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Z novinařiny přešel k divočině
Za projektem velkých divokých kopytníků u Milovic stojí novinář a milovník přírody Dalibor Dostál
5plus2
■ ROZHOVOR
VIKTOR VOTRUBA
MILOVICE | Začátkem minulého roku
vyběhli na step v bývalém vojenském
prostoru Milovice první divocí koně.
Následovali je pratuři a zubři. Všechny
tři druhy se staly vyhledávanými celebritami, které se těší zájmu turistů.
Nejen o tom, co předcházelo jejich příjezdu do Česka a vzniku přírodní rezervace v Milovicích, jsme hovořili s jejím
zakladatelem, ředitelem ochranářské organizace Česká krajina a novinářem Daliborem Dostálem (43).
Jedním z cílů vaší organizace Česká
krajina je zakládání přírodních rezervací. Znamená to, že nehodláte
skončit jen u té v Milovicích?
Poslední určitě nebude, už máme vyhlédnuté i další lokality. Původně jsme
dokonce chtěli začít se zubry, a to ve vojenských újezdech v Boleticích a v Doupovských horách. Jako první nám ale nakonec vyšly Milovice. Tím, že je místní
rezervace úspěšná a poměrně viditelná,
se ozvaly už i některé národní parky
INZERCE

a chráněné krajinné oblasti. Například
Národní park Podyjí a CHKO Pálava by
chtěly divoké koně.
Proč je návrat původních velkých
kopytníků do krajiny důležitý? Jaký
je jeho smysl?
Existuje představa, že naše původní krajina byla pokrytá pouze lesem či pralesem. Tak to ale samozřejmě nebylo. Po
tisíce let tu působili velcí kopytníci a na
řadě míst tak byla step či lesostep. Právě to mohou teď návštěvníci vidět v Milovicích. Dříve jsem například psal o
tom, jak u nás vymírají motýli. Jako jedna z příčin bylo uváděno, že se už nekosí meze a louky, které tak zarůstají. Jenže ani sekání není původní. Ještě předtím tuto „práci“ obstarávali velcí kopytníci. V rezervaci s nimi vracíme krajině
přirozené vazby a pomáháme zachránit
ohrožené druhy rostlin a hmyzu.
Potýkáte se ještě s tím, že návštěvníci ohrožují zvířata dokrmováním?
Občas ještě potkáme někoho s taškou
pečiva, ale ne v takovém rozsahu jako
dříve. I z toho důvodu ale chceme rezervaci dál rozšiřovat, aby těch kontaktních míst bylo co nejméně.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

Dalibor Dostál (na snímku) s divokými koňmi. Přírodní rezervace Milovice
má nyní 160 hektarů a bude se rozšiřovat.
FOTO | VIKTOR VOTRUBA
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Kostely v hávu
světelném
Dnes v noci otevřou své
brány kostely a kláštery,
aby přivítaly i ty, kteří do
chrámů Páně jindy
nezamíří.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JAN HORÁK
MLADOBOLESLAVSKO/NYMBURSKO | „Naše varhany nejsou příliš staré,
ale je to nástroj pocházející z přelomové
doby stavby varhan. Navíc v takovéto velikosti je to vlastně jediný dochovaný
kus u nás.“ Tohle a ještě mnoho dalších
zajímavostí se dozví lidé, kteří během
dnešní Noci kostelů zamíří do kostela
sv. Jiljí v Nymburce. O zdejších varhanách jim bude vyprávět Josef Greš, který
se o tento nádherný nástroj stará již řadu
let. Hodinový výklad na téma „Varhany,
jak je neznáte“ je součástí večerního programu a začíná ve 21 hodin.
„Varhany byly vyrobeny roku 1899
v Kutné Hoře, aby nahradily starý barokní nástroj, který úplně dosloužil a zvukovou mohutností již nevyhovoval požadavkům té doby. Navíc jeho rekonstrukce by se nevyplatila,“ vysvětluje Greš,
který je jedním ze zdejších varhaníků,
ale při samotné přednášce hrát nebude.
„Na to budu mít s sebou manželku, já potřebuji mít k výkladu volné ruce,“ dodává Greš, který je povoláním novinář a
denně kvůli práci dojíždí do Prahy.
Povídání o varhanách bude předcházet zamyšlení místního faráře Jaroslava
Krajle na téma „Jsou v bibli nesmysly?“

Od gotiky
po funkcionalismus
Kostel sv. Jiljí je trojlodní stavbou bazilikálního typu, jejíž stavba byla zahájena krátce po založení města kolem roku
1280 a skončila až o sto let později. Kostel je nesouměrný: Až do roku 1846 měl
totiž dvě věže – severní cihlovou a jižní
kamennou. Severní ale musela být kvůli
špatné statice stržena. V 19. století byl
kostel regotizován a dnešní vzhled je výsledkem úprav z let 1913 - 1918.
Protikladem staleté stavby v gotickém stylu je nymburský Husův sbor pat-

Funkcionalistický Husův sbor (vlevo) a velkolepý chrám sv. Jiljí otevřou své brány v Nymburce. V Mladé Boleslavi
můžete zamířit do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
FOTO | 2X JIŘÍ TEPER
řící Církvi československé husitské. Budova v dnešním parku Hrdinů byla vybudována v letech 1935 - 1936 ve funkcionalistickém slohu podle projektu Josefa Petříčka z Chocně. Stavební plány
však byly během stavby „okleštěny“
a budově dodnes chybí kněžiště a původně plánovaná postranní křídla s byty
a úřadovnami.
Ve Sboru, jak se v husitské církvi kostelům říká, je na páteční noc připraven

bohatý program, který zahrnuje prohlídku interiéru včetně plastik a obrazů
a dva koncerty: od 20 do 21:30 hodin kytarový koncert Adama Morkuse a od
22 do 23:25 jazzový koncert Víti Beneše a jeho skupiny.
Podobně bohaté programy jako Nymburští připravily i některé menší farnosti. Řadí se k nim třeba kostel Povýšení
sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Ten byl založen součas-

Noc kostelů letos už poosmé
Na počátku Noci kostelů byla snaha dát
lidem možnost a také důvod navštívit
prostory církevních staveb, které jsou
přístupné jen o bohoslužbách a jiných
náboženských obřadech. Akce vznikla
v roce 2001 v Německu, u nás se první
ročník konal 29. května 2009, další pak
vždy koncem května nebo začátkem
června. Zatímco v prvním ročníku se do
akce zapojily v každé arcidiecézi jen desítky
kostelů, loni už to bylo jen v arcidiecézi
pražské, která zahrnuje Prahu a větší část
Středočeského kraje, více než 250 kostelů,
jež navštívilo na sto tisíc lidí.
Na rozdíl od Muzejní noci se Noc kostelů
koná v celé republice v jediný den a zapojují
se do ní všechny křesťanské církve. Kromě
bezplatného vstupu čeká na návštěvníky
program, který je často zaměřený na rodiny

s dětmi. Zahrnuje koncerty, komentované
prohlídky, workshopy či divadelní
představení. Návštěvníci mají možnost
nahlédnout do zákristií či klášterních
zahrad, seznámit se se hrou na varhany,
vystoupat na věže či sestoupit do krypt
a samozřejmě vnímat liturgii, která
programu předchází nebo jej uzavírá.
Letošního již 8. ročníku Noci kostelů se na
Mladoboleslavsku účastní 14 svatostánků,
na Nymbursku 20 – od velkolepého
chrámu sv. Jiljí v Nymburku až po pouhou
modlitebnu Církve československé husitské
v Mladé Boleslavi. Návštěvní doba je
individuální, přizpůsobená okolnostem, ale
obvykle začíná v 18 hodin a končí ve
22 hodin, ve větších farnostech až o
půlnoci. Bližší informace jsou k dispozici na
webové adrese www.nockostelu.cz.

ně s městem v prvních desetiletích
14. století. Z této doby je dodnes zachován presbytář se zákristií a v půdoryse
i ostatní části stavby, loď a věž, které
však byly upraveny po požáru z roku
1635. Vnitřní zařízení kostela je barokní, upravené a doplněné na sklonku
19. století.
Na programu k Noci kostelů, která tu
začíná v 19 hodin Hlasem zvonů, je výstava velkoformátových obrazů svatých
a mincí s křesťanskou tematikou. Od
19:45 si lidé budou moci prohlédnout
zdejší varhany i s odborným výkladem.
Tradičním účastníkem Noci je také
kostel Nanebevzetí Panny Marie, který
je hlavním katolickým chrámem
v Mladé Boleslavi. Tento kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí, byl podle Hájkovy kroniky původně dřevěný a byl postaven současně
s hradem za doby Boleslava II. Zbožného koncem 10. století. Stavbu kamenného chrámu povolil na žádost měšťanů až
král Václav IV. v roce 1406. Původně
gotický chrám získal svou dnešní barokní podobu v 17. století a po požáru
v roce 1702.
V programu Noci kostelů v tomto
chrámu zazní od 19:30 do 20:30 koncert Pražského komorního kytarového
orchestru a poté bude následovat videoprojekce o historii mladoboleslavských
kostelů. Zhlédnout lze také přehlídku liturgických oděvů a náčiní.
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Z novinařiny k divočině
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Nezamezila by zarůstání stepi pastva užitkových zvířat, například
krav či ovcí?
Výsledek by určitě nebyl stejný, což
ukazují zahraniční studie. Domácí zvířata prošlá procesem domestikace jsou totiž vybíravá a vypásla by možná jen ty
nejvzácnější květiny, které jsou tam žádoucí. Navíc by bez péče nezvládla celoroční pobyt.
Divoká zvířata v Milovicích se dostala rychle do povědomí lidí, málokdo
ale tuší, kdo je otcem myšlenky vrátit divoké koně, pratury a zubry do
české přírody. Kde vznikl nápad na
jejich návrat?
Kolem roku 2005 jsem ještě jako novinář a vedoucí domácí ekonomické redakce začal psát o podobných projektech
v zahraničí. Už tehdy jsem na tom spolupracoval s odborníky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra Akademie věd. Moc se
nám tyto projekty líbily a čekali jsme na
to, až s nimi někdo v Česku začne. Stále
se k tomu ale nikdo neměl, tak jsme do
INZERCE

Dalibor Dostál
Vztah ke zvířatům a přírodě má již
od dětsví. Po střední škole se chtěl
stát veterinářem, v 90. letech ale
bylo zvěrolékařů mnoho, tak dal
přednost studiu politologie.
Novinářem je od roku 1997. Dnes
je externím spolupracovníkem
ekonomického měsíčníku Profit,
který jej živí. V roce 2007 založil
obecně prospěšnou společnost
Česká krajina.

toho šli sami. V roce 2007 jsme založili
obecně prospěšnou společnost Česká
krajina a vloni fyzicky vznikla Přírodní
rezervace Milovice, která je prvním místem, kde jsou všechny tři původní druhy velkých kopytníků v Evropě.
Věnujete se ještě novinařině?
Ano, stále mě to živí. Aktivitami České
krajiny sice trávím spoustu času, nedělám to ale jako zaměstnanec, Česká krajina nemá žádné zaměstnance. Řadu let
jsem naše projekty dokonce financoval

i ze svého. Pokud máme s kolegy nějaké příjmy z grantů, často je vracíme
zpátky do projektů. Důležité pro nás je,
že už od začátku spolupracujeme s experty z univerzit a že vše, co děláme, je
co možná nejekonomičtější. I naše organizace je tak malá, jak jen to jde.
Byl pro vás odchod z postu šéfredaktora celostátního deníku do neziskového sektoru těžký?
V podstatě ani ne. V novinařině jsem si
splnil vše, co jsem od ní chtěl, jak co se
týče témat, tak pozic. Takhle jsem využil zkušenosti, které jsem nabyl, abych
vytvořil nový užitečný projekt. Navíc
jsem si chtěl odpočinout i od toho stresu, který je s novinařinou spojený. To
se mi ale úplně nepodařilo.
Zažíváte stres i nyní?
Příprava projektů na divoká zvířata
byla paradoxně větším stresem, než ten,
který jsem zažil, když jsem řídil noviny.
Naráželi jsme na ohromné množství překážek. Jsme závislí na dotacích a jejich
podmínky jsou strašně nestabilní. Zřízení rezervace a přivezení zvířat jsou výsledkem mnohaleté neviditelné práce.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

6 10. června 2016

Česká republika

Dětská kyberagrese je stále víc
brutální. Zažije ji každý druhý
Josef Founě.

DĚTI
A INTERNET

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

81 % českých dětí ve věku 8 až 17 let
má účet na Facebooku.
■ 4,1 % českých dětí má na svém
facebookovém účtu intimní fotografie,
na kterých jsou zcela nebo částečně
obnaženy.
■ 36,6 % dětí nezná všechny své
facebookové přátele.
■ 50,54 % dětí si nechalo na svém
facebookovém účtu zablokovat
internetového známého, který jej
obtěžoval.
■ 30 % českých dětí, které mají účet na
Facebooku, požádal někdo z jejich
facebookových přátel o reálnou
schůzku.
■ 21,45 % dětí by s takovou schůzkou
souhlasilo.
■ 92 % rodičů ví, že má jejich dítě účet na
sociální síti Facebook.
■ 30, přibližně tolik se v Česku ročně řeší
skutečně nebezpečných kyberútoků na
děti od dospělých osob, kdy mohou být
děti ohrožené na zdraví či na životě.

■

Zní to možná překvapivě, ale největším nebezpečím pro
vaše ratolesti na internetu nejsou pedofilové, ale děti samy
sobě navzájem. Kyberšikana má mnoho podob a čelila jí
polovina mladých v Česku. Děti se vzájemně ponižují
a vydírají i kvůli „hanbatým“ fotkám. Proti rizikům
na internetu bojuje Josef Founě, neboli Web Ranger.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Čtrnáctiletou Anetu jednoho dne oslovil na Facebooku Marek z vedlejší třídy.
Nejdřív nenuceně klábosili, Marek občas
utrousil lichotku. Po chvíli psaní navrhnul
kontakt přes webkameru. Po pár minutách
Anetu pod záminkou hry vybídl k tomu,
aby si sundala tričko. Když se ostýchavá
blondýnka odhodlala a začala se svlékat,
zaslechla zvuk spouště webového fotoaparátu. Druhý den už její obnažený snímek
koloval mezi kamarády. „Internet je jako
síť plná nástrah. Nedáme-li si pozor, chytíme se do ní a nebude cesty zpět.“ Toto výstižné heslo zazní na konci videa, jehož autorem je 14letý gymnazista Josef Founě.
Takzvaný Web Ranger, který upozorňuje
na rizika spojená s internetem.
Aneta sice není skutečná postava, ale
dětí, jako je ona, jsou v Česku desetitisíce

a každé z nich se může snadno stát obětí
virtuálního útoku.
Podívejme se na základní fakta. Celkem
81 procent českých dětí ve věku 8 až 17 let
má svůj účet na Facebooku, 61 procent tráví na této sociální síti více než hodinu denně
a 33 procent české dětské populace věnuje
Facebooku denně více než tři hodiny svého
volného času. Vyplývá to z nedávného výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci.
Při pohledu na tato čísla se nelze divit,
že děti jsou dnes nástrahám internetu vystaveny více než kdykoli jindy. Ostatně
i to dokládají konkrétní čísla. Padesát procent dětí se někdy setkalo s jistou formou
kybernetické agrese. Se skutečnou kyberšikanou, tedy opakovanými a intenzivními útoky, má svou zkušenost přibližně deset procent dětské populace.

Pedofilové a oplzlé řeči
Většinu rodičů jímá hrůza, že by se jejich
potomci mohli stát ve virtuálním prostředí
obětí pedofilů. Není se co divit, když se do-

zvídají o případech, jaký například před
pár dny řešil soud v Přerově. Muž, který
od lavice obžalovaných nakonec odcházel
s podmíněným trestem a ještě se bude rozhodovat o jeho sexuologické léčbě, se na
Facebooku vydával za 14letou školačku.
Od svých „vrstevníků“ loudil intimní fotografie a vedl s nimi oplzlé řeči. Policisté
v jeho počítači našli i dětskou pornografii.
„Kriminalisté na případu pracovali dva
roky a zaznamenali celkem 92 případů, ve
kterých byli nezletilí osloveni, a v některých od nich muž dokonce požadoval zaslání fotografií intimních partií,“ popsal
mluvčí krajského policejního ředitelství
Olomouckého kraje Josef Bednařík.
A není to jediný případ z poslední doby.

