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Muzeum představuje bitvu u Náchoda
Příští vydání:
15. července
Vážení čtenáři, stejně jako spousta
z vás odjíždí na dovolenou, také týdeník 5plus2 si vybere prázdninovou pauzu. Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si
chce zkrátit čekání, může zavítat
na webové stránky 5plus2.cz, kde
najde speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

Vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války v kraji vrcholí. Vojenské akce z roku 1866 připomíná také stálá
expozice Regionálního muzea na Masarykově náměstí v Náchodě.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Letní fotosoutěž
Vezměte 5plus2
na výlet či k moři

K hradu Adršpach nově
V Adršpachu obnovily stezku a o prázdninách dokončí cestu k rozhledně Čáp
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ADRŠPACH | Turisté budou moci vyrazit v sezoně po lepších stezkách k volně
přístupným zajímavostem, jako je zřícenina hradu Adršpach nebo nejvyšší bod
Teplických skal s rozhlednou na Čápu.
Ukazuje se však, že na obou místech pokulhává zázemí pro návštěvníky. Lidem chybí informační tabule, směrovky, toalety nebo místa pro parkování.
„Připadá mi, že Adršpach je trochu
zakletý. Na Broumovských stěnách i v
Polsku mívají na vyhlídkách panoramatické desky s pojmenováním všech viditelných kopců na obzoru, ale na hradě v
Adršpachu nic není. Když se turisté od-

tud vrátí, nevědí ani, co viděli. Dříve
byl odtud výhled na Sněžku, jenže zarostl stromy. Přímo na hradě také chybí
popis toho, co se tu dochovalo, informační tabule je jen pod hradem,“ stěžuje si místní turistka, která nechce zveřejnit jméno.
Podle ní návštěvníkům chybí směrovka, která by je navedla k vlaku do Horního Adršpachu. Dole u železničního přejezdu by se hodilo postavit tři mobilní
toalety u cyklotrasy a také přístřešek,
aby se lidé mohli ukrýt před deštěm. Turistka si posteskla, že dříve bývala skalní města prostupnější díky více značeným cestám. Průvodci také posílali návštěvníky od Ozvěny, ať si ještě vyle-

zou na hrad. Teď však skalní města v
Teplicích nad Metují a Adršpachu fungují převážně jako uzavřené placené
okruhy a hrad zůstává stranou zájmu.
Přitom jsou tu k vidění cenné pozůstatky hradu založeného patrně Janem Lucemburským v druhém nebo třetím desetiletí 14. století na linii pohraničního opevnění. Dochovaly se zbytky
zdí, bývalá studna nebo ochranný val.
Lesy České republiky nechaly vybudovat na okruhu v délce 1,3 kilometru
modřínové a bukové chodníky a za 530
tisíc korun opravily přístup po žebřících
na skalní vyhlídku. Lesní správce potvrdil, že letos přibude průhled na Sněžku.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Sud piva, vstupenky na velký Český
mejdan s Impulsem v O2 areně nebo na
celý rok zdarma 5plus2 přímo do schránky – to vše můžete vyhrát, když uspějete v letní čtenářské fotosoutěži.
Stačí poslat v průběhu prázdnin svou
fotografii s týdeníkem 5plus2 na
e-mail redakce@5plus2.cz a připojit
kontakt na sebe. Vítěze vybere redakční
porota a nejpovedenější snímky zveřejníme v týdeníku 5plus2 i na redakčním
Facebooku.
Fantazii se meze nekladou, snímek
může být legrační, romantický či dobrodružný, můžete ho vyfotit doma, v cizině, u vody, na zahradě, koncertu nebo
třeba na výletě.
(red)
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Kulisy Potštejna dodávají
atmosféru, chválí principál
Ochotníci v Potštejně
slaví 130 let divadelní
tradice. Návštěvníci
zříceniny je uvidí při
hrané prohlídce
věnované Karlu IV.
i na hradním festivalu.

Praze. Spolek jsme v Potštejně obnovili
roku 2009.
Máte nyní málo mužů herců v souboru. Hledáte nové?
Momentálně soubor doslova drží dva
herci, naštěstí stoprocentně spolehliví a
dokonale hrající. Ale nedej Bože, aby si
některý zlomil nohu. Žen máme nyní
opravdu víc než mužů. Nechci říkat
dost, vždy by se „uživila“ nějaká další.
Jenže právě to uživení je dnes problém.
Volný čas je vzácnost, první je práce,
následuje většinou rodina. A když zbude čas, jde se do kina nebo na pivo, případně se jen sedí u televize. Kdo by se
ještě po večerech trápil na jevišti na
zkouškách a po nocích se učil texty?

ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
POTŠTEJN | Znovuobnovený spolek
Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice v
Potštejně dotahuje sedmou sezonu a
jeho členové už se těší na letní atmosféru v romantických kulisách tamního hradu. I když byl jejich principál Ondřej
Sedláček dlouho proti kvůli vytíženosti
souboru, herci si před třemi lety prosadili noční hrané prohlídky hradu. Konají
se 2. a 30. července.
„Tentokrát budou více zaměřené na
postavu Karla IV., který na hradě skutečně byl a do jeho historie významně
zasáhl. Zmíníme i jiné historické výjevy a postavy, vše v historických kostýmech a s doprovodným slovem průvodce. Herce vystupování pod širým nebem baví. A mě baví připravovat scénář
pro prohlídky. Nejsme omezeni jevištěm ani technickým zázemím. Leda
snad rozmary přírody. A navíc kulisy
majestátné zříceniny dodávají scénám
jedinečnou atmosféru. Myslím, že si to
naplno užívají i návštěvníci,“ říká On-

Principál souboru Ondřej Sedláček.
FOTO | ARCHIV OČB ORLICE
dřej Sedláček, který také napsal knihu
Pět dějství divadelního a společenského
života v Potštejně a sedm divadelních
sezon naplnil hlavně vlastními kusy:
sedmi pohádkami a šesti konverzačními
komediemi pro dospělé.
Jak jste se dostal k divadlu a co vás
přivedlo do Potštejna?
Pocházím z jižních Čech a rodinné vazby mě přivedly do Potštejna, kde jsem
poznal svoji manželku Janu. Oba jsme
pak vyměnili Prahu za venkov. Rád
píšu a také jsem absolvoval jsem hudebně dramatický obor na Vyšší odborné
škole Konzervatoře Jaroslava Ježka v

Jak vás baví žánr konverzační komedie?
Svou první divadelní hru pro soubor
jsem připravil tak, aby ji lidé bez hereckých zkušeností dokázali sehrát a publikum ji bylo v našem provedení schopno
strávit. Podle odezvy publika i herců se
to, myslím, celkem povedlo. Odtud pak
byla cesta k dalším scénářům z mé hlavy. Opravdu mě baví žánr konverzační
komedie. Rád o věcech přemýšlím, rád
dávám různé, i nesourodé věci do kontextu, rád paroduji, až sarkasticky kritizuji. Publikum dnes má nejraději komedie. Bohužel čím lehčí, tím lépe. Tedy
frčí situační komedie, kde se zaměňují
milenky, kufry či mrtvoly ve skříních,
ale to mi přijde jako poměrně prvoplánové.

Diváci se však dobře baví.
Myslím, že divadlo má dát něco navíc,
než jen legraci. Něco k zamyšlení, nějaký pohled etický a estetický. Tak se o to
alespoň snažím. Vždy jsem nechal divadelníky demokraticky hlasovat, zda
mám pro příště psát já, nebo budeme
hledat u jiných. Na příští rok jsem se
však sám, paradoxně po celkem úspěšných posledních hrách rozhodl, že zkusíme hru pro dospělé hledat jinde. A herci
byli také pro. Pohádku si však plánuji
napsat sám, jako všechny dosavadní.
Jak jste přišel na námět poslední
hry Andělům sedí rock´n´roll?
U řady her jsem měl konkrétní předobraz z reálného života. U této jde spíš o
esej na téma dobro, zlo, potažmo víra či
tradice versus moderní svět. Zkrátka taková úvaha s velkou nadsázkou, kterou
z pohledu dramatického posouvá vpřed
seznamování muže se dvěma ženami. A
to celé glosují a místy ovlivňují dva andělé: anděl strážný a anděl padlý, tedy
čert. Jsou přímo nad jevištěm, do hry
vstupují bezprostředně. Dodávají jí tak
vtip i zmíněné momenty k zamyšlení.
Rokenrol tam není pro nic za nic. Ani
proto, že jsem pro představení použil
vlastní rokenrolovou písničku. Když se
trochu vrátíme v čase, rokenrol znamenal nezřízený život, porušování pravidel. A jestli tento styl života může sedět
andělům či nikoliv, vyplyne ze hry samotné. Diváci se na nás mohou přijít podívat, program najdou na webech divadlo.potstejn.cz a divadelni.potstejn.cz.

K hradu Adršpach po nových chodnících
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Při slavnostním otevření cesty na
hrad Adršpach lesníci přislíbili, že o dalším zázemí pro turisty budou uvažovat
spolu s ochranáři, spolky, obcí nebo aktivními občany. Vzali za svůj i nápad na
přístřešek pro kolaře a panoramatickou
tabuli. Scházející toalety pod hradem
však nechce řešit ani obec, ani státní
podnik. Popravdě na hrad nechodí tolik
lidí. Naproti tomu do skalního města v
Adršpachu, kde si obec pronajímá
okruh od Lesů ČR a nabízí i doprovodné služby, přijede letos zřejmě kolem

250 až 270 tisíc turistů. „Je povinností
vytvořit návštěvnické zázemí ve skalním městě, kde je velká koncentrace
lidí. Je to logický důsledek pro nás, kteří jsme se dohodli vytvořit turistický
okruh v Adršpachu. Pak se o to někdo
musí starat, má s tím náklady. Na většině území se však neřeší, že by se budovalo sociální zázemí. Lidé mohou chodit do lesa, protože to umožňuje zákon,
ale my nezajišťujeme vše. Například nechceme instalovat odpadkové koše, ale
spíš se snažíme lidi učit, aby si odnesli
odpadky pryč s sebou,“ vysvětluje Ludvík Řičář z Lesů ČR.

Státní podnik v srpnu dokončí i schody za 630 tisíc korun bez daně na vrch
Čáp, kam se před dvěma lety vrátila rozhledna. Turistické zázemí schází, návštěvníci často přijedou autem, ale v
osadě Jiráskovy skály chybějí nárazově
parkovací místa. Na toalety musí lidé
do zámeckého hotelu Bischofstein nebo
do lesa. Někteří turisté si stěžovali, že
cesta k rozhledně nemá výrazné značení, takže na poslední křižovatce tuto odbočku přešli. „Moc dobře značené to
není. Jedna pořádná tabule by tu nebyla
na škodu. Já jsem chtěl odbočit k rozhledně příliš brzy po jiné lesní cestě, a

tak jsem se raději ptal jiných turistů,“
říká Petr Černý z Trutnova, když sestupuje po stezce s kolem na rameni.
Správa Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko povolila obnovu rozhledny, aniž stavba prošla posouzením vlivu
na životní prostředí, což zákon umožňoval. „Možná jsme podcenili, jak populární rozhledna bude. Je z ní krásný výhled, láká hodně lidí a přináší to problémy ohledně parkování, toalet a úklidu
odpadků. Není jednoduché to doplnit,“
míní Petr Kuna ze Správy CHKO. Do
budoucna se uvažuje o parkovišti a toaletách u zámečku.
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Radost v údolní oboře
V Klopotovském údolí
v Novém Městě se
návštěvníci radují nad
narozenými kolouchy.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | Kdo si
potichu počká u obůrky v lesním údolí
na kraji Nového Města nad Metují,
může zahlédnout v jelením stádu tři čerstvé kolouchy. Lidé se na ně těší a už
jim po výzvě z radnice hledají jména.
Měla by začínat na písmeno M, na památku velmi oblíbeného jedenáctiletého jelena Matěje. Toho musel veterinář
utratit na konci března.
„Copak se stalo Matějovi? To je hodně smutná zpráva. Ale hezká zpráva je,
že jsou po něm potomci. Ať se mají čile
k světu,“ popřála na městských facebookových stránkách Iva Rolincová.
I další lidé se radovali z narození mláďat a poslali první návrhy. „Super informace. Návrh jmen Marek, Matěj, Martin,“ napsal Jiří Bárta. Alena Vondrová
se přimlouvala za Matýska, Míšu a Mimíska. Veronika Rybářová by si zase
přála Matěje II., Matyáše a Matouše.
Zatímco jelen Matěj byl hodně ochočený, stádo, které po něm zbylo, se chová plaše. Oboru nyní obývají kromě kolouchů také tři staré laně a dva jeleni s

Kolouškům v Klopotovském údolí lidé vymýšlejí jména. Jeden z nich nahradí samce, který uhynul na jaře.
FOTO | ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
laní, kteří se narodili loni a už dospěli.
Jakmile se však návštěvník objeví u
ohrady, jeden z mladých jelenů nedůvěřivě větří a radši se rychle vzdaluje od
plného krmelce. Laně čekající ve svahu
ho následují mezi stromy. Teprve za
notnou chvíli se skupinka i s kolouchy
objeví na slunečném palouku nad svahem, ale to už by byl potřeba skoro dalekohled. Pasou se, popocházejí, za chvíli
mizí v lese.
„Kolouši se drží nahoře v obůrce
mimo ruch i mimo hlavní turistický čas.
Potřebují trochu klidu, takže laně s nimi
scházejí dolů, až všechno utichne. Když
lidé chtějí něco vidět, měli by přijít spíš
dopoledne, kdy se zvěř zdržuje trvaleji
dole. Určitě by se měli chovat tiše a počkat si. Když je odpoledne teplé počasí,

INZERCE

Střední škola Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška 213
nabízí volná místa na školní rok 2016/2017 v těchto oborech:

4letý maturitní obor: ■ Cestovní ruch
3letý maturitní obor: ■ Podnikání (dálkové nástavbové

studium při zaměstnání pro absolventy
tříletých učebních oborů SOU)

3leté učební obory: ■ Cukrář ■ Kuchař – číšník
■ Cukrářská výroba (pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami s doporučením Pedagogicko-psychologické poradny)

■ Kuchařská výroba (pro žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami s doporučením Pedagogicko-psychologické poradny)

Podávání přihlášek do posledního kola přijímacího řízení je do 30. srpna 2016.
Přijímací zkoušky se nekonají.
Bližší informace na www.skola-lomnice.cz

zvěř ani dolů nesejde,“ řekl vedoucí
správy městských lesů na novoměstské
radnici David Rek. Podle něj by návštěvníci neměli obcházet kolem plotu
obůrky, protože tím vystavují laně s
mláďaty zbytečnému stresu.
Jelen Matěj začal kulhat v půlce března na pravý zadní běh. Veterinář ho dva
týdny neúspěšně léčil, stav zvířete se
zhoršil, a tak jelena raději utratil, než
aby trpěl. Matěj se narodil v květnu
2005 v oboře Volský Žlab u Přibyslavi.
Do Nového Města ho dovezli 6. března
2006. Radnice ustoupila od nákupu náhradního jelena, Matějovým nástupcem
ve stádu se stane nejspíš jeden ze dvou
loňských jelínků. Druhý bude muset
pryč, stejně jako matka vybraného jelena.

Polsko uzavře
hranice, připravte
si doklady
NÁCHODSKO | Turisté, kteří se budou
v červenci pohybovat po česko-polské
hranici v Krkonoších, na Broumovsku
či v Orlických horách, by se měli vybavit občanským průkazem nebo pasem.
Polsko na měsíc uzavře zelenou hranici
a obnoví kontroly kvůli dvěma velkým
akcím, kterých se zúčastní špičky světové politiky a papež František.
Dočasné opatření začne platit v pondělí 4. července a potrvá do 2. srpna.
Omezení se dotkne i takzvané zelené
hranice, kterou má Česká republika s
Polskem například v Krkonoších. Tam
budou moct turisté přecházet pouze na
vybraných místech.
Kontroly se kromě Krkonoš budou týkat i dalších míst hraničících s Polskem,
například Broumovského výběžku či
Orlických hor.
V Polsku se totiž v červenci konají
dvě světově významné akce s velkou návštěvností. Ve dnech 4. až 10. července
se ve Varšavě uskuteční sumit NATO a
mezi 20. červencem a 1. srpnem se v
Krakově a okolí uskuteční Světové dny
křesťanské mládeže, na které kromě desetitisíců mladých křesťanů z celého světa dorazí i papež František.
Kontroly se na česko-polské hranice
v minulosti již dočasně vrátily například v roce 2013. Varšava tehdy hostila
listopadovou konferenci OSN o změnách klimatu. Hranice byly uzavřeny na
dva týdny. Pro turisty v Krkonoších a
Orlických horách polská vláda vyčlenila vybrané přechody, které mohli na turistických stezkách využívat.
(ram)
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Česká republika

Za roli dcery majora Zemana se
Ivana Andrlová patřila před rokem 1989 k našim
nejčastěji obsazovaným herečkám. Objevila se
v desítkách filmů, seriálů a televizních inscenací.
Po revoluci ale přišel ostrý střih. Dočkala se dítěte
a pustila se do podnikání. Před kamery se už pak
pořádně nikdy nevrátila. „V mé profesi se toho moc
změnilo a já se do nové generace už nezačlenila,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pohádková princezna i dcera majora
Zemana v kultovním propagandistickém
seriálu. Dvě z nejčastěji připomínaných
hereckých tváří Ivany Andrlové. Ani jedné z nich nelituje. „Bylo mi 17 let a cítila
jsem účinkováni v takovém seriálu jako
obrovskou příležitost,“ vzpomíná.
Jste člověk, který v české televizní
a filmové tvorbě zaujímá velice zvláštní pozici. Před revolucí jste patřila
mezi nejobsazovanější herečky své
generace, ale pak přišel rok 1989 a…
...šmytec. V té době jsem to tak výrazně
ani nevnímala, protože po revoluci nastalo opravdu hodně zvláštní období. Lidé
téměř přestali chodit do divadla, začalo se
rozmáhat video, takže přestávali i chodit
do kina. Místo toho se vyrojily videopůjčovny a všichni si půjčovali pro mě nesmyslné a příšerné filmy. Kultura se zkrátka takovým zvláštním způsobem obrátila.
Byla jsem z toho hodně rozčarovaná, ale
narodilo se mi v té době vymodlené dítě,
takže jsem měla trošku jiné starosti. Do
toho jsem začala podnikat.
Takže jste také patřila do té první porevoluční vlny odvážných podnikatelů?
Ano. V létě 1990 se mi narodila Míša
a v letech 1991 až 1993 jsem podnikala,
což pro mě byl závazek na 24 hodin denně. S kamarádkou Marcelou Davidovou
jsme měly relaxační studio. Marcela byla
v té době slavná tenistka, já jsem také byla
hodně známá, takže jsme nepotřebovaly
žádnou reklamu. Udělali se mnou tehdy
rozhovor do jednoho hodně oblíbeného časopisu, kde jsem se zmínila, co zrovna připravujeme. Napsali tam i adresu a telefonní číslo k nám do salonu, což už by dneska
nikdo neudělal, a nám začal neustále zvo-

nit telefon. Podnik jsme ještě ani neotevřely a za dva dny sezení u telefonu jsme
měly na rok plno. Takže od začátku jsme
fungovaly na sto procent a o všechno jsme
se staraly samy. Otevřeno jsme měly
sedm dní v týdnu a pouze na víkendy jsme
najaly děvčata, abychom si s Marcelou
mohly odpočinout. Ocitla jsem se v úplně
jiných sférách. Bylo to pro mě něco neuvěřitelného. Měla jsem pocit, že mě to naplňuje a že už se k herecké profesi, která
byla v úpadku, ani nechci vrátit.

