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Ať znovu zazní varhany
Kněžmost opravuje empírový svatostánek a doufá, že dojde i na varhany
BOHUMIL BREJŽEK
KNĚŽEMOST | „Z historického nástroje postaveného v roce 1672 Jiřím
Tauchmanem pro františkánský klášter
v Turnově se do současnosti zachovala
pouze historická skříň,“ konstatoval po
obhlídce nástroje organolog a kampanalog Radek Rejšek s tím, že „píšťalový
stroj jako takový nemá prakticky žádnou hodnotu“ a doporučil Kněžmostským stavbu nového nástroje. Ten však
vyjde přibližně na dva a půl milionu.
„V únoru jsme podali žádost na krajský úřad, aby nám povolil veřejnou sbírku. Tu jsme na dobu neurčitou otevřeli
28. května, když jsme pořádali koncert
s příznačným názvem Kdyby byly varhany,“ říká Zdeněk Zdobinský, předseda Spolku pro záchranu kostela sv. Františka Serafínskho Kněžmost. Při koncertě tehdy vybrali jedenáct tisíc korun,
v současné době mají na kontě již téměř
třicet tisíc korun. Většinou se jedná
o menší částky, kterými přispěli přátelé
zdejších varhan.
Historie spolku se začala psát před
dvěma lety, kdy se sešlo několik nadšenců, kterým nebyl lhostejný osud kněžmostského kostela. Okamžitě věděli, že
tato budova bude pro občany Kněžmostu a okolních obcí tou jedinou správnou, kde se dají pořádat koncerty a kulturní akce. Kněžmost je totiž obcí, v níž
za minulých dob nikoho nenapadlo postavit tzv. „kulturák“. Spolek pro záchranu kostela usiluje spolu s farností
Mnichovo Hradiště a obcí Kněžmost,
aby tato zajímavá a čistě empírová stavba i nadále mohla důstojně sloužit účelům církevním, ale také společenským.

Rekonstrukce kostela
Nejenom varhany, ale i samotný kostel
potřebuje nákladnou opravu. Na rozdíl
od varhan v tomto případě se kněžmostkému faráři Pavlu Machovi podařilo zís-
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Poděbradská elektrárna na
Labi bude památkou ...str. 31
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Císařská „kojná“ má v Česku
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Tenistky po sezoně vystavují
svá těla na plážích
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Historické varhany z roku 1672 jsou bohužel v katastrofálním stavu.
FOTO | ARCHIV ZDEŇKA ZDOBINSKÉHO

kat státní dotaci od Ministerstva kultury, konkrétně z Programu záchrany architektonického dědictví. Tento program je postaven tak, že každý rok je
uvolněna minimální částka 500 000 korun jak k opravám exteriéru, tak interiéru včetně mobiliáře. Koncem června
roku 2015 tak byla zahájena první etapa

záchrany kostela rekonstrukcí krovu a
střešního pláště s nutnou opravou padajících říms na průčelí kostela. Na tuto
opravu přispěl i Obecní úřad Kněžmost. Dotace se však nevztahuje na varhany, a tak musí Spolek kromě již vyhlášené veřejné sbírky hledat ještě další
zdroje, aby mohl uskutečnit svůj sen.

ZDRAVÉ CUKROVÍ

Vánoční dobroty nemusí být
kalorickou bombou
...str. 16
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Pojizerský pán z Michalovic
Udatný bojovník,
výjimečný diplomat
i politik, tím vším byl asi
nejproslulejší člen rodu
Michaloviců, Jan. Zemřel
před 710 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN BOHATA
MLADÁ BOLESLAV | Slávu a moc
svého rodu pozdvihl nad rodné Mladoboleslavsko i Pojizeří, kde Michalovicové drželi většinu svých statků. Jan z Michalovic se mohl pochlubit také tím, že
se stal literárním hrdinou. Jeho cestě do
Porýní a na pařížský dvůr Filipa IV.
Sličného postavil nehynoucí pomník německý básník Heinrich von Freiberg
i veršující tuzemský kronikář Dalimil.
„V pramenech je Jan z Michalovic poprvé zmiňován s novým predikátem v
roce 1281,“ uvedl historik Zdeněk Beran. Nové přízvisko se váže k michalovickému hradu, jednomu z monumentů,
který nedaleko Mladé Boleslavi dodnes
připomíná slavný rod. Hrad s mohutnou
válcovou věží, přezdívanou Putna, v
čele komplexu vznikl přibližně v téže

Pevnost nad Jizerou, Michalovice, se stala predikátním sídlem zdejšího rodu. Roku 1425 hrad dobyli husité, později
správu svých držav Michalovicové přeložili do Mladé Boleslavi.
FOTO | LUKÁŠ TÁBORSKÝ, MAFRA
době. „Inspiraci ke stavbě mohli architekti získat díky zprostředkování cisterciáků z kláštera Hradiště,“ konstatovala
historička umění Dobroslava Menclová. Sídlo i nedaleký kostel dostaly jméno podle rytířského patrona, archanděla
Michaela, Michelsberg, ujala se však počeštěná verze Michalovice.
V 80. letech 13. století vstoupil Jan
z Michalovic do české politické arény,
byl mezi pány, kteří vyjednávali
s Otou, markrabím braniborským, ná-

vrat mladého kralevice Václava do
Čech. A na přemyslovském dvoře dosáhl i nejvyšších hodností a poct, stal se
nejvyšším číšníkem i purkrabím. Bez
ztráty vlivu a postavení zvládl i turbulentní změny na české politické scéně
spojené s pádem Václavova otčíma Záviše z Falkenštejna a jeho kliky. Přitom
byl s mocným krumlovským pánem,
jenž skončil v létě 1290 u Hluboké pod
popravčím mečem, dokonce spřízněn.
Zůstal však oblíbencem mladého Václa-

va II., což mu pomohlo udržet a rozšířit
majetkovou doménu, tradičně se rozprostírající na Mladoboeslavsku, okolo
Brandýsa nad Labem a Úštěka. „Od krále Jan výhodně získal i jihočeské panství Velešín a majetky v severním Mladoboleslavsku, panství Děvín a Ostrý,“
uvedl Beran.
Stejně jako jeho panovník se mocný
baron Michalovic stal milovníkem a příznivcem minnesangu a kurtoazie, vysoké rytířské dvorské kultury.

INZERCE

Vyčarujte kouzelné Vánoce s Tesco
Potraviny on-line!
Napečené cukroví, uklizený byt či dům, první adventní svíčka
zapálená a Vánoce mohou začít. Než ovšem docílíme pohodové sváteční atmosféry, mnohdy zažíváme stres z nakupování, a to nejen dárků, ale i všeho ostatního, byť pomoc je
tak snadno dostupná. Zkuste o letošních Vánocích dovážkovou službu Tesco Potraviny on-line, nakupte vše potřebné
z pohodlí domova, nechte asistenty nákupu Tesco, aby vám
nákup přivezli bez námahy až ke dveřím a věnujte se tomu,
co je na Vánocích skutečně důležité – své rodině.
V sortimentu Tesco můžete vybírat z více než 20 000
položek, a to jak prostředků na úklid, surovin na pečení
vánočního cukroví nebo přípravu svátečních pokrmů, ale
i nejrůznějších dárků, ať už sháníte hračky, nebo dárkové
sety kosmetiky. Magické Vánoce pak snadno dotvoříte vánočními dekoracemi rovněž ze sortimentu Tesco on-line.
Veškeré položky nakoupíte navíc za stejné ceny jako
v obchodech!
Samotný průběh nakupování on-line je velice jednoduchý
a intuitivní. Stačí vybrat požadované položky a množství,

vložit je do košíku, zarezervovat si termín doručení a způsob platby a máte v podstatě hotovo. Navíc pro vás máme
tip na zaručené dodání vašeho zboží včas – preferované
datum i čas si můžete zarezervovat až 3 týdny dopředu, ve
kterých můžete objednávku bez problémů měnit, doplňovat
a upravovat dle vaší potřeby, a to dokonce až do 23. hodiny
den před dodáním nákupu k vám. Dovážkové vozy společnosti Tesco rozvážejí nákupy každý den od 8 do 22 hodin
i u vás v Mladé Boleslavi, Řepíně, Lobči nebo Nebuželech
a širokém okolí! Cena dovozu se pak pohybuje od 49 do
99 Kč a odvíjí od stanoveného intervalu dovážky, nikoliv od
místa dovážky a počtu najetých kilometrů. I platba je rychlá
a bezproblémová. Za nákup můžete zaplatit rovnou on-line
při dokončování objednávky nebo kartou u řidiče po převzetí
zboží. A pokud jste si náhodou objednali něco navíc nebo se
vám snad zboží už nehodí nebo se vám nelíbí, je možné jej
odmítnout a vrátit řidiči bez problémů zpět.

než 900 korun, získá po zadání kódu FW68H7 slevu v podobě 200 korun.
Ušetřete čas, zabezpečte si nákup prostřednictvím dovážkové služby Potraviny on-line a zažijte letos ty opravdové
kouzelné Vánoce!

Vaše Tesco Potraviny on-line

Pro každého nového zákazníka, který se rozhodne službu
Potraviny on-line vyzkoušet poprvé, má Tesco speciální
vánoční dárek. Pokud do konce prosince nakoupí za více
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vítězil v klání i v Paříži
To samozřejmě znamenalo i účast v turnajových bojích „mezi šraňky“. Právě
s turnaji souvisela také Janova výprava
na dvůr velkého francouzského krále Filipa IV. Dalekou cestu do Porýní a Paříže podle historiků vykonal s patřičným
doprovodem někdy v letech 1293 –
1297. A český turnajník ve Francii svému rytířskému patronovi dělal čest,
v turnaji ze sedla dřevcem při klání vyhodil i proslulé bojovníky Anchoranta
z Belole a Grineta z Normandie.
„Nebesa z baldachýnu mu byla zhotovena, žerdě po čtyřech stranách, pěkně,
jak jen se svede. Vidět, že pod tím jede
pán, jenž odvahy neztají,“ veršoval
o svém mecenáši minesänger, básník
Heinrich von Freiberg. Dílo znamenitého básníka sehrálo v předmediální době
i důležitou roli při propagaci veršovníkova chlebodárce. „Tehdy pan Jan z Michalovic kóle po Rýnu, až do Paříže
jide, tu ctně právě kláv, túž cěstů se čstí
do Čech i přijde,“ shrnul pařížskou výpravu český kronikář Dalimil.
Sláva rodu Michaloviců neuhasla ani
poté, co slavného turnajníka a dvořana
předvolal majestát nejvyšší, Boží soud.
Tak jako jeho současníci na věčnost odINZERCE

cházel, zřejmě na michalovickém hradě
v roce 1306, náležitě usmířen. Kromě
zpovědi k tomu náležely i zbožné donace. Jan z Michalovic tak učinil například ve prospěch lužického kláštera Marienthall.

Rod Michaloviců

Přijedeme

Odolali i husitům
Udržet nemalé majetky Michalovicové
zvládli i v bouřlivé době husitských válek, kdy setrvali v katolické víře coby
straníci Zikmunda Lucemburského. Ten
jim například v ceně 6000 kop grošů zastavil i královský hrad Bezděz. Paradoxně pevnost z let Přemysla Otakara II. postavenou jako hráz michalovické expanzi. Michalovicové během husitských válek rozšířili své mladoboleslavské panství také o majetky johanitů. K jejich doméně tak v polovině 15. století mimo
jiné náleželo pět hradů, dvě města, pět
tvrzí a sedm desítek vesnic i domy na
Starém Městě pražském a Malé Straně.
Poslední michalovický pán trochu paradoxně vzhledem ke katolickému vyznání rodu padl v čele vojsk kališnického krále Jiřího z Poděbrad v bitvě u Turnova proti Lužičanům na jaře 1468.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
1197–1222 Beneš I. a Beneš II.
Okrouhlý, kasteláni v Budyšíně,
jsou prvními Michalovici.
Poslední třetina 13. století –
Beneš III. Pyšný nebo jeho syn Jan
založili hrad Michalovice.
3. června 1468 – v bitvě u Turnova
byl smrtelně zraněn poslední
mužský člen rodu Jindřich II.
Kruhlata. Majetky zdědil Jan
Tovačovský z Cimburka.

e-mail: arco@antikvariaty.cz

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
Hledáš dobrou brigádu? Pomocní práce
v tiskárnách, Praha – Chrášťany,

140 Kč/hod & stravenky: 80 – 100 Kč/den. Muži/ženy
Kontakt:
5. Května 35/1141, Praha 4, tel: 735 751 358
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Galileo. Nejpřesnější navigační
systém světa se zrodil v Česku
V satirickém seriálu Kosmo
se Češi ve vlastní raketě
vydali na Měsíc. Tak
daleko sice reálné české
sny o dobývání vesmíru jít
nemohou, přesto se na
kosmických projektech
naši experti výrazně
podílejí. V Praze například
finišuje vznik nového
navigačního systému
Galileo, který má být
přesnější než americká GPS.

Projekt navigace Galileo vyjde na
zhruba 5,5 miliardy euro. V této sumě
nejsou započítány náklady na vynesení
družic na oběžnou dráhu.
■ Se spuštěním provozu se počítá ve
druhé polovině roku 2017.
■ Galileo si ale se svou starou navigací
nebo starým mobilním telefonem bez
přidání potřebného hardwaru spustit
nedokážete. Podobně jako u GPS totiž
váš přístroj musí obsahovat specifický
hardware. Nová generace zařízení už
hardware přijímač pro Galileo bude mít
v sobě. Cena za služby bude stejná
jako dnes.

■

JOSEF HORA
ČR | „Za 300 metrů odbočte vlevo a dojedete do cíle,“ naviguje řidiče auta hlas
z přístroje, kterému mnoho z nás říká „džípíeska“. GPS zná každý, ale jen málokdo
ví, že ji spravuje americká armáda a jejím
základem je 24 družic, které z vesmíru nepřetržitě vysílají navigační signál. S jeho
pomocí můžeme určit polohu aut, letadel
nebo lidí. Sloužit ale může také k řízení bojových raket. Podobný vojenský systém
mají Rusové a říkají mu Glonass, nebo
Čína (Compass). Pozadu ale zůstávala až
dosud Evropa. To se ovšem příští rok změní. Fungovat začne nový systém Galileo,
na kterém se výrazně podíleli i Češi.
Galileo bude nejmodernější systém svého druhu a na rozdíl od ostatních ho nebude spravovat armáda, ale úřady Evropské

„

řekne nejen ulici, ale také jakým pruhem
má jet, aby rychleji projel křižovatku,“ vysvětluje Karel Dobeš (na snímku ve výřezu), vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci (GSA). Ta sídlí v pražských Holešovicích a u projektu Galileo má na starost management, marketing a bezpečnost.
Ovšem i samotný vývoj tří desítek nosných raket a družic, které jsou pro spuštění
Galilea potřeba, z části zajišťují čeští od-

Galileo dokáže poradit, do kterého pruhu
se zařadit, abyste křižovatkou projeli rychleji.

unie. „Zatímco americká GPS dokáže určit polohu automobilu s přesností několika
desítek metrů, Galileo bude mnohem přesnější. Pro řidiče taxíku například ve Vídni,
kde mají řízení dopravy pomocí družicové
navigace, to bude znamenat, že mu systém

borníci. Česká firma se podílela i na výrobě rakety Ariane 5, která v polovině listopadu vynesla do vesmíru čtyři družice.
„Ochranné kryty přídavných motorů vyrobila klatovská firma Aerotech,“ poukazuje
Karel Dobeš na „českou stopu“. Ta bude

viditelná i dalších 20 let, kdy se bude vyrábět a používat raketa Ariane 6. „Důležité
je, že nejsme jen montovnou, ale budeme vyvíjet, testovat a následně
vyrábět palivové systémy této
rakety,“ dodává Dobeš
s tím, že do vesmíru by Ariane 6 měla vystartovat až
po roce 2020.

České součástky
na kosmických
raketách

Uspět v konkurenci velkých firem z jiných
států Evropy je u takto sofistikovaných
projektů pro Čechy mimořádně náročné.
Vždyť ještě v roce 2003 čeští vědci vezli
družici Mimosa do Ruska v krabici a na
místě ji zapojovali bez předběžných testů.
„To dnes není možné, dnes je vesmír a
vše, co s tím souvisí, velký a tvrdý byznys.

Galileo, to není jenom navigace. Pomůže i zemědělcům, vědcům či lékařům
Věda: Satelity Galileo budou díky přesnějším
atomovým hodinám na palubě moci měřit
změny v zemské rotaci. Rotace se totiž
mění, někdy se zpomalí, jindy zrychlí a na
základě toho vznikají třeba vlny tsunami.
„Tato vědecká měření už samozřejmě běží,
ale Galileo tím, že bude mnohem přesnější
než systém GPS, bude tyto výzkumy moci
prohloubit a posunout,“ vysvětluje Dobeš.

NAVIGACE

Jedna z družic systému Galileo nese
jméno 11letého chlapce z Hradce Králové Davida Markarjance, který vyhrál výtvarnou soutěž pořádanou Evropskou komisí.
FOTO | ESA

Zemědělství: Kromě řízení traktoru či přesného
dávkování hnojiva je možná celá řada dalších
funkcí. Jedna česká firma přišla s jednoduchým
nápadem, že by se pomocí družicové navigace
mohly lokalizovat balíky sena na louce, stroj by
je pak sbíral po předem spočítané trajektorii.
„U nás to asi velké upotřebení mít nebude, ale už
o to projevili zájem v USA, kde jsou zemědělské
plochy obrovské,“ říká vědec Karel Dobeš.

Zdravotnictví: Česká firma Princip vyvíjí
systém jednoduchých náramků s citlivými
senzory. Když například dítě s epilepsií dostane
záchvat, náramek to pozná a vyhodnotí i sílu
záchvatu. Data pak pošle rodičům nebo
ošetřujícím lékařům, kteří se rychle dozvědí,
zda je dítě v ohrožení a jak daleko je pomoc.
Díky silnému signálu Galilea bude možné určit
polohu pacienta i uvnitř budovy.

