23.30 Případy detektiva Murdocha VIII
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.30
2.10
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3576)
Specialisté (31)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (351)
Dr. House V (21, 22)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3577)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (857)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (2)
Beze stopy VI (15)
Dr. House V (21)
Dr. House V (22)
Kriminálka Miami IV
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (351)

6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (36)
My Little Pony VII (9)
M.A.S.H (7)
M.A.S.H (8)
M.A.S.H (9)
Ohnivý kuře (50)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (13)
Komisař Rex na stopě (1)
Komisař Rex na stopě (2)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (30)
Polda III (8)
TOP STAR magazín
Linka 112
Komisař Rex na stopě (1)
Komisař Rex na stopě (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (13)
Prostřeno!

5.40 Co je malý, to je hezký 7.20 Dr. House
V (19, 20) 9.10 Letadla 11.20 Holka na roztrhání 13.40
Sexmise 15.55 Harry Potter a kámen mudrců 18.50
Bota jménem Melichar, komedie (ČR, 1983) 20.00
Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991)
22.00 Jasný terč, komedie (USA, 1997) 0.00 Krycí
jméno U. N. C. L. E., akční komedie (USA/VB, 2015)

Prima cool
12.15 Simpsonovi III (21, 22) 13.10 COOLfeed 13.20
Simpsonovi III (23) 13.50 Simpsonovi IV (1) 14.20
Teorie velkého třesku II (2, 3) 15.20 Futurama III (4)
15.50 Špinavá práce IV (19) 16.50 Top Gear III 18.15
Simpsonovi IV (2-5) 20.05 COOLfeed 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko II (2) 21.20
Teorie velkého třesku II (4, 5) 22.20 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce IV (19) 0.10 Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony VII (8) 7.05 Powerpuff Girls
(35) 7.25 Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XVI
(10) 9.35 Vítejte doma! VII (17) 10.35 Hvězdná
brána V (15) 11.40 Bláznivá školka 13.40 Perfektní
shoda 15.30 Sedm životů 18.15 Příliš mnoho
tajemství, drama (VB, 2011) 20.00 Švec, komedie
(USA, 2014) 22.10 Démon minulosti, horor (USA,
2016) 0.10 Adopce smrti, horor (USA/Kan., 2011)

středa 12. prosince 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.55 Kaviár jen pro přátele 11.00
Doktor Martin 2 11.50 StarDance IX...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
16.00 To je vražda, napsala IX
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Nepodepsaný knoflík
Krimifilm (ČR, 2003)
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Křídla Vánoc
Koprodukční film (ČR, 2013)
23.30 Případy detektiva Murdocha VIII
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3577)
Ordinace v růžové zahradě 2 (857)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (352)
Dr. House V (23)
Dr. House V (24)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3578)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise nový domov II
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba XV (3)
Beze stopy VI (16)
Dr. House V (23, 24)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem II (6)
Co na to Češi

6.05
6.25
7.05
7.55
8.35
9.10
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.40
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (37)
My Little Pony VII (10)
M.A.S.H (9)
M.A.S.H (10)
M.A.S.H (11)
Ohnivý kuře (51)
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (14)
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (143)
Dobrý skutek. Seriál (ČR, 2018)
Show Jana Krause
Tátové na tahu (14)
Linka 112
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (14)

6.15 Dr. House V (21, 22) 8.05 Sue Thomas:
Agentka FBI III (2-4) 11.25 Sexmise 14.00 V peřině
16.10 Doktor Hollywood, romantický film (USA,
1991) 18.10 Král Ralph, komedie (USA, 1991) 20.00
Santa Claus 2, komedie (USA, 2002) 21.55 Šílenci
na prknech, komedie (USA, 2001) 23.40 Vánoční
Kameňák, komedie (ČR, 2015)