„

Děti vůbec
neví, co útoky
v kyberprostoru mohou
způsobit. Někdo je musí
klepnout přes prsty.
Nedávno se policistům po více než ročním
vyšetřování podařilo dopadnout muže
z Prostějovska, který prostřednictvím internetu vydíral a zneužil několik desítek nezletilých dívek z celé republiky. Nejprve
od nich vylákal jejich intimní fotky a poté
jim hrozil, že pokud nebudou před webkamerou plnit jeho přání, zveřejní je.

Jenže kromě těchto mimořádně nebezpečných případů jsou si paradoxně nejčastějším nepřítelem na internetu děti navzájem. Zveřejňování ponižujících fotografií
a videí, zakládání pomlouvačných stránek, slovní útoky na sociálních sítích. To
vše jsou nástroje, které si osvojují i ti, kteří
sotva stojí na prahu puberty.
„Děti dnes vůbec neví, co svými útoky
v kyberprostoru mohou způsobit. A když
je někdo neklepne přes prsty, budou brutálnější a brutálnější,“ varuje Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí. „Existuje
řada výzkumů, které potvrzují, že z obětí
klasické šikany se často stávají agresoři
kyberšikany. Funguje zde vlastně jakési
přepínání rolí,“ dodává odborník.
Jednou z oficiálních podmínek pro založení facebookového účtu je dosažení věku
13 let. Často jde ale o pouhou formalitu.
Pro představu, necelých 17 procent dětí ve
věku 11 let má svůj účet, který aktivně využívá. „Už desetileté děti se začínají seznamovat se sociálními sítěmi a jejich fungováním. V tomto věku je nejčastější formou
útoku slovní agrese všeho druhu,“ nastiňuje Kopecký. Čím jsou starší, tím více motivů v komunikaci nacházejí. Mezi jinými
i ten sexuální. V návaznosti na to se objevují i nové formy útoků. Nejčastěji v podobě,
že někdo zneužije fotografie dítěte, jako
v případě Anety ze zmiňovaného videa.
Vraťme se zpět ke 14letému Josefovi –
autorovi krátkého interaktivního filmu,
který zazářil v třetím ročníku edukačního
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Mirroring. Taktika dospělých, kteří
se na internetu vydávají za děti
Dospělí, kteří se ve virtuálním světě vydávají za děti, používají
nejrůznější triky, aby se svému „objevu“ dostali co nejrychleji
pod kůži. Jedním z nich je takzvaný mirroring, což je
napodobování komunikace dítěte.

„V praxi to vypadá asi takto: Dítě napíše, že je mu čtrnáct let a já
odpovím: To je náhoda, mně také. Dítě se pak třeba svěří, že má
problémy s učitelkou a já zareaguju: To mi ani neříkej, já mám
strašnou potvoru třídní. V dítěti tak brzy vyvolám pocit, že máme
hodně společného a že mu rozumím,“ říká Kamil Kopecký,
vedoucí projektu E-Bezpečí. Podle něj je zásadní problém hlavně
to, že rodiče nekontrolují aktivity svých dětí na internetu.

INZERCE

projektu společnosti Google s názvem Web Rangers. Jeho smyslem je informovat a varovat děti
před nástrahami, které ukrývá kybernetický prostor.
I Web Ranger Josef dobře ví, že
ve virtuálním světě může být přehnaná důvěra nebezpečná. „Člověk, který má přehled o tom, co se
může dít, některé věci na internetu
nedělá. Začne přemýšlet například
nad tím, že by si měl nastavit silnější heslo. Přidávání přátel na sociálních sítích je další kapitola. Za
sebe musím říct, že když mi pošle
žádost někdo, kdo nemá na profilu
fotku, nebo má, ale já si nemůžu
vybavit, že bych toho člověka
znal, tak ji odmítnu,“ vysvětluje
mladý filmař, který naráží na další
z velkých problémů sociálních sítí.
Průměrný počet „přátel“, které
mají české děti napojeny na svůj facebookový profil, je 194. Tito lidé
mají přístup k soukromým informacím a materiálům, které děti prostřednictvím svých profilů sdílejí.
O to víc alarmující je skutečnost, že
více než 36 procent dětských uživatelů nezná všechny své „přátele“ na
Facebooku.

„Pšššt, je to tajemství“
V souvislosti s tím přirozeně vyvstává otázka, kdo jsou vlastně
lidé, se kterými teenageři komunikují. Respektive, jsou těmi, za
koho se vydávají?
„Jedním z prvních signálů, že
dítě komunikuje ve skutečnosti
s dospělou osobou, je, když dotyčný napíše dítěti: Kde máš doma
umístěný počítač? A když odpoví,
že ho má například v obýváku, tak
ho začne nutit, aby si notebook
nebo tablet přeneslo do pokoje. Je
to z toho důvodu, že nechce, aby jejich komunikaci zachytila jiná dospělá osoba,“ vysvětluje Kopecký.
Další podezřelým ukazatelem je
tajemství. Člověk na druhém konci
přiměje dítě k tomu, aby jejich komunikace byla tajná a nikdo o ní nevěděl. Většinou se z dítěte brzy snaží vylákat jeho fotografii, na které
je vidět obličej, a také co nejvíce
osobních údajů. Snímek později
může sloužit jako nástroj vydírání.
Hlavní odpovědnost je ale na rodičích. „Je nutné, aby se modernizovali, pokud jde o internet. Jakmile nebudou kompatibilní s touhle
dobou, budou, jak se říká old
school,“ říká Josef Founě.

Férově pro všechny
Díky elektronické evidenci tržeb se do veřejných rozpočtů vybere
až 18 miliard korun ročně navíc. Jak velká hromada peněz to je?
Za takovou částku je možné například modernizovat 280 km železnic.
Nebo pořídit spoustu dalších užitečných věcí pro nás všechny. A kde
začít? Je to jednoduché. Stačí si brát účtenky.

Více informací na
www.etrzby.cz
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Čech hledá trpasličí krokodýly
Hluboko v nitru afrického
pralesa žije oficiálně
dosud nepojmenovaný
druh trpasličího
krokodýla. Domorodci
mu říkají Ngok. Český
vědec Václav Gvoždík se
nyní pokusí při své další
expedici odhalit 100 let
staré tajemství o jeho
skutečném původu.
JOSEF HORA
ČR | Příroda nás stále umí překvapit a lidé
i v dnešní době objevují zvířecí druhy,
o kterých dosud neměli ani tušení. Někdy
je to však celé ještě trochu zamotanější. To
je i případ oficiálně zatím bezejmenného trpasličího krokodýla, po jehož nejasném
původu pátrá český vědec Václav Gvoždík. Pokud uspěje, půjde o prvního krokodýla, který by se dal označit za „českého“.
Zmiňovaného krokodýla už před sto
lety popsali odborníci z amerického newyorského muzea. Jako nový druh ho pojmenovali Osteoblepharon osborni. O pár
let později ale jiní vědci prohlásili, že je nesmysl, aby šlo o nový, dosud nepoznaný
druh. Podle nich bylo Američany popisované zvíře už dříve objeveným krokodýlem čelnatým. Na vědecký spor se postupně zapomnělo a otazníky nad zvířetem, které sice může na neznalé působit skoro jako
domácí mazlíček, přitom vám ale může
způsobit velmi bolestivé kousance, zůsta-

Václav Gvoždík s trpasličími krokodýly. Jde o samostatný druh, nebo ne? To ukáže další výzkum.
ly bez odpovědi téměř sto let. Až v roce
2009 američtí experti na nedořešenou hádanku znovu upozornili ve vědeckém magazínu. Příběh zaujal i Václava Gvoždíka, herpetologa, tedy vědce zaměřeného na studium plazů, který do Konga
v té době už jezdil za obojživelníky.
A obyčejná náhoda tomu v roce 2012
chtěla, že to byl právě český odborník, kterému při nočním průzkumu ve světle baterky zasvítily v blízké tůni červené oči krokodýla. Jak posléze zjistil, šlo právě o trpasličí druh, o kterém četl v magazínu.
„Pomalu jsem se k němu vydal, ležel
v malé tůni. Chytil jsem ho za hlavou, aby
mě nekousl, vyfotil ho, odebral vzorky
a pustil,“ popisuje Gvoždík první kontakt,

kdy ještě nevěděl, že se jedná o dosud oficiálně nepojmenované zvíře.
Ve vesnici pak odebral vzorky ještě jednoho uloveného a již mrtvého krokodýla.
Po návratu do Česka začal získané materiály srovnávat v laboratoři. Podrobná analýza ukázala, že krokodýl, kterého český
vědec spatřil při nočním průzkumu, se od
toho mrtvého ve vesnici liší. Jeho závěry
potvrdila i následná analýza jejich DNA.
Václava Gvoždíka to utvrdilo v přesvědčení, že v
tůni narazil na zapomenutý druh.
S t o p r o-

FOTO | ARCHIV V. GVOŽDÍKA

žijí,“ líčí Václav Gvoždík. „Je nutné najít
nejbližší vesnici, kde musím místnímu předákovi ukázat povolení k výzkumu a zároveň je potřeba ho přemluvit, abych tam
mohl přespávat,“ popisuje s tím, že při posledních expedicích ho z jedné vesnice vykázali, protože se báli, že patří k nějaké
těžařské společnosti. „Šéfovi vesnice je
vhodné přinést peněžní dar, v přepočtu asi
20 dolarů. Někdy pomůže přesvědčit i láhev pálenky,“ usmívá se. Domorodci vědeckému bádání příliš nerozumí. Vysvětlení, že jede z daleké země až k nim zkoumat obojživelníky, je prý rozesmívá.

Krokodýl i gorila jako lahůdka
I tak vzácní krokodýli, jako zkoumaný trpasličí Ngok, jsou
pro domorodce hlavně zdrojem potravy. V Kongu je bohužel
obchod s masem divokých zvířat, takzvaný bushmeat, běžný.
„Krokodýlové bývají nabízeni svázaní, ještě živí. Máme v plánu
objíždět venkovská tržiště a odebírat vzorky také tam,“ říká vědec
Václav Gvoždík. Na trhu seženete kromě chráněných krokodýlů i maso z
goril či okapi. „Místní policisté jsou často z venkova a tedy zvyklí tato zvířata jíst, takže trhovce
nijak zvlášť nepostihují. V sousedním bývalém Zairu jsem viděl nabízet i maso z čerstvě uloveného
přísně chráněného šimpanze bonobo. Ukazovali mi jeho hlavu, ruce, nohy. A když jsem si vše fotil,
policista se na to klidně díval a ještě mi s hlavou bonoba zapózoval,“ vzpomíná vědec.

INZERCE

MAĎARSKO - Týdenní pobyty autobusem

Bükfürdö – hotel Répce***

TERMÍNY: 12. 7.–20. 7., 19. 7.–27. 7., 2. 8.–10. 8.,
9. 8.–17. 8., 16. 8.–24. 8., 23. 8.–31. 8.

8 990 Kč osoba/pobyt

V ceně: doprava, 7x ubytování s polopenzí formou bufetu,
vstup do termálních lázní (hotel propojen krytou chodbou),
zapůjčení županu, sl. delegáta.
CK Hungariatour, Praha – Dlouhá tř. 38 tel. 224 828 205, 736 485 865
Info o trasách a dalších termínech najdete na

www.hungariatour.cz

centní důkazy ale ještě stále nemá, proto
se do Konga musí vypravit znova. „Nedávno jsem získal dotaci od nadačního
fondu na podporu vědy Neuron, takže se
chystám opět vyrazit do pralesa na
podrobnější výzkum. Ten mou domněnku snad definitivně potvrdí,“ říká vědec,
který své poznatky konzultuje i s kolegy
ze Spojených států.

Dvacet dolarů pro šéfa
Při expedici do afrických pralesů se český
vědec neobejde bez pomoci místních lidí.
„Nejprve si musíte najmout průvodce-biologa a teprve s ním se vydat do zapadlého
regionu na severu země, kde tato zvířata

Ve vesnici si vědec poté najme průvodce a nosiče a společně se vydají do pralesa. „Sám bych tam nešel, je to dost nebezpečné,“ podotýká. V Kongu to bude už
jeho sedmá expedice. „Do výzkumu trpasličího krokodýla chci přispět dalšími poznatky a přesvědčit tak ostatní zoology, že
opravdu jde o unikátní druh. Pokud vyjde
v nějakém prestižním vědeckém časopise
dostatečně přesvědčivý článek, bývá nový
druh uznán velmi brzy,“ dodává.
Mohl by v takovém případě získat tento
krokodýl přídomek „český“? „To asi ne,
ani Gvoždíkův. Vědci, který zvíře objeví,
jeho profesionální skromnost nedovolí ho
po sobě pojmenovat. Uvidíme, jaké jméno se pro něj v Česku ustálí,“ uzavírá.
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Hvězdy letních pódií

Sezona hudebních festivalů začíná a je z čeho vybírat. Kromě nejpopulárnějších
domácích kapel Kabát a Kryštof se v Česku v létě představí i mnohá zahraniční
esa jako skupina The Offspring či zpěvák Tom Jones. Která data se tedy vyplatí
zaškrtnout v kalendáři a kolik vás bude pořádná porce muziky pod širým nebem stát?
ROCK FOR PEOPLE (3. až 5. července)
Největším lákadlem letošního rockového řádění jsou legendy californského
punk rocku The Offspring (na snímku zpěvák Dexter Holland). Pořadatelé
doufají, že kromě svých největších hitů přiveze kapela na festival také
novinky z připravované desky. Hlavním headlinerem tohoto ročníku
jsou však zakladatelé a průkopníci trip hopu, uskupení Massive Attack.
Z českých interpretů se návštěvníci můžou těšit na Tři sestry, Vypsanou
fixu nebo Monkey Business.

VOTVÍRÁK (10. až 12. června)

Místo: Hradec Králové

Milovníci české a slovenské muziky si i letos přijdou
na své. Na pódiu se během akce vystřídají kapely
Kryštof (na snímku), Chinaski, Horkýže Slíže,
Mandrage, Jaroslav Uhlíř nebo třeba Richard Müller
a Wohnout. Chybět nebudou music bary a atrakce
partnerů festivalu.

Vstupné: třídenní v předprodeji 1 650 Kč / 1 800 Kč
na místě, jednodenní v předprodeji 1 000 Kč / 1 100 Kč
na místě

Místo: Milovice
Vstupné: Na festival se nabízí vstup ve formě
klubových karet. Cena standardní klubové karty je
320 Kč.

ČESKÉ HRADY.CZ, MORAVSKÉ HRADY.CZ
Letošní Hrady se mohou pochlubit pestrým
playlistem. Na něm se objevili Kabáti
(na snímku), No Name, Pražský výběr,
ale také slovenský raper Rytmus. Chybět
nebudou ani tradiční hosté festivalu, jako je
Xindl X nebo Visací zámek.
FOTO: ARCHIV MAFRA

Místo: Točník 15. a 16. 7., Kunětická hora
22. a 23. 7., Švihov 29. a 30. 7., Rožmberk nad
Vltavou 5. a 6. 8., Veveří 12. a 13. 8., Hradec
nad Moravicí 19. a 20. 8., Bouzov 26. a 27. 8.,
Bezděz 2. a 3. 9.
Vstupné: dvoudenní 750 Kč, jednodenní
350 a 500 Kč

UNITED ISLANDS
OF PRAGUE
(23. až 26. června)
BENÁTSKÁ! (28. až 31. července)
Bezesporu největší senzací festivalu je účast zahraniční
legendy, sira Toma Jonese (na snímku), který před českým
publikem vystoupí teprve počtvrté v kariéře. Dalším
festivalovým tahákem je vystoupení fenomenálního kytaristy
Michaela Schenkera, který se proslavil v kapele Scorpions.
Z domácích hvězd vystoupí Hana Zagorová, Arakain, Ewa
Farna nebo Divokej Bill.
Místo: Liberec
Vstupné: celofestivalové 1 390 Kč, jednodenní 390 Kč,
999 Kč nebo 2 390 Kč VIP vstupné

Třináctý ročník multižánrového festivalu sází opět na nejzajímavější a neokoukané
talenty evropské scény. Mezi
ty nejvýraznější patří polská
zpěvačka Monika Brodka, či
instrumentalista L'Aupaire.
Vstupné: zdarma
Místo: Kampa, Střelecký
ostrov, Kinského zahrada,
Janáčkovo nábřeží

COLOURS OF OSTRAVA
(14. až 17. července)
Prostory Dolu Hlubina a multifunkční hala Gong
budou dějištěm více než tří stovek programových
bodů. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty,
divadlo, filmy, workshopy, diskuse i výtvarné umění.
Hlavními hvězdami multižánrového festivalu budou
Underworld (na snímku), Tame Impala, Of Monsters
and Men, M83, Passenger, Thievery Corporation,
Kodaline, The Vaccines a mnoho dalších.
Místo: Dolní Vítkovice
Vstupné: čtyřdenní v předprodeji 2 490 Kč,
jednodenní v předprodeji 1 390–1 490 Kč/na
místě 1 500–1 600 Kč

MASTERS OF ROCK
(14. až 17. července)

TRUTNOFF
(18. až 21. srpna)

Organizátoři vizovického festivalu lákají především na německou metalovou operu
Avantasia, thrash- metalovou
legendu Slayer a americké
Megadeth (na snímku).

