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Pojede pro druhé, 600
kilometrů na vozíku

Jan Dušek trpí roztroušenou sklerózou. Poutí do Compostely chce inspirovat
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...str. 29

TAJEMSTVÍ Z ARCHIVŮ

Pátrání po předcích odhaluje
překvapivé skutečnosti ...str. 4 a 5

Jan Dušek v roce 2014 doprovázel dobrodruha Petra Hirsche na první etapě cesty kolem světa.
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ N. L. | Šestatřicetiletý
Jan Dušek ze Dvora Králové nemá času
nazbyt. Trpí progresivní formou roztroušené sklerózy a jeho tělo ochabuje. Proto
se rozhodl splnit si sen a v květnu vyrazit
na starodávnou Svatojakubskou cestu ze
španělského Logroňa do posvátného Santiaga de Compostela, dokud má ještě relativně dost sil. Za měsíc ujede na vozíku
600 kilometrů, doprovodí ho devítiletý
syn a dobrodruh Petr Hirsch, který už po
celém světě už nachodil tisíce kilometrů.
O putování chtějí natočit dokument a motivovat tak další lidi.
Jan Dušek chce ukázat, že na vozíku život nekončí a že i navzdory vážnému onemocnění si člověk může dávat velké cíle.
Nápad vznikl v loňském roce při grilová-

ní s Petrem Hirschem. Královédvorský
Forrest Gump za posledních šest let nachodil 25 tisíc kilometrů, mezi lety 2010
až 2012 zvládl 16 tisíc kilometrů dlouhou
túru z Čech do Santiaga de Compostela,
Říma a Jeruzaléma. V roce 2014 se rozhodl pěšky obejít zeměkouli, po dvou letech
a sedmi tisících kilometrů pochod z osobních důvodů ukončil.

Morální potřeba
„Pronesl jsem, že bych se rád podíval do
Compostely. Petr řekl, proč ne, a začali
jsme to plánovat,“ říká Jan Dušek. S Petrem Hirschem se poznal v roce 2013. O
cestě ke světoznámé katedrále, kde jsou
uložené ostatky Jakuba staršího, uvažoval už před několika lety. Ještě v době,
kdy mohl chodit. Roztroušenou sklerózu

FOTO | PETR HIRSCH

mu lékaři diagnostikovali v roce 2003, na
invalidním vozíku je pět let.
„Hodně jsem četl knihy spisovatele Paola Coelha, který tam byl a inspiroval
mě. V současné době to necítím jako touhu, ale spíš jako povinnost a morální potřebu. Ne kvůli sobě, nýbrž kvůli ostatním lidem, kteří jsou na vozíku a lámou
nad sebou hůl. Uvidí člověka, který je
chromý, ale když si něco usmyslí, tak jde
a udělá to,“ vysvětluje otec tří dětí.
Kromě Coelha jej inspiroval britský vědec Stephen Hawking, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou a většinu života je upoutaný na vozík. V době, kdy byl
Jan Dušek schopný cestu do Compostely
zvládnout pěšky, nebyl podle jeho slov
čas ani vůle. „Měl jsem jiné priority, teď
už žádné nemám,“ dodává rodák z jižních Čech.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Zahrada vyřadila
palmový olej

Ochranáři ještě zpřísní
kontroly řidičů skútrů

Podle strážců národního parku v Krkonoších přibývá adrenalinových skútrařů
TOMÁŠ KUČERA
TOMÁŠ PLECHÁČ

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Královédvorská zoo jako jedna z prvních zahrad u nás od ledna zcela vyřadila palmový olej z krmiv pro zvířata. Dřevaři kvůli této surovině plundrují tropické oblasti v Asii, Africe a Jižní Americe a způsobují tak vážné ekologické i sociální problémy.
„V technologii výroby krmiv se pracuje nejenom s palmovým olejem, ale především s olejem palmojádrovým. Nám
se do letošního roku podařilo vstoupit
zcela bez těchto surovin ve všech druzích krmiva pro zvířata,“ potvrdila vedoucí výživy zvířat Monika Ptáčková.
Palmový olej v zoo nahradili jinými
druhy. Krmivářský průmysl je v objemu
využití palmy olejné hned za potravinářským průmyslem a výrobou biopaliv.
Už více než tři roky „škodlivý“ olej nepoužívají stravovací provozy ve dvorské zoologické zahradě.
(top)

PEC POD SNĚŽKOU | Po dlouhé době
zima bohatá na sníh s sebou přináší i
problémy. Někteří řidiči skútrů a čtyřkolek si chráněné lokality Krkonošského
národního parku pletou se závodní dráhou. Ochranáři ze Správy KRNAP proto v době jarních prázdnin ještě víc
zpřísní kontroly na hřebenech.
Před několika dny se pásová vozidla
dokonce proháněla v nejcennější I. zóně
národního parku. Strážci parku objevili
stopy po skútrech na Černohorském rašeliništi i na vrchu Kotle. „Řidiči skútrů
tak nejenom porušují zákaz vjezdu do
národního parku, motorovými vozidly
nadto vjíždějí do území, kde se ani pěší
nemohou pohybovat ve volné krajině,“
upozorňuje ředitel správy parku Jan
Hřebačka.
Noční řádění skútrařů ve volném terénu má negativní dopad na zdejší přírodu
i živočichy, především na zimujícího tetřívka obecného. Spoušť za sebou zanechávají také na lyžařských trasách. „Od
provozovatelů sjezdových tratí máme

„

zprávy, že nerespektující řidiči za tmy
vjíždějí na upravené sjezdovky, a stejně
tak si stěžují i upravovatelé běžeckých
tratí,“ dodává Hřebačka. Dopadnout se
strážcům parku podaří asi jen třetinu „pirátů hor“.

Často jsou
agresivní.
Když se je snažíme
zastavit, najíždějí na nás.
Dokonce, když jsme jim
zatarasili cestu, urazili
nám lyžinu u skútru!
Při zadržení skútru bez platného povolení k vjezdu může řidič na místě vyfasovat blokovou pokutu až pět tisíc korun, v případě zahájení správního řízení
i dvojnásobek.
Strážci parku projíždějí na skútrech
hory několikrát týdně. Drzost neukázněných řidičů pásových vozidel, které hledají, se zvyšuje. „Často jsou agresivní.

Když se je snažíme zastavit, najíždějí
na nás. Dokonce, když jsme jim zatarasili cestu, urazili nám lyžinu u skútru! Jezdí v helmách, v kuklách, jsou v podstatě
anonymní. Myslíme si, že víme, kdo to
je, ale důkazy nám chybějí. Po hřebenech jsou schopni jet i stovkou,“ vykládá „lovec skútrařů“ a strážce parku David Mlejnek.
Oblíbenou trasou adrenalinových
jezdců je například hřebenovka mezi
Rozcestím a Luční boudou nebo cesta
mezi Předními Rennerovkami a Tetřevími boudami. Policie a strážci parku upozorňují, že problémy dělají především
vyznavači adrenalinu.
„Není to tak, že každý skútr na horách je problém. O pravidelné zásobování bud, které v zimě za souvislé sněhové
pokrývky zabezpečují skútry či rolby
na základě platného povolení k vjezdu
do KRNAP, nejde. Problém je, když někdo skútr používá v národním parku pro
zábavu, jako adrenalin, k závodění. Takových lidí není mnoho, ale působí nemalé problémy. A co je znepokojivé,
tento jev sílí,“ potvrzuje mluvčí správy
parku Radek Drahný.

Pojede na vozíku pro druhé, do Španělska
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Petr Hirsch byl v Santiagu de Compostela dvakrát, poprvé v roce 2010, podruhé na konci loňského roku. „Tato
cesta pro mě bude jiná v tom, že nepůjdu pro sebe, ale pro druhého. Primárně
to je Honzova cesta a půjde se podle
něj. Musím zohlednit a dát na první místo jeho potřeby. Zároveň vím, že to
bude pouť i pro mě a myslím, že to
bude velká zkušenost, další střípek do
poznání, kde jsou mé možnosti, limity
či omezení,“ říká Petr Hirsch.
Při plánování musí zohlednit především prostupnost terénu. Při svých
cestách ve Španělsku žádného vozíčkáře nepotkal, ale podle statistik ke katedrále ročně dorazí stovka hendikepovaných poutníků. „Jsem si jistý, že přes
jistá omezení to je možné uskutečnit.
Určitě nebudeme moci jít celou dobu
po značené Svatojakubské cestě. Bude-

me si muset najít naši vlastní cestu,
existují varianty – objížďky pro cyklisty,“ naznačuje Hirsch. Největší komplikace očekává s ubytováním, zejména
staré noclehárny pro poutníky nejsou
bezbariérové.

Denní porce: 25 kilometrů
Dvorská výprava se na cestu vydá 10.
května. Účastníci vyjdou ze španělského města Logroňa, kterým Svatojakubská cesta prochází. Do Santiaga de
Compostela v severozápadním cípu
země je to odtud 600 kilometrů. Denně
chtějí v průměru ujít 25 kilometrů, do
cíle by měli dorazit za necelý měsíc.
Jan Dušek pojede pravděpodobně na
elektrickém vozíku, vezme s sebou i
svého devítiletého syna Honzu. „Chci,
aby můj syn fyzicky viděl, že když si
něco vezmu do hlavy, tak to udělám a
jdu přes mrtvoly. Máme spolu uzavře-

Petr Hirsch za šest let nachodil 25
tisíc kilometrů. FOTO | MARTIN VESELÝ

nou dohodu. Za to, že ho vezmu s sebou, mi musí něco dát: zlepšení ve škole a ve vystupování vůči ostatním lidem. Pokud to dodrží, půjde s námi,“
vysvětluje Jan Dušek.
Alespoň na část cesty by se měli připojit další lidé z České republiky trpící
roztroušenou sklerózou. Mimo jiné členové expedice Kilimanjaro 2010, kteří
se navzdory zdravotnímu handicapu
rozhodli zdolat nejvyšší africkou horu.
V doprovodném týmu bude také režisérka Eva Toulová a kameraman Tomáš
Lénard, o putování natočí dokumentární film.
Peníze na cestu Jana Duška se synem
a Petrem Hirschem i na pořízení snímku chtějí organizátoři získat z veřejné
sbírky. Na webových stránkách projektu zveřejnili číslo účtu, na který mohou
zájemci přispívat. Celkem náklady odhadují na 200 tisíc korun, z toho sto tisíc spolkne natočení dokumentu.
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Festival, který chce inspirovat
Čeští muzikanti budou
na letošním Jazzinci
v menšině. Na festival
dorazí slovenská hvězda
Jana Kirschner, umělci
z Izraele, Norska i USA.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Jedenáct večerů jazzové
hudby, tři místa a muzikanti z Evropy,
Balkánu i USA. V sobotu 18. února začne v Trutnově 19. ročník festivalu Jazzinec. Letos na něm budou mít převahu zahraniční umělci, čeští hudebníci se představí hlavně v doprovodných kapelách.
Mezi hlavní magnety bude patřit izraelský kytarista Oz Noy, rumunská dechovka Fanfare Ciocarlia a slovenská multižánrová zpěvačka Jana Kirschner.
„Letos se nám podařilo dát dohromady snad nejvíc mezinárodní sestavu v historii Jazzince, kterou doplní nadprůměrné české kapely. Není to proto, že bychom chtěli upozadit českou scénu, ale
naopak ji chceme inspirovat,“ říká zakladatel a šéfdramaturg festivalu Tomáš
Katschner. Většina vystoupení se uskuteční v koncertní síni Bohuslava Martinů, tři koncerty včetně festivalového finále na konci března v kulturním centru
Uffo, jeden koncert v Music baru Pod
Hradem.
Festival otevře trio britského kytaristy
Femi Temowa, jenž se proslavil jako kapelník doprovodné skupiny zesnulé superhvězdy Amy Winehouse. Nejznámějším jménem letošní sestavy je bezesporu
Jana Kirschner. Její dubnové vystoupení
naváže na loňský úspěšný koncert Richarda Müllera. „Jana Kirschner je známá díky několika hitům, ale její muzikantský prostor je velice široký. Pamatuju si ji v 90. letech ještě jako vycházející
popovou hvězdu. Od té doby se posunu-

Nejznámějším jménem 19. ročníku Jazzince je slovenská multižánrová zpěvačka Jana Kirschner.
la, vyzkoušela si řadu alternativních projektů, vystupovala také v jazzových klubech. Je to osobnost, která má více tváří,“ upozorňuje Tomáš Katschner.
Výraznou stopu na 19. ročníku zanechají muzikanti z Izraele, kteří na Jazzinec v posledních letech jezdí pravidelně.
V březnu dorazí mladá flétnistka Hadar
Noibergová, moderní jazz s přesahy do
rocku a world music představí Uriel Herman Quartet.
Skutečnou lahůdkou bude koncert Oz
Noy Tria seskupeného kolem kytarového mistra žijícího v USA, jehož pojetí
jazzu má funkový nádech. Na pódiu s
ním vystoupí vynikající baskytarista Jimmy Haslip a jeden z nejlepších světových bubeníků Keith Carlock, který mimochodem absolvoval turné se Stingem.
Oz Noy u nás ještě nikdy nehrál, pro trio

v tomto složení to bude v České republice jediný koncert. „Všichni tři patří mezi
top muzikanty,“ dodává zakladatel trutnovské přehlídky.

Punkovou energií nabitá
dechovka
Na festival přijede také patrně nejlepší
jazzový saxofonista mladé generace Marius Neset z Norska a bubeník indického
původu Sarathy Korwar, jehož loňské album Day To Day způsobilo v jazzových
kruzích senzaci.
Po třech letech se do Trutnova vrátí
zběsilá a především hlasitá balkánská dechovka Fanfare Ciocarlia. Romové z rumunského venkova zahrají 27. února
opět v Uffu na koncertě bez židlí. „Fanfare Ciocarlia se před dvěma lety spojila s

Krkonoše otevřou nová místa
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
VRCHLABÍ | V Krkonošském národním parku se zřejmě otevřou místa dosud nepřístupná veřejnosti. Turisté v nejvyšších českých horách mají šanci, že
zanedlouho poznají Dvorský les a Boberskou stráň ve východní části hor,
kam nyní mohou jen po značených turistických stezkách.
Obě lokality jsou pod nejpřísnější
ochranou Krkonošského národního parku (KRNAP). Pravidla a režim v českých národních parcích mění novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou schválila Sněmovna. Týká se i nej-

vyšších českých hor. „Jediná místa, o
kterých se v Krkonoších hovoří, že v
nich režim oproti současnému stavu
bude volnější, jsou Dvorský les na Rýchorách a Boberská stráň. Klidové území tam vyhlašovat neplánujeme. Z hlediska ochrany přírody si to v těchto
dvou lokalitách můžeme dovolit,“ potvrdil mluvčí Správy KRNAP Radek
Drahný.
Důvodů pro otevření je několik. Tato
místa například nejsou zatížená extrémní návštěvností a Dvorský les, i když se
o něm hovoří jako o Rýchorském pralese, je takzvaným sekundárním lesem.
„Ve skutečnosti to skutečný prales
není. Bizarní podobu pokroucených

buků tam má na svědomí pastva dobytka v minulosti. Přesto je Dvorský les domovem mnoha vzácných a zákonem
chráněných druhů rostlin a živočichů a
mnoho desetiletí se v něm lesnicky nezasahovalo,“ uvedl Drahný.
Dvorským lesem o rozloze 64,1 hektaru se nazývají vrcholové partie Rýchor kolem jednoho tisíce metrů nad
mořem. „Prales“ si oblíbili především
fotografové, proslavil ho například trutnovský krajinář Jiří Havel. Boberská
stráň o rozloze 17,4 hektaru je nedaleko
a ochranáři o ní hovoří jako o významné botanické lokalitě. Nachází se nad
Žacléřem a leží ve výšce okolo 700 až
800 metrů nad mořem.
(ku)

FOTO | MICHAL ŠULA

kanadskými kytaristy a do jejich hudby
přešly jazzové prvky. Pracují s improvizací, která je pro jazz typická. Je to v podstatě balkánský jazz,“ objasňuje šéf festivalu zařazení dechovky do programu.
Zajímavou postavou bude slovenský
baskytarista Fedor Frešo, jenž figuroval
v původní sestavě slavného Blue Effectu. Začátkem března v baru Pod Hradem
vystoupí se souborem Ďura & Blues club
na vzpomínkovém večeru věnovaném
trutnovským jazzmanům Jiřímu Kyselovi a Remblinu Rexovi.
V Trutnově dobře známá pianistka Beata Hlavenková tentokrát přijede představit česko–norský projekt Scintilla, kde
účinkuje společně s hvězdou norského
jazzu, klávesistou Andersem Aarumem.
Festival uzavře na konci dubna britská
bluesová zpěvačka Katie Bradley.

Za prodej křečků
dluží pět milionů
TRUTNOV | Kriminalisté obvinili třiačtyřicetiletého muže z Trutnovska z krácení daní při prodeji laboratorních myší,
křečků a dalšího zboží. Podle vyšetřovatelů připravil stát o pět milionů korun.
Na podvod přišli při kontrole úředníci finanční správy.
Podnikatel v roce 2014 finančnímu
úřadu nepřiznal žádnou fakturu a o rok
dříve zaevidoval jen dva daňové doklady. Za oba roky nepřiznal a neodvedl
daň z příjmu ani daň z přidané hodnoty.
Učinil to až dodatečně loni v září, kdy
případ vyšel najevo. Na tržbách mohl za
dva roky inkasovat 18 milionů korun.
Policistům se ke krácení daně přiznal a
(the)
uvedl, že chce dluh doplatit.
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Zklamali milionáře. V historii
jeho rodu totiž našli žebráky
Podnikají mise do minulosti, aby se podívali na zoubek
předkům. A i když přehrabování v archivech zavání
nudou, genealogové díky němu mnohdy boří mýty.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jistý mladík z hlavního města zavítal před časem do kanceláře Lukáše
Cvrčka, ředitele společnosti Czech Archives, aby se dozvěděl více o jedné zavedené rodinné „pravdě“. Celé dětství
slýchal od rodičů, jak byl jeho dědeček
pronásledován komunisty.
Chtěl vědět víc. Zvědavost ale nakonec vystřídalo zklamání. „Přišel s tím,
že dědeček měl být velký odbojář a politický vězeň. Vše jsme prověřili v archivech a zjistili, že dědeček byl naopak
příslušníkem StB. V téhle pozici uměl
velmi dobře chodit, protože se v uvozovkách udělal sám pro sebe a prodával
pod rukou falešné doklady. Po čase se
na to přišlo a skutečně si nějakou dobu
odseděl v kriminále. Nebylo to ale kvůli
odporu proti režimu, nýbrž z čistě zištných důvodů. Dokázal si takhle za komunistů vydělat přes půl milionu ko-

Lukáš
Cvrček,
ředitel Czech Archives
run,“ líčí Cvrček. Poté, co se muž vrátil
z kriminálu, nadále spolupracoval se
Státní bezpečností. Poskytoval například k dispozici svůj byt pro sledování
různých lidí nebo pro tajné konspirační
schůzky StB. Samozřejmě nikoli zadarmo. „Všem o sobě ale vykládal, jak kvůli komunistům hrozně trpěl a nahlas se
vyjadřoval proti režimu. Výsledek našeho klienta nepotěšil a odcházel s tím, že
takovou zprávu ani nemůže říct svému
otci,“ vzpomíná Cvrček.
Podle něj většina těch, kteří vyhledají
služby genealogů, přichází s určitou
představou o svém původu, nebo chtějí
právě naopak prověřit tradující se rodovou legendu. Třeba jaký byl jejich předek hrdina za války, nebo že se jejich
urozená příbuzná z lásky k chudákovi
vzdala bohatství. „Bohužel, většinou našim klientům tyhle představy značně ko-

rigujeme nebo rovnou vyvracíme,“ přiznává Cvrček. Zmiňované pátrání v archivech Státní bezpečnosti je dnes obzvláště populární.
Mezi další objevy genealogů, nad kterými klienti zpravidla nejásají, jsou například záznamy o tom, že některý z jejich předků zemřel na pohlavně přenosnou nemoc nebo trpěl psychickou poruchou. „Dobře situovaní lidé by zase byli
většinou rádi, kdybychom jim mezi
předky vypátrali nějakého milionáře, a
naopak nemají moc radost, když zjistíme, že mají v historii rodu žebráky,“ vysvětluje Cvrček.

