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Turisty budou lákat
na návštěvu hřbitova
Votice získaly od církve
další památku – kapli
Božího hrobu na
místním hřbitově. Jde
o unikátní kopii
stejnojmenné kaple
z Jeruzaléma.
5plus2
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ČEŠKA V SEVERNÍ KOREJI

■ DOBRÁ ZPRÁVA

VOTICE | Božích hrobů je po republice
mnoho, ovšem ten votický je postavený
přesně podle pravé kaple Božího hrobu
v Jeruzalémě. „Sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby Marie Františka si
umínila, že ve Voticích postaví Boží
hrob věrně podle toho jeruzalémského.
V roce 1658 vyslala do Jeruzaléma dva
františkány, aby přinesli nákres a přesné
rozměry,“ přiblížila Jaroslava Pokorná,
ředitelka Městského kulturního centra ve
Voticích. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

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

ČÍSLO 19, ROČNÍK VII

JURIS REAL, spol. s r.o.

HVĚZDNÝ BABYBOOM
Oprava kaple Božího hrobu vyjde na dva miliony korun. Opraví se střecha,
ale i kamenné bloky.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

Krejčíková i Čvančarová hlásí
„posily“ do rodiny ...str. 12 a 13
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Benešovsko

„Přijel“ Baťův reklamní grafik
Hned tři výstavy se
konají v Benešově
v rámci osmičkového
výročí, tedy k oslavám
100 let české státnosti.
Jedna pod širým nebem.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Spolupořadatelem tří nových výstav je městské Muzeum umění
a designu, které je v rekonstrukci a návštěvníky přivítá znovu až na podzim.
Před týdnem ale jeho pracovníci otevřeli na letní sezonu „galerii pod širým nebem“ přímo na Masarykově náměstí.
Na několika panelech si tu lidé prohlížejí práce grafika Miloše Slováka, který
tvořil plakáty pro firmu Baťa. Slovák
maloval především obrazy a reklamní
tvorbou jak obchodní, tak i filmovou si
přivydělával. Když získal prestižní místo grafického designéra u Bati, dostával
5 000 korun měsíčně, což byl před válkou velmi vysoký plat.
Slovák pracoval také pro pražskou firmu Fr. Schnöbling, která vyráběla dětský zásyp Sypsi, přípravky zubní hygieny BIS Acidentol a zejména slavnou
zubní pastu Thymolin. Práce nepodepisoval, jen vzácně je opatřoval monogramem. Zemřel v roce 1951.
„Výstavu jsme uspořádali ze dvou důvodů. Jednak se váže k výročí republiky,
protože plakáty pocházejí z prvorepublikového období, a zadruhé proto, že jsme
muzeum umění a designu a grafické práce také sbíráme,“ vysvětluje pověřená ředitelka muzea Lenka Škvorová.
Vystavené plakáty, které zapůjčila
agentura ProVás, ale nejsou originály.
Agentura je totiž graficky upravila pro
rozměry panelů a opatřila speciálním polepem, aby mohly být vystavené venku.
Venkovní galerie funguje na Masarykově náměstí přes léto už několik let,
ale kolem fontány je poprvé. Předtím
stály panely před turistickým informačním centrem mezi stromy. „Roh náměstí je vhodnější, víc upoutá a navíc od poloviny července do poloviny srpna před
infocentrem potrvá festival Benešov
City Live,“ míní Škvorová a dodává, že
na výstavu Miloše Slováka naváže další, jejíž tématem bude český a slovenský plakát. Začne o letních prázdninách.

V městské výstavní síni na poliklinice na Malém náměstí je do 19. května
otevřena druhá výstava, která je spíše informativního charakteru. Její název
„Osudové roky české státnosti“ napovídá, že mapuje důležité mezníky novodobé historie od roku 1918 až 1989.
Představuje vznik samostatného Československa a významné iniciativy, které mu v období první světové války
předcházely, věnuje se i letům 1938 a
1939 a mnichovské dohodě. Důležitými
tématy je okupace českých zemí včetně
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha, komunistická diktatura či obsazení země vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968. „Je
úvodní výstavou k dalším, které budou
následovat v průběhu roku,“ doplňuje
Škvorová.