Ze zahraničních umělců
sází takzvaný český
Woodstock na jména Parov
Stelar, Skunk Anasie nebo
Jake Bugg. Z českých
tváří svou účast přislíbili
Čechomor, Stromboli či
Mňága a Žďorp.

Místo: Vizovice
Vstupné: čtyřdenní 1 400 Kč

Místo: Trutnov
Vstupné: festivalová
permanentka v předprodeji
1 400 Kč

ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

Čističku vzduchu
Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech
barevných provedeních.

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

více na www.ionic-care.cz

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

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 8 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor.
Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně a s nulovými náklady
na výměnné ﬁltry. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které
pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie
nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty jsou zachyceny na elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach,
ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V červnu 2015 byla provedena anketa mezi uživateli Ionic-CARE Triton X6, které se zúčastnilo 857 respondentů.
Tito uživatelé nejčastěji chválí viditelné snížení prašnosti, zmírnění alergických potíží s dýcháním a zlepšení spánku
v důsledku ionizace. Dále jsou spokojeni s tichým chodem a snadnou údržbou.

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či po bouřce cítíte
tak dobře? Vědci na to přišli. Je to proto, že na těchto místech je
podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku
(záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech
a kancelářích. A víte, že při pobytu v moderním bytě nebo
kanceláři nás obklopuje několikrát škodlivější vzduch než je
venku?

V

moderních bytech a kantrvale pobýváme, by mělo podle dopocelářích dýcháme škodlivý
ručení Státního zdravotního ústavu obvzduch, který dokáže zkrátit
sahovat minimálně 1.250 záporných
život i o několik let a cítíme se v něm
iontů (aniontů) na cm3. A zatímco
unavení a nervózní. Prachové mikrov přírodě (na horách, u moře, v lese,
částice, smog, jedovaté chemické výu vodopádů) dýcháme vzduch s konpary z umělých hmot a nábytku, bakcentracemi až 10.000 vzdušných aniterie, viry, spóry plísní, výkaly všudyontů v cm3, v interiérech, kde žijeme
přítomných roztočů – to vše se v uzaa pracujeme, jsou hodnoty většinou
vřených prostorách koncentruje. Poblízké nule. Právě díky vysoké koncentom, zejména v chladnějších obdotraci prospěšných vzdušných anionbích roku, kdy méně
tů je nám tak dobře
V bytech a kancelářích
větráme, působí tyto
v lese, u moře, při
škodlivé látky na náš
východu slunce nedýcháme vzduch, který
organizmus prakticzkrátí život o několik let bo u tekoucí vody
ky celý den. Největči táborového ohně.
ší část škodlivin přitom proniká do těla
Zejména kvůli působení vzdušných
právě plícemi. Přes tenkou plicní slizaniontů nás tato místa podvědomě
nici totiž proﬁltrujeme neuvěřitelných
přitahují a velmi rychle si na nich od75.000 litrů vzduchu denně.
počineme. Díky ionizátoru Ionic-CARE
Nemocné domy: Aniž si to uvědomusi takovou příjemnou atmosféru nyní
jeme, polovina z nás nějakým způsomůžete vytvořit i doma.
bem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od boDárek ZDARMA!
lesti hlavy, nespavosti, snížené konIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiscentrace, alergií, astmatu, akutních i
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
chronických onemocnění plic, až po
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
Tento přístroj neutralizuje pachy a protěžké deprese i rakovinu. Moderní stačišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatvební materiály, utěsněná okna, běžíně a kdekoliv jincí klimatizace, vaření na plynu, syntede. Navíc omezutické koberce, umělý nábytek, televije výskyt bakterií,
ze, monitory, kopírky a dalších zhruba
zabraňuje růstu
20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buplísní a v lednici
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % žiuchovává potravota – zdraví škodlivé prostředí!
viny déle čerstvé.
Ionizace vzduchu: Součástí tohoto jedovatého koktejlu chemikálií, statické
elektřiny, ozónu, mikročástic prachu
kód
apod., jsou i vzdušné ionty resp. ion- Pro získání dárku stačí
tová nerovnováha. Ovzduší, ve kterém zadat při objednávce kód:

AT6

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 30.06.2016

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 30.06.2016 nebo do vyprodání zásob

12 10. června 2016

Česká republika

„Helenka uměla postavu nosit“
Všichni jsme ji znali jako ráznou a vtipnou herečku
ze slavných komedií o rodině Homolkových či z trilogie
Slunce, seno... V pondělí 13. června by se Helena
Růžičková dožila 80 let. „Když vás políbila, hezky,
s fortelem, brněla vás hlava ještě půl hodiny,“ vzpomíná
režisér Zdeněk Troška, velký přítel velké herečky.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Rakovině vzdorovala statečně a s humorem, přesto jí herečka Helena Růžičková po dvou letech podlehla. Nyní by oslavila osmdesátiny, málokomu přitom dojde, že od jejího úmrtí uplynulo už 12 let.
„Jinou herečku jejího naturelu jsem nikdy nehledal, kopírování nemá cenu. Stejně to bude jiné a mnohdy nepovedené,“
říká v rozhovoru pro 5plus2 režisér
a osobní přítel herečky Zdeněk Troška.
Helena Růžičková hrála v řadě vašich
filmů. Byla to vaše múza?
Ano, určitě. Měl jsem tu největší a nejsilnější múzu ze všech. Ta když vás políbila,
hezky, s fortelem, brněla vás hlava ještě
půl hodiny.
Působila dojmem, že ráda improvizuje. Nechával jste jí volnou ruku?
I když to tak vypadalo, pravý opak byl
pravdou. Byla neuvěřitelně ukázněná herečka a učila se texty přesně podle scénáře.
V tom byl její herecký kumšt, že dialogy říkala zcela přirozeně, jako by jí šly rovnou
od plic. Nikdy nepřišla s tím, že jí text „nepasuje do huby“, vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Kolikrát jsem se jí
ptal, jestli ten a ten úkon či pohyb jí nebude dělat potíže, jestli ho zvládne. Ozvalo
se její „bez debat“, s klapnutím klapky vystartovala, že jsem mnohdy jen zíral. Přes
svou tloušťku byla neuvěřitelně pohyblivá.
Prostě uměla svou postavu nosit.
Kromě profesionálního vztahu jste
byli také přátelé, že?
Helenka byla jako moje sestra, mé druhé
já, byli jsme jedna duše ve dvou tělech.

Neuvěřitelně jsme si rozuměli. Stačil pohled a Helena přesně věděla, co má udělat.
Měla neuvěřitelný pozorovací talent, stále
studovala lidi a mnohé z jejich chování si
ukládala „na někdy“. A pak přišla chvíle,
kdy mohla nějaký odkoukaný povahový
rys, gesto použít pro svou roli.
Snažil jste se po její smrti najít pro své
filmy herečku s podobným naturelem?
Každý herec má to své JÁ, které je jedinečné a neopakovatelné. Můžete se jen přiblížit k jeho způsobu hraní, výrazu, ale kopírovat ho nemá cenu. Stejně to bude jiné
a mnohdy nepovedené. Originál je prostě
originál. Vezměte si naše silnější herečky – Nedošínská, Baldová, Zázvorková,
Růžičková, Motlová, každá je přece svým
výrazem jiná a všechny jsou skvělé.

jdeš? Tady je to prostě daný – osmička,
pětka, dvě sedmy a devítka, to jsem celá
já.“ A jako vždy měla pravdu. Jako dceru jsem k ní přihrál Yvettu Blanarovičovou a duo oblíbených čarodějnic bylo na
světě. Vzpomínám si, že na festivalu ve
Zlíně, tehdy ještě Gottwaldově, chtěly
děti dát hlavní hereckou cenu právě těmto čarodějkám. Soudružky z poroty se
křižovaly, že to není možné, aby záporné postavy byly odměněny cenou přímo
hlavní, a tak ji nakonec dostala jiná herečka z jiného filmu.
Co bylo při natáčení Strašidel nejnáročnější?
Trikové záběry. Ve filmu je jich na osmdesát a při realizaci strašně zdržují. Aby
trik vypadal dobře, vyžaduje spoustu
času, trpělivosti, naprostou soustředěnost herců i techniků a mnohdy přímo
chirurgické, detailní postupy. A na plátně si ho pak divák ani nevšimne, bere ho

V létě se do kin dostane vaše nová
komedie Strašidla. V té
souvislosti jsem si hned
vybavila právě Helenu
Růžičkovou jako čarodějnici ve vaší slavné
pohádce O princezně
Jasněnce a létajícím
ševci…
Helena se do Jasněnky obsadila
sama. Hodila
pár čísel na papír, chvilku
počítala
a pak pronesla: „Je ti jasný, že lepší
čarodějnici,
než jsem já,
nikde nena-

jako samozřejmost. To je ale důkaz, že
se trik povedl.
Vy sám jste se jako malý strašidel bál,
nebo jste je bral spíše jako zábavné
postavičky?
Každé dítě má svého bubáka. Tím prvním bývá tma. A ve tmě se skrývá bubáků, jéjej! Jsou pod postelí, za skříní, za
oknem, všude. A jen číhají, aby mohli
vybafnout, kousnout do nohy, zatahat za
vlasy. U mě to byl zprvu čert, pak klekánice. U nás ve vsi žila jedna statná, vysoká, nahrbená stařena, která kopala hroby. Chodila v sukních dlouhých až na
zem a svou pomalou, klátivou chůzí
jako by číhala, kde jaké dítě sebere.
Jakmile se objevila, už jsem prchal! Babička i tetička měly ve stavení hady hospodáříčky. Byly to užovky, které ve sklepech, maštalích a stodolách lovily myši.
Věřilo se, že takový had je pro stavení
požehnání a ochrana. Kolikrát jsem ji zahlédl a vždy jakoby zkameněl. V úžasu za ní
hleděl a byl jsem jí
okouzlen, jak se
ladně plazila
přes dvůr a zmizela ve stodole.
Od té doby mám
hady rád.

FOTO | PROFIMEDIA.CZ

Smrt před svatbou, bramborák s džemem
JOSEF HORA
ČR | Narodila se 3. června 1936 jako Helena Málková. Po svatbě s hercem Jiřím Růžičkou se z ní stala Helena Růžičková.
K třetí změně jejího jména nebylo daleko,
svatba se měla konat začátkem ledna
2004. Brát si měla taktéž herce, Václava
Glazara. Jenže k tomu už nedošlo…
„Žili jsme tak nějak pohromadě, Helena, její manžel velkej Jiřík a já. Její muž
měl takový anglický humor, Helenka vždy
prokulila oči a říká: Mám ho zabít teď,
nebo až za chvíli? Byla legrace. Když ode-

šel v roce 2003 velkej Jiřík, malej Jirka,
syn, už byl čtyři roky po smrti. Helena zůstala sama,“ vzpomíná Glazar. Svatba byla
naplánovaná na začátek ledna 2004 na statku v obci Babín v jižních Čechách. Jedním
z hlavních důvodů sňatku byl ten, aby majetek Růžičkové připadl dětskému domovu v Plané u Mariánských Lázní, kterému
herečka dlouhodobě pomáhala. Vztahy
v rodině byly totiž komplikované. „Byli
jsme zasnoubení, měli jsme pozvat všechny přátele. Základní seznam čítal 360 lidí,
nakonec jich bylo 600. Bohužel Helenka
zemřela krátce před svatbou,“ podotýká.

Václav Glazar.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Pokud by slavnou herečku nepostihla
rakovina, s Václavem Glazarem by vystupovala na jevišti. „S Helenkou jsme
jezdili na besedy, chtěli jsme cestovat
po republice a bavit lidi společným vystoupením. Už jsme měli připravené kostýmy.“ Glazar rád vzpomíná i na společné cesty. „Měli jsme oblíbené restaurace
a do jiných se nechodilo, například ve
Velké Bíteši U Raušů nebo U Nedbálků
u Brna. Helena přišla do hospody, řekla:
Ahoj, nazdar chlapi. No co si dám, ještě
nevím, asi tebe. K jídlu měla ráda všechno, co bylo dobré,“ vypráví.
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Střípky ze života Heleny Růžičkové
Datum narození 13. června 1936 bylo pro Helenu Růžičkovou důležitější než pro
ostatní. Zabývala se numerologií, bavila ji astrologie, věštila z kávové sedliny.
■ Kariéru začala už ve čtyřech letech a rovnou v Národním
divadle, konkrétně v dětském baletu.
■ Studovat herectví se jí nepodařilo, ač se o to třikrát pokoušela.
■ Natočila přes dvě stě rolí v celovečerních filmech.
Hrála hlavní role v legendárních Homolkových
a pak v sérii Slunce, seno... Sama měla velmi
ráda roli v seriálu Vlak dětství a naděje.
■ Na výsluní ji vrátil režisér Zdeněk Troška, který ji
obsadil do zmiňované trilogie Slunce, seno...
■ Byla autorkou a spoluautorkou řady knih,
v mnohých z nich otevřeně popisovala svůj
boj s rakovinou.
■ V roce 1996 kandidovala do Senátu
jako nezávislá za KSČM.
■ Působila v několika nadacích,
starala se o jeden dětský domov.
■ Její maminka Draga byla
z Jugoslávie, tatínek Alois
z Moravy. „Byl to velký
vlastenec, dobrodruh.
S maminkou se měli strašně
rádi. Jugoslávci, Bulhaři,
Řekové, Španělé, ti mě šíleně
táhnou. Cítím jejich
temperament a živelnost,“
vzpomínala v rozhovoru
pro MF Dnes v roce 2002.
■ Kouřila už od svých čtyř let.
„To už jsem hrála v divadle a tam kouřil
každý. Doma jsem kouřila od devíti let.
Tatínek říkal: Helenko,
přece nebudeš kouřit někde za boudou.
Když máš chuť, tak si samozřejmě
zapal.“
■ V roce 1999 jí umřel jediný syn Jiří.
„Když jsem se to dozvěděla, vrostly mně
nohy do země. Nemohla jsem se hnout.
Bylo ráno... Manžel vzal telefon... Že prý
Jirka k ránu umřel.“ Stejně jako Helena, tak
i Jiří trpěl výraznou nadváhou.
„Celé martyrium začalo, když Jirkovi
prasknul vřed na dvanácterníku. Pak měl
mozkovou mrtvici, znovu jsme ho učili číst
a znát barvy...“
■ Se svým manželem Jiřím žila 45 let,
zemřel v roce 2003.
■ Helena Růžičková zemřela 4. ledna
2004 v plzeňské fakultní nemocnici
ve věku 67 let. Její popel byl rozptýlen
na Olšanských hřbitovech v Praze.
Zdroj: iDNES.cz
■

i věštba pro Gotta
„Pravda, někdy toho bylo trochu víc.
Jednou si vymyslela speciální anglický
bramborák. Na bramborák dala džem a slabé plátky česneku. Štamgasti v hospodě
zbledli,“ popisuje Glazar s úsměvem.
Helena Růžičková prý jedla velmi ráda
a také byla vynikající kuchařkou. „Vařili
jsme hodně, zejména u Heleny doma. Trávili jsme spolu svátky. Vždycky měla prostřeno i pro zesnulého syna Jiříka.“ Herečka vnímala Vánoce jako kouzelné období,
které v ní probouzelo její zvláštní nadání –
věštecké schopnosti. „Všechny kapry
a kosti pečlivě obrala, kosti pak umyla, vy-

čistila, nechala oschnout a dala do misky.
Když bylo po večeři a seděli jsem u večerní kávy, každý si mohl vybrat jednu kostičku. Helena vzala svíčku, rybí kosti prohlížela proti plameni a četla budoucnost.
Bylo to neuvěřitelné, jak se vše s odstupem času vyplnilo,“ tvrdí Glazar a dodává: „Třeba Karel Gott chtěl od Heleny slyšet o budoucnosti vše. Mně naopak nikdy
nečetla, podezřívala mě, že tomu nevěřím,
že si z toho dělám prču, což byla pravda.
A já to slyšet nechtěl,“ uzavírá s tím, že
mu Helena chybí. „Není den, kdy bych si
na ni nevzpomněl,“ posmutní.