Přívrženec krále z Francie

Výsledkem pátrání bývá podrobný rodinný strom.
stavu o úrovni dřívější medicíny i o dostupnosti lékařské péče jako takové. Zapisovaly se běžně takové věci, které
dnes mohou působit komicky. „Našli
jsme například záznam, že dotyčný zemřel ‚na píchání‘. Občas takové nejasnosti

O poznání pozitivnější příběh zmiňuje
genealog Ondřej Štěpánek.
Spolužák z gymnázia a zároveň jeden z jeho prvních klientů
se už na škole intenzivně velmi
zajímal o
francouzštinu.
„Když
jsem
se ho

ptal,
proč zrovna francouzština, řekl, že neví
a že ho to k tomuhle jazyku
zkrátka táhne. Když jsem pak později
pracoval na jeho rodokmenu, zjistil
jsem, proč to tak nejspíš je. V rodové linii jeho maminky, o které sám téměř nic
nevěděl, jsem našel zajímavého předka.
Byl to učitel francouzštiny na Moravské
stavovské akademii, který pocházel
z Francie. Byl to urozený pán, patrně přívrženec krále, který utekl za francouzské revoluce k nám a zde se nechal zaměstnat jako učitel,“ líčí Štěpánek.
Nevyčerpatelnou studnici genealogických perliček představují ve starších
matrikách kolonky pro příčinu úmrtí.
Ty totiž podávají poměrně věrnou před-

konzultujeme i s lékaři. Konkrétně u tohoto případu jsme přesvědčeni,
že šlo nejspíš o poslední stadium rakoviny, pro které jsou typické silné
křeče. To

FOTO | LUKÁŠ CVRČEK

však v 19. století navíc na vesnici nemohli diagnostikovat,“ míní Cvrček.
Na podobné zajímavosti při své práci
naráží také Ondřej Štěpánek. Například
záznam z roku 1720, který nedávno objevil, popisuje úmrtí jedné žebračky následovně: „Umrzla při pastoušce venku
žena, která se žebrotou živila, o kteréžto
obyvatelé svému duchovnímu správci
žádné vědomosti nedali, ale bez
zpovědi a připravení křesťanského jak hovado
zhynouti nechali,“ cituje svérázný zápis
faráře Štěpánek. „Duchovní
mohli
do matričních
knih

připisovat v
podstatě, co chtěli. Byly to takové jejich poznámky,“ dodává Štěpánek.
Bizarní jsou rovněž historické zápisy
u dětí narozených takzvaně „z levého
boku“. Někteří faráři a pomocní kaplani
bývali při vyplňování informace o otci
velmi kreativní. Ze záznamů si tak dnes
můžeme přečíst, že „otec si odběhl“,
nebo třeba, že se „utopil v louži za kamny“. Jiní zapisovatelé se v oficiálních záznamech omezili na suché konstatování, že „toto je dítě kurvy“ nebo „matka
byla děvka“.
Hledání předků může odhalit záležitosti, nad nimiž klienti moc nejásají.
FOTO | SHUTTERSTOCK
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Američan? Kdepak, mongolsko-čínský Rom
Šéf pistolníků Chris z kultovního westernu Sedm
statečných by při pátrání po svém původu zamotal
hlavu nejednomu genealogovi. Slavný americký
herec Yul Brynner totiž pocházel z ruského
Vladivostoku, kde se narodil jako Julij Borisovič
Briner. Jeho matka Marusja Blagovidová byla
po svém otci Ruska židovského původu, po matce
pravděpodobně rumunská či maďarská Romka.
Jeho otec byl mongolsko-čínský vědec, ale Yulův
dědeček pocházel ze Švýcarska. Yulovo neruské
rodné jméno mohlo znít Taidje Chán nebo Tadje
Khan. Do Ameriky se rodina dostala přes Francii.

Donutil měl prapředky Vidláky z nižší šlechty
Herce Miroslava Donutila překvapilo pátrání po jeho
předcích v pořadu Tajemství rodu. Pocházejí z okolí
Třebíče na Vysočině. „V majetcích šlo vždycky
o chaloupku a kousek pole. Proto když mi z televize
nabídli účast v pořadu Tajemství rodu, nic moc jsem si
od toho nesliboval,“ uvedl herec. Sám pak žasnul,
když se začaly otevírat matriky a číst listiny z doby
před rokem 1789. „To si praprapředek mého dědečka
Kašpara z Třebíče–Jejkova vzal dceru vladyky Vidláka
ze Svatoslavi. Od tohoto momentu jsme šlechta
a v žilách nám koluje modrá krev. Což nikdo z nás netušil. Máme erb, trojzubé vidle,
a náš rod lze vystopovat do 11. století. To mě šokovalo.“ Ve svém rodokmenu se
(iDNES.cz)
dostal hluboko do historie a zjistil, že předkové patřili k nižší šlechtě.
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Byl TGM levobočkem císaře Franze Josefa?
Vnučka Masaryka zakázala zkoumání DNA
Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková (76 let) zablokovala zkoumání DNA,
které mohlo odhalit, kdo byl skutečným otcem prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Je to neuctivé k Masarykovi i českému
národu, vzkázala dokumentaristovi Davidu Vondráčkovi,
který výzkum rodové linie plánoval. Spekulace
o Masarykově původu předloni oživila kniha Císařův
prezident. Její autor, píšící pod pseudonymem David
Glockner, razí hypotézu, že Masaryk (foto nahoře) byl
levobočkem rakouského císaře Františka Josefa I. (foto
dole). Opírá se při tom zejména o faksimile z kopiáře
(deníku), do něhož si František Josef údajně na konci
roku 1849 zapsal „Kropaczek erl.“, tedy Kropaczek
erledigt (= Kropáčková vyřízeno). Originál dokumentu
však nikdo neviděl, a pokud existuje, pak zápis může
mít i jiný smysl, než mu Glockner přisuzuje.
Další Glocknerovy indicie, jako například údaje
o soukromé návštěvě císaře na jižní Moravě v době
Tomášova zplození, jsou ještě méně průkazné.
Pochyby o jeho původu však přetrvávají. Opírají se
zejména o fakt, že Masarykova matka Teresie Kropáčková
(Kropaczek) byla o deset let starší než její manžel
Josef Masárik, a navíc v době svatby byla již dva měsíce
těhotná. Kromě toho svým sociálním původem Masárika výrazně převyšovala.
Pocházela z měšťanské německé rodiny v Hustopečích, zatímco ženich byl prostý
slovenský nádeník z Kopčan, který neuměl ani psát. Tomáš Masaryk intelektem
výrazně převyšoval své mladší bratry a také jim zřejmě ani nebyl moc podobný.
Slibný projekt však vloni na počátku prosince zastavil e-mail Masarykovy pravnučky
www.lidovky.cz
Charlotty Kotíkové, která žije ve Spojených státech.

INZERCE

Na srdce jsou poděbrady
bezva týden v poděbradech!

Přijeďte se nechat hýčkat a dopřejte si lázeňské procedury.
Na období 13. 2. – 5. 3. 2017
jsme pro Vás připraVili sleVu 20% Na týdeNNí pobyty:
Zámecký aktivní týden, týden pro ženy,
lázeňský týden v poděbradech, Vip týden
Při objednávce uveďte heslo „beZVatýdeN“
Nechte o sebe pečoVat V láZNích poděbrady!
Bližší informace včetně objednávky pobytu najdete na
www.lazne-podebrady.cz nebo na telefonním čísle 325 606 500.
Těšíme se na Vás!

a
beZV N
e
týd od

Ceny Kč
4 792

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ
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Jak režírovat zvířata
Bez zvířecích hrdinů by se spousta pohádek, komedií či detektivek
neobešla. Jak ale přimět psa, papouška či medvěda, ať před
kamerou udělají přesně to, co je potřeba? To dobře ví jeden
z nejzkušenějších krotitelů zvířecích herců Jiří Berousek mladší.
TEMNÝ KRAJ
Nový kriminální seriál s Lukášem Vaculíkem přinesl do české detektivky divácky vděčný motiv kriminalisty, kterému
často při vyšetřování pomůže jeho chytrý pes.
JIŘÍ BEROUSEK ML.: „U psích herců je důležité, aby výsledek budil dojem, že mají skutečné pouto s hercem. To je
na točení se psy nejnáročnější. Nejde jenom o to, že mají předvést nějaký kousek nebo poslechnout na slovo. Pokud by
herec hrál se svým psem, pouto by už měli mít a celé by to bylo mnohem jednodušší. Takhle je důležité, aby si na sebe
v rámci možností i mimo plac co nejvíce zvykli. Kamera ale mnohdy umí hodně zkreslit. To, co vám na place připadá
nedůvěryhodné a slabé, může ve výsledku působit naprosto skvěle.“

ŠEST MEDVĚDŮ S CIBULKOU
Oblíbenou rodinnou komedii natočil v roce 1972 režisér
Oldřich Lipský. Slavné medvědy, kteří ve filmu hráli,
vycvičil Jiří Berousek starší. Na snímku z roku 2005 je
s medvědicí Rocky, taktéž hrdinkou tohoto snímku.

Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz, Falcon

JIŘÍ BEROUSEK ML.:
„S medvědy se
nepracuje úplně
jednoduše, přeci jenom
je to nevyzpytatelná
šelma a i roztomilý
medvídek umí být
velmi nebezpečný.
Zvířata z cirkusu, jako
byli medvědi v tomto
filmu, jsou pro natáčení
úžasná z toho důvodu, že je máloco překvapí. Jsou s námi
v neustálém kontaktu a pořád se s nimi pracuje, takže
se dá říct, že natáčení je pro ně celkem sranda. Nedávno
jsme se třemi medvíďaty točili reklamu pro francouzskou
firmu a zvířata měla za úkol demolovat hotelový pokoj. To
pro ně bylo něco úžasného a bylo vidět, jakou mají radost,
že můžou nezřízeně ničit. Jinak pokud jde o tento film,
z otcova vyprávění vím, že natáčení bylo skvělé hlavně
proto, že se na place sešel skvělý tým. Je to výborný film
a upřímně se divím, že ještě nikoho nenapadlo natočit
volné pokračování. Myslím, že
úspěch by byl zaručený.“

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Hlavním hrdinou filmu Petra
Zelenky z roku 2015 byl papoušek,
který představuje Sira „P“, tedy
devadesátiletého papouška, jenž kdysi
patřil francouzskému ministerskému
předsedovi Edouardu Daladierovi.
JIŘÍ BEROUSEK ML.: „Papoušci mají
před kamerou jedno obrovské plus,
a tím je jejich obrovská inteligence
a hravost. Občas říkám, že kdyby měli
ruce a nohy, byli by schopnější než člověk.
Vyžadují ale spoustu času. Pro mě je
práce s nimi trošku oříšek, protože jsem
celý život dělal s velkými zvířaty od sto
kil do, řekněme, pěti tun. Když jsme
přecházeli na papoušky,
musel jsem být hodně
opatrný a vnímavý. Když
například slon nechce
poslouchat, tak ho
zatáhnu nebo klepnu
rukou. Kdybych
stejným způsobem
a intenzitou pobídnul
papouška, tak ho
zabiju. Je to hrozně
jemná práce.“

HOP – A JE TU
LIDOOP
CIRKUS HUMBERTO

Výpravný seriál z roku 1988
patří k nejoceňovanějším
sériím československé tvorby. Příběhy několika generací
„cirkusáků“ natočil režisér František Filip podle literární
předlohy Eduarda Basse.
JIŘÍ BEROUSEK ML. (na snímku vpravo): „Cirkus Humberto
se natáčel hodně dlouho. Podílel se na něm i můj děda a snad
všichni tehdejší artisté v České republice. Samozřejmě také
zvířat se zde objevilo opravdu hodně. Při takovém natáčení
je vždycky důležité vystihnout okamžik, kdy je zvíře dobře
naladěné, naprosto v pohodě, a v ten okamžik točit. Pokud
vidím, že je ve špatném rozpoložení, odmítám s ním jít
na plac. Na tomto projektu se podíleli profesionálové a je to
na výsledku znát. Navíc zvířata byla ve svém prostředí a dělala
věci, které uměla. Bylo to pro ně přirozené.“

Pohádková satira o džinovi
z lahve, který plní přání,
vznikla v roce 1977 pod režijní
a scenáristickou taktovkou
Milana Muchny a Miloše
Macourka. Džin na přání svého
dočasného majitele – řezníka
Turečka – mění lidi v šimpanze.
JIŘÍ BEROUSEK ML.: „Můj strýc, který žije ve Vegas, točil svého
času v Hollywoodu filmy s orangutany, šimpanzy i gorilami. Od něj
vím, že se s nimi velmi dobře pracuje. Jsou tak trochu jako děti,
ale na druhou stranu jsou to zvířata, která se v určitém věku stávají
hrozně nebezpečnými. Třeba onen šimpanz, kterých bylo ve filmu
Hop – a je tu lidoop hned několik, do tří čtyř let občas kousne
nebo něco provede, ale jakmile se blíží dospělosti, je to zvíře, které
chce mít převahu nad člověkem. Jsou navíc hrozně inteligentní. Se
šimpanzem po zlém nic nesvedete.“
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Rock mám v srdci. Nepotřebuju
Už není tak radikální jako
dřív. Nejznámnější
českou rockerku Martu
Jandovou zjemnilo
mateřství. „Dřív bych po
nevěře ukončila vztah.
Dnes bych jen udělala
pořádné dusno,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zpěvačka Marta Jandová (42) razí
zásadu, že nemusí spát v koženém pyžamu, aby se cítila jako pravá rockerka.
Tou je hlavně na pódiu. I když jak sama
přiznává, ta nejvíc bujará léta už má za
sebou. Maminka tříleté dcerky Marušky navzdory tomu plánuje znovu nakopnout kariéru v Německu se svou kapelou Die Happy. „Teď už to ale bude
jiné. Takové víc pro seniory,“ směje se.

ší role. Pokud jde o hraní, jsem hrozně
stydlivá. Ze všech možných uměleckých směrů je mi hraní nejdál. V muzikálu je to jiné, tam mám dva měsíce na
to, abych se roli naučila. Pomalu se dostávám do děje a pak s postavou dlouho
zůstávám. U filmu je to jednou a už nikdy více. Když mám něco hrát, cítím se
před kamerou hrozně nervózní. Stejné
to bylo, když jsme s kapelou točili klipy. Sice by mě to zajímalo, ale
čím jsem starší, tím víc myslím, že na to žádný supertalent nemám.
V Muzzikantech hraje
Pavel Kříž hlavní roli
zhýralého rockera,
kterých je v reálu poměrně hodně. Napadá mě ale, že vlastně neznám žádnou zhýralou
rockerku. Čím
to podle
vás je?

Já znám! Je to vdova po Kurtu Cobainovi z Nirvany Courtney Love. Ta je hodně
zhýralá. Bude to ale asi hlavně následek
braní drog. V Česku mě nikdo takový nenapadá, u nás jsou zpěvačky přeci jenom
velké dámy. Asi budu jediná známější
potetovaná rocková zpěvačka. (smích)
A vy jste na tom se zhýralostí jak?
To je trošku problém.
Nekouřím, dám si
jednou za čas skleničku bílého vína
a už začínám cítit, že mi to
stačí…
Vždycky
ale
říkám,

že láska k rocku není v tom, jak se člověk obleče a kolik toho vypije, ale podle
toho, jak to má v srdci. Velice často se setkávám s tím, že když mám nějaké focení, které má ukázat mou osobnost, tak mi
každý přinese onýtovanou koženou bundu, chtějí, abych měla černě namalované
oči a ideálně černé kožené kalhoty. Lidé
si asi myslí, že když je člověk rocker, tak
má doma i kožené pyžamo a lampičku
na nočním stolku udělanou z lahve Jacka
Danielse. Dřív jsme sice žili rock'n'roll
se vším všudy, ale stejně nejvíc řádím na
jevišti. Tam jsem opravdu rock'n'rollová. Nemusím to mít ale doma na každém
kroku. Ale zase nic proti koženým bundám! Kožené bundy jsou super! (smích)
Říkáte rock'n'roll se vším všudy.
Máte na mysli i povzbuzující chemii?
V naší kapele nikdy nejely drogy. Dokonce jsme ani nikdy nebyli všichni kuřáci.
Dostala se k nám maximálně tráva,
a ještě jsme ji nekouřili my,
ale technici. V tomhle
směru jsme vlastně
čistá kapela.