Experimenta patří
především dětem
Výstava věnovaná hlavně dětem,
ovšem vztahující se také k výročí české
státnosti, se nachází v benešovském
podzemí Experimenta. Jmenuje se „Znáte naše svátky?“ a je vytvořena na podkladě knihy Jindry Svitákové, která
představuje populární formou všechny
svátky, významné dny a dny pracovního klidu v českém kalendáři.
„Expozice je vhodná především pro
děti předškolního a mladšího školního
roku. Navíc jsme vyhlásili soutěž –
malí návštěvníci se mohou inspirovat a

Výstava Miloše Slováka na Masarykově náměstí představuje jeho tvorbu plakátů v období první republiky. Potrvá do 18. června. Navazuje na výstavu
v Městské výstavní síni „Osudové roky české státnosti“. Je úvodní expozicí
k dalším akcím, které město Benešov připravuje.
FOTO | 2x M. ZIKMUNDOVÁ
vymyslet a nakreslit svůj vlastní svátek.
Vyhlášení vítězů proběhne 2. června
v rámci muzejní noci,“ říká Škvorová.
Experimenta je podzemní prostor,
v němž jsou především interaktivní instalace, kde si děti i dospělí hrají se světlem a zvukem. „Chceme se zaměřit na
dětské návštěvníky, a tak chystáme do
budoucna programy a výstavy určené
právě jim. Je to dáno i exponáty, které
tu jsou. Máme tu také edukační místnost, v níž si děti mohou hrát s legem,
které máme ve sbírkách muzea,“ popisuje Škvorová s tím, že nabízejí lektorské

programy pro školy. Zájem o ně se
podle ní zvyšuje.
Muzeum provozuje Experimentu třetím rokem, další nové exponáty se ale
pořídit nechystá. „Navštěvují ji především turisté v létě, kdy je v provozu ekovláček. Přemýšlíme ale, jak ji ozvláštníme, aby se sem opakovaně vraceli i místní, kteří jí viděli už v prvních letech po
jejím otevření. Problém je, že v prostorách je vlhko a ne moc příznivé podmínky, a tak půjdeme spíše cestou zajímavých programů,“ vysvětluje Lenka
Škvorová.
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Turisty budou lákat
na návštěvu hřbitova
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Boží hrob jsme získali s částí hřbitova
od římskokatolické církve. Chtěli jsme
vyjasnit vlastnické vztahy, protože část
hřbitova patřila městu a část církvi. A zadruhé jsme se potřebovali pustit do opravy kaple,“ vysvětluje votický starosta
Jiří Slavík. Na Arcibiskupství pražském
vyjednal, že vše získají darem, tedy zdarma. „Je to památka, která dlouhodobě
chátrala. Zatéká do ní a i některé kamenné bloky jsou špatné, musí se rozebrat a
zrekonstruovat,“ zdůvodňuje starosta.
„Kaple Božího hrobu je už několik let
součástí prohlídkového okruhu města,
proto jsme rádi, že se začalo s opravou,“
připomíná Pokorná. „Nachází se na exponovaném místě – naproti klášteru, na
cestě do motýlária. Určitě si zaslouží větší pozornost, budeme řešit i otevírací
dobu hřbitova či zda ho zařadit do prohlídek kláštera,“ doplňuje Slavík.
Boží hrob se opravoval v roce 1851,
další velká oprava proběhla na konci
60. let 20. století. Dva kameníci si tehdy
zřídili dílnu přímo za zdí hřbitova a vyměnili celou kopuli, deset sloupů z dvanácti a některé boční a střešní kvádry.

Chtějí získat další dotace
Rekonstrukce Božího hrobu bude stát
dva miliony korun. Votice získaly na
opravu příspěvek ve výši zhruba milion
korun, další dotace chce starosta ještě
vyjednat. Dotačních peněz do Votic

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Folkaři zahrají u zámku
Klášter sv. Františka z Assisi prochází rozsáhlou rekonstrukcí, přesto je otevřený veřejnosti a konají se zde i akce a výstavy. Foto František Vlček Mafra
v poslední době putuje poměrně hodně,
a to na rekonstrukci kláštera sv. Františka z Assisi. Klášter město koupilo
v roce 2012 za šest milionů korun a první etapa oprav vyšla na více než 40 milionů korun, přičemž více než 35 milionů
bylo z dotace.
Práce v klášteře stále pokračují. „Budujeme v interiérech, kde se dělají podlahy a maluje se, ale i venku. Rajský
dvůr se už rýsuje, pracovníci ho začínají dláždit, připravují vodní prvek. Dvůr
bude sloužit kulturním akcím,“ popisuje Jana Zelenková, předsedkyně občanského sdružení Za záchranu kláštera sv.
Františka z Assisi ve Voticích, s tím

INZERCE

JSME MARCO... SAN MARCO!