Oznamuji tímto
svoji kandidaturu
na funkci prezidenta
České republiky
v roce 2018
Kdo jsem?
Jmenuji se Igor Sládek. Narodil jsem se
v Náchodě v roce 1955. V roce 1980 jsem
emigroval do Německa a následně do USA.
V prosinci 1989 jsem poprvé navštívil své rodiče a sestru v Československu a od roku 1990
jsem začal podnikat i v této zemi. Nikdy jsem
se politicky neangažoval, a to ani za komunismu. Jako středoškolský a vysokoškolský student
jsem tehdy nevstoupil ani do Socialistického
svazu mládeže (SSM), což bylo v té době normalizace téměř nemožné, natož pak do KSČ.
Proč to dělám?
Chtěl jsem původně této mnou placené inzerce
využít k nastínění řešení prvního z několika témat, které budu postupně na těchto stránkách
publikovat. Bude to ode dneška každý čtvrtek
a každé pondělí, a to až do konce června.
Pak vám, čtenářům, dám prázdninovou pauzu
na oddych, a pak se uvidí... Třeba mne do té
doby media začnou zvát na veřejné diskuze
a já již nebudu muset platit inzerci pro sdělení
svých myšlenek k tématům naší doby. Nebudu
muset platit Mafře a tím potažmo ani panu
Babišovi….
Téma:
iDnes, 30. 5. 2016:
Množte se, vyzval Turky Erdogan a odmítl antikoncepci i plánované rodičovství.
Žádná muslimská rodina nemůže přistoupit
na antikoncepci a rodičovské plánování, řekl
v pondělí na vystoupení v Istanbulu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Vyzval Turkyně,
aby zvyšovaly počet obyvatel země.
Toto už je plánovaný útok na Evropu. Tento výrok zní z úst našeho „spojence“,
na kterého EU, EK a naši europoslanci spoléhají jako na spasitele pro ochranu před další
velkou migrační vlnou! Jak dětinské a neprozřetelné!
Třetí světová válka již začala.
Uvědomme si to! Ano, je a bude hodně odlišná od těch prvních dvou, ale o to je a bude
nebezpečnější. V této válce totiž jde o celou
naši evropskou civilizaci, o naši kulturu, o odkaz a znalosti našich předků, o lidský pokrok,
vývoj a výzkum, o vzdělání a vědu. A hlavně
o naše historické křesťanské tradice a demokracii, kterou si my Češi konečně v posledních
letech tak užíváme. A to včetně z ní vyplývajících výdobytků naší civilizace: cestování, možnost číst a vidět díla světových vědců, filozofů,
beletristů či obyčejných lidí, vidět filmy i takových režisérů jako je Miloš Forman, dočíst se
(nebo vidět na vlastní oči) o úspěších našich
sportovců (a to i těch, kteří se rozhodli žít jinde než v Česku), atd. Účast na zahraničních
konferencích a pracovních stážích pak umožňuje využívat ty nejnovější postupy a poznatky
vědy, a v oblasti vědy samotné pak nemusíme
vynalézat již vynalezené.

jsem se rozhodl vyhrát příští prezidentské volby. Abych mohl ovlivňovat rozhodování našich politiků, abych mohl prezentovat
možná řešení, která budou pro naši vlast tak
životně důležitá. Ano, jako prezident nebudu
mít exekutivní moc, ale tu nahradím vámi,
občany. Ze své funkce s vámi povedu dialog
a možná řešení spolu budeme konzultovat
a pak je předkládat naší politické elitě k prosazování na naší i mezinárodní scéně. A to
i za cenu našeho případného odchodu ze
Schengenu, případně z celé EU. Ale tomuto
snad nejvážnějšímu tématu naší doby se budu
věnovat v celostránkové inzerci za týden,
ve čtvrtek 9. června. Dnes na to není prostor.
Za týden budete překvapeni elegantním řešením, které se nám, České republice, přímo
nabízí, a které nám současně dává velkou
historickou příležitost k zásadnímu ovlivnění
či nasměrování budoucích evropských, a tedy
i světových dějin. Řešením, s kterým zatím žádný politik nepřišel. I když jsou za to placeni….
V pondělí 6. června se budu věnovat zdravotnictví a tomu, jak zvednout platy zdravotního
personálu na dvojnásobek, aniž bychom museli přilévat další miliardy do systému zdravotnictví, tak jak po tom volají „pomazané“ hlavy
pana Němečka, Kubeka, a dalších. V této věci
souhlasím s panem Babišem, že těch 300 mld.
do zdravotnictví stačí. Jen je třeba razantně
přeorganizovat celý systém, nasadit kontrolní
mechanizmy, lépe využívat odborný potenciál
lékařů a sester, lépe využívat existující technologie, atd. Tak, jak by to udělal každý dobrý
podnikatel, kdyby tento moloch vlastnil a provozoval. Jinak by byl již 25 let, rok po roce,
v bankrotu. To jsem ale nakonec řekl již v pořadu o zdravotnictví u paní Jílkové.
Pokud by to česká politická scéna chtěla,
a dala mi příslušné pravomoce, pak bych se
do této reorganizace pustil i já sám. To bych
ale nedělal zadarmo, takový blázen opravdu
nejsem. Udělal bych to pouze za malý podíl
z mnou ušetřených desítek miliard. Musel bych
ale dostat takové pravomoce a podporu politiků, abych stačil systém změnit a nově nastartovat do nástupu mé prezidentské funkce
v roce 2018.

Copak chceme, aby naše civilizace a naše národy (a tím myslím i ostatní pokrokové národy
Evropy a potažmo celého světa) byly uvrženy do systému, tradic, víry, politiky
i právních norem arabského poloostrova 7. století našeho letopočtu? Do období, kdy vznikl Islám a do oblasti, odkud se
pak velmi rychle začal šířit? A šířit ne mírumilovně jako čisté náboženství, ale násilně,
formou krutých válečných tažení a porobení
si, vyvraždění či zotročení celých národů?
Chceme, aby se naše děti místo přírodních
věd učily, že země je placatá a že sladká
a slaná voda se vzájemně nemísí? Tak, jak se
to dnes učí, a jak tomu věří, i mladé středoškolské muslimské adeptky na lékařství v Anglii!!!?
(https://www.youtube.com/watch?v=LbQv-YSA_rI)

Během června vám čtenářům pak mimo jiné
vysvětlím, čím opravdu Islám je - a tím doufám utnu veškeré nezasvěcené osobní názory
našich politiků. Hrozné totiž je, že tyto názory politici prezentují v médiích jako oficiální
a správné, ač si při jejich prezentaci navzájem
protiřečí. Aby se v tom pak husa vyznala….
Takže i v tomto nastolíme pořádek. Islám totiž
není složitý na pochopení. Islám ani nemá potřebu být interpretován pomazanými hlavami,
snad s výjimkou pro negramotné masy v arabském světě. Islám je prostě Islám. Je jen jediný
a to přesně takový, jaký byl, když jej Mohamed, Posel Allahův, v 7. století zformuloval.
Představuje životní styl, tak jak jej kdysi žil Mohamed. Včetně toho, že si vzal za manželku
Aishu, když ji bylo šest let, a sex s ní měl, když
ji bylo devět. Včetně toho, že v druhé části života, když žil v Medině, se z něho stal politik
a válečník, který v průměru každých šest týdnů
vedl jednu válku. Válku krutou, neboť na konci
jeho života byli všichni přeživší Arabové konvertováni na islámskou víru.
Jedna důležitá věc k zapamatování: Islám je
neměnný! Islám, na rozdíl i např. od našeho
křesťanství, nesmí být pozměněn ani reformován! To se nám jen ti, kteří ho nikdy nestudovali, snaží namluvit. Islám je jednoduchý na pochopení. Každý, kdo dovede pochopit to, jak
žil a co hlásal Mohamed, člověk (ne Bůh), jej
dokáže pochopit. A o to je to záměrné či ignorantské mlžení ze strany politiků a aktivistů
v otázce Islámu nebezpečnější.

Ne, takovou Evropu pro sebe ani pro další
naše generace nechci já a asi ani vy. A proto

Igor Sládek
31. 5. 2016
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Třešně? Zabijáci tuků
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Bránit zkraje léta svou třešňovou
úrodu před nálety hladových špačků se
vyplatí. S čerstvým ovocem můžete nadělat parádu zejména při přípravě dezertů.
A když už budete mít pocit, že se červené
záplavy nemůžete zbavit, navařte z ní
marmeládu, kompotujte nebo se vrhněte
na přípravu lahodného likéru.
Ať už na své zahrádce sklízíte jakoukoli odrůdu třešní, jedním si můžete být jistí – načervenalé, krvavě rudé i ty žluté
jsou doslova plné antioxidantů. Kromě
toho, že jsou bohatým zdrojem vitaminu C, který podporuje funkci imunitního
INZERCE

systému, obsahují také nezanedbatelné
množství draslíku. Ten výrazně podporuje vylučování vody z těla. Pomáhají také
regulovat trávení a odstraňování jedovatých toxinů z organismu.

Voda a kvašení v žaludku
Ovšem ani s třešněmi se to nesmí přehánět. Známým nebezpečím je zapíjet toto
ovoce vodou. Před podobnými choutkami varovala babička snad každého z nás.
Ve skutečnosti je vcelku jedno, zda se
napijete před, po nebo během toho, co
spořádáte misku šťavnatých třešní. Nežádoucí reakci trávicího traktu se patrně nevyhnete. Ovocné cukry totiž začnou velice brzy spolu s tekutinou kvasit. Plyny,

které se při tomto procesu vytvářejí, tlačí
v žaludku a vyvolávají bolesti břicha.
Často také způsobují nutkání zvracet.
Ty, kteří by rádi na prázdniny shodili
pár kil, jistě zaujme informace, že třešním se přezdívá zabijáci tuků. Obsahují
totiž látky, které neutralizují tukové substance. Ty se díky třešním nemají šanci
dostat do krve.
Na červených plodech si ovšem rádi
pochutnávají špačci a kosové. Strom
před nimi můžeme chránit sítěmi, ale paradoxně nejlepšími strážci ovoce jsou samotní ptáci. Pokud se nám v koruně
uhnízdí párek špačků, úrodu si ohlídají
i proti výrazné přesile. Navíc se spokojí
s malým množstvím třešní a zbytek je jen
a jen náš.
(vrm)

Třešňová zmrzlina
Potřebujeme: 300 g třešní, 300 g bílého
jogurtu, 200 ml smetany na šlehání,
lžičku citrónové šťávy, med, zralý banán.
Postup: Třešně opláchneme
a vypeckujeme. Polovinu z nich nakrájíme
na kousky, tu druhou rozšleháme mixérem
a vše smícháme s jogurtem. Podle chuti
dosladíme medem. Když do směsi
přidáme rozmixovaný zralý banán,
zmrzlina bude jemnější. Poté si našleháme
smetanu a opatrně ji přimícháme do
třešňového mixu.

Třešňový likér
Potřebujeme: 4 šálky třešní, 2 šálky
svařeného sirupu z 1 a půl šálku vody
a 1 a půl šálku cukru, 2 šálky vodky nebo
brandy, hřebíček, skořici.
Postup: V malém množství vody uvaříme
ovoce i s peckami do měkka. Slijeme do
lahve s těsným uzávěrem. Přidáme skořici
a hřebíček. Přilijeme cukrový sirup.
Přidáme alkohol a promícháme. Ovoce
by mělo být ponořené. Uzavřeme sklenici
a necháme tři týdny v pokojové teplotě.
Hotový likér přecedíme do lahví.

Třešňová omáčka a šunka
Potřebujeme: 1/2 kg šunky nakrájené
na 4 plátky, máslo, 150 g třešní, 1,5 dcl
šťávy z třešňového kompotu, 1 lžíci cukru,
1 lžíci hladké mouky, 1 lžičku hořčice,
citrónovou kůru, sůl. Postup: Plátky šunky
pečeme v pekáči při 200 °C asi 20 minut.
V polovině je obrátíme. Do kastrůlku dáme
cukr, mouku, hořčici a kompotovou šťávu.
Přisolíme a na mírném ohni mícháme do
zhoustnutí. Přidáme nakrájené třešně,
citrónovou kůru a dosolíme. Omáčkou
polijeme šunku a zapékáme 20 minut.

Třešňová marmeláda
Potřebujeme: 1 kg třešní, 30 dkg cukru
krystal, šťávu z citrónu, 1 balení směsi
na želírování, 200 g kvalitní čokolády.
Postup: V hrnci povaříme nasekané
třešně s cukrem, přidáme želírovací směs
a šťávu z citrónu. Když směs začne
tuhnout, těsně před plněním do sklenic
do ní zamícháme nasekanou čokoládu.
Část se jí rozpustí a část zůstane vcelku.
Sklenice uzavřeme vysterilizovanými
víčky a necháme stát dnem vzhůru
10 minut.
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Zrají první plody. Už je sklízíme
Zahrada v půli června
žádá péči. Radí odborník
František Hlubocký.

je možné zasáhnout vhodnými přípravky. Nejlépe druhý, maximálně třetí den
po pokosení. Aplikaci provádíme na předem zavlažený trávník navečer a alespoň jeden den nezaléváme.
Průběžně kontrolujeme zdravotní stav
všeho, co pěstujeme, prohlížíme hlavně
mladé listy a růstové vrcholy. Mnozí
škůdci se často skrývají mezi listy na špičce či na rubu listů. Je samozřejmostí odstraňovat vše, co je nemocné či napade-

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Pravidelně odstraňujeme všechna odkvetlá květenství trvalek a letniček, aby se
nevysilovaly tvorbou semen a měly sílu
nasazovat další květy.
Stane-li se, že některý strom, ať jádroviny či peckoviny, nasadí příliš mnoho plodů, je třeba udělat jejich probírku. Samozřejmě jinak než ručně to nejde. Odstraňujeme deformované, nemocné a malé plody.
Jde to těžko, plod uchopíme do prstů, pootočíme a současně tahem jej odtrhneme.
Trávník nevyžaduje touto dobou žádné zvláštní ošetření krom sekání a závlahy. Objeví-li se v něm nějaké plevely,

Třešně
a višně
Jak trhat třešně
a sladké višně?
Běžně se sklízejí
vždy se stopkou,
hlavně ty plody,
které chceme
ještě nějaký čas
skladovat.
Plody bez stopky
se poměrně
rychle kazí
a je nutné je brzy
spotřebovat.

INZERCE

né. Tyto zbytky by byly zdrojem další nákazy. Veškeré ochranářské zásahy je nutné provádět dříve, než se choroba či
škůdce mají možnost rozšířit. Tudíž už
při prvních příznacích. Je nutné pečlivě
dodržovat návod k použití každého přípravku. Mnohdy nám pak postačí jeden
až dva zásahy a úroda je zachráněná. Takto ošetřené ovoce se nemusíme bát konzumovat. Větším zdravotním rizikem mohou být plody poškozené chorobami. Červen je dobou intenzivního růstu, proto je
třeba pěstované rostliny pravidelně
hnojit v 7 až 10denních intervalech. www. kvetiny-ufrantiska.cz

Zahradník František Hlubocký.

FOTO | iDNES.cz

Jahody se stopkou

Vyštipovat výhonky rajčat

Ochrana stromů

Jahody je nejlépe v době jejich
zrání probírat asi po třech dnech.
Sklízíme plody, které už jsou celé
pěkně červené, ale ještě pevné.
Na misce nám doma během dvou
dnů změknou. Při sklizni je trháme
se stopkou. Plody před
dozráváním stojí za to podložit
dřevitou vatou nebo slámou tak,
aby neležely na zemi, zabráníme
tak z velké části jejich hnití.
Je samozřejmé, že plody nahnilé či
plesnivé okamžitě odstraňujeme,
aby nedocházelo k šíření choroby.