Zakázky pro Evropskou kosmickou agenturu se musí vybojovat v soutěži,“ uvádí
Dobeš. Zatím se to ve větší míře daří asi
dvacítce firem z Česka. Jednou
z nich je brněnská firma Frentech Aerospace, která vyrábí
mimo jiné součástky pro družice. „Každá družice má solární panely, ze kterých získává energii pro svůj provoz.
Když družice startuje, panely
jsou složeny tak, aby zabraly minimální prostor a až ve vesmíru se
musí rozvinout. Frentech dodává zařízení, které umožní sluneční panely rozbalit.
Je to jednoduchá součástka o velikosti
10 krát 15 centimetrů se silným ocelovým
pérem, jenž se na zemi napne a ve vesmíru
se odstřelí díl, který uvolní rozvíjecí mechanizmus a silou péra se panely rozvinou,“ vysvětluje Dobeš. „Materiální náklady na tento díl jsou asi 200 korun. A víte,
za kolik se pak prodává? Za skoro 100 tisíc korun,“ vypočítává Karel Dobeš.
„To je přesně to, co Česko potřebuje. Součástky se musí vyvíjet, vyzkoušet a poté
s velkou přidanou hodnotou prodat,“ míní.
Češi jsou národem vynalézavým, a právě tato vlastnost podle Karla Dobeše
může být klíčová pro další rozvoj vesmírného byznysu v naší zemi. „Dnes dodáme
jen součástku na rozbalení slunečních panelů u družice, příště celý soubor panelů
a za deset dvacet let už třeba celou družici.
To už jsou obchody za desítky až stovky
milionů eur,“ uzavírá.

www.ccc.eu
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Kojná musela být krásná jako

Na portrétu vpravo je kojná Mariánka s malým Rudolfem. Na spodní fotografii je potomek císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty, když mu byly tři roky.
Největší obraz představuje císařskou rodinu v roce 1871. Tehdy dvanáctiletý korunní princ Rudolf stál zcela vlevo.
REPROFOTO | WIEN MUSEUM a WIKIPEDIA (2x)

Mladá žena z Luk nad Jihlavou byla v létě roku 1858
u toho, když se narodil rakouskému císaři Františku
Josefu I. a císařovně Sisi korunní princ Rudolf.
Jmenovala se Marie a stala se první důležitou
osobou v životě malého hocha. Nechyběla ani
na jeho křtu na zámku Laxenburg nedaleko Vídně.
Potomci této kojné dodnes žijí na Vysočině.
JAROSLAV PACLÍK
LUKA NAD JIHLAVOU | Ten okamžik
patřil v rodině císaře Františka Josefa I.
a císařovny Alžběty zvané Sisi k těm
nejšťastnějším a nejočekávanějším. Narodil se jim chlapec, následník trůnu.
Korunnímu princi dali jméno Rudolf.
U radostné události byla také devatenáctiletá selka Marie Řehořová z Luk
nad Jihlavou. Zastávala práci kojné. Císařovna totiž byla po těžkém porodu slabá a lékaři jí kojení zakázali. Trpěla horečkou, která se vracela ještě týdny po
porodu.
Kojné ve Vídni říkali Mariánka. „Narodila se 30. června 1839,“ ukazuje rodný list své prababičky Ludmila Petrová,
důchodkyně a také členka Klubu přátel
Luk nad Jihlavou.
Mariánka pocházela z rodiny kováře
Franze Höfera. Její manžel Jan Řehoř
byl sedlák a také člen louckého výboru.
Byla nejen zdravá, slušná a rozumná,
ale i půvabná, což zřejmě byly důvody,
proč si ji vybrali do Vídně.
„Je překrásná,“ netajila se Žofie Frederika Bavorská, matka císaře Františ-

ka Josefa I. a babička korunního prince
Rudolfa.
A i proto se Žofiina snacha, císařovna Sisi, rozhodla, že českou kojnou nechá s malým Rudolfem portrétovat.
Mimochodem, Sisi sama také velice
hleděla na svou krásu. Později si tvořila
i fotoalbum s krásnými ženami světa.
Ludmila Petrová ani nikdo jiný ze
současných potomků Mariánky na Vysočině nevěděl o tom, že je kojná zachycena na portrétu s malým Rudolfem.
Najevo to vyšlo až při letošní jubilejní výstavě ve vídeňském zámku Schönbrunn, která se konala u příležitosti

„

toarchivu je ovšem snímek Mariánčina
syna Johanna a jeho manželky. „On je
na mámu trošku podobný,“ ukazuje reportérům 5plus2 Petrová.
Pozice kojné patřila na vídeňském
dvoře mezi důležité. O tom svědčila
nejenom velmi pěkná Mariánčina odměna. „Za své působení dostala tisíc zlatých. Pro srovnání,
roční mzda dělníka v továrně činila 400 až
500 zlatých,“ zmínil
přední rakouský
historik Friedrich
Weissensteiner
v knize Osudové
ženy korunního
prince Rudolfa. Mariánce věnoval část
jedné z kapitol. „Pro
prince byla zpočátku nepochybně tou nejdůležitější osobou,“ potvrdil Weissensteiner.
O ženě, které bylo v roce 1858 devatenáct let, se v archivech snažil zjišťovat
podrobnosti. A nebylo to nic snadného.
„O Mariánce nejsou žádné zápisy,

Za působení na dvoře dostala kojná odměnu
tisíc zlatých, dvojnásobek roční mzdy dělníka.

100 let od úmrtí slavného monarchy
Františka Josefa I. Obraz nakreslil malíř
Franz Kollarz. Namaloval kojnou, jak
drží korunního prince v náručí. Rudolf
se narodil na zámku Laxenburg poblíž
Vídně 21. srpna 1858.
Ludmila Petrová portrét či fotografii
Mariánky nemá. Součástí rodinného fo-

přestože na jejím zdraví a péči záviselo,
jak bude v prvních týdnech prospívat
mužský dědic obrovské říše,“ podivil se.
V archivech mimo jiné našel i potvrzení o úhradách poštovného z Vídně na Jihlavsko. Každý týden posílala Mariánka
domů příbuzným jeden až dva dopisy,
porto jí bylo hrazeno. „Samozřejmě ne-

lze vyloučit, že za ni někdo korespondenci psal,“ podotkl historik. Předpokládá
však, že mladá žena z Luk nad Jihlavou
uměla číst a psát. Císařský dvůr Mariánce uhradil i náklady na dopravu.

Kojná? Přednost měly
dívky z venkova
Stát se kojnou, natož na císařském dvoře, to nebylo jen tak.
Podle Josepha Michaela Götze, jenž
byl členem c. k.
Společnosti lékařů
ve Vídni, se pro tuto
službu nejlépe hodily
dívky, které se staly
matkami následkem slabé chvilky, jinak však žily
poklidným, uměřeným životem.
„Proto se dává přednost prostým děvčatům z venkova před rafinovanými z města, neboť prvně uvedené jsou zpravidla
plaché, tišší, jemnější a snášenlivější,“
zmínil Götz v roce 1842 ve spisu Péče
a ošetřování zdravého i nemocného dítěte v prvních měsících života.
Doporučoval prvorodičky. S tím, že
by měly porodit nanejvýš o čtyři až šest
týdnů dříve než matka dítěte, které
měly kojit. „Mléko kojné, která porodila před několika měsíci, je pro kojence
příliš tučné a tedy nestravitelné,“ zdůvodňoval Götz. Kojné samozřejmě musely být tělesně dobře stavěné a úplně
zdravé. A nehledělo se zdaleka jen na
ňadra, ale třeba i na pleť, zuby, růžový
jazyk, jemný hlas a další věci.
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císařovna. Vybrali si Mariánku
„Hlavní důraz má matka klást na to, aby
jí kojná byla zevnějškem pokud možno
podobná. To jest, aby se matce pokud
možno podobala vzrůstem, barvou pleti, vlasů, temperamentem a podobně,“
vyjmenoval Joseph Michael Götz další
z pravidel, jež měly kojné v polovině
19. století splňovat.
Mariánku si vytipoval a do Vídně vyslal lékař Moric Sommer. „Je prvním
známým lékařem v Lukách. Přišel sem
asi v roce 1857,“ uvedl již před lety pro
Loucký zpravodaj archivář Vlastimil
Svěrák.
Podle Ludmily Petrové musel mít
zřejmě přes spolužáka ze studií či kamaráda vazbu na vídeňský dvůr. Jako doktor věděl o tom, které ženy porodily dítě
a měl přehled o jejich zdraví.

O Marii Řehořové a jejích potomcích na Jihlavsku

Císař: A co teď náš syn jí?
Kojná byla ve vídeňské císařské rezidenci Hofburg ubytovaná blízko arcivévodského pokoje, protože musela být dnem
i nocí k dispozici. Kromě kojení nevykonávala žádnou jinou službu.
Mariánka měla zdarma jídlo a ubytování. Obdržela podle předpisů Vídeňského řádu pro služebnictvo i takzvanou velkou livrej. Jinými slovy: Byla
vybavená oblečením i obuví a vše si
směla po ukončení služby ponechat.
Pralo se pro ni prádlo na náklady dvora, pro udržování čistoty měla pro sebe
vlastní koupelovou vanu. „Zní to jako
samozřejmost. Takové pohodlí však neměli k dispozici ani vysoce postavení
dvořané,“ upozornil historik Weissensteiner.
Začátkem června 1859 začal být korunní princ Rudolf od Mariánčina prsu
INZERCE

Císař František Josef I. chtěl, aby
se z korunního prince stal voják.
Na snímku je pětiletý Rudolf v uniformě.
FOTO | LUDWIG ANGERER
odstavován. Když to pak sdělili císaři,
který byl tehdy na bojišti v Itálii, v dopisu se ptal císařovny Sisi: „A co teď náš
syn jí, když Mariánka už je pryč?“
„Dělal si zbytečné starosti, protože
Rudolf byl v nejlepších rukou. Na konci
období kojení dostával čaj, polévky a občas i různé kašičky. Mateřské mléko
bylo nahrazované kravským mlékem
zředěným vodou a pocházejícím z dvorských chlévů,“ uvádí Weissensteiner
v knize o korunním princi Rudolfovi.

■ Mariánka se narodila 30. června 1839
v Lukách nad Jihlavou. Za svobodna
se jmenovala Höferová.
■ V 18 letech se provdala za o 30 roků
staršího vdovce Jana Řehoře, sedláka
z Luk.
■ V létě 1858 krátce po porodu
své prvorozené dcery Marie odchází
do Vídně. Byla vybraná na pozici kojné
korunního prince Rudolfa. Za rok si
vydělala tisíc zlatých.
■ Když se z Vídně vrátila domů,
uspořádali v Lukách slavnost. „Byla ale
spojena i s událostí tragickou, neboť
když navrátivší zasedla k plnému stolu,
na němž mimo jiné trůnila mísa kuřat,
tchán selčin, šedivý stařeček, v horlivých
dotazech na císaře pána a arcivévody
spolknul kost, jež mu uvázla v krku
a nebožák se udávil,“ připomněly tuto událost Jihlavské listy. Bylo to o mnoho let
později, konkrétně v roce 1931.
■ Korunní princ Rudolf zemřel ve 30 letech. Zastřelil se 30. ledna 1889. Marie Řehořová i její
dcera z toho byly smutné. Mariánka v té době už byla vejminkářkou v Lukách a také
vdovou. Uvedly to krátce po Rudolfově sebevraždě noviny Mährischer Grenzbote.
■ Potomci kojné Mariánky se o její osudy i dnes zajímají. „Byla to moje prababička,“ říká
členka Klubu přátel Luk Ludmila Petrová (na snímku).

Mariánka měla po návratu z Vídně
ještě další čtyři děti, o které se starala,
a postupem času také množství vnoučat. „Jen její syn Johann měl se ženou
dvanáct dětí. I o ně se Mariánka jako babička zajímala a starala,“ předpokládá
Ludmila Petrová.
Nejstarší z Mariánčiných dětí byla
Marie, soukojenka korunního prince Rudolfa. „Zda jela Marie jako malá s matkou také do Vídně, to netušíme,“ krčí rameny Petrová.

Ať tak či onak, soukojenka Marie později – před svou svatbou – od následníka trůnu dostala dar v podobě zlatého řetízku s křížkem osázeným drahými kameny. Dcera soukojenky na počátku
20. století šperk prodala, aby ve Vysokých Studnicích její rodina mohla vystavět nový dům poté, co starý vyhořel.
Když korunní princ Rudolf 30. ledna
1889 ve svých třiceti letech spáchal sebevraždu, byly Mariánka i její dcera
hodně smutné.
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Z kurtu na pláž!

Jsou krásné a úspěšné. Přesto to byl pro elitní české i slovenské
tenistky turbulentní rok. Na kurtech i v soukromí prožily Petra
Kvitová či Dominika Cibulková zatraceně silné emoce. Teď si ale
užívaly odpočinku a zásobovaly sociální sítě fotkami z dovolených.
Jejich úspěchy i pády připomíná a známkuje Karel Knap,
sportovní reportér MF DNES.
DOMINIKA CIBULKOVÁ
Karel Knap: „Malá slovenská bojovnice vkročila
do roku 2016 jako číslo 38 na žebříčku WTA, v únoru
se zřítila až na 66. místo. Končila ovšem velkolepě, jako
světová pětka a šampionka Turnaje mistryň v Singapuru.
Její krajané jsou na ni náležitě hrdí. ‚Fantázia! Neuveritelné!’
rozplývali se reportéři poté, co v posledním utkání sezony
přemohla Němku Kerberovou. Podobně krásný den zažila
v červenci, kdy se v Bratislavě vdala. Psalo se o pohádkové
svatbě, drahé róbě a vzácných špercích. Přitom málem musela slavnost zrušit. ‚Naštěstí’ před ní ve Wimbledonu stihla včas vypadnout.“

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS, PROFIMEDIA, FACEBOOK TENISTEK

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
Karel Knap: „Co ta si v poslední
době vytrpěla! Po sérii zranění
a onemocnění, která ji stíhala
od loňského srpna do ledna 2016, se
usměvavá levačka propadla na žebříčku
a jen těžko se vracela do někdejší
tělesné i duševní pohody. O své cestě
ke zdraví dokonce začala psát blog.
Podobně jako Kvitová a Plíšková
ukončila spolupráci s koučem, s nímž dosáhla
na své největší úspěchy – s Kanaďanem
Robem Steckleym. Ve dvouhře ovládla
turnaj v Praze, jenže jinak často troskotala
v úvodních kolech. Zato z deblu má
titul z US Open a také bronz z Ria.“

PETRA KVITOVÁ
KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ
Karel Knap: „Tenisová slečna drsňák
rozlítila řadu fanoušků, když odmítla účast
na olympiádě. Místo pouti do Brazílie dřela
na soustředění v Praze, což se jí vyplatilo
na následujících turnajích v Americe. Na
US Open senzačně postoupila až do finále
a na podzim se stala světovou pětkou.
Výrazně pomohla ke třetí české výhře ve Fed
Cupu v řadě. Potetovaná ranařka dráždila
část veřejnosti vztahem s kontroverzním
moderátorem Michalem Hrdličkou, rozešla
se s trenérem Jiřím Vaňkem. Přesto letos
bezpochyby byla českou jedničkou.“

Karel Knap: „V
V lednu se po sedmi letech a třech měsících rozžehnala
s trenérem Davidem Kotyzou. V květnu zrušila zásnuby s hokejistou Radkem
Meidlem. V létě pak ještě ukončila krátkou spolupráci s Kotyzovým nástupcem
Františkem Čermákem. Jakmile se vypořádala se všemi rozchody, uvolnila se
a na turnajích se náležitě
rozparádila. Vydřela
bronz na olympiádě
v Riu, vyhrála dva velké
tituly v Číně a slavila
vítězství ve Fed Cupu.
První půlrok vypadal
bídně, od srpna jen
kvetla. Na dovolenou
do Dubaje letěla navýsost
spokojená.“
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Žádný sentiment, 80. léta byla
plná fízlů, udávání a zbabělosti
Ačkoliv coby student zazářil v zimní komedii Sněženky
a machři, ve skutečnosti Václav Kopta lyžování rád
nemá. „Tehdy jsem to ani neuměl, musel za mě jezdit
dubl,“ říká. Sněženky natáčel v roce 1982, což je doba,
ve které se odehrává i nový seriál Svět pod hlavou.
V něm si Kopta zahraje velitele esenbáků.
„U retro seriálů bychom si neměli nasazovat růžové
brýle, byla to šedivá a nudná doba,“ vzpomíná.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Kopta, Suchánek, Tofi, Anna K.
Byla to povedená partička, která se začátkem 80. let sešla v jednom z ročníků konzervatoře. „Já byl šprt a posera, kdežto ti
tři ostatní uličníci, kteří studovali spíš
z různých hospod z okolí konzervatoře,“
prozrazuje Kopta. V poslední době ale
byli jeho nejčastějšími kolegy herci z Dejvického divadla Ivan Trojan a Václav Neužil, se kterými natáčel nový kriminální seriál Svět pod hlavou. V něm se současný
policista v podání Václava Neužila propadl v čase do roku 1982 a stává se z něj esenbák neboli příslušník tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Kolegou mu je Ivan
Trojan a velitelem právě Václav Kopta.

nulou dobu jako úžasné období, kdy o nás
bylo postaráno. Já si ji tak nepamatuju.
Myslíte, že filmy a seriály lze zpětně
zkreslit mladým lidem minulost?
Tak dalece snad prsty filmařů nesahají.
Ale vždycky se může najít schopný politický manipulátor, který

využije naštvanosti většiny obyvatelstva
k tomu, aby ho přesvědčil, že když se
o něj postará, budou se mít líp. To už se
tady opakuje od starého Říma přes fašistické Německo, až po všechny diktatury
ve východní Evropě. Určitě někdo takový v záloze na svůj okamžik čeká, protože lidé jsou v tomhle nepoučitelní.
Rok 1982 byl pro vás osobně hodně
zásadní, protože právě tehdy jste natočil film Sněženky a machři. Jak moc
se vám díky tomu tehdy změnil život?
Tehdy jsem byl jako student na konzervatoři. Spíš se to projevilo v tom, že jsem tři
měsíce chyběl a pak mi to profesoři dali
sežrat. Takže jsme se Suchánkem dělali
různé reparáty. On snad kvůli Sněženkám propadl, já jsem to nějak vybalancoval. Ale právě tohle bylo asi to nejtěžší –
vrátit se do školy. Pěkně nám vraceli, že
jsme si dovolili natočit film.
Takže jste se nestal přes noc
hvězdou teenagerů?
Jestli si to dobře pamatuju, tak tehdy ten film zase taková pecka nebyl. Točilo se hrozně moc, dělalo se třeba i čtyřicet filmů. Takový ten kult se ze Sněženek stal,
až když je začaly dokola omílat
televize. Možná jsem byl úplně
pitomej, ale v té době jsem si
jako žádná hvězda nepřipadal. Také nebylo tolik

Seriál Svět pod hlavou se odehrává
v roce 1982. Jak vy sám na tohle
období vzpomínáte?
Mám tu dobu hluboce zažitou.
Jsem rád, že je pryč a že se
o ní můžou už jenom natáčet seriály. Nebyl to hezký čas a na severu Čech,
kde se děj seriálu odehrává, už vůbec ne.
Co je podle vás nejzrádnější, když se tvůrci
vrhnou do natáčení retro tématu? Ať už je to film nebo seriál.
Že sklouznou do falešného sentimentu.
Neměli by nasazovat před kameru růžové
brýle a tvrdit generaci, jako jsou třeba
moje děti, že to vlastně bylo takové roztomilé. Že jsme všichni měli ty svoje škodovky a jezdili jsme na chaty na Lipno.
Nebylo to tak. Ta doba byla šedivá a nudná. Byla plná fízlů, udávání a zbabělosti.
Podstatné u těchto seriálů je, že se snaží
být maximálně realistické, což v případě
Světa pod hlavou tak úplně není, protože
se jedná o určitou rekonstrukci snu. Obecně je ale rozhodně lepší říct mladší generaci pravdu než dávat prostor lidem, kterých
je u nás hodně a mají tendenci vnímat mi-

televizí, a kdo neviděl film v kině, neměl
šanci.
Díváte se vůbec ještě, když se Sněženky a machři objeví v televizi?
Ne, vůbec. Naposledy jsem je viděl asi
když jsme jezdili na besedy a dělali premiéry. Upřímně vám můžu říct, že velký
fanda toho filmu nejsem. Je to roztomilé
v tom, že všichni, kdo byli někdy na horách, takový podobný příběh zažili. Někdo se opije, někdo se zamiluje, někdo se
poblije, někdo se urazí. To je všechno
jako přes kopírák. Kdo někdy na lyžáku
byl, tak vidí svýma očima svůj příběh.
V tom je kouzlo Sněženek a machrů
a svůj výkon rozhodně nepovažuju za herecky převratný. Pravda, byl jsem roztomilý blonďáček s dlouhými vlasy a modrýma očima, děvčata šílela, ale já to nepovažuju za nějak zlomové.
Před časem mě překvapila vaše spolužačka a bývalá láska z konzervatoře Anna K, která prozradila pár zážitků z vašeho společného lyžařského
výcviku. Prý jste oproti filmu vůbec
nebyl zdatný lyžař.
Ne, to jsem věru nebyl. Neuměl jsem lyžovat a ve Sněženkách za mě jezdil
dubl. Byl jsem tam spíš jako zdobítko.
Rozhodně jsem neměl na to být v prvním družstvu. K lyžím jsem dodneška
pořádně žádný vztah nenašel, zatímco
Lucka (občanské jméno Anny K je Luciana Krecarová, pozn. red.) byla dítě ze
Špindlu, takže ta jezdila a dodnes jezdí
na úrovni profesionálů. I Michal Suchánek je vynikající lyžař. Už tenkrát ze mě
měli legraci a dělají si ji dodnes. Mimochodem, my všichni jsme
Lucku kdysi milovali.
Ten váš ročník na konzervatoři byl prý hodně rozverný.
Řada vašich spolužáků si studium o rok i více protáhla…
Jak jste na tom byl vy?