HERNY
A CASINA

PRO VAŠI ZÁBAVU A ZODPOVĚDNOU
HRU V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ

PRAHA 10, Průběžná 387/41 | PRAHA 10, Turnovského 263/4
PRAHA 8, Křižíkova 55/65 | PRAHA 9, Jablonecká 725/2
ČESKÝ BROD, Krále Jiřího 88 | PODĚBRADY, Nám. Jiřího 3/7

www.san-marco.cz
Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zákaz účasti na hře osobám mladším 18ti let.

zmiňované opravy by měly skončit
v červenci. Práce v klášteře by ale měly
i pak pokračovat. Město čeká, zda získá
další dotaci na obnovu prostoru ve druhém patře, kde plánuje vlastivědnou expozici. „Máme povinnost postarat se
o své památky. Vzali jsme si klášter a
nyní Boží hrob, je to velké sousto, další
bychom už nezvládli, protože jedna věc
je památku jednorázově opravit a druhá
je ji udržovat,“ míní Slavík.
Sezona v klášteře začne v červnu, ale
akce se něm pořádají po celý rok. Koncem dubna tu otevřeli výstavu ilustrací
Václava Stárka a 25. května se připojí
k Noci kostelů.

BENEŠOV | V přírodním amfiteátru na
Konopišti se tuto sobotu uskuteční
27. ročník hudebního festivalu Folkový
kvítek, který je zároveň soutěží pro talentované děti. Program začíná už od
9:30 hodin a kromě šesti finalistů z celé
České republiky vystoupí hvězdy folku
a country jako Žalman a spol., Ivo Jahelka, Nezmaři, Robert Křesťan a Druhá
tráva či Semtex.
(buš)

Kytice podle Erbena
SÁZAVA | Zahrady Sázavského kláštera provoní v neděli květiny. Tradiční
květinový den s jarmarkem, ukázkami
řemesel i divadlem pro děti začíná v 10
hodin. Letos na téma Kytice podle Karla Jaromíra Erbena. Součástí je i výtvarná soutěž pro děti.
(buš)
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Ve zpravodajství musím mírnit
Eva Perkausová se už ve 24 letech dostala na jeden
z vrcholů, kterého moderátoři mohou během kariéry
dosáhnout – uvádí hlavní zpravodajský pořad.
„Kam se posouvat dál, si neumím ani představit,“
přiznává blondýnka z Primy, jež ke zprávám
o politice přeskočila z pořadu o celebritách.
„Když jsem tu nabídku dostala, byl to šok.
Myslela jsem si, že jde o vtip,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před nedávnem vystřídala Eva Perkausová na moderátorské židli večerního
zpravodajství televize Prima vedle Romana Šebrleho jinou krásku, někdejší Českou miss Gabrielu Laškovou. „Politiku
jsem do té doby příliš nestíhala sledovat,
k mé práci to nebylo zapotřebí. Teď se snažím mezery, které mám, dohánět,“ vysvětluje strasti prvních týdnů v seriózním zpravodajství. Do té doby provázela pořadem
ze světa celebrit. Sama přitom ví, jaké to
je, když po vás „bulvár jde“. „Některé lživé články jsem i oplakala,“ ukazuje, že
má zkušenost i z druhé strany barikády.
Před dvěma měsíci jste se z bulvárně-společenského pořadu přesunula
do hlavní zpravodajské relace na Primě. Musela jste nějak zapracovat na
tom, abyste v této nové úloze působila dostatečně seriózně?
Přípravy se z devadesáti procent zaměřovaly na mé vyjadřování. Ovšem nikoli na to,
co bych měla říkat, ale jak. Musela jsem zapracovat hlavně na intonaci hlasu, takže
chodím ještě i teď na hodiny s paní lektorkou a učíme se rétoriku. Musím se tomu stále věnovat, protože žádný učený z nebe nespadl. Probíhaly tedy už s předstihem tréninky cílené na mluvení, ale ne na to, jak
bych celkově měla působit. Řekli mi, ať