Máte za sebou čerstvou zkušenost z
filmu Muzzikanti, kde se sice neobjevíte přímo vy, ale vaším hlasem bude zpívat hlavní ženská hrdinka. Bylo to poprvé,
co jste herečce propůjčila
svůj hlas?
Akorát loni v létě kvůli písničce v animovaném filmu. Přezpívala jsem manželku lenochoda Sida z
Doby ledové. To bylo poprvé, kdy jsem musela synchronně zpívat podle toho, jak postavička otevírala pusinku. V hraném
filmu to teď ale bylo poprvé. Na zpívání
mě urve skoro každý, protože to miluju.
Dokázal by vás někdo „urvat“ i na
filmovou roli se vším všudy? Zatím
máte na svém kontě několik seriálů,
ale film ještě žádný.
To by musela být nějaká hodně vedlej-

Nestojí za tím třeba pověstná německá disciplína?
To ne, protože pokud jde o alkohol, pilo se dřív hodně. Když je
kapela mladá a jezdí v létě třeba
pět festivalů týdně, tak se paří o
sto šest. Člověk vždycky v
noci odpadl, autobus ho převezl, a ráno jste se probudili na jiném místě a jeli jste nanovo.
Byla to hodně bujará doba a
nějaká německá disciplína
žádnou roli nehrála.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

INZERCE

Romantický hudební ﬁlm režiséra Dušana Rapoše a scenáristy Petra Šišky

generální partner

partneři

generální mediální partner

hlavní mediální partneři
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Česká republika

Poté, co skončilo její manželství se
spoluhráčem z kapely, zůstali nadále
přáteli. „Jsme fakt rodina, můžu se na
kluky obrátit, kdykoliv je potřeba, i
kdyby měli dojet do Prahy jen proto,

Práci nabízíme:
www.kompakt-cr.cz

e-mail: manager@kompakt-cr.cz
tel.: 325 613 594

Cemio RED3®

NOVINKA

na prostatu, potenci a vitalitu!
TŘI ÚČINKY V JEDNÉ KAPSLI DENNĚ
Švýcarská receptura podle nejnovějších studií
Receptura přípravku RED3® byla vyvinuta ve Švýcarsku
na základě aktuálních vědeckých studií*, které prokázaly,
že prostata úzce souvisí s mužskou potencí a celkovou
vitalitou organismu.

…pro opravdové

muže

Základ produktu tvoří 3 unikátní, klinicky ověřené látky
doplněné o další složky, které mají tisíciletou tradici
v oblasti podpory mužského zdraví.

Vyzkoušejte i Vy NOVOU GENERACI
péče o prostatu, potenci a vitalitu!
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Sashu vystřídal lékař

že je mi smutno. Nejvíc mi v tomhle
směru pomáhá právě bývalý manžel,“ uvedla před lety zpěvačka.
Po rozvodu žila čtyři roky s německým zpěvákem Sashou. Chtěla s
ním dokonce založit rodinu, ovšem
na tom se s partnerem neshodli. „Asi
to byl i důvod našeho rozchodu, protože on se potom rozhodl, že děti nikdy
nechce,“ prozradila Jandová.
Krátce po rozchodu s ním se s bolavým srdcem vrátila do Čech. Původně
jenom na čas, ale nakonec zde už zůstala. Dnes je šťastně vdaná za gynekologa Miroslava Vernera, s nímž
vychovává tříletou dceru Marušku.

KY

„

Marta Jandová a její partner Miroslav Verner spolu žili v Německu
jen pár měsíců. Pak se spolu vrátili
do Česka.
FOTO | MAREK NAVRÁTIL

OV

V kapele Die Happy jste jediná žena,
tak věřím, že muže máte i díky tomu
dobře „nastudované“. V jednom ze
starších rozhovorů jste řekla, že
ženy jsou ve vztahu radikálnější, zatímco muži jsou větší srabi. Stále to
Co jste tam celé dny dělala?
tak vidíte?
Nechci muže urážet, protože je miluju a
(Bezděčně se umívá) No, asi tak – s Mapotřebuju je ke svému životu. Je ale
ruškou jsme si vyhrály s modelínou až
pravda, že víc rozhodnutí v rodinných
do aleluja. Vím, že by se to změnilo, kdynebo partnerských otázkách se očekává
by začala v září chodit do školky. Už
od žen. Žena, když se zamiluje, tak je
jsme měli i místo a všechno bylo zařízeschopná za sebou spálit mosty. Chlap doné. Určitě bych se nějak navázala na
káže vydržet v nespokojeném vztahu i
ostatní matky s dětmi, ale ty první čtyři
roky a mít při tom milenku. A protože je
měsíce byly opravdu těžké. Jinak mám
srab, ani jedné to neřekne. Dokonce
Německo strašně ráda a to místo, kde
znám jednoho, který
jsme bydleli, bylo pro
oběma ženám postavil
rodinný život úžasné.
Rodinný
barák a s oběma měl
Z okna jsme koukali
život a
děti. Ani jedna o té
na kopec s poutním
druhé neměla tušení.
kostelem a pořád jsme
kapelu musím umět
Nechápu to.
slyšeli ovce, občas kolem proběhly srnky.
skloubit. Neporodila
Myslíte, že radikální
Bylo to krásné. Ale…
řešení je vždy šťast- jsem Marušku proto,
né?
…maximálně na víaby ji vychovával
Někdy to není úplně
kend?
dobré. Například když někdo jiný.
Ano, nebo na týden na
se se mnou někdo v midovolenou. Kvůli mannulosti rozešel, nedokázala jsem bojoželovi bych tam bývala vydržela, ale navat. Když mi nějaký můj bývalý přítel
konec jsme se tam celkově jako rodina
řekl, že už nám to neklape, nebo že se zanecítili dobře. Rozhodli jsme, že důležimiloval a navrhl rozchod, tak i když mě
tější než práce je, abychom byli šťastní.
to sebevíc bolelo, nikdy jsem nedokázala
brečet, prosit nebo bojovat. Jsem dnes saKoncem léta jste se nechala slyšet,
mozřejmě ráda, že to tak dopadlo, protože máte touhu opět rozjet intenzivže všechno má svůj účel a jsem šťastná,
nější práci s kapelou v Německu.
ale někdy je tenhle radikální postoj na
Jak to vypadá?
škodu. Člověk by se někdy měl snažit boVypadá to dobře! Máme týden prostor
jovat, když mu o něco jde. Znám spoustu
mezi dvěma festivaly v létě, který byvztahů, kde jeden z partnerů podlehl nějachom chtěli využít tak, že se zavřeme
kému momentálnímu dojmu, rozsekl to a
do studia a budeme psát. Moc se na to těpak toho navždy litoval.
ším. Jestli se to podaří, mohla by se narodit letos dvě miminka. Jedno moje sóTakže se dnes i na nevěru díváte jilové české a jedno anglické s Die
nak?
Happy. Tak uvidíme.
Vím, že nemá cenu lepit vztahy, ale kdyby za mnou třeba dříve přišel můj muž,
Určitě už jste přemýšlela, jak skloupřiznal se, že mě podvedl, a chtěl, abych
bit rodinný život s kapelou.
mu odpustila, řekla bych OK, sbalila
Samozřejmě už by to nemohl být stejný
bych se a okamžitě bych odešla. Nebrala
režim jako před lety. Až na našeho basisbych mu telefony a byl by odepsaný.
tu už máme všichni děti, takže bychom
Vím, že teď bych to tak neřešila. Kdyby
nepodnikali dlouhá turné. Mám strašně
mě někdo podvedl, tak bych mu to dala
aktivního manžela, Maruška je také
pořádně sežrat. To je pravda. Ale kdyby
zvyklá cestovat, takže by mohli na letní
ten vztah jinak fungoval a byly v něm
festivaly jezdit se mnou. Udělali by si
děti, tak bych svoje ego překousla.
vždycky výlet, poznali spoustu míst…
Zkrátka už by to bylo jiné, takové víc pro
Kvůli práci manžela jste se loni přeseniory. (smích) Neporodila jsem Marušstěhovali do Německa, kde jste půl
ku proto, aby ji vychovával někdo jiný.

Jako zpěvačka se Marta Jandová prosadila nejprve v Německu s rockovou kapelou Die Happy. Původně po
střední škole odjela k západním sousedům pouze na rok, nakonec ale zůstala sedmnáct let. „Nedostala jsem se
na vysokou (na obor překladatelství,
tlumočnictví – pozn. red.) a chtěla
jsem to zkusit za rok znovu. Mezitím
jsem se ale zamilovala do jednoho
muzikanta, a jak jsem tak přemýšlela,
co s tím rokem, on mi nabídl, že
můžu být u jeho rodiny a naučit se zatím další jazyk,“ vzpomínala Jandová
v jednom z dřívějších rozhovorů.
Oním muzikantem byl Thorsten
Mewes, kytarista kapely Die Happy,
kterou společně založili. Byl také jejím prvním manželem. Skupina dosáhla v 90. letech velké popularity,
koncertovala po celé Evropě. „Německo jsme dobyli, šest let jsme museli
čekat na pořádnou vydavatelskou
smlouvu, ale povedlo se. Byli jsme v
každé vesnici, v každém klubu, kde je
zástrčka,“ popisuje tehdejší úspěch.
Za hranicemi se po letech prosadila
také jako moderátorka vlastního hudebního pořadu na stanici ZDF.
Byla i členkou poroty v německé talentové castingové show Popstars.

OŽ

roku byla výlučně ženou v domácnosti. Seděla vám tahle úloha?
Být ženou v domácnosti mi až tak nevadí, když jsem tady v Praze, kde mám kamarádky s dětmi. Když tady mám práci,
většinou je to večer. Přes den peru, vařím, starám se o dítě. Tady to funguje.
V Německu jsem ale nikoho neměla.
Navíc jsme nežili ve velkém městě ale
na vesnici, kde jsme měli jen pár sousedů okolo sedmdesátky.

ENÉ

L

Možná proto, že jsme začali dělat hudbu
v devadesátých letech, jsme se drogám
úplně vyhnuli. Devadesátky už v tomhle
byly mnohem mírnější než osmdesátky
nebo sedmdesátky.

Rock, muži a Německo

KL

kožené pyžamo
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Porazíme rakovinu
prsu, věří čeští vědci
Českým odborníkům
se podařilo najít další díl
skládanky k vítězství nad
rakovinou prsu. Nový
preparát začnou brzy
testovat na lidech.

Proti přeměně buněk

Týmu českého vědce Jiřího Bartka
působícího v Dánsku se podařilo v
posledních letech zjistit, jakým způsobem buňky prolomí vlastní ochrannou bariéru a začnou se nekontrolovaně dělit. Tedy bariéru, která brání
změně normálních buněk ve zhoubné a důsledkem je pak rakovinné bujení. Tento poznatek zásadně ovlivnil diagnostiku a léčbu různých typů
rakovin.
Jiří Bartek je jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu v oblasti biologických a medicínských věd.

JOSEF HORA
ČR | Po čtyřech letech vyvinuli vědci
látku, která dokáže zneškodnit nádorové buňky u jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu. Tou v Česku trpí asi
20 procent pacientek s nádorem v prsu.
Nový prostředek se jmenuje MitoTam
a pro tisíce žen představuje velkou naději. „Už úspěšně prošel laboratorními i
předklinickými zkouškami. Letos se plánuje zahájení klinických testů na lidském organismu,“ říká Petr Solil, mluvčí výzkumného centra BIOCEV ve
Vestci u Prahy, kde lék vzniká.
Základem úspěchu je vcelku jednoduchá myšlenka. Česko-australský vědecký tým kolem Jiřího Neužila, vedoucího laboratoře molekulární terapie Akademie věd, se na úplném počátku zaměřil na takzvané mitochondrie, tedy útvary uvnitř buněk mnoha organismů, které jsou známé jako „buněčné elektrárny“. Ty dodávají buňce energii potřebnou k životu. A energii dodávají bohužel i buňce rakovinné. Zrodil se tak nápad: Zničit „buněčnou elektrárnu“, což
by zahubilo nádorovou buňku, takže by
následně začal mizet i samotný nádor.

Buňka spáchá sebevraždu
Těžší už bylo uvést nápad do praxe. Trvalo rok, než se vědeckému týmu podařilo
látku ničící mitochondrii uvnitř buňky
vymyslet a vytvořit. Vědci vyšli z preparátu s názvem Tamoxifen, který byl vytvořen v roce 1962 a poslední půlstoletí
je běžně používaný k léčbě nádorů prsu.
Jeho nedostatkem ale je, že zákeřnější
typy rakoviny prsu mu odolávají. Starý
lék získal nové vlastnosti a molekuly nového léku se díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem dostaly dovnitř mitochondrií nádorových buněk a nastartovaly řízené procesy, díky kterým nakonec rakovinná buňka zanikla. Laicky se
dá říct, že spáchala sebevraždu.
„Náš nový preparát ve výsledku
spouští kaskádu dějů vedoucích k řízené smrti buňky, takzvané apoptóze,“ potvrzuje Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR, který sídlí
v centru BIOCEV.
Nová látka, kterou vědci testovali na

Lékařské úspěchy
expertů z Česka

Pilulka proti HIV

Tak vypadá buňka rakoviny
prsu.
FOTO | PROFIMEDIA
Jiří Neužil je šéfem česko-australského týmu,
který stojí za výzkumem.
laboratorních myších, nese název MitoTam, tedy spojení slova mitochondrie a
původního léku Tamoxifen. Po testech
dobře účinkuje na typ rakoviny prsu známý jako HER2, který se v Česku týká
asi pětiny žen s nádorem, tedy přibližně
1200 pacientek ročně. „Naše látka navíc velmi efektivně působí i proti takzvaně ‚trojnásobně negativním' nádorům prsu, které jsou momentálně neléčitelné,“ vysvětluje Rohlenová.

Testy na lidech ještě letos
Základní výzkum je už téměř u konce a
nastává období, jak nový preparát otestovat v lidském organismu a (pokud
vše dobře dopadne) uvést na trh, aby
bylo možné léčit první pacienty. To
není nic jednoduchého a na rozdíl od výzkumu, který stál miliony korun, testování látky bude stát v počátečních fázích desítky milionů a v dalších fázích
až miliardy korun.
„V současné době se připravujeme na
1. fázi klinických studií, jen dokumentace k tomuto kroku bude trvat minimálně
šest měsíců. Poté vše předáme Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv a příslušné
etické komisi,“ popisuje proces mluvčí
centra BIOCEV Petr Solil.
Cílem první fáze je pouze stanovení
bezpečnosti a snášenlivosti přípravku
při podání pacientovi, nikoli léčebného
účinku. „Pokud budou výsledky příznivé a prokáží bezpečnost přípravku, při
druhé fázi klinického hodnocení se ověří léčebné účinky přípravku,“ dodává
Solil. Plné nasazení přípravku do praxe

je tedy otázkou několika let, a to samozřejmě jen v případě, že obstojí ve
všech testech. Ale vědci jsou optimističtí. „Dosavadní výsledky ukazují, že MitoTam má velmi dobrou perspektivu
stát se účinnou protirakovinnou látkou,“ říká Rohlenová.

Tato tabletka je
výsledkem dlouholeté práce proslulého chemika
Antonína Holého z Ústavu organické chemie a
biochemie Akademie věd České
republiky. Společně s americkými kolegy vyvinul
lék, který v raných fázích zcela potlačuje virus HIV a významně prodlužuje život pacienta.
Pilulka byla schválena v roce 2004.
V roce 2012 byl lék dokonce schválen jako prevence pro rizikové skupiny, zabraňuje mimo jiné přenosu viru
z matky na plod.

Slavná transplantace

Další cíl vědeckého útoku:
nádor slinivky břišní
Čeští vědci mají před sebou i další mimořádně náročné výzvy. „To, co laik
dnes nazývá rakovinou, je ve skutečnosti široká škála nádorových onemocnění.
Stovky typů nádorů, které se liší vznikem, velikostí, vlastnostmi a tak dále.
Co zabere a léčí jeden typ nádoru, nezabere na druhý,“ vysvětluje Rohlenová.
Zmiňované mitochondrie však mohou
být klíčem k úspěchu. Všechny nádory
totiž spojuje vlastnost, že pro jejich růst
je třeba velká dávka energie, kterou zajištují právě tyto součásti buněk. „Z našich
výsledků vyplývá, že jsme vytvořili mimořádně účinnou látku, která by se teoreticky dala použít i na další typy rakoviny,“ upozorňuje mladá vědkyně. Akuálně se vědecký tým pustil do boje s jedním z nejhůře léčitelných nádorů, který
existuje – s nádorem slinivky břišní.

První úplnou transplantaci obličeje v
USA provedl v březnu 2011 třicetičlenný tým lékařů pod vedením ostravského rodáka a chirurga Bohdana
Pomahače. Příjemcem byl stavební
dělník Dallas Wiens, který dva roky
před zákrokem utrpěl vážné zranění
po zásahu elektrického proudu.
Operace proběhla v nemocnici v
Bostonu, kde pětačtyřicetiletý Pomahač pracuje již dvacet let. Vůbec první kompletní transplantace obličeje se
podařila rok předtím španělským lékařům. Pomahač patří mezi absolutní
světovou špičku v tomto oboru.

ŠKODA YETI TRUMF

již od 5
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Švabinského lásky Ela a Anna
Před 55 lety v sobotu
10. února zemřel
proslulý český malíř
a grafik Max Švabinský.
Ctěný profesor i milovník,
který svedl švagrovou.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Narození malého Maxe způsobilo
v tehdy provinční Kroměříži pěkný poprask. Jeho matce Marii Švabinské teprve táhlo na sedmnáct. Coby svobodná
slečna podlehla studentovi, který u nich
bydlel v podnájmu. Jakmile se aféra provalila, mladík raději zmizel. A Maxova
matka pak kvůli hanbě přes deset let nevykročila z domu na veřejnost.
Svůj talent prokazoval Max od malička. Jeho kresby byly vystaveny jako
„výtvory zázračného dítěte“ ve výkladní skříni kroměřížské lékárny spolu
s magickými mariazellskými žaludečními kapkami lékárníka pana Bradyho.
Od té doby si domácnost Švabinských
přilepšovala prodejem jeho dětských obrázků. „Můj život pozůstává ze samé
práce. Od mého dětského mládí,“ postěžoval si mnohem později již uctívaný
umělec, který se díky svému talentu
i píli vyžíval v puntičkářsky dokonale
odvedeném díle.

Nedostatečná z matematiky
Na německé reálce v Kroměříži Švabinského učil kreslit profesor Jan Kopetzky, který chápal Maxovo nadšení
pro výtvarné umění. Jenomže maminka
byla neoblomná. Trvala na tom, že chlapec nejdříve odmaturuje na reálce a pak
se uvidí, co dál. Škrt přes její plány ale
udělal profesor Schafranek, který dal
v kvintě Maxovi pětku z matematiky.
Proto ho maminka doprovodila v létě
1891 do Prahy k přijímacím zkouškám
na Akademii výtvarných umění.

Maxmilian Theodor Jan Švabinský se stal naráz slavný díky obrazu Splynutí duší (vlevo nahoře). První manželku Elu
namaloval na plátně Chudý kraj (uprostřed), vyjadřuje dojmy, které si odnesl z kopcovité Českomoravské vysočiny.
Švabinského akt Žlutý slunečník (dole uprostřed) byl vydražen za 2,1 milionu korun. Nakreslil také jeden prvních portrétů prezidenta T. G. Masaryka (vpravo dole). Na snímku vpravo nahoře hladí Švabinský adoptivní dceru Zuzanu.
učil později u Julia Mařáka. Na Akademii pak dokonce učil, opakovaně se stal
jejím rektorem a při odchodu do výslužby byl jmenován čestným profesorem.