Václav Kopta

Narodil se 21. června 1965 v Praze, je hercem
a muzikantem.
■ Je vnukem legionářského spisovatele a básníka
Josefa Kopty.
■ Od roku 1986 je stálým členem hudebního divadla
Semafor.
■ Jako spoluautor se podílel na několika muzikálech
(Lucrecia Borgia, Čachtická paní atd.).
■ Působil v několika kapelách (např. Bluesberry),
skládá texty pro zpěvačky jako Hana Zagorová
nebo Leona Machálková.
■ V televizi působil v talkshow Mr. GS, v soutěži Zpívá
celá rodina, hraje v populárním seriálu Ulice.
■ Upozornil na sebe už v mládí coby zamilovaný
student Radek ve filmu Sněženky a machři.

■

FOTO | HERMINAPRESS
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Já jsem šprt. Sagič, Suchoš a Kréca
(Sagvan Tofi, Michal Suchánek, Anna K,
pozn. red.), ti to studovali spíš v Expresu
a dalších různých podnicích v okolí konzervatoře. Na to já jsem byl vždycky posera. Takže jsem to nějak s kantorkami
ušarmil a byl jsem vždycky ten hodný
kluk, zatímco oni byli ti uličníci. S odřenýma ušima jsem to nějak prolezl a pak
jsem také začal chodit s mojí ženou, se
kterou jsme spolu dodnes. Ona mi hodně
pomohla ustát maturitu. Tahle škola
zase tak vysoké nároky na intelekt nekladla. Šlo jen o to nevykašlat se na to.
Teď se tam chystá moje dcera, tak jsem
zvědav, k jakému táboru se připojí.
Měl jste radost, když vám oznámila,
na jakou školu se chystá?
Ne, neměl, ale bránit ve štěstí jí nechci.
Vím jen, že to nebude mít jednoduché.
Přeju jí to, ale na druhou stranu bych
z ní měl raději lékařku.
Nejste jenom herec, ale také muzikant. Je před vámi teď nějaký nový
projekt?
Já jsem muzikant na baterky, protože neumím noty. Celý život se spíš živím textováním. S Petrem Maláskem děláme
různé muzikály, a teď právě jsme začali
intenzivně pracovat na takovém rodinném muzikálu. Můžu prozradit, že to
bude z pekelného prostředí.
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Od divadla a televize ke kormidlu
Divadlo a muzika. Pokud jde o divadelní scénu, je Václav Kopta nejsilněji spjatý
se Semaforem Jiřího Suchého, kde figuruje jako stálý člen už od roku 1986. V řadě
souborů také působil jako klavírista. Především je ale autorem řady písňových
textů, kterými zásoboval a zásobuje mnoho českých populárních interpretů, jako
jsou například Hana Zagorová nebo Marta Kubišová. Stojí také za úspěšným muzikálem Někdo to rád horké, kde jeho texty zpívala Hana Hegerová.

V televizi jako doma. Václav Kopta účinkoval v desítkách televizních
pořadů. V některých se objevoval
pravidelně, jako například v talk
show Mr. GS pánů Genzera a Suchánka, kde se staral o hudební složku pořadu. Jako moderátor uváděl
třeba obnovenou podobu soutěže
Zpívá celá rodina, která slavila
úspěch už před desítkami let.

FOTO | ARCHIV MAFRA, ČSFD.cz,
ARCHIV DIVADLA SEMAFOR

Romantika na Vltavě. Po rodičích sice
Václav Kopta zdědil chalupu, ale jelikož
na ni neměl dostatek času, spíše jen chátrala. Její prodej a koupi menší lodi proto
považuje za jedno z nejšťastnějších rozhodnutí. „Zjistil jsem, že ten chalupářský
gen ve mně opravdu není. Loď na Vltavě,
to je koncentrovaná romantika. Praha je
nejhezčí z lodní paluby. Stačí mi krátká
dvacetiminutová plavba pod Vyšehradem
a člověk má pocit, že byl týden v Luhačovicích,“ říká s nadšením herec a muzikant.

INZERCE

KB radí – Nepodceňujte

Tomáš Strýček: „V on-line prostředí

Prakticky každý týden se objevují informace o pokusech zneužít účty
klientů bank. Aktuální vývoj přitom ukazuje, že se nelegální aktivity útočníků přesouvají z počítačů na mobilní zařízení, tedy chytré
telefony a tablety. Pokud ovšem dodržujete základní bezpečnostní
pravidla – například pravidelně aktualizujete operační systém, máte
nainstalovaný antivir, stahujete jen ověřené aplikace a software –
není se čeho bát. A pokud k bezpečnému chování přidáte nejnovější
bezpečnostní řešení Komerční banky chránící vaše mobilní bankovnictví, můžete být dvojnásob v klidu.

On-line prostředí nám usnadňuje práci a přináší zábavu. Je ale i místem, které při lehkomyslnosti uživatele skrývá vážné hrozby. Na to, jaká aktuální nebezpečí hrozí v on-line prostředí a jak se proti nim
chránit, jsme se zeptali Tomáše Strýčka, výkonné ředitele společnosti AEC, která se specializuje již více
než 25 let na zabezpečení dat.

zabezpečení svého mobilu

Komerční banka to s bezpečností
svých klientů, kteří se ke svému účtu
přihlašují přes mobilní telefon, tablet
nebo počítač, myslí skutečně vážně. Je
jedinou bankou v ČR, která přistoupila
ke komplexní ochraně klientů a jejich
zařízení. Nově totiž poskytuje bezplatné
bezpečnostní řešení pro chytré telefony
a tablety – IBM Trusteer Mobile, které je
určeno pro operační systém Android 4.1
a vyšší a které je součástí aplikací Mobilní banka a Mobilní banka Business.
Varianta pro iOS by měla být k dispozici
v prvním čtvrtletí příštího roku.
Proč chránit smartphone?
Část uživatelů nemá nainstalovaný antivirový program, stahuje jakékoli
aplikace a půjčuje svůj telefon na hraní
dětem. Právě na takové chování útočníci sázejí. Mobilní telefon totiž stále
častěji používáme k přihlašování na
různé účty, ať už jde například o sociální sítě, maily nebo bankovní účet.

Přihlašovací údaje jsou právě tím, na
co útočníci cíli. Proto je potřeba svůj
chytrý telefon, ale i tablet, chránit.
Komerční banka má v tomto směru
unikátní a ověřené řešení.
Jak to funguje
Pokud jste klientem Komerční
banky a používáte mobilní bankovní
aplikaci Mobilní banka a Mobilní banka
Business, stačí si stáhnout nejaktuálnější verzi. Je to jednoduché a intuitivní. To
je vše. Při každém vašem přihlášení do
mobilního bankovnictví budete chráněni proti případným hackerským aktivitám a v klidu můžete nakládat se svými
penězi, které máte na svém účtu.
V případě dotazů nebo jakýchkoli pochybností se obraťte na svého
bankovního poradce nebo navštivte
sekci věnovanou bezpečnosti klientů na webu Komerční banky –
www.kb.cz/bezpecnost nebo
www.kb.cz/bezpecnost/mobil.

se chovejte obezřetně“

Můžete nám ve stručnosti
popsat aktuální vývoj?
Útočníci se stále zřetelněji přesouvají od počítačů k mobilním zařízením a využívají neznalosti nebo
nepozornosti jejich uživatelů. Jde ze
strany hackerů o logický krok, protože lidé stále více nahrazují pro práci
v on-line prostředí počítače chytrými
telefony či tablety, ale jejich antivirovou ochranu podceňují nebo dokonce
vůbec neřeší. Nejrizikovější skupinou
jsou uživatelé zařízení s operačním
systémem Android.
Na koho, nebo na co,
se nyní útočníci zaměřují?
Útoky směřují na nejslabší článek
systému – počítače a mobilní telefony
klientů. Stále platí, že nejčastěji útočníci
své útoky na klienty, uživatele těchto
zařízení, zahajují prostřednictvím e-mailů nebo zpráv obsahujících inﬁkované
přílohy, které předstírají důvěryhodná
sdělení bank a jiných institucí.
Nejčastější typ útoku zaměřený
na klienty ﬁnančních institucí je dnes
infekce smartphonu ze strany podvodných aplikací za účelem skryté krádeže
autorizačních SMS, vylákání informací

o platebních kartách klienta nebo jiných
citlivých informací.
Jaké chyby uživatelé
nejčastěji dělají?
Uživatelé mobilních zařízení dnes
nejčastěji nepoužívají ve svém mobilním telefonu žádný bezpečnostní nebo
antivirový software, neobtěžují se svůj
telefon zabezpečit alespoň jednoduchým
heslem, neaktualizují operační systém,
aplikace nebo mobilní antiviry. V neposlední řadě nejsou dostatečně obezřetní
při otevírání e-mailů a SMS, které se tváří,
že jsou odeslány z banky klienta či jiného,
na první pohled, důvěryhodného zdroje.
Ve skutečnosti to mohou to být podvržené podvodné zprávy útočníků.
Lze se účinně proti takovým
útokům bránit? Existují nějaké
jednoduché zásady?
Klienti by se při práci s mobilním
telefonem, tabletem nebo počítačem, ze
kterých se přihlašují ke svému bankovnímu účtu, měli chovat maximálně obezřetně. Zejména se doporučuje používat
výhradně legální software, pravidelně
aktualizovat operační systém i další programy (např. internetový prohlížeč, čteč-

ku PDF dokumentů) a používat antivirové
programy. Na místě je zejména obezřetnost při otevírání e-mailů i SMS, které se
tváří, že jsou odeslány z banky klienta či
jiného, na první pohled důvěryhodného
zdroje.
V případě dotazů nebo jakýchkoli pochybností by měl klient navštívit
specializované webové stránky banky
věnované bezpečnosti, kde většina bank
dnes umí klientovi poradit základní principy bezpečné práce s daným zařízením
anebo by měl klient prostě svou banku
kontaktovat.
Jak uživatelé poznají, že byl
jejich mobilní telefon napaden?
Většina útoků je dnes natolik soﬁstikovaných, že klient je sám není schopen
jednoduše odhalit. Proto by si klienti měli
do svých mobilních telefonů nainstalovat
a pravidelně používat antivirové nástroje, které navíc jsou v základních verzích
téměř vždy zdarma. Dalším doporučením
je zabezpečit svůj telefon alespoň jednoduchým heslem nebo tzv. odemykacím
gestem či třeba otiskem prstu.
Nejlepším řešením ale je vždy používat selský rozum a chovat se dostatečně obezřetně.
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Tajemství útoku na Pearl Harbor
Před 75 lety Japonci
šokovali USA útokem
na Pearl Harbor. Podle
zastánců konspiračních
teorií ale ve skutečnosti
úder tak nečekaný nebyl a
americké velení jej nechalo
provést, aby mělo záminku
pro vstup do války.
ZÁBLESK
HISTORIE
SVĚT | Výbuchy, křik, zmatek, svištění
kulek. Toho rána v 7:55 hodin uviděl mladý voják George Hursey na vlastní oči první mrtvolu. „Pořád myslím na první tělo,
které jsem viděl, jak leží v kaluži krve.
Na to první nezapomenete,“ vzpomínal
s odstupem tři čtvrtě století. Hursey byl
jedním z těch, kteří 7. prosince 1941 přežili nečekaný japonský útok na americkou
základnu Pearl Harbor na Havaji. Dvě hodiny pekla rozhodly o tom, že Spojené státy vstoupí do druhé světové války.
Jenže byl drtivý japonský úder skutečně
tak nečekaný, jak nám učebnice a historické velkofilmy tvrdí? Zastánci konspiračních teorií jsou přesvědčení, že všechno
bylo tak trochu jinak. Domnívají se, že nejvyšší americké velení v čele s prezidentem
F. D. Rooseveltem o chystaném útoku Japonců vědělo, ale nechalo jej provést, aby
získalo podporu veřejnosti ke vstupu do celosvětového konfliktu. Americké veřejné
mínění totiž do té doby aktivní zapojení
do války proti silám Osy spíše odmítalo.
Vztahy mezi Japonskem a USA ovšem

byly napjaté už delší dobu. Rozpínavost
a agresivita země vycházejícího slunce vedla k tomu, že Spojené státy zakázaly do Japonska vyvážet ropu a ocel. Tedy suroviny, které japonská vojenská mašinérie nutně potřebovala. A když se Japonsko stalo
spojencem Hitlerova Německa a fašistické
Itálie a navíc v roce 1941 napadlo Indočínu, Američané nechali zmrazit všechny japonské peníze uložené v jejich bankách.
V té době už mezi oběma zeměmi zuřila
válka špionů a japonská generalita vymýšlela, jak Američanům překvapivým útokem zasadit co největší ránu a zničit jejich
loďstvo, které pro ostrovní císařství logicky znamenalo největší hrozbu. Jako ideální cíl se jevila havajská základna Pearl Harbor. Ačkoliv Japonci své plány maximálně
tajili, střípky informací a indicie o jejich
plánu unikaly. O tom, že Japonci vypluli
s cílem zaútočit, se z odposlechu dozvěděli
například Holanďané. Ti okamžitě poslali
varování náčelníkovi amerického generálního štábu Marshallovi. „Marshall si to přečetl a zeptal se: To čekáte, že tomu budu věřit?“ vzpomínal generál Elliot Thorpe.
Konspirátorům ale nahrává hlavně fakt,
že Američané brali na lehkou váhu i vlastní odposlechy. Podařilo se jim přitom prolomit několik japonských vysílacích kódů,
a tak když některá z japonských lodí porušila rádiový klid, Američané získali další
střípek cenných informací. „Historici se
shodují, že Roosevelt četl všechny tyto dešifrované zprávy. Zdá se, že chtěl, aby Japonci Pearl Harbor překvapili a úplně zničili,“ tvrdí historik Richard Hill.
Podle publicisty Roberta Stinneta Roosevelt 27. listopadu 1941 řekl generálu
Marshallovi, ať předá na Havaj a Filipíny
tento rozkaz: Nezasahujte proti Japoncům.
Spojené státy si přejí, aby to byli Japonci,
kdo provede první válečný čin. „Dva důstojníci volali na generální štáb. Chtěli ná-

Při útoku na Pearl Harbor Japonci potopili i americkou bitevní loď USS West
Virginia. Na snímku ve výřezu prezident F. D. Roosevelt. FOTO | WIKIPEDIA.ORG
čelníkovi říci, že informace a odposlechy
potvrzují, že Japonci se chystají k útoku.
Telefonát opakovali několik dalších hodin. Ale ten, kdo přijímal hovor, jim vždycky tvrdil, že generál Marshall není dostupný,“ uvedl William Heimlich, bývalý vojenský zpravodajec.

Drtivý úder
V šest hodin ráno 7. prosince 1941 odstartovala ze šesti japonských letadlových
lodí první útočná vlna 183 letadel. Koordinované přepadení základny začalo přesně
v 7:55, následovala druhá vlna a útok skončil v 10 hodin. Američané zcela nepřipravení na obranu přišli o několik lodí včetně
čtyř bitevních lodí a také o více než
2300 vojáků a několik desítek civilistů.
Zničeno bylo i na 200 letadel. Japonci ztratili jen 29 letounů a několik útočných miniponorek. „Japonci mohli v Pearl Harboru

tak drtivě zvítězit jen díky tomu, že Roosevelt a jeho kabinet zadržovali klíčové informace,“ míní Hill.
Ačkoliv šlo o značné ztráty, Američané
nepřišli o žádnou ze svých letadlových
lodí, které se v následné válce ukázaly jako
klíčové. Ty v době útoku na základně nekotvily, což je také jeden z faktů, kterým
se ohánějí zastánci konspiračních teorií.
Ať už americká administrativa vážnost
situace před útokem „jen“ podcenila, nebo
Roosevelt skutečně na podobnou záminku
čekal, faktem zůstává, že druhý den po útoku Spojené státy vyhlásily válku Japonsku. O tři dny později naopak Německo
a Itálie vyhlásily válku USA a Američané
tak byli naplno vtaženi do největšího konfliktu lidských dějin. „Byl bych překvapený, kdyby o události, která vtáhla Ameriku na čtyři roky do války, neexistovala nějaká konspirační teorie,“ konstatuje publicista Robert Goldberg.
(mb, js)

100 let „psance“ Kirka Douglase

Spartakus, pro mnohé fanoušky životní role Kirka Douglase. FOTO | ČSFD.CZ

SVĚT | K legendám Hollywoodu patří
Kirk Douglas už dlouho, setsakramentsky
dlouho. Aby také ne, když 9. prosince slaví
už 100. narozeniny. „Často se mě lidé ptají, co jsem se za tak dlouhý života naučil.
Pro mě je nejdůležitější pomáhat druhým,“
říká filmová legenda stříbrného plátna.
Když se v polovině 1. světové války nedaleko New Yorku narodil do chudé rodiny chlapec jménem Isur Danielovič Děmskij, nikdo mu zářivou budoucnost nehádal. Chudí rodiče byli židovští emigranti
z Běloruska. „Můj otec byl v Rusku koňským handlířem. V Americe si pak zakoupil vozík a za nikláky a desetníky skupoval staré hadry a kusy kovu, které dál prodával. I v té nejchudší části města na Eagle
Street, kde všechny rodiny bojovaly o přežití, byl hadrář na nejnižším stupni žebříčku. A já byl syn hadráře,“ napsal Douglas
ve své autobiografii v roce 1988 a doplnil,

že kromě něho musel otec živit dalších šest dcer.
Mladý Douglas se od 13 let
věnoval herectví a postupně
získával slávu. S tváří psance a padoucha s nezaměnitelným dolíkem v bradě
ztvárnil postavy v 90 filmech a sám jadrně přiznává,
že „svou kariéru založil na rolích zkurvysynů“.
Jeho nejznámější role jsou
malíř Vincent van Gogh ve
filmu Žízeň po životě
z roku 1954 a vzbouřený otrok Spartakus ve stejnojmenném filmu z roku
1960. Když Kirk Douglas
skončil před 13 lety s herectvím a vydal se na spisovatelskou
dráhu, dařilo se mu. Ve své autobiogra-

fii popisuje, jak přežil infarkt, mrtvici i
pád vrtulníku, kde mladší pasažéři zahynuli. V knize přiznává,
že při pohledu na svůj dlouhý
život zjišťuje, do jaké míry
byl sobecký a zaměřený na
kariéru. Proto se v posledních letech svého života věnuje hlavně charitě. Ještě v roce
2011 pravidelně chodil vydávat
jídlo bezdomovcům.
Jeho nejznámějším synem je
herec Michael Douglas
(na snímku v druhém kolečku), který čeká, co jeho vitální otec na letošní velké oslavě zase pronese. Když totiž
slavil devadesátiny, zahájil je
proslovem: „Jmenuji se Kirk
Douglas. Možná mě znáte. Pokud
(jos)
ne, zkuste Google.“
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Rozjasněte svou krásou
vánoční svátky
vaše neHty,

vaše vizitka
zapoMeŇte na vrásky

dodáte-li svým nehtům potřebnou výživu, budou mít ideální podmínky pro
svůj růst, pevnost a krásu.
Vyzkoušejte účinný přípravek z vaší lékárny – specializovaný doplněk stravy
donnanails s unikátním komplexem
NailsRepair&ProtectTM, který obsahuje
extra vysoké množství biotinu, histidinu
a dvě odlišné formy selenu pro přirozený
růst, pevnost, pružnost, odolnost a ochranu nehtů.
nyní navíc
jako dárek
k tříměsíční kúře
získáte
jeden měsíc
užívání zcela
zdarMa!

stárnutí pleti a první vrásky nepotěší žádnou ženu. krása a mladistvý
vzhled je něco, co bychom si rády uchovaly co nejdéle. zatímco přibývající
léta nezastavíme, vzhled své pleti ovlivnit můžeme.
Vsaďte na BigBao bio baobabový olej BigBao obsahuje baobabový olej
a stárnutí pleti pusťte z hlavy. BigBao v nejvyšší certifikované bio kvalitě.
je revoluční novinka v péči o pleť Olej je lisován za studena z baobabose 100% koncentrací účinné látky. vých semen, která se sklízejí bez jaVaše pleť bude okamžitě krásnější kéhokoliv poškození krásných baoa zářivější.
babových stromů.
Obsažený baobabový olej má na po- Dopřejte své pleti luxusní péči.
kožku přímo zázračné účinky. Výrazně ji regeneruje, eliminuje znám- k dostání v lékárnách, zdravých
ky stárnutí, jako jsou vrásky a jemné výživách a na www.BigBao.cz
linky, dodává jí pružnost a hydrataci.

konec
unavenýM očíM
zrak nám umožňuje vnímat okolní svět
v jasných barvách a tvarech. není proto divu,
že pro správné fungování potřebuje přísun
důležitých látek, které udržují jeho funkce
v určité kvalitě. pořiďte si účinného
pomocníka z lékárny, který vaším očím
dopřejte kvalitní péči!
Vsaďte na jedinečný doplněk stravy
ocutein® Brillant lutein 25 mg z prémiové
řady Da Vinci Academia s největším
množstvím luteinu na trhu – pro maximální
a dlouhodobý účinek. Jako jediný obsahuje
také fosfatidylcholin a další účinné látky, jako
je zinek a vitamin A, které přispívají k udržení
normálního zraku, a selen a měď, které přispívají
k ochraně buněk před oxidačním poškozením.

nyní dárek pro vás:
oční kapky ocutein® sensitive zdarma!
ma!