pro mě především veliký posun a postup.
Nuda to není, ale musím se teď stoprocentně věnovat přípravě. V Top Staru jsem přišla do práce a stihla jsem si popovídat s kolegy, zasmát se, zalaškovat… Kdežto teď
se od první minuty po příchodu do práce
věnuju jen tomu, co se bude vysílat, abych
byla v obraze a nedělala chyby.
Má na vás nová práce i edukační vliv?
Otevřete si teď například častěji noviny nebo v dnešní době spíše zpravodajské servery?
Musím teď daleko víc sledovat jak dění
u nás, tak i ve světě a učím se vnímat informace i v politickém kontextu. Obecně se
mnohem víc zajímám o politiku, k čemuž jsem doteď popravdě moc netíhla. Nebylo to jednoduše k mé práci
zapotřebí. Teď se snažím mezery, které mám, dohánět. Nestačí totiž jen zprávy číst, potřebuji skutečně rozumět
tomu, co říkám, a to i v širších souvislostech.

jsem svá a přirozená, protože kvůli
tomu mě ve zpravodajství chtějí.
Navíc si myslím, že jakmile se někdo ve své profesi chce komukoli podobat, tak už to není on sám
za sebe. Takže se snažím být přirozená, ale na druhé straně je
pravda, že musím trochu mírnit
svůj temperament. (smích)
Při moderování zpráv ze
světa celebrit jste tedy
měla volnější ruku?
Přesně tak. Jsem hodně temperamentní typ a v případě Top
Staru to bylo žádoucí. V tomto typu pořadu je dovolené
hodně gestikulovat, smát se,
být spontánní, kdežto ve zprávách už to nejde. Musela
jsem se hodně zklidnit.
I když hlásím pozitivní zprávu, nemůžu se jí od srdce zasmát. Můžu dát emoci najevo maximálně mírným
úsměvem. Dřív jsem při
moderování mohla v uvozovkách dělat cokoli –
klidně to občas i trochu
přehnat. Teď jsem se
musela zkrátka trochu
uklidnit a utišit.
A není to nyní trochu nuda?
To rozhodně ne. Je to

Jaká byla vlastně
vaše první reakce,
když přišla nabídka moderování hlavní zpravodajské relace?
Popravdě to byl šok. Já si sice
vždycky říkala, že to musí být krásná práce, ale nikdy mě nenapadlo, že
by to mohla být práce pro mě. Když se to
stalo, zůstala jsem s otevřenou pusou a vytřeštěnýma očima jako sova. Myslela jsem
nejdřív, že je to vtip.

FOTO |
HERMINAPRESS

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Neváhala jste, zda do toho jít?
Ne. Ale přiznávám, že jsem se v jednu
chvíli zabrzdila a říkala si, co si asi ti lidé
pomyslí, když ta samá holka, která uvádí
pořad o celebritách, má najednou ve zpravodajství říkat, co se děje ve světě. Říkala
jsem si, že budu muset trochu zápasit
s tím, jak na mě lidé nahlížejí. Právě proto
se teď na sto procent věnuju tomu, co se
děje, abych byla co nejvíc v obraze.

Česká republika
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svůj přirozený temperament
Jak jste řekla, doteď jste sbírala pracovní zkušenosti spíše v bulvárně laděném pořadu. Jak ostrý je podle vás
český bulvár a jak velkou má moc?
V porovnání se zahraničím si myslím, že
u nás má bulvár možná o něco silnější pozici. Občas jdou bulvární novináři přes čáru,
ale často jim jdou známé tváře na ruku. Posílají samy své fotky a informace a nakonec z toho vzejde zpráva ve stylu: Načapali jsme toho a toho tam a tam. Mnohdy
není potřeba ani to, protože sociální sítě
strašně novinářům napomáhají. Vlastně nemusí někdy ani vstávat od stolu a vždycky
na profilech celebrit najdou něco, o čem se
dá udělat článek. Kdybych byla bulvární
novinářka, asi bych toho také využívala.
Sama ale znáte svět bulváru i ze strany toho, o kom se píše…
Sama jsem měla v začátcích s bulvárem
hodně špatnou zkušenost a některé články jsem i oplakala. Bylo to hlavně proto,
že se nepouštěli jen do mě, ale i do mé rodiny, a to je to jediné, co mi vadilo. V jistém smyslu tyhle novináře chápu, protože extrémy dnes lidi baví a zajímají.
Byly to pro mě někdy docela schizofrenní situace.