Prima cool
11.50 Futurama III (4) 12.20 Simpsonovi IV (2, 3)
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi IV (4, 5) 14.25
Teorie velkého třesku II (4, 5) 15.25 Futurama III (5)
15.55 Špinavá práce IV (20) 16.55 Top Gear III 18.15
Simpsonovi IV (6-9) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (15) 21.20 Teorie
velkého třesku II (6, 7) 22.20 Partička 23.05
COOLfeed 23.15 Špinavá práce IV (20) 0.15 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony VII (9) 6.40 Powerpuff Girls
(36) 6.50 Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XVI
(11) 9.05 Vítejte doma! VII (17, 18) 11.00 Hvězdná
brána V (16) 12.05 Láska ze spermabanky 14.00
Příliš mnoho tajemství 15.50 Švec 18.05 Muž, který
se směje 20.00 Králova přízeň, historický film
(USA, 2008) 22.25 Podnájemník, thriller (USA,
2009) 0.30 Démon minulosti, horor (USA, 2016)

čtvrtek 13. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Dynastie Nováků (3/13)
10.45 Zmizení herce Bendy 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Evalda Schorma
14.40 Zločin na poště
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala IX
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Doktor Martin 2
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Případy detektiva Murdocha VIII
23.35 Zločin na poště
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.30
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3578)
Mise nový domov II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (353)
Dr. House VI (1)
Dr. House VI (2)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3579)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (858)
Život ve hvězdách
Dluh
Thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)
Dr. House VI (1, 2)
Kriminálka Miami IV (25)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (353)

6.15
6.30
7.15
8.05
8.45
9.15
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (38)
My Little Pony VII (11)
M.A.S.H (11)
M.A.S.H (12)
M.A.S.H (13)
Ohnivý kuře (52)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (15)
Komisař Rex na stopě (5)
Komisař Rex na stopě (6)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (31)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Linka 112
Komisař Rex na stopě (5)
Komisař Rex na stopě (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (15)
Prostřeno!

5.25 Jumanji 7.20 Dr. House V (23, 24) 9.10 Král
Ralph 11.25 Doktor Hollywood 13.40 Somrák
z Beverly Hills 15.40 Santa Claus 2, komedie (USA,
2002) 17.35 Frajer Luke, krimidrama (USA, 1967)
20.00 Námořní vyšetřovací služba VII (13, 14) 21.55
Barva peněz, drama (USA, 1986) 0.15 Šílenci na
prknech, komedie (USA, 2001)

Prima cool
10.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (15) 11.45
Futurama III (5) 12.15 Simpsonovi IV (6, 7) 13.10
COOLfeed 13.20 Simpsonovi IV (8, 9) 14.20 Teorie
velkého třesku II (6, 7) 15.20 Futurama III (6) 15.50
Špinavá práce IV (21) 16.50 Top Gear III 18.15
Simpsonovi IV (10-13) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II (8, 9)
22.25 Zálesák 0.25 Špinavá práce IV (21)

Prima Max
6.50 My Little Pony VII (10) 7.15 Powerpuff Girls
(37) 7.35 Velké zprávy 8.55 Pekelná kuchyně XVI
(11) 9.50 Pekelná kuchyně XVI (12) 10.40 Vítejte
doma! VII (18, 19) 12.35 Hvězdná brána V (17) 13.40
Muž, který se směje 15.40 Králova přízeň 18.10
Smrtelná spravedlnost 20.00 Parta hic 22.00
Zamilovaný špion, thriller (Fr./Luc./Belg., 2013)
0.20 Podnájemník, thriller (USA, 2009)

pátek 14. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Skladiště 10.05 Doktor
Martin 2 11.00 Doktor Martin 2 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.40 Vánoce
14.55 Loupežnická pohádka
15.35 Příběhy slavných – Josef Bek
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 55 minut s Miroslavem Donutilem
23.35 Případy detektiva Murdocha VIII
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.40
2.20
3.00
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3579)
Ordinace v růžové zahradě 2 (858)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (354)
Dr. House VI (3, 4)
Kriminálka Miami V (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (2)
Ulice (3580)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)
Agent bez minulosti
Akční film (N/USA, 2002)
Dr. House VI (3, 4)
Kriminálka Miami V (1)
Život ve hvězdách
Ordinace v růžové zahradě 2 (354)