„

Doba se
ohromně
změnila, herci musí pro
roli dělat všechno možné.
A to nemyslím ve zlém.
Co se tedy stalo, že jste s podnikem
nakonec skončily?
Po dvou letech se začaly měnit podmínky
pro podnikání. Začaly se hodně zpřísňovat nejrůznější předpisy a požadavky, které jsme musely splňovat. Zároveň jsme
v té době obě začaly dostávat opět nějaké
nabídky ze svých profesí. Tak jsme po
dvou letech splatily poslední peníze, které
jsme si na začátku pochopitelně musely
půjčit, a řekly jsme si, že jdeme od toho.

mítla. Ačkoli jsem si nikdy s nikým nic neprovedla, tak jsem cítila, že třeba na určité
stanici pracovat zkrátka nemůžu. S tím se
nedalo nic dělat. Jenom jsem nečekala, že
to potrvá 25 let. Ale přežila jsem to, jak vidíte.
Nelitovala jste někdy toho, že jste se
pustila do podnikání, nebo toho, že
jste o pár let neoddálila mateřství?
Pokud jde o mateřství, tak vůbec. Míšu
jsem měla ve třiceti. Zatímco dnes je to
normální, tehdy jsem byla de facto stará
matka. Doktoři se na mě dívali jako dnes
na čtyřicetiletou. A co se týče podnikání… To nevymyslíte dopředu. Nemá cenu
litovat toho, co bylo, protože s tím stejně
už nic neuděláte. Zkušenost to byla dobrá.
Možná dost určující pro můj další život,
ale to jsem tehdy nemohla vědět.
Nemůže za oním útlumem vaší
herecké kariéry stát také
to, že jste byla pro tvůrce až příliš výraznou
tváří spojenou s érou
minulého režimu? Tohle stigma poznamenalo řadu umělců.
Je to možné. Mnohých
lidí se to dotklo a poznamenalo je to. Ale po určité době se tahle zeď prolomila. Téměř všichni se nějakým způsobem vrátili.
Zatímco lidí

jako já moc není. Ale je pravda, že já jsem
pro to nikdy moc nedělala. Když jsem se
k herectví dostala, šlo to najednou všechno
tak rychle, že jsem pro to nemusela nic dělat. Ačkoli to tak nevypadá, nejsem zase až
tak ambiciózní člověk. Když mi někdo dá
práci, tak ji dělám na sto procent, roztrhám
se pro ni, ale neumím si dopomoct k tomu,
abych ji dostala. Myslím, že v tom to také
hodně vězí. Doba se v tomhle ohromně
změnila, lidé musí pro roli dělat všechno
možné, a teď to vůbec nemyslím ve zlém.
Já to neumím, a asi už se to nenaučím.
Dá se porovnat natáčení dnešních
seriálů s produkcí před rokem 1989?
Nedá se to porovnat vůbec v ničem. Základ je ve scénářích. Když jsme kdysi točili
cokoli, tak šlo o nějakou řadu. Ty většinou
byly třináctidílné a já jsem všech třináct
dílů dostala a přečetla jsem si je. Věděla
jsem od začátku do konce, co jsem
a jaká jsem. Věděli to i výtvarníci a ostatní, takže jsme se
mohli dohodnout, jak budu
vypadat, jak budu chodit
oblékaná a tak dále.
Dneska dopředu nevíte, kolik dílů natočíte. To vám nikdo neslíbí. Dostanete třeba scénáře tří dílů. Z toho
se ale o své postavě moc nedozvíte. Pak točíte a dostanete
tři díly, ve kterých je ta vaše
paní úplně jiná. (smích)

Jaký jste z toho měla pocit?
Nijak nás to tehdy nebolelo, protože nám
nezůstaly žádné dluhy.
Pak jste se vrátila k divadlu?
Ano. Podnikání byl takový dvouletý výstřel na Měsíc, který pro mě byl v mnohém skvělá zkušenost, ale měl i jeden negativní dopad. Během těch dvou let se
v mé profesi strašně moc změnilo a já už
jsem se nikdy nedostala zpátky. Alespoň
pokud jde o natáčení. Do té nové generace jsem se už nezačlenila. Pak se také objevilo pár věcí, které se mi nelíbily a já je od-

Ivana Andrlová

Narodila se 28. října 1960 ve Vysokém Mýtě. Vystudovala Pražskou konzervatoř.
Známou se stala hlavně díky rolím princezen, ale i jako seriálová dcera majora Zemana.
■ Od poloviny 70. do konce 80. let byla jednou z nejčastěji obsazovaných hereček
jak v televizních filmech a inscenacích, tak i ve filmu.
■ Od počátku 90. let se objevuje ve filmech jen velmi málo, a když, tak v menších rolích.
■ Je výborná dabérka, za dabing hlavní představitelky Ally v americkém televizním seriálu
Ally McBealová získala v roce 2001 Cenu Františka Filipovského.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS
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nemám důvod národu omlouvat
Jak můžete vytvářet nějakou postavu,
když neznáte její osud? Já jsem z té přelomové generace, takže bohužel mám srovnání z dřívějška, a tenhle systém mě pořád
ještě mate. Mladí herci ale už nic jiného
nezažili, pro ně je to normální.
Bavilo vás jako herečku natáčení
všech těch dnes už ikonických seriálů?
To, co je dnes považováno za ikonické,
nás taky někdy štvalo. Nedávejme tomu
svatozář. Taky jsme v některých případech věděli, že točíme s prominutím kraviny poplatné době. Ale to dnes děláme
taky. Ovšem jsou to věci poplatné zase
jiné době. Je to strašně těžké. Ale byla to
moje profese, kterou jsem si vybrala. Mohla jsem si jen vybrat, že ty nejpříšernější
věci točit nebudu. Proto třeba lidi tak rádi
točili pohádky. Protože ty byly apolitické.
Ještě jsme někdy měli pocit, že tam můžeme propašovat nějakou větu s dvojím významem, kterou „oni“ nepoznají. Bylo to
jako u královského dvora, šašek směl říkat
věci, které nikdo jiný nemohl. Jinému by
za to setnuli hlavu, ale šaškovi to prošlo.
Jak to bylo vlastně v té době s odmítá-

ním nabídek, které se takzvaně neodmítají? Dnes například ještě řada lidí
předhazuje hercům účinkování v „majoru Zemanovi“.
Major Zeman rozdělil národ na dvě poloviny. Jde o to, že pozadí toho seriálu ještě
před tím, než začal vznikat, je hodně diskutabilní. Ale to devadesát procent lidí vůbec neví. Byla to interní věc. Každopádně
nemám pocit, že bych se měla národu
omlouvat za to, že jsem točila „majora Zemana“. Tehdy mi bylo sedmnáct, a to neříkám proto, že jsem tehdy byla hloupá a nevěděla jsem, v čem hraju. Vůbec ne,
tímhle směrem to nechci stočit. Zkrátka
mi bylo sedmnáct a režisér Sequens, který
měl v té době obrovské jméno, mi nabídl
roli v deseti dílech seriálu, kde jsem měla
vývoj od čtrnáctileté dívky do pětadvacetileté ženy. Pro mě to byla obrovská příležitost. Jinak samozřejmě byly věci, které člověk mohl odmítnout. Také jsem v životě
odmítla spoustu věcí, a pak jsem si za to
také musela nést následky.
Stále vás mám zafixovanou především jako jednu z nejoblíbenějších pohádkových princezen. Ale povězte,

Život s vlastní divadelní společností
Kromě filmových a televizních postav ztvárnila Ivana Andrlová
také desítky divadelních rolí v několika pražských souborech.
Například po studiu na konzervatoři zakotvila v někdejším
Divadle Jiřího Wolkera. V roce 1997 se spolu
s kamarádkami a kolegyněmi Mahulenou Bočanovou
a Olgou Želenskou rozhodly osamostatnit a založily vlastní
Divadelní společnost Háta. Zde hraje například postavu
Zuzany v komedii Světáci, která je inspirovaná stejnojmenným
legendárním snímkem. Účinkuje také v hrách Hvězdné
manýry, Klíče na neděli, Do ložnice vstupujte jednotlivě
(snímek vpravo nahoře) či Na správné adrese (vlevo).
S inscenacemi Háty jezdí během roku zájezdní představení po celé republice. V roce 2013
získala v Hudebním divadle Karlín nezpívanou
roli v úspěšném muzikálu Lucie, větší než malé
množství lásky, který tvoří písně jedné z našich
nejúspěšnějších kapel. V současnosti ve stejném
divadle zkouší další muzikál Bonnie a Clyde
inspirovaný slavnou kriminální mileneckou
dvojicí. Zde se objeví v roli matky Clyda
v podání Václava Noida Bárty.

když vás tak pozoruji, nejste spíš tak
trošku nervák?
Dříve jsem vybuchovala na první naťuknutí. Jako nášlapná mina – bum! Dnes už

jsem mírnější, trvá mi déle, než vyletím,
i když je to pro mě hodně těžké. Ale když
to pak přijde, tak je zle! (smích) Princeznou
jsem nikdy nebyla. Ani jedinou vteřinu.

INZERCE

PRODEJ
POKRAČUJE

kousek od centra, kousek do přírody

tel.: 800 220 330
www.novacihelna.cz

•
•
•
•
•

byty 3+1 a 4+1
atriové a řadové domy
připraveno k nastěhování
odpočinková zóna v sousedství domů
na dosah: cyklostezky, golf, nákupy,
MHD, koupaliště, lanový park
• klidné a bezpečné ulice
• dětské hřiště
PARDUBICE
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Retro aneb Tak jsme žili
Pro někoho návrat do mladších let, pro děti exkurze
v „pravěku“. Unikátní výstava v pražském Tančícím domě
ukazuje, jak jsme žili v 70. a 80. letech.
ČR | Tak trochu jako přes kopírák
vypadaly panelákové byty, ve kterých se
žilo v Československu v době normalizace.
Podobné bylo vybavení, nábytek i oblečení
jejich majitelů. To nejklasičtější z této éry
nyní přibližuje výstava Retro v Tančím
domě v Praze. „Exponáty jsme sháněli,
kde se dalo. Po kamarádech, známých,
sběratelích, v muzeích. Největší hrůzu
mám z toho, že se něco rozbije. Ke každé
z vystavených věcí, ať je to starý stan, spacák,
oblečení nebo hračka, mají lidé, kteří nám
to zapůjčili, osobní vztah. Není to něco,
co v případě zničení zaplatí pojišťovna,“
říká autorka výstavy Jana Sommerová.
Exponáty zabírají tři patra Tančícího domu
a až do půlky září zde spatříte snad vše, co
patřilo k životu běžných Čechoslováků před
40 lety. Prohlédnete si reálné instalace celých
obývacích pokojů nebo typické dobové
kuchyně, podíváte se na klasickou prodejnu
a její sortiment, zavzpomínáte, s čím si
hrály vaše děti a vnoučata, jaké nádherné
telefonní budky stály v ulicích nebo jak
vypadaly staré poštovní schránky. Chybět
nebude ani tehdejší reklama – Pan vajíčko
a jeho televizní znělka. Pokud se na výstavu
nedostanete osobně, 5plus2 nabízí alespoň
základní „retro ochutnávku“.

Socialistickému obývacímu pokoji
dominovala pokojová stěna. „Vidíte
typickou stěnu z 80. let, uprostřed téměř
každé z nich bylo místo pro televizi.
Součástí byla také knihovna a v ní typické
knihy této doby. Například německý
autor Lion Feuchtwanger. Překlady jeho
knihy vycházely v obrovských nákladech,
v řádech desítek tisíc knih, což dnes
není,“ vysvětluje historik Tomáš Okurka.
Obývací stěny bylo všechny skoro
stejné, progresivní nábytkářská firma
fungovala v Rousínově. Celý pokoj, který
je na výstavě k vidění, zapůjčilo Muzeum
města Ústí nad Labem.

Už za normalizace se u nás vyráběla piva v papírových baleních, dnes jim říkáme packy. Byla ale
určena výhradně pro export do zahraničí.
„Vyváželo se samozřejmě do zemí RVHP.
Ovšem některé exkluzivní výrobky, jako
plzeňská dvanáctka, mířily i na Západ,“
říká historik Tomáš Okurka. A jeho kolega
Jiří Preclík ho doplňuje: „Piva se také prodávala v rekreačních zařízeních zejména ministerstva zahraničí, těch bylo po republice mnoho.“ Naopak dostupné byly klasické konzervy s vepřovým masem, které můžeme
i z dnešního pohledu považovat za kvalitní, protože neobsahovaly zdaleka
tolik přídavných látek, jako jsou stabilizátory a náhražky.
„Všimněte si, že na podobných aktech
jsou většinou ženy starší a lehce vyzrálé,
žádné osmnáctky. Podle mě existovala
určitá skupina žen, které se focení věnovaly.
I ze snímků uměleckých aktů ze 60. let
lze pozorovat, že se na nich určité ženy
opakují,“ říká muzejní fotograf Jiří Preclík.
„Umělecké akty se u nás tehdy fotily, ale
akty do erotických časopisů, které by se
prodávaly, v tehdejším Československu
neexistovaly,“ doplňuje historik Tomáš
Okurka s tím, že mnoho „nahotinek“ se
zahraničí
do Československa pašovalo ze zahraničí,
ty pak zdobily dílny či plechové skříňky
dělnictva.

Legendární
Škoda 110 R
se na československý trh dostala
počátkem 70. let. Celkem jí bylo vyrobeno
57 tisíc kusů. Kupátka, jak se tomuto modelu
přezdívalo, se v Mototechně prodávala takzvaně volně,
tedy bez pořadníku. Cena v roce 1973 činila 78 000 Kčs,
přičemž výrobní náklady na vůz dosáhly 34 281 Kčs.
Z auta byl postaven sportovní závodní model 130 RS,
kterému se přezdívalo Porsche Východu. Největším
úspěchem bylo celkové vítězství v mistrovství Evropy
cestovních vozů v roce 1981, na prestižní Rallye Monte
Carlo v roce 1977 vůz obsadil ve své kategorii do
1 300 cm3 první dvě místa. U auta stojí modelka v typické
šatech na denní nošení ze 70. let.

Běžkařské boty Botas byly
ve své době symbolem
kvality. Vždyť Botas ze Skutče
u Chrudimi vyráběl ročně
pro státy východního bloku
kolem dvou milionů párů
bot ve 12 fabrikách. Největší
obuvnická firma v ČSSR šila
i speciálně upravené botasky pro boxery,
hokejisty nebo krasobruslaře, vyráběly se
přeskáče i kopačky, které dokonce obouvala legenda
argentinského fotbalu Maradona. „Pamatuji si, že
naše cesty na hory vypadaly tak, že jsme si půjčovali
po známých, co se dalo, vybavení bylo málo,“ vzpomíná
kurátorka výstavy Jana Sommerová.

Nabídka zboží v klasickém obchůdku byla pochopitelně chudší
než dnes. V regálech jste často narazily například na žluté limonády,
dvoubarevné pivní lahve, med v obalu s medvědem se špičatým uzávěrem,
sušenky Dukla, několik druhů polosladkých vín a z tvrdého zahraničního
alkoholu – například albánský koňak Skanderberg. Ukázková prodejna
vypadá tak, jak ji známe ze slavného normalizačního seriálu Žena za pultem
z roku 1977. Ke kvalitním produktům patřily čokolády a výrobky z ní,
k dostání bylo 220 druhů. Mnohé z nich se často vyvážely do zámoří,
tabulka běžné čokolády tehdy stála kolem 13 Kčs.