Svatební cesta do Holandska

Mladý Max
Švabinský,
odhodlaný a pracovitý.
„Já věděl, že budu přijat. Nepochyboval jsem o tom,“ zavzpomínal Švabinský. Byl si tak jistý, že vyhotovený mužský akt odevzdával při zkoušce jako první a velmi brzy. Ostatní ho jen nevěřícně sledovali. Malbu úspěšně vystudoval
u Maxe Pirnera, grafické technice se na-

Max Švabinský miloval vesničku Kozlov u České Třebové. Poznal ji v doprovodu mladičké Elišky Vejrychové, často tam pobývali na letním sídle na pozvání jejích rodičů. Elu si také v nedaleké Litomyšli zkraje června 1900 vzal.
Nevěsta měla dlouhé bílé šaty a ženichu Maxovi nechyběl cylindr. Hned druhý den odjeli na svatební cestu do Holandska. Švabinský jako vynikající portrétista zachytil krásnou Elu ve spoustě
svých prací. Obraz nazvaný Chudý kraj
je snad nejznámější podobiznou její tváře. „Chudák Ela, ta se něco naseděla,“
komentoval svůj vděčný model. Jenže

jejich vztah dostal ránu v okamžiku,
kdy se Švabinský znovu zamiloval.
Zakoukal se do temperamentní švagrové Anny, manželky Rudolfa Vejrycha. Ten byl bratrem Švabinského ženy
Ely. Stalo se to kolem roku 1914, Anna
už tehdy měla dcerku Zuzanku.
Milostný románek s příbuznou nakonec nešlo utajit, důkladně se přetřásal
i v pražské společnosti.

Zuzana. „Táta, kterého to přirozeně vyvedlo z míry, prohlásil, že Maxe při
slavnosti zastřelí. Při jeho prudké povaze se nic nedalo vyloučit. Ela ho zapřísahala, aby rodinné problémy neřešil na
veřejnosti, za přítomnosti prezidenta republiky, a už vůbec ne tímto nešťastným způsobem,“ dodává Zuzana.

Švagr ho chtěl zastřelit

Vypjatá situace trvala dlouhá léta. Švabinský dokonce později v sérii nádherných grafik Rajská sonáta otevřeně zachytil sám sebe a Annu v intimních pozicích. Chtěl se v umění vyjadřovat svobodně a bez předsudků.
Životní lásku Annu si Max Švabinský
vzal za ženu až po roce 1930 a žil s ní ještě 12 let do její smrti. O tři roky později
adoptoval tehdy už třiatřicetiletou Zuzanu a dal jí svoje příjmení.
(kor)

Švabinského nevěru obě rodiny „překously“ jenom velice těžce. Svědčí o
tom vyznání Vejrychovy dcery Zuzany
v její knize Světla paměti.
„Drama proběhlo na pozadí Mánesových oslav. Na Maxově plakátu k výstavě byla totiž alegorická postava v poloaktu, v níž bylo snadné rozpoznat model, tedy moji maminku,“ popisuje

Adoptoval vyženěnou dceru

Co je české,
to je dobré.

PÁ SO NE

OD PÁTKU 10. 2. To je fakt!
DO NEDĚLE 12. 2. 2017

Nakupujte
hezky česky

V PENNY najdete 7 z 10 potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro
označení Česká potravina nebo Vyrobeno v České republice. Naši zákazníci si
tak mohou být jisti, že FAKT nakoupí hezky česky. Více na www.penny.cz.

KIWI
1 ks

CITRONY
balené
500 g

BOCHÁNEK VENKOVSKÝ SVĚTLÝ, TMAVÝ
pšeničné pečivo,
ze zmrazeného polotovaru
95 g

100 g 3,98 Kč

MÁSLO
250 g | 100 g 13,16 Kč

100 g 8,32 Kč

aKCE

aKCE

1990.

- 20 %

- 43%

24.⁹⁰�

390.

6.90

- 50%

-26%

100 g 9,07 Kč

174.-

aKCE

běžně

34990.

- 20 %

BOHEMIA SEKT
demi sec, rosé,
nealkoholický, brut
0,75 l

39.

90

49.⁹⁰�

MOZARTOVY KOULE
148 g

100 g 21,93 Kč

1 l 133,20 Kč

139.-�

SÝR CAMEMBERT BONI
ochucený
90 g

100 g 15,44 Kč

13.26.

45

90

CENA BEZ PENNY KARTY

PIVO PILSNER URQUELL*
plech
6x 0,5 l

1 l 36,63 Kč

aKCE

- 17 %

1390.

16.⁹⁰�

Více v letáku
od 9. 2. 2017
GAMBRINUS ORIGINÁL 10
pro Čechy, RADEGAST
ORIGINÁL pro Moravu
a Slezsko | výčepní světlé
0,5 l

1 l 15,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

aKCE

9990.

15.⁹⁰�

CENA S PENNY KARTOU

SLEVY AŽ 50 %
- 28 %

1390.

100 g 17,93 Kč

- 50%

39.⁹⁰�

% aKCE

149.-

TAVENÝ
PRÉSIDENT
různé druhy
150 g

3290.

MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

10890.

PIZZA AMERICAN SUPREME, HAWAII
440 g

= 4,35 Kč

aKCE

- 17 %

aKCE

7990.

40

9.90

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
1 kg

SUPEr CENa

1

790.

-20%

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti,
vakuově balená
cena za 1 kg

ARIEL GEL*
různé druhy
2,6 l
1 ks

aKCE

aKCE

aKCE

- 50 %

3245.

64.⁹⁰�

aKCE

SUPEr CENa

10990.

- 38 %

790.

12.⁹⁰�

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství
(tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí pouze
první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že
Přijímáme:
společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné.
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Česká republika

Soudní síň řeší právo
na kojení v práci. I spor
labilní dcery s matkou
Nový pořad televize Prima ukazuje skutečné případy. Představujeme tři z těch,
které vysílá příští týden. Uvidíte je každý všední den před pořadem Prostřeno!.

Tamara (vlevo) a Tomáš po rozvodu válčí v Soudní síni o 13letého syna.
Nechutné kojení v práci. Oslava mateřství, díky které vzniká úzké pouto
mezi dítětem a matkou. Navíc je zdravé.
Tak vnímá kojení snad každý, až na Eugena Koláře. Ten své zaměstnankyni Miladě Blažejové zakazuje kojit jejího ročního chlapečka v práci.
Milada se však rozhodla bojovat za
svá práva a žaluje zaměstnavatele za diskriminaci. Mezi svými kolegy je známá
jako upovídaná žena. Pusa se jí ani na
chvíli nezavře. Všichni v jejím okolí
doufali, že mateřství ji změní. Ale marně. Milada dotáhla spor se zaměstnavatelem až do Soudní síně, protože nehodlá svého malého syna tahat někam na
toaletu nebo do sklepa, jenom aby ho
mohla nakojit. Přece se nebude schovávat. Eugen Kolář žije spořádaným, kon-

zervativním rodinným životem. Jedni
ho považují za zásadového člověka. Pro
jiné je to spíš suchar. Eugen tvrdí, že ve
sporu s Miladou nejde o kojení samotné. Ale o to, jak se Milada chová.
Po půl roce mateřské se Milada musela z finančních důvodů vrátit do práce.
Jenže podle Eugena ji neodvádí dobře.
Syna má s sebou každý den, kojí, kde
chce, kdy chce. Z osmihodinové pracovní doby šest hodin promarní. A neustálými řečmi o mateřství i svých problémech obtěžuje kolegy a kolegyně.
Eugen je hluboce věřící a podporuje
v tom i své zaměstnance. Přílišné odhalování mu vyloženě vadí. Opravdu je Milada tak nesnesitelná nebo je Eugen příliš
úzkoprsý? A jak se dostalo mateřské
mléko do kávy Miladiných kolegyň?

Matka Hana (vlevo) si myslí, že její dcera Julie (zcela vpravo) potřebuje pomoc psychiatra. Ale jednání v Soudní síni přinese velký šok. 7 x FOTO | FTV PRIMA

Co bude nejlepší pro třináctiletého
Tomáše? V hlavě má zmatek ze všeho,
co se najednou v jeho životě odehrává.
Důsledky problémů mohou být fatální.
Tamara o sobě tvrdí, že pracuje jako
masérka. Nikdy však neříká, o jaké masáže se vlastně jedná. Nedávno se vrátila ze zahraničí, kde čtyři roky žila a pracovala. Myslí si, že její bývalý manžel
Tomáš má špatný vliv na syna. Proto
chce, aby byl „malý“ Tomášek svěřený
do její výchovy. Ráda by začala novou
etapu jejich společného života.
Exmanžel Tomáš dělá manažera sítě
restaurací rychlého občerstvení. Všechen volný čas věnuje rodině a dětem,
protože je přesvědčený, že jen děti dávají člověku skutečný smysl života.

Rodiče se po šesti letech manželství
rozvedli. Malému Tomáškovi tehdy
bylo teprve pět let. Tamara se ze dne na
den octla bez bydlení a nemohla se o něj
starat. A když odjela za prací do zahraničí, pečoval o něj výhradně otec.
Dnes je Tomáškovi třináct a Tamaře
prý chřadne před očima. Otec má na
syna příliš velké nároky. Nutí ho moc
pracovat. Údajně osm hodin denně.
Otec však mluví o maximálně hodině a
půl práce za týden, která je navíc odměněna kapesným. Ani při procesu v Soudní síni není jasné, čím přesně se Tamara
živila několik let v zahraničí. Ale vychází najevo, že otec začal omezovat setkávání syna s matkou. Tvrdí, že na jeho výslovnou žádost. Něco tady nehraje.

Milada (vlevo) prý dokáže v práci až 6 hodin strávit klábosením o svém mateřství. Bere si s sebou ročního syna, jehož neustále kojí. Zaměstnavatel Eugen jí to zakazuje a tvrdí, že je to nechutné. Spor se rozhodne v Soudní síni.
Malé děti, malé starosti, velké děti,
velké starosti. Hana je přesvědčená, že
její dcera Julie potřebuje odbornou pomoc psychiatra a sama není schopná posoudit, v jakém stavu se nachází.
Julie ale tvrdí přesný opak. Pomoc potřebuje matka, která je podle ní odjakživa nemocná na hlavu. Nechutný způsob
komunikace dvou žen, které k sobě nikdy neměly příliš blízko, vrcholí právním sporem. V Soudní síni proti sobě
stojí matka s dcerou.
Hana je rozvedená. Pracuje jako vedoucí potravin. Ráda poučuje. Má řádně
prořízlou pusu. Její dcera Julie je prý psychicky labilní. Ohrožuje vlastní zdraví.
Julie je svobodná, nezadaná slečna.
Cítí se unavená z neustálého boje s mat-

kou Hanou. Soudní spor bere jako nehoráznou absurditu. Podle Hany však Julie poslední dva měsíce odmítá jíst, a co
sní, to vyzvrací. Předtím se zase přejídala. Jenže Hana si od začátku plete pojmy a dojmy, bulimii zamění s anorexií.
Jako hlavní důvod špatného vztahu
mezi matkou a dcerou Julie vidí to, že
se jí Hana snaží řídit život. Poslední přítel od Julie utekl, protože už to nemohl
dál snášet. Hana dokonce bránila dceři
ve výběru školy. Julie se vždy musela
přizpůsobit tomu, co si matka přála a co
si myslela, že je pro ni nejlepší.
A když se v Soudní síni dostane ke
slovu Juliin otec jako svědek, přijde
opravdový šok. Padne vážné obvinění
ze sexuálního obtěžování!
(nik)

Soustřeď se!
Objednej on-line s doručením domů.

Co potřebuješ pro Tvůj projekt? Online objednávku s doručením domů, míchání 1 milionu
barev nebo profesionální projektové poradenství? HORNBACH nabízí mnoho doplňkových
služeb a nespočet možností.

hornbach.cz

Nejširší výběr profi n
Akku šroubovák
DSS10DAL

5 let záruka •
inovativní řešení •
dlouholetá tradice výroby •
rychlý servis •

- 110,8 V, 2x 1,5Ah Li-Ion
-m
max. ø vrtání
((ocel/dřevo): 10/29 mm
-m
max. utahovací
moment 36 Nm
m
- ootáčky:
00-350/0-1300/min
- 1 kg
- kkufr
56684160

2990.-

Aku šroubovák
DS14DJLTC

- 14,4V, 2x 1,5Ah Li-ion
- max. ø vrtání
(ocel/dřevo):13/30 mm
- max. utahovací
moment: 47 Nm
- otáčky:
0-400/0-1250/min
- 1,6 kg
- kufr
5892557

3890.-

Kombinované kladivo
SDS-PLUS DH26PC

- 830 W
- otáčky: 1100/min
- počet úderů: 0-4300/min
- max. ø vrtání (dřevo/ocel/beton): 32/13/26 mm
- intenzita úderu: 3,2 J
- 2,8 kg
- kufr
5599200

4290.-

Objednej v e-shopu hornbach.cz/hitachi

Kotoučová
pila C7ST

Přímočará pila
CJ90VST

Úhlováá bruska
Úhl
k G23SU
- 2000 W
- otáčky: 6600/min
- ø kotouče: 230 mm
- 5,6 kg
5550913

plynulý rozběh

3290.-

- 705 W
- počet zdvihů:
850-3000/min
- výška zdvihu: 20 mm
m
- řezný výkon
(ocel/dřevo): 8/90 m
mm
- 2,2 kg
- kufr
8275441

2190.-

- 1700 W
- počet otáček:
6000/min
- ø kotouče: 185 mm
- prořez 90°/45°:
66/45 mm
- 4,3 kg
- v kufru
8645197

3590.-

Stejné ceny v e-shopu i

Najdeš-li u konkurence identické zboží levněji, nabídneme ti stejnou cenu jako u konkurence, navíc sníženou ještě o 10 %. Platí také pro reklamní akce, slevy i int

nářadí v HORNBACHu!
Příklepový
akušroubovák
DHP453SYE

- 18 V, 2x 1,5 Ah Li-Ion
- max. ø vrtání
(ocel/dřevo): 13/36 mm
- max. utahovací
moment: 42 mm
- otáčky:
0-400/0-1300/min
- 1,7 kg
- kufr
8882638

• 5 let záruka
• kompletní a prvotřídní servis
• inovativní řešení
• špičková kvalita

5390.-

Elektrické vrtací kladivo
HR2470

- 780 W
- otáčky: 0-1100/min
- počet úderů: 0-4500/min
- max. ø vrtání (dřevo/ocel/beton): 32/13/24 mm
- intenzita úderu: 2,4 J
- 3 kg
- kufr
7627522

3990.-

Kombinované kladivo
HR4002 SDS-Max

- 1050 W
- otáčky: 680/min
- počet úderů: 2500/min
- max. ø vrtání (beton): 40 mm
- intenzita úderu: 6,1 J
- 6,6 kg
8348684

Kotoučová pila
5604R

- 950 W
- počet otáček: 5000 min-1
- ø kotouče: 165 mm
- prořez (90°/45°): 54/35 mm
- 3,9 kg
4058202

Objednej v e-shopu hornbach.cz/makita
Obj

9990.-

P

2850.-

-p
- vý
- 3,3
- kufr
717353

na prodejně!

ternetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.

Úh

3590.-

- 10
- ø br
- otáčk
- 2,8 kg
8891424

3190.-

Trvale nejnižší ceny:
e-shop

nebo

hornbach.cz

100% pokrytí
• návody, inspirace, poradenství
• zboží do 4 h na prodejně nebo 2. den doma
• 28 ddníí na vrácení
á í zboží,
b žíí, callcentrum
ll t 251 060 060
• doručení i velkých a těžkých zásilek

prodejna

10x v ČR!

4x Praha
Plzeň

- Černý Most
- Čestlice
- Velká Chuchle
- Řepy

Hradec
Králové

2x Ostrava
- Vítkovice

Olomouc - Svinov
Brno

• přes 120 000 výrobků na 20 000 m2
tví
• kvalifikované projektové pporadenství
• skladové
kkll d é zásoby
á b pro projekty
j kt
• on-line rezervace zboží na prodejně

Servisy pro tebe!

Objednání
& doručení
domů

Rezervace
& vyzvednutí
na prodejně

Rozvoz
zboží

Poradenský
servis

Zboží
na objednávku

Záruka výměny
zboží anebo
vrácení peněz

Míchání
barev

Rámování

Přířez

Pronájem dodávek
a přívěsných vozíků

Nováková

Profi poradenství
pro každý projekt!
Poradíme doporučíme
Poradíme,
doporučíme, vybereemee.
Na všech našich prodejnách
nebo na www.hornbach.cz.
Praha - Velká Chuchle, Strakonická 62 Praha - Čestlice, Lipová 281 Praha - Černý Most, Chlumecká 2398
Praha - Řepy, Slánská 1706/2 Ostrava - Svinov, Bílovecká 3 Ostrava - Vítkovice, Rudná 2978/11
Brno, Heršpická 3 Olomouc, Rolsberská 10 Plzeň, U Prazdroje 2750/24 Hradec Králové, Rovná 1697
Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 23. 2. 2017. Změny cen po 23. 2. 2017 možné.
Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme.
Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH.