6.10
6.30
7.10
8.00
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.55
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (39)
Transformers: Roboti v utajení II (6)
M.A.S.H (13)
M.A.S.H (14)
M.A.S.H (15)
Ohnivý kuře (53)
Rosamunde Pilcherová:
Čas poznání
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (16)
Komisař Rex na stopě (7)
Komisař Rex na stopě (8)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Spojenci
Válečný film (VB/USA, 2016).
Hrají B. Pitt, M Cotillardová
Výhrůžky smrtí
Thriller (VB, 2009)
Komisař Rex na stopě (7)
Komisař Rex na stopě (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (16)

5.15 O Nosáčkovi 7.00 Frajer Luke 9.30 Dr. House
VI (1, 2) 11.20 Příběh dinosaura 13.05 Santa Claus 2
15.20 Scooby-Doo: Měsíční nestvůra vylézá 16.50
Námořní vyšetřovací služba VII (13, 14) 18.40
Vánoční lov 20.00 Grinch, rodinný film (USA,
2000) 22.00 Astronautova žena, sci-fi film (USA,
1999) 0.00 Dluh, thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)

Prima cool
8.20 Top Gear III 9.35 Špinavá práce IV (21) 10.45
Autosalon 11.50 Futurama III (6) 12.20 Simpsonovi
IV (10, 11) 13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi IV
(12, 13) 14.25 Teorie velkého třesku II (8, 9) 15.20
Futurama III (7) 15.50 Špinavá práce IV (22) 16.50
Top Gear III 18.15 Simpsonovi IV (14-17) 20.05
COOLfeed 20.15 Nebezpečná rychlost 2: Zásah
22.50 Zmije útočí 0.45 Špinavá práce IV (22)

Prima Max
6.50 My Little Pony VII (11) 7.15 Powerpuff Girls (38)
7.35 Velké zprávy 8.55 Pekelná kuchyně XVI (13)
9.50 Vítejte doma! VII (20) 10.50 Hvězdná brána
V (18) 11.45 Švec 13.50 Smrtelná spravedlnost 15.45
Láska na vlastní nebezpečí 17.50 Vánoce za všechny
prachy 20.00 Manželství po italsku 22.00 Pravidla
boje, thriller (USA/N, 2004) 0.25 Zamilovaný špion,
thriller (Fr./Luc./Belg., 2013)
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Česká republika

Na počátku sbírky bylo dědictví
Manželé chtěli opravit divadélko po prarodičích. Tak se zrodila sbírka, jejíž část je k vidění na Špilberku
JITKA KUBÁTOVÁ
ČR | Loutky děsivých draků, rytířů v
lesklém brnění, veselých kašpárků, ale
i Spejbla a Hurvínka či cirkusových artistů zaplnily výstavní prostory hradu
Špilberk. Výstavu připravili sběratelé
českých historických loutek, manželé
Marie a Pavel Jiráskovi z Brna, kteří
loutky sbírají už více jak třicet let. Za
tu dobu získali a zrenovovali až tisíce
loutek, z nichž si návštěvníci budou
moci prohlédnout tři sta padesát.
Vystavené loutky byly vyřezány
mezi lety 1850 až 1950. „Díky širokému rozpětí lze na výstavě sledovat, jakými zajímavými změnami česká loutka
za tu dobu prošla. Původně byla loutková představení určená dospělým a loutky byly podstatně větší než dnes. V průběhu dvacátého století se ale loutky
zmenšily a divadla se začala soustředit
na dětské publikum,“ vysvětlil kurátor
výstavy Robert Janás.
Manžele Jiráskovy loutky uhranuly
v polovině osmdesátých let. Všechno
odstartovalo zděděné loutkové divadlo.
„Na počátku sbírky bylo divadlo po
mých prarodičích. Chtěli jsme jej
zrestaurovat a doplnit, přitom jsme ale
zjistili, jak byla prvorepubliková produkce loutek a loutkových divadel pestrá a hlavně neprobádaná. A tak jsme se
loutkám začali věnovat,“ přiblížil Jirásek, jak se loutky staly jejich celoživotní vášní. Sám se přitom nevěnuje jen
jim, ale dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí jako scenárista a režisér kulturně dokumentárních filmů. Jeho manželka pak působí jako scénografka. Oba
také předávají své znalosti dalším generacím na Janáčkově akademii múzických umění. „Loutky vnímám jako
kouzlo oživení hmoty, přitahují mě svojí magií a tajemstvím. Člověk je stvořil
ze dřeva a pak jim animací vdechnul život, který diváky fascinuje,“ popsal
svůj pohled Jirásek. Jeho žena zase v
loutkách vnímá spojení s podstatou
bytí: „Jsou ze dřeva, což je propojuje s
přírodou, a díky manipulaci je v nich
cosi božského. I loutkový ďábel může
sdělovat podstatné věci, vždyť i strach a
zpytování svědomí nás posouvají dál.“