FOTO: JIŘÍ PRECLÍK, MĚSTSKÉ MUZEUM ÚSTÍ NAD LABEM
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Hurá na výlety, bude krásně
V létě se máme na co těšit. Podle
meteoroložky Dagmar Honsové nás
v prvním prázdninovém měsíci čeká mnoho
slunečních dní vybízejících ke koupání.
A pršet má spíš jen při bouřkách.

2. až 8. července

Noční teploty: 19 až 14 °C
Denní teploty: 23 až 29 °C
Jasno až polojasno, postupně polojasno až oblačno a místy s přeháňkami nebo bouřkami.

9. až 15. července

Noční teploty: 17 až 12 °C
Denní teploty: 24 až 30 °C

zajímavosti

Polojasno, jen přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky.

• Zvěsti, že letošní léto
má být nejteplejší za posledních 40 let, berte s rezervou. Úspěšnost těchto
takzvaných sezonních
předpovědí je totiž jen
kolem 60 %. V porovnání
s chladnějším obdobím
v 60. až 80. letech ale toto
léto bude pravděpodobně
teplotně opět nadprůměrné.

• Nejteplejší července
jsou z let 2006 (průměrná měsíční teplota
24,8 °C), 1994 (24,3 °C)
a 1834 (24 °C). Vloni to
bylo 20,2 °C. Nejchladnější července jsou
z let 1771 (15 °C), 1844
(16,1 °C) a 1786 (16,3 °C).
Teplotní normál je pro
červenec 16,9 °C.

• Pokud se vydáte
na výlet do Jizerských
hor, máte velkou pravděpodobnost, že vás
tam zastihne přeháňka. Jde totiž o nejdeštivější oblast Česka.
Naopak nejméně
srážek bývá na jižní
Moravě a ve středních
Čechách.

16. až 31.
července

Noční teploty:
16 až 11 °C
Denní teploty:
23 až 29 °C
Polojasno až oblačno,
místy přeháňky a bouřky.
Později více srážek.

Jak bude
v oblíbených
destinacích?
Chorvatsko – První
týden bude jasno nebo
skoro jasno, denní
teploty 26 až 33 °C.
Později polojasno,
na severu až oblačno
a občas přeháňky nebo
bouřky, 24 až 32 °C.
Bulharsko – Jasno
nebo skoro jasno, při
přechodně zvětšené
oblačnosti ojediněle
přeháňky nebo bouřky.
Denní teploty 26 až
32 °C.
Řecko – Jasno nebo
skoro jasno, denní teploty 32 až 38 °C.

ADVERTORIAL

Navoďte si rodinnou pohodu.
Grilování chutná i spojuje
Každý víkend je příležitostí pro nová dobrodružství. Někdy za nimi ani
nemusíme cestovat daleko – stačí vyjít na terasu či zahradu a rozpálit
gril. Grilování je jedním z nejlepších způsobů, jak strávit čas s rodinnou
a objevovat dosud nepoznané chutě.
Už jen samotná vůně grilovaného
masa zaručeně přiláká všechny členy
vaší rodiny na společné místo. Základem grilování jsou však kvalitní
suroviny. Pokud chcete pohodlně
a na jednom místě pořídit vše potřebné, zajděte například do obchodů Albert. Najdete tady zajímavou
nabídku marinovaných mas bez éček
i lepku nebo burgerů, které jsou hitem
letošní grilovací sezóny.
Skvělou volbou pro venkovní kulinaření při horkých letních dnech je
drůbež. V prodejnách Albert můžete sáhnout po masu české značky Vodňanské kuře. Kuřecí maso
si zaslouží společnost bylinek a koření, tak se nebojte vyzkoušet nové
chutě. Děti bude míchání marinád
určitě bavit.

Grilování
bez chybičky

Radí Robert Birov, manažer
nákupu masa v obchodním
retězci Albert
Maso vytáhněte přibližně dvě
hodiny před grilováním z ledničky, aby neutrpělo teplotní šok.
Grilovat můžete maso,
ryby i drůbež. Zkuste
experimentovat s bylinkami,
kořením či marinádami.
Maso v marinádě nechte
uležet ideálně několik hodin,
aby se chuť koření dostala
dovnitř. Pokud nestíháte,
v obchodech Albert pohodlně
seženete různé druhy již
připravených marinovaných
výrobků.
Pár minut po grilování nechte
maso takzvaně dojít na talíři,
bude krásně šťavnaté.

Česká republika
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Bodový systém. Deset
let na silnicích v Česku
Před deseti roky proti
němu šoféři psali petice.
Dnes už bodový systém
všichni respektují.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Bodový systém na silnicích v Česku dnes „slaví“ 10 let. Za celou dobu dosáhlo maximální 12bodové trestné hranice 70 tisíc řidičů. Šlo o 65 tisíc mužů
a 4 500 žen. Podle statistik Ministerstva
dopravy bylo celkem rozdáno asi 15 milionů trestných bodů, nejvíce řidičům
v Praze a Středočeském kraji.
Začátky bodového systému však
byly pro řidiče mnohem horší, než jsou
dnes. Psali proti němu i petice. Tehdy
se mohl řidič „vybodovat“ během jediné jízdy, tresty za jednotlivé prohřešky
se mu totiž sčítaly.
„Mohl nedodržet přestávku, mít nezapnutý pás, překročit rychlost a mít technický nedostatek a během chvíle měl
12 bodů,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Toto pravidlo bylo ale rychle zrušeno a nahrazeno

novým – při
spáchání několika prohřešků najednou dostane řidič
trestné body
za nejtěžší spáchaný přestupek. Pokud
se šofér opije, sedne do auta, rozjede se
vysokou rychlostí, po zadržení mu policie udělí 7 bodů za první prohřešek, za
překročení rychlosti ale body nedostane.

Neošálil kamerový systém
Ale ani dnes není problém se „vybodovat“ během několika málo jízd. „Znal
jsem řidiče, který jezdil bez prohřešků.
Kromě jediného – telefonu. Během pár
dnů nebo týdnů nasbíral za telefonování za jízdy 12 bodů a přišel o řidičák,“
vzpomíná mluvčí na vyprávění jednoho
ze starších kolegů z ministerstva.

15

milionů trestných bodů
za 10 let dali dopraváci
pirátům silnic

A přidává ještě jednu historku: „Jiný
řidič si na měřeném úseku myslel, že
když zastaví u první kamery, následně
zrychlí, pak zpomalí před druhou kamerou a pak zase zrychlí, že kamerový sys-

tém ošálí.
Neuvědomil si, že kamery měří jeho
průměrnou rychlost v celém úseku, proto je to ‚měřený úsek‘. Když to udělal
několikrát, přišel o řidičák.“

Řidičům chybí přehled
Teprve desetiletý systém se stále analyzuje a upravuje. Některé skutky, například nedodržení povinné přestávky u řidičů profesionálů, se už bodovat přestaly. A připravují se další změny.
V návrhu jsou alternativní tresty,
kdy by se pochybení řidičů posuzovala například s ohledem na jejich věk
nebo zaměstnání, Ministerstvo dopravy chce využít moderní technologie.
„Rezervy vidíme v tom, že řidiči často nemají přehled o svém bodovém kontě. Chceme proto zavést pouze tři pásma bodů – 2, 4 a 6, oproti dnešní škále
1 až 7. Při dnešních technologiích by
také stát měl umět řidičům okamžitě
sdělit, kolik bodů dostali. Plánujeme
proto informování řidičů formou SMS
nebo e-mailů po každé změně na bodovém kontě,“ doplnil mluvčí Ministerstva dopravy Neřold.

Doporučení šoférům: Věnujte se jen jízdě
ČR | O letošních prázdninách to
nebudou mít piráti silnic ani nepozorní řidiči jednoduché. Police se totiž hned v pátek 1. července zaměří na nejfrekventovanější úseky českých silnic.
„Zejména v prvních prázdninových víkendech se zaměříme
na dopravně zatížené silniční tahy, na komunikacích chceme být vidět a přispět tak k celkovému zklidnění provozu,“
řekl Tomáš Lerch (na snímku) z Ředitelství služby dopravní
policie. Policisté pohlídají jak řidiče osobních aut, tak se zaměří na řidiče nákladních automobilů i autobusů, zda dodržují povinné přestávky. Jejich svítivé zelené vesty budou
častěji na všech dálnicích a silnicích I. třídy a v okolí měst.
Důvodem zvýšených kontrol je fakt, že letní měsíce patří,
co se dopravních nehod týká, k těm nejrizikovějším. Během
loňského léta zemřelo na českých silnicích 147 lidí. „Prosím
řidiče, aby při řízení vozidel nevykonávali žádnou další činnost a plně se věnovali řízení a situaci v provozu. Nejnebezpečnější je nepozorný řidič,“ doplnil své zkušenosti Lerch.

venci zaměříme na vodní toky a dohled nad dodržováním
pravidel ze strany vůdců malých plavidel a vodáků,“ doplnil
šéf dopravní policie Lerch. Na které toky se zaměří, zda budou policisté hlídkovat v kempech, na jezech a v hospodách
kolem řek, ale neupřesnil. Ještě loni se přitom policisté a zůstupci Státní plavební správy dohadovali, kdo má kontroly
opilých vodáků na řece vlastně na starosti.
Zvýšené hlídky je možné tradičně očekávat v okolí více
než 170 letních akcí, koncertů, festivalů a poutí, ale také chatových oblastí. Poslední roky vyjíždějí policisté i do Čechy
oblíbených zahraničních turistických destinací. „Připraveno
pomoci českým turistům bude 12 našich policistů o prázdninách sloužících v Chorvatsku a Bulharsku,“ uzavřel Lerch.

Voda 2016? Policisty potkáte i na lodi
Nejenom asfaltové, ale také vodní cesty budou přes letní měsíce pod drobnohledem policie. „Novinkou v tomto roce je
akce Voda 2016, při které se především s ohledem na pre-

Vodáci na Sázavě se posilňují.

FOTO | RADEK CIHLA

Jak odmazat
trestné body
„Jednou za rok se řidič může
zúčastnit kurzu, po jehož
absolvování jsou mu odečteny
3 body. Nesmí mít však více než
10 bodů a přestupky musí být
ohodnoceny méně než 6 body. Pokud
se řidič během roku od posledního
přestupku nedopustí dalšího, jsou mu
odečteny 4 body,“ upřesňuje Martin
Farář, představený oddělení BESIP.

NÁZOR EXPERTA
Fatální vada při ukládání
blokové pokuty
ČR | Pražský advokát Ondřej Horázný
se věnuje pomoci řidičům od počátku
bodového systému. „První řidič, který
se na mě obrátil někdy v roce 2007,
se vybodoval při jediné návštěvě Městské policie v Praze 10. Ukázali mu osm
fotografií a on se přiznal. Tehdy se za to
body sčítaly. Dnes by mu osmkrát přišla výzva a žádné trestné body by se mu
ani zapsat nemusely,“ říká Horázný.
A co si myslí o bodovém systému po
10 letech užívání na českých silnicích?
„Bodový systém bych celkově vyhodnotil tak, že myšlenka je dobrá, ale provedení strašné. Bodový systém funguje
pouze technicky, nikoli preventivně!
Naprosto fatální vada spočívá v tom, že
řidič se nedozví v rozhodnutí a při ukládání blokové pokuty, zda a kolik je za
přestupek bodů,“ vysvětluje advokát.
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„Bunkr“ pro největší lasery světa
Zjednodušeně by se dalo popsat jako betonová
vana nebo bunkr. Jenže unikátní vědecké centrum
v Dolních Břežanech není jen „úkrytem“ pro
experimentální superlasery, ale také místem práce
stovek zaměstnanců. „Stavba jako tato nebyla
nikdy postavena, neexistoval žádný manuál.
Sedávali jsme s fyziky a vymýšleli, jak to vlastně
udělat,“ říká architektka Viktorie Součková, která
za podobu vědeckého areálu získala prestižní cenu.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Eva Jiřičná či Jan Kaplický. Jména nejslavnějších žijících českých architektů možná v budoucnu doplní Viktorie Součková.
Autorka podoby nového vědeckého centra
v Dolních Břežanech, která za tuto stavbu
nedávno získala prestižní architektonické
ocenění MIPIM. „Mnohé nové moderní
byty dnes spíš připomínají holobyty,“ hodnotí pro 5plus2 současné stavby.
Váš projekt laserového centra dosáhl
světového úspěchu. Co je na téhle
stavbě vlastně unikátní?
Je to sice jedna budova, ale snažili jsme se
ji rozdělit podle funkčnosti do několika
částí, aby nepůsobila těžce jako nějaký
bunkr. Nejdůležitější na celém projektu je
laserová hala velikosti fotbalového hřiště.
Osm metrů je pod zemí, dvanáct metrů
nad zemí. Není to proto, že by se tam střílelo, ale kvůli tomu, aby se stavba ani minimálně nehnula. Musí být totiž absolutně
stabilní. Ne jako když projede tramvaj
a vy cítíte, jak se vám zachvěje byt. Přístroje, pro které je budova určená, jsou tak ne-

uvěřitelně citlivé, že dokonce musí být přivrtaná ke skále – laicky řečeno. Je to vlastně jedna ohromná betonová vana.
Laserová centra asi neprojektujete
každý rok…
Stavba, jako je tato, nebyla nikdy postavena, takže na to neexistuje žádný manuál,
žádná příručka. Typologicky nic takového
neexistuje, takže jsme tady od roku 2009
sedávali s fyziky a vymýšleli, jak to vlastně udělat. V centru se mají pohybovat přibližně tři stovky zaměstnanců, kteří nebudou využívat pouze pokusnou halu. Jsou
tam také kanceláře, auditorium a další
věci. Snažili jsme se vytvořit příjemný světlý prostor, kde se všichni mohou potkávat.
Je to určené pro takový moderní styl práce.
Firmy se snaží skloubit funkčnost pracovišť s tím, aby se v nich zároveň zaměstnanci dobře cítili. V čem ale stále ještě pokulháváme za Západem?
Když se ohlédnu za tímhle projektem, tak
nás například velmi překvapilo, že nepřišlo žádné nařízení, že budova musí být takzvaně „zelená“. Myslím ale, že to sem při-

Viktorie Součková
Pracuje pro pražskou
pobočku architektonické
kanceláře Bogle Architects,
která má hlavní sídlo
v Londýně.
■ Řadu let sbírala zkušenosti
v oboru v Anglii, domů do
Česka se paradoxně vrátila
kvůli svému muži, který je Brit.
■ Je matkou čtyř dětí.

■

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

jde. Je otázka několika let, než obzvláště
veřejné budovy budou muset být „zelené“. Bude se muset myslet i na to, že tyto
budovy nejsou státem pouze postavené,
ale i provozované. To znamená, že spotřeba na topení či chlazení nesmí být moc vysoká. Když u nás vejdu třeba do nějakého
z úřadů, tak jde většinou o krásnou starou
budovu, ale je tam strašné horko, protože

se tam topí, topí a topí. U těch novějších
staveb se zase nepomýšlí na zastínění, takže je v nich v létě nesnesitelné vedro a lidé
tam jen sedí u otevřených oken a potí se.
Na tohle by se tady určitě mělo víc dbát.
V soukromém sektoru je to něco jiného.
Developer budovu chce co nejlépe prodat
nebo pronajmout, takže je v jeho zájmu,
aby její provozní náklady byly co nejnižší.