Pěstitelské zásahy u rajčat se řídí podle vysázených
odrůd. Nejběžněji bývají pěstovány tyčkové odrůdy.
Těm je potřeba průběžně vyštipovat výhonky, rašící
téměř za každým listem. Rostlina by pak nasadila
mnoho plodů, které by pozdě dozrávaly a nebyly by
kvalitní. Ideální je vést pouze hlavní výhon s asi
8 až 10 vijany plodů. U nízkých keříčkových odrůd také
provádíme probírku výhonů, necháváme asi 3 až 4.
Samozřejmě podle výšky odrůdy dáme k rostlinám
tyč, ke které je potřeba je vyvazovat.
Nesmíme zapomínat na postřik proti plísni,
asi od poloviny června. Zcela spolehlivě postačí
měďnaté přípravky, jsou roky prověřené a neškodí
našemu zdraví při dodržení návodu na použití.

Pěstitelé opomíjejí ochranu
ovocných dřevin. Choroba padlí se
projevuje šedavým povlakem na líci
listů i plodů. Strupovitost jsou malé
načervenalé či už nahnědlé tečky
na listech i plodech. Tyto choroby
způsobují mikroskopické houby
a na ochranu použijeme například
přípravky Delan, Zato, Thiram,
Discus. Na stromech řádí hmyzí
škůdci, kteří způsobují červivost
a opad plodů či poškozují listy.
K jejich hubení se nejčastěji
používá Karate, Decis, Mospilan.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Simona Koutská (32)

Je na mateřské dovolené se synem a žije s přítelem v Hradci Králové, kde si postavili domeček. Simona šla do
soutěže i přes vysoký
stupeň svého těhotenství, velkou motivací je pro ni výhra.
Baví ji různé sporty, ty ale teď provozovat nemůže. Absolvovala pár kulinářských kurzů, ráda chodí na gurmánské
festivaly. Mezi její oblíbená jídla patří
sushi. Nesnáší krevety a zvěřinu.
Úterý: Radek Hofman (45)

Rozváží noviny pro
poštu a má i další činnosti. S rodinou žije v
domku ve Verměřovicích. Rád chodí na
ryby a jezdí na motorce, kterou si loni pořídil. Nemá pouze jedno oblíbené jídlo,
chutná mu kuchyně jeho ženy. Řídí se
mottem: Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale naštve tolik lidí,
že stojí za to si ji udržet.
Středa: Petra Pácaltová (28)

Pracuje jako trenérka
výroby v nedaleké firmě. Žije s přítelem v
nově zrekonstruovaném domě v Tuněchodech kousek od Chrudimi. Přítel má dvě
děti z předešlého vztahu, které k nim jezdí každých 14 dní na společné víkendy.
Zajímá se o geocaching (hra na pomezí
sportu a turistiky), baví ji puzzle, sledování televize a zahrada. Nejvíce jí chutnají špagety na různé způsoby. Nesnáší
tučné maso a kroupy v polévce.

Česká republika

Šok! Porod na spadnutí
Na východě Čech se
utká v pořadu Prostřeno!
dost pestrá společnost.
ČR | Nejmladšímu soutěžícímu bylo 16,
nejstaršímu 62 let, ale je docela číslo.
Má o 30 roků mladší ženu a uvaří svérázné menu. Napětí do pořadu vnese Simona, která čeká druhého potomka a termín porodu má v pátek!
Těhotná Simona zvládne svůj pondělní večer s přehledem. Hostitelka není
taktička, všechno na sebe práskne a na
své chyby soupeře ještě upozorní. Její
bábovce s lesním ovocem k dokonalosti
chybí šlehačka, tedy aspoň pro milovníka šlehačky, nejstaršího Jirku.
Druhou večeři v úterý podává Radek.
Do soutěžního menu zařadil mimo jiné
kroupy. Sice se vracejí do módy, ale překvapí ho, jak moc neznámé jsou pro většinu hostů. Při debatě u stolu se svěří
středeční soupeřka Petra a všechny šokuje tím, že už jedla i psy.
Třetí večeři podává právě Petra. Po
tom, co se hosté dozvěděli, byli trochu
nervózní z toho, jaké maso jim hostitelka předloží. Hlavně Simoně se uleví,
když už při příchodu spatří na zahradě

Pátek: Jiří Reeh (62)

Vyučený rytec vystudoval i střední školu
sociálně právní. Byl
manažerem kulturního
domu a po revoluci
měl restauraci a penzion, kde byl majitelem. Dvanáct let pracoval jako realitní
makléř, nyní je v částečném důchodu
a dělá řidiče v autodopravě. Bydlí
v Hradci Králové. Do pořadu ho přihlásila jeho druhá žena, které je teprve
32 let. Nejvíc si pochutná na svíčkové.

pobíhat spokojeného pejska. Hlavní
chod jsou tradiční moravští vrabci, ale
hostitelka na ně trochu zapomněla, takže maso ztvrdlo. O trochu napětí se postará Simona, které ráno lékař sdělil, že
její páteční termín zřejmě vyjde.
Ve čtvrtek se k plotně postaví teprve
šestnáctiletý Radim. Všichni jsou zvědaví, jak si v kuchyni poradí. Soupeři už
vědí, že mládí může překvapit, ani
dámy nevylučují možnost, že jim to benjamínek natře. A Radim, který říká, že
vaření „je skoro smyslem jeho života“,
nikoho nenechá na pochybách, že v ku-

chyni se umí otáčet. Na jaké menu si
troufne? Klidně vyšvihne i pečený čokoládový dort! To je opravdu něco.
A konečně páteční večeře se podává
u hostitele Jirky. Je to taktik, který ve finále všechny ohromí, nebo šel do soutěže jen z hecu? Bé je správně. Drůbeží
vývar udělá z pytlíku a dezert je z mraženého polotovaru! A předkrm? Zapečená
kaiserka na zeleninovém lůžku. V pátek
bude veselo. A dorazí i maminka Simona, nebo už bude v porodnici? Dívejte
se na Prostřeno! v televizi Prima každý
všední den od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z VÝCHODNÍCH ČECH
Předkrm Broko

Čtvrtek: Radim Šimůnek (16)

Je studentem 1. ročníku Střední průmyslové školy v Hradci Králové. Chce se stát architektem. Radim žije
s rodiči a starší sestrou
v bytě v Hradci Králové, vařit ale bude na chalupě. Baví ho
cestování a poznávání nových míst, hra
na klavír, horolezectví. Pochutná si na
lasagních. Nesnáší dýni, lilek, houby,
koprovou omáčku a syrové maso.

Petra (vlevo) má ráda pejsky, Jirka (uprostřed) nakrmí soupeře polotovary,
Simona (druhá zprava) každou chvíli porodí. To je mazec.
FOTO | FTV PRIMA

Předkrm není jídlem z brokolice. Je to
zkratka bramboráku, v jehož středu
hnízdí křepelčí vajíčko.
Ingredience: 4 brambory, 2 stroužky
česneku, 1 vejce, hladká mouka podle
potřeby, olej na smažení, 5 křepelčích
vajec, pepř, sůl, majoránka. Postup: Syrové brambory oloupeme, nastrouháme
a smícháme s vejcem, česnekem, solí,
pepřem, majoránkou a zahustíme moukou. Usmažíme bramborák po jedné
straně, vyndáme z pánve a formičkou
do něj vykrojíme otvor. Vrátíme na pánev s rozehřátým olejem druhou neosmaženou stranou, do otvoru vyklepneme křepelčí vajíčko a dosmažíme.
Králík na hořčici s knedlíkem
Králík na hořčici je známý ve Francii,
tam se ale dělá s dijonskou hořčicí, je to
oblíbené burgundské jídlo.
Ingredience: 1 králík, 2 zakysané smetany, sůl, pepř, plnotučná hořčice podle
potřeby. Na karlovarský knedlík: 5 va-

jec, 300 g hrubé mouky, 800 g bílého pečiva, 500 ml mléka, špetka muškátového květu, sůl, petrželová nať. Postup:
Rozporcovaného králíka osolíme, opepříme a důkladně potřeme dostatkem
hořčice. Pro lepší chuť naložíme den dopředu. Poté podlijeme trochou vody a
dáme péct. Po 45 minutách otočíme.
Když je maso měkké, tak králíka vyndáme a do výpeku opatrně a postupně přidáme zakysanou smetanu, aby se nesrazila, a provaříme dalších 10 minut. Na
knedlík si nakrájíme bílé pečivo na kostičky a navlhčíme je mlékem. Vejce si
rozdělíme na žloutky a bílky. Z bílků si
vyšleháme se špetkou soli tuhý sníh. Do
žloutků přidáme mléko, muškátový
květ, sůl, mouku a vypracujeme hladké
lité těstíčko. Do pečiva přidáme nasekanou čerstvou petrželku a těstíčko. Vše
lehce promícháme. Opatrně přidáme
sníh z našlehaných bílků. Pomocí potravinářské fólie vypracujeme knedlíky a
fólii na několika místech propícháme.
Knedlíky vložíme do vroucí vody a vaří-

me zhruba 20 minut. Poté nakrájíme
a podáváme s králíkem a smetanovou
hořčičnou omáčkou.
Hraběnčiny řezy

Ingredience: 450 g polohrubé mouky,
200 g másla, 200 g moučkového cukru,
4 vejce, 4 jablka, 200 g cukru krystal,
ořechy, rozinky, skořice podle chuti. Postup: Plech vymažeme tukem a vysypeme moukou. Do mísy prosejeme mouku
s práškem do pečiva, vejce si rozdělíme
na bílky a žloutky, které přidáme utřené
s cukrem a se změklým máslem vypracujeme rychle těsto. Dvě třetiny těsta namačkáme na plech a třetinu těsta si necháme ztuhnout v chladničce. Na plech
s těstem nastrouháme plátky jablek,
ochutíme je skořicí, vypranými rozinkami a zasypeme strouhanými ořechy. Na
jablka rozetřeme pevný sníh z bílků
a cukru, který jsme si ušlehali, a navrch
nahrubo nastrouháme zbytek těsta z ledničky a dáme do vyhřáté trouby péct.
Až začne moučník růžovět, je hotovo.
Podáváme se šlehanou smetanou.
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Voraři. Řemeslo,
které málem
vyhynulo, ožívá
na přehradě

10. června 2016 17
Jak se pracovalo na vorech neboli pramenech

Posádka měla přesně rozdělené funkce. Kapitánovi říkali vrátný, stál u předního
vesla a odpovídal za celý vor. Musel ho umět řídit, spravit, když se rozsypal ve
„šlajsně“ na jezu, komunikoval s majiteli lesa a s obchodníky, kteří dřevo
kupovali. Na svoji profesi musel mít speciální „řidičský“ průkaz, patent, jenž
vymezoval část toku, po které může jezdit. Dokonce musel skládat velmi přísné
zkoušky ze znalosti řeky.
■ Nejlepší voraři měli patent na celou řeku a top vrátní na celé povodí od Vltavy
do Labe a až do Hamburku. V republice jich bylo jen pár.
■ Vrátný také platil clo, při přejezdu z jednoho území do druhého, a také mlynářům,
kteří za průjezd vorů vybírali mýto. Mohli totiž ovlivnit množství vody v řece. Čím
šikovnější voraři, tím více průjezdů, takzvaných rázů, řekou a tím více vydělali.

■

INZERCE

ČR | Údery seker a kvílení motorových pil se více než dva týdny nesly
nad vodou z Rakovecké zátoky na Brněnské přehradě. Čtyři siláci tu ze smrkových klád svazovali vory tak, jak to
kdysi dělávali staří plavci. Od tohoto
čtvrtka vory začaly vozit lidi.
Označení „silák“ není nadnesené.
„Vorařina byla strašlivá dřina. Jen
tady má jeden kmen kolem čtyř až pěti
metráků. Pohybovat s ním, opracovávat ho a svazovat k sobě chce pořádnou fyzičku,“ popisuje jeden z vorařů
Jiří Trávníček z Tábora, původní profesí lesní inženýr.
„A to stavíme jen malý pramen
o čtyřech tabulích a délce 60 metrů.
Ty, co jezdily třeba po Vltavě, měly kolem dvou set metrů a víc,“ doplňuje

Rok řemesel 2016
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR začala
s dlouhodobým projektem, na jehož
konci se řemeslo má opět stát
prestižní a respektovanou profesí.
Generálním mediálním partnerem
je Mediální skupina MAFRA, která
mimo jiné vydává i týdeník 5plus2.

Trávníček. Právě jeho si spolu s dalšími třemi kolegy na stavbu pozvala firma Lesy města Brna, která tak chce
oslavit 550 let od svého založení a připomenout historii plavení dřeva na
Svratce. Jsou jediní, kdo v Česku umí
svázat vor. „Není už téměř nikdo, kdo
by si to pamatoval,“ vysvětluje Trávníček. „My jsme měli štěstí, že jsme našli Václava Husu z Bechyně, který je
jedním z posledních autentických plavců z Povltaví a do začátku 60. let se skutečně plavil. Přehrady znamenaly konec téhle prastaré a náročné profese.“
Vory na Brněnské přehradě jsou
opatřené podlážkami, lavicemi a zábradlím a tlačit je budou i dva malé
pětikoňové motory, které plavidlu
dopomohou k rychlosti asi devět kilometrů v hodině.
(mp)
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Superchlapem za pár měsíců potu a dřiny
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zvednout se z gauče, dostat se během čtyř měsíců do formy a následně si
sáhnout na dno svých fyzických sil absolvováním triatlonu? Reality show televize Prima Superchlapi se snaží dokázat, že i takový cíl je splnitelný. Jisté je
však jedno. Pokud chcete Superchlapy
následovat, nezkoušejte to sami.
„Připravovat se sám je opravdu trochu scestné. Člověk nepotřebuje nutně

k ruce takový tým odborníků, jako jsme
dali dohromady pro Superchlapy, ale
měl by si najít zkušeného trenéra triatlonu, který ho postupně dostane do formy,“ říká pro 5plus2 Jan Vaněk
(na snímku), hlavní trenér osmičky statečných, kteří se do show přihlásili.
Podle něj je v případě naprostých laiků největší problém, že pokud si sami
naordinují trénink, mají tendenci svůj
organismus přetěžovat. Ostatně sám přiznává, že při přípravě Superchlapů pro

něj bylo nejtěžší přesvědčit
své svěřence,
že musí trénovat jako naprostí začátečníci,
úplně od základu. „Jak svaly,
tak chrupavky
nejsou na takovou zátěž vůbec připravené. Trvá nějakou dobu, než se postupným zatěžováním tyto tkáně zpevní a na-

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ

TEĎ VYPLATÍ SE U

bydou na síle,“ říká fyzioterapeutka Helena Krumlová, která na televizní show
spolupracovala.