Hledáte i vy recept
recept, jak se
vyHnout nacHlazení?
azení?

spolehněte se na vyvážené řešení v podobě
nejsilnější hlívy ústřičné na trhu.
Nejvyšší množství mleté tkáně hlívy ústřičné v denní
dávce na trhu naleznete v unikátním doplňku stravy
imunit® Hlíva ústřičná 800 mg s rakytníkovým
olejem a echinaceou. Kromě vysokého obsahu sušené plodnice hlívy (800 mg) v něm najdete také rakytníkový olej, echinaceu, nukleotidy a selen, který
komplexně udržuje obranyschopnost a přirozenou
imunitní odpověď.
dopřejte své imunitě posilu, kterou teď nutně potřebuje!
K dostání v lékárnách.

100+100 tob. NAVÍC
L I M I T O VA N Á

E D I C E
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Dražíme kalendář Pirelli 2017
Jako jediný fotograf na světě dostal Peter Lindbergh už potřetí šanci pořídit snímky
světových hvězd pro prestižní kalendář Pirelli. Čtrnáct známých hollywodských hereček ale
představil jako obyčejné ženy, bez šminek, bez náročných účesů a stylizace. Kalendář můžete
získat v charitativní dražbě na iDNES.cz v pondělí 12. prosince.
Vychází jen v limitovaném
nákladu a běžně ho
není možné koupit.
Kalendář Pirelli vždy
bývá očekávanou událostí
roku. Černobílé snímky
hereček Nicole Kidmanové,
Helen Mirrenové, Umy
Thurmanové, Kate Winsletové, Penélope
Cruzové, Robin Wrightové, Julianne
Mooreové a dalších jsou letos ale trochu
jiné. Jejich autor Peter Lindbergh je vidí
jako svoji milostnou píseň ženám. „Každou
jsem si chtěl v jistém momentu svého
života vzít, jen jsem neměl odvahu je o to
požádat,“ říká fotograf. Helen Mirrenovou
zvěčnil s neskrývanými vráskami a dekou
přes ramena. Schoulená Nicole Kidmanová
má vlasy do uzlu. „Najděme krásu v něčem,
co je skutečné a lidské,“ zamýšlí se
Mirrenová. Lindbergh nestavěl fotografie
na půvabu a dokonalosti těla, ale na kráse
individuality a duše.
(fro, kor)

Uma Thurmanová

Nicole Kidmanová

Kate Winsletová

Penélope Cruzová
INZERCE

SLEVA VÁNOČNÍCH PŮJČEK
VOLEJTE ZDARMA
MAĎARSKO — Termální lázně – AUTOBUSEM
Prodej zahájen!
Bükfürdő – Hotel Répce Gold****
26. 3.–1. 4. 2017 (Trasa B)
2. 4.–8. 4. 2017 (Trasa D)

7 990 Kč
osoba / 6 nocí

800 200 280

www.proﬁcredit.cz

Dárek pro zdraví
pro babičku a dědečka

V ceně: 6× ubytování s polopenzí, doprava, vstup do termálního areálu
a hotelového wellness, služby delegáta.
Dárkové
é balení obsahuje:
REFIT ICE GEL 2,5 % mentholu
Koňský balsam, OpODELDOK hřejivý

Trasa B: Písek, Příbram, Praha, Benešov, Humpolec, Jihlava, Brno.
Trasa D: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc,
Prostějov, Vyškov, Brno.
CK Hungariatour,
Praha, Dlouhá tř. 38, tel.: 736 485 865
více informací naleznete na:

www.hungariatour.cz

+ ZDARMA Masážní hvězdice

Záda, svaly a klouby

Cena
399,-

Objednávejte na

www.icegel.cz
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Spořit, nebo investovat?
Otázky a odpovědi. Analytik Martin Novák radí, jak nejlépe využít naspořené peníze
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Drtivá většina Čechů drží své
úspory na běžném účtu u své banky
a neuvědomují si, že jsou i mnohem lepší způsoby, jak takové peníze využít.
Anebo se alternativ bojí. Běžné a spořicí účty přitom nabízejí jen minimální
zhodnocení, které sotva pokryje bankovní poplatky. Jak tedy pracovat
s uspořenými penězi, aby vám vydělaly
alespoň něco navíc?
Co mám udělat jako první?
Nejdůležitější je si uvědomit, co s penězi chci dělat. V dnešní době jsou k dispozici vhodné finanční produkty pro danou situaci. Je velký rozdíl mezi tím,
zda si chci v nejbližší době nově vybavit kuchyň či koupelnu, nebo chci peníze použít ve stáří.
Vyplatí se spořit, nebo investovat?
Pro krátkodobé cíle jsou výrazně vhodnější spořicí produkty jako je spořicí účet
či termínovaný vklad, pro dlouhodobé
cíle pak může být vhodnější investování
do cenných papírů či podílových fondů.

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?
U spoření vždy předem vím, jaké budu
mít podmínky. Dopředu tedy vím, jak
se moje prostředky zhodnotí a kdy je dostanu nazpět. U investování naproti
tomu pracuji s očekávaným výnosem
při určité míře rizika. Platí zde také, že
čím větší podstoupené riziko, tím větší
očekávaný výnos.
Existuje dokonalá investice?
U investování platí, že neexistuje dokonalá investice. Na světě neexistuje investice, která by kombinovala nízké až
nulové riziko, vysoké zhodnocení a peníze byste měli kdykoliv k dispozici.
Mějte se proto na pozoru před nabídkami uložení prostředků, které by toto slibovaly! Existuje pouze kombinace zmíněného.
Spořicí účet má nízké riziko. Jedná se
o bankovní vklad. Peníze pak máte kdykoliv k dispozici. Za to ovšem získáte
zhodnocení 0,01 % p..a (roční úroková
sazba, pozn. red.).
S termínovaným vkladem pak můžete
získat třeba 1,5 % p.a. Riziko je obdobně nízké, ale peníze dostanete až za
1, 2 nebo 5 let.

INZERCE

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

Do čeho mohu investovat?
Investice se nejjednodušeji dělí právě
podle rizika, výnosu a nutné doby pro investování. Investovat můžeme do dluhopisů, akcií či komodit. Investování do
konkrétních cenných papírů je však silně rizikové, kdy se vystavujete možnosti velké ztráty. Toto riziko se dá ale zásadně snížit, pokud si zvolíte investici
pomocí takzvaných otevřených podílových fondů. Ty sdružují stejně smýšlející investory a díky velkému majetku mohou nakupovat cenné papíry, které si
sami nemůžete dovolit nakoupit. Vy
pak nakupujete podílové listy a máte podíl na těchto cenných papírech. Fond
pak drží ne jednu nebo dvě akcie či dluhopisy, ale několik desítek či stovku různých cenných papírů ve velkých objemech. Díky tomu se snižuje riziko případného vašeho chybného nákupu.
Jaké jsou druhy podílových fondů?
Fondů je nepřeberné množství a nejjednodušší je si je rozdělit podle rizika.
Máme fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, fondy smíšené, akciové a také
fondy komoditní. U jednotlivých fondů
je pak také udávaná doporučená minimální doba, po kterou byste měli peníze

FOTO | SHUTTERSTOCK

nechat ve fondu. Pohybujeme se pak
v řádu do jednoho roku u fondů peněžního trhu až po minimálně 6 až 7 let u fondů akciových.
Na co si dát hlavně pozor?
Nežeňte se za nesmyslnými výnosy,
vždy se ptejte na rizika a zvažte, zda
vám za to stojí. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka, který vám jistě poradí a určí váš rizikový profil, jenž má také
vliv na správné rozložení vašich investic.
Martin Novák
investiční analytik
Broker Consulting
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Cukroví, které naše tělo nezatíží
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ačkoliv si o vánočních svátcích většina z nás dopřává více než obvykle,
i cukroví si můžete připravit tak, aby vás
svědomí nehryzalo a vy si přitom pochutnali. Stačí změnit jen několik surovin
a vaše tělo to ocení, aniž by utrpěla výtečná chuť oblíbeného lineckého pečiva
nebo vanilkových rohlíčků.
„Ke klasické bílé pšeničné mouce přidejte do těsta mouku celozrnnou špaldovou. Stačí jí nahradit třetinu té pšeničné
a cukroví tím získá příjemnou oříškovou
vůni a chuť a vaše tělo obohatíte cennými živinami,“ radí Barbora Hernychová,
odbornice na biopotraviny ze společnosti PRO-BIO. Ale mouka je jen základ.
Sladit můžete nejen klasickým řepným
cukrem, ale také tmavým třtinovým
nebo i javorovým sirupem, medem či sušeným ovocem. „Bílý cukr bez melasy
zbytečně ochuzuje naše tělo o minerální
látky a nedodává mu nic potřebného,“
vysvětluje. Ke kypření těsta lze použít
přírodní prášek bez fosfátů, takzvaný vinný kámen. „Má perfektní kypřicí vlastnosti,“ zdůrazňuje Hernychová. Kdo má
alergii na mléko, může jej v těstě na cukroví nahradit obilninovým nápojem. „Například lehce nasládlý rýžový nápoj je
skvělou surovinou do těst, krémů i pudinků. Naše tělo nezahleňuje, nepřekyseluje
ani nevyvolává alergické reakce,“ přibližuje. A kdo chce skutečně odlehčenější
vánoční tabuli, nemusí skončit jen u cukroví. I tradičního kubu lze připravit zdravěji (viz box vpravo) a na obalení řízků
či kapra můžete místo klasické strouhanky použít bezlepkovou kukuřičnou. (re)

Linecké z pohankové
a špaldové mouky

Pohankovo-oříškové
bezlepkové rohlíčky

Potřebujeme: 200 g pohankové mouky, 300 g
celozrnné špaldové mouky, 100 g javorového
sirupu, 270 g másla, pikantní džem.
Postup: Všechny suroviny zpracujeme v těsto
a uložíme aspoň na jednu hodinu do chladu.
Odležené těsto vyválíme na 3 mm silný plát
a vykrajujeme různé tvary. Ve vyhřáté troubě
pečeme zhruba na 150 °C asi 20 min. Necháme
vychladnout a poté natřeme džemem
a slepíme. Cukroví je po dvou dnech měkké.
Potřebujeme: 210 g másla, 250 g
pohankové mouky, 70 g třtinového
cukru, 1 vanilkový cukr, 100 g mletých
lískových oříšků, třtinový a vanilkový
cukr na obalení.
Postup: Všechny suroviny zpracujeme
v těsto, které necháme odležet několik
hodin (ideálně přes noc). Z těsta poté
vytvoříme válečky o průměru zhruba
3 cm, ze kterých odkrajujeme a
formujeme rohlíčky. Ty pečeme na 180 °C
15 až 20 minut. Ještě teplé obalujeme
rohlíčky v cukru. Po třech dnech jsou
rohlíčky vláčné a rozplývají se na jazyku.

Ovesno-ořechové kuličky
Potřebujeme: 160 g ovesných vloček,
160 g másla, 100 g vlašských ořechů, 3 lžíce
tmavého třtinového cukru, 3 lžíce kakaa,
1 vanilkový cukr, kokos na obalení kuliček.
Postup: Ovesné vločky a vlašské ořechy
nahrubo rozmixujeme. Uvedené ingredience
smícháme a vypracujeme hmotu, ze které
utvoříme kuličky. Nakonec je ještě obalíme
v kokosu. Z uvedeného množství surovin
vytvoříte zhruba 40 kusů těchto kuliček.

Slaná tečka na závěr: Pohankový kuba
Potřebujeme: 250 g pohankových krup, 100 g sušených hub, 1 cibuli, 2 stroužky
česneku, mořskou sůl, olivový olej, petrželku, pepř, strouhanku.
Postup: Houby namočíme a po změknutí nakrájíme na kousíčky. Na oleji
osmahneme cibulku, vsypeme houby, osolíme, opepříme, podlijeme vodou
a chvíli dusíme. Přidáme propláchnuté kroupy, nastrouhaný česnek a přilijeme
potřebné množství vody (v poměru 1:1,5) a 5 minut povaříme. Mezitím si
přichystáme pekáček, který vymažeme tukem a vysypeme strouhankou.
Pekáček naplníme hotovou směsí a dáme na zhruba 20 minut zapéct.
Podáváme ozdobené zelenou petrželkou a doplněné zeleninovou přílohou.
Zdroj receptů: www.bioweb.cz
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DÁRKOVÉ

VOUCHERY

www.aquapalace.cz

Nakupujte online na
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Koncert jako dárek

Do Česka míří světová hudební esa. Potěšíte své blízké na Vánoce vstupenkou?

Dave Gahan přiveze s kapelou
Depeche Mode i novou desku.

Depeche Mode

Rammstein

Harry Potter in Concert

Pro britskou kapelu Depeche Mode bude
Praha jednou ze zastávek světové šňůry
Global Spirit Tour k nové desce s názvem
Spirit. Ta vychází v příštím roce. Turné
startuje 5. května ve Stockholmu a do
vršovické Eden Arény doputuje
24. května. „Jsme mimořádně hrdí na
zvuk a energii alba Spirit a jsme rádi, že
se vrátíme na turné, kde se o něj podělíme
s fanoušky po celém světě,“ řekl při
představování šňůry zpěvák Dave Gahan.
Vstupenky: od 1 390 Kč

Po téměř šesti letech
od svého posledního
vyprodaného
koncertu se do Prahy
28. a 29. května vrátí
německá kapela
Rammstein. Show,
která bývá zpravidla
přehlídkou vizuálních
a pyrotechnických efektů, nebem se
předvede pod širým nebem v Eden Aréně.
Vstupenky: od 1 490 Kč

Fanoušky Harryho
Poterra přiláká
28. ledna do pražské
O2 areny jedinečná
projekce prvního dílu
čarodějnické ságy.
Kámen mudrců se
bude promítat na
dvanáctimetrovém
plátně a o každičký tón z filmu se naživo
postará Český národní symfonický orchestr.
Vstupenky: od 950 Kč

INZERCE

Radost pro celou rodinu.
Radost pro celý rok.

Robbie Williams

Kiss

Linkin Park

Ennio Morricone

Robbie Williams se v rámci svého
evropského turné objeví také v Česku.
Britská hvězda zazpívá 19. srpna na letišti
v Letňanech a nebude sama. Pod širým
nebem se představí s hostující skupinou
Erasure. V České republice vystoupil
Williams naposledy před dvěma lety ve
vyprodané O2 areně. Zpěvák, který svou
kariéru odstartoval jako člen chlapecké
kapely Take That, dosáhl největší
popularity až na sólové dráze. Jeho
koncerty vždy slibují velkolepou show.
Vstupenky: od 1 590 Kč

Američtí rockeři Kiss si coby jedinou
českou zastávku svého evropského turné
zvolili Brno. Svou bombastickou show
rozjedou 20. května na brněnském
výstavišti. Do Česka se vrátí po dvou
letech. Loni koncertovali v pražské
O2 areně. Legenda světového glam
rocku, která prorazila zčásti díky
originální maskované image, má miliony
fanoušků po celém světě. Od roku 1973,
kdy kapela vznikla, se prodalo na sto
milionů desek Kiss.
Vstupenky: od 990 Kč

Opravdový tahák mají v rukávu
pořadatelé čtvrtého ročníku festivalu
Aerodrome. Jeho hlavní hvězdou je totiž
americká partička Linkin Park, která
celosvětově prorazila v roce 2000, kdy
se jí podařil komerčně nejúspěšnější
debut 21. století. V Praze vystoupí na
Letišti Letňany 11. června po dlouhých
devíti letech, a to v rámci tour k nové,
v pořadí již sedmé, studiové desce.
Ta aktuálně teprve vzniká a vyjde
pravděpodobně zkraje příštího roku.
Festivalové vstupné: od 1 690 Kč

Italský skladatel a dirigent Ennio
Morricone si v posledních letech oblíbil
českou metropoli. Do Prahy zavítá
i v příštím roce. Už 4. února vystoupí
v doprovodu Českého národního
symfonického orchestru v O2 areně.
Koncert je součástí turné, které si
naplánoval po zisku Oscara za hudbu ve
snímku Osm hrozných režiséra Quentina
Tarantina. Morricone je autorem řady
filmových melodií. Nejznámější je patrně
hudba ve westernu Tenkrát na Západě.
Vstupenky: od 1 190 Kč

BYDLENÍ
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Vhodné barvy i materiál léčí duši
Už jen výběrem materiálů a pestrostí barev našeho
interiéru můžete bojovat proti mnohým civilizačním
chorobám, tvrdí slovenská designérka Veronika
Kotradyová. Její recept na lepší bydlení i prostředí
v zaměstnání je zdánlivě jednoduchý – hledejte harmonii.

Multipolohovací pracoviště kombinované s odpočinkovým nábytkem,
které Veronika Kotradyová navrhla ve spolupráci s Dušanem Koclíkem.
FOTO | ARCHIV

ČR | Prostředí, které nás obklopuje, souvisí s naším chováním, pocitem pohody
nebo stresu a má vliv na zdraví. O závěrech svých výzkumů napsala slovenská
designérka Veronika Kotradyová knihu
a také o nich přednáší po celém světě.
Stejně jako mnoho jiných tvorů je člověk teritoriální a potřebuje si svůj prostor
(teritorium) vymezit a „značkovat“, například rozkládáním osobních věcí i třeba nepořádkem. To lidem umožňuje se s daným prostorem ztotožnit. „Pokud je člověku prostředí podvědomě nepříjemné, spustí to v něm jakýsi alarm, který dává tělu
signály, aby prostor opustilo. Když člověk
neodejde, protože z pracoviště to například není možné, hromadí se v něm stres
INZERCE

a právě to mívá zdravotní důsledky,“ vysvětluje Veronika Kotradyová.
Zatímco v práci většina z nás nemá možnost výběr nábytku ovlivnit, měli bychom
být v tomto ohledu pečliví hlavně doma.
Řada lidí si například pořizuje nábytek s lakovaným povrchem, což ale nemusí být
pro každého zrovna ideální. Čím je povrch lesklejší, tím sice odráží více světla,
ale zase není příjemný na dotek. „Lesk se
v psychických pochodech mysli projevuje
jako odmítání a neproniknutelnost,“ říká
Kotradyová. „Matné povrchy působí laskavěji a přátelštěji, ale ideální je samozřejmě v prostoru kombinace obojího. Cílem
je vždy vytvořit vyvážený harmonický interiér,“ dodává. To, jak se nám jeví před-

V. KOTRADYOVÉ

měty v interiéru, když se jich dotýkáme, je
také nesmírně důležité. „Uvědomme si, že
už od dětství automaticky hledáme možnost dotknout se něčeho příjemného, když
chceme, aby se nám ulevilo, v první řadě
hledá dítě kontakt s rodičem, později plyšové hračky nebo polštář. Materiály, které
poskytují haptický komfort, jsou pro harmonický interiér zcela klíčové.“ V posledních letech se do interiéru probojovala ve

velké míře černá nebo šedá barva, ale ta
podle designérky Kotradyové není zcela
ideálním řešením. „Černá, šedá nebo bílá
sice nestresují, ale vytvářejí prostor, který
nás neláká. Stačí si porovnat například
dvě restaurace, z nichž jedna nabízí kromě
černé a bílé i přírodní barvy a materiály
a druhá je pouze černobílá s lesklými povrchy materiálů. V té první se určitě člo(re, iDNES.cz)
věk zdrží déle,“ míní.