Marie Jirásková a Pavel Jirásek mají po třiceti letech sběratelství na tisíc divadelních loutek. Na Špilberku jsou jich
k vidění více než tři stovky.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
publiky byly loutky spojené s adventním časem, právě před Vánoci se hrálo
loutkové divadlo a loutky se kupovaly
jako dárky pro nejmenší. Proto se výstava Umění loutek koná částečně v předvánočním čase.

350

„Řezbáři dříve pracovali i pro kostely, vyráběli anděly a betlémy, proto se
ve vznešených loutkách princezen často
objevují madony,“ odhaluje zajímavý
detail Jirásková.

Vystavené loutky byly vyřezány v letech 1850 až 1950. Lidé uvidí strašidelné
i veselé, od kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem. FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Obdiv v Americe i v Číně
Unikátní sbírka Jiráskových byla k vidění skoro po celé Evropě, ale i v USA
nebo v Číně. V této podobě a tak velkém rozsahu je ale sbírka představena
poprvé. „Je to průřez sbírkou a zároveň
celým stoletím vývoje českého loutkářství: od poloviny 19. století přes secesi a
modernu až do čtyřicátých let,“ řekl Jirásek o brněnské výstavě. Některé loutky
jsou vystavené dokonce úplně poprvé.
Manželé všechny své loutky pečlivě
rekonstruují. Loutky, divadla i písemné

loutek si mohou
prohlédnout lidé
na Špilberku.

památky ze sbírky pocházejí jednak ze
starožitnictví, ale i přímo od lidí, kteří
povětšinou figury zdědili po rodičích či
prarodičích. Mnohé z loutek či divadel
byly zachráněny takřka v posledním
okamžiku před zničením či prodejem

do zahraničí. Obrovská sbírka manželů
Jiráskových také přispěla před dvěma
lety k zapsání fenoménu českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.
V devatenáctém století i za první re-

Interaktivní dílna
Výstava Umění loutek bude pro veřejnost přístupná v západním křídle hradu
a v gotickém sále až do 20. ledna příštího roku. Součástí expozice jsou navíc
i celá loutková divadla nebo interaktivní dílna s divadýlkem, kde si děti i dospělí mohou loutkoherectví rovnou vyzkoušet. Spolkové a rodinné loutkové
divadlo hraje důležitou roli v historii
českého divadla. Soukromá divadla
byla aristokracií i měšťanstvem oblíbená už od poloviny 18. století.
Na konci tohoto století se obliba loutkového divadla rozšířila i do nižších vrstev společnosti. S příchodem dvacátého
století se pak spolková (sokolská, dělnických tělocvičných jednot a podobně)
a školní loutková divadla začala orientovat výhradně na dětské publikum. Ve
dvacátých letech u nás už existovaly
stovky těchto divadel.

Jižní Čechy
Knižní
TIPY
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Marie Doležalová: Jeden kopeček šmoulový
Pro generaci dětí „devadesátek“
bylo dětství synonymem pro
prázdniny, babičky a dědečky,
videopůjčovny, tamagoči nebo
Kačeří příběhy. Alespoň tak na
ně vzpomíná herečka a vítězka
StarDance Marie Doležalová,
nositelka ceny Magnesia Litera
za blog Kafe a cigárko. Ve své
nové knize s názvem Jeden kopeček šmoulový seznamuje čte-