INZERCE

www.ptc.cz
PROTONOVÁ LÉČBA

NULOVÁ DÁVKA + NULOVÉ RIZIKO =
NULOVÉ POŠKOZENÍ
Protonové ozařování dokáže ozářit vysokou dávkou
pouze nádor a do okolních orgánů není dodána
prakticky žádná dávka záření. A nulová dávka znamená
zároveň i nulové riziko nežádoucích účinků na kritické
orgány pacienta.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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navrhla Češka
V posledních letech se u nás developeři doslova předhánějí ve stavbě bytových domů a komplexů, a to mnohdy
na diskutabilních místech. O kvalitě
bydlení v novostavbách se také často
pochybuje. Jak se na problematiku nových bytů díváte vy?
Například tady v hlavním městě se staví
hodně. Mám ale pocit, že Praze chybí určitá strategie, kde by mělo být co postaveno.
Připravuje se teď metropolitní plán, tak
uvidíme, co ten přinese. Jinak je tady v Praze i okolí vidět spousta zajímavých nových staveb. Spíš jde ale o rodinné domy
nebo o menší projekty. Pak jsou ale takové
ty masové projekty, u kterých se obávám,
že bylo myšleno spíše na kvantitu a velké
zisky a ne na kvalitu. Problém jsme ale my
spotřebitelé, protože to přijímáme a kupujeme. Samozřejmě nelze všechno házet do
jednoho pytle. Jsou tady i dobré projekty,
ale ve většině případů mi připadá, že jde
o takové trochu lepší paneláky.
Na co by se lidé, kteří si pořizují nové
bydlení, měli zaměřit?
Měli by se zajímat víc o dispozice a o to,
jak jsou jednotlivé místnosti rozložené, jak
jsou velké obývací pokoje, kuchyně, jaké
jsou proporce a jednotlivé návaznosti.
Není to o tom: „Já chci mít obývák tady
a koupelnu tady.“ Je to spíše otázka toho,
jak trávíte s rodinou ráno, jak odpoledne,
kde jíte, kam kdo chodí spát a tak dále. Na
jednu stranu je bydlení z hlediska architektury možná nejjednodušší, protože si myslíme, že tomu všichni rozumíme, neboť
všichni někde bydlíme. Zároveň je to ale
to nejkomplikovanější, protože je to strašně subjektivní. Každý má rád něco jiného.
Pracovala jste řadu let v Anglii. Vnímá-

te nějaké rozdíly v tom, jak vypadají
nové byty tam a tady?
V Anglii se běžně rezidenční projekty dělají tak, že se postaví a navrhne jak celý
dům, tak i všechny interiéry. Byty mají hotové kuchyně, koupelny, podlahy nebo vestavěné skříně. Jediné, co se tam nedává,
jsou podlahové krytiny do ložnic. Tady
mám pocit, že lidé přebírají takový zvláštní holobyt. Máte někdy na výběr z nějakých standardů, ale často si lidé řeknou:
Ne, koupím si to sám. Nevím, jestli je to
opravdu tím, že si raději sami pak byt zařídí, nebo mají strach z toho, že jim někdo
podsune něco nekvalitního. Přitom když
developer staví dvě stě bytů a koupí dvě
stě kuchyní, tak může mít velmi kvalitní
kuchyň za hodně slušnou cenu.
Zmínila jste, že dnešní stavby jsou
mnohdy trochu lepší paneláky. Asi těžko by se hledal jiný typ stavby tolik
spjatý se socialismem. Mnoho lidí na
ně dodnes nadává, ale nenašla byste
na nich i něco pozitivního?
Samotná ta stavba je nejspíš poměrně udržitelná, a to z toho důvodu, že se používaly typové prvky. Všechno to jsou velmi podobné prvky – stejné rozpony, stejné velikosti. Takže se velmi rychle dalo zastavět
mnoho metrů čtverečních. Sama jsem
v paneláku bydlela a zrovna v mém případě ani dispozice bytu nebyla vůbec špatná. Asi to bylo tím, že samotné plány velmi efektivně počítaly s metry. Nevznikala
žádná zbytečná místa. Velká nevýhoda,
která je obecně dodnes problémem sídlišť,
je ta, že se postaví ohromné množství bytových domů, do nichž se nahrnou stovky
a tisíce lidí, kteří se neznají a nemají spolu
nic společného. Buď se skamarádí, nebo
ne. To je ale asi spíš otázka pro sociologa.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Uhlíř: Písnička Není nutno
je mojí osobní hymnou

Jaroslav Uhlíř složil písničku Není nutno na objednávku pro pohádkový film
Tři veteráni. Předlohou mu byl text
Zdeňka Svěráka. „Druhá sloka se liší od
první, chybí v ní totiž slabika,“ prozradil Uhlíř na rádiu Český Impuls AM
981. „Možná, že to trochu pomohlo i slávě té písničky,“ dodal Uhlíř. Když začal
s písničkou objíždět letní kina, publikum si ji okamžitě oblíbilo. Ve filmu

zpívají Není nutno Rudolf Hrušínský,
Josef Somr a Petr Čepek. Jaroslav Uhlíř
povýšil písničku Není nutno na svoji
osobní hymnu. Na koncertech legendární „vadí – nevadí“ zpívají diváci. Vždy
bez jediné chybičky.
Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natož aby se brečelo...
(Hudba: J. Uhlíř, text: Z. Svěrák)
Jak vznikla písnička Ivana Mládka
Zkratky, uslyšíte ve středu v 11:30 na
rádiu Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls můžete poslouchat na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)
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Bivoj i Perla. Superlasery
pomůžou v boji s nádory

Vědci budou v centru v Dolních Břežanech poprvé zkoumat v laboratořích extrémní
fyzikální jevy, například simulaci dějů uvnitř hvězd. Významně tak mohou přispět
k vývoji kvalitních a levných protonových zdrojů k léčbě zhoubných nádorů, zkoumat
budou také vnitřní stavbu živých buněk nebo například simulovat a bádat o prostředí
uvnitř obřích planet.
■ Stavba budovy Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vyšla na 6,8 miliardy korun
a je naprostým unikátem. Pět superlaserů už má jména – Lucifer, Krakatit, Amos, Perla
a Bivoj. V anketě je navrhli a vybrali fanoušci vědy.
■ Dolnobřežanský objekt z architektonické dílny Viktorie Součkové dostal prestižní
mezinárodní ocenění MIPIM za Nejlepší průmyslový a logistický projekt. Cena se
každoročně uděluje ve francouzském Cannes na veletrhu realit a investičních příležitostí.
Akce se koná ve stejných prostorech jako slavný filmový festival a na veletrh zavítalo na
250 tisíc lidí, především zástupci developerských a realitních společností, architekti či
představitelé mnoha světových měst.
■ Cenu MIPIM ze staveb v Česku dostala v minulosti budova Main Point Karlin v kategorii
kancelářských objektů. Stalo se tak v roce 2012.
Zdroj: iDNES.cz
■

Aby stíhal, létá vrtulníkem
ČR | Hitmaker Michal David vyslal letos coby producent do kin snímek Decibely lásky. Na ten v Česku přišlo 190 tisíc diváků, na Slovensku přibližně třicet
tisíc. „Spokojenost je veliká, protože
jsme čtvrtý nejúspěšnější český film na
trhu za tento rok,“ pochlubil se v éteru
zpěvák, který byl hostem pořadu Fanda
a jeho česká banda na rádiu Impuls.
Projekt pro Davida znamenal producentský filmový debut. Do dalšího se
ale prý jen tak nepohrne. „Myslím, že
mi to jako zkušenost jednou bohatě stačilo,“ říká.
Držet se tedy bude nadále spíše muzikantského řemesla, ve kterém se mu
daří nejvíc. Ačkoli má na svém kontě
řadu dnes už nesmrtelných hitů, o tom,
který z nich je ten nej, má David překvapivě jasno. „Myslím, že je to jednoznačně písnička Nonstop,“ nezaváhal ani vteřinu David. Také tento hit pravděpodobně zazní na obřím koncertu Český
mejdan s Impulsem, který se uskuteční

15. října v pražské O2 areně. Michal David na něm nebude chybět a na pódium
pozve jako hosty i Leonu Machálkovou
či Sagvana Tofiho.
Ve studiu rádia Impuls padla řeč i na
zpěvákovo velké hobby – auta. „Za svůj
život jsem vystřídal takových dvacet
vozů. Ale říkám, že je lepší létat vrtulníkem, když poslouchám, co se dneska
všechno děje,“ zavtipkoval David. Zase
taková nadsázka to ale nebyla. Přiznal totiž, že jeho program je v příštích dnech
tak nabitý, že se na jednu z akcí skutečně bude muset dopravit soukromým vr(vrm)
tulníkem, aby vše stíhal.
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Nemoc jako „suvenýr“ z dovolené
Sedm z deseti Čechů cestujících do exotičtějších destinací postihnou zdravotní obtíže. Na co si dát pozor?
5plus2
■ RÁDCE
Cestovatelský základ?
Obrňte se proti žloutence
Za základní preventivní opatření považují lékaři očkování proti žloutence typu A.
A to nejen v případě, že se chystáte do dalekých exotických destinací. Právě žloutenka typu A patří k nejčastěji dováženým nemocím, proti kterým přitom existuje očkování. K přenosu dochází orální
cestou. Nebezpečí představují místa, kde
nemůžete dodržovat hygienické standardy, či případy, že sníte jídlo pochybného
původu nebo vypijete nekvalitní vodu.
Zvážit byste měli i možnost kombinované vakcíny proti hepatitidám A a B. Žloutenku si můžete snadno přivézt i jako nechtěný „suvenýr“ spojený se zábavou.
Snadno se totiž přenáší při tetování nebo
piercingu a také při pohlavním styku.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Ochranu před žlutou
zimnicí zapište do průkazu
Toto virové onemocnění způsobuje rozsáhlé epidemie v tropických oblastech.
Ohrožovat může cestovatele, kteří míří

do rovníkové Afriky a Jižní Ameriky.
Největší riziko nákazy panuje v městských a venkovských oblastech. Nemoc
se přenáší bodnutím komára, který nasál infikovanou krev. Jejím vlivem mohou být poškozena játra a může se rozvinout žloutenka. Očkování se musí provést alespoň deset dní před cestou a je
zapotřebí zapsat jej do mezinárodního
očkovacího průkazu.

ale také některých částí Asie používejte
účinný repelent a dbejte na to, aby vaše
ubytování bylo vybavené moskytiérou.
Podle toho, do jaké země se chystáte,
proberte další možnosti prevence se
svým lékařem. Je možné, že navrhne užívání speciálních léků proti malárii.

Proti malárii očkování není,
pomůže ale i repelent

Nakazit se tímto horečnatým onemocněním je možné všude na světě. Nejrizikovější je ale pobyt v oblastech jihovýchodní Asie nebo Střední a Jižní Ameriky. Bolesti hlavy, nechutenství a nevolnost, což jsou první příznaky tyfu, se objevují už po několika dnech od onemocnění. Později se přidávají vysoké horečky. Očkování je dostupné pro dospělé
a děti starší dvou let, doporučuje se podstoupit jej minimálně 10 až 14 dní před
cestou. Jedna očkovací látka stojí zhruba kolem 500 korun.
(vrm)

Malárie je infekční nemoc a způsobuje
ji krevní parazit, kterého na člověka přenáší komár svým bodnutím. Na malárii
ve světě ročně umírá půl milionu lidí.
Hlavním příznakem nemoci je záchvat
horečky doprovázený zimnicí a třesavkou. Projevit se může už týden po kousnutí komárem, ale klidně také až po několika měsících. Při cestování do tropické a subtropické Afriky, Jižní Ameriky,

Tyfus vás může ohrozit
prakticky kdekoliv

INZERCE

Na Záhřeb! První mezinárodní
leteckou linku zastínila havárie

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

AKČNÍ LETNÍ

Volejte zdarma

800 200 280

PŮJČKA

RODINNÁ DOVOLENÁ
Až 2 děti ZDARMA!

Česká jednička na Jadranu

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU
NEMIRA - Villa Ina
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BAŠKO POLJE - depandance Alem
PROMAJNA - pavilon Dukić A
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - penzion Posejdon
RABAC - hotel Girandella
GRADAC - hotel Neptun

BS
BS
PP
PP
PP
PP
PP
PP

9.7.–16.7.
3 490 Kč/os.
4 490 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 990 Kč/os.
7 990 Kč/os.
8 490 Kč/os.
8 490 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování,
PP - polopenze). Příplatek za autobusovou dopravu - 2 400 Kč/os.

www.ckvt.cz

800 567 567

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Když v úterý 1. července 1930 odstartoval z pražského letiště Kbely celokovový americký letoun Ford 5, byla to velká
sláva. Mířil do Záhřebu a šlo o první pravidelnou mezinárodní linku teprve sedm let
staré letecké společnosti Československé
aerolinie (ČSA). Do té doby se pravidelně
létalo jen vnitrostátně – především z Prahy do Bratislavy, Košic či Brna.
Novinku v dopravě ale po pár týdnech
zastínila tragédie. Letoun Ford 5 spadl v
srpnu ve vesnici Bedřichov u Jihlavy. Zemřeli oba piloti, technik a deset cestujících, což tuto událost pasovalo na největší
prvorepublikovou leteckou havárii. Přežil
ji jediný pasažér, profesor Vojtěch Kraus.
Letadlo tak zmizelo z flotily ČSA a do
Jugoslávie začaly létat dva stroje československé výroby. Díky oblíbenosti chorvatského pobřeží se počet spojů zvyšoval a Čechoslováci létali už i do přímořského Sušaku, dnešní Rijeky a do Splitu. Na tyto destinace vyčlenily ČSA speciální obojživelný
stroj Saunders Roe A.19 Cloud, který zakoupily v roce 1933 od Britů a osadily ho
silnějšími domácími motory. Za klidného
počasí stroj přistával na mořské hladině a
taktéž z ní i startoval – tzv. Jadranský expres se stal turistickou atrakcí a ČSA ho využívaly jako svou reklamu, deklarovaly
cestujícím nejrychlejší dopravu do hotelů
stojících na pobřeží moře.

Síť spojů se dál rozšiřovala, ČSA začaly
létat do Rumunska. Nejdelší meziválečný
let spojil 2. září 1936 Prahu s Moskvou. Let
byl dlouhý necelých 2 500 km a trval 10 až
11 hodin s mezipřistáními v Užhorodě,
Kluži, Jasech, Kyjevě a Brjansku.
V roce 1937 zahájilo provoz letiště Praha-Ruzyně a v letadlech se objevily první
letušky. Tou úplně první byla Marie Stará
alias Mája. Při jednom letu z Benátek vysadily letadlu všechny tři motory. Jedna německá cestující však zpanikařila a v náhlém hnutí mysli se snažila protlačit do kokpitu. Mája rozhodným zásahem ženu zpacifikovala a všichni ostatní cestující zůstali způsobně sedět. Za to udělil ředitel benátského letiště Máje vyznamenání.
Konec ČSA přišel s německou okupací.
Nacisté stroje zabavili a 17. srpna 1939
byla zahájena likvidace společnosti. Někteří zaměstnanci odešli do zahraničního odboje, mnozí se zapojili do odboje domácího. ČSA byly obnoveny až po válce. (jos)

Letušky se v československých aeroliniích objevovaly od roku 1937.
FOTO | ARCHIV ČESKÝCH AEROLINIÍ
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Fotbalové utěšitelky
Čeští fotbalisté na mistrovství Evropy ve Francii rozhodně
neoslnili a zklamání z rychlého vyřazení odjeli rozdýchávat
na dovolenou. Na ﬁasko zapomínají v náruči krásných žen.

Jedenáct let trvalo, než si kapitán fotbalové reprezentace
Tomáš Rosický odvedl k oltáři svou přítelkyni Radku
Kocurovou. Ta se v roce 2002 stala druhou českou vicemiss
a později působila jako rosnička na TV Nova. Když se před
dvěma lety brali v úzkém rodinném kruhu, který tvořilo
pouze sedm hostů, jejich zatím jedinému synovi Tomáši
juniorovi byl už jeden rok. Dítě je to doslova vymodlené,
protože o prvního potomka Radka přišla v roce 2011
v pátém měsíci těhotenství. Smutná událost ale pár stmelila.
S novináři ovšem o svém soukromí v zásadě nemluví.

FOTO: ARCHIV MAFRA

Ačkoli je jim oběma teprve 26 let,
manželský pár tvoří Tomáš a Klára
Necidovi už pátým rokem, předtím
spolu tři roky randili. Klára s Tomášem
strávila několik sezon v Rusku během
jeho angažmá v CSKA Moskva, nyní je
jeho působištěm turecký Bursaspor.
V srpnu oslaví první narozeniny jejich
prvorozený a zatím
jediný syn Alex.

Pavel Kadeřábek se po zklamání na Euru těšil domů
možná o něco víc než jeho týmoví spoluhráči. V Česku
na něj totiž netrpělivě čekala jeho snoubenka, bývalá
miss Tereza Chlebovská. Na francouzských tribunách
chyběla proto, že je v sedmém měsíci těhotenství.
„Udělám vše, abych si to oslovení supertáta zasloužil.
Na tomto krásném ultrazvuku je naše už teď milované
miminko. Jsme strašně šťastný a moc se těšíme. Miluju
budoucí maminku,“ pochlubil se na konci dubna se
šťastnou novinkou fotbalista. O měsíc dříve svou
vyvolenou požádal o ruku.

David Lafata má
po zpackaném
evropském
šampionátu hned
trojnásobnou
útěchu. Kromě
jeho krásné
manželky Kamily
se o to postarají také
jeho dvě ratolesti Toník
a Vanda. Lafatová
podle svých slov fotbal
miluje a na ligové zápasy
manželovy domovské
Sparty chodí i s dětmi.