ZDRAVÍ
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Nachlazení vzdorujte
diviznou i rýmovníkem
FOTO | ARCHIV MAFRA

ČR | Chladno a sychravo je pro viry
ideální počasí. Daří se jim v něm lépe
než v letních měsících a naše imunita
proto jejich útokům čelí častěji právě
v těchto týdnech. Když už vás nachlazení dostihne, kromě různých chemických
přípravků a léků můžete sáhnout také po
něčem z přírody. Jak známo, dobře vám
udělá i obyčejný zázvor, citron, echinacea či česnek nebo cibule. Již zmiňovaný zázvor, respektive zázvorový čaj
s medem, je nejen vitaminová bomba,
ale také skvěle chutná. Dělejte si ho několikrát denně, ale ne víc než pět gramů
za den, hrozí pak nevolnost, žaludeční či
střevní potíže. Kromě toho můžete vzpomenout i na znalosti našich předků, kteří
hojně využívali bylinky.
(re, svo)

Rýmovník

Bez černý

Velice zajímavou bylinkou, kterou lze s úspěchem pěstovat doma –
třeba i za oknem – je takzvaný rýmovník – Plectranthus amboinicus.
Používá se buď tak, že se při rýmě čichá k jeho listům, nebo se užívá
odvar z 1 lístku na 1 hrnek. Měl by pomoci nejen spustit rýmu, ale
také se v lidovém léčitelství uvádí, že pomáhá při kašli.

Velkou výhodou této bylinky je to, že ji najdete skoro všude, proto
si jí můžete udělat dostatečnou zásobu na zimu. Pomáhá s léčbou
celkového nachlazení, respiračních potíží, jako je kašel, rýma, zánět
dutin. Pomáhá zbavit se usazeného hlenu v dýchacích cestách tím,
že zlepšuje vykašlávání. Stimuluje pocení, čímž dokáže snižovat
teplotu. Pro léčbu těchto potíží se užívá nejčastěji ve formě čaje,
a to buď samotná, nebo například v kombinaci s lipovým květem,
podbělem, diviznou, kopřivou či jitrocelem.

Divizna
Tato okrasná dvouletá bylina má mnoho různých druhů.
Nejznámější je zřejmě velkokvětá, ale pro léčebné účely lze použít
všechny. Divizna velmi účinně pomáhá s léčbou zejména dýchacích
problémů. Podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Zároveň
na sliznicích dýchacích cest vytváří povlak, který je chrání před
vysycháním a přílišným drážděním. Je prokázáno, že výrazně
zkracuje dobu léčení. Doporučuje se pít až tři šálky denně. Výluh
vždy přelijte přes husté sítko, protože divizna obsahuje drobné
chloupky, které by mohly sliznici podráždit.

Jitrocel
Tato bylinka je velmi nenápadná, roste téměř všude. Nejvíce ji ocení ti,
kteří se potýkají se silným zahleněním. Obsahuje totiž obrovské
množství křemíku, který napomáhá při odkašlávání. Užívá se při zánětu
dýchacích cest, chřipce, nachlazení, je prospěšná pro astmatiky,
protože čistí plíce a průdušky. Nálev se používá také jako kloktadlo při
zánětech ústní dutiny a dásní.
Zdroj: Andrea Maya Jonášová

INZERCE

Třetí den na horách je kritický,
nechte své klouby odpočinout
ČR | Už také netrpělivě odpočítáváte
dny, než konečně vyrazíte na hory? Pak
pamatujte, že nejčastějším úrazem lyžařů
je vykloubení a poškození úponů a šlach.
Přitom ale stačí dodržovat základní pravidla a toto riziko výrazně snížíte.
„Tato zranění jsou z velké většiny případů dané nedostatečným rozcvičením
ztuhlých svalů před naším lyžařským výkonem. Na zahřátí přitom stačí 10 až
15 minut, které věnujete protažení hlezenních kloubů, kyčlí a bederní a krční
páteře,“ radí Adnan Ahmetašević, hlavní
fyzioterapeut Lékařského domu Praha 7.
Ještě než nohy uzavřete do těsných lyžařských bot, prohýbejte je v kotnících.
„Před nasazením lyží zakružte bedry na
obě strany a krk protáhněte s hlavou skloněnou k hrudníku,“ popisuje.
Ač to zní jako klišé, na horách zkrátka
opravdu platí, že nejdůležitější je nepřeceňovat své síly. A netýká se to jen dobrodruhů, kteří se vydávají do terénu i vyčerpaní a za špatného počasí. „Svalová
únava vrcholí po 48 hodinách od začátku
zimní dovolené, proto se třetí den nazývá kritickým. Pokud cítíte únavu, raději
odpočívejte. Na konci lyžařského dne se
lehce protáhněte a bolavému tělu dopřejte horkou koupel. Dbejte na zvýšený příjem tekutin a výživných látek. Kloubům
nejvíce prospívá vitamin C, betakaroten,
vitaminy E a D a rostlinné antioxidanty
v podobě čerstvého ovoce a zeleniny,“

CAPSICOLLE
Kapsaicinový krém
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říká fyzioterapeut Ahmetašević. Pokud
vás už klouby pobolívají, můžete jim ulevit také speciální mastí, která přinese potřebnou úlevu.
Pokud jste zdraví, nenoste žádné podpůrné ortézy, vaše kolena dokáží reagovat na tlaky a napětí spojené s lyžováním
efektivněji. „Ortézy jsou určeny pouze lidem po zranění nebo trpící mírnou artritidou,“ zdůrazňuje fyzioterapeut.
A rada na závěr – základem bezpečnosti na lyžích je správně seřízené vázání podle vaší aktuální hmotnosti a lyžařských schopností. „Při pádu ve větší
rychlosti by se lyže měly vypnout, aby
nezpůsobily překroucení nohy v koleni,“
uzavírá Adnan Ahmetašević.
(re)



Kapsaicinový hřejivý krém
bezpečně a dlouhodobě pomáhá
při bolestech svalů a kloubů
a navozuje svalovou relaxaci
Skládá se z 8 čistě přírodních látek
Hřejivý krém je vhodný pro dospělé
é
a děti od 12 let
Stačí malé množství o velikosti hráššku
Výborně se vstřebá do pokožky
a je bez zápachu
Krém začne ihned sám prohřívat
na teplotu až 50° C.

www.hrejivanaplast.cz/kapsaicinovy-hrejivy-krem/
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Lída Zemanová (61)

Paní Lída z Vysokého
Mýta se vyučila jako
prodavačka, než odešla do důchodu, podnikala. Je 42 let vdaná,
s manželem vychovali
tři děti a mají už sedm
vnoučat. Bydlí v řadovém domě. Má
ráda českou kuchyni a jídla s omáčkami. Nesnáší plíčky na smetaně. Těší se
na nové lidi a zpestření běžného života.

Úterý: Nela Zelenáková (18)

Vyučila se na odborném učilišti jako kuchařka a číšnice a pokračuje ve studiu na
střední škole, obor
podnikání. Žije s maminkou v bytě v Pardubicích. Je zadaná. Pokud by vyhrála, zaplatila by si výdaje na studium. Má ráda
segedínský guláš, smažený sýr, bramboráky se zelím a kuřecí kousky se sýrovou omáčkou. Nesnáší houby a vepřové
maso. Nikdy by nesnědla steak nebo plátek z vepřového masa.

Středa: Petra Ehrenbergerová (27)

Vyučila se cukrářkou
a nyní působí jako informátorka v hypermarketu. Žije v bytě
na předměstí Svitav s
přítelem, s nímž vychovává svého syna,
kterého má z předešlého vztahu. Pokud
by vyhrála, peníze by přidala do rodinného rozpočtu a jeli by všichni na dovolenou. Jí hodně masa a zeleniny, třeba
kuskus s kuřecími nudličkami. Nesnáší
sójové maso. Těší se na nové lidi, které
potká, a na nové zkušenosti.

Česká republika

Perníčky úkolem týdne.
A zpestření? Dračí lodě
Pořad Prostřeno! míří do
Pardubického kraje. Jak
si v kuchyni poradí jediný
mladík mezi dámami?
ČR | Zvídavé soupeřky by se o Jakubovi, který jim připraví projížďku na dračích lodích, chtěly dozvědět co nejvíc,
ale mají smůlu. Prostřeno! na Primě je
v Pardubickém kraji, proto nepřekvapí,
že úkolem týdne bude perník.
Důchodkyně Lída je matkou tří dětí
a babičkou sedmi vnoučat a celou dynastii má vystavenou v obýváku ve Vysokém Mýtě, kam v pondělí pozve své
soupeře. Z vepřového udělá vývar i svíčkovou na smetaně. Lída žasne, že šestnáctiletá Barbora je vegetariánka.
Nela v úterý překvapí, jak se umí
v kuchyni otáčet i jak nápadité menu sestavila. Zariskuje, protože do své večeře zařadí nejen syrové rybí maso, ale i
celkem neznámou zeleninu. Fenykl
ostatní spíš považují za bylinku, až u stolu pochopí, že je čeká pečená zeleninová příloha. Nálada a atmosféra v pardubickém bytě bude v úterý příjemná.

Pátek: Barbora Šepsová (16)

Nejmladší účastnice
pardubického klání zatím studuje na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci
Králové. Žije v domě
společně s rodiči a dvěma sourozenci. Pokud
by vyhrála, peníze by použila na další
studia a pozvala by rodinu na večeři.
Ráda připravuje tofu a zeleninu. Je vegetariánka, má ráda sushi, luštěniny a zeleninu. Nesnáší maso a uzeniny, nikdy by
nesnědla vnitřnosti a tuk. Těší se, že v
pořadu potká nové lidi a od nich získá
nové zkušenosti.

Zkušená hostitelka Petra je ambiciózní, ale soupeři její představy hatí. Přišli
skleslí, unavení, Nele je snad i trochu
špatně. Nebo poté, co v úterý zdárně odvařila, už taktizuje? Hosty nijak neoslní
pracná kuřecí galantina (původně ani nevěděli, o co jde), ani hráškové cappuccino, polévka je docela sladká, pro někoho možná i řídká. Hovězí líčka na černém pivu jsou vynikající!
Ve čtvrtek dámy doufají, že se o Jakubovi dozví konečně něco víc. Zvědavá

FOTO | FTV PRIMA

je hlavně Petra, která chce Kubu rozmluvit. Na břehu řeky už na ně čekají dračí
lodě a projížďka po vodě před večeří.
Páteční večeři připraví benjamínek
Barbora. Je vegetariánka už od tří let,
protože vyrůstala na venkově a nebylo
jí jedno, jak končí její zvířecí mazlíčci.
Jak to v Pardubickém kraji dopadne?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
na Primě v 17.45 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to
hostitelé definitivně vyříkají.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Drůbeží galantina na zelném salátě
s bazalkovým pestem

Čtvrtek: Jakub Gruntorad (28)

Pracuje jako disponent, má středoškolské vzdělání. Žije sám
v Pardubicích, je nezadaný. Nejraději má
maso se zeleninou. Nesnáší vnitřnosti. Při
stolování mu vadí, když někdo při jídle
zbytečně drobí všude kolem sebe. V pořadu se těší zejména na legraci.

Tajemný Jakub (vzadu uprostřed) obklopený soupeřkami.

Ne každý věděl, co je galantina. Na talíři se jídlo opravdu krásně vyjímalo.
Ingredience: půlka vykostěného kuřete, 200 g na kousky pokrájených stehenních řízků, sůl, pepř, 1 bílek, 50 ml smetany ke šlehání, 20 g kurkumy, 50 g
mandlí, 100 g vepřové šunky na kostky.
Na salát: 500 g bílého nakrouhaného
zelí, 100 g bazalkového pesta. Postup:
Na kousky pokrájené stehenní řízky vložíme do mixéru, přidáme sůl, pepř, bílek, petrželku, kurkumu a šlehačku, vše
ušleháme do jemné konzistence. Poté
dodáme oříšky nebo mandle, šunku a zapracujeme. Půlku vykostěného kuřete
podložíme potravinářskou fólií, rozklepeme do stran, na kraj dáme již vytvořenou nádivku a zabalíme. Dáme do pekáčku, podlijeme vodou a pečeme ve vyhřáté troubě 30 minut na 180 stupňů C.
Podáváme vychlazené. Nakrouhané

zelí spaříme, procedíme studenou vodou a přidáme bazalkové pesto.
Panenka sous-vide s dýňovým pyré
Jde o technologii pomalého vaření masa
ve vakuu. Ingredience: vepřová panenka pro 5 osob, máslová dýně nebo Hokkaidó, 350 ml smetany (30 %), 1 cibule,
máslo, olivový olej, sůl, pepř, tymián.
Postup – dýňové pyré: Na másle orestujeme nakrájenou cibuli, přidáme na kostky nakrájenou dýni, 350 ml smetany
a vaříme 25 minut na mírném ohni. Často mícháme. Pokud je to řídké, můžeme
zahustit trochou bramborové kaše. Panenka sous-vide: Panenku očistíme, odblaníme, osolíme a zavakuujeme do
umělohmotného speciálního sáčku. Vaříme ve vodní lázni. Poté maso opečeme
krátce na pánvi ze všech stran, okořeníme a dochutíme podle libosti.

Dezert s borůvkami

Recept hostitelčiny dcery se zdál některým soutěžícím až moc hutný. A to
k němu ještě dostali úkol týdne – krásně
nazdobený perníček.
Ingredience: 250 ml šlehačky ke šlehání, 500 ml zakysané smetany, 100 g
cukru moučka, 20 g želatiny, 200 g borůvek, 300 g jahod, meduňka. Postup:
Jahody rozmixujeme, želatinu necháme nabobtnat ve vodě, smícháme s jahodami a povaříme asi jednu minutu.
Připravenou jahodovou směs rozdělíme do dezertních skleniček. Smetanu
ušleháme, přidáme zakysanou smetanu, moučkový cukr a ovoce. Do ušlehané směsi malinkými proudy lijeme nabobtnanou želatinu. Vzniklý krém navrstvíme na připravenou jahodovou
směs a necháme ztuhnout 24 hodin
v ledničce. Před podáváním ozdobíme
ovocem a meduňkou.
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„Chicago je roztomilé město“
ČR | Herečka Hana Maciuchová letos
vyhrála boj nad zákeřnou nemocí a ačkoli by mnozí po hospitalizacích zvolnili, ona je plná optimismu a energie.
Co děláte, když zrovna nepracujete?
Jedu za svou rodinou na Moravu nebo
se setkávám se svými přáteli. Věnuji se
všemu inspirativnímu, na co mi nezbyl
čas. Doma čtu, poslouchám hudbu
všech žánrů, lenoším, luštím sudoku.
Mám velkého koně – cestování. Natěšeným pohledem zvídavého turisty objevuji starou historii míst, nové možnosti
a krásu. Raduji se.
Kam jste se vydala naposledy?
Nedávno jsem cestovala po Portugal-

Která role v životě – filmová i divadelní – pro vás byla nejzásadnější?
Neregulérní otázka. Pohybuji se v profesi přes půl století a vybrat jednu? Nejzásadnější? Těch bylo! Zásadní vliv na takovou volbu má tolik důležitých faktorů. Nejen role sama.
Jaké máte plány do budoucnosti?
Být zdravá. V divadle Ungelt na mě
čeká zkoušení hry Čtyři tisíce dnů s mladými talentovanými kolegy. Omládnu!
Hana Maciuchová.

FOTO | L. ROBINSON

sku, to všem doporučuji. A také jsem si
zaletěla do Chicaga, což je velmi fotogenické a roztomilé město.

INZERCE

Jak nejraději odpočíváte?
Prací na zahradě, cestami po horách,
jízdou na kole.
Dokáže vás něco rozčílit?

Nespravedlnost, barbarství, drzost, vyčůranost, manipulace všech ideologií.
Co vás naopak dokáže rozveselit?
Humor, pohoda, vzájemnost, lidská laskavost.
Máte nějaký sen?
Aby se nelhalo!
Čeho si na sobě nejvíce ceníte? Co
považujete za svou slabou stránku?
Doufám, že nečekáte, že vám to prozradím.
Máte nějaké motto?
Kdyby každý věděl, co by vědět měl,
byl by svět spasen.
(bib, iDNES.cz)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Svůj nejlepší love
song Michal David
složil do filmu

Písničku Největší z nálezů a ztrát napsal Michal David spolu s Františkem Janečkem. „Byla to jedna ze tří
písniček pro film Láska z pasáže,
a to ta nejsmutnější,“ řekl Michal David na rádiu Český Impuls AM 981.
Měla vytvořit uplakanou atmosféru.
„Filmová píseň se píše na obrázky už
hotového filmu, a to je složitější. Je
nutné vychytat náladu celého snímku i momentální scény,“ vysvětluje
zpěvák a skladatel. Do filmu se
i smutné písničky píšou v durové
stupnici, což je podle Davida těžší.
„To úsilí stálo za to. Myslím, že je to
jeden z mých nejkrásnějších love
songů,“ doplnil Michal David. Nahrávka vznikla 12. prosince 1984.
Nesnáším loučení,
jsem dál a v hlavě mě máš.
Mně na tom záleží,
to zlý a hloupý smaž...
(Hudba: Michal David, František Janeček; text: Eduard Pergner)

Výhradní dovozce BG Technik cs, a.s.

www.selvo.cz

Prodejny: Praha 5 | U Závodiště 251/8 | tel.: 606 756 599
Liberec | Dr. M. Horákové 1093/116a | tel.: 485 113 070
Libice nad Cidlinou | Opolanská 350 | tel.: 325 607 336
Ostrava | Výstavní 123/11 | tel.: 602 457 141

Jak vznikla písnička Petra Spáleného s názvem To vadí, prozradí rozhlasová podoba Hudebního kalendáře. Poslouchejte rádio Český Impuls
ve středu v 11:30. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na středních
vlnách, AM 981 kHz, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

TV program týdeníku 5plus2

7.30

ČT1

NOVA

Film o filmu: Anděl Páně 2 7.45 Úsměvy S. Fišera 8.25 StarDance VIII...
kolem dokola 8.30 Propast 9.40 Gejzír
10.10 Všechnopárty 11.05 Naše zoo (5)

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě
(33)
6.30 Monstra vs. vetřelci (3)
6.55 Myšák Stuart Little (2)
7.20 Show Toma a Jerryho (10)
7.50 Lví hlídka (15)
8.10 Princezna na hrášku
9.25 Pan tělocvikář
Komedie (USA, 2007)
11.05 Koření
12.05 Volejte Novu
12.40 Rady ptáka Loskutáka
13.55 Výměna manželek
15.15 Bejvalek se nezbavíš
17.20 Sněžní psi
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Drátařík a hruška moudrosti
14.00 O Honzovi a princezně Dorince
14.40 13. revír
16.20 Příběhy slavných... L. Geprtová
17.15 A tančím dál...
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

sobota 10. prosince 2016

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

Prima
6.25
6.55
7.25
7.55
9.05
9.30
10.45
12.45
14.50
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Iron Man (1)
Ninjago
M.A.S.H (31)
Autosalon
Autosalon Extra
Dr. Dokonalý (15)
Inga Lindstömová: Dej šanci
lásce
Romantický film (N, 2015)
Big Ben III (8)
Vraždy v Midsomeru X
Karolína, domácí kuchařka
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