Více informací na:
hornbach.cz/sluzby

TV program týdeníku 5plus2

sobota 11. února 2017

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.20
Vašíček a lesní muži 7.55 Kojak: Ariana
9.30 Gejzír 10.05 Všechnopárty 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (6/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Taneček přes dvě pekla
14.05 Lhát se nemá, princezno!
14.40 Cesta do hlubin študákovy duše
16.10 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

9.30
11.35
12.10
14.15
15.45
17.50
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (17)
Avengers: Sjednocení II (3)
Show Toma a Jerryho (24)
Tučňáci z Madagaskaru (5)
O synkovi, který se učil bát
Pohádka (N, 2014)
Kapitán Ron
Dobrodružný film (USA, 1992)
Volejte Novu
Může se to stát i vám
Romantická komedie (USA, 1994)
Výměna manželek II
Co je šeptem...
Strašpytlík
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
8.30
9.40
10.55
12.15
13.10
14.45

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.00
6.10
6.35
7.00
7.25
7.50
8.15

16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Max Steel III (2)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H
Autosalon
Ohnivý kuře (79)
Přístav II (6)
davinci
Česko Slovensko má talent
Lilly Schönauerová: Miluji cizince
Romantický film (N/Rak., 2010).
Hrají L. J. Körnerová, G. Gillian,
A. Brucker a další
Vraždy v Midsomeru VII
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

AKČNÍ

Nova Cinema
5.05 Liga spravedlivých: Zánik 6.15 Nevidím zlo,
neslyším zlo 8.10 Mentalista V (12) 9.00 Mentalista
V (13) 9.50 Sandokan se vrací 12.35 Mrtvý bod (9)
13.25 Mrtvý bod (10), krimiseriál (USA, 2015) 14.15
Kid, rodinná komedie (USA, 2000) 16.20 Můj
kamarád gepard, dobrodružný film (USA, 2005)
18.15 Hněv Titánů, fantasy film (USA/Šp., 2012)
20.00 Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA,
2006) 21.40 Gran Torino, krimifilm (USA/N, 2008)
23.50 RED 2, akční film (Fr./Kan./USA, 2013)

Prima cool
7.50 V utajení V (13) 8.40 Skladiště 13 V (3) 9.40
To nejlepší z Top Gearu (1) 10.45 Applikace 11.20
Re-play 11.50 Pevnost Boyard (7, 8) 13.55
Simpsonovi XXI (10) 14.25 Simpsonovi XXI (11)
14.55 Simpsonovi XXI (12) 15.25 Simpsonovi XXI
(13) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9)
16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10) 17.55
Simpsonovi XXI (14) 18.30 Simpsonovi XXI (15)
18.55 Simpsonovi XXI (16) 19.30 Simpsonovi XXI
(17) 20.00 Ohnivá zkáza, katastrofický film
(USA/Kan., 2014) 22.05 Starověká šifra zkázy
(2/2), mysteriózního filmu (N, 2008) 0.05 Re-play
0.40 Applikace 1.10 Pevnost Boyard (7)

Prima Max

20.00 Tajemství těla
21.15 Valmont
Drama (Fr./VB, 1989).
Hrají C. Firth, A. Beningová,
M. Tillyová, F. Balková, J. Jones
a další. Kostýmy T. Pištěk. Režie
M. Forman
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Mladý Montalbano
Nový rok. Detektivní seriál
(It., 2012). Hrají M. Riondino,
A. Tidona, F. Pizzuto, C. Galati
a další. Režie G. M. Tavarelli
1.30 DoktorKA
2.20 Manéž Bolka Polívky
3.35 Sama doma
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013).
Hrají B. Willis, J. Malkovich,
A. Hopkins, H. Mirrenová,
M.-L. Parkerová. Režie D. Parisot
22.30 Únos vlaku 1 2 3
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Washington, J. Travolta,
L. Guzmán, J. Turturro,
M. Rispoli. Režie T. Scott
0.35 Otčím
Horor (USA, 2009). Hrají
D. Walsh, P. Badgley, S. Wardová, A. Heardová, J. Tenney. Režie
N. McCormick
2.25 Volejte Novu
2.55 Dva a půl chlapa XI (21)
3.20 Co na to Češi
3.55 Výměna manželek II

20.15 Kurýr 2
Akční thriller (USA/Fr., 2005).
Hrají J. Statham, A. Gassman,
A. Vallettaová, K. Nautaová,
M. Modine a další. Režie
L. Leterrier
22.05 Vlk z Wall Street
Biografický film (USA, 2013).
Hrají L. DiCaprio, J. Hill,
M. Robbieová a další. Režie
M. Scorsese
1.45 Cabin Fever 2
Horor (USA, 2009). Hrají
R. Strong, N. Segan, A. Wasserová a další. Režie T. West
3.25 Vraždy v Midsomeru VII
Král rybář. Krimiseriál (VB, 2013).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins,
M. Tierney, L. Bellinghamová

7.30 Zpravodajství FTV Prima 8.40 Nexo Knights
9.05 Max Steel III (2) 9.35 Brainiac: Šílená věda II
(6) 10.35 To je vražda, napsala IX (20) 11.35
Policejní bažanti V (7) 12.30 S Italem v kuchyni
13.15 To je vražda, napsala IX (21) 14.15 Policejní
bažanti V (8) 15.10 Kleopatra (1/2), historický film
(USA/VB/Švýc., 1963) 17.40 S Italem v kuchyni
18.20 Brainiac: Šílená věda II (7) 19.20 Teď vaří šéf!
20.15 Hawaii 5-0 VI (21), krimiseriál (USA, 2015)
21.10 Hawaii 5-0 VI (22), krimiseriál (USA, 2015)
22.05 Master and Commander: Odvrácená strana
světa, válečné drama (USA, 2003) 1.05 Dobrá
manželka VII (9) 1.55 Tygr lidožrout

Nova Action
6.25 GOAL 2017 7.15 Walker, Texas Ranger VII
(16, 17) 8.45 Walker, Texas Ranger VII (18, 19) 10.25
Agenti S.H.I.E.L.D. (6, 7) 12.20 Válka skladů (1, 2)
13.10 Válka skladů (3, 4) 14.20 Mistři zastavárny
(11, 12) 15.10 Mistři zastavárny (13, 14) 16.00 Arkády
DownMall 2017 16.50 Walker, Texas Ranger VII
(20, 21) 18.30 Válka skladů (5, 6) 19.25 Mistři zastavárny II (1, 2) 20.20 Kriminálka Miami VIII (18; 20)
22.00 Agenti S.H.I.E.L.D. (8) 22.50 Kriminálka
Miami VIII (16-18)
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neděle 12. února 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.45
17.15
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.40
22.09
22.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Sláva,
nazdar výletu! 6.45 Cesta do hlubin
študákovy duše 8.15 Úsměvy Leoše
Suchařípy 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hospoda U Bílé kočky
Víla z jeskyně zla
Příběhy slavných... Eva Jakoubková
Dlouhá bílá nit
Zlá krev (1/7)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Bohéma (5/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Báječná léta pod psa
Komedie (ČR, 1997)
23.50 Místo činu – Schimanski
1.20 Legendy kriminalistiky: Smrt ve
službě
1.55 Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.10
7.35
8.00
9.00
10.00
11.00
12.45
14.50
16.50
19.30
20.20
22.25
22.55
1.05
2.35
3.20
4.15

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (18)
Avengers: Sjednocení II (4)
Show Toma a Jerryho (25)
Tučňáci z Madagaskaru (6)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Čivava z Beverly Hills
Komedie (USA, 2008)
Nezapomeň na lásku
Romantické drama (USA, 2013)
Tuxedo
Komedie (USA, 2002)
Na sv. Valentýna
Romantická komedie (USA, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie (ČR, 2014)
Střepiny
Špinavá dohoda
Akční film (USA, 1986)
Tuxedo
Komedie (USA, 2002)
Odložené případy IV
Áčko
DO-RE-MI

6.40
7.05
7.35
8.05
8.35
9.10
9.45
11.00
11.55
12.40
13.25
14.10
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.35
1.30
2.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (3)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (80)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Návrat velkého blondýna
Komedie (Fr., 1974)
Vraždy v Midsomeru VII
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (5)
Hříšníci 1/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Spolubydlící
Thriller (USA, 2011). Hrají
L. Meesterová, M. Kellyová a další
Tři mušketýři (6)
Prima ZOOM Svět

9.05 Může se to stát i vám 11.20 Kid 13.15 Mravenčí
polepšovna, animovaný film (USA, 2006) 14.50
Co je šeptem..., komedie (USA, 2005) 16.45 Lovci
zločinců II (6, 7) 18.30 Strašpytlík, animovaný film
(USA, 2005) 20.00 Star Trek, sci-fi film (N/USA,
2009) 22.25 Lid versus Larry Flynt, životopisné
drama (Kan./USA, 1996) 0.50 Únos vlaku 1 2 3

Prima cool
7.50 Applikace 8.20 Re-play 8.55 V utajení V (14)
9.50 Skladiště 13 V (4) 10.45 To nejlepší z Top
Gearu (2) 11.50 Pevnost Boyard (9) 12.55 Pevnost
Boyard (10) 13.55 Simpsonovi XXI (14-17) 15.55
Ohnivá zkáza 17.55 Simpsonovi XXI (18, 19) 18.55
Simpsonovi XXI (20, 21) 20.00 Valkýra 22.40 Satan
přichází (1), hororový seriál (USA, 2016) 23.40
Těžká dřina 0.10 Autosalon

Prima Max
9.40 Max Steel III (3) 10.10 Brainiac: Šílená věda II
(7) 11.10 To je vražda, napsala IX (21) 12.10 Policejní
bažanti V (8) 13.05 S Italem v kuchyni 13.50 To je
vražda, napsala IX (22) 14.50 Policejní bažanti
V (9) 15.45 Kurýr 2 17.40 S Italem v kuchyni 18.25
Brainiac: Šílená věda II (8) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Twilight sága: Nový měsíc, fantasy
film (USA, 2009) 23.05 Vlk z Wall Street

pondělí 13. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kam uhnout očima
10.00 168 hodin 10.30 Četníci
z Luhačovic: Staré dluhy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Spáč
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.50 Kojak II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Svět pod hlavou (7/10)
21.00 Čtvrtá hvězda (1/12)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Legendy kriminalistiky: Orlické
vraždy
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista
0.05 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.10
1.35
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3185)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (2)
Ordinace v růžové zahradě (91)
Mentalista V (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba VIII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3186)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (5)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(2)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (18)
Mentalista V (14, 15)
Dva a půl chlapa XII (2)
Střepiny

Prima
6.05
6.30
6.50
7.35
8.30
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.45
0.40
2.35

Max Steel III (4)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Jake a Tlusťoch (18)
Rosamunde Pilcherová: Šípy
lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (19)
Komisař Rex IV (13)
Komisař Rex IV (14)
Castle na zabití III (3)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (81)
Ano, šéfe!
Castle na zabití III (3)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Šípy
lásky
Komisař Rex IV (13, 14)

Nova Cinema
5.15 Velká přestřelka 6.40 O synkovi 7.45 Kapitán
Ron 9.35 Mravenčí polepšovna 11.35 Nezapomeň
na lásku 13.45 Star Trek 16.05 Hněv Titánů, fantasy
film (USA/Šp., 2012) 17.50 Dědictví aneb Kurva se
neříká, komedie (ČR, 2014) 20.00 Americká krása,
drama (USA, 1999) 22.25 Atentát, akční film (USA,
1997) 0.15 Otčím, horor (USA, 2009)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (10) 10.55 Bylo nebylo (7)
11.50 To nejlepší z Top Gearu (1) 12.55 Simpsonovi
XXI (18-21) 14.55 Applikace 15.25 Re-play 15.55
Futurama III (6) 16.25 Hvězdná brána III (11) 17.25
Kdo přežije: Jižní Pacifik (16) 18.15 Simpsonovi XXI
(22, 23) 19.15 Simpsonovi XXII (1, 2) 20.15 Grimm
V (11) 21.20 Teorie velkého třesku IX (19, 20) 22.15
Vikingové II (3) 23.15 Helix II (2) 0.10 Grimm V (11)

Prima Max
8.25 Max Steel III (4) 8.50 Brainiac: Šílená věda II
(8) 9.50 To je vražda, napsala IX (22) 10.50
Policejní bažanti V (9) 11.45 S Italem v kuchyni
12.30 To je vražda, napsala X (1) 13.30 Policejní
bažanti V (10) 14.25 Twilight sága: Nový měsíc
17.20 S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda
II (9) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Nepolíbená 22.30
Dobrodružství s rytířem 0.30 Valkýra

úterý 14. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Kufr
10.50 Silvestrovský koktejl 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.45 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Motiv IV
0.05 AZ-kvíz
0.30 13. komnata Zdeny Studenkové
1.00 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.25
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3186)
Specialisté (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (3)
Ordinace v růžové zahradě (92)
Mentalista V (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3187)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (711)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(3)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (19)
Mentalista V (16, 17)
Dva a půl chlapa XII (3)

Prima
6.10
6.35
7.05
7.45
8.40
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
2.10

Max Steel III (5)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
Jake a Tlusťoch (19)
Rosamunde Pilcherová: Vítězství
lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (20)
Komisař Rex IV (15)
Komisař Rex IV (16)
Castle na zabití III (4)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (5)
TOP STAR magazín
Castle na zabití III (4)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Vítězství
lásky
Komisař Rex IV (15)

Nova Cinema
5.55 Může se to stát i vám 7.50 Mentalista V (14, 15)
9.30 Nezapomeň na lásku 11.45 Kid 14.05 Můj
kamarád gepard 15.55 Čivava z Beverly Hills 17.40
Na sv. Valentýna, romantická komedie (USA, 2010)
20.00 Batman se vrací, dobrodružný film (USA/
VB, 1992) 22.30 Peklo v Deliverance Creek, drama
(USA, 2014) 0.15 Atentát, akční film (USA, 1997)

Prima cool
10.55 Bylo nebylo (8) 11.50 To nejlepší z Top Gearu
(2) 12.55 Simpsonovi XXI (22, 23) 13.55 Simpsonovi
XXII (1, 2) 14.55 Teorie velkého třesku IX (19, 20)
15.50 Futurama III (7) 16.20 Hvězdná brána III (12)
17.20 Kdo přežije: Jeden svět (1) 18.15 Simpsonovi
XXII (3-6) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší
z Británie (3) 21.20 Teorie velkého třesku IX (21, 22)
22.20 davinci 23.15 Hannibal (3) 0.15 Partička

Prima Max
8.50 Max Steel III (5) 9.20 Brainiac: Šílená věda II
(9) 10.20 To je vražda, napsala X (1) 11.20 Policejní
bažanti V (10) 12.15 S Italem v kuchyni 13.05 To je
vražda, napsala X (2) 14.05 Policejní bažanti V (11)
15.05 Nepolíbená 17.20 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda II (10) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 Jump street 21 22.30 Vražedný lov, thriller
(Kan., 2012) 0.30 Dobrodružství s rytířem

středa 15. února 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00
Dobrodružství kriminalistiky 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Pytel
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Kojak: Osudná chyba
23.30 Kriminalista
0.30 Legendy kriminalistiky: Orlické
vraždy
1.00 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.30
2.00
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3187)
Ordinace v růžové zahradě 2 (711)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (4)
Ordinace v růžové zahradě (93)
Mentalista V (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba VIII (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3188)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Námořní vyšetřovací služba XII
(23)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (20)
Mentalista V (18, 19)
Dva a půl chlapa XII (4)
Áčko

Prima
6.10
6.35
7.05
7.45
8.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.30
2.25

Max Steel III (6)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
Jake a Tlusťoch (20)
Rosamunde Pilcherová:
Zamilované léto
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (21)
Komisař Rex IV (17)
Komisař Rex IV (18)
Castle na zabití III (5)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (82)
Show Jana Krause
Castle na zabití III (5)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
Zamilované léto
Komisař Rex IV (17)

Nova Cinema
5.55 Kapitán Ron 7.40 Mentalista V (16, 17) 9.25
Lovci zločinců II (6, 7) 11.35 Na sv. Valentýna 14.15
Strašpytlík 15.45 Batman se vrací 18.10 Piráti ze
Silicon Valley, životopisné drama (USA, 1999)
20.00 Rozum a cit, romantický film (USA/VB,
1995) 22.50 Oktoberfest, komedie (USA/Austr.,
2006) 0.50 Peklo v Deliverance Creek

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (12) 10.50 Bylo nebylo (9)
11.50 Top Gear speciál: To nejlepší z Británie (3)
12.55 Simpsonovi XXII (3-6) 14.55 Teorie velkého
třesku IX (21, 22) 15.50 Futurama III (8) 16.20
Hvězdná brána III (13) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět
(2) 18.15 Simpsonovi XXII (7-10) 20.15 Druhá šance
(8) 21.20 Teorie velkého třesku IX (23, 24) 22.15
Partička 23.05 Hannibal (4) 0.05 Partička

Prima Max
9.20 Max Steel III (6) 9.45 Brainiac: Šílená věda II
(10) 10.45 To je vražda, napsala X (2) 11.45 Policejní
bažanti V (11) 12.40 S Italem v kuchyni 13.25 To je
vražda, napsala X (3) 14.25 Policejní bažanti V (12)
15.25 Zpátky ve hře 17.20 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda II (11) 19.10 Jste to, co jíte 20.15
Bez dcerky neodejdu 22.45 Šest týdnů strachu
(2/2), akční film (N, 2006) 0.50 Vražedný lov

čtvrtek 16. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 9.55 Kufr
10.45 Pošta pro tebe 11.45 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
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 Škoda lásky
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Taggart
1.30 AZ-kvíz
2.00 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno
4.55 Žiješ jenom 2x

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.50
2.20
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3188)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (5)
Ordinace v růžové zahradě (94)
Mentalista V (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3189)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(712)
Prásk!
Miami Vice
Akční film (N/USA, 2006)
Mentalista V (20, 21)
Robinsonův ostrov
Co na to Češi

Prima
6.15
6.45
7.10
7.55
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.35
16.25
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.10
2.00

Max Steel III (7)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (88)
M.A.S.H (89)
Jake a Tlusťoch (21)
Rosamunde Pilcherová: Podzim
lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (22)
Komisař Rex V (1)
Komisař Rex V (2)
Castle na zabití III (6)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Castle na zabití III (6)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Podzim
lásky
Komisař Rex V (1)

Nova Cinema
5.40 Čivava z Beverly Hills 7.20 Mentalista V (18, 19)
9.05 Piráti ze Silicon Valley 11.20 Batman se vrací
14.00 Parťák 15.50 Rozum a cit, romantický film
(USA/VB, 1995) 18.25 Space Jam, sci-fi komedie
(USA, 1996) 20.00 Mrtvý bod (11, 12) 21.55 Čarodějky, horor (USA, 1996) 23.50 Oktoberfest, komedie (USA/Austr., 2006)

Prima cool
9.25 Futurama III (8) 9.55 Hvězdná brána III (13)
10.55 Bylo nebylo (10) 11.55 Druhá šance (8) 12.55
Simpsonovi XXII (7-10) 14.55 Teorie velkého třesku IX
(23, 24) 15.50 Futurama III (9) 16.20 Hvězdná brána
III (14) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět (3) 18.15
Simpsonovi XXII (11-14) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku (1) 21.50 Teorie velkého třesku (2)
22.20 Dračí život Bruce Lee 0.55 Stav ohrožení (7)

Prima Max
8.45 Max Steel III (7) 9.15 Brainiac: Šílená věda II (11)
10.15 To je vražda, napsala X (3) 11.15 Policejní
bažanti V (12) 12.10 S Italem v kuchyni 12.55 To je
vražda, napsala X (4) 13.55 Policejní bažanti V (13)
14.50 Bez dcerky neodejdu 17.20 S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda II (12) 19.10 Jste to, co
jíte 20.15 Moje první láska 22.25 Donatella Versace
0.20 Šest týdnů strachu (2/2), akční film (N, 2006)

pátek 17. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.05 Kufr
10.45 Příběhy slavných... Eva
Jakoubková 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Četníci z Luhačovic: Padělek
21.30 13. komnata Radka Balaše
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Silvestrovský koktejl
23.50 Případy detektiva Murdocha VIII
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.30 Toulavá kamera

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.05
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3189)
Ordinace v růžové zahradě 2 (712)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (6)
Ordinace v růžové zahradě (95)
Mentalista V (22)
Mentalista VI (1)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3190)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)
Con Air
Akční thriller (USA, 1997)
Mentalista V (22)
Mentalista VI (1)
Dva a půl chlapa XII (5, 6)