„Hrozně mi imponuje, jak je v životě ambiciózní.
Neveze se, nezamyká se do zlaté klece. Je
skvělá,“ tak hovoří o své ženě Martině brankář
fotbalové reprezentace Petr Čech. Znají se
už od studentských let. Chodili spolu
do třídy na plzeňském sportovním
gymnáziu. „Na hlavě nosil mikádo,
už v patnácti mu rostly vousy
a holky po něm pokukovaly
od prváku do čtvrťáku. Sympaťák,“
zavzpomínala v jednom z rozhovorů
Čechová která je duší
Martina Čechová,
také sportovkyně. Léta se závodně
věnovala aerobiku, později se stala
lektorkou. S manželem vychovávají
dceru Adélku a syna Damiána. Oba
už chodí do školy v Anglii, kde
rodina žije.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 2. července 2016

ČT1
8.40

Rozpaky kuchaře Svatopluka (1/13)
9.45 Toulky za cechy a řemesly 10.10
Nejlepší Bakaláři 11.05 Všechnopárty

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby - letní speciál
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Duch času
14.10 Jak se Matěj učil čarodějem
15.00 Přátelé
16.15 Příběhy slavných - F. Holzmann
17.05 Sedm bílých plášťů
18.20 Kluci v akci - letní speciál
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2016
19.55 Branky, body, vteřiny
INZERCE

KOMEDIE

NOVA
6.20
6.50
7.15
7.45
8.15
8.40
10.40
12.30
13.25
14.30
17.10
19.30

Senzační Spiderman (13)
Avengers: Sjednocení II (22)
Robot a příšerka (10)
Tom a Jerry III (16)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (23)
Turner a Hooch
Komedie (USA, 1989)
Zlaté dítě
Komedie (USA, 1986)
4 svatby
4 svatby
Vzkaz v lahvi
Romantický film (USA, 1999)
Pomáda
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

Prima
6.25
6.55
7.25
8.40
9.55
11.45
14.05
16.20
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Wolverine (1)
Ninjago
Autosalon
Ohnivý kuře (36)
Toy Story: Příběh hraček
Animovaná rodinná komedie
(USA, 1995). Režie J. Lasseter
Ségra tropí hlouposti
Rodinná komedie (USA, 2010)
Vraždy v Midsomeru IV
Krimiseriál (VB, 2000)
Přístav (6)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

HISTORICKÝ

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

SÉRUM PRAVDY

5.10 Gilmorova děvčata VI (13) 5.55 Tom a Jerry letí
na Mars 7.00 Vražedná čísla V (2) 7.55 Dr. House VII
(1) 8.45 Dr. House VII (2) 10.00 Gilmorova děvčata
VI (14) 10.55 Gilmorova děvčata VI (15) 11.50 Zlaté
rybky 13.40 Bláznivá dovolená v Evropě, komedie
(USA, 1985) 15.35 Černý korzár, dobrodružný film
(It., 1976) 17.50 Super 8, sci-fi film (USA, 2011)
20.00 Shrek, animovaný film (USA, 2001) 21.50
Bratrstvo ticha, thriller (Fr., 2003) 23.40 Všechny
jsou zadané, komedie (It., 2010)

Prima cool
7.25 Autosalon 8.20 Hrdinové: Znovuzrození (1, 2)
10.15 Nultá hodina (2) 11.10 24 hodin: Dnes neumírej (3) 12.05 Top Gear III (7) 13.20 24 hodin: Dnes
neumírej (3) 14.15 Simpsonovi XII (13) 14.45 Simpsonovi XII (14) 15.15 Simpsonovi XII (15) 15.45
Simpsonovi XII (16) 16.15 Re-play 16.50 Applikace
17.20 Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi XII (17) 18.30
Simpsonovi XII (18) 18.55 Simpsonovi XII (19) 19.30
Simpsonovi XII (20) 20.00 Ničivá hrozba, katastrofický film (Kan., 2004), hrají D. Bernhardt, R. Plattová, L. Day 22.05 Dostaň ho tam, komedie (USA,
2010), hrají J. Hill, R. Brand, R. Byrneová, C. Meaney
0.15 Re-play 0.45 Applikace 1.20 Aliho parťáci

Prima Max

774 335 503

20.10 Tady hlídám já!
Rodinná komedie (ČR, 2012).
Hrají L. Vaculík, J. Ježková,
V. Divišová, S. Stašová, P. Nový
21.55 Angelika, markýza andělů
Romantický film (Fr., 1964).
Hrají M. Mercierová, R. Hossein,
J. Rochefort, G. Gemma a další
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Muž, který se mi líbí
Komediální drama (Fr./It., 1969).
Hrají A. Girardotová, J.-P. Belmondo, M. P. Conteová a další
1.40 Manéž Bolka Polívky
2.50 Padající květináč
3.20 Brno Open 2009
4.00 Bolkoviny
4.55 Pod pokličkou

Nova Cinema

20.20 Sherlock Holmes: Hra stínů
Akční krimidrama (USA, 2011).
Hrají R. Downey ml., J. Law,
N. Rapaceová, S. Fry, J. Harris
22.50 Aljaška v plamenech
Akční film (USA, 1994). Hrají
S. Seagal, M. Cain, J. Chen,
J. C. McGinley a další
1.00 John Q
Drama (USA, 2002). Hrají
D. Washington, R. Duvall,
J. Woods, A. Hecheová, E. Griffin.
Režie N. Cassavetes
3.15 Turner a Hooch
Komedie (USA, 1989). Hrají
T. Henks, M. Winninghamová,
C. T. Nelson, R. VelJohnson
a další
4.45 Novashopping

20.15 Patriot
Historický film (USA, 2000).
Hrají M. Gibson, H. Ledger,
J. Richardsonová a další. Režie
R. Emmerich
23.45 Zemřít je snadné
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Lundgren, M. Molinarová,
Z. Baharov, H. Shopov a další.
Režie D. Lundgren
1.45 Záhadná žena 2: Fotografie
Mysteriózní drama (USA, 2005).
Hrají K. Martinová, C. Williams,
N. Siemaszková a další
3.30 Vraždy v Midsomeru IV
Temný podzim. Krimiseriál
(VB, 2000). Hrají J. Nettles,
D. Casey, R. Glenister, N. Henson,
A. Howard a další

8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.15 Ninjago 9.45
Wolverine (1) 10.15 Malé královny krásy III (7) 11.15
Wolffův revír III (12) 12.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (7) 13.15 Božské dorty od Markéty 13.45
Wolffův revír III (13) 14.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8) 15.45 Útěk z vězení 17.50 Božské dorty
od Markéty 18.25 Malé královny krásy III (8) 19.20
Rozpal to, šéfe! 20.15 Hawaii 5-0 IV (4) 21.10 Hawaii
5-0 IV (5) 22.05 Tenká červená linie, válečný film
(USA, 1998), hrají S. Penn, G. Clooney, W. Harrelson,
N. Nolte, J. Travolta a další 1.35 Dobrá manželka IV
(11) 2.30 Dostaň ho tam, komedie (USA, 2010), hrají
J. Hill, R. Brand, R. Byrneová, C. Meaney, L. Facioli

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Hluboký vesmír II (9) 8.45
Octavia cup (3) 9.10 Wimbledon 2016 11.15 Wimbledon 2016 13.30 Arrow II (14) 14.35 Kobra 11 VII
(3) 15.35 Hvězdná brána: Hluboký vesmír II (9)
16.30 Eco Challenge Fidži (5) 17.20 Trumfové eso,
western (It., 1968) 19.30 Hvězdná brána: Hluboký
vesmír II (10), sci-fi seriál (Kan./USA, 2009) 20.20
Kobra 11 XX (1, 2), krimiseriál (N, 2015) 22.05 Kraťas
Martina Čermáka 22.15 RocknRolla, akční film (VB,
2008) 0.15 K.O. Night (813)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 134

neděle 3. července 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.25
17.20
18.55
19.00
19.45
19.54
19.55
20.10
21.40
22.39
22.40
0.15
0.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Kde bydlely princezny 6.45 Banánové perličky 7.15 Po stopách hvězd 7.45
Slovácko sa nesúdí (1, 2) 9.05 Úsměvy Oldřicha Vlacha 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00 Poste restante (1/7)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O uloupené divožence
Červánková královna
Artuš, Merlin a Prchlíci
Komedie (ČR, 1995)
Komici na jedničku
Andělské oči
Komedie (ČR, 1994)
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2016
Losování Sportky a Šance
Branky, body, vteřiny
Společník
Komedie (ČR, 2003)
Šéfe, to je věc
Výsledky losování Šťastných 10
Komisař Moulin
Evergreeny Gustava Broma
Padající květináč

NOVA
6.00
6.25
6.55
7.25
7.55
8.15
9.35
11.05
12.35
14.45
16.50
19.30
20.20
22.45
1.05
2.05
3.55
4.55

Senzační Spiderman (14)
Avengers: Sjednocení II (23)
Robot a příšerka (11)
Tom a Jerry III (17)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (24)
Medvídek Pú
Gympl s (r)učením omezeným
(82)
My tři a pes z Pětipes
Rodinný film (ČR, 1971)
Dožeň, co se dá!
Komedie (USA, 1999)
Rozchod
Komedie (USA, 2006)
Obsluhoval jsem anglického krále
Komediální drama (ČR, 2006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (5, 6)
Dannyho parťáci
Krimikomedie (USA, 2001)
Odložené případy IV
Dožeň, co se dá!
Komedie (USA, 1999)
Gympl s (r)učením omezeným
(82)
Novashopping

6.05
6.35
7.05
8.05
9.15
11.10
13.15
15.25
16.50
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.40
1.45

Prima

Nova Cinema

Wolverine (2)
Ninjago
Největší tankové bitvy II (10)
Vinaři (1)
Taxi, taxi
Akční komedie (Fr., 2000)
Big Ben (6)
Smrt v pivovaru. Seriál (N, 1996)
Vraždy v Midsomeru V
Zkažené ovoce. Krimiseriál
(VB, 2001)
Přístav (7)
Španělský večírek. Komediální
seriál (ČR, 2015)
Rozpal to, šéfe!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Všechny moje lásky (21)
Recept na šťastný život. Seriál
(ČR, 2015)
Ano, šéfe!
Zrádný prsten
Thriller (Kan., 2009)
Prostřeno!
Vegas (14)

5.30 Černý korzár 7.25 Zlaté dítě 9.35 Pomáda
11.50 Super 8 14.05 Shrek, animovaný film (USA,
2001) 15.45 Sherlock Holmes: Hra stínů, akční
krimidrama (USA, 2011) 18.15 Policie Battle Creek
(4, 5) 20.00 Švindlíři, krimikomedie (USA, 2003)
22.20
Strach.com,
koprodukční
horor
(Luc./N/USA/VB, 2002) 0.25 Bezohlední (2)

Prima cool
6.45 Autosalon 7.35 Těžká dřina 8.10 Applikace
8.45 Re-play 9.15 Aliho parťáci 9.50 Nultá hodina
(3) 10.45 24 hodin: Dnes neumírej (4) 11.40 Top
Gear III (8) 12.55 24 hodin: Dnes neumírej (4) 13.55
Simpsonovi XII (17-20) 15.55 Ničivá hrozba 17.55
Simpsonovi XII (21) 18.30 Simpsonovi XIII (1-3)
20.00 Já, padouch 22.05 Živí mrtví V (1) 23.05
Těžká dřina 23.40 Autosalon 0.45 Živí mrtví V (1)

Prima Max
9.35 Wolverine (2) 10.05 Malé královny krásy III (8)
11.05 Wolffův revír III (13) 12.05 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (8) 13.05 Božské dorty od Markéty
13.40 Wolffův revír III (14) 14.40 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (9) 15.40 Do hlubiny 17.55 Božské dorty
od Markéty 18.30 Malé královny krásy III (9) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVIII
(1, 2) 22.05 Patriot, historický film (USA, 2000)

pondělí 4. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Bydlení
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Okouzlení VIII 10.50 Abeceda hvězd 11.30 Po stopách hvězd

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O labuti
13.30 Pan Tau (1/33)
13.55 Když je v Praze abnormální hic
14.35 Doktorka Quinnová III
15.20 Kojak IV
16.10 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2016
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Panoptikum města pražského
21.05 Reportéři ČT
21.45 Hříšní lidé města brněnského
22.45 Kriminalista
23.45 Kriminálka Paříž
0.40 AZ-kvíz

5.55
7.10
8.30
10.45
12.00
12.40
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.25
18.50
19.30
20.20
22.45
4.30
5.30
5.50

Medvídek Pú
Animovaný film (USA, 2011)
My tři a pes z Pětipes
Rodinný film (ČR, 1971)
Redakce (5, 6)
Kriminálka Anděl II (5)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (3)
Dr. House VII (3, 4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (557)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (6)
Dva a půl chlapa VI (6)
Hospoda (6)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Zodiac
Thriller (USA, 2007)
Novashopping
Scooby-Doo: Vítězné góly
Scooby-Doo: Tréma před
vystoupením

Prima
6.20
6.50
7.20
9.10
11.05
12.05
13.05
14.05
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.30

Wolverine (3)
Friends
M.A.S.H (146, 147)
Místo činu: Kolín (26)
Franziska. Krimiseriál (N, 2014)
Policie Hamburk VII (19)
Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex II (12)
Krimiseriál (N/Rak., 1994)
Castle na zabití III (6)
Krimiseriál (USA, 2010)
Julie Lescautová (9)
Rozchod. Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (8)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (2)
Komediální seriál (ČR, 2014)
TOP STAR magazín
Oslavy
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (26)
Policie Hamburk VII (19)

Nova Cinema
5.30 Turner a Hooch 7.50 Vzkaz v lahvi 10.30
Švindlíři 13.15 Obsluhoval jsem anglického krále
15.45 Magická hlubina 18.10 Gilmorova děvčata VI
(16, 7) 20.00 Za plotem, animovaná rodinná komedie (USA, 2006) 21.40 První rána, akční film (USA,
1996) 23.25 Vražedná práva (4) 0.25 Dannyho
parťáci, krimikomedie (USA, 2001)

Prima cool
9.50 Futurama VII (3) 10.20 Hvězdná brána V (20)
11.15 Hawaii 5-0 IV (17) 12.15 Top Gear III (7) 13.25
Simpsonovi XII (21) 13.55 Simpsonovi XIII (1-3)
15.25 Applikace 15.55 Futurama VII (4) 16.25
Hvězdná brána V (21) 17.20 Alias III (1) 18.20 Simpsonovi XIII (4-7) 20.15 Grimm V (11) 21.25 Teorie
velkého třesku IX (6) 22.00 Killjoys: Vesmírní lovci
(3) 22.55 Beowulf a Grendel 0.45 Grimm V (11)

Prima Max
9.15 Ninjago 9.45 Wolverine (3) 10.15 Malé královny
krásy III (9) 11.10 Wolffův revír III (14) 12.15 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (9) 13.15 Božské dorty od
Markéty 13.45 Wolffův revír III (15) 14.50 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (10) 15.45 Já, padouch
17.45 Božské dorty od Markéty 18.20 Malé královny krásy III (10) 19.20 Vítejte doma VIII (23) 20.15
Ptačí klec 22.50 Brightonský špalek

úterý 5. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Loupežnická pohádka 6.40 O labuti
7.40 Hodina zpěvu 8.25 Záhada
hlavolamu 10.05 Panoptikum města
pražského 10.55 Pan Tau (2/33) 11.25
Cyprián a bezhlavý prapradědeček

12.15 O Šípkové Růžence
13.15 Kačenka a strašidla
14.40 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996)
16.00 Co takhle svatba, princi?
Pohádka (ČR, 1986)
17.30 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2016
19.55 Branky, body, vteřiny
20.05 Sanitka (5/11)
21.10 Byl jednou jeden dům: Stěhovavá trafika
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Rozmarné léto
Komedie (ČR, 1967)
23.35 Kriminálka Paříž
0.30 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Kde bydlely princezny

7.30
9.20
11.10
12.40
14.50
16.35
18.50
19.30
20.20
21.35
23.40

2.10
3.55
4.35
5.40

Jako kočky a psi
Komedie (USA, 2001)
O Rampelníkovi
Pohádka (Rak., 2007)
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Krotitelé duchů
Komedie (USA, 1984)
Madagaskar
Animovaný film (USA, 2005)
Donšajni
Komedie (ČR, 2013)
Hospoda (7)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (7)
Pistole. Krimiseriál (ČR, 2010)
Případ mrtvého muže
Krimifilm (ČR, 1974)
Vlk
Horor (USA, 1994). Hrají
J. Nicholson, M. Pfeifferová,
J. Spader, K. Nelliganová a další
Krotitelé duchů
Komedie (USA, 1984)
Dr. House VII (3)
Novashopping
Scooby-Doo: Strašidelné hry

6.05
6.35
7.05
8.35
10.35
12.20
14.10
15.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.55
23.55
1.40

Prima

Nova Cinema

Wolverine (4)
Friends
Kačeří příběhy: Poklad ze
ztracené lampy
Animovaný film (USA, 1990)
Toy Story 2: Příběh hraček
Animovaná komedie (USA, 1999)
Tři chlapi v chalupě
Filmová komedie (ČR, 1963)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Dívka v modrém
Filmová komedie (ČR, 1939)
Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sherlock: Skandál v Belgravii
Krimifilm (VB, 2010)
Češi na cestách
Prostřeno!
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Dívka v modrém
Filmová komedie (ČR, 1939)

5.05 Vražedná čísla V (3) 5.45 Dr. House VII (3, 4)
7.40 Dožeň, co se dá! 10.10 Magická hlubina 12.35
90210: Nová generace V (11) 13.30 Gilmorova děvčata VI (16, 17) 15.45 Za plotem 17.20 Království II
(22) 18.10 Gilmorova děvčata VI (18, 19) 20.00
Jaguár, dobrodružný film (Fr., 1996) 22.10 Sex
a svobodná matka 0.10 Vražedná práva (5)

Prima cool
8.55 Vítejte doma VIII (23) 9.50 Futurama VII (4)
10.20 Hvězdná brána V (21) 11.15 Hawaii 5-0 IV (18)
12.15 Top Gear III (8) 13.25 Simpsonovi XIII (4-7)
15.25 Teorie velkého třesku IX (6) 15.55 Futurama
VII (5) 16.25 Hvězdná brána V (22) 17.20 Alias III (2)
18.20 Simpsonovi XIII (8-11) 20.15 Top Gear speciál:
Festival v Sydney 21.25 Teorie velkého třesku IX (7)
21.50 Partička 22.35 Smrtící tornádo 0.30 Partička

Prima Max
9.40 Malé královny krásy III (10) 10.40 Wolffův
revír III (15) 11.40 Doktor z hor: Nové příběhy VII
(10) 12.40 Božské dorty od Markéty 13.10 Wolffův
revír III (16) 14.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
15.15 Ptačí klec, komedie (USA, 1996) 17.45 Božské
dorty od Markéty 18.20 Malé královny krásy III (11)
19.20 Vítejte doma VIII (24) 20.15 Armstrongova
lež 22.55 Čínský syndrom, thriller (USA, 1978)

středa 6. července 2016
6.00

12.15
13.15
14.40
15.55
17.30
18.55
19.00
19.45
19.53
19.55
20.10
21.20
22.49
22.50
23.45
0.45
1.25