Společná realitní a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

Tel.: 774 335 502

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (3) 7.55 V utajení IV (11) 8.55
Poručík Backstrom (11) 9.55 Top Gear 2011 11.10
Parťáci 11.45 Applikace 12.20 Re-play 12.55 V utajení IV (11) 13.55 Simpsonovi IX (21) 14.25 Simpsonovi IX (22) 14.55 Simpsonovi IX (23) 15.25 Simpsonovi IX (24) 15.55 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VII (15) 16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VII (16) 17.55 Simpsonovi IX (25) 18.30 Simpsonovi
X (1) 18.55 Simpsonovi X (2) 19.30 Simpsonovi X
(3) 20.00 Vikingská princezna, fantasy film
Kan./Bulhar., 2014) 22.05 Zánik civilizace 0.05
Re-play 0.40 Applikace 1.15 FREEzone 1.40 12 opic
II (8) 2.25 Autosalon 3.15 Agresivní virus II (2)

Prima Max

www.nemovitosti-vykup.info
20.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
Finálový večer osmé řady
velkolepé taneční show
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Velký flám
Válečná komedie (Fr., 1966).
Hrají L. de Funès, Bourvil, Terry-Thomas, B. Sterzenbach,
M. Marshall. Režie G. Oury
0.50 Banánové rybičky
1.35 Bydlení je hra
2.20 Sama doma
3.50 Kuchařská pohotovost
4.15 Chalupa je hra
4.40 Zahrada je hra
5.05 Zkus mít vkus
5.30 Z metropole

Nova Cinema
5.05 Vánoční příběh 2 6.35 Mentalista (18) 7.30
Mentalista (19) 8.20 Pan účetní opět zasahuje
10.35 Láska ke hvězdám (3, 4), sci-fi seriál (USA,
2014) 12.20 Ring volný, romantické drama (USA/N,
2003) 14.30 Santa má bráchu, komedie (USA,
2007) 16.40 Vánoční lov, akční komedie (USA,
2013) 18.10 Král džungle, dobrodružný film (USA,
1997) 20.00 Životní šance: Příběh Paula Pottse,
drama (VB, 2013) 22.10 Nákaza, sci-fi film (USA,
2011) 0.15 Soumrak, thriller (USA, 1998)

20.20 Harry Potter a relikvie smrti část 2
Dobrodružný film (USA/VB,
2011). Hrají D. Radcliffe, E. Watsonová, R. Grint, R. Fiennes,
H. Bonham Carterová
22.45 Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, K. LeBrocková,
W. Sadler, F. Coffin a další
0.40 Žraločí tornádo
Katastrofický film (USA, 2013).
Hrají I. Ziering, J. Heard, T. Reidová, C. Scerbová, J. Simmons
a další. Režie A. Ferrante
2.15 Mentalista (18)
2.55 Mentalista (19)
3.35 Volejte Novu
4.15 Kolotoč

20.15 Svatá čtveřice
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Langmajer, M. Procházková,
H. Čermák, L. Munzar a další.
Režie J. Hřebejk
22.05 Napospas osudu
Thriller (USA, 2014). Hrají
N. Cage, Ch. M. Murray,
L. Thompsonová a další.
Režie V. Armstrong
0.35 Posedlá zlem
Thriller (USA, 2010). Hrají
J. Ryanová, K. Panabakerová,
M. Jean-Baptistová a další. Režie
Ch. Leitch
2.20 Big Ben III (8)
Vražedný trojúhelník. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají O. Fischer,
R. Drexelová, K. Jacobová a další

7.10 Zpravodajství FTV Prima 8.20 Ninjago 8.50
Iron Man (1) 9.20 Vítejte v novém těle IV (1) 10.20
To je vražda, napsala XI (1) 11.20 Policejní bažanti
V (1) 12.15 Božské dorty od Markéty 12.50 To je
vražda, napsala XI (2) 13.50 Policejní bažanti V (2)
14.50 Kellyho hrdinové, válečný film (USA/Jug.,
1970) 17.50 Božské dorty od Markéty 18.25 Vítejte
v novém těle IV (2) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii
5-0 VI (3), krimiseriál (USA, 2015) 21.10 Hawaii 5-0
VI (4), krimiseriál (USA, 2015) 22.10 27 šatů,
romantická komedie (USA, 2008) 0.30 Dobrá
manželka VI (13), seriál (USA, 2014) 1.30 Mythica:
Boj o Darkspor, fantasy (USA, 2015)

Fanda
8.05 NHL 16/17 9.45 Extremní sporty 2016 10.35
Element 2016 10.45 Truck Racing magazin 2016 (4)
11.05 Revoluce II (13) 11.45 Válka skladů Kanada II
(21, 22) 13.00 Walker, Texas Ranger II (17, 18) 15.00
Walker, Texas Ranger II (19, 20) 16.40 Revoluce II
(14) 17.35 Válka skladů Kanada II (23, 24) 18.30
Walker, Texas Ranger II (21, 22) 20.20 Kriminálka
New York VIII (17, 18) 22.00 Válka skladů Kanada II
(25, 26) 23.00 Revoluce II (15) 23.50 Kriminálka
New York VIII (15, 16)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 152

neděle 11. prosince 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.35
15.20
15.55
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.45
22.19
22.20
23.50
1.25
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 13. revír
8.05 Úsměvy Ladislava Smoljaka
8.45 Nevěsta 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.25 Objektiv
10.55 Bylo nás pět (5/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hvězda života
Ty, ty, ty, Moneti!
Dvě z policejní brašny
Osvětová přednáška v Suché
Vrbici
Pěnička a Paraplíčko
Adventní koncerty 2016
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Správnej dres
Romantická komedie (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Zatykač na královnu
Krimifilm (ČR, 1973)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.15
7.40
8.00
9.15
10.15
11.35
13.30
15.15
17.25
19.30
20.20
23.20
23.55
1.45
3.55

Jake a piráti ze Země Nezemě
(34)
Monstra vs. vetřelci (4)
Myšák Stuart Little (3)
Show Toma a Jerryho (11)
Lví hlídka (16)
Hvězdné tolary
Víkend
První krok (9)
Vánoční prázdniny
Komedie (USA, 1989)
Královské Vánoce
Romantický film (USA, 2014)
Nejkrásnější hádanka
Pohádka (ČR, 2007)
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Gladiátor
Historické drama (USA/VB, 2000)
Střepiny
Sněžní psi
Dobrodružný film
(Kan./USA, 2002)
Smrtonosná zbraň 2
Akční film (USA, 1989)
První krok (9)

Prima
6.10
6.40
7.40
8.45
9.15
9.45
10.45
11.50
12.45
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.50
1.45

Iron Man (2)
Ninjago
M.A.S.H (32, 33)
Film o filmu: Výlet
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (8)
Jak se staví sen
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben III (9)
Sioux City. Krimiseriál (N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XI
Krvavá svatba. Krimiseriál
(VB, 2008)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Polda (8)
Hvězda nad Prahou. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Aréna mrtvých
Akční film (USA, 2011)
Komplikace (9)
Největší tankové bitvy (8)

Nova Cinema
5.45 Pan účetní opět zasahuje 7.35 Pan tělocvikář
9.10 Santa má bráchu 11.40 Bejvalek se nezbavíš
13.35 Životní šance: Příběh Paula Pottse 15.40
Lovci zločinců (15, 16) 17.30 Harry Potter a relikvie
smrti - část 2, dobrodružný film (USA/VB, 2011)
20.00 Sex ve městě 2, komedie (USA, 2010) 22.55
Training Day, krimifilm (USA, 2001)

Prima cool
6.40 Autosalon 7.45 FREEzone 8.20 Applikace
8.55 Re-play 9.30 V utajení IV (12) 10.25 Poručík
Backstrom (12) 11.25 Top Gear 2011 12.55 V utajení
IV (12) 13.55 Simpsonovi IX (25) 14.25 Simpsonovi
X (1-3) 15.55 Vikingská princezna 17.55 Simpsonovi X (4-7) 20.00 Rocky Balboa 22.15 Živí mrtví VI
(8), hororový seriál (USA, 2015) 23.15 O2 COOL
LIGA FINÁLE 0.30 MotorSport 0.55 Autosalon

Prima Max
10.40 Vítejte v novém těle IV (2) 11.35 To je vražda,
napsala XI (2) 12.35 Policejní bažanti V (2) 13.30 Božské dorty od Markéty 14.05 To je vražda, napsala XI
(3) 15.05 Policejní bažanti V (3) 15.55 Inga Lindstömová: Dej šanci lásce 17.55 Božské dorty od
Markéty 18.30 Vítejte v novém těle IV (3) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 X-Men: První třída 23.05
Jednačtyřicetiletý panic 0.45 Dobrá manželka VI (14)

pondělí 12. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Naše zoo (5/6) 9.55 Po
stopách hvězd 10.25 168 hodin 10.55
Nevěsta. TV inscenace (ČR, 1985)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda A plus Z
13.25 Soudkyně Amy
14.55 Zabijačka
15.20 To je vražda, napsala III
16.05 Hubert a Staller IV
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
20.00 Ztracená brána (3/3)
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Případy detektiva Murdocha VIII
23.45 Brak
Černá komedie (ČR, 2002)
1.10 Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Události v regionech plus

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3145)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (1)
Ordinace v růžové zahradě (47)
Mentalista (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3146)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XII
(15)
Stalker (7)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (23)
Mentalista (20, 21)
Dva a půl chlapa X (1)
Střepiny

Prima
6.05
6.35
7.15
8.45
10.10
12.05
12.15
13.35
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
2.00
3.00

Iron Man (3)
Ninjago
M.A.S.H (33, 34)
Přístav (82)
Místo činu: Kolín (24)
Polední zprávy
Siska VI (5)
Krimiseriál (N, 2004)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (22)
Krimiseriál (USA, 2015)
Rosamunde Pilcherová: Růže
z Kerrymoru
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (69)
Ohnivé dorty. Seriál (ČR, 2016)
Táta na plný úvazek
Jste to, co jíte
Místo činu: Kolín (24)
Siska VI (5)
Návrat komisaře Rexe X (9)

Nova Cinema
5.45 Princezna na hrášku 6.50 Pan tělocvikář 8.20
Bejvalek se nezbavíš 10.10 Superman 4 12.15 Životní šance: Příběh Paula Pottse 14.35 Královské
Vánoce 16.20 Rodinka 18.05 Vánoční prázdniny,
komedie (USA, 1989) 20.00 Santa Claus 2, komedie
(USA, 2002) 22.00 Pravidla mlčení, thriller (USA,
2012) 0.15 Profesionální lovec, thriller (USA, 1997)

Prima cool
8.45 Griffinovi VIII (5) 9.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. III (3) 10.10 Spravedlnost v krvi V (16)
11.05 Top Gear 2011 12.10 Simpsonovi X (4-7) 14.10
Applikace 14.40 Re-play 15.10 Griffinovi VIII (6)
15.40 Hvězdná brána (10) 16.35 Top Gear 2011 18.15
Simpsonovi X (8-11) 20.15 Grimm V (2) 21.20 Teorie velkého třesku VI (19, 20) 22.15 Vikingové (3)
23.15 Mistr popravčí (3) 0.20 Grimm V (2)

Prima Max
9.25 Vítejte v novém těle IV (3) 10.25 To je vražda,
napsala XI (3) 11.25 Policejní bažanti V (3) 12.20
Božské dorty od Markéty 12.55 To je vražda, napsala XI (4) 13.55 Policejní bažanti V (4) 14.50 X-Men:
První třída 17.35 Božské dorty od Markéty 18.15
Vítejte v novém těle IV (4) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 Dávám tomu rok 22.20 Smrtící triky 2, akční
komedie (USA, 1991) 0.35 Rocky Balboa

úterý 13. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Hubert a Staller IV 10.35 Veselé
příhody z natáčení 11.05 Příběhy
slavných... Ladislav Smoljak

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda H plus W
13.50 Soudkyně Amy
14.30 Soudkyně Amy
15.15 To je vražda, napsala III
16.05 Hubert a Staller IV
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
20.00 Domina
Detektivní film (ČR, 2010)
21.45 Hercule Poirot
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Kingová II
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3146)
Kriminálka Anděl IV
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (2)
Ordinace v růžové zahradě (48)
Mentalista (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3147)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(697)
Víkend
Stalker (8)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (24)
Mentalista (22, 23)
Dva a půl chlapa X (2)
Áčko

6.10
6.40
7.25
8.55
10.10
12.05
12.15
13.35
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.05
23.50
1.40
2.40

Prima

Nova Cinema

Iron Man (4)
Ninjago
M.A.S.H (34, 35)
Ohnivý kuře (69)
Místo činu: Kolín (25)
Polední zprávy
Siska VI (6)
Návrat komisaře Rexe X (10)
Castle na zabití VII (23)
Krimiseriál (USA, 2015)
Rosamunde Pilcherová: Ve svitu
ohně
Romantický film (N, 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Případy podporučíka Haniky (5)
Ukradený ženich. Krimiseriál
(ČR/SR, 1989)
Teď vaří šéf!
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Místo činu: Kolín (25)
Siska VI (6)
Návrat komisaře Rexe X (10)

5.25 Zpátky na zem 6.40 Superman 4 8.15 Mentalista (20, 21) 9.55 Vánoční lov 11.40 Král džungle
13.45 Santa Claus 2 15.45 Harry Potter a relikvie
smrti - část 2 18.00 Nejkrásnější hádanka, pohádka
(ČR, 2007) 20.00 Svět podle Garpa, komedie (USA,
1982) 22.45 Na lince je vrah, thriller (USA, 2006)
0.20 Profesionální lovec 2, akční film (USA, 1997)

Prima cool
9.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (4) 10.20
Spravedlnost v krvi V (17) 11.15 Top Gear 2011 12.45
Simpsonovi X (8-11) 14.45 Teorie velkého třesku VI
(19, 20) 15.40 Griffinovi VIII (7) 16.10 Hvězdná brána
(11) 17.10 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi X (12-15)
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (4) 21.20
Teorie velkého třesku VI (21, 22) 22.15 FREEzone
22.50 Partička 23.40 Grimm IV (7) 0.40 Partička

Prima Max
10.10 Vítejte v novém těle IV (4) 11.05 To je vražda,
napsala XI (4) 12.05 Policejní bažanti V (4) 12.55
Božské dorty od Markéty 13.30 To je vražda,
napsala XI (5) 14.30 Policejní bažanti V (5) 15.25
Dávám tomu rok 17.35 Božské dorty od Markéty
18.15 Vítejte v novém těle IV (5) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 Sněhurka: Příběh hrůzy 22.20 Den blbec,
akční komedie (N, 2014) 0.50 Smrtící triky 2

středa 14. prosince 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Hubert a Staller IV 11.05 Příběhy slavných... Libuše Geprtová

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda D plus R
13.40 Soudkyně Amy
15.05 Kačenka
15.20 To je vražda, napsala III
16.05 Hubert a Staller IV
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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Den, kdy nevyšlo slunce
Detektivní film (2001)
21.25 2 plus 1 s Miroslavem Donutilem
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Zatykač na královnu
Krimifilm (ČR, 1973)
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
1.00
2.30
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3147)
Ordinace v růžové zahradě 2
(697)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (3)
Ordinace v růžové zahradě (49)
Mentalista II (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3148)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Akce nový domov
Námořní vyšetřovací služba XII
(16)
Sedm
Krimifilm (USA, 1995)
Mentalista II (1, 2)
Dva a půl chlapa X (3)
Co na to Češi

6.15
6.40
7.25
8.20
9.20
11.15
12.30
12.40
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.20
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Iron Man (5)
Ninjago
M.A.S.H (36)
Případy podporučíka Haniky (5)
Místo činu: Kolín (26)
Siska VI (7)
Polední zprávy
Návrat komisaře Rexe X (11)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití (1)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (70)
Zakázaná území. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Karolína, domácí kuchařka
Místo činu: Kolín (26)
Siska VI (7)
Návrat komisaře Rexe X (11)

5.45 Nová cestománie 6.15 Vánoční prázdniny 8.00
Mentalista (22, 23) 9.40 Lovci zločinců (15, 16) 11.50
Santa Claus 2 14.00 Sněžní psi 15.45 Svět podle
Garpa 18.20 Postrach Dennis o Vánocích 20.00
Mužská záležitost, komedie (USA, 2003) 22.05
Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení, komedie (USA,
2008) 0.05 Na lince je vrah, thriller (USA, 2006)

Prima cool
9.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (5) 10.45
Spravedlnost v krvi V (18) 11.40 Top Gear speciál:
Nejlepší závody (4) 12.45 Simpsonovi X (12-15) 14.45
Teorie velkého třesku VI (21, 22) 15.40 Griffinovi VIII
(8) 16.10 Hvězdná brána (12) 17.10 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi X (16-19) 20.15 Minority Report (9)
21.20 Teorie velkého třesku VI (23, 24) 22.15 Parťáci
22.50 Partička 23.40 Grimm IV (8) 0.35 Partička

Prima Max
9.20 Ninjago 9.50 Iron Man (5) 10.20 Vítejte
v novém těle IV (5) 11.20 To je vražda, napsala XI
(5) 12.20 Policejní bažanti V (5) 13.15 Božské dorty
od Markéty 13.50 To je vražda, napsala XI (6) 14.45
Policejní bažanti V (6) 15.45 Rodinná sešlost 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
IV (6) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Hitchcock 22.20
Když Harry potkal Sally 0.20 Den blbec

čtvrtek 15. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Hubert a Staller IV 10.35 Dokonalý muž, dokonalá žena 11.05 Kolo
plné hvězd

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda K plus X
13.30 Soudkyně Amy
14.55 Logik
15.25 To je vražda, napsala III
16.10 Hubert a Staller IV
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 Smrt černého krále
Krimifilm (ČR, 1971)
21.50 Vánoční hvězda
Romantická komedie (ČR, 2012)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Hercule Poirot
0.50 AZ-kvíz
1.15
Objektiv
1.45 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.15
1.20
2.50
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3148)
Akce nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (4)
Ordinace v růžové zahradě (50)
Mentalista II (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3149)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(698)
Prásk!
Hvězdná párty
Gangsteři
Akční film (USA, 2010)
Mentalista II (3, 4)
Dva a půl chlapa X (4)
Co na to Češi

6.25
6.55
7.40
9.15
10.35
12.30
12.45
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.25
23.40
0.20
2.15

Prima

Nova Cinema

Iron Man (6)
Ninjago
M.A.S.H (37, 38)
Ohnivý kuře (70)
Místo činu: Hamburk (1)
Polední zprávy
Komisař Rex (1)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití (2)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (16)
Srážlivost. Lékařský seriál
(SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Vychytávky Ládi Hrušky
Místo činu: Hamburk (1)
Studený start. Krimiseriál (N, 2014)
Komisař Rex (1)

6.15 Mentalista II (1, 2) 7.55 Postrach Dennis
o Vánocích 9.35 Královské Vánoce 11.40 Svět podle
Garpa 14.30 Mizerná banda 16.20 Mužská záležitost 18.20 Vánoční návštěva, komedie (USA, 2003)
20.00 Námořní vyšetřovací služba XI 21.50 Showtime, akční film (USA, 2002) 23.35 Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení, komedie (USA, 2008)