Eva Perkausová

Narodila se 25. března 1994.
Od 13 let se věnuje modelingu.
■ Jako moderátorka se stala
známou díky Top Star
magazínu, nyní uvádí hlavní
zpravodajskou relaci
FTV Prima, a to spolu
s Romanem Šebrlem.
■ Zahrála si ve filmu Modelky
s.r.o., v epizodních rolích se
objevila v seriálech Ohnivé
kuře, V.I.P. vraždy a Znamení
koně.
■

■

Opravdu musí?
Pokud se člověk pohybuje na obrazovce
jako moderátor, musí s bulvárem minimálně počítat. Ale samozřejmě vše by mělo
mít své hranice. Sama dnes články o mně
neřeším a už jsem se naučila tyhle věci tak
nějak filtrovat. Ale pravda je, že s jedním
bulvárním serverem jsem měla menší konflikt. Šli po mně tak dlouho a přeháněli v takové míře, že vycházely vyloženě lživé
články. Požádala jsem tedy právníka, ať za-

sáhne, pokud v tom budou pokračovat.
Takže je pouze jedno jediné médium, které má takovou pomyslnou výstrahu, a pokud nepřestane lživě útočit, bude muset
jednat právník. Čeho je moc, toho je příliš.
Kde vy sama máte hranici toho, co
vám stojí za případnou právní reakci?
Když komentují mou práci, je to v pořádku, ať už o mně píší dobře, nebo špatně.
To vše s mým povoláním souvisí. Když
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PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE
PŘI STUDIU

POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO,
ABY ČEŠI JEDLI LÉPE!
•ODMĚNA 90 Kč / hodinu
•PRÁCE BLÍZKO DOMOVA
•MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STÁLÉHO ZAMĚSTNÁNÍ
•PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF
KONTAKTUJTE NÁS NA
•800 123 001 •PRACE@ALBERT.CZ
Informace o zpracování osobních údajů společností AHOLD Czech Republic, a.s. naleznete
v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz/kariera v sekci “Ochrana osobních údajů”

komentují vztahy, nemusím z toho být
nadšená, ale souvisí to přímo se mnou, takže to také svým způsobem beru. Jakmile
ale někdo začne komentovat mou rodinu
a psát lživé články o minulosti mé nebo
mých blízkých, tak už to zamrzí. Tam se
dostává do mých osobních mezí.
Vraťme se zpět k vaší aktuální práci.
Máte v tuhle chvíli, ve svých 24 letech,
před sebou ještě nějaké profesní cíle?
Kam se můžete posunout výš?
Když si položím otázku kam dál, popravdě si moc neumím představit další možnost. Samozřejmě by někoho mohlo napadnout, že ještě víc by bylo mít svůj vlastní
pořad. To je asi takový vrchol pro každého
moderátora. Ale mít svůj vlastní pořad znamená mít dokonalý přehled, perfektní slovní zásobu a schopnost udělat rozhovor
s kýmkoli. K tomu všemu člověk musí dospět s věkem. V mém případě taková úvaha ještě vůbec není namístě, takže prakticky neexistuje. Na jednu stranu je fajn znát
pozadí bulváru, protože s ním pak umíte
pracovat a víte, co si můžete a nemůžete
dovolit, a na druhé straně víte, že i přestože
vás někteří novináři haní, musíte s nimi vycházet.
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Nenápadné příznaky, ale hrozivé
Amputace nohy je noční můrou snad všech
diabetiků. A není se čemu divit. Diabetická noha je
totiž jedním z obávaných důsledků takzvané
neuropatie – komplikace cukrovky, která sice
nebolí, ale o to více je nebezpečná. Poznamenat
může dokonce i zrak.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Osmašedesátiletého tlumočníka a
realitního makléře Pavla Balaše přivedla diabetická neuropatie před čtyřmi
lety na pokraj smrti, když podruhé v životě upadl do kómatu. „Měl jsem otravu krve kvůli nečistotě, která se dostala
do defektu na noze. Lékaři v Motole mi
zachránili život,“ vzpomíná pacient.
Právě defekty na končetinách, které
má neuropatie na svědomí, mohou vést
v nejzazším případě nejen k amputaci,
ale podobně jako v případě Pavla Balaše mohou zavinit i smrtelnou otravu.