ČT1

NOVA

Doktorská pohádka 6.45 O Terezce
a paní Madam 7.35 O princi Truhlíkovi 8.35 Rozmarné léto 9.50 Sanitka
(5/11) 10.50 Pan Tau (3/33) 11.30
Vojtík a duchové. Pohádka (ČR, 1997)

6.00 Scooby-Doo: Záhada kolem
Wrestlemanie
Animovaný film (USA, 2014)
7.50 Jako kočky a psi: Pomsta
prohnané Kitty
Komedie (USA, 2010)
9.25 O Nosáčkovi
Pohádka (N, 2008)
11.25 Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
12.55 Krotitelé duchů 2
Komedie (USA, 1989)
15.10 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
Animovaný film (USA, 2008)
16.50 Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977)
18.50 Hospoda (8)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek
21.40 Mentalista VII (3)
22.35 Vzorec pro vraždu
1.05 Krotitelé duchů 2
Komedie (USA, 1989). Hrají
B. Murray, D. Aykroyd a další
3.05 Dr. House VII (4)
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (557)
4.55 Novashopping

Křesadlo
Kačenka a zase ta strašidla
Komedie (ČR, 1992)
Sen o krásné panně
Pohádka (ČR, 1994)
Ať přiletí čáp, královno!
Pohádka (ČR, 1988)
O svatební krajce
Pohádka (ČR, 2003)
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2016
Losování Sportky a Šance
Branky, body, vteřiny
Panoptikum města pražského
Vinnetou a Old Firehand
Western (N/Jug., 1966)
Výsledky losování Šťastných 10
Kriminálka Paříž
Kriminalista
Bolkoviny
Z metropole, Události v regionech plus

Prima
6.15
6.45
7.45
9.45
12.05
14.05
15.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.30
23.45
0.40
2.35

Wolverine (5)
Friends
O princezně na hrášku
Pohádka (USA, 2005)
Příběh hraček 3
Animovaný film (USA, 2010)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Prstýnek
Romantická komedie (ČR, 1945)
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (3)
Věštba. Komediální seriál (ČR,
2014). Hrají V. Postránecký,
J. Smutná, T. Kostková a další
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Prstýnek
Romantická komedie (ČR, 1945)

Nova Cinema
7.30 Poslední mohykán 9.00 Madagaskar 11.05
90210: Nová generace V (12) 12.00 Království II
(22) 12.55 Gilmorova děvčata VI (18, 19) 15.10 Jaguár
17.15 Království III (1) 18.10 Gilmorova děvčata VI
(20, 21) 20.00 Bláznivá, zatracená láska, romantická komedie (USA, 2011) 22.25 Vzbuďte se, vojáci!,
komedie (USA, 1994) 1.00 Vražedná práva (6)

Prima cool
9.55 Futurama VII (5) 10.25 Hvězdná brána V (22)
11.20 Hawaii 5-0 IV (19) 12.20 Top Gear speciál:
Festival v Sydney 13.25 Simpsonovi XIII (8-11) 15.25
Teorie velkého třesku IX (7) 15.55 Futurama VII (6)
16.25 Hvězdná brána VI (1) 17.20 Alias III (3) 18.20
Simpsonovi XIII (12-15) 20.15 Poslední loď II (1)
21.25 Teorie velkého třesku IX (8) 21.50 Partička
22.35 Senna: Legenda formule 1 0.50 Partička

Prima Max
9.10 Wolverine (5) 9.40 Malé královny krásy III (11)
10.35 Wolffův revír III (16) 11.40 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (11) 12.40 Božské dorty od Markéty
13.10 Wolffův revír III (17) 14.10 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (12) 15.10 Armstrongova lež 17.45
Božské dorty od Markéty 18.20 Malé královny krásy
III (12) 19.20 Vítejte doma IX (1) 20.15 Gorily v mlze Příběh Dian Fosseyové 23.10 Smrtící tornádo

čtvrtek 7. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Bydlení
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Komici na jedničku 10.50
Panoptikum města pražského

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Pan Tau (4/33)
13.55 Hity roku
14.40 Doktorka Quinnová III
15.25 Kojak IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2016
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Sanitka (6/11)
21.10 Byl jednou jeden dům
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Taggart
23.10 Motiv II
23.55 Bolkoviny
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.10
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.25
18.50
19.30
20.20
21.35
23.25
0.20
2.10
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce (7)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VI (6)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (4)
Dr. House VII (5, 6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (558)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (7)
Dva a půl chlapa VI (7)
Hospoda (9)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Šéfové na zabití
Komedie (USA, 2011)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (16)
Dr. House VII (5, 6)
Redakce (5, 6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (558)
Novashopping

6.20
6.50
7.20
9.10
11.10
12.10
13.10
14.05
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.20
0.20
2.05

Prima

Nova Cinema

Wolverine (6)
Friends
M.A.S.H (148, 149)
Místo činu: Brémy (1)
Krimiseriál (N, 1997-2001)
Policie Hamburk VII (20)
Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex II (13)
Krimiseriál (N/Rak., 1994)
Castle na zabití III (7)
Krimiseriál (USA, 2010)
Julie Lescautová (10)
Malý svědek. Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (9)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Rosamunde Pilcherová:
Kandidáti na lásku
Romantické drama (N, 2015)
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (1)
Policie Hamburk VII (20)

7.00 Jako kočky a psi 8.45 Madagaskar 2: Útěk do
Afriky 10.50 90210: Nová generace V (13) 11.45 Království III (1) 12.40 Gilmorova děvčata VI (20, 21) 14.55
Bláznivá, zatracená láska 17.15 Království III (2) 18.10
Gilmorova děvčata VI (22) 19.05 Gilmorova děvčata
VII (1) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IV (2, 3)
22.00 Rapsodie v Miami 0.00 Vražedná práva (7)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (1) 9.55 Futurama VII (6)
10.25 Hvězdná brána VI (1) 11.25 Hawaii 5-0 IV (20)
12.25 Poslední loď II (1) 13.25 Simpsonovi XIII (12-15)
15.25 Teorie velkého třesku IX (8) 15.55 Futurama
VII (7) 16.25 Hvězdná brána VI (2) 17.20 Alias III (4)
18.20 Simpsonovi XIII (16-19) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku IX (9) 22.00 Dračí oči 23.55
Nejsem do tebe blázen (2) 0.20 Firefly (6)

Prima Max
10.20 Wolffův revír III (17) 11.20 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (12) 12.20 Božské dorty od Markéty
12.50 Wolffův revír III (18) 13.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (13) 14.50 Gorily v mlze - Příběh Dian
Fosseyové 17.45 Božské dorty od Markéty 18.20
Malé královny krásy III (13) 19.20 Vítejte doma IX (2)
20.15 Ještě větší blbec, než jsme doufali 22.05
Senna: Legenda formule 1 0.15 Spravedlnost v krvi V

pátek 8. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Bydlení
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Z Divadélka pod věží 10.55
Sanitka (6/11)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Pan Tau (5/33)
14.00 Reportéři ČT
14.45 Doktorka Quinnová III
15.35 Tak neváhej a toč speciál
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Toulky za cechy a řemesly (2/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2016
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Legendy televizní zábavy
23.40 Případy detektiva Murdocha VII
0.25 AZ-kvíz
0.45 Zpráva o sešlosti

5.55
8.50
9.10
10.15
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.10
23.50
0.45
2.35
3.00
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce (8)
Kriminálka Anděl II (7)
Dva a půl chlapa VI (7)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (5)
Dr. House VII (7, 8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (559)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (8)
Dva a půl chlapa VI (8)
Hospoda (10)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008)
Zakázané uvolnění
Komedie (ČR, 2014)
Mentalista VII (3)
Dr. House VII (7, 8)
Kolotoč
Redakce (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (559)

Prima
6.15
6.45
7.15
8.50
10.55
11.55
12.55
13.55
16.05
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
0.45
1.45
3.30

Wolverine (7)
Friends
M.A.S.H (149, 150)
Místo činu: Brémy (2)
Policie Hamburk VII (21)
Komisař Rex II (14)
Krimiseriál (N/Rak., 1994)
Castle na zabití III (8)
Krimiseriál (USA, 2010)
Julie Lescautová (11)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (10)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Taxi 4
Akční komedie (Fr., 2007). Hrají
S. Naceri, F. Diefenthal a další
Sedm životů
Romantický film (USA, 2008).
Hrají W. Smith, R. Dawsonová
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (2)
Policie Hamburk VII (21)

Nova Cinema
6.45 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 8.15
Vražedná čísla V (4) 9.10 Dr. House VII (5, 6) 11.30
Království III (2) 12.25 Gilmorova děvčata VI (22)
13.25 Gilmorova děvčata VII (1) 14.40 Námořní
vyšetřovací služba IV (2, 3) 16.40 Nebe a dudy
18.10 Gilmorova děvčata VII (2, 3) 20.00 Vánoční
prázdniny 22.10 Odplata 0.20 Vražedná práva (8)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (2) 9.55 Futurama VII (7) 10.25
Hvězdná brána VI (2) 11.25 Hawaii 5-0 IV (21) 12.20
Autosalon 13.25 Simpsonovi XIII (16-19) 15.25 Teorie
velkého třesku IX (9) 15.55 Futurama VII (8) 16.25
Hvězdná brána VI (3) 17.20 Alias III (5) 18.20 Simpsonovi XIII (20-22) 19.50 Simpsonovi XIV (1) 20.15
Hrdinové: Znovuzrození (3) 21.15 Hrdinové: Znovuzrození (4) 22.10 Hon na žraloka 0.05 Firefly (7)

Prima Max
9.40 Wolverine (7) 10.10 Malé královny krásy III (13)
11.10 Wolffův revír III (18) 12.10 Doktor z hor: Nové příběhy VII (13) 13.10 Božské dorty od Markéty 13.40
Wolffův revír III (19) 14.45 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (14) 15.45 Potíže s Arizonou 17.45 Božské dorty od
Markéty 18.20 Malé královny krásy III (14) 19.20 Vítejte doma IX (3) 20.15 Divotvorný hrnec 23.20 Helix
(10) 0.15 American Horror Story: Coven (8)
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Špagetové rychlovky za pár minut
5plus2
■ V KUCHYNI
JOSEF HORA
ČR | Je to sice národní jídlo Italů, ale
v Česku špagety milujeme možná stejně
jako obyvatelé Apeninského poloostrova. A je to i díky tomu, že dnes už není
problém sehnat ty správné ingredience,
abychom špagety nemuseli polévat omáčkou z protlaku, kečupu a šunky a vše zasypávali nastrouhaným eidamem. Dejte
proto přednost kvalitě. K těstovinám se
hodí například rajčata San Marzano a samozřejmě sýr parmezán. Ten pravý italský je sice trochu dražší než jeho náhražky, dá se sehnat za zhruba 35 korun za
100 gramů, ovšem jeho chuť je nenahraditelná. Špagety jsou vhodné ty ze semolinové mouky, díky níž se nerozvaří. V kuchařkách najdete stovky receptů na přípravu různých druhů špaget, 5plus2 vyzkoušel ty, které lze připravit opravdu během několika málo minut. Suroviny, které k jejich uvaření potřebujete, jsou určeny na dvě až tři porce.

Špagety se slaninou a brokolicí
Potřebujeme: 2 lžíce oleje, dvě kuřecí prsa, lžičku soli a pepře, 3 stroužky nasekaného
česneku, 300 gramů brokolice, čtyři plátky slaniny, 2 deci mléka, 100 g strouhaného
parmezánu, 50 g nasekané petržele, 250 g špaget.
Postup: Kuřecí prsa nakrájená na kostičky
rychle osmahneme na oleji, opepříme
a osolíme, přidáme česnek a brokolici
a 2 minuty vaříme. Pak přilijeme mléko,
parmezán, petržel a na kostičky nasekanou
slaninu a přivedeme k varu. Nakonec
promícháme s hotovými špagetami.

Špagety „Marinara“
Potřebujeme: 250 g mletého
masa, půl větší cibule, lžičku
soli a pepře, 1,5 deci mléka, 50
g sekané bazalky, špagety.
Příprava omáčky Marinara:
Osmažíte nakrájenou cibuli,
přidáte 3 stroužky nasekaného
česneku, 1,3 deci červeného vína, necháte vyvařit. Přidáte 400 g rajčat z konzervy, sůl, pepř,
sekanou petržel a 15 minut zahříváte. Postup: Maso osmahněte na oleji, přidejte cibuli, sůl a
pepř. Když maso zhnědne, přidejte omáčku Marinara, mléko a bazalku, zamíchejte špagety.

Špagety s pestem,
špenátem a houbami
Potřebujeme: lžičku oleje, 100 g listů
špenátu, 100 g hub nakrájených na plátky,
lžičku soli a pepře, 1,5 deci pesta,
50 g parmezánu, 250 g špaget.
Postup: V hrnci rozpálíme olej, přidáme
špenát a chvíli mícháme. Přidáme houby,
sůl a pepř a vaříme, dokud se nevypaří
většina vody. Poté přilijeme pesto
a parmezán. Nakonec přidáme
špagety a promícháme.

Špagety s krevetami
Potřebujeme: 3 lžičky másla, 4 stroužky
česneku, 400 g loupaných krevet, lžičku soli
a pepře, šťávu z poloviny citrónu, lžičku
chilli, 50 g nasekané petržele, 250 g špaget.
Postup: V hrnci rozpustíme máslo a přidáme
česnek. Až začne hnědnout, přidáme
krevety, sůl a pepř a počkáme, dokud
krevety nezrůžoví a nenasáknou máslem
a česnekem. Pak přidáme šťávu z citrónu,
čili a petržel a přidáme hotové špagety.

Seržant z Čety, věčný padouch, hvězda Varů
Do českého filmového
epicentra míří držitel
dvou oscarových
nominací a pověstný
hollywoodský zloduch
Willem Dafoe.
ČR | Jméno největší zahraniční hvězdy
51. ročníku karlovarského festivalu
Willema Dafoea spoustu obyčejných televizních konzumentů na první poslech
příliš nenadchlo. Opravdoví filmoví fandové ale zajásali. Šedesátiletý rodák
z amerického Wisconsinu, který ve Varech převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, je totiž v Hollywoodu respektovanou osobností.
Neplní přední stránky bulváru, zato
patří k těm, za něž hovoří jejich práce.
A právě ta vynesla v minulosti Dafoeovi hned dvě nominace na Oscara. První si vysloužil za válečný film Četa, který ho v roce 1987 katapultoval mezi
opravdové hvězdy. Druhou pozlacenou
sošku měl na dosah o čtrnáct let později
díky snímku Ve stínu upíra.
Willema Dafoea filmaři díky jeho drsnému vzhledu rádi obsazují do rolí zloduchů. Čeští diváci si ho vybaví především jako létajícího padoucha z komixového trháku Spider-Man. Objevil se ale
i v daleko kontroverznějších snímcích.
Mezi ty patří například Antikrist nebo

Nymfomanka z dílny skandálního režiséra Larse von Triera.
Ačkoli jeho ostře řezané rysy ve tváři
a přísný pohled ho přímo předurčují pro
role záporáků, Dafoe se snaží, aby byla
jeho filmografie pestrá. Vedle postavy
Ježíše ve filmu Poslední pokušení Krista si tak zahrál i v letní komedii Prázdniny pana Beana, kde mimo jiné účinkoval i Karel Roden. Dafoe také rád dabuje, často pak postavy z animovaných
snímků pro celou rodinu. Aktuálně namlouvá například jednu z postaviček v
komedii Hledá se Dory. Jeho hlas zazněl i v legendárních Simpsonových.
MFF Karlovy Vary uvede jako poctu
Willemu Dafoeovi hned dva snímky –
životopisné drama Pasolini a kontroverzní Poslední pokušení Krista režiséra Scorseseho.
Kromě Dafoea přivítají Karlovy
Vary také scenáristu Charlieho Kaufmana, který dostal Oscara za film Věčný
svit neposkvrněné mysli. I on převezme
ocenění z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky.
(vrm)

Festival Karlovy Vary

Největší česká filmová přehlídka se
koná od 1. do 9. července.
■ Vstupenky na jednotlivá promítání stojí
80 korun (bez Festival Passu).
■ Součástí slavnostního zahájení bude
světová premiéra snímku Anthropoid
o atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha.

■

Pro kariéru Willema Defoea byla zásadní role seržanta ve válečném filmu Četa
(vlevo), známý je i jako padouch ze Spider-Mana (vpravo). FOTO | ARCHIV MAFRA
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Tančící dům se stal ikonou

Projekt Vlado Miluniče se po svém vzniku setkal s kritikou. Po 20 letech se pyšní přízviskem kultovní
5plus2
■ ROZHOVOR

a Guggenheim Museum v Bilbau, především kvůli jejich velikosti a tvarové složitosti. A naše relativně malá pražská
stavba pro ně byla šancí vyzkoušet si
nový způsob zadání realizace domu
podle trojrozměrného počítačového programu Catia řízeného laserem. Klíčovou roli při řešení tohoto problému sehrál principál Gehryho kanceláře Jim
Glymph. Tak se stalo, že pražský Tančící dům je první stavbou na světě realizovanou pomocí počítače. Můj návrh
jsme s Frankem Gehrym dodělali do
dnešní podoby, kdy Frank přidal čtvrtou dvojjakost: muž a žena, Ginger
a Fred.