Prima
6.05
6.35
6.55
7.40
8.35
9.15
10.15
12.05
12.20
13.25
14.25
15.35
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
23.35
0.25
1.20

Max Steel III (8)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Jake a Tlusťoch (22)
Rosamunde Pilcherová: Příliv
lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (23)
Komisař Rex V (3)
Komisař Rex V (4)
Castle na zabití III (7)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (7)
Moje bláznivé dvojče
Komedie (USA, 2011)
Castle na zabití III (7)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Příliv
lásky

Nova Cinema
6.55 Mentalista V (20, 21) 8.35 Pat Garret a Billy the
Kid, western (USA, 1973) 11.15 Rozum a cit, romantický film (USA/VB, 1995) 14.10 Liga spravedlivých:
Válka, sci-fi film (USA, 2014) 15.40 Mrtvý bod
(11, 12) 17.25 Jersey Boys, drama (USA, 2014) 20.00
Švindlíři, krimikomedie (USA, 2003) 22.25 Kongo,
dobrodružný film (USA, 1995) 0.20 Miami Vice

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Jeden svět (3) 9.25 Futurama III
(9) 9.55 Hvězdná brána III (14) 10.50 Bylo nebylo
(11) 11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi XXII (11-14)
14.55 Teorie velkého třesku (1, 2) 15.50 Futurama III
(10) 16.20 Hvězdná brána III (15) 17.20 Kdo přežije:
Jeden svět (4) 18.15 Simpsonovi XXII (15-18) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 22.10
Obří vosy útočí 0.05 Stav ohrožení (8)

Prima Max
8.40 Nexo Knights 9.10 Max Steel III (8) 9.35
Brainiac: Šílená věda II (12) 10.35 To je vražda,
napsala X (4) 11.35 Policejní bažanti V (13) 12.30
S Italem v kuchyni 13.15 To je vražda, napsala X (5)
14.10 Policejní bažanti V (14) 15.10 Moje první láska
17.20 S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda
II (13) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Kleopatra (2/2)
23.05 Dračí život Bruce Lee, akční film (USA, 1993)
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Ušetřit na daních jde i díky krvi
Do 1. dubna 2017 je
nutné podat daňové
přiznání. Odečty za
hypotéku, manželku či
děti uplatňuje téměř
každý. Méně známé tipy
čtenářům prozrazuje
Jiří Nesrovnal z Komory
daňových poradců.
5plus2
■ RÁDCE
Školkovné
Od roku 2014 si rodiče dětí mohou odečíst tzv. školkovné. Lze uplatnit, jestliže je dítě umístěno v mateřské škole stát-

ní i soukromé, v dětské skupině či v dětském centru, které poskytuje celodenní
péči. Naopak školkovné se nevztahuje
na dítě, které hlídá chůva bez speciálního živnostenského oprávnění, ani na
různé kroužky pro předškoláky. Sleva
může být pro rok 2016 až 9900 korun, v
roce 2017 to bude až 11 tisíc korun, odečítáte si samozřejmě cenu, kterou ve
školce zaplatíte. Slevy smí využít jen jeden z rodičů. Prarodiče na ni mají nárok, jen když dítě osvojí. Nárok na školkovné se prokazuje dokladem o zaplacení pobytu dítěte ve školce, který vydá
školka.

Dárci krve a orgánů

V případě, že bezplatně darujete krev či
orgán, máte nárok na daňovou úlevu. Za
darovaný orgán je možné si odepsat 20
tisíc korun, za jeden odběr krve nebo jejích složek 2 tisíce. Dar je nutné proká-

Hudební kalendář: Mužný vous
Originál písničky Mužný vous se jmenuje Lady Rose a
pochází z dílny britské skupiny Mungo Jerry. S jejími
členy se Milan Drobný setkal na festivalu ve francouzském Cannes. „Začátkem 70. let jsme tam byli s Karlem
Vlachem a Helenou Vondráčkovou. S Mungo Jerry jsem
se seznámil přímo na pódiu,“ prozradil Drobný na rádiu
Český Impuls, AM 981.
Mungo Jerry Drobnému věnovali hned dvě písničky.
„První, In the Summertime, dostala český text Nejsem
harlekýn. Určitě by se stala hitem. Text ale napsal Michael Prostějovský, který později utekl. Druhou písničkou byl Mužný vous,
ke které krásný text napsal Zdeněk Rytíř,“ dodal Drobný.
Další láska byla vratká,
odloudila mi ji bradka,
mužný vous, ten mužný vous,
prý touhou všech žen je mužný vous...
(Hudba: Ray Dorset, text: Zdeněk Rytíř)
Jak vznikla písnička Dalibora Jandy Hurikán? To prozradí Hudební kalendář
příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

zat dokladem o darování krve či orgánu.
Poslanci právě projednávají návrh, který
odečet v případě odběru krve zvyšuje na
3 tisíce a zavádí nově možnosti odečtu
20 tisíc korun za jeden odběr krvetvorných buněk. Zatím však není schválen.

Příspěvek na charitu

Podpořili jste charitu? Ať už to byl dar finanční, nemovitý či movitý pro chudé,
sirotky, zvířata či oblíbený fotbalový
klub, lze jej z daní odečíst. Dar ale musíte poskytnout konkrétní dobročinné organizaci, tedy právnické osobě.
Darování konkrétnímu člověku je zákonem omezeno, dar je možné poskytnout například tomu, kdo poskytuje zdravotní služby, provozuje útulek pro toulavá zvířata nebo třeba školu. Nebo také
invalidnímu důchodci na zdravotní pomůcky či jako finanční pomoc, která mu
usnadní vzdělání nebo zařazení do za-

městnání. Pokud jste někomu darovali
peníze, protože je chudý, odečet uplatnit
nelze. Pro prokázání odečtu je nutné mít
k dispozici darovací smlouvu a doklad o
uhrazení daru. Výše odpisu z darované
částky je limitována 15 % ze základu
daně, tedy pokud váš celkový základ
daně je 100 tisíc korun a dáte dar 200 tisíc, pak si můžete odepsat 15 tisíc korun
(tzn. 15 % ze 100 tisíc).

Vzdělávám se

Od daňového základu lze odečíst i platby za tzv. „zkoušky ověřující výsledky
dalšího vzdělávání“. Pokud se například rozhodnete pro tesařský kurz, lze
z daní odečíst cenu, kterou jste zaplatili
za závěrečnou zkoušku, splňuje-li podmínky zákona o ověřování a uznávání
kvalifikace. Nelze odepsat cenu celého
kurzu. Odečíst je možné až 10 tisíc korun za rok.
(jos)

Rosa na kolejích měla
být jen znělka pro kapelu
Folková legenda Wabi Daněk
oslavila minulý týden sedmdesáté narozeniny. Žádná monstrózní
akce se však nekonala. „Na padesáté a šedesáté narozeniny jsem
udělal velkou oslavu pro 120 lidí, ale nepřipadá mi, že tohle jubileum je něco,
čím se chlubit,“ říká zpěvák, který byl
hostem ranního vysílání Rádia Impuls.
V éteru mimo jiné prozradil svůj překvapivý vylepšovák pro hraní na kytaru.
Jsou jím gelové nehty. „Dlouhá léta jsem
nevěděl, že se to dá takhle upravit.
Vždycky, když jsem si zlomil nehet, tak
se rodina skoro stěhovala do sousedního
okresu, jak jsem byl sprostý,“ vzpomíná
rodák ze Zlína. Ačkoli „jeho město“ neslo za minulého režimu název Gottwaldov, zpěvák tak svému bydlišti nikdy ne-

říkal. „Celý ten komplex – Malenovice, Příluky a tak dále – to
všechno byl Gottwaldov. Ale já
jsem bydlel v centrálním Zlíně,
což byl Gottwaldov-Zlín. Takže
jsem byl Zlíňan. A navíc pravověrný Zlíňan v životě slovo Gottwaldov nevyslovil,“ říká folkař. Pozdější opětovnou
změnu názvu svého rodného města na
Zlín přivítal. „Aby se člověk celý život
pohyboval po městě, které se jmenuje po
gaunerovi, to je chucpe!“
Kromě rodného města je hrdý i na
svou nejslavnější píseň Rosa na kolejích.
Jak vlastně vznikla? „Měli jsme před
lety kapelu, která se jmenovala Rosa a já
jsem pro ni udělal jen takovou znělku.
No a ono se to nějak zvláštně chytlo,“ vy(vrm)
práví Wabi.
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Candát. Málo kostí, jemné maso
Král mezi sladkovodními dravci patří k nejchutnějším
rybám, nepáchne po bahně. Agresivní candát děsil
před lety ve Švýcarsku koupající se lidi v jezeře.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Elegantní dravec candát dělá radost rybářům i labužníkům. Když vodní
hladinu prořízne jeho podlouhlá hlava
se silnými „psími“ zuby a blýsknou se
stříbřité boky s několika tmavšími pruhy, nadšence na břehu ovládne vzrušení
z lovu. Přelstil totiž ušlechtilou rybu.
Krále mezi sladkovodními dravci.
Jikernačka candáta doroste do délky
až metr třicet a může mít přes 20 kilo.
To mlíčňák bývá „jenom“ 70 cm dlouhý a váží nejvíce 5 kilogramů. Sice je
znám nejstarší exemplář, který měl údajně 25 let, ale v českých vodách se candát spíše dožívá 10 až 15 roků.

„

Candát totiž
nezapáchá
bahnem, maso má tužší
konzistenci a obsahuje
mnohem méně kostí
než například kapr.
Na stůl se ale zpravidla dostává ryba,
která má od kila a půl až do tří kilogramů. V tu chvíli bývá candát skutečnou
lahůdkou s kvalitním jemným masíčkem. Z českých ryb je podle většiny ná-

Sladkovodní dravec candát je ceněnou rybou pro své chutné bílé a
šťavnaté maso. FOTO | RADEK ŠTĚPÁNEK
zorů nejchutnější. Jeho maso mívá bílou až narůžovělou barvu a je šťavnaté.
Candáta ochutnají i ti, kteří ryby zrovna nemusí. Nezapáchá totiž bahnem,
maso má tužší konzistenci a obsahuje
mnohem méně kostí než například kapr,
což těší mistry kuchaře i konzumenty.
Před lety vydaly agentury neuvěřitelnou zprávu. Ve švýcarském jezeře Lago
Maggiore na hranicích s Itálií šířil hrůzu
osmikilový candát dosahující 70 cm.
„Agresivní ryba pokousala šest koupajících se lidí. Dva z nich skončili na pohotovosti v nemocnici, protože měli rány
až deset centimetrů dlouhé,“ řekl tehdy
místním médiím Fabio Croci, šéf rybářské stráže v Ticinu. Potápěči nakonec
vodního dravce harpunovali a pak nabízeli turistům kousky jeho masa jako útěchu za utrpěné šrámy. „Candáti kousnou
lidi jen velmi zřídka,“ řekl Fabio Croci.
Podle něj trpěla agresivní ryba hormonální poruchou.
(kor, lidovky.cz)

Candát se šalvějovým olejem podle Karolíny
Suroviny: 4 filety candáta, 6 lžic olivového oleje,
hrst listů šalvěje, 2 lžíce másla, 1/2 citronu, sůl,
čerstvě mletý pepř.
Postup: Na menší pánvičce rozehřejeme olivový
olej, ztlumíme plamen a hodíme do něj lístky
šalvěje. Promícháme a počkáme, než se kolem
lístků začnou tvořit drobné bublinky – v tu chvíli
je stáhneme z ohně. Šalvěji stačí chvilka, aby
zkřehla a rozvoněla se. Pokud ji budeme smažit minutu, bude už hnědá a bez chuti,
proto neprošvihněme krátký okamžik, kdy už je zpěněná, ale stále ještě zelená,
a odstavme pánev z plamene. Zakryjeme poklicí nebo alobalem a necháme
odpočívat, šalvěj uvolní své aroma do oleje. Mezitím si připravíme rybu. Na pánvi
rozpustíme máslo a rybu osušíme papírovou utěrkou. Pak ji dáme na pánev
s rozpuštěným máslem, osolíme, opepříme a asi 2 minuty opečeme. Poté ji otočíme,
opět osolíme a opepříme. Hojně pokapeme citronovou šťávou a necháme další
2 minuty péct z druhé strany. Pokud máme větší kus ryby, můžeme dobu prodloužit,
ale nepřesahujme několik minut, aby ryba zůstala šťavnatá a kompaktní. Rybu
na talíři polijeme šalvějovým olejem i s lístky šalvěje.
(haa, ONA.iDNES.cz)

S kapustou a čabajkovou omáčkou
Šéfkuchař Petr Vlásek z restaurace AvantGarde připravil
candáta na másle s palačinkou a čabajkovou omáčkou.
Postup: Kůži na filetu candáta nařízneme. Filet osolíme
a opepříme. V pánvi zahřejeme olej s máslem. Vložíme filet
kůží dolů a opékáme asi 2 minuty. Kapustu nakrájíme na menší kostky. Na másle
zesklovatíme nadrobno nakrájenou šalotku a přidáme nakrájenou kapustu. Krátce
orestujeme, zalijeme smetanou, osolíme, opepříme a na mírném ohni vaříme asi
40 minut, až bude kapusta měkká. Na palačinkové těsto rozmixujeme ponorným
mixérem mléko, vejce, hladkou mouku a špenátové listy. Po odležení z něj usmažíme
palačinku. Na čabajkovou omáčku orestujeme čabajku nakrájenou na nudličky.
Zalijeme vínem a necháme odvařit alkohol. Pak zalijeme demi glace, opepříme
a necháme na mírném ohni zredukovat. Při servírování zabalíme do palačinky
smetanovou kapustu. Na talíři k naplněné palačince přidáme orestovaného candáta,
orestovaný kadeřávek a rozebranou růžičkovou kapustu. Přelijeme čabajkovou
omáčkou. Ozdobíme koprem a výhonky.
(bma, PLAYTVAK.cz)
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„Trump může být jako Reagan.
Toho nejdřív také podceňovali“
Výtvarník Richard Pešek
má dva své obrazy
v Bílém domě a Spojené
státy americké se staly
jeho velkou láskou už
v osmdesátých letech.

Z mého stylu kurátoři a odborníci až
bláznili. Nejdříve jsem namaloval obraz
technikou starých mistrů třeba ze 17. století a pak jsem do něj zakomponoval různé abstraktní motivy, třeba barevné čáry
nebo soustavu geometrických obrazců
jako v obraze Větrná brána. Inspiraci
jsem bral i na svých cestách. Ve Spojených arabských emirátech jsme zažili
menší pouštní písečné bouře a viděli tam
jejich stavby. Ty jsem se pak snažil neobvykle pojmout. Ale teď už netvořím. Nedaleko mám ateliér, ale už šest let v něm
nic nevzniklo.

PETR BROULÍK
ČR | Donald Trump může už jako čtvrtý
prezident v pořadí v prostorách Bílého
domu ve Washingtonu vidět dva z obrazů východočeského výtvarníka Richarda Peška, který mnoho svých prací námětově věnoval své velké lásce – Spojeným státům.
Dvaašedesátiletý malíř, sochař a scénograf byl poprvé v USA ještě jako
šestadvacetiletý mladík za komunistického režimu. Bylo to v roce 1980. „Sjezdil jsem tam řadu míst,“ usmívá se muž,
který rád cestoval po celém světě a jeho
díla se v zahraničí objevují ve stejných
galeriích jako díla Rembrandta nebo Andyho Warhola.
Nyní ho pět let v bílých stěnách panelového bytu v Ústí nad Orlicí poutá nešťastné postižení, které způsobila jedna
špatná anestezie před banální operací
ucha. Neudrží štětec v ruce.
Vaše obrazy v Bílém domě si teď
možná prohlédne i Donald Trump.
Co na nového prezidenta říkáte?
Byl jsem asi šestkrát v USA. A to už v
roce 1980 a poté 1981, kdy nastoupil
jako prezident Ronald Reagan. Tehdy
jeho zvolení také mnozí Američané nebrali. A ukázalo se, že to byl za posledních pětatřicet let nejlepší americký prezident. Myslím, že s Trumpem to bude
podobné. Obama byl měkký, ale Trump
zvedne Americe sebevědomí a povýší ji
na tu úroveň, na které má být. Myslím,
že Trump bude druhý Reagan. Rusko je
přeci jen hodně agresivní. Myslím však,
že Trump se Rusů nebude bát. Ale uvidíme, vše je teprve na začátku.
Fandil jste mu?
Fandil. Ale měl jsem určité vztahy také
s Clintonovými. Posílali jsme si třeba
„péefky“ na Vánoce. Právě jim jsem v
devadesátých letech poslal dva obrazy.
Jak se dostaly vaše obrazy do Bílého domu?
Můj táta dělal v Severní Karolíně ve
městě Charlotta obchodního zástupce
orlickoústeckého podniku Elitex, kde
vyráběli bezvřetenové dopřádací stroje.
Prodal do Ameriky hodně těchto strojů
a bydleli s mámou v USA několik let.

Richard Pešek před svými díly.
Za souseda měli starostu města, popíjeli
s ním prý whisky na terase. Já jsem tehdy maloval našim obrazy a namaloval
jsem portrét i tomu starostovi. Byl to demokrat, navázal později kontakty s Clintonovými, a právě on mne jim doporučil jako výtvarníka z postkomunistické
země. Přišlo jim asi zajímavé mít od někoho takového v Bílém domě obrazy
s tématem Ameriky.
Co je na těch obrazech?
Tvořil jsem pro sebe na přelomu tisíciletí cyklus obrazů o Americe a ty obrazy
byly jeho součástí. Na prvním jsem
ztvárnil jediné místo, na němž hranice
přesně rozparcelovaných Spojených států tvoří kříž. Ten bod tvoří státy Arizona, Nové Mexiko, Utah a Colorado. Já
jsem si na tom hraničním kříži sedl a
podle toho, co jsem viděl, jsem pak namaloval krajinný obraz. Druhý obraz
znázorňoval mé pojetí Grand Canyonu.
Kde vaše obrazy visí?
Jsou v depozitáři. Na stěnách Bílého
domu visí hlavně historické obrazy amerických autorů, portréty George Washingtona, Lincolna a tak. Moje obrazy
jsou přece jen modernějšího pojetí.

FOTO | PETR BROULÍK A ARCHIV

se). Už po pobytech v osmdesátých letech jsem věděl, že komunismus u nás
musí nutně skončit, protože na západní
svět nebude naše země ekonomicky mít.
On to někdy v roce 1988 řekl i Biľak, že
u nás vyrábíme na úrovni možná jen betonové díly a železné konstrukce, ale USA
už elektroniku a počítače.
Amerika se často promítá i do vaší
tvorby. Třeba v obraze 11. září 2001
v New Yorku.
To s námi strašně otřáslo. Znali jsme dvě
věže obchodního centra, stáli jsme několikrát v jejich nejvyšších patrech a jezdili
rychlovýtahy v nich, o to víc jsme si pak
mohli představit tu hrůzu. V onen osudný den jsme slyšeli o katastrofě nejdříve
v rádiu, a když jsme si pustili televizi, nevěřili jsme – vypadalo to jako nějaký akční film.
Vaše tvorba spojuje realismus s abstrakcí. Jak obrazy vznikaly?