Prima cool
9.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (6) 10.55
Spravedlnost v krvi V (19) 11.50 Minority Report (9)
12.45 Simpsonovi X (16-19) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (23, 24) 15.40 Griffinovi VIII (9) 16.10
Hvězdná brána (13) 17.10 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi X (20-23) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII (1, 2) 22.20 Univerzální voják:
Znovuzrození 0.20 Poslední chlap na Zemi II (15)

Prima Max
9.40 Iron Man (6) 10.10 Vítejte v novém těle IV (6)
11.05 To je vražda, napsala XI (6) 11.55 Policejní
bažanti V (6) 12.55 Božské dorty od Markéty 13.30
To je vražda, napsala XI (7) 14.30 Policejní bažanti
V (7) 15.30 Hitchcock 17.35 Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle IV (7) 19.10 Jste to,
co jíte 20.15 Stůj, nebo se netrefím! 22.15 Wall Street:
Peníze nikdy nespí 0.55 Když Harry potkal Sally

pátek 16. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Hubert a Staller IV 10.35 Dokonalý muž, dokonalá žena aneb Návštěva
mladé dámy 11.15 Reportéři ČT

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Abeceda N plus Y
13.25 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Čert ví proč
Pohádka (ČR, 2003)
21.45 Všechnopárty
22.40 Kolo plné hvězd
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
23.35 Případy detektiva Murdocha VIII
0.20 AZ-kvíz
0.45 Manéž Bolka Polívky
1.55 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.20
1.50
2.10
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3149)
Ordinace v růžové zahradě 2
(698)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (5)
Ordinace v růžové zahradě (51)
Mentalista II (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3150)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)
Mentalista II (5, 6)
Dva a půl chlapa X (5)
Prásk!
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.25
8.55
10.15
12.05
12.15
13.35
14.40
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.15
0.45
2.35

Iron Man (7)
Ninjago
M.A.S.H (38, 39)
Polda (8)
Místo činu: Hamburk (2)
Polední zprávy
Siska VI (8)
Komisař Rex (2)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití (3)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Děti
štěstěny
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sexy 40
Romantická komedie (USA,
2009). Hrají C. Zeta-Jonesová,
J. Bartha, J. Schneider a další
Aféra Thomase Crowna
Thriller (USA, 1999)
Místo činu: Hamburk (2)
Siska VI (8)

Nova Cinema
5.50 Nová cestománie 6.20 Postrach Dennis
o Vánocích 7.40 Hvězdné tolary 8.45 Mentalista II
(3, 4) 10.25 Vánoční návštěva 12.25 Pozor, hodný
pes! 14.20 Corrina, Corrina 16.40 Láska ke hvězdám (5, 6) 18.20 Santa hledá ženu 20.00 Transcendence, sci-fi film (USA, 2014) 22.15 Neúplatní,
akční film (USA, 1987) 0.30 Na lince je vrah

Prima cool
6.35 Hvězdná brána (13) 7.45 Top Gear 2011 9.15 Griffinovi VIII (9) 9.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. III
(7) 10.45 Spravedlnost v krvi V (20) 11.40 Autosalon
12.45 Simpsonovi X (20-23) 14.45 Teorie velkého
třesku VII (1, 2) 15.40 Griffinovi VIII (10) 16.10 Hvězdná brána (14) 17.10 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XI
(1-4) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (17, 18)
22.05 Mythica: Čaroděj 0.10 Komplikace (7)

Prima Max
10.15 Vítejte v novém těle IV (7) 11.15 To je vražda,
napsala XI (7) 12.15 Policejní bažanti V (7) 13.10
Božské dorty od Markéty 13.45 To je vražda, napsala XI (8) 14.45 Policejní bažanti V (8) 15.35 Stůj,
nebo se netrefím! 17.35 Božské dorty od Markéty
18.15 Vítejte v novém těle IV (8) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 Cincinnati Kid 22.25 Ptačí klec, komedie
(USA, 1996) 0.55 Wall Street: Peníze nikdy nespí

26 9. prosince 2016

Česká republika

Jiný život po sebevraždě bratra
Meky Žbirka líčí své osudy v monografii publicisty Honzy Vedrala. Podrobnosti přinesl týdeník Téma
ČR | Profík za každých okolností. Tak
někomu zpěvák Miroslav Žbirka, přezdívaný Meky, může připadat. Ale v
monografii Miro Žbirka – Zblízka ho
hudební publicista Honza Vedral vylíčil
v jiném světle. Co na sebe prozradil?
O smrti bratra Jasona: „Spáchal sebevraždu a to s námi se všemi, s celou
rodinou, neuvěřitelně otřáslo. Od toho

momentu je, myslím, můj život úplně
jiný. Do té doby to bylo dětství. Potom
už nic nebylo jako dřív. Nikdy jsem nepřišel za rodiči, abychom si popovídali
o tom, jak to bylo s Jasonem. Všechno
ohledně jeho smrti jsou jenom moje dohady. Svět byl tehdy angažovanější.
Můj bratr byl generace Beatles, narodil
se v roce 1944. Možná si kladl různé

otázky a bůh ví, proč dospěl zrovna k takovému rozhodnutí. Vím jenom, že za
tím tehdy nebyla žádná love story. Bylo
to něco hlubšího. Musel být pevně rozhodnutý.“
O turné v SSSR: „Přežít zájezd
v Rusku nebylo jednoduché, létali a přejížděli jsme neskutečné vzdálenosti. Letět do Chabarovsku nebo jet vlakem do

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ

Murmansku nebylo jen tak. Byla to
strašně namáhavá turné, která jsem absolvoval se sebezapřením a obavami,
jestli to vůbec přežijeme. Někdy mi připadalo, že do letadel se tam prodávají letenky i na stání. Byla to děsná úroveň.
Mysleli jsme si, že Sovětský svaz má
všechno pod kontrolou, ale pak jsme viděli realitu. Když vidíte zemi, která je
totálně v rukou milice, zdá se vám
všechno beznadějné. Každý pil vodku,
protože to byla medicína. Když si najdete tuhle výmluvu, že pijete vodku pro
zdraví, tak je konec se vším.“
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AKCE POUZE
DO KONCE
ROKU!
Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ:

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODERNÍ SILNÝ
ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO-DOTACE OD VARI. POKUD KE
SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOU- ČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU 80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ
POHONNÉ JEDNOTKY OD JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ
JEDNOTKY VARI PJXP200 NEBO PJGCV160 VČETNĚ NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445
• Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538,
603 589 544 • • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120,
T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485
113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova
1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 7, Jan Kopřiva - Semena Vaněk,
Bubenské nábřeží 9, T 724 192 055 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ,
Lipovka 118, T 494 534 182 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777 912 130 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík
976, T 494 371 301, 605 809 141 • Úpice, MELICHAR CZ, Dr. Teuchmanna 241, T 725 475 580

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

„Přežít zájezd v Rusku nebylo jednoduché. Letět do Chabarovsku
nebo jet vlakem do Murmansku nebylo jen tak. Když vidíte zemi, která je v rukou milice, zdá se vám
všechno beznadějné,“ říká Miroslav Žbirka.
FOTO | ONDŘEJ NEFF
O prvním manželství: „V období
prvního manželství jsem se tím hudebně posunul, dnes vím, že jsem to dělat
musel, abych uspěl. Na druhou stranu
mám doteď výčitky svědomí, že jsem
byl tak málo k dispozici. Ale já chtěl fanaticky skládat, a jen tak vznikly moje
nejslavnější písničky. A kdyby mi dal
dnes někdo vybrat, bude to stejné. Moje
rodinná situace vycházela z toho, že
jsem do ní vletěl jako dvacetiletý a neuvědomoval si, o co jde.“
O dceři Denise: „S Denisou jsem trávil málo času, s tím, co jsem později věnoval Lindě a Davidovi (dětem z druhého manželství se současnou ženou Kateřinou, pozn. red.), se to nedá srovnat.
Neměl jsem k ní ale jiný vztah, jen jsem
jednoduše nebyl doma. V 80. letech
bylo třeba vydělat na nájemné, nediskutovalo se tedy, že musím odjet. To byla
moje práce, takhle jsem živil rodinu.
Bydlel jsem po hotelech a to celé moje
první manželství také poznamenalo.“
(mzwr, TÉMA)
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V knize zpovídám kandidáta
na prezidenta i pornoherečku
Vzkaz v lahvi, který časem uzraje. Taková má být
kniha Tak jsme lajkovali podle jejího autora Dominika
Feriho. Postihuje jednu internetovou komunitu.
MICHAL DVOŘÁK
ČR | Na obálce tmavá tvář korunovaná
nespoutaným afrem, uvnitř čtyřicítka
stejně nespoutaných rozhovorů s osobnostmi, které toho mají na první pohled
pramálo společného. Tedy až na facebookové přátelství s autorem knihy
„Tak jsme lajkovali“ Dominikem Ferim. Knihu, v níž zpovídá prezidentského kandidáta Michala Horáčka, pornoherečku Drahomíru Jůzovou, cestovatele Dana Přibáně či hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, její autor před pár dny pokřtil na pražské Kampě v Kavárně Mlýnská. V rozhovoru pro 5plus2 však nemluví jen o ní, ale i o deziluzi z dění
v krajích či o tom, jak americké volby
ovlivní ty české sněmovní. „Trump našim politikům ukázal, že si musí kampaň odjezdit. Nestačí být vtipný na sociálních sítích,“ říká dvacetiletý student
práv a radní Teplic.
Právě vtipy a glosy na sociálních sítích jsou jedním z témat nové knihy.
Zároveň ale díky širokému výběru
zpovídaných osobností poskytuje
vhled do spousty oborů. S jakým záměrem jste knihu psal?
Když mě Albatros oslovil, měl jsem
dva koncepty. Původně jsem chtěl zdokumentovat fenomén severních Čech,
ale to mi přišlo s ohledem na zkouškové
období natolik náročné, že jsem radši
zvolil formát knížky, která by postihla
postmoderní život v naší sociální skupině. Všiml jsem si, že v rámci českého internetu a možná i společnosti není zřetelně vymezená téměř žádná sociální skupina kromě jasných subkultur. Ta, v níž
se pohybuji, je poměrně nespojitá, neurčitá, ale zahrnuje velké množství lidí
s podobnými názory. S nadsázkou se dá
pojmenovat jako pražská kavárna. Takže knihou se ji pokouším vymezit.
A jestliže jsou součástí našich virtuálních kontextů i lidé jako Škromach, Ovčáček nebo Konvička, tak by tam rozhodně neměli chybět. Kniha je ale také
úlitbou mé vlastní nostalgii. Abych ji za
20 let vytáhl z knihovny a zabrečel si,
jak jsme byli mladí a krásní, jaké vtipy
jsme sdíleli, v čem jsem vyrůstal.
To si zabrečíte vy a dalších 41 osobností v knize. Co jste ale udělal pro
to, aby to po letech působilo i na čtenáře, kteří si ji koupí? Vždyť facebookové statusy mají jepičí život.

Snažil jsem se stavět rozhovory tak, aby
to bylo maximálně obecné a zároveň přitažlivé pro mladé lidi. Aby se s glosami
dokázalo ztotožnit co nejvíce z nich.
Asi nejlépe to lze popsat jako vzkaz
v lahvi, který snad dozná postupem
času nějakého zrání. Proto jsem také do
knihy zařadil nejen lidi z politiky, ale
i pornoherečku, spisovatele, cestovatele
nebo architekta. Kniha má maximální tematický rozptyl, ačkoli teď nejsem
schopný posoudit, zda je to výhoda,
nebo naopak slabina.
Cílovkou jsou výhradně mladí lidé?
Primárně to mají být gympláci a studenti vysokých škol, kterým může kniha
sloužit jako vhled do jednotlivých témat. Zároveň to ale může být manuál
pro sociálními sítěmi nepolíbené, kteří
se dozvědí, čím mladá generace žije.
Musel jste některé z respondentů
přemlouvat? Ze Zdeňka Škromacha
či Martina Konvičky si přeci jen na
Facebooku děláte většinou legraci.
Nikoho jsem kupodivu přemlouvat nemusel a všichni okamžitě souhlasili. Například Jiří Ovčáček byl velmi nadšený.
Vysvětlil jsem jim totiž, že účelem knihy není hodnotit jejich aktivity, ale pouze je realisticky zachytit. K tomu nakonec slouží i postranní pás na stránkách,
kde jsou komentáře a statusy zpovídaných osobností. Projížděl jsem jejich
profily třeba tři roky dozadu a hledal to,
co je podle mě esencí jejich osobnosti.

„

Dominik Feri pokřtil novou knihu. Do konce roku chce ještě vydat e-publikaci o Sudetech, plánuje také knihu o fenoménu 90. let.
FOTO | MICHAL DVOŘÁK
vi a dalších fenoménech té doby. Dějepis totiž končí válkou, maximálně
rokem 1989 a dnešní mladí o době, která nás dosud ovlivňuje, nic nevědí. Takže bych rád stvořil něco, co by mělo charakter učebnice nebo průvodce 90. lety.
Zároveň by to bylo poučné i pro mě, protože já tu dobu také nezažil. Mám rám-

Dějepis končí rokem 1989 a dnešní mladí
nic nevědí o době, která nás ovlivňuje.

Chápali lidé z vaší sociální skupiny,
proč tam máte třeba Ovčáčka?
Musel jsem to obhajovat. Ptali se – Proč
tam sakra máš Konvičku! Ale aby měla
kniha výpovědní hodnotu o naší době,
tak je prostě nešlo pominout. Ačkoli z
Konvičky je dnes už spíš historická postava. Díky práci na knize se mi ale posunul názor na některé lidi. Třeba Zdeňka Škromacha, který zajímavě a pěkně
povídá, je mi teď až líto.
Jde o formát, který si říká o pokračování. Plánujete ho?
S odstupem času, možná tak za pět let.
Mám ale v plánu něco jiného. Na přednáškách na školách často mluvím o
90. letech, o opoziční smlouvě, Sládko-

cový přehled, ale neznám detaily. Na pomoc bych si vzal asi nějaké novináře,
kteří psali o největších kauzách té doby.
A co plán postihnout fenomén severních Čech?
Pracuji na kompilaci od různých autorů,
která bude zachycovat Sudety ode zdi ke
zdi. Hezké věci versus obrázky toho, jak
na sídlišti pálí starý odpad a podobně.
Pracuji na webu a elektronické publikaci, myslím, že to zvládnu do konce roku.
Coby kandidát za TOP 09 máte za
sebou krajské volby. Vaše partaj
v Ústeckém kraji ale nedosáhla ani
na 4 procenta. Jak vnímáte vládnoucí koalici KSČM, ČSSD, SPD a SPO?

Potvrdilo se, že lidé vnímají staronového komunistického hejtmana Bubeníčka jako někoho, kdo nic neudělal, ale
ani nepokazil. Pozici má stabilní. Ústecký kraj podle mě čekají čtyři roky stagnace a já si nejsem jistý, zda má ještě tolik času. Zatímco v jiných krajích se dostali do vedení lidé, kteří si všimli, že
na kalendáři je rok 2016, tak tady jsou
lidé mentálně zaseklí přinejlepším na
začátku tisíciletí. Neřeší se tu nic moderního, žádné investice to IT, výzkumu. Zklamalo mě také to, že si lidé velmi rádi zvolí někoho, kdo chce prolomit těžební limity a chce kraj udržet ve
stejné bídě, v jaké je. Lidé asi změnu
nechtějí. To je také jeden z důvodů,
proč už na severu Čech nechci být politicky aktivní. Já budu spokojený, když
budu studovat školu, v rámci toho jezdit
po republice a motivovat mladé lidi k
tomu, ať se o politiku zajímají. Pak dostuduju a budu se věnovat své profesi.
Myslel jsem si, že budoucnost tohoto
kraje leží na mladých lidech, kteří ho budou pomalu měnit. Ale ukazuje se, že
větší vliv budou mít lidé, kteří tu založí
rodinu, pracují tu, jsou tu fyzicky i myšlenkově přítomni. To mladý student,
který dojíždí do školy do Prahy, nedokáže. Svému městu se odcizí.
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Neslyší. Ale na lyžích je hvězda
Tereza Kmochová
je nejlepší neslyšící
sportovkyní světa,
z deaflympiády přivezla
pět zlatých medailí.
MILOSLAV LUBAS
ČR | Šestadvacetiletá Tereza Kmochová
z Harrachova se narodila se stoprocentní ztrátou sluchu. Navzdory svému hendikepu se pokouší dostat na zimní olympiádu zdravých lyžařek, jež bude v roce
2018 v Koreji.
„Pro novou lyžařskou sezonu mám
několik cílů. Chci získat lepší body FIS
ve všech disciplínách, bodovat v Evropském poháru, dostat se do reprezentačního týmu mezi zdravé lyžaře a nominovat se na olympiádu v Koreji,“ svěřuje
se Tereza. „Chtěla bych obhájit pět zlatých medailí na mistrovství světa neslyšících lyžařů 2017 v Rakousku a dosáhnout na medaili na zimní univerziádě
v Kazachstánu.“
„Tereza se letos na závody připravuje
se svou tréninkovou partnerkou, českou
reprezentantkou Kateřinou Pauláthovou,“ říká Kateřina Prokšová, matka
úspěšné neslyšící sjezdařky. „Do konce
listopadu se obě děvčata chystala na novou sezonu ve velehorách v Coloradu.
V tréninkovém centru lyžařského reprezentačního týmu USA v Copper Mountain jezdily po boku nejlepších světových lyžařek a lyžařů.“

„

Chci se dostat
do týmu
reprezentace mezi
zdravé lyžaře.
Kvůli soustředění v USA nemohla Tereza přijet do Londýna, kde se na stadionu slavného Arsenalu dočkala další pocty. Získala tam prestižní mezinárodní
cenu Deaf Sports Personality of the
Year 2016 (volně přeloženo – Osobnost
roku 2016 mezi neslyšícími sportovci –
pozn. red.). Přidala ji k oceněním za rok
2015, kdy se stala Nejlepším hendikepovaným sportovcem České republiky a
Nejlepší neslyšící sportovkyní světa i
Evropy. Jde o cenu udělovanou Světovým a Evropským výborem neslyšících
sportovců.
Tereza maturovala na gymnáziu
v Tanvaldu a nyní studuje na Univerzitě
Karlově v Praze. Na přírodovědecké fakultě již zvládla bakalářské studium
a pokračuje v magisterském. Jejím oborem je imunologie. Na jaře jí do učení
zasáhlo květnové soustředění na ledovci Kaunertal. Po něm následoval čas pro
studium a v létě přišly na řadu dva letní

Tereza Kmochová nabírala sílu také v posilovně. V příštím roce chce uspět mimo jiné na zimní univerziádě.
kondiční kempy v Krásné Lípě. Těžká
dřina „na suchu“ se vyplatila na srpnovém soustředění na ledovci ve Francii.
„Letos se mi tam v nadmořské výšce
přes tři tisíce metrů jezdilo mnohem
snadněji než v minulosti, kdy jsem bývala víc zadýchaná,“ uvádí Tereza. „Ve
francouzském tréninkovém středisku
Les Deux Alpes jsme s Kateřinou Pauláthovou našly již tradičně vynikající zázemí. Letos tam navíc panovaly mimořádně skvělé přírodní podmínky, tratě
byly stále na tvrdém ledu.“
V září následoval kemp ve švýcarském Saas Fee, kde se Kmochová s Pauláthovou soustředily na obří slalom a využily šanci k porovnání sil s francouzským mužským týmem pro Evropský
pohár. Poté se Tereza pustila do studijních povinností a v říjnu pokračovala
v tréninku na rakouském ledovci Hintertux. Tam přípravu komplikovala mlha a
sněžení. Naopak v úvodu listopadu našla Tereza výborné podmínky pro trénink na ledovci Pitztal a společně s německou ženskou reprezentací pilovala
při nespočtu jízd superobří slalom.
Volba dalšího soustředění v severoamerickém Copper Mountain pramenila
z velmi dobrých loňských zkušeností.
Trénink v Coloradu před minulou sezonou přivedl Terezu k nevídanému triumfu – na olympiádě neslyšících v ruském
Chanty Mansijsku a Magnitogorsku zvítězila ve slalomu, obřím slalomu, superobřím slalomu, sjezdu i v kombinaci.