Že je s nohami něco v nepořádku, přitom řada pacientů vůbec nepozná.
Neuropatie totiž postihuje strukturu a
funkci nervů, a to vlivem dlouhodobě
zvýšené hladiny cukru v krvi. V případě nohou jde o ztrátu citlivosti, což je
oříšek i pro lékaře.
„Diabetická neuropatie je jednou z
nejzáludnějších komplikací diabetu.
Její příznaky jsou většinou nenápadné,
důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a také řady dalších komplikací. Je strašně obtížné vysvětlit pacientovi, který nic necítí, že nic necítí, a
to je problém,“ popisuje složitou cestu
ke správné a včasné diagnóze Milan
Kvapil, prezident Diabetické asociace
České republiky. Ač se to může zdát
jako extrém, kvůli ztrátě citu v nohách

dochází až k bizarním situacím, kdy paneuropatie je její včasné odhalení, a to zecient i několik hodin chodí s připínáčjména proto, že polovina pacientů s toukem, kamenem či jiným ostrým předto diagnózou nepociťuje žádné sympmětem zabodnutým do chodidla
tomy. Právě proto je důležité slea ani to netuší.
dovat i maličkosti. Často opomíČastější jsou závažné otlajený je například tak zdánlivě
ky způsobené špatnou
banální problém, jako je pocit
obuví. Přitom kvalitní ortostudených nohou. Přitom se
pedické boty jsou pro čloz pohledu lékařů jedná o závěka s neuropatií neodmyslivažný příznak. Určit, kolik
telná věc. Ostatně osmdesát
diabetiků končí s poškozeprocent diabetických
nou funkcí nervových vlávředů je dáno špatnou
ken, je velmi obtížné a oficiálobuví. Pacienti
ně uváděný procentuální
mají nárok, aby
rozptyl 25 až 90 projim pojišťovna
cent je
jednou za dva
na
roky přispívala na ortopedickou
obuv.
Dámy
by
podle odborníprvní
ků měly rovnou
pohled hrozizapomenout na
vě široký. Podle
nošení více než
aktuálních reáltřícentimetroných odhadů je ale
vých podpatků.
v Česku zhruba 30 procent diabetiků, kteří se
Největší problém v
potýkají s neuropatií.
případě diabetické
FOTO | MAFRA
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důsledky. Cukrovkáři, pozor!
Mezi rizikové faktory patří vysoký
krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi,
kouření, obezita, ale také délka trvání
diabetu a věk pacienta.
„Aktivní vyšetřování na přítomnost
diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává
alespoň nějakou možnost zpomalení
nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ říká Kvapil, který zdůrazňuje úlohu prevence.
Odborné vyšetření v ambulanci diabetologa zabere 15 až 20 minut a rozhodně není na škodu, pokud si jej pacienti
s cukrovkou sami vyžádají. Vyšetření
zahrnuje měření speciálními přístroji i
odpovědi na cílený dotazník.

„

Včasné odhalení dá naději. V pokročilých
stadiích je léčba svízelná, ne-li nemožná.

Neuropatie ale neohrožuje jenom
nohy. Nebezpečí představuje také pro
zrak a častým důsledkem je pak například snížená adaptace na osvit. Pokud
nastává situace, že pacient o své komplikaci neví a například řídí v noci, vysta-

INZERCE

vuje sebe i všechny v autě značnému nebezpečí. Potíže se zrakem ale mohou zajít i dál. Poškození oka u diabetiků je totiž stále nejčastější příčinou slepoty
vzniklé v dospělosti. Téměř opomíjenou skutečností je, že diabetes a jeho
komplikace se pojí i se sexuálními dysfunkcemi.
V neposlední řadě se u pacientů s
neuropatií projevují často také potíže se
srdcem, což je obecně problém lidí
s cukrovkou. Většina pacientů s diabetem totiž umírá na kardiovaskulární onemocnění. Vzniká u nich pětkrát větší riziko srdečního selhání.
Některou z forem diabetu trpí v Česku osm procent obyvatel a jejich počet stoupá bez ohledu na pohlaví či

věk. Meziročně počet nových případů
přibývá o zhruba 3000, což jen dokazuje, že osvěta a prevence cílená na
zdravý životní styl – tedy především
na pohyb a stravu – stále významně
pokulhává.