Jak Hitler ukradl
růžového králíčka
Judith Kerrová

Představte si, že ve
vaší rodné zemi se začíná všechno měnit.
Pro některé lidi jsou
tyhle změny smrtelně
nebezpečné.
A mezi ně patří i váš
táta. Přesně tohle zažívá v roce 1933 malá Anna. Dosud měla
běžné starosti školačky, ani si moc nevšímala plakátů s kníratým mužem vylepených všude po městě. Ale jednoho dne
její tatínek zmizí a zanedlouho ji a jejího
bratra Maxe maminka odváží v děsivém
utajení pryč od všeho, co Anna dosud
tak důvěrně znala, od domova, kamarádů i milovaných hraček. Stávají se
z nich uprchlíci s nejistou budoucností…
Nakladatelství Argo, 196 stran

Na porážku
Tony Parsons

Kriminální příběh
v hlavní roli s detektivem Maxem Wolfem je druhou knihou z pentalogie odehrávající se v Londýně. Na Nový rok
je v uzavřené rezidenční komunitě nalezena vyvražděná bohatá rodina –
ovšem nejmladší dítě se pohřešuje.
Vražedná zbraň, jateční pistole užívaná k omráčení dobytka před porážkou,
zavede detektiva Maxe Wolfa do zaprášeného koutu Černého muzea Scotland
Yardu věnovaného vrahovi, který byl
před třiceti lety známý jako Řezník.
Ovšem Řezník už si svůj čas ve vězení
odsloužil, dnes je starý a umírá.
Nakladatelství MOBA, 344 stran

Krvavý ostrov:
Guadalcanal
Dalibor Vácha

Novou optikou nahlížená jedna z nejslavnějších bitev v Tichomoří za druhé
světové války. Nejde o pouhý popis bojových operací, ale
také o naznačení tendencí v každodenním životě válčících
Američanů, o analýzu dopadu náročných bojových podmínek na psychiku
vojáků. Guadalcanal, respektive americké vítězství na Guadalcanalu, znamenal spíše než vítězství strategické
výhru psychologickou.
Nakladatelé: Epocha, Pražská vydavatelská společnost, 136 stran

INZERCE

náře se vzpomínkami na svou rodinu, nad kterými se usmívá
a sem tam se i dojme. „Třeba nad tím, jaký to bylo retro,
když se seznámili naši. Tahle kniha je napůl moje a napůl
skvělé ilustrátorky Elišky Podzimkové. Díky jejím ilustracím se kniha nečte, ale prožívá a nasává všemi smysly,“ říká
autorka. Vzpomínáte? Spice Girls, Beverly Hills, Tetris,
Backstreet Boys, Slávek Boura a Markéta Majerová, kopeček šmoulový na koupáku, písmenková polévka a favoritem
k moři... Kromě vzpomínek na popkulturní aspekty vyrůstání v tehdejší České republice je však kniha především vyprávěním o jedné rodině.
Nakladatelství Motto, 192 stran

Římský lyrik Gaius Valerius Catullus: Nic hloupějšího není...

Tajenka: ... než hloupý smích.
INZERCE

PONOŽEK

ZDARMA
10 PÁRŮ

Při koupi jakéhokoliv obleku, dámského nebo pánského kabátu,
obdržíte zdarma 10 párů luxusních pánských ponožek. Neváhejte
a přijďte si vybrat z širokého sortimentu obleků i kabátů! Akce platí
do rozdání zásob ponožek (nejdéle do 22. 12. 2018). Dále nabízíme
velký výběr kravat, košil, řemenů, kalhot, šálů. Přijďte, těšíme se na Vás!
www.modaprostejov.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6, Lannova třída 135/34
nádraží
rohový dům s věží na ulici
JINDŘICHŮV HRADEC Klášterská a Masarykovo nám.
naproti hotelu
TÁBOR, ul. 9.května č. p. 515
Palcát
vedle městskéhu
PÍSEK, Budovcova 104 úřadu (u okresu)
300m od vlakového