JAN BOHATA
ČR | Tančící dům stojí na pražském nábřeží od roku 1996. Během dvou desetiletí od svého vzniku se proměnil v obdivovanou stavbu. Příběh domu popisuje
jeho architekt Vlado Milunič.
Kdy a kde se zrodil nápad zastavit
proluku, která vznikla na Jiráskově
náměstí po americkém bombardování v únoru 1945?
Celý výjimečný příběh začal v hluboké
totalitě, kdy jsem bydlel s mými rodiči a
třemi sestrami na Rašínově, tenkrát Engelsově nábřeží v třetím patře Havlova
domu, který původně včetně čtvrtého patra obývala celá jejich rodina. Když zemřeli oba Havlovi rodiče, Václav Havel
mě v roce 1986 poprosil, abych čtvrté patro rozdělil na dva byty pro oba bratry,
Ivana a Václava. Když jsme s Václavem
návrh dělali, bláhově jsme se bavili, čím
bychom mohli nahradit sousední, koncem války rozbombardovaný rohový
dům. Řekli jsme si, že by bylo hezké,
kdyby zóna domů z Národní třídy a nábřeží Vltavy se Slavií, Národním divadlem, Žofínem a Mánesem pokračovala
dalším kulturním centrem.

Vy jste svou část úkolu řešil z Prahy,
Frank Gehry v Los Angeles. Jak jste
zvládali spolupráci přes oceán?
Vytvořili jsme řadu modelů, které putovaly v letadlech tam a zpět. S Frankem
Gehrym jsme spolupracovali od roku
1990. V řadě variant jsme řešili mimo
jiné urbánní kontext, tvar budovy včetně rozměrových dispozic. Nakonec
jsme na modelu v měřítku 1:50, který
program Catia převedl do digitální podoby, skončili dvouletou fázi projektování a pustili se do etapy realizace.

„

Byla stejně složitá jako její projekt?
Hlavní stavbyvedoucí z belgické firmy
Besix udělal klíčové rozhodnutí, že
dům bude mít železobetonový skelet
s fasádou z 99 atypických panelů. Italská firma Permasteeliza na Tančícím
domě dělala skleněnou věž, všechna
okna, skleněné prosklení přízemí a střešní restauraci. Technologie i způsob výroby pak následně použila na stokrát větším objemu Guggenheimova muzea
v Bilbau. Dvouletá stavební fáze skončila v létě 20. června 1996.

S Václavem
Havlem jsme
se naivně bavili, čím
nahradit sousední dům.
V jakém okamžiku se objevil právě
projekt nového objektu a proč právě Tančící dům?
Po „sametu“, kdy se Václav z nepřítele
státu stal jeho prezidentem, za ním přišel ředitel OPBH, aby se domluvili na
tom, jak se rodině Havlů restitucí vrátí
dům, který jim byl v roce 1948 znárodněn. Při tomto rozhovoru se Václav řediteli zmínil o našem kulturním rohovém
domu a na základě této zmínky jsem dostal do státního podniku, který končil
činnost, objednávku. Velmi rychle jsem
celý projekt včetně modelu zpracoval,
a když jsem ho v médiích publikoval,
ozvala se ze všech možných institucí
a od kolegů architektů obrovská vlna totální negativní kritiky.
Koncept Tančícího domu byl prý parafrází na sametovou revoluci...
Chtěl jsem jím vyjádřit skuečnost, že se
strnulá totalitní společnost vydala do
světa dynamických změn. Byl to dialog
protikladů – statický a dynamický, jin
a jang, plus a minus. Památkáři tenkrát

Architekt Vlado Milunič, spoluautor Tančícího domu v Praze, s kopií prvního
modelu domu.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
bouřili, že jsem prý celosvětově unikátní řadu domů od Národního divadla po
železniční most totálně degradoval nepochopením kontextu. Kolegové architekti psali články s titulky „Tanec mimo
parket“. Můj projekt ale reagoval na
fakt, že Resslovou ulicí teče Svatoštěpánský potok a v jeho ústí do Vltavy
jsou písky. To věděli už v roce 1928,
kdy byl plánován Jiráskův most, který
nemohl být v prodloužení Resslovky
opřen o písky! Je naopak opřen o skálu
pod Jiráskovým náměstím. Můj vykloněný dům směrem k Hradu pouze jako
spoiler navádí auta šikanou na Jiráskův
most.
Váš projekt Tančícího domu se objevil na začátku 90. let na veřejnosti. Jak těžké bylo najít investora,

který by do netradiční stavby vložil
peníze?
I tuto nepříjemnou situaci vyřešila náhoda. Ozval se mi můj dlouholetý kamarád Pavel Koch, který v Praze zastupoval holandskou společnost Nationale-Netherlanden. A té se můj návrh velmi líbil, včetně kulturní náplně.
Kdo se na realizaci stavby podílel?
Pavel Koch rozhodl, že ke mně přidáme
nějakou světovou architektonickou
hvězdu. Vyzvali jsme Jeana Nouvela,
který to odmítl. V roce 1989 vyšel článek o Franku Gehrym z Los Angeles a
já Pavlovi řekl, že to je ten architekt, kterého potřebujeme! V tu dobu měla Frankova kancelář velký problém najít dodavatele na dvě velké budovy – Walt
Disney Concert Hall v Los Angeles

Proluku po americkém bombardování vyplnil před 20 lety Tančící
dům. Zprvu kontroverzní objekt se
stal kultovním.
FOTO | LUKÁŠ BÍBA
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Žehlení nemá ráda, zato miluje
jeho historii a staré žehličky
Plné vitríny nadšené
sběratelky. Mýdla,
předválečné prací
prášky, mandly i valchy.
PETR PRZECZEK
ČR | Jméno západočeského městečka
Bečova nad Teplou je nejčastěji spojováno s relikviářem sv. Maura uloženého
v tamním zámku. Jenže v budově bývalého okresního soudu na náměstí se
skrývá další zajímavost – Rodinné muzeum žehlení a praní. Patří Jiřině Sivákové. „Ještě před třemi roky jsem měla
jen tři historické žehličky,“ směje se Siváková při pohledu na plné vitríny v muzeu. Dnes vystavuje zhruba pět stovek
nejrůznějších exponátů. Žehličky, valchy, pračky, mandly nebo mýdla.
„Je to moje záliba. Nové exponáty
hledám, kde se dá. Na burzách, internetových aukcích, někdy mi je přinesou
i lidé,“ rozpovídá se při pohledu do muzejních vitrín. „Například tenhle mandl
mi přivezli manželé Procházkovi až od
Kladna. Byl totálně rezavý, ale já jsem
si ho celý dala do kupy,“ popisuje exponát, který se nedá přehlédnout.
Vypadá jako nový, ale opak je pravdou. Stejně jako většina dalších předmětů v rozsáhlé sbírce Jiřiny Sivákové je
funkční. „Musela jsem ho celý rozebrat,
vyčistit a pak jsem ho tři čtvrtě roku
zase dávala dohromady,“ popsala, jak
se ze starého rezavého mandlu stala
hvězda muzea.
Jediný nefunkční předmět v muzeu
sice vypadá jako žehlička, ale používal
se kdysi na něco úplně jiného. „Je to ořezávátko na tužky,“ směje se provozova-

telka a ukazuje na malou žehličku. Jiřina Siváková věci ohledně žehlení nejen
sbírá, restauruje a vystavuje, ale umí
o nich i poutavě vyprávět.

Prací prášek z roku 1939
O každé žehličce, valše nebo mýdlu zná
provozovatelka muzea neuvěřitelné
podrobnosti. A při zjišťování informací
neváhá kontaktovat i výrobce. Třeba
koncern Henkel.
„Získala jsem jeden z jejich výrobků,
ale nápisy na krabičce byly psané ještě
švabachem. Poslala jsem jim dotaz,
a oni odpověděli. že se jedná o bělicí
sodu bez chloru z roku 1939. Malé balení tehdy stálo 13 říšských feniků, dvojité pak 25 feniků,“ osvětlila Siváková
historii jednoho z předmětů v koutku,
který je věnován mýdlům a pracím prostředkům. Na poličce jsou tam srovnaná mýdla, která si ti dříve narození pamatují z nabídky drogerií.
V prostorách muzea návštěvníci najdou řadu zajímavostí. Na stěně visí
řada valch a mezi nimi i tyčové pračky.
„Prádlo se dalo do necek, nastrouhalo
se na něj prací mýdlo a tyčovou pračkou se pohybem nahoru a dolů pralo.
Bylo to hodně fyzicky namáhavé,“ zasmála se Siváková.

Krejčovské řemeslo? Dřina
K nejstarším předmětům v muzeu patří
žehličky, které vznikly pravděpodobně
někdy kolem roku 1640. „U některých
se to ale nedá přesně určit,“ dodává provozovatelka muzea.
V regálech nechybí ani krejčovské
žehličky. Jejich váha mohla dosáhnout
až pětatřiceti kilogramů. „Proto byli dříve páni krejčí a ne ženy. Byla to totiž dři-

Pět kilogramů váží krejčovská žehlička, kterou ukazuje Jiřina Siváková, zakladatelka muzea žehlení v Bečově nad Teplou.
2x FOTO | PETR PRZECZEK
na. Těžkými krejčovskými žehličkami
se pracovalo jinak. Místo žehlení se postupně pokládaly na látku,“ vysvětluje.
Právě váhu krejčovských žehliček si
mohou návštěvníci v muzeu vyzkoušet.
Není to nic pro slabé ruce, a to jsou vystavené jen ty lehčí s vahou okolo pěti
kilogramů. „Mám i těžší, ale nemohu je
dát do vitríny. Už se mi jednou urvala,“
prozrazuje provozovatelka muzea.

Samé kuriozity v policích

Provozovatelka rodinného muzea předvádí stařičký mandl, který sama dokázala zrestaurovat. Jde o jeden z největších exponátů její sbírky.

Pozornost hlavně u dětí budí předmět
v podobě meče. Není to ale výrobek,
který by do muzea nepatřil. „Jedná se
o speciální žehličku na kravaty,“ vysvětluje s úsměvem Jiřina Siváková.
K zajímavostem patří i dvě speciální
elektrické žehličky na puky z padesátých let minulého století. Jedna je vyrobená v Brně, druhá v tehdejším Sovětském svazu. V muzeu má Jiřina Siváková i jejich původní papírové obaly, záruční listy a návody k použití. „Brněnská žehlička má elektrický kabel napev-

no, sovětská pak odjímatelný,“ popisuje
jejich rozdíly.
Žehliček podle Jiřiny Sivákové existuje nepřeberná řada druhů. Výrobci je
vyráběli pro praváky i leváky, žehlicí
plochy se ohřívaly různě. Dřevěným
uhlím, plynem, ohřátými pevnými vložkami nebo elektrickým proudem.
„Jedna ruská žehlička mohla být zapnutá pět až sedm minut. Pak hrozilo nebezpečí požáru,“ ukazuje Siváková na
jednu z kuriozit muzea.
Ve Spojených státech amerických
zase vyráběli v 19. století nebezpečné
žehličky na plyn. I ty se v muzeu nacházejí. „Šlo o nejnebezpečnější žehličky.
Plápolal v nich otevřený oheň. Stačilo
jen, aby se tam dostal cípek látky,“ upozorňuje Siváková na další zajímavosti.
Naprostá většina předmětů v bečovském Rodinném muzeu žehlení a praní
pochází z Evropy, jedinou výjimku tvoří několik elektrických žehliček z Japonska. Zanedlouho má ale sbírku Jitky Sivákové obohatit i ceněná hliněná žehlička z Vietnamu.
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Rožmberkové
mají růži, Žižka
raka. Pravidla
znaku jsou jasná
Erb není výsada šlechty,
může si ho nechat udělat
každý. Když nemá
modrou krev, dostane
občanský osobní znak.
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Po možnosti nechat si udělat erb na
míru jsem jako milovník Přemyslovců
a středověku skočila okamžitě. Zajímalo mě, jak si heraldik poradí s mým plebejským původem. „Vůbec to nevadí,“
ujistili mě v brněnské firmě Alerion.
„Už jsme jich udělali desítky. Jen je potřeba předem se seznámit s pravidly
a vyplnit dotazník.“
Ten byl něco jako předoperační vyšetření. Vyzvídal moje nacionále a vzdělání, čím se živím, jaké jsou profese v rodině a nejvýznamnější události, které nějak ovlivnily její vývoj, moje záliby, oblíbené barvy, symboly nebo předměty.
Vyšla jsem z toho, co jsem malovala na kraje sešitů při nudných hodinách: květinu ve stylu růže, srdce, antické meandry a prasátko jedním tahem. Prasátko jsem zavrhla hned,
ostatní přiznala.

„

Historik Zdeněk Kubík byl už nachystaný i s mým dotazníkem. „Občanské
osobní znaky se nedají ztotožňovat se
šlechtickou heraldikou, takže nesestavujeme erb, ale občanský znak,“ zchladil
mé „přemyslovské“ nadšení v úvodu.
Rozložil mustry jiných občanských
znaků. Byly barevné a zdobné – s rytířskými přilbami a chocholy. Přišlo mi,
že se od těch šlechtických moc neliší.
Ve skutečnosti se liší. A dost. Nejen
názvem, ale i tím, že nenesou žádné korunky, ocásky z hranostaje nebo jiné
symboly šlechtických titulů. „Ty zrušil
prezident Masaryk hned po ustavení republiky,“ poznamenal heraldik.
Hlavní pole znaku se jmenuje štít
a také z rytířské zbroje vychází. Je buď
jednoduchý, nebo se „zdobením“ –
přilbou, pokrývadlem a klenotem.
„Pokrývadlo představuje cáry rytířského závoje, jenž kryl kovovou přilbu před
sluncem a byl rozedrán v boji,“ vysvětluje Kubík. Přilbu zdobí takzvaná točenice.
Mně připadá jako chochol, ale je to věnec
z konců pokrývadel a musí barevně ladit
se štítem. Nahoru je posazený klenot.
„Může být v podstatě dalším znamením znaku, dost často to jsou křídla,
pera či rohy,“ upřesňuje heraldik. „Součástí znaku může být i heslo na stuze
pod štítem.“

Barvy? Modrá, ale ne ledajaká – azurová,
tyrkysová, petrolejová, akvamarínová.
Záliby? Zpěv, historie, kolo, dobré víno. To poslední
do erbu asi ne. Moje narození? Nejsem pivovar,
abych všude vystavovala datum svého založení.
Barvy? Modrá, ale ne ledajaká – azurová, tyrkysová, petrolejová, akvamarínová. Záliby? Zpěv, historie, kolo, plavání, dobré víno. To poslední do erbu
asi ne. Ještě bych ze sebe udělala alkoholika. Životní motto? Padnout můžeš,
vstát musíš. To zní hodně udřeně. Až
z toho bolí ruce. A co s těmi událostmi
v rodině? Moje narození? Nejsem pivovar, abych všude vystavovala datum
svého založení.
„No, nezávidím mu to,“ litovala jsem
heraldika, když jsem s asistentkou domlouvala termín schůzky.

Přilba se užívá hlavně pro mužský
znak. Dámy mohou mít jen štít. „Máme
ale rovnoprávnost, takže pokud budete
chtít přilbu, můžete ji mít,“ nabízí Kubík. Volím negenderové řešení. Budu
žena bez přilby. Tím odpadla řada starostí, ale můj znak bude trochu chudý.
Teď vybereme figury do štítu. Zjednodušeně do něj musíme nacpat co nejvíc
informací, které mě vystihují, ale co nejjednodušším způsobem. V duchu se tak
loučím s bicyklem, kraulem a řeckými
meandry, skleničku s vínem jsem zavrhla hned na začátku.

Historik Zdeněk Kubík sestavil redaktorce Miladě Prokopové občanský znak
na míru.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
Ještě že zbyly aspoň kytka a srdce.
„Růži nechte Rožmberkům, to by mohlo mást, ale srdce je dobré. A co profese? Jste přece novinářka. Co třeba brk?“
ptá se heraldik. „Dáme ho šikmo přes
srdce a bude vyčuhovat do stran.“ Dovídám se, že srdce, můj oblíbený symbol,
koresponduje s mým křestním jménem
Milada, mladá nebo milá. Brko je symbol profese i příjmení. Je řeckého původu ve významu připravený, průkopník.
„A srdce souvisí i s profesí, protože patří mezi atributy svatého Františka Saleského, o kterém se říká, že je patronem
novinářů,“ komentuje Kubík.
Navrhuji raka jako symbol mého zvěrokruhu, ale toho už si zabral Jan Žižka
z Trocnova a všechna města, která mají
s těmito říčními tvory něco společného.
Pouštím raka, ale trvám na zpěvu. Jak
to ztvárnit? Partiturou? Osnovou? Nota
– to je ono. Ale kam?
„A co dovnitř do srdce? Ještě na brk,
když bude zlatý, nota černá, takže vynikne,“ míní heraldik. S notou jsem zamotala situaci. Zatímco srdce už má grafička
Iva Maxová připravené mezi jinými obvyklými symboly, notu musí vytvořit.
Figury bychom měli. Teď ještě barvy.
I ty jsou přesně definované. V řeči
erbů a znaků jsou to tinktury. Je jich
šest, dva kovy – zlato a stříbro, zobrazované žlutou a bílou či šedou, a čtyři
základní barvy: červená, modrá, zelená a černá. Výjimečně se dají použít
barvy přirozené – hnědá nebo tělová.
Moje mořské odstíny modré mizí
v dáli. „Zvolila jste jako hlavní symbol
srdce, to je červené, zlaté pero bude žluté, nota černá, jaký bude podklad?“ ptá

se heraldik. Volím bílou – nebo spíš šedavou jako stříbro. Jasně bílá se mi k
srdci a žlutému peru zdá moc tvrdá. Po
zhruba půldruhé hodině mi heraldik přináší znak (na snímku) i se slovním popisem (blasonem) na ručním papíře a
na CD. „Podle popisu by měl každý heraldik být schopný znak nakreslit. To
kdyby se náhodou zobrazení ztratilo,“
dodává Kubík. Neztratí. Mám totiž
plán. Ke znaku si prý mohu nechat vyrobit vlajku. Jen ještě vymyslím, kde
bude vlát.