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Diabetik necítí bolest, může nastat odumírání tkání
Senzorickomotorickou polyneuropatii charakterizují pálivé, řezavé a palčivé bolesti
nohou. Projevuje se také pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou
většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky
a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost
nohou, ale i dalších tělesných partií.
Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani
bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až
odumíráním tkání. V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny.
Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato
forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami
zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle
(vrm)
či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu.
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V zemi diktátora Kima. Alkohol
Politické ledy konečně
pukají, schyluje se
k historickému setkání
prezidentů Trumpa
a Kim Čong-una. Severní
Korea je přitom stále
nejvíce uzavřenou zemí
světa. Koreanistka Nina
Špitálníková ji poznala
zblízka. „Severokorejci
jsou jenom lidé, kteří se
bohužel narodili do
špatného režimu,“ říká.

Pchjongjang coby hlavní město KLDR
je plné obrazů a soch znázorňujících jejich vůdce Kim Ir-sena a také propagandistických plakátů.
„Pochopit propagandu KLDR
mi pomohli čeští
profesoři se znalostí komunistické propagandy
ČSSR,“ říká Nina
Špitálníková.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Život v KLDR je svázaný bizarními
zákony, tvrdými tresty a všudypřítomnou
propagandou. Právě tu a kult osobnosti
přímo v hlavním městě Pchjongjangu studovala koreanistka Nina Špitálníková.
Napětí na korejském poloostrově uvolnilo koncem dubna neobvykle přátelské
setkání hlav států Severní a Jižní Koreje spojené s ohlášením o oficiálním ukončení 65 let trvajícího
válečného stavu mezi těmito
dvěma zeměmi. „Korejský
summit se řadí mezi důležité mezníky korejské historie. Nebyla ale přijata žádná
konkrétní rozhodnutí. Problémy spojené se severokorejským jaderným a raketovým programem mohou být vyřešeny pouze na setkání Kim Čong-una s americkým prezidentem Trumpem,“ vysvětluje Špitálníková. K setkání „Kima“ (na snímku v kolečku) s Trumpem má dojít v blízké době.

FOTO | T. KRIST

Politika je jedna věc, ale jaké mají mínění o svém jižním sousedovi obyčejní Severokorejci?
Severokorejci vnímají Jihokorejce jako chudáky, kteří žijí pod diktátem americké vlády v chudobě a bez svobody. Jihokorejci
mají ze Severokorejců strach. Když jsem
odlétala na svůj první studijní výjezd do
KLDR na univerzitu Kim Ir-sena
z jihokorejského Soulu, tak mě
tamní profesorka objala a řekla, že je to strašidelné.
To není moc povzbudivé. Co vás po příletu do
KLDR překvapilo nejvíc?
Míra propagandy. Myslím, že
nikdo si to nedokáže představit, dokud v KLDR není a dokud nemluví se Severokorejci. Nejlepší vzpomínka na život
v KLDR je jednoznačně výlet do hor. Strávit pár hodin mimo epicentrum propagandy bylo velmi ulevující.

Nina Špitálníková

Narodila se 27. prosince 1987.
Vystudovala koreanistiku v Ústavu
Dálného východu na Karlově
univerzitě v Praze.
■ Studovala na Kim Il-sung University
a Sungkyunkwan University v Korejské
lidově demokratické republice.
■ Je autorkou knihy Mezi dvěma Kimy
(Nakladatelství Lidové noviny), která
je právě v prodeji. Má malého syna.

■

■

Lze srovnávat severokorejskou propagandu s tou, která existovala v komunistickém Československu?
K pochopení severokorejské propagandy
je důležité znát nejen tu v Československu,
ale i v SSSR a dokonce i v nacistickém Německu. V KLDR je to takový mix všech.
Po několikaletém studiu propagandy
mohu říci, že ta severokorejská je vyhnaná
do extrémů, který nebyl snad nikde.

Čekal bych, že v takové zemi budou
platit i různé bizarní zákony. Pletu se?
Mně tedy přišly bizarní skoro všechny.
V Pchjongjangu třeba existuje takzvaná
mravnostní policie, což jsou většinou děti
okolo 15 let, které kontrolují, jestli jsou
Severokorejci vhodně oblečeni. Ženy smí
nosit kalhoty jen do práce, jinak ne. Další
bizarnost je, že ženy mají zakázáno jezdit
na kole. Za vlády Kim Čong-una to vláda
na šest měsíců povolila, ale pak zákaz obnovila s prohlášením, že ženy na kole
jsou moc sexy a kazí to severokorejskou
morálku.
Severokorejci prý rádi popíjejí. Jaká
je tamní hospodská a pivní kultura?
Myslím, že všichni Asiati rádi popíjejí.
V Koreji, na jihu i severu, je nejoblíbenější sodžu a pivo. V Pchjongjangu jsou pivnice, kam smí jenom muži a mají tu čepované pivo a na stolech slunečnicová semínka.
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Obchodní zástupce s přidělenými
klienty provize vyplácíme týdně. Náplní
činnosti je zpracování žádostí o půjčku,
výběry splátek a vyhledávání klientů.
Činnost vykonáváte v místě bydliště. Sami
si určujete pracovní dobu, spolupráce je
vhodná i pro maminky na MD, důchodce.
Kontakt: 602170916
Více na www.jobdnes.cz/detail/IQANY0