Táborsko
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Tobiáš tým zachraňovat nebude
Kamila Tobiáše vedení
klubu v minulém týdnu
od týmu odvolalo z
předposledního místa
tabulky, když tým získal
jen 13 bodů.
ROMAN ŠPERŇÁK
TÁBOR | Půl roku, a konec. Málo získaných bodů a na jaře tvrdý boj o záchranu. To je realita, ve které se fotbalisté
druholigového Táborska aktuálně nacházejí. Předposlední místo v soutěži,
jen tři výhry v lize a třináct získaných
bodů stálo místo hlavního trenéra Kamila Tobiáše.
V minulém týdnu se klubové vedení
shodlo na tom, že současnou situaci
bude řešit obvyklým způsobem. A že
zkusí tým oživit změnou hlavního trenéra. „Vzhledem k našim výsledkům jsem
se dostal pod tlak už během podzimu.
Když si odmyslím naše poslední nešťastné vystoupení doma s Varnsdorfem, přijde mi, že jsme se zlepšovali. Chuť poku-

Zatím posledního vítězství se fotbalisté Táborska dočkali na hřišti Sokolova,
kde zvítězili 2:0.
FOTO | MARTIN STOLAŘ, MAFRA
sit se o záchranu s týmem jsem měl i nadále, chtěl jsem ho přes zimu připravit
na jarní část,“ říká odvolaný hlavní trenér Kamil Tobiáš.
Ten se teď vrací zpátky k mládeži, kterou vedl před povýšením na post trenéra
A-týmu. „Měl jsem tak postavenou
smlouvu, takže ji teď vlastně naplňuje-

INZERCE

NeMOCNiCe TáBOr, a.s.
kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:

elekTrikáře

pro oddělení údržby NT, a.s.
Požadujeme:
• ÚSO nebo SOU s výučním listem
• zkoušky na vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, § 6 Pracovníci pro samostatnou činnost
• spolehlivost, trestní bezúhonnost
Nabízíme:
• HPP na plný pracovní úvazek
• dobré mzdové ohodnocení
• po zapracování trvalý pracovní poměr
• zvýhodněné stravování ve vlastní jídelně
• nárok 5 týdnů dovolené
Nástup ihned nebo dle dohody.
Bližší informace podá:
Josef Markvart, vedoucí oddělení údržby
tel: 381 608 360, 737206796,
e-mail: josef.markvart@nemta.cz

me. Jak to všechno bude dál, to se uvidí,“ říká 41letý kouč.
Pokud by se měl ohlédnout za příčinami neúspěšného vystoupení svého
týmu, zmíní tři zápasy – porážku doma
s Chrudimí, remízu s Prostějovem a prohru na Žižkově. „S Chrudimí jsme měli
vyhrát, s Prostějovem také a na Žižkově

alespoň remizovat. Hned bychom měli
o šest bodů navíc a byli bychom někde
jinde. Ale je to jen kdyby,“ vysvětluje
Kamil Tobiáš, který si uvědomuje i
vlastní chyby. „Některé věci bych teď
udělal jinak, ale nechci je ventilovat
ven,“ připustil. Nejen podle trenéra Tobiáše, ale i podle výkonného ředitele
klubu Josefa Holuba není situace kolem
táborského fotbalu zatím kritická. „Odstupy nejsou velké. Věřím, že se dotáhneme na soupeře nad námi. Sedm zápasů jsme prohráli o gól. Často jsme jako
první prohrávali, dostávali góly buď na
začátku, nebo na konci zápasů. Rozhodli jsme se udělat změnu,“ říká k aktuální
situaci Holub s tím, že nad výměnou na
trenérském postu uvažovali už v průběhu podzimní části.
„Byly určité krizové scénáře, ale
vždycky jsme se rozhodli pro jiné řešení,“ říká Holub a připomíná, že Táborsko není klubem, který by trenéra měnil
po čtyřech nepovedených zápasech.
„Snažíme se dávat trenérům prostor.
Kouč Tobiáš pak měl důvěru až do konce podzimní části,“ upozornil Holub.
Táborsko teď bude zachraňovat nová
tvář.

Přejděte k Yello Energy
a spočítejte to drahým energiím.
Stačí se zastavit na www.yello.cz
a my vám přesně vyčíslíme,
kolik můžete ušetřit za elektřinu a plyn.

Více na w w w.yello.cz