Tereza Kmochová se na závodní sezonu připravovala nejen v Alpách, ale
také v americkém Coloradu.
FOTO 2 x | ARCHIV TEREZY KMOCHOVÉ

Vánoční dárek na vás čeká ve firmě
Eurotop in ve Kdyni. Zahřejte se u topení
z přírodního kamene

Eurotop in představuje vánoční akci:
Barevný kámen v provedení Silvia
za cenu základního šedobílého
Výrobou a montáží topení z přírodního kamene
včetně záručního a pozáručního servisu se kdyňská firma zabývá více než 12 let. Pro své nesporné
výhody je o tento typ elektrického vytápění velký
zájem. Proč zvolit topení z přírodního kamene, vědí
majitelé firmy Eurotop in ve Kdyni Jiří Janoušek
a Daniel Smolík.
Teplo jako z kachlových kamen
„Často se setkáváme s mylným názorem, že vytápění přírodním kamenem funguje jako přímotopy
nebo elektrická kamna. Pravda je taková, že naše
topení využívá vynikající schopnosti kamene akumulovat teplo, které poté vyzařuje. V kameni jsou
uloženy topné kabely, které panel nahřívají. Nedochází prakticky k žádným ztrátám a účinnost je téměř stoprocentní,“ vysvětluje Jiří Janoušek. Kabel
po zahřátí totiž okamžitě předá teplo kamenu, který
se za necelou půlhodinu nahřeje na teplotu 60 °C.
„Prostor se vytopí díky dlouhovlnnému záření, jako

Výhody topení z přírodního kamene
• Nízké provozní a pořizovací náklady
• Energetický výpočet a návrh topných
těles zdarma
• Příznivé účinky na lidský organismus
• Zcela ekologický provoz i výroba
• Stoprocentní účinnost
• Bezhlučné, ekologické,
nenáročné na úklid
• Dekorativní, vkusné
• Bezúdržbové
(žádní kominíci, žádné revize)

Foto: Topný panel z přírodního kamene Silvia.

Využijte vánoční akce
Topné panely jsou vyrobeny z přírodního kamene.
Vzhledem k barevnosti a kresbě kamene jsou navíc
vhodným estetickým doplňkem do bytu. „V naší vzorkové prodejně si můžete vybrat barvu, tvar i kresbu
přírodního kamene,“ říká Daniel Smolík a upřesňuje,
že vánoční akce se týká přírodního kamene Silvia. „Tento barevný topný panel dostane klient
za cenu základního šedobílého v případě, když si
u nás objedná výrobu a montáž topení na příští
rok do letošních Vánoc.“
Výběru kamene věnují zákazníci mimořádnou
pozornost. Kámen sám o sobě působí blahodárně
na lidský organismus, například odstraňuje bloky
v těle, které brání průtoku energie, posiluje duševní
rovnováhu a citovou vyváženost. Léčitelské účinky
kamene využívali už ve starém Řecku, Římě i Egyptě. Kameny byly důležitou součástí medicínských tradic těchto národů.

když topíte kachlovými kamny,“ říká jeden z majitelů firmy. Sálavé teplo je pak v místnosti rovnoměrně
rozložené. Mezi podlahou a stropem je maximální rozdíl 3 °C. Vynikající akumulační schopnosti
kamene umožňují, že po nahřátí panelu na 90 °C
a jeho pozvolném chladnutí má ještě po 2,5 hodinách teplotu 30 °C. V místnosti, ve které topí panel,
teplotu ukazuje samostatný prostorový digitální termostat.

Topení prospěšné našemu zdraví
Sálavé teplo prostě působí pozitivně na lidský organismus. Nevzniká žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice. Díky stejnoměrnému
rozložení tepelného záření nevznikají plísně a alergeny, v místnostech se nedrží vlhkost. Přírodní kámen
udržuje v místnosti vlhkost konstantní, 52 až 58 %,
nevysušuje pokožku, vzduch a nespaluje kyslík. Topení je vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchací-

Nádražní 660

(vzorková prodejna)

345 06 Kdyně
Tel./fax: +420 379 731 755
E-mail: info@eurotopin.cz
Web: www.eurotopin.cz

mi potížemi a pro novorozence. Velmi příznivě působí
na psychiku.
„V porovnání s ostatními topnými systémy ušetříte
ročně 20 až 30 procent na nákladech. Když vyměníte
přímotopy za naše panely, je úspora za elektrickou
energii ještě vyšší, a to až 40%. Topení lze připojit
na 20hodinový nízký tarif a celá domácnost je měřena v této sazbě. Všem poradíme, jak postupovat,“
ujišťuje Jiří Janoušek. Ve firmě každému zájemci předem a zdarma vypočítají provozní náklady, takže má
zákazník jasno, kolik ročně zaplatí. „Z naší letité praxe
můžeme říci, že se tento prvotní výpočet nijak neliší
od skutečnosti,“ dodává.
Majitelé topení z přírodního kamene nemusí platiti
za čištění, kontroly a opravy komínu, odpadá výměna
kotle, rozvodů, vodních panelů při vytápění plynem,
uhlím nebo dřevem. A vyhnou se tak i kontrolám a inspektorům.
Pro všechny zákazníky platí, že mají dovoz a montáž zdarma. Na topné těleso z přírodního kamene je
záruka 14 let.
„V poslední době k nám stále častěji přicházejí lidé,
kteří si nechali na střechu rodinného domu namontovat fotovoltaiku. V takových případech jsou naše
topné kameny tím nejlepším řešením, jak za minimálních nákladů vytápět dům,“ vysvětluje Daniel
Smolík. „Každému se budeme individuálně věnovat
přímo v naší firmě Eurotop in, která sídlí ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se zákazníky jsme si vyhradili každý pátek od 8.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hodin. Je to den
otevřených dveří. Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu nebo nám mohou poslat e-mail,“ uzavírají majitelé společnosti Eurotop in.

Rozdíl mezi vytápěním topnými
panely a klasickým topením.
 Topné záření z přírodního kamene.
Díky dlouhovlnnému tepelnému
záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena.
 Konvenční, klasické topení. Obvykle
topení ohřívá vzduch jen v blízkosti
topného tělesa. Horká hlava, studené
nohy a víření alergenních látek.

Eurotop in, Kdyně:
• předem a zdarma vypočítáme provozní
náklady a pořizovací náklady
• zdarma navrhneme rozmístění a velikost
panelů
• jedinečné akumulační vlastnosti
přírodního kamene uspoří až 40 %
za elektrickou energii
• designově vhodný a efektní doplněk
do bytu

• k topnému panelu z přírodního kamene
dostane zákazník prostorový digitální
termostat zdarma
• topné panely jsou vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi
i novorozence
• životnost panelů z přírodního kamene
je cca 100 let
• záruka na naše topení je 14 let
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www.5plus2.cz

Tajenka: to je okupace.
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Platnost nabídky

1.12. – 31.12.2016
nebo do vyprodání
yp od zásob.

15

90

1090

Hera 250 g
máslová příchuť
UNILEVER ČR
(6,36 Kč/100 g)

1390

Rodinné 200 g
82%
ACCOM CZECH
(9,95 Kč /100 g)

5l
Pardál 0,5
n
ní
pivo světlé výčepní
BU
U
AR
R
BUDĚJOVICKÝ
BUDVAR
(13,80 Kč/ ll))

DLE GUSTA
Směs do bramborového
salátu 330 g
pevný podíl 165 g
HAMÉ
(7,82 Kč / 100 g p. p.)

DLE GUSTA
Listové těsto 350 g
zmrazené
EIS STUDIO PARDUBICE
(3,11 Kč / 100 g)

6900

1290

KINDER
Chocolate 50 g
FERRERO ČESKÁ
(27,80 Kč /100 g)

1990

Tatranky 33 g
vybrané druhyy
A
IDC PRAHA
(11,82 Kč/100 g))

15

90

KUN
K
KUNÍN
Sme
S
Smetana
200 g
ke šlehání
šll
ke
31%
LACT
C
LACTALIS
CZ
(7
7, 5 Kč / 100 g)
7,9
(7,95

390

PRÉSIDENT
PR
Šunkový
/ Nature 150 g
Š
u
LACTALIS CZ
LA
(8
(8,60 Kč /100 g)

1290

8990
DLE GUSTA
Ok
k 7-9 cm 680 g
Okurky
pevný podíl 340 g
HAMÉ
(7,03 Kč/ 100 g p. p.)

2390

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

MARSHALL
Tuzemák 0,5 l
37,5 %
FRUKO SCHULZ
(179,80 Kč / l)

Středočeský kraj
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Elektrárna mezi kulturní elitu
Majitel téměř stoletého
vodního díla na Labi
nemá zájem, aby jeho
objekt dostal status
národní kulturní
památky.

nik a chci dělat svou práci, ne si kolem
toho rok psát s úřady. Máme jeden objekt v Hradci Králové (vodní elektrárnu
na Orlici – pozn. red.), tam jsme jenom
vysadili okno a měl jste vidět ten cirkus,
který se okolo toho spustil,“ stěžuje si
Bedřich Čížek.

Stavbu komplikovala válka

JAROSLAV PEŠICE
PODĚBRADY | Může se stát jedním ze
skvostů, kterými se Česko chlubí doma
i v zahraničí – národní kulturní památkou. Vodní elektrárna v Poděbradech
je totiž mezi osmnácti nemovitostmi navrženými na toto ocenění, které Ministerstvo kultury na konci listopadu poslalo do připomínkového řízení. Její provozovatel však o tuto poctu nestojí. „Nedávno jsme byli zařazeni proti naší vůli
mezi kulturní památky. Na zařazení
mezi národní kulturní památky se nás nikdo ani neptal. To mě dost pobuřuje,“
prohlásil Bedřich Čížek, jednatel firmy
1. elektrárenská, s.r.o., která vodní elektrárnu v Poděbradech provozuje.
Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství
země a vyhlašuje je vláda. Na čekací lis-

O vybudování vodní elektrárny v Poděbradech bylo rozhodnuto v roce
1900 v souvislosti s celkovou regulací Labe.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
tině je nyní 18 nemovitostí, mezi nimi i
devět staveb z první poloviny 20. století. Všechny jsou vynikajícími díly předních architektů.
Poděbradské vodní dílo se podle
mluvčího Národního památkového ústavu Jana Cieslara mezi vybrané objekty
dostalo i díky celosvětovému trendu.
„V posledních letech jsou mezi TOP památky zařazovány nejen historické stav-

by, ale také industriální dědictví, aby to
bylo pestřejší,“ říká mluvčí památkářů.
Českobudějovická společnost 1. elektrárenská je však proti. „Nemáme zájem, aby se vodní elektrárna v Poděbradech národní kulturní památkou stala.
Koupili jsme si výrobní objekt a nakonec z toho bude něco jiného. Potřebujeme hladký provoz. Navíc mě nebaví rozjíždět složitá jednání s úřady. Jsem tech-

Zdymadlo a vodní elektrárna v Poděbradech jsou součástí regulace Labe a nachází se jižně od náměstí Anežky České, naproti poděbradskému zámku. O jejich vybudování bylo rozhodnuto v roce
1900 v souvislosti s celkovou regulací
řeky. Projekt stavby vypracoval architekt Antonín Engel. V roce 1914 začala
stavba zdymadla a o rok později hydroelektrárny. Realizace se protáhla kvůli
vypuknutí první světové války, kompletně byla stavba dokončena roku 1923.
Poděbradská vodní elektrárna patří
k nejstarším stavbám svého druhu na
Labi a nadále slouží i po téměř sto letech provozu. Součástí stavby byl i most
pro pěší, zbouraný v 70. letech. Nahradila jej nová lávka pro pěší a cyklisty, postavená v roce 2002. Veřejnosti byl rovněž zpřístupněn ostrov mezi zdymadlem
a plavební komorou.
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PRAHA štěRboHoly

v novém

široká nabídka oddělení
bytových doplňků
barvy a tapety • koberce • světla
lampy • vše pro vaření
vše pro stolování • dekorace • svíčky
krabice • boxy • systémy pro šatní
skříně a regály
NC Europark, Nákupní 444/6
Po – Pá 10.00 – 21.00, So – Ne 9.00 – 21.00

VÍME VŠE

O MAREŠOVI, JÁGROVI A FARNÉ
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Boleslavsko a Nymbursko

Bum, bum. A byl z toho rekord
Basketbalová Liga
mistrů už má za sebou
více než polovinu zápasů
a Nymburk se drží na
postupové pozici.
Naposledy drtil Dány.
PETR GEJZA
NYMBURK | Basketbalisté Nymburka
se tlačí za postupem ze základní skupiny Ligy mistrů a navíc přitom trhají rekordy. V 8. kole doma deklasovali Aarhus 114:70 a vytvořili rekord soutěže
v počtu nastřílených bodů v jediném
utkání, v doskocích a vyrovnali rekord
se 16 trojkami za zápas. Jen o dva body
zaostali za nejvyšší výhrou, kterou drží
Tenerife s výsledkem 103:57 nad Mornarem.
Nymburk se alespoň na chvíli dostal
do čela tabulky skupiny A, než po duelech dalších rivalů klesl na třetí místo.
I to by ale v konečném účtování bezpečně stačilo na postup.
Hosté při ofenzivním představení
Nymburka postupně zcela vypadli ze
hry. Trenér Ronen Ginzburg tak mohl
šetřit zahraniční posily a dát prostor čistě české sestavě. Vedle Vojtěcha Hrubana se ve velmi dobrém světle představili

Basketbalistům Nymburka se daří držet v Lize mistrů domácí neporazitelnost, což je pro postup klíčové.
FOTO | MICHAL BÍLEK
Martin Peterka a Martin Kříž. Hvězdou
byl ale zejména Bryon Allen, který se
zastavil na 35 bodech, což je třetí nejlepší individuální výkon soutěže a jen čtyři
body za rekordem.
„Splnili jsme domácí povinnost.
Utkání nám vyšlo, ale stále máme co
zlepšovat a na čem pracovat,“ řekl Bry-

INZERCE

Během pár desítek
minut vám doručíme zásilku

po Mladé Boleslavi a okolí.
Nabízíme i expresní meziměstskou
přepravu. Nečekáme do druhého dne.
Doručujeme okamžitě.
800 422 222

info@kuryrmb.cz

www.kuryrmb.cz

Prosinec patří dětem
Kdo na Karmeli nestihnl tradiční putování za Mikulášem, bude moci 15. prosince
od 16 do 19 hodin absolvovat Putování
za Ježíškem, které hravou formou zkrátí
nedočkavcům poslední dny před Štědrým
dnem a navíc je čeká i milé překvapení.
Jednotlivá stanoviště s plněním úkolů doprovodí živé postavy z Betléma-

Co všechno chystá
na přelomu roku Vzdělávací
centrum Na Karmeli?
Každý měsíc tu zájemci
najdou více akcí,
které stojí za návštěvu.

Nový rok zahájí 4TET
Novoroční koncert bude 12. ledna od 19 hodin patřit vokálnímu seskupení 4TET. Těšit
se tak můžete na tenor Davida Uličníka, baritone Jiřího Korna a Jiřího Škorpíka a bass
Dušana Kollára. Precizní a přitom osobitý
projev tohoto vokálního seskupení se snoubí
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou

on Allen. „Hráli jsme velmi dobře, zejména v útoku. Dařila se nám střelba a
udělali jsme si z toho snadné utkání. Jedinou kaňkou je zranění Sant-Roose
(poraněný sval - pozn. red.), ale snad
bude brzy zpět,“ uvedl trenér Ronen
Ginzburg.
Další zápas sehraje Nymburk na hřiš-

ti izraelského klubu Naharija, který je
jedním z hlavních protivníků v boji o postup do další fáze Ligy mistrů. Roli favoritů zatím udržují turecký Banvit a Monako.
„Před sezonou jsem o tom nijak moc
nepřemýšlel. Pro mě byl Banvit od začátku asi největším favoritem, což
svým umístěním potvrzuje. Monako
pro nás bylo velkou neznámou, protože
to je tým, který vystřelil jako kometa a
nevěděli jsme, co od nich očekávat,“
uvedl nymburský kapitán Jiří Welsch.
„Mají dobrý tým a výsledkově to potvrzují. Pak přijde střed tabulky – my, Aris
Soluň, Naharija a Frankfurt. Jsou to
týmy, u kterých hodně záleží na momentálním rozpoložení a každý může porazit každého. Dánský Bakken postoupil
z kvalifikace, v této soutěži zatím svou
loňskou výkonnost nepotvrzují. Když
to shrnu, tak momentální rozložení odpovídá papírovým předpokladům,“
ohlédl se Welsch.
Liga mistrů je zbrusu novou soutěží a
Nymburk velmi stojí o to, aby hned v jejím prvním ročníku uspěl. „Ještě máme
sedm příležitostí, jak si pozici vylepšit
nebo také zhoršit. Z matematického hlediska platí, čím více zápasů, tím větší
pravděpodobnost, že kvalita zvítězí.
Jestli v nás kvalita je, měli bychom si
postup uhrát,“ předpokládá nestárnoucí
Jiří Welsch.

Z Rosolové je ambasadorka
SLANÝ | Že je švihadlo spíš pro holky?
Možná byste se divili. „Mě překvapilo,
jak kluci váleli,“ povídá Denisa Rosolová, vicemistryně Evropy v běhu na 400
metrů překážek. „Navíc bylo vidět, že
je to baví, což je v dnešní době také důležité.“
Rosolová přijela jako ambasadorka
projektu Sazka Olympijský víceboj podpořit středočeské školáky, kteří se sešli

Jiřího Korna. Lednový program dále přinese
17. ledna od 18 hodin diashow Renáty Lorišové, která nabídne výlet k protinožcům.
Cyklocestovatelé Martin Stiller a Renáta Lorišová vyrazili do Austrálie, aby ji projeli ze
západu na východ a zdolali tak legendární
polopoušť Nullarbor Plain. Během téměř
5 měsíců a 9320 km v sedle kola poznali australskou faunu a flóru, pohostinnost místních
obyvatel, rozmary počasí a zažili také plno
nevšedních zážitků. Jejich vyprávění je doplněno spoustou nádherných záběrů z australské i tasmánské divočiny. Na závěr prvního
měsíce v roce se můžete těšit na talkshow
Haliny Pawlowské s názvem Manuál zralé
ženy, která se odehraje 19. ledna od 19 hodin. Dozvíte se, že zralost je báječná, přestože má svou negativní stránku – nikoho nepřitahuje! Halina však vlastní manuál jak si
vlastní zralost užít, přestože nejste sýr.

ve Slaném k halovému pětiboji všestrannosti. Jde o regionální závody v pěti disciplínách Olympijského odznaku –
OVOV: trojskoku, hodu medicinbalem,
leh-sedech, švihadle a driblingu. Závodnice USK Praha, která v halové sezoně
chystá návrat k pětiboji a míří k němu
při svém tréninku, celý program zahájila a dětem potom podepisovala trička a
kartičky.
(gej)

Únorové překvapení
Únorový program zahájí 2. února od 19 hodin
Cestovatelské povídání Jiřího Kolbaby. Tento
český cestovatel, fotograf a spisovatel procestoval všech šest kontinentů planety, a více
než 130 zemí světa a v současnosti je známý především z populárně naučného pořadu
o cestování z rádia Impuls. Na divadelní představení S tvojí dcerou ne, pozve vzdělávací
centrum 16. února v 19 hodin. Komedie v hlavní roli s Petrem Nárožným, nastíní jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko
z ní ven. Dále hrají Naďa Konvalinková, nebo
Pavel Kikinčuk. Překvapením bude 23. února
od 19 hodin Made in Sweden, dvojkoncert
revivalů dvou populárních skupin ABBA a Roxette. Přijďte si připomenout hity 70. a 90. let!
Aktuální info: www.nakarmeli.cz