Na triatlon bez kil navíc
Podle trenéra Jana Vaňka může i silnější člověk triatlon natrénovat. Ovšem za
cenu toho, že bude muset zeštíhlet.
„S obrovskou váhou se ještě dá jakž
takž zvládnout plavání, možná i jízda
na kole, ale běh se ani na chvíli ošidit
nedá,“ upozorňuje.
Poukazuje také na skutečnost, že fyzička se daleko rychleji ztrácí, než získává. Tým Superchlapů piloval závodní
formu po dobu čtyř měsíců 15 až 20 hodin týdně. Výsledky veškerého jejich
snažení se ale mohou ztratit za zlomek
času. „Pokud se sebou nebudou po závodě nic dělat, během jednoho až dvou měsíců bude všechno pryč,“ říká nekompromisně trenér.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

6

E

KO
D

00

0 ,- K

„Zmalovaná“ se
Ivanu Mládkovi
hodila do textu

E
OTAC

Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ XP-200:

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený
Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Jičín,
AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát,
LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 313 558 573 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI
a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Na Lánech 105, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV,
Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u
Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo
náměstí 20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 171 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ
TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

Ivan Mládek si
své písničky většinou skládá sám.
K písničce Zmalovaná ale napsal
jen text. Melodie
je z dílny skladatele Jiřího Ziembrowského. Když se
Mládek snažil do rytmu vpasovat nějaká slova, zmalovaná mu prostě přišla na jazyk. „Hledal jsem slovíčka,
která by se rytmicky hodila do prvních taktů melodie, do té fráze.
A tam se mi hezky rýmovalo: milovaná, zmalovaná,“ vzpomněl Mládek
na rádiu Český Impuls AM 981.
Ivan Mládek takhle vymýšlí texty
často. „Většinou ty pointy vznikají
až při textování. Nikdy jsem nedělal
písničku s tím, že by mě předtím
něco inspirovalo,“ dodal Mládek.
Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná?
Obličejík pod pudru nánosem krásný
má.
Je namíchnutá, když někdy řasa je
odchlípnutá...
(Hudba: Jiří Ziembrowski,
text: Ivan Mládek)
Jak vznikla písnička Petry Černocké Náklaďák, 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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Antoni Gaudí:
Génius i blázen
Katedrála Sagrada Família má být dostavěna v roce
2026, sto let po smrti jejího autora, architekta Antoni
Gaudího. Katalánský urbanista zemřel jako žebrák.
ZÁBLESK
HISTORIE
SVĚT | 10. června 1926 vydechl 73letý
umělec naposledy. V nemocnici pro
chudé zemřel Antoni Gaudí, nejvýznamnější katalánský architekt, jehož díly se
dodnes pyšní Barcelona. Tři dny předtím zadumaného urbanistu srazila tramvaj, když z dálky prohlížel stavbu svého
chrámu Sagrada Família. V prostinkých
šatech a bez peněz ho taxikář odmítl odvézt do pořádné nemocnice, takže Gaudí skončil v chudobinci.
Výstavbu monumentálního chrámu
zasvěceného Svaté rodině převzal Gaudí v listopadu 1883 od architekta Francesca de Paula Villara. A katedrálu začal
budovat jako „poslední velkou svatyni
křesťanství“. Pětilodní baziliku má zdobit 18 věží: 12 věnovaných apoštolům,
4 evangeliím, jedna Marii a nejvyšší
bude patřit Kristovi. Jenže 170 m vysoká věž zakončená obrovským křížem
ani zdaleka neroste. Škarohlídi tvrdí, že
rok 2026, kdy by ke stoletému výročí
úmrtí umělce měla být katedrála hotova, není konečný. Ostatně sám Gaudí si

nedělal iluze. „Dokončí ji až svatý Josef,“ prohlásil. Důvodem je také jeho
přání, aby byl chrám vystavěný pouze
z darů. Mezi ně lze započítat vstupné.
Je to úctyhodná suma, ročně chtějí baziliku vidět tři miliony turistů. Uchvátí je
obrovské prostory prosvětlené barevnými okny i „kázání vtělené do kamene“.
Nad vstupní branou je třeba Otčenáš
v mnoha jazycích, nechybí ani v češti-

100

let a katedrála bude
hotova. Při oslavě
Gaudího výročí.

ně. Udivuje výzdoba s detaily stovek
druhů rostlin a zvířat. Přitom Gaudí často pracoval jen podle hrubých skic,
podrobnosti ladil až přímo na stavbě.
Obětoval jí přes 40 let svého života.
Po jeho smrti, za občanské války
mezi roky 1936 až 1939, část katedrály
vyhořela a vzaly za své i Gaudího plány
a modely. Sice je obnovili architektovi
spolupracovníci, ale výsledek byl kompromisem. Velikosti Gaudího záměrů
se totiž málokdo přiblíží. Už ve škole ředitel semináře utrousil: „Vychovali
jsme buď génia, nebo blázna.“
(kor)

Oznamuji tímto svoji kandidaturu
na funkci prezidenta České republiky
v roce 2018
Téma: Naše zdravotnictví

Vážení čtenáři mého nového seriálu
na pokračování:
Dnes vás trochu zklamu, protože si tu moc
nepočtete. Potřebuji trochu více času a informací na zpracování tohoto důležitého tématu. Proto taky toto téma přeřazuji o týden
později, a to na pondělí 13. 6. v MF DNES,
Lidových novinách a Metru (Ne, nebojte,
není to pátek 13tého!) a 17. 6. v týdeníku
5plus2.
Pokud byste se teď právě začali nudit, protože jste si určitě vyhradili spoustu vašeho
času na poklidné čtení mých dlouhých a duchaplných textů (a to jako textař opravdu
dovedu, viďte pane Ovčáčku?
…., nebo
jsem snad maskovaný pan Horáček?), tak
vás místo toho požádám o chvíli přemýšlení
o tom, jak byste vy sami přispěli k vylepšení našeho zdravotnictví. Žádný nápad není
špatný nápad. Jsou jen nápady, které si já
vyberu a použiji, a pak ty, které zůstanou
navždy v propadlišti dějin. Ty vaše můžete již nyní zasílat na info@scno.cz, což je
email připravovaného Sládkova Centra Nespokojených Občanů. Předem již teď děkuji
za vaše podněty.
No, a protože mi ještě zbylo trochu prosto-

ru, tak se s vámi podělím o to, co jsem provedl dnes ráno:
Přestože nikdy nesázím a do amerických
velkých kasin (včetně kasin pana Trumpa) se
chodím čas od času jen podívat na ty lidi,
co tam tráví svoji celou dovolenou u herních
automatů (hlavně v Las Vegas, Atlantic City,
atd.), tak jsem dnes podlehl sázkařskému
pokušení (že bych nakonec přece jen byl
maskovaný pan Horáček?). Vsadil jsem se
s mým partnerem panem Brzoněm o auto.
Já jsem mu nabídl svého (veterána) – Ford
Mondeo, najeto 400,000 km, on mně zase
svého – VW Jettu, najeto cca 250 000 km.
To vypadá jako docela vyvážená a férová
transakce.
No a vsadili jsme se o to, kolik já vyberu
na podporu své kandidatury od vás, občanů České republiky. Já sázím, že to bude
100 mil Kč, on 10. Ten, kdo bude blíže
pravdě 31. 5. 2017, ten bere vůz toho
druhého. No, a protože já vyhrát chci každou hru, do které se pustím, tak chci vyhrát
i tuto. Doufám, že mne v tom podpoříte!
I když výhra jednoho z těchto aut bude danajským darem pro toho více úspěšného.
Výherce totiž bude muset na své náklady
ekologicky likvidovat dva vraky, ne jen
jeden…

Číslo transparentního účtu pro příspěvek na kampaň: 921922923/0600

Zajímá vás osud našeho světa?
Zajímá vás možné elegantní řešení pro naši krásnou
a v poslední době i šťastnou a usměvavou zemi?
Zajímá vás budoucnost našich dětí a jejich dětí?

Kdo byl Gaudí?
Antoni (1852 až 1926)
byl pátým dítětem
kováře Francesca
Gaudího a Antonie
Cornetové. Kvůli
revmatické artritidě
se stal vegetariánem. Jako architekt
byl významným představitelem
secese. Je pohřben v kryptě „jeho“
katedrály Sagrada Família.

Nedokončená katedrála Sagrada Família (vlevo) či zahradní Park Güell jsou
kouzelnými stavbami Barcelony. V sousedství katalánských draků (vpravo
nahoře) je i Gaudího dům, umělcovo nynější muzeum.
FOTO | iDNES.cz

Pak čtěte moje vlastní možné řešení dopadu utečenecké krize na nás a naši
krásnou zemi. Není to ale pouze NUTNÉ ŘEŠENÍ, je to i VELKÁ PŘÍLEŽITOST
pro nás všechny, včetně (a hlavně) našich politiků. Příležitost, abychom sehráli
důležitou roli v sebeurčení velké části Evropy, ve které žijeme.
Nepromarněme tuto příležitost, kterou vám ve čtvrtek odprezentuji!...

A proto, všichni moji dobří rodáci, čtěte mé řešení
ve čtvrtek 9. června k pochopení současné migrační krize.
Pokud se vám budou líbit některá z mých řešení, pak mne můžete podpořit
v mé placené reklamní činnosti. Můžete poslat váš dar na transparentní účet
921922923/0600 u ReiffaisenBank. Předem vám děkuji a slibuji, že až budu
prezidentem v roce 2018 (a dalších 10. letech), tak vás nezklamu. A všechny
nevyčerpané prostředky budou nakonec použity na charitativní účely.
Důležité: Nechci příspěvky žádných politických stran, samotných politiků, politických uskupení nebo podobných organizací. Nechci příspěvky od žádných
radikálních skupin ani skupin aktivistů. Chci zůstat nezávislým. Děkuji předem
za pochopení a vaši podporu!
Igor Sládek 3. 6. 2016

www.ptc.cz

VÝZVA AKCIONÁŘŮM

RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

KLÍČEM K AMBULANTNÍ LÉČBĚ BEZ NÁSLEDKŮ JE PROTON

Představenstvo společnosti:
GAMA GROUP a.s.
IČ: 45797463
Mánesova 11/3b
České Budějovice

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
IČ: 26055996
F. A. Gerstnera 21/3
České Budějovice

P

ě
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tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3, České
Budějovice a GAMA, akciová společnost České
Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné doby
neobdrželi finanční vypořádání,

k převzetí finančního
vypořádání v důsledku zániku
akcionářských práv

ata ost
t
s
ro šn
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Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě. Dokonale přesný
paprsek je šetrný ke zdravé tkáni. Během terapie i po ní
můžete pracovat, bavit se a sportovat. Významně zvýšená
šance na zachování potence ve srovnání s běžnou léčbou.
Doba léčby u časného stadia trvá pouze pět dní.

Veškeré informace poskytne každý pracovní den
v době od 10,00 do 11,00 hodin
pověřená pracovnice na tel.: 389 000 354

VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

HYUNDAI CZECH FAN PARKU
10.6.2016 - 10.7.2016
Žluté lázně Praha
Oficiální UEFA EURO 2016 Fanzona

Otevřeno každý hrací den
®
BRAND

www.hyundaifanpark.cz

#fandimevezlutejch

TV program týdeníku 5plus2

sobota 11. června 2016

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.35 Polopatě 7.30
Florijánkovo štěstí 8.10 Úsměvy
Marie Drahokoupilové 8.45 Nejlepší
Bakaláři 9.45 Gejzír 10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Klaním se, měsíci
14.20 Kristian
15.55 Vichřice mezi životem a smrtí
16.50 Hercule Poirot XI
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
7.40
8.05
10.25
11.20
12.00
13.10
14.40
17.15
19.30

Senzační Spiderman (9)
Avengers: Sjednocení II (16)
Robot a příšerka (4)
Tom a Jerry III (10)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (17)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Lepší pozdě nežli později
Romantická komedie (USA, 2003)
Báječný svět shopaholiků
Komedie (USA, 2009)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
7.20
7.50
8.50
10.05
11.15
13.25
15.20
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy II (17)
Ninjago
Autosalon
Ohnivý kuře (30)
Zpátky do vězení. Seriál
(ČR, 2016)
Naše rodinná svatba
Komedie (USA, 2010)
Doba ledová 2 - Obleva
Komedie (USA, 2006)
Vraždy v Midsomeru III
Krimiseriál (VB, 1999)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

POHÁDKA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.20 Autosalon 8.20 Americká odysea (8, 9) 10.10
Stav ohrožení (9) 11.05 Bionická žena (5) 12.05 Top
Gear III (1) 13.15 Stav ohrožení (9) 14.10 Simpsonovi
XIII (18) 14.40 Simpsonovi XIII (19) 15.10 Simpsonovi XIII (20) 15.40 Simpsonovi XIII (21) 16.10
Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55
Simpsonovi XIII (22) 18.30 Simpsonovi XIV (1)
18.55 Simpsonovi XIV (2) 19.30 Simpsonovi XIV (3)
20.00 Hele, vole, kde mám káru?, komedie (USA,
2000), hrají A. Kutcher, S. W. Scott, J. Garnerová
a další 22.00 Prci, prci, prcičky 2, komedie (USA,
2001), hrají J. Riggs, S. Elizabethová, A. Hanniganová, Ch. Klein a další 0.10 Re-play 0.45 Applikace

Prima Max

774 335 503

20.00 Zázraky přírody
21.10 Ukradli torzo Jupitera
Komedie (Fr., 1980). Hrají
A. Girardotová, P. Noiret, F. Perrin, C. Alricová, R. Carel a další.
Režie P. de Broca
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Díky za ty dary
Komedie (USA, 2012). Hrají
M. Ruffalo, G. Paltrowová,
T. Robbins, J. Gad, J. Richardsonová. Režie S. Blumberg
0.40 Manéž Bolka Polívky
1.50 Bydlení je hra
2.15 Chalupa je hra
2.40 Zahrada je hra
3.05 Sama doma
4.35 Pod pokličkou

Nova Cinema
5.25 Vzpomínky III (8) 6.05 Takový je byznys 8.05
Sue Thomas: Agentka FBI II (22) 9.00 Dr. House V
(17) 9.55 Dr. House V (18) 11.10 Gilmorova děvčata
V (14) 12.05 Americký ocásek 2 13.40 Holka na roztrhání, komedie (USA, 2002) 15.50 Policejní akademie 6: Město v obležení, komedie (USA, 1989) 17.30
Madisonské mosty, romant. drama (USA, 1995)
20.00 Nádherné bytosti, fantasy film (USA, 2013)
22.40 Pomsta mrtvého muže, thriller (USA, 2013)
1.00 Fatální instinkt, komedie (USA, 1993)

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
Začíná velkolepé finále show
Tvoje tvář má známý hlas! Finálová čtyřka se utká o úžasnou
výhru v hodnotě 150 000 Kč,
která bude věnována na
charitativní účely
22.45 Terminator Salvation
Akční film (USA, 2009). Hrají
Ch. Bale, A. Yelchin, M. Bloodgoodová, S. Worthington, Common. Režie McG
1.00 Cizinec v nás
Thriller (USA, 2013). Hrají
W. Baldwin, E. Warrenová,
S. Butlerová, K. Winterová,
K. Bodnia
2.40 Tvoje tvář má známý hlas
4.55 Novashopping

20.15 S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984). Hrají
V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Kemr,
V. Preiss, J. Kretschmerová.
Režie H. Bočan
22.20 Zákon ulice
Akční film (USA, 2007). Hrají
S. Seagal, E. Griffin, D. Trejo
a další. Režie D. E. FauntLeRoy
0.20 Svět po zániku
Horor (USA, 2011). Hrají S. Sossamonová, D. Monaghan,
S. Ashmore a další
2.10 Vraždy v Midsomeru III
Záhadná úmrtí. Krimiseriál
(VB, 1999). Hrají J. Nettles,
D. Casey, N. Davenport, P. Calvertová, G. Bayldon
3.50 Svět po zániku

8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.15 Ninjago 9.45
Astro Boy II (17) 10.15 Malé královny krásy II (4)
11.15 Wolffův revír II (17) 12.15 Kráska a zvíře II (21)
13.10 Božské dorty VI (9) 13.35 Wolffův revír II (18)
14.35 Kráska a zvíře II (22) 15.30 Kořist 17.55 Božské dorty VI (10) 18.25 Malé královny krásy II (5)
19.20 Rozpal to, šéfe! 20.15 Hawaii 5-0 III (22) 21.10
Hawaii 5-0 III (23) 22.10 Lara Croft - Tomb Raider:
Kolébka života, dobrodružný film (VB/N/Jap./USA,
2001), hrají A. Jolie, G. Butler, C. Hinds a další 0.40
Dobrá manželka IV (5), seriál (USA, 2012) 1.35 Prci,
prci, prcičky 2, komedie (USA, 2001), hrají
J. Riggs, S. Elizabethová, A. Hanniganová a další

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Hluboký vesmír (8) 8.45
World of Freesports 9.15 Melbourne Storm Penrith Panthers 11.00 Šipky - World Cup of Darts
2016 13.55 Magazín NBA Action (34) 14.40 Kobra
11 VI (6) 15.40 Hvězdná brána: Hluboký vesmír (8)
16.35 Ripleyho věřte nevěřte IV (20) 17.30 Pan
účetní opět zasahuje 19.25 Hvězdná brána: Hluboký vesmír (9) 20.20 Swordfish: Operace Hacker,
akční film (USA, 2001) 22.05 Kalifornie, krimifilm
(USA, 1993) 0.15 K.O. Night (804)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 12. června 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.25
17.05
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.25
21.54
21.55
23.20
0.50
1.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Vichřice
mezi životem a smrtí 7.15 Kristian.
Komedie (ČR, 1939) 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 10.55 My
všichni školou povinní (11/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princezna Slonbidlo
Čertova nevěsta
Španělská paradentóza
Komedie (ČR, 1986)
Půl domu bez ženicha
Hořká komedie (ČR, 1980)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Bláznova smrt
Detektivka (ČR, 1973)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Hobby naší doby