OBČANSKÝ ZNAK
Osobní či rodinný znak si může
nechat zhotovit každý.
Musí splňovat závazná pravidla
a musí ho schválit heraldik.
Tvoří jej štít (většinou u žen)
s figurami. Úplný mužský znak má
i přilbu, pokrývadlo, točenici
a klenot. Musí být jednoduchý.
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Ponocný ve Znojmě troubí čas
Občas se napije z čutory, klopýtne a zahlásí hodinu. Oblíbená atrakce potěší turisty až do konce září
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Do znojemských ulic se po roce
vrátil ponocný, aby lidem hlásil čas. Tradičně jím je Miroslav Kubák, na svoji
štaci vyráží z Masarykova náměstí, kam
se ke konci zase vrací. Výbava ponocného, to je slušivé dobové oblečení, boty
a klobouk na míru a další rekvizity – halapartna, roh, lucerna a čutora.
„Někteří Znojmáci už na mě dokonce
čekají a občas se stane, že mě zatáhnou
do nějaké hospůdky, abych jim odtroubil čas tam. Taky se potkávám s turisty,
kteří mě vyhlížejí hlavně v Obrokové
ulici,“ vypráví. Vychází dobře s každým, i s těmi, kteří si z čutory pravděpodobně přihnuli o trochu víc. Říká, že občas ho lidé i něčím pohostí. Párkrát se
zastaví a odtroubí hodinu. Přitom zahrát
na roh není jen tak. Miroslav Kubák to
zvládá proto, že je civilním povoláním
muzikant a ovládá hru na trubku.
K tomu přidává říkanku: „Odbila devátá hodina, chval každý duch Hospodina, ať nás chrání ve dne v noci, městu
Znojmu ku pomoci…“ haleká Kubák.
INZERCE

Miroslav Kubák je ponocným už
čtvrtým rokem. FOTO | M. STRÁNSKÁ

Svůj text ale mění a pokaždé něco přidá. Zábavné je i vidět, jak občas klopýtne, chce se napít z čutory, žel bohužel
už vyprázdněné, zabrblá si… Vše samozřejmě jen v rámci scénáře.
Pak se vrací zpátky k výchozímu
bodu. „Jé, můžeme se s vámi vyfotit?“
ptají se ponocného turisté. Potkávat jej
mohou v nočních ulicích Znojma až do
konce září. „Je vítaným zpestřením pro
naše zákazníky, kteří jej vyhlížejí a potom jdou opatrně blíž. Ale nakonec se
lidé osmělí a s ponocným se fotí a různě
se ho vyptávají. Je to dobrá atrakce,“
myslí si Šárka Šikýřová, která v centru
provozuje restauraci se zahrádkou.
Ponocný je zaniklé povolání, které by
mohlo být nejpřesněji popsáno jako noční hlídač. V minulosti jej měla každá
větší obec. Ponocný držel stráž v době,
kdy všichni ostatní obyvatelé spali.
Jeho úkolem bylo vyvolat poplach při jakékoliv mimořádné události: vpádu cizích vojsk, útoku lupičů. Především se
jednalo o primitivní požární stráž. V tehdejších dobách byla většina venkovských stavení postavena ze dřeva a slá-

my, svítilo se i topilo za pomoci otevřeného ohně, nebezpečí požáru v nočních
hodinách tak bylo značné.
K tomuto účelu býval ponocný vybaven rohem, na který v případě poplachu
troubil, obvykle také nosil nějakou ruční zbraň na svoji vlastní obranu. Ponocného mají kromě Znojma i v Domažlicích a v Praze na Malé Straně.

Kdo je ponocný
Ponocný troubením ohlašuje
21. a 22. hodinu vždy v pátek
a sobotu.
Ve Znojmě od 7. do 23. července
(v době konání hudebního
festivalu) a od 17. do 21. srpna
(v době konání festivalu Znojmo
žije divadlem!) dokonce denně.
Setkat se s ním můžete i při
nočních prohlídkách radniční věže
(1. července, 5. srpna a 19. srpna od
20 do 21 hodin), při kterých bude
troubit přímo z ochozu památky.
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Tajenka: je to jeden z nejlepších.

Nové Téma: Pravdy a mýty
českých hradů a zámků
ČR | Na českých zámcích a hradech se
děly věci zásadní pro tuto zemi a nezřídka to byly skutky děsivější a krvavější,
než si kdo dovedl představit. Některé
skutečné činy se staly pověstmi a některé pověsti mají skutečný základ. Ať jsou
to pomsty, poklady či přízraky.
Třeba takový Choustník, skutečně
mohutná zřícenina nedaleko Tábora.

„

Jak je to s Troskami? Znáte legendu o Krvavé Lhotě? A proč krev tekla i na nejnavštěvovanějším českém
zámku Český Krumlov? Více se dočtete v novém vydání týdeníku Téma.

Na mohutnou
zříceninu
hradu Choustník
se slétají čarodějnice.
Tam se podle mnoha pověstí slétají čarodějnice na sabat. Tomu samozřejmě věřit nemusíte, ovšem sám jeho název pochází z legendy. Ta vypráví o pánu hradu, jemuž prý utekla dcera s panošem.
On si tedy oholil rudou bradu a nasadil
falešné vousy, aby ho nikdo nepoznal
a přesvědčil se, zda je s tak nízkým člověkem šťastná. Byla, a tak jim nechal vystavět hrad, jemuž se říkalo Fousáč, což
se časem změnilo na Foustník, až z toho
byl nakonec Choustník.

Ivanka Trumpová měla
ukrást design střevíčků

Ivanka Trumpová je zlodějkou?

Nové vydání týdeníku Téma pořídíte v novinových stáncích za 25 korun. Můžete však vyzkoušet zvýhodněné elektronické předplatné
na celý měsíc. Veškeré podrobnosti zjistíte na: www.etema.cz.

ČR | Italský výrobce módní obuvi
Aquazzura zažaloval Ivanku Trumpovou (34 let). Dceru Češky Ivany Zelníčkové a republikánského kandidáta
na prezidenta USA Donalda Trumpa
žene k soudu kvůli plagiátorství. Ve
své kolekci sandálů prý použila návrh,
který je kopií slavných bot Wild
Thing. „Téměř každý detail z navrhovatelovy dobře známé a žádané obuvi
Wild Thing, od tvaru a siluety po třásně kryjící prsty a střapec na kotníku,
vše okopírovali,“ píše se v žalobě.
Kromě Trumpové žalují Italové
také společnost Marc Fisher, která
boty pro slavnou Američanku přímo
vyrábí. Její mluvčí ale označil žalobu

za nesmyslnou a design za obecný
trend, který není možné považovat za
duševní vlastnictví.
Aquazzura žádá soudní zákaz prodeje bot Trumpové, náhradu škod na prodejích a také výdajů za právníky.
Ivanka Trumpová je úspěšnou podnikatelkou a v současné době je viceprezidentkou Trump Organization. Jejím manželem je majitel týdeníku The
New York Observer Jared Kushner,
kvůli kterému konvertovala k judaismu. V březnu se jim narodil už třetí potomek.
(lf, iDNES.cz)

Střevíčky od Ivanky Trumpové
jsou prý kopií slavných bot značky
Aquazzura (vpravo). FOTO | iDNES.cz
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Rozebírá dějiny hornické obce
Vychází nová publikace
o Malých Svatoňovicích.
Zabývá se slavnou
lázeňskou érou i vznikem
známého poutního
místa Studánka.
TOMÁŠ PLECHÁČ
MALÉ SVATOŇOVICE | Tři století od
vzniku známého poutního místa Studánka si v letošním roce připomínají Malé
Svatoňovice. Broumovský vydavatel
Petr Bergmann při té příležitosti sestavil
novou knihu Studánka 1715 – 2015, která se zabývá vznikem poutního místa,
představuje také historii obce, slavnou
hornickou minulost, lázeňskou éru i
zdejší památky. Publicista do knihy zařadil množství starých pohlednic, svatých
obrázků a litografií z vlastní sbírky.
Poutní místo vzniklo kolem prameniš-

tě, které je dodnes zdrojem velmi kvalitní vody s pověstí zázračné síly. Hydrogeologickým poměrům lokality se věnuje
text Ivana Koroše, o esoterních souvislostech píše Jiří Škaloud. „Existují zápisy a protokoly o zázračných uzdraveních. Dokonce se traduje, že stavbaři při
bourání lodě kostela a stavbě nového
kostela odváželi dvě fůry berel uzdravených lidí. Byly zavěšené na křížích,“ popisuje Petr Bergmann.

Publicista zařadil i Madonu
Dodnes experti nedokázali uspokojivě
vysvětlit, proč zdejší voda vykazuje tak
kvalitní parametry. Existuje několik různých názorů. „Podle jedné teorie voda
vyvěrá z hloubky a je to forma artéského
pramene. Pokud by to tak bylo, tak voda
prochází přes uhelné sloje a speciální
kvalitu by jí mohlo dávat právě uhlí,“ naznačuje Bergmann.
Autor texty prokládá množstvím archiválií, které celý život sbírá. V knize
použil historické mapy Malých Svatoňo-
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Historické slavnosti
na hradě Kost

Nechte se vtáhnout do minulosti
a zažijte pravý středověk na hradě Kost.
Těšit se můžete na rytířské vystoupení
na nádvoří hradu, ukázky dravého
ptactva, dobové tance a zpěvy
v prostorách hradních paláců,
kejklířské dovednosti
na hlavním nádvoří,
oživenou černou kuchyň
a další.

www.kost-hrad.cz | tel.: 721 756 041

9.7. – 10.7. 2016
9:00 – 18:00 hodin

Broumovský vydavatel a publicista Petr Bergmann na knize o Malých Svatoňovicích pracoval dva
roky.
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vic. Nejstarší je z roku 1740, vychází z o
20 let starší Müllerovy mapy. Je to první
kartografický materiál vůbec, na kterém
se obec objevuje. Do publikace Bergman zařadil rovněž nejstarší dochovanou rytinu svatoňovické Madony z první poloviny 18. století nebo pamětní lito-

grafii vydanou v roce 1915 při oslavách
200. výročí. „Oslavy tehdy narušila první světová válka, ale přesto se uskutečnily a byly velkolepé,“ poznamenává vydavatel.
Věhlas svatoňovických lázní a církevních poutí i moderní historii hornické
obce přibližují desítky starých pohlednic. Z Malých Svatoňovic se jich dochovalo nebývalé množství. „Většinou obce
této velikosti mají vydané tři čtyři pohlednice, Malé Svatoňovice jich mají kolem 500. Velmi aktivní zde byl Klub československých turistů, který sám vydal
přes sto pohlednic,“ vysvětluje.
Pohledy mimo jiné zachycují zdejší
průmyslový boom a dnes již neexistující
továrny: bývalou porcelánku, železárny
nebo přádelnu lnu. V knize je také ukázka ze série pohlednic, která vznikla v
roce 1946 u příležitosti otevření Muzea
bratří Čapků. Některé historické mapy,
svaté obrázky a pohledy použité v knize
může veřejnost vidět na nové výstavě v
místním kulturním domě. Potrvá až do
poloviny září.
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Náchodsko a Rychnovsko

Exnar: Na tři roky u „áčka“
budu vzpomínat jen v dobrém
Trenér Jaroměře Miloš
Exnar zažil postup do
divize i letošní sestup.
U týmu končí, v klubu
však zůstává.
VLADIMÍR MACHEK
JAROMĚŘ | Jistě si divizní sezonu u
mužů Jaroměře představoval Miloš
Exnar jinak než zakončenou sestupem.
Nakonec se však rozdíl mezi divizí a
krajským přeborem ukázal jako obrovský a jeho tým skončil na předposledním patnáctém místě. Přesto na tři sezony strávené u jaroměřského A-týmu
bude Exnar vzpomínat pozitivně. Vždyť
za jeho působení v pozici hlavního trenéra se Jaroměři povedlo po dlouhých
čtyřiceti letech postoupit právě do divize. Po uplynulé sezoně však u mužů
končí. V Jaroměři i nadále zůstane,
bude trénovat dorostence.
Jak hodnotíte právě skončenou sezonu, která asi nedopadla podle
představ?
Cílem bylo setrvat v divizi nejen pouhý
rok, ale stát se stabilním účastníkem. To
se nepovedlo, proto sezonu hodnotím z
tohoto pohledu jako neúspěšnou. Na
druhou stranu ohromným pozitivem
jsou získané zkušenosti jak pro hráče,
tak pro klub.
Ukázalo se, jak velký rozdíl je mezi
týmy z divize a krajského přeboru?
A v čem rozdíly jsou?
Jednoznačně. Rozdíl je v několika
aspektech. Těmi hlavními jsou rychlost
a agresivita. A potřebujete proměňovat
šance. Pokud nemáte takovou hráčskou
kvalitu jako jiné týmy, nemůžete si dovolit dělat chyby. A to jak v obranné,

Za působení Miloše Exnara v pozici hlavního trenéra se Jaroměři povedlo po dlouhých čtyřiceti letech postoupit do
divize. Nyní se bude věnovat dorostencům.
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tak útočné fázi. Jakmile prohráváte, je
těžké zápasy se zkušenými soupeři otáčet.
Po podzimu jste říkal, že nelitujete
účasti v divizi. Máte stejný názor i
po skončení sezony?
Určitě nelituji, za tím si stojím, byť
závěr jara byla z naší strany už velká
křeč. Výlety do Boru či Semil ve chvíli,
kdy víte, že padáte, nejsou tou nejlepší
náplní pro sobotní odpoledne…
Na jarní část sezony přišlo několik
posil, ale vyhrávat jste nezačali.
Čekal jste od nich víc?

My jsme se paradoxně dostali do situace, kdy jsme jarní část v divizi odehráli
s kvalitativně slabším kádrem, než byl
kádr, který působil v krajském přeboru.
Posily mne nezklamaly, tou nejvýraznější byl určitě Martin Knap, věkem ještě dorostenec. Pro tým byla klíčová absence Martina Kilevníka, který se zranil
v posledním přípravném zápase a do jarních bojů vůbec nezasáhl.
Po sezoně končíte u prvního týmu
Jaroměře. Jak budete na ty tři roky
vzpomínat?
Moje vzpomínky budou jen a jen pozitivní. Dva roky v krajském přeboru

jsme byli na vítězné vlně, po dlouhých
40 letech jsme pro Jaroměř vybojovali
divizi. Samotná divize pak příliš radosti
v podobě výher nepřinesla, ale porážky
ke sportu patří. Divizní zkušenost je nepřenositelná.
Budete nyní pokračovat u nějakého
jiného týmu v pozici trenéra?
Budu nadále působit v Jaroměři, a to u
staršího dorostu, který bude hrát premiérově Východočeský oblastní přebor.
Chci si od mužského fotbalu trochu odpočnout. A samozřejmě připravit jaroměřské dorostence na minimálně divizní úroveň mužského fotbalu.

Záložník Piták se vrací na východ Čech
HRADEC KRÁLOVÉ | Karel Piták odešel ze Slavie Praha a v Hradci Králové
bude hrát třetí ligu za Olympii.
Šestatřicetiletý záložník má za sebou
úspěšnou kariéru. Začínal v Hradci Králové. Je mistrem Evropy hráčů do 21
let, dlouho a úspěšně působil v pražské
Slavii, třikrát vyhrál rakouský titul se
Salcburkem, své odehrál i v Jablonci.
Na jaře mu Slavie neprodloužila smlouvu, avšak zkušený fotbalista ještě nechtěl končit se špičkovým fotbalem.
Místo do ligového mužstva nakonec

kývl na nabídku Olympie Hradec Králové, která postoupila do České národní
ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže.
„Zástupci Olympie mě oslovili a měli
asi největší zájem, takže jsem se rozhodl pro ně,“ vysvětlil stručně Karel Piták,
který se s několika hráči v novém týmu
zná. „Pár známých tam samozřejmě
mám a o to to bude i pro mě jednodušší
a veselejší. Navíc jsem v Hradci něco
prožil, takže jsem rád, že se vracím. Co
se týká rozdílu mezi nejvyšší soutěží a
třetí ligou, to se teprve uvidí. Třetí ligu

jsem hrál naposledy někdy v osmnácti.
Jsem na to sám zvědavý. Příprava začíná 7. července, takže postupně začnu trénovat částečně s týmem a částečně v
Praze. Chtěl bych každopádně odehrát
všechny přípravné zápasy,“ řekl Karel
Piták, který se v Hradci Králové narodil
a fotbalově vyrůstal.
„V Hradci mám plno kamarádů i rodiče. Věřím, že se na naše zápasy budou
chodit na Olympii dívat. O stěhování z
Prahy však neuvažuji. Už jsme se tam
zabydleli, děti už tam hrají a chodí do

školy a manželka tam má práci. Navíc
to do Hradce není daleko,“ uvedl fotbalista, kterému Slavie neprodloužila
smlouvu, přestože avizoval, že chce pokračovat. V sešívaném klubu však zůstává.
„Věk se nedá zastavit. Slavie nyní má
peníze, takže se snaží vybudovat co nejsilnější tým. Uvidíme, jak se jí to podaří. A ve Slavii budu pokračovat v juniorce jako asistent trenéra,“ uzavřel Karel
Piták, který zároveň již téměř pět let trénuje mládež v Xaverově.
(sd)