Co se stalo?
Špatná anestezie při malé operaci ucha.
Můj mozek byl patnáct minut bez kyslíku. Dnes jsem na vozíčku, nemůžu chodit a všechno malování pro mne po měsíci a půl v kómatu v královéhradecké nemocnici skončilo. Dávali mi tehdy dvě
procenta naděje. Velmi mne to postihlo.
Se ženou jsme plánovali, že v důchodu
budeme stále hodně cestovat, věnovat se
vnoučatům. A nastal konec.
Na co v životě jste nejvíce hrdý?
Jsem rád, že jsem čestným občanem afrického Senegalu. Účastnil jsem se tam
mezinárodního bienále, a když jsem viděl, jaká je tam bída a jak se tam rodí děti
postižené HIV, nechal jsem svá díla pořadatelům, aby je vydražili. Výtěžek pak
putoval na léčbu těchto dětí. Moc si vážím i přátelství s vládcem emirátu
Sharjah. Byl jsem tam na dvou bienále a
měl tam dvě výstavy. V palácích jeho rodiny mám pět obrazů. Vážím si i toho, že
jsem se v roce 1996 stal maturitní otázkou na školách v celé Austrálii pro studenty, kteří si vybrali jako jeden ze studijních jazyků češtinu. Také si považuji, že
jsem ilustroval kompletního Tarzana pro
nakladatelství Paseka.

Kde se vám v Americe nejvíce líbí?
Na Floridě, v New Yorku, v Los Angeles, v San Francisku, v Arizoně, v parcích jako Grand Canyon či Yellowstone.
A také všude tam, kde se odehrávaly filmové kovbojky. Také jsme v devadesátých letech navštívili dvakrát ve Washingtonu paní Medu Mládkovou v jejím
velkém domě plném umění.
Co Američani?
Ti jsou vynikající, jsou laskaví, milí a příjemní. Rádi poradí a jsou slušní. Nejsou
to žádní padouši z akčních filmů (směje

Obrazy 11. září 2001 – World Trade Center, N. Y. C. a Pouštní brána.

HUDEBNÍ IMPULSY
Koulař Stanley Bradley věští
dvěma kytarovým mágům

Hudební anketa
Česká písnička,
kterou máte ráááád
Mám rád Buty a jejich texty. Třeba
tuhle: „Jednou ráno, přišel vítr, vzal si
střechu, i s pokrývačem, i s klempířem,
i s kominíkem, jenom dlaždič, zůstal
dole.“ Už jsem ji dlouho neslyšel, ale
mám ještě audiokazetu s tímhle albem.
To jsem měl tehdy v autě ještě kazeťák.
Marek Vašut

Tajemství Niagary:
české kořeny světového hitu
Koulař Rádia Impuls Stanley Bradley věští budoucnost českým hvězdám.
Oba dva se bez kytary neobejdou, ale na
jednom pódiu byste je asi nepotkali. On
je rocker, ona si rozumí spíš s popem i
klasikou. Ale lásku k hudbě mají také
společnou, stejně jako datum narození.
Začneme dámou. 14. února 1954 se narodila zpěvačka, skladatelka a kytaristka
Lenka Filipová, která zpívá česky stejně
dobře jako francouzsky. Mimochodem
parádně zpívá i její talentovaná dcera
Lenny, jejíž první album vyjde právě letos. Tentýž den, jen dva roky po Lence
Filipové, přišel na svět Michal Pavlíček,
podepsaný pod skvělými hudebními projekty jako Stromboli, BSP, Pražský výběr, skládá hudbu k filmům, divadelním
představením nebo seriálům.
Otázka: Budou mít i letos Lenka
Filipová a Michal
Pavlíček něco společného? Jaký rok
mají před sebou
a na co si dát pozor?

Stanley Bradley: „Oba budou řešit
vztahy okolo sebe a oba mají v plánu ještě dlouho pracovat, paní Lenka Filipová plánuje pět let, pan Michal Pavlíček
si plánuje ještě osm let tvůrčí práce.
Jinak jsou ale úplně rozdílní, Lenka
Filipová je narozena v roce Koně. Takže by pro ni bylo ideální vrhnout se do
práce naplno a využívat dobrého období, aby její pozici nepřevzala konkurence, a aby si udělala rezervu v tvůrčí činnosti na dobu, kdy nemusí být tak
dobře jako nyní. Paní Lenka Filipová
se bude radovat z výrazného úspěchu
své dcery.
Pan Michal Pavlíček je narozen v
roce Opice. A opájí se úspěchy z minulého roku, který byl jeho osobním rokem.
Teď by bylo dobré
zvolnit a více odpočívat. Dávat na sebe
víc pozor, jinak by
mohly hrozit zdravotní problémy.

Jméno Eduard Ingriš vám asi nic
moc neřekne, ale Niagaru, která teskně
hučí, si nejspíš zabroukáte s přehledem.
Spousta lidí si o Niagaře, která se hraje
na kytaru u každého táboráku, myslí, že
je to lidovka. Ale není a životopis jejího
autora Eduarda Ingriše by stál za zfilmování. Narodil se 11. února 1905.
To je tak, když to bohatý prvorepubli-

kový operetní skladatel zabalí a s pár dolary v kapse a falešným pasem zmizí v
Jižní Americe. Tady ale veškerá podobnost s jistým mafiánem končí. V Peru si
Eduard Ingriš otevřel slavné fotostudio,
později se přátelil s Hemingwayem i
cestovateli Zikmundem a Hanzelkou.
Stavěl vory a chtěl přeplout Pacifik.
Psal filmovou hudbu pro Hollywood a
nechal nám tady nesmrtelnou Niagaru,
která poprvé zazněla v operní revue
Trampské milování v roce 1932.

Kapele Chinaski není do pláče...
...alespoň to tvrdí ve svém nejnovějším singlu, který můžete v těchto
dnech aktuálně na Impulsu slyšet. Je
to vlastně první vlaštovka z chystaného alba Tamaryšek, které se natáčelo
v Austrálii a na Novém Zélandu. Chinaski v téhle písničce s nadhledem
vzpomínají na své největší hity Tabáček, Signální, Punčocháče nebo Kutila. Že se takové pecky nepíší snadno,
to přiznávají bez mučení. Tak schválně, jestli i tahle novinka bude u posluchačů fungovat na první signální.

Zlatá česká klasika i nová česká
muzika s Petrem Vondráčkem ve vysílání Rádia Impuls. V premiéře v neděli v 6:40 hodin a v repríze v neděli v
8:40 a v 17:45 hodin.
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Kličkovi. Děti okupantů se vrací
Redaktor 5plus2 pátral po mimoňské stopě králů ringu Vitalije a Vladimira. Tajně viděli garsonku i školu
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Je srpen 1985. Šestačtyřicet Čechů
projíždí autobusem skrze vojenský
prostor Ralsko, jindy střežený jako oko
v hlavě, že by jím neproklouzla ani
myš. Jenže je výročí srpna 1968 a Ivánek nechce dráždit československou veřejnost víc, než je zdrávo, a proto je silnice z Mnichova Hradiště do Mimoně
prakticky bez dozoru. Vtom se z lesa vyřítí čtyřicetitunový tank a zkříží cestu
autobusu. Hlaveň železné bestie proniká jako nůž máslem čelem autobusu,
pak se stáčí na stranu. Pásy tanku krájí
autobus na dvě části. Lidská těla létají
vzduchem. Ozývá se křik zraněných.
Opodál vše pozoruje čtrnáctiletý chlapec ze SSSR. Nechápe. „To všechno je
kvůli vám. Co tady vůbec chcete? Táhněte, odkud jste přišli,“ osopí se na chlapce
viditelně otřesená žena v zakrvácené haleně, která havárii přežila.

Na severu Čech byli pět let
Ten čtrnáctiletý mladík se jmenuje Vitalij Kličko. Až doposud si myslel, že
s bratrem Vladimirem jsou v Československu na prázdninách, kam je vzal jejich otec – vojenský pilot. Jenže nejsou.
Ta žena mu dává lekci z historie a zasadí do jeho mysli semínka doposud nepoložených otázek. Jsou děti okupační armády, která zaútočila na Československo a usadila se tady. Zmíněná událost,
na kterou později už slavný boxer a ještě později i starosta ukrajinského Kyjeva mnohokrát v rozhovorech vzpomínal, mu prý otevřela oči a začal sovětské vojáky vnímat jinak.
Vitalij s bratrem Vladimirem strávili
v Mimoni celkem pět let a na svůj pobyt
na Českolipsku dodnes vzpomínají
a hrdě se k němu hlásí. I přesto, že opačně to v případě vzpomínek Čechoslováků na okupanty nefunguje. Ke cti Kličkům patří, že svého pobytu zde litovali
a omluvili se za něj. Přestože omluva by
měla přijít spíše od jejich otců.
„O tom, že bratři Kličkovi chodili do
naší školy, tady donedávna nikdo nevěděl. To se začalo tradovat až kolem
roku 2007. A nás na to upozornila jedna
absolventka,“ říká Emilie Ráčková, ředitelka Gymnázia Mimoň, kde Kličkovi
studovali. Škola si v lednu připomínala
45 let od svého vzniku. Tehdy se jmenovala Škola Jurije Gagarina a jediný, kdo
tu mluvil česky, byl školník. Ostatní personál, učitelé, uklízečky i kuchařky, byl
ruský. Škola totiž nebyla jen tak ledajaká. Chodily do ní výhradně děti sovětských důstojníků, kteří v Ralsku sloužili. Celkem tu bylo 500 dětí.
Škola sídlící na Letné u stejnojmenného sídliště byla desetiletá a končila maturitou. A žáci tu absolvovali i vojenskou přípravu. Kličkovi sem chodili od

Vladimir Kličko (v kroužku vlevo nahoře) na dobové fotce. Vitalij Kličko (vpravo nahoře) na osm let starém snímku
z boxerského cvičení. Vladimir Ch. z Užhorodu (foto vlevo dole), spolužák Kličků. Dvojice Rusů (foto vpravo dole),
která v roce 2000 odstartovala zájem absolventů o návštěvu někdejší školy J. Gagarina. V pozadí mozaika z dob
jejich studia.
FOTO | VÁCLAV BILICKÝ, ARCHIV GYMNÁZIA MIMOŇ
roku 1980 do roku 1985. A sám Vitalij
Kličko v rozhovoru pro Český rozhlas
v roce 2014 připustil, že do Mimoně občas zavítá. Ovšem jen tajně.

Kličko: Náš byt furt stojí
„Neustále mě to do Mimoně táhne. Je to
důležitá součást mého života. Vždy si
musím projít školu a dům s garsonkou,
ve které jsme s rodiči bydleli. Pořád tam
stojí,“ nechal se slyšet Kličko, když kandidoval na ukrajinského prezidenta. Jak
známo, tím se Vitalij nestal, ale zvolili
jej starostou Kyjeva. Proto je dnes už nepravděpodobné, že by podobné výpravy na sever Čech tajně pořádal.
V Mimoni jej tedy už stěží potkáme.
„To si vůbec nedovedu představit, že
by někam jel tajně a média to nevěděla.
Má ochranku a jeho každý krok je sledován, nemůže jen tak sednout na letadlo
a zjevit se v Mimoni,“ myslí si Václav
Bilický, někdejší místostarosta Ralska,
vojenský pyrotechnik a dokumentátor
tamní historie.
Ne tak on, ale Kličkovi spolužáci to
ovšem činí. Přiznává to ředitelka gymnázia Emilie Ráčková. První vlna přišla

v roce 2000. „Tehdy nějací dva chlapi
nesměle obcházeli kolem školy a zvědavě nakukovali dovnitř. Pozvala jsem je
dál a vylezlo z nich, že jsou to tehdejší
studenti školy, že se přijeli po letech podívat. Byli celkem zaskočení, že se
k nim nechovám nepřátelsky,“ vzpomíná na 17 let starou událost ředitelka.
Sama uznává, že klást tehdejším dětem
vinu za okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy by bylo pošetilé.
„Oni za to nemohou,“ zdůrazňuje.

Ruština zase v kurzu
Dvojicí Rusů v roce 2000 to ale neskončilo. Po pár letech se jeden z nich vrátil
a přivezl fotky. Prozradil, že byl spolužák Vladimira Klička a poskytl ředitelce
jako důkaz i fotografie. Ona jemu na
oplátku dala ty ze školního archivu.
„To už ale běžela šuškanda, tehdejší
absolventi si to mezi sebou řekli a začalo jich jezdit k nám do školy víc. Jeden
z nich byl dokonce vysoce postavený
ukrajinský oficír jménem Melnikov. Studoval tu v roce 1973 a jeho otec byl velitelem tankového praporu ve Stráži pod
Ralskem,“ vzpomíná Emilie Ráčková.

Návštěvníci z bývalých sovětských
republik kromě nostalgické vzpomínky
na studia zažili ještě jeden šok. Lidé na
gymnáziu na ně mluvili rusky. „Ruština
je už zase v kurzu, u nás je to maturitní
předmět. Byli celkem zaskočeni, že jim
tu rozumíme,“ dodává ředitelka.
V kontaktu s někdejšími žáky školy
Jurije Gagarina je i Václav Bilický.
S některými si prý dopisuje a řada
z nich zavítá do jeho expozice pyrotechnické asanace Ralska. „Vždyť si vemte,
kolik jich sem za těch let chodilo do školy, to jsou obrovské počty. Vypátral
jsem dokonce rodinu, která kdysi žila v
mém domě. Dnes bydlí v Kanadě,“ přikyvuje Bilický. Jedním z návštěvníků
Ralska, jenž zavzpomínal na svá dávná
studia, je Vladimir Ch. z Užhorodu.
Dnes žije střídavě tam a na ostrovním
státě v západní Indii. Příjmení nesděluje. Byl spolužák bratří Kličků a školu
opustil v roce 1982.
Poslední hmotnou připomínkou sovětské přítomnosti na mimoňském gymnáziu dnes zůstává barevná mozaika na
zdi školní jídelny. Ta jediná přečkala
propast času z let, kdy zde studovali Vitalij a Vladimir Kličkovi.
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Česká republika

Margita mezi
elitou v Ohiu
Vítězství na Arnold
Classic Africa pomohlo
Margitě Zámolové
přestoupit. Poznává
profesionální kulturistiku.
PETR PROCHÁZKA
ČR | Také Česká republika bude mít své
zastoupení na prestižním kulturistickém podniku v americkém Columbusu.
Do státu Ohio na tradiční Arnold Sports
Festival zamíří Margita Zámolová, závodnice z Jesenice u Prahy, která se na
podzim uvedla na profesionální scéně
pátým místem z Arizona Pro.
„Právě díky výsledku ve Phoenixu si
Margita zasloužila nominaci do Ohia.
Arnold Classic USA je nejprestižnější
fitness soutěží na světě a je pouze pro
pozvané. Už jen účast je velkým úspěchem,“ řekl František Zámola, který
svou ženu často na závody doprovází
a pomáhá jí koordinovat veškeré organizační záležitosti.

Medaile unikla těsně
Margita Zámolová se připravuje především v pražském Olympia Fitness Opatov, kde je i trenérkou.
První závody v kulturistice zvládla
v 21 letech, postupně se zdokonalovala,
až se loni stala absolutní vítězkou
ve physique žen. Ve stejné kategorii se
loni poprvé probojovala ke čtvrtému
místu z mistrovství Evropy, kde na tento velmi dobrý výsledek dosáhla nejen
ve physique žen do 163 cm, ale také
v nabité kategorii žen masters.
V obou případech jí přitom medaile
unikla jen těsně. Díky těmto úspěchům
dostala možnost přestoupit mezi profe-

sionálky, o což žádala už v minulosti, ale
až po triumfu v Africe byla vyslyšena.
„Byl to určitý milník v mé kariéře,“
svěřila se Margita Zámolová. „V profi
je to zase něco nového a zajímavého.“
Velkým úspěchem české kulturistky
bylo i loňské zařazení mezi ProTan
USA, sponzorované závodníky. V době,
kdy se to stalo, bylo podobných sportovců pouze devadesát sedm a jen devět
z nich pocházelo ze zemí mimo USA.

„

Byl to milník
v mé kariéře.
V profi je to zase něco
nového a zajímavého.
Margita Zámolová se tak dostala do
týmu mezi takové velikány, jakými jsou
ve světě svalů třeba Dexter Jackson, Janet Layug, Guy Cisternino, Jose Raymond, Brandon Curry, Roelly Winklaar, Michelle Blank nebo Michelle
Lewin. Stalo se tak ještě před podnikem
ve Phoenixu, kde Zámolová pátým místem ukázala, že mezi jmenované
hvězdy opravdu patří.

Svátek všech kulturistů
„Hned při své první profesionální soutěži zanechala skutečně pozitivní dojem,“
uvedl František Zámola.
Teď na to může navázat v Columbusu, kde to bude opravdu velký svátek tohoto odvětví. Soutěžit se tam bude v kulturistice mužů open, kulturistice mužů
do 212 liber, fitness žen, figure žen, bikiny fitness žen, physique mužů, physique žen a kulturistice vozíčkářů. Celá
multisportovní událost se odehraje od
2. do 5. března a Margita Zámolová už
se na ni pečlivě připravuje.