NOVA
5.55
6.15
6.40
7.05
7.35
8.00
8.20
9.05
10.10
11.35
13.40
15.35
16.40
19.30
20.20
22.45
23.15
1.05
1.55
2.25

Lišákoviny
Senzační Spiderman (10)
Avengers: Sjednocení II (17)
Robot a příšerka (5)
Tom a Jerry III (11)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (18)
Krok za krokem V (11, 12)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(79)
Malé dohazovačky
Komedie (USA, 1995)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Hasiči
Akční film (ČR, 2009)
Osobní strážce
Thriller (USA, 1992)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (11, 12)
Střepiny
Vražda za vraždu
Thriller (Kan., 2013)
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu
Krok za krokem V (11, 12)

Prima
6.45
7.15
8.15
9.15
9.45
11.00
11.45
12.25
13.05
13.25
15.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
23.20
2.15
3.10

Astro Boy II (18)
Ninjago
Největší tankové bitvy II (7)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (31)
Jeden velkej mejdan. Seriál
(ČR, 2016)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben (3)
Palermo je blízko. Krimiseriál
(N, 1996)
Vraždy v Midsomeru III
Soudný den. Krimiseriál
(VB, 1999)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Máme rádi Česko
Superchlapi
Jiná láska
Romantický film (USA, 1999)
Největší tankové bitvy II (7)
Vegas (11)

Nova Cinema
5.40 Americký ocásek 2 6.50 Madisonské mosty
9.15 Lepší pozdě nežli později 11.40 Jak se točil
Jurský park 13.00 Koření (611) 13.55 Nádherné
bytosti 16.15 Báječný svět shopaholiků, komedie
(USA, 2009) 18.15 Lovci zločinců III (21, 22) 20.00
Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011) 22.30 Krvavý
diamant, akční film (USA/N, 2006)

Prima cool
7.05 Autosalon 7.55 Těžká dřina 8.30 Applikace
9.05 Re-play 9.40 Aliho parťáci 10.15 Stav ohrožení (10) 11.15 Bionická žena (6) 12.10 Top Gear III (2)
13.25 Stav ohrožení (10, 22) 14.50 Simpsonovi XIV
(1) 15.20 Simpsonovi XIV (2, 3) 16.15 Hele, vole, kde
mám káru? 17.55 Simpsonovi XIV (4-7) 20.00
Elysium 22.15 Hannibal (11) 23.10 Těžká dřina 23.45
Autosalon 0.50 Hannibal (11)

Prima Max
9.50 Ninjago 10.20 Astro Boy II (18) 10.45 Malé královny krásy II (5) 11.45 Wolffův revír II (18) 12.45
Kráska a zvíře II (22) 13.40 Božské dorty VI (10)
14.10 Wolffův revír II (19) 15.10 Kráska a zvíře III (1)
16.05 S čerty nejsou žerty 18.05 Božské dorty VI (11)
18.30 Malé královny krásy II (6) 19.30 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVII (17, 18)
22.05 Zákon ulice 0.05 Dobrá manželka IV (6)

pondělí 13. června 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Na kus řeči
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
13.15 Muži z Bombaje
Povídka z cyklu Bakaláři
13.45 Tak neváhej a toč speciál
14.45 Kojak IV
15.35 Tlusťoch
16.30 Cestománie
17.00 Všechnopárty
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum města pražského
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Hříšní lidé města brněnského
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.55
11.05
12.00
12.35
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
23.35
0.25
1.15
2.05
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3055)
Kriminálka Anděl (11)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI III (1)
Dr. House V (19)
Dr. House V (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (542)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3056)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rafťáci
Komedie (ČR, 2006)
Kriminálka Las Vegas XIII (13)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (8)
Dr. House V (19)
Dr. House V (20)
Střepiny
Kolotoč

6.20
6.45
7.15
9.30
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
Ninjago
M.A.S.H (121-123)
Castle na zabití II (14)
Ten třetí. Krimiseriál (USA, 2010)
Místo činu: Kolín (11)
Žhářka. Krimiseriál (N, 2008)
Policie Hamburk VII (4)
Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex (11)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití II (15)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Dokud
jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (32)
Láska na grilu. Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (11)

8.00 Lovci zločinců III (21, 22) 10.10 Malé dohazovačky, komedie (USA, 1995) 12.05 Osobní strážce,
thriller (USA, 1992) 15.00 Green Lantern, sci-fi film
(USA, 2011) 17.20 Poldové a zloději 19.10 Gilmorova děvčata V (15) 20.00 Holky z kalendáře, komedie (USA, 2003) 22.20 Podezření, krimidrama
(USA, 1990) 1.00 Neuvěřitelné příběhy (25)

Prima cool
7.40 Alias II (7) 8.55 Vítejte doma VIII (7) 9.50
Futurama VI (4) 10.20 Hvězdná brána V (5) 11.15
Hawaii 5-0 IV (2) 12.15 Top Gear III (1) 13.25 Simpsonovi XIV (4-7) 15.25 Applikace 15.55 Futurama
VI (5) 16.25 Hvězdná brána V (6) 17.20 Alias II (8)
18.20 Simpsonovi XIV (8-11) 20.15 Grimm V (8)
21.25 Teorie velkého třesku VIII (18) 22.00 Agresivní virus (13) 22.55 Invaze 0.50 Grimm V (8)

Prima Max
9.20 Ninjago 9.50 Astro Boy II (19) 10.20 Malé
královny krásy II (6) 11.15 Wolffův revír II (19) 12.20
Kráska a zvíře III (1) 13.15 Božské dorty VI (11) 13.45
Wolffův revír II (20) 14.45 Kráska a zvíře III (2) 15.40
Zase ona! 17.50 Božské dorty VI (12) 18.20 Malé královny krásy II (7) 19.20 Vítejte doma VIII (8) 20.15
Smrt jí sluší, komedie (USA, 1992) 22.25 Poslední vůz,
western (USA, 1956) 0.30 Spravedlnost v krvi IV (5)

úterý 14. června 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak IV 11.40 Nevěra

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
13.20 Nešťastný šafářův dvoreček
Povídka z cyklu Bakaláři
13.50 Tak neváhej a toč speciál
14.50 Kojak IV
15.40 Tlusťoch
16.30 Cestománie
17.00 Všechnopárty
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.25 Hercule Poirot XI
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Hobby naší doby
1.10 Kde bydlely princezny

5.55
8.40
9.00
9.55
11.05
12.00
12.35
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.10
2.00
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3056)
Kriminálka Anděl (12)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI III (2)
Dr. House V (21)
Dr. House V (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (543)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3057)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (665)
Víkend
Kriminálka New York IX
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (9)
Dr. House V (21)
Dr. House V (22)
DO-RE-MI
Co na to Češi

6.15
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.55
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (20)
Ninjago
M.A.S.H (123-125)
Castle na zabití II (15)
Místo činu: Kolín (12)
Krimiseriál (N, 2009)
Policie Hamburk VII (5)
Proces. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex (12)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití II (16)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sherlock: Studie v růžové
Detektivní film (VB, 2010)
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (12)
Policie Hamburk VII (5)
Komisař Rex (12)

8.05 Sue Thomas: Agentka FBI III (1) 9.00 Dr. House
V (19, 20) 11.15 Poldové a zloději 13.05 90210: Nová
generace V (2) 13.55 Gilmorova děvčata V (15) 15.10
Holky z kalendáře 17.20 Království II (13) 18.10 Vzpomínky III (9) 19.05 Gilmorova děvčata V (16) 20.00
Lovci bájných relikvií 21.50 Před soumrakem 23.35
Neuvěřitelné příběhy (2) 0.00 Neuvěřitelné příběhy

Prima cool
7.40 Alias II (8) 8.55 Vítejte doma VIII (8) 9.50
Futurama VI (5) 10.20 Hvězdná brána V (6) 11.15
Hawaii 5-0 IV (3) 12.15 Top Gear III (2) 13.25 Simpsonovi XIV (8-11) 15.25 Teorie velkého třesku VIII
(18) 15.55 Futurama VI (6) 16.25 Hvězdná brána V
(7) 17.20 Alias II (9) 18.20 Simpsonovi XIV (12-15)
20.15 Top Gear XXII (8) 21.55 Teorie velkého třesku
VIII (19) 22.25 Partička 23.10 Cesta bojovníka

Prima Max
9.25 Astro Boy II (20) 9.50 Malé královny krásy II
(7) 10.50 Wolffův revír II (20) 11.50 Kráska a zvíře
III (2) 12.45 Božské dorty VI (12) 13.15 Wolffův revír
II (21) 14.15 Kráska a zvíře III (3) 15.10 Smrt jí sluší
17.20 Božské dorty: Havajský speciál 18.20 Malé
královny krásy II (8) 19.20 Vítejte doma VIII (9)
20.15 Kriminál 22.30 Lupiči paní domácí, krimikomedie (USA, 2004) 0.45 Spravedlnost v krvi IV (6)

středa 15. června 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55 Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Telegram

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
13.10 Věštkyně
Povídka z cyklu Bakaláři
13.40 Tak neváhej a toč speciál
14.45 Kojak IV
15.35 Tlusťoch
16.30 Cestománie
17.00 Všechnopárty
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Panoptikum města pražského
21.10 Škoda lásky
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Parta Maraton
22.40 Půl domu bez ženicha
Hořká komedie (ČR, 1980)
0.00 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.35
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.40
0.30
1.20
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3057)
Ordinace v růžové zahradě 2 (665)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI III (3)
Dr. House V (23)
Dr. House V (24)
Ordinace v růžové zahradě 2
(544)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3058)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Námořní vyšetřovací služba XII
(8)
Sniper 4
Akční film (JAR, 2011)
Dr. House V (23)
Dr. House V (24)
DO-RE-MI

6.20
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.55
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (21)
Ninjago
M.A.S.H (125-127)
Castle na zabití II (16)
Krimiseriál (USA, 2010)
Místo činu: Kolín (13)
Krimiseriál (N, 2009)
Policie Hamburk VII (6)
Boj o zeleň. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex (13)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití II (17)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Sen
jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (33)
Show Jana Krause
Superchlapi
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (13)
Policie Hamburk VII (6)

9.35 Dr. House V (21, 22) 11.20 Vzpomínky III (9)
12.40 90210: Nová generace V (3) 13.30 Království
II (13) 14.25 Gilmorova děvčata V (16) 15.40 Šest
medvědů s Cibulkou 17.25 Království II (14) 18.15
Vzpomínky III (10) 19.10 Gilmorova děvčata V (17)
20.00 Když muž miluje ženu 22.40 Americká
panna 0.25 Neuvěřitelné příběhy (4, 5)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána V (7) 10.55 Hawaii 5-0 IV (4)
11.50 Top Gear XXII (8) 13.25 Simpsonovi XIV
(12-15) 15.25 Teorie velkého třesku VIII (19) 15.55
Futurama VI (7) 16.25 Hvězdná brána V (8) 17.20
Alias II (10) 18.20 Simpsonovi XIV (16-19) 20.15
Letečtí stíhači v boji II (14) 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (20) 21.50 Partička 22.30 Cesty k úspěchu 22.45 Spartakus (2/2) 0.35 Partička

Prima Max
9.40 Malé královny krásy II (8) 10.35 Wolffův revír
II (21) 11.40 Kráska a zvíře III (3) 12.35 Božské dorty:
Havajský speciál 13.25 Wolffův revír II (22) 14.25
Kráska a zvíře III (4) 15.20 Sherlock: Studie v růžové 17.20 Sladké pokušení (1) 18.20 Malé královny
krásy II (9) 19.20 Vítejte doma VIII (10) 20.15 Neopouštěj mě 22.25 Cesta bojovníka, akční film
(USA, 2006) 0.30 Spravedlnost v krvi IV (7)

čtvrtek 16. června 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak IV 11.40 Buchty

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
13.15 Dveře
Povídka z cyklu Bakaláři
13.45 Tak neváhej a toč speciál
14.50 Kojak IV
15.40 Tlusťoch
16.30 Cestománie
17.00 Všechnopárty
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.05 Otec neznámý aneb cesta do
hlubin duše výstrojního náčelníka
Komedie (ČR, 2001)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Taggart
23.25 Motiv II
0.05 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny

5.55
8.25
8.40
9.35
11.10
12.00
12.35
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
0.30
1.25
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3058)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI III (4)
Dr. House VI (1)
Dr. House VI (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (545)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3059)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(666)
Prásk!
8MM
Thriller (USA/N, 1999)
Dr. House VI (1)
Dr. House VI (2)
Prásk!
Co na to Češi

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.45
23.35
0.15
1.15

Astro Boy II (22)
Ninjago
M.A.S.H (127-129)
Castle na zabití II (17)
Místo činu: Kolín (14)
Pokání. Krimiseriál (N, 2009)
Policie Hamburk VII (7)
Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex (14)
Krimiseriál (N/Rak., 1993)
Castle na zabití II (18)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (14)

Nova Cinema
10.45 Vzpomínky III (10) 12.00 90210: Nová generace V (4) 12.50 Království II (14) 13.40 Gilmorova
děvčata V (17) 15.00 Když muž miluje ženu 17.25
Království II (15) 18.15 Vzpomínky III (11) 19.10
Gilmorova děvčata V (18) 20.00 Námořní vyšetřovací služba II (19, 20) 22.00 Maraton lásky 23.50
Neuvěřitelné příběhy (6, 7) 0.50 8MM

Prima cool
9.55 Futurama VI (7) 10.25 Hvězdná brána V (8)
11.25 Hawaii 5-0 IV (5) 12.25 Letečtí stíhači v boji II
(14) 13.25 Simpsonovi XIV (16-19) 15.25 Teorie velkého třesku VIII (20) 15.55 Futurama VI (8) 16.25
Hvězdná brána V (9) 17.20 Alias II (11) 18.20 Simpsonovi XIV (20-22) 19.50 Simpsonovi X (1) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VIII (21)
22.00 Lví srdce 0.20 Poslední chlap na Zemi (12)

Prima Max
8.35 Ninjago 9.05 Astro Boy II (22) 9.30 Malé královny krásy II (9) 10.30 Wolffův revír II (22) 11.30
Kráska a zvíře III (4) 12.25 Sladké pokušení (1) 13.15
Wolffův revír II (23) 14.20 Kráska a zvíře III (5) 15.15
Neopouštěj mě 17.20 Sladké pokušení (2) 18.20
Malé královny krásy II (10) 19.20 Vítejte doma VIII
(11) 20.15 Výbuch bude v pět 22.00 Spartakus (2/2)
23.55 Spravedlnost v krvi IV (8) 0.50 Lví srdce

pátek 17. června 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak IV 11.40 Rytíř

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová III
13.15 Dítě
Povídka z cyklu Bakaláři
13.45 Televizní legendy
14.50 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky
Pohádka (ČR, 2011)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Zpátky se Sobotou
23.20 Případy detektiva Murdocha VII
0.05 AZ-kvíz
0.30 Televizní memoáry Gustava
Broma
1.05 Parta Maraton

5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
12.00
12.35
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.55
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3059)
Ordinace v růžové zahradě 2
(666)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI III (5)
Dr. House VI (3)
Dr. House VI (4)
Ordinace v růžové zahradě 2
(546)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3060)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Krokodýl Dundee 2
Dobrodružný film (Austr./USA,
1988). Režie J. Cornell
Bestiář
Romantické drama (ČR, 2007)
Chcete být milionářem?
Dr. House VI (3)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.20
1.20
3.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (23)
Ninjago
M.A.S.H (129-131)
Castle na zabití II (18)
Místo činu: Kolín (15)
Policie Hamburk VII (8)
Hrdina dne. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex II (1)
Krimiseriál (N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (19)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová:
Ať půjdeš kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (65)
Vítejte, holky! Komediální seriál
(ČR, 2016)
G. I. Jane
Akční film (USA, 1997)
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (15)
Policie Hamburk VII (8)

9.25 Dr. House VI (1, 2) 11.15 Vzpomínky III (11) 12.30
Království II (15) 13.20 Gilmorova děvčata V (18)
14.35 Námořní vyšetřovací služba II (19) 15.30
Námořní vyšetřovací služba II (20) 16.30 Semtex
Blues 18.15 Vzpomínky III (12) 19.10 Gilmorova děvčata V (19) 20.00 Policejní akademie 7: Moskevská
mise 21.45 Čarodějky 0.00 Neuvěřitelné příběhy

Prima cool
8.55 Vítejte doma VIII (11) 9.55 Futurama VI (8)
10.25 Hvězdná brána V (9) 11.20 Hawaii 5-0 IV (6)
12.20 Autosalon 13.25 Simpsonovi XIV (20-22)
14.55 Simpsonovi X (1) 15.25 Teorie velkého třesku
VIII (21) 15.55 Futurama VI (9) 16.25 Hvězdná
brána V (10) 17.20 Alias II (12) 18.20 Simpsonovi X
(2-5) 20.15 Americká odysea (10) 21.15 Americká
odysea (11) 22.10 Útok žraloka 0.05 Firefly (1)

Prima Max
9.25 Astro Boy II (23) 9.50 Malé královny krásy II
(10) 10.50 Wolffův revír II (23) 11.50 Kráska a zvíře
III (5) 12.45 Sladké pokušení (2) 13.35 Wolffův revír
II (24) 14.40 Kráska a zvíře III (6) 15.35 Výbuch bude
v pět 17.20 Sladké pokušení (3) 18.20 Malé královny
krásy II (11) 19.20 Vítejte doma VIII (12) 20.15 Vyrovnání účtů 22.15 Helix (7) 23.15 American Horror
Story: Coven (5) 0.10 Spravedlnost v krvi IV (9)
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ROZMAZLUJTE
SVÉ HOSTY,
POTĚŠTE I SEBE

Česká republika

Denně si říkám, ta cesta
na kole byla ale blbost
Průmyslovák z Čejkovic Pavel Novotný osedlal
bicykl po babičce a sám vyrazil pod Mont Blanc.

nově
v lahvích

0,33 l

BENEŠOVSKÉ
PIVO,

pivo, které je stále pivem,
skutečné pivo z humnového
sladu a žateckého chmele,
pivo nešizené, neředěné
a neuspěchané, pivo pro
gurmány, gurmety
i fajnšmekry, české pivo,
jak má být.

MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Zachytit, kde se zrovna dvacetiletý
Pavel Novotný z Čejkovic pohybuje, je
těžké. Někde po Švýcarsku pod horou
Mont Blanc. „Záleží na počasí, na tom,
jestli nebudu mít poruchu nebo jestli nezabloudím, zatím se jakžtakž držím plánu,“ konstatuje. Na starém kole z dob totality značky Liberta se vydal z domova
na dva a půl tisíce kilometrů dlouhou
cestu. Za tu dobu už se stačil spálit na
slunci, promoknout na kost, k zoufalství vyhladovět, opravovat i zabloudit.
„Denně si říkám, že to byla blbost, vydat se na strašném kole na tak strašnou
cestu, ale jestli to dokážu, budu mít
v houpacím křesle o čem vyprávět vnoučatům,“ přiznává.
Nápad vydat se z jižní Moravy na pomaturitní Liberta Trip v něm zrál už od
listopadu loňského roku, kdy z půdy
snesl staré dámské kolo bez přehazovačky po babičce. „Na cesty na kole jsem
se vydával už dřív, ale ne na takovém
veteránovi a nikdy sám,“ upřesňuje.
Před cestou ale kolo opatřil speciálními
vychytávkami. „Kolo má jen jednu trubku a já měl strach, abych ho nepřetížil,
proto jsem sehnal ještě jednu Libertu
a její zadní část připojil ke stávajícímu

kolu jako zásobovací vozík. Z bicyklu
tak vznikl tricykl,“ popisuje čerstvý absolvent Střední školy elektrotechnické
a energetické v Sokolnici nedaleko Brna.
K „přívěsu“ přidal ještě další vylepšení:
třírychlostní přehazovačku, středové dynamo jako nabíječku na mobil, kameru a
zdroj světla a nový střed s kuličkovými
ložisky. Naložil spacák, stan, speciální
vak na spaní, vařič s dvěma bombami,
potraviny, ešus a oblečení. Vybavil se
i bundou, rukavicemi a čepicí.
„V plánu mám i přejezd Alp přes průsmyk Furka, který je ale zatím zavřený,
protože tam leží sníh. Takže si ho nechám asi na zpáteční cestu,“ vysvětluje.
Pokud se to povede, je smířený s tím, že
do průsmyku ve výšce 2 431 metrů bude
kolo tlačit. „Je to kopec dvacet kilometrů
nahoru a patnáct dolů s převýšením tisíc
metrů. Mám pocit, že by to kolo nevydrželo. A nejspíš ani já,“ přiznává. Projel
už Rakousko a Německo. „Tam mně
i kolu daly zabrat cyklostezky. Navíc
mě vedly ze směru, takže jsem najel asi
o 400 kilometrů víc, než jsem předpokládal. Snažím se to dohnat,“ říká.
Denně ujede v průměru 110 kilometrů. Když prší, je to méně, rekord měl
158. O své cestě informuje na Facebooku i na webu. Když se dostane k wi-fi,

plní stránky deníku. Třeba tím, jak pátý
den bloudil hladový cestou do Ulmu a ze
zoufalství žvýkal gumové medvídky.
„Když jsem dojel k obchodu, tak mně
řekli, že je ten den státní svátek a že vše
je zavřené. Na oběd jsem snědl poslední
kousek chleba se sýrem a na benzince
jsem si koupil Haribo medvídky. A pak
jsem se dozvěděl, že jsem na úplně špatné cestě a že jsem jel asi 30 km na západ
místo na jih. Složitě jsem se vracel a zkracoval jsem si to přes kopečky (většinu
cesty jsem musel Libertu tlačit), ale zvládl jsem to,“ svěřuje se na internetu. Celou cestu má Novotný naplánovanou na
30 dní. „Pod Mont Blanc dojedu, jen nevím, jestli to stihnu časově a jestli mě někdo na zpáteční cestě nebude muset kousek vzít,“ přemítá.

Pavel Novotný doputoval i do švýcarského městečka Baden severozápadně od Curychu. FOTO | ARCHIV

INZERCE

Ležák světlý MAX 11%

Ležák světlý PREMIUM 12%
Speciální polotmavý ležák
SEDM KULÍ 13%
Speciální světlý ležák
d’Este 15%
119 LET TRADIČNÍ
TECHNOLOGIE:
✓ vlastní humnová sladovna
✓ otevřené spilky se spodním kvašením
✓ dokvašování v ležáckých sklepích

CK
TANK

www.pivovarferdinand.cz

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

SLEVA
ZE SLEVY
KONČÍME

VÝPRODEJ

Ležák tmavý 11%

Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechno zboží. Při nákupu
jakéhokoliv pánského nebo dámského zboží a odevzdání tohoto kuponu
při placení, Vám bude odečteno 20% z našich nízkých cen! Těchto 20%
odečítáme i z již slevněného zboží! Obleky, kalhoty, saka, kravaty, vše
nyní v likvidaci! Např. pánské košile již od 79,- Kč. Těšíme se na Vás.
Přijďte výhodně nakoupit. Platí do vyprodání zásob!

www.modaprostejov.cz

KOLÍN, Kutnohorská 49
vedle Městské policie, minutu od Futura
KUTNÁ HORA, Tylova 506
naproti vchodu do KB, pod Tylovým domem

ZNÁTE Z TV

SLEVA 1 500 Kč
na libovolný
3G/4G tablet!

Česká republika
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Sníh jen do půli června
Unikátní pole na úbočí Studniční hory letos roztaje o něco dříve než vloni
TOMÁŠ KUČERA
ČR | Místo zvané Mapa republiky roztaje
po půli června, tedy dříve, než tomu bylo
vloni, kdy sněhové pole na úbočí Studniční hory vydrželo do začátku července. Vyplývá to z měření, které před několika
dny provedli pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Unikátní geomorfologický jev v nadmořské
výšce 1 454 metrů zkoumají už 17 let.

Rekord je z roku 2000
Mapu republiky měří pomocí GPS, zaznamenávají body, jejich výšku a polohu.
„Terén máme změřen bez sněhu. Oba digitální modely porovnáme, odečteme je
od sebe a tak získáme výšku sněhu na sněhovém poli,“ vysvětluje odborný pracovník Správy KRNAP Jan Pačák, jenž měření prováděl. Výsledek? Na konci měsíce
května leželo na úbočí Studniční hory
v průměru 2,5 metru sněhu.
„Letos v březnu jsme naměřili sedm
metrů, což bylo maximum celé uplynulé
zimní sezony. V porovnání s minulými
INZERCE

lety je to méně. Maxima se měří vždy,
když je nejvíce sněhu z celé sezony, tedy
v únoru nebo v březnu,“ říká Pačákův kolega Zdeněk Široký.
Například v zimní sezoně 2014/2015
zde experti zjistili téměř 10 metrů sněhu
a pole vydrželo do 4. července. Nejdelší
životnost měla mapa v roce 2005, kdy
roztála až 22. srpna. Rekordní výšku sněhové pokrývky na Mapě republiky v posledních dvaceti letech ochranáři naměřili v roce 2000 – 15,7 metru. Maximálních
hodnot výška sněhu dosahuje zpravidla
v terénní prohlubni, kde pramení potok.
O výjimečnosti lokality vypovídá i to,
že loni v únoru se z této gigantické zásobárny sněhu utrhla jedna z nejdelších lavin v novodobé historii, přestože tehdy
nebyla zima bohatá na sníh. Lavina zasáhla plochu dvaceti hektarů, na délku měřila 1 106 metrů.

Nejpřesnější možná data
Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová
pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory. „Mapa republi-

ky přitahuje vědce řadu let, ale teprve
s použitím technologie GPS odborníci
přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají nejpřesnější možná
data,“ poznamenává mluvčí správy parku
Radek Drahný.

Sníh leží v proláklině
Tak velké množství sněhu se v této lokalitě drží kvůli specifickým poměrům. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy. Sněhové pole leží v proláklině, jakési
protáhlé mělké míse. „V Krkonoších převažují severozápadní větry. Do těchto
míst přináší vítr sníh od údolí Bílého
Labe. Údolí, kudy fouká, fungují jako
trysky. Nahoře na pláních ztrácí sílu a v
závětří, jako tady, se pak kumuluje obrovské množství sněhu,“ dodává Drahný.
Charakteristickému sněhovému poli
dali jméno před desítkami let turisté. Během odtávání totiž nabírá podobu prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí. Postupně odtává, až nakonec zůstávají střední Čechy.

Mapu republiky ochranáři zkoumají od roku 1999. FOTO | TOMÁŠ KUČERA
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Tajenka: tak bude připadat.
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Platnost nabídky

1.6. – 30.6.2016

nebo do vyprodání zásob.
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R
RANKO
D
Dobrůtka 130 g
zzakysaná smetana
JJahoda, Čokoláda,
B
a,
Brusinka, Stracciatella,
V
Vaječný likér
A
ACCOM CZECH
(7
(7,62 Kč/100 g)

KAPUCÍN
T
Tvaroh 250 g
p
polotučný
A
ACCOM CZECH
((5,96 Kč/100 g)

1490
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10990

3290

F
Fernet Stock 38% 0,5 l
F
Fernet Stock Citrus 27% 0,5 l
F
Fernet Stock Hruška 30% 0,5 l
S
STOCK PLZEŇ-BOŽKOV
(3
(37,20 Kč/l)

SAVO
WC čistič 750 ml
Oceán, Turbo
UNILEVER ČR
(4,39 Kč/100 ml)

15
119,-

JO
JOJO
M
Medvídci, Vexta,
M
Mixle Pixle 80 g
NESTLÉ ČESKO
(12,37 Kč/100 g)

90

PRÉSIDENT
Tavený sýr 150 g
Šunkový, Nature
LACTALIS CZ
(10,60 Kč/100 g)

990

Velkopopovický
Kozel 11° 0,5 l
světlý, řezaný
OJ
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
(19,80 Kč/l)

TC
TCHIBO
G
Gold
Selection 200 g
in
instantní
káva
TC
TCHIBO
PRAHA
(5
(59,50
Kč/100 g)

2790

KORUNNÍÍ
Sirup 0,75 l
Malina a citron,,
Borůvka a brusinka,,
o
Jahoda a granátové jablko
KARLOVARSKÁ KORUNNÍÍ
(37,20 Kč/l))

K
KOFOLA
O
Original
2l
K
KOFOLA
(
(8,45
Kč/l)

16

2990

90

S
DOMESTOS
Power 5 55 g
n
Lime, Ocean
R
UNILEVER ČR
(54,36 Kč/100 g))

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop
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AUTOSALON / MOTOSALON / EXHIBIČNÍ JÍZDY / AUTOGRAMIÁDY / PŘEDNÁŠKY / PRODEJNÍ STÁNKY
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8 dní

Boleslavsko a Nymbursko

Boleslavi kývl
i mladý gólman
PETR PROCHÁZKA ML.
MLADÁ BOLESLAV | Fotbalisté
Mladé Boleslavi si užívají dovolenou
před startem přípravy na novou sezonu.
Vedení klubu však neodpočívá a už se
mu podařilo získat pro tým tři posily. Zatímco záložník Jiří Valenta a obránce
Miroslav Keresteš jsou ostřílení ligoví
hráči, jméno brankáře Luďka Vejmoly
je zatím pro fanoušky spíš neznámou.
Právě mladý gólman se v týdnu stal
nejčerstvější posilou ambiciózního klubu. Do Mladé Boleslavi přestoupil z Jihlavy a podepsal tříletou smlouvu.
„Hledali jsme pro náš klub mladého
talentovaného brankáře a Luděk Vejmola nás zaujal při svém nedávném působení v druholigovém Kolíně. Naše představy naplnil i na květnovém juniorském
mezinárodním turnaji ve Francii, kde za
reprezentaci U20 nastoupil do tří utkání, v nichž potvrdil, že je perspektivním
gólmanem,“ pochvaloval si šéf mladoboleslavského fotbalu Josef Dufek.
Vejmola je rodákem z moravského
Žižkova a s fotbalem začínal jako útočník. Jelikož však jeho otec chytal, přesunul se i on záhy mezi tyče.
„Otec byl samozřejmě mým prvním
vzorem a rádcem,“ vzpomíná Luděk
Vejmola. Po tříletém působení v Drnovicích přešel do mládežnické akademie
Slovácka, v jehož dresu chytal za dorostenecký i juniorský tým. „Díky Slovácku jsem se dostal na určitou sportovní
úroveň,“ bilancuje v dobrém působení
v Uherském Hradišti.
Přesto v roce 2013 přestoupil do Jihlavy, kde podepsal svou první profesionální smlouvu. „Ve Slovácku mě určitě
hodně naučil trenér Martin Juřička, ale
po šesti letech jsem potřeboval změnu
a vidina spolupráce s brankářskou legenINZERCE

dou Jaromírem Blažkem mě zlákala do
Jihlavy.“
Tam pravidelně trénoval s prvoligovým mužstvem, ale zápasovou šanci
v nejvyšší soutěži nedostal. Své renomé
upevňoval hlavně v dresech mládežnických reprezentací.
V letech 2012–14 odchytal v českém
národním dresu U18 dva, U19 dva a
U20 čtyři zápasy. V roce 2015 jej vede-
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Naše služby pro Vás:
❚ 7x ubytování ve 4 hvězdičkových hotelech
❚ 7x snídaně - otevřený bufet…

7 dní • Lázně & odpočinek!
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Naše služby pro Vás:
❚ 6x ubytování v 3* hotelu Spa Palace
❚ Plná penze
❚ 12 lázeňských procedur…

8 dní • Kulturně poznávací cesta!
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6 990,Kč

LÁZNĚ SLIAČ
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3 990,Kč

15 990,Kč
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Naše služby pro Vás:
❚ 7x ubytování ve 4 hvězdičkové hotelech
❚ 7x snídaně - otevřený bufet…

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800101606
Váš slevový kód
www.nikal-zajezdy.cz

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 210

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-371

Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

pro domácí i průmyslové použití
Luděk Vejmola.

FOTO | MAFRA

ní jihlavského klubu poslalo na hostování do Kolína, kde si vyzkoušel druhou
ligu. Aktuálně patří do kádru reprezentačního výběru U21. „Přestože se o Luďka zajímalo více klubů, nejvíce nás potěšil zájem Mladé Boleslavi, pro kterou
jsme se nakonec rozhodli, neboť ji považujeme za klub, který dává šance mladým a perspektivním fotbalistům,“ uvedl Vejmolův manažer Martin Hrdlička.

KÁMEN BEZ CHEMIE

ODSTRANÍ VODNÍ
Ý ÚČINEK
ZARUČENÝ OKAMŽIT
BEZ ÚDRŽBY
LNĚ 50 LET
ŽIVOTNOST MINIMÁ
KA
5-TI LETÁ ZÁRU
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