Margita Zámolová zazářila na Arnold Classic Africa a pak se stala profesionálkou. Už na této scéně dokázala uspět ve Phoenixu díky pátému místu z Arizona Pro. Nyní na ni čeká prestižní akce v Columbusu.
FOTO | ARCHIV ZÁVODNICE

Pěvkyně porodila už druhého chlapečka
ČR | Operní pěvkyně a sólistka Národního divadla Andrea Kalivodová (39 let)
má druhorozeného syna. Chlapeček přišel na svět v pražském Ústavu pro matku a dítě v Podolí. Dostal jméno Sebastian, vážil 3,81 kg a měřil 50 cm.
Doma na Sebastiana čekal starší bratr
Adrian (2 roky), který se podle slov novopečené maminky velmi těšil, a radost
z něj má samozřejmě i jeho otec, který
byl po celou dobu u porodu. Ten proběhl plánovaným císařským řezem a bez
komplikací. Spokojení rodiče prý velmi
ocenili starostlivou péči docenta Ladi-

slava Krofty a jeho kolektivu v porodnici. Po prvním porodu se Andrea Kalivodová velmi rychle dostala zpět do kondice a podařilo se jí za krátkou dobu shodit i přebytečná těhotenská kila. „Žádné
cílené diety jsem nedržela. Byla jsem
stále v pohybu a vracela se celkem rychle do pracovního procesu,“ dodala. Ani
tentokrát nehodlá moc dlouho „lelkovat“ a na práci se těší. Na prvním místě
ale zůstává rodina.
(bib, iDNES.cz)
Andrea Kalivodová s manželem a
prvním synem. FOTO | LENKA HATAŠOVÁ
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Fotografie s příchutí adrenalinu
Vítek Ludvík z Kostelce
nad Orlicí jezdí po celém
světě a fotí extrémní
sportovce ve vzduchu,
na skalách i ve vodě.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Odvaha a adrenalin patří k
jeho profesi stejně jako schopnost udělat perfektní záběr. Třiačtyřicetiletý Vítek Ludvík z Kostelce nad Orlicí je špičkovým fotografem extrémních sportů.
Z padáku pořizuje snímky parašutistů a
base jumperů, ve vysokých horách zase
ze skal fotí lyžaře sjíždějící volným terénem. Ludvík je jediným fotografem u
nás, který se na tento obor specializuje.
Průřez jeho tvorbou v současnosti vystavuje trutnovská Galerie Domu tisku.
O tom, čím by se chtěl Vítek Ludvík
živit, měl jasno poměrně rychle. Fotografovat začal v dětství a už jako kluk
jezdil lézt do Adršpachu. „U nás doma
se vždycky fotilo. Když jsem dostal první foťák, tahal jsem ho všude s sebou.
Ve dvaceti jsme se na to více zaměřil,
začal si vytvářet portfolio a vyhledávat
různé akce,“ vzpomíná fotograf.
Profesionální dráhu nastartoval současně s cestováním po světě. V roce
1997 založil multimediální agenturu,
jeho reportáže se od té doby objevují v
zahraničních i českých médiích. Kvůli
fotografiím vodáků, horolezců a lyžařů
jezdí do Evropy i zámoří, v cizině je v
průměru tři měsíce z roku.
Za srdeční záležitost považuje Aljašku. Území s panenskou přírodou v severní Americe navštívil několikrát. „Aljaška je opravdická a syrová. Poprvé
jsem tam byl před 20 lety. Když jsem ji
navštívil naposledy, měl jsem pocit, že
se tam od té doby nic nezměnilo. Je to
panenská příroda, která neodpouští. Do

Kostelecký fotograf tráví zhruba tři měsíce z roku v zahraničí. Fotí paraglidisty, horolezce i lyžaře.
Alp jezdím rád, ale jakmile přistanu na
Aljašce na letišti, líbí se mi tam úplně
všechno,“ vysvětluje rodák ze Žďáru
nad Sázavou.
Ve Vancouveru Ludvík absolvoval
filmařskou školu, a dokonce uvažoval o
tom, že by se v Kanadě natrvalo usadil.
„Myslel jsem si, že bych se v Kanadě focením a filmařinou živil, ale chyběli mi
kamarádi a to, co v Evropě je, a tam
ne,“ dodává.
Ludvíkovy snímky většinou vznikají
ve velké výšce. Parašutisty fotografuje
z padáku, lyžaře z protisvahu nebo z helikoptéry, horolezce ze skály. „Člověk
musí mít k těmto sportům nějaký vztah,
aby vůbec měl chuť tam být,“ pozname-

nává. V poslední době ho nejvíc zaměstnává focení paraglidistů. Každý rok se
účastní nejtvrdšího adventure závodu
na světě Red Bull X-Alps, při kterém
dvoučlenné týmy složené z pilota a doprovodu musejí urazit tisíc kilometrů
dlouhou trasu z rakouského Salzburgu
do Monaka.
Přestože většinu trasy účastníci stráví
ve vzduchu, když nejsou dobré povětrnostní podmínky napochodují i desítky
až stovky kilometrů a nastoupají tisíce
výškových metrů. Ludvík s nimi běhá
po alpských kopcích. Sám proto musí
poctivě trénovat. „Je dobře, že mě focení přinutí něco dělat,“ dodává s úsměvem. Aktéry Ludvíkových snímků jsou

FOTO | JAN BARTOŠ

často sportovní hvězdy první velikosti.
Fotograf zvěčnil například stříbrného
medailistu z letní olympiády v Londýně, kajakáře Vavřince Hradílka, nejlepšího českého skikrosaře Tomáše Krause, snowboardistku Šárku Pančochovou či slovenského base jumpera Romana Dubského.
Výstava v trutnovském Domě tisku
potrvá do 25. dubna. Kromě snímků z
Aljašky jsou na ní k vidění záběry sportovců a dobrodruhů z Alp, Švýcarska
nebo Ukrajiny. Regionální rozměr přehlídce dodává záběr z vystoupení letecké akrobatické skupiny Flying Bulls
nad Jaroměří a horolezecká momentka
z Adršpachu.

Za útok na banky hrozí trojici až 10 let
HRADEC KRÁLOVÉ | Přes hodinu trvalo státní zástupkyni Iloně Kufčákové,
než přečetla rozsáhlou obžalobu. Krajský soud v Hradci Králové rozplétá kauzu údajných podvodů cílených na velké
české bankovní domy - ČSOB, Komerční banku a Českou spořitelnu.
David Moshe Wieder, Karolína Bendová a Martin Hyka se zodpovídají z pokusu padělání a pozměňování platebních příkazů a podvodu. Podle spisu se
od listopadu 2014 do dubna 2015 pokusili v Hradci Králové, Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, v Praze a na dalších místech zfalšovanými platebními
příkazy získat 4,1 milionu korun. Díky
pohotovosti bank se jim ale podařilo vy-

brat „jen“ desítky tisíc korun. Hrozí jim
až 10 let vězení. „Obžalovaní se podíleli na padělání příkazů k úhradě, čímž
mělo dojít k odčerpání peněz z účtů jiných osob. Tím by došlo k obohacení
pachatelů. Podvodu zabránily samotné
banky, které přijaly příslušná opatření,"
uvedla státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Využívali anonymní účty
Po prvních dvou převodech peněz přes
padělané příkazy k úhradě podvedené
banky zjistily, že na stejný účet byly doručeny další příkazy. Bankovní domy
by přišly o miliony korun.

Obžalovaní údajně využívali anonymních účtů - blesk peněženek, systému, který za určitých okolností podvodníkům zajišťuje dokonalé krytí. Blesk
peněženky jsou založeny na tom, že ke
každé je předplacena dobíjecí platební
karta, kterou lze pořídit zcela anonymně v trafice nebo SMS. S kartou lze vybírat z účtu peníze. Blesk peněženka
slouží podobně jako předplacená mobilní SIM karta, která není propojena s bankovním účtem vedeným na jméno.
Podle spisu si obžalovaní zřídili
blesk peněženky s úmyslem ve stovkách případů odčerpat z účtů nic netušících firem a osob miliony korun. Účty
spravují banky, poškozenými tedy měly

být právě bankovní domy. Měli plán, že
na blesk peněženky měly peníze od klientů bank chodit po malých částkách.
„Díky tomu, že šlo o malé částky, společnosti to nemusely vůbec zaregistrovat. Hrozilo, že se nezjistí, kdo blesk peněženky má. Bylo to velmi sofistikované,“ uvedla Kufčáková.
Na lavici obžalovaných usedli jen
Hyka a Bendová, Wieder se omluvil.
Přitom u něj se podle spisu nitky případu sbíhají, údajně to byl on, z jehož podnětu obžalovaní jednali. „Kdybych věděl, že jde o trestný čin, tak bych do
toho nešel,“ hájil se Hyka.
Soud bude pokračovat v březnu, kdy
dojde na výslechy znalců.
(ku)
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Tajenka: od našich dětí.

Bezdomovec radí Jágrovi Čtěte nové Téma: Jaké
přípravky posilují imunitu?

USA | Jaromír Jágr (44 let) sice zatím
není ženatý, ale už teď ví, že by se nerad rozváděl. Na svém facebookovém
profilu zveřejnil fotku s bezdomovcem, který držel papír s nápisem „Exmanželka měla lepšího právníka“.
„Dnes ráno jsme se vrátili z L. A.,
kde se konalo hokejové utkání hvězd a
zároveň se vyhlašovalo 100 nejlepších
hokejistů historie NHL. Šest hodin
tam i zpět bylo sice náročných, ale stálo to za to. Hodně se jedlo, povídalo,
vzpomínalo a hlavně fotilo. Fotky s
Waynem nebo Mariem jste už možná
viděli, ale tuhle jsem si schoval jen pro
vás,“ napsal Jágr svým fanouškům, kterým přezdívá hokejová rodina. „Strašně mě pobavil papír s nápisem (Exmanželka měla lepšího právníka), který tento pán (bezdomovec) držel. Dal jsem
mu nějaký dolárek, chvíli jsme si povídali a pak jsem ho požádal o fotku.
S úsměvem řekl: ‚To je jasný‘ a dodal:
‚Jestli se někdy budeš rozvádět, neudělej stejnou chybu jako já...‘ A ponaučení zní – Vyhněme se rozvodům!“
Hokejista už více než rok žije s bývalou kadeřnicí a finalistkou Miss Veronikou Kopřivovou (25 let). „Myslím, že jsem našel tu pravou. Jsem zásadový a v životě bych nebyl s někým
jenom z toho důvodu, abych nebyl

ČR | Přes deset tisíc schválených doplňků stravy, které slibují odolnější klouby, lepší trávení nebo imunitu, je nyní
v prodeji v Česku. Mnohé využívají extrakty z bakterií, jiné látky z hub, bylin
či rostlin. „Obchod se zdravím je velice
výnosný, proto je těch přípravků na vylepšení obranyschopnosti tolik. A vždy
se budou dobře prodávat. Nemáme totiž
tolik času na relaxaci a odpočinek,“ tvrdí imunolog Jaromír Bystroň.

Jaromír Jágr s bezdomovcem.
sám,“ řekl Jágr pro iDNES.cz. Před
Veronikou měl několik přítelkyň. První byla modelka Iva Kubelková, s níž
se rozešel po dvou letech. Následovala několikaměsíční známost s moderátorkou Nicol Lenertovou, s misskou
Andreou Verešovou žil čtyři roky,
krátký románek měl i s moderátorkou
Lucií Borhyovou. S modelkou Innou
Puhajkovou žil šest let až do jejich roz(zar, iDNES.cz)
chodu v roce 2012.

„

z Fakultní nemocnice v Olomouci. Právě tam s výrobou preparátů na odolnější
imunitu před padesáti lety v tuzemsku
začínali. Jak se v doplňcích stravy vyznat? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.
(čer)

Chceme
od doktora
tabletku, abychom
byli zdraví hned.
„Přijde-li člověk k doktorovi, většinou chce nějakou tabletku, aby byl zdravý hned. Když mu ale lékař doporučí
změnu stravy, režimu, tedy věcí, které
je člověk schopný změnit a ovlivnit,
aniž by do toho musel investovat nějaké
peníze, je to pro pacienta obtížný úkol.
Než abychom radikálně měnili svůj životní styl, raději většina z nás sáhne po
tabletkách,“ dodává imunolog Bystroň

Týdeník Téma dostanete v novinovém stánku za 29 korun. Vyzkoušejte však zvýhodněné měsíční digitální předplatné týdeníku Téma.
Podrobnosti na: www.etema.cz.
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Britové ukázali horalům pólo
Na dojezdu sjezdovek
ve Svatém Petru drandili
koně. Konal se tu turnaj
v koňském pólu. Hráči
přijeli z Velké Británie.
TOMÁŠ PLECHÁČ
ŠPINDLERŮV MLÝN | Výjimečnou podívanou připravili první únorový víkend návštěvníkům Svatého Petra sportovci z Anglie, Jihoafrické republiky či
Malajsie. Dojezd sjezdovek se proměnil v arénu koňského póla, konal se tu jediný turnaj svého druhu u nás a jedna z
mála takových akcí na světě: Czech
Snow Polo Masters.

Menší hřiště, větší míč
Koňské pólo se obvykle hraje na travnaté ploše o velikosti několika fotbalových hřišť. Ve Špindlerově Mlýně proti
sobě tři trojčlenné týmy za umělého
osvětlení bojovaly na urolbovaném hřišti velkém jako hokejové kluziště. Utkání proto byla mnohem kontaktnější.
„Hlavní rozdíl je v taktice, kterou musíte malému hřišti uzpůsobit,“ upozornil
rodák z Malajsie Zul Junus, který se jezdeckému sportu věnuje více než 10 let.
Na sněhu si to však vyzkoušel poprvé.
Kromě mnohem menšího hřiště si musel zvyknout také na jiný míč. V zimě
se hraje s nesrovnatelně větším gumovým balonem. „Byla to pro mě velice zajímavá zkušenost, mám rád lyžování, i
proto mě pólo na sněhu baví. Byla tu
dobrá atmosféra, sešla se také výborná
parta lidí,“ uvedl Zul Junus.
Stejně jako ostatní hráči přicestoval
na krkonošský turnaj z Anglie, kde žije.

Pólo je jako hokej na koních. Cílem hry je dopravit míček do branky, na sněhu se hraje s mnohem větším než na trávě.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Čeští hráči zatím nedosahují takové
úrovně. „Přestože kořeny této hry u nás
sahají už do první republiky, tak v současnosti je koňské pólo v čase znovuzrození. Konkurence v České republice
není příliš velká a pro úroveň turnaje je
důležité, aby hráčská kvalita byla dobrá,“ vysvětlil Ondřej Špaček z pořádající agentury.
Po druhé světové válce a nástupu komunistů se u nás koňské pólo přestalo
na 50 let hrát. Teprve v posledních letech zažívá postupnou renesanci. Jeho
největším propagátorem u nás je Brit s
pákistánskými kořeny a českou manželkou Naveed Gill, jenž v roce 2008 založil první tuzemský pólo klub. Pro turnaj
dodal i část z 20 poníků, kteří vznikli
křížením argentinských criollos a anglických plnokrevníků. Druhá polovina
dorazila od chovatele v Maďarsku.
Ve Špindlerově Mlýně se sešla parta
hráčů, co už mají něco za sebou. Brit
Graham Waring procestoval s pólem
půlku světa, závodně hrál v Číně, Malajsii, JAR i ve Španělsku. Bývalý rugbyový hráč John Bunn vlastní v Anglii pólo
klub a patří mezi hlavní postavy tohoto
sportu na ostrovech. Jihoafrickou školu
póla reprezentoval Martin Stegeman.
Turnaj ve Svatém Petru je především
propagací tohoto sportu. Pro spoustu
fandů to byla první zkušenost s koňským pólem. „Když jsem přijela do
Špindlu lyžovat, nečekala jsem, že tady
uvidím koňské pólo. Znala jsem to jen z
televize,“ svěřila se Hana Bergmannová z Prahy.
První turnaj v koňském pólu na sněhu
se uskutečnil na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici v roce 1985.
Koná se zde dodnes, stejně jako v dalším známém alpském středisku
Kitzbühlu. Od roku 2014 do této společnosti patří i Špindlerův Mlýn.

Sérii vítězství
ukončil Nymburk

Eva Samková
Špindl přivítá
podruhé na bedně hromadný sjezd

Poslední derby
ovládlo Vrchlabí

TRUTNOV | O neporazitelnost v novém
roce připravil basketbalistky Lokomotivy Trutnov až Nymburk. První únorovou neděli na domácí palubovce zvítězil
80:61. Trutnovu nepomohlo ani 17 bodů
Mileny Prokešové.
Čtvrtý tým soutěže o výhře rozhodl
trojkovou sérii ve třetí čtvrtině. K Prokešové, která 16 bodů nasázela v první polovině zápasu, se nikdo další nepřidal.
Lokomotiva je v tabulce i přes prohru s
29 body na 7. místě.
V následujícím kole ji čeká důležitý
zápas na palubovce osmé Ostravy, která
má jen o dva body méně a chce se v play
off vyhnout suverénnímu USK Praha.
Trutnov nemá v závěru základní části
snadný los. Po Ostravě jej čekají zápasy
s brněnskými celky KP a Handicap. Oba
jsou v tabulce před Lokomitovou. (top)

VRCHLABÍ | Podruhé v řadě vrchlabská snowboardcrossařka Eva Samková
dokázala vystoupat na stupně vítězů v
závodě Světového poháru. Začátkem
února v bulharském středisku Bansko
obsadila v krátkém sprinterském závodu
druhé místo za vítěznou Brockhoffovou.
Olympijská vítězka ze Soči tak navázala na lednový triumf z amerického Solitude. Zatímco kvalifikaci i čtvrtfinále
v Bansku vyhrála, v semifinále měla
štěstí. O jejím postupu ze třetího místa
rozhodla až cílová fotografie. „Po semifinálové jízdě jsem ani druhé místo nečekala. Naštěstí se mi povedl start, což
bylo ze všech mých dosavadních startů
tady opravdu nejlepší. Druhé místo beru
jako úspěch,“ uvedla Eva Samková. Světový pohár pokračuje druhý únorový ví(top)
kend v německém Feldbergu.

VRCHLABÍ | Poprvé v letošní sezoně
druholigoví hokejisté Vrchlabí naplno
bodovali v derby s Trutnovem. Poslední
vzájemný zápas v základní části doma
ovládli 4:1 a po dvou prohrách v řadě
znovu zvítězili za tři body. Trutnov naopak ve Vrchlabí ukončil čtyřzápasovou
sérii výher.
Domácí o výhře v derby rozhodli ve
druhé třetině brankami Klementa a Filipa, v závěrečné části vítězství pojistili
Procházka s Bláhou. Vrchlabáci odčinili poslední porážku s Trutnovem 4:5 a
na domácím ledě po Novém roce vyhráli tři ze čtyř zápasů.
Před vlastními fanoušky se vrchlabští
hokejisté znovu představí druhou únorovou sobotu, od 18 hodin hostí Klášterec
nad Ohří. Trutnov zajíždí na stadion vedoucí Kobry Praha.
(top)

ŠPINDLERŮV MLÝN | Desítky lyžařů a
snowboardistů si to druhou únorovou sobotu rozdají v hromadném sjezdu ve
Svatém Petru. Po třech letech se do
Špindlerova Mlýna vrací bláznivý
závod Red Bull Homerun.
Zatím posledního ročníku v roce 2014
se na Medvědíně zúčastnilo 121 závodníků, na svahu jich tentokrát může v jeden
okamžik být téměř trojnásobek. Kapacita soutěže je 300 účastníků. Na aktéry
čeká nejprve padesátimetrový sprint,
pak nazují lyže a snowboardy a sjedou
červenou sjezdovku ve Svatém Petru.
Registrace bude probíhat od devíti hodin ráno, závod odstartuje v 16.15.
Účastníci budou na startu seřazení podle
času jejich registrace, soutěžit budou ve
čtyřech kategoriích: lyže, snowboard,
(top)
muži a ženy.
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