Média, polygrafie
Redaktor/ka zahraniční sekce iDNES.cz
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Bezpečnost, ostraha

Mzdová účetní s aj/nj – seniorní pozice

42 000 - 50 000 Kč / měsíc

Bezpečnostní kontrola Letiště Praha - vhodné…

29 000 - 32 000 Kč / měsíc

Accountant Specialist junior (H4317)

25 000 - 27 000 Kč / měsíc

Technik bozp A PO

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Mzdová účetní

30 000 - 38 000 Kč / měsíc

Specialista bozp A PO

30 000 Kč / měsíc

Mzdová účetní bez AJ
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Strážný

14 000 - 18 000 Kč
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se tam popíjí hlavně v neděli
řad, který se neobejde bez ideologického
okénka. O pohřbívání se toho ví velmi
málo, sama jsem se zatím nedostala k nějakým ověřeným informacím.
V KLDR jsou často udělovány tresty
smrti. Mohou Severokorejci vůbec
říkat vtipy na „Kima“?
Severokorejský humor se někomu může
zdát drsný, ale vtip na Kima si nikdo nedovolí říct. To by bylo bráno jako urážka státu, za což jsou největší tresty. Cokoliv se
týká „Kimů“, je svaté. Například mnoho
lidí používá k balení cigaret novinový papír, ale nikdo by si nedovolil ubalit cigaretku ze stránky, kde je vůdce vyobrazen.
Po smrti Kim Ir-sena
(na obraze vlevo vedle
svého nástupce Kim
Čong-ila) byl tomuto krvavému vládci přiznán titul „Věčný prezident“.
Funkce pozemského prezidenta byla tak zrušena.
FOTO | ARCHIV N. ŠPITÁLNÍKOVÉ

Obliba alkoholu je největší v neděli, kdy
mají Severokorejci volno, vyjdou do parků, sednou si na náplavce a u toho popíjejí.
Dovolte mi trochu indiskrétní otázku.
Zažila jste v KLDR vy či někdo z vašich přátel nějaký románek?
Do KLDR jsem nejela, abych si tam začala
nějaký románek. (smích) A myslím, že každý, kdo zná severokorejský trestní zákoník, se tomu bude vyhýbat. Za pohlavní
styk s cizincem padají tresty nejvyšší. Není
možné, aby se přeci pošpinila „čistota severokorejské rasy“. Obecně je zde sexualita
velmi potlačovaná. Homosexualita je pak
brána za nemoc a v KLDR se takto nemocní nerodí. Samozřejmě homosexuálové
v KLDR jsou, ale musí to bohužel skrývat.
A jaká pravidla musí tamní teenageři
dodržovat?

Těch pravidel je strašně moc, víceméně
již od narození je dítě vychováváno státem. Místo historie se děti učí biografie
velkých vůdců, místo pohádek se vypráví
hrdinské příběhy vůdců či bojovníků proti
japonským imperialistům. A již od útlého
věku děti vědí, že vůdce je svatý, a proto
se k němu musí chovat s tou největší
úctou. V šestnácti letech pak dostanou odznáček s portrétem Kim Ir-sena, který
musí povinně nosit až do smrti.
Když mluvíte o smrti, měla jste možnost nějaký pohřební obřad, nebo naopak svatbu, vidět na vlastní oči?
Neviděla, ale o svatbách jsem se bavila
s mými profesory. V Pchjongjangu jsou
svatby velkou událostí a svatební sály pro
místní smetánku jsou honosné. Ženich
a nevěsta si oblečou tradiční korejský barevný šat zvaný hanbok, poté následuje ob-

V čem je Korea lepší, než si my v Evropě myslíme?
Největší dezinformace se obvykle týkají
každodenního života Severokorejců. Například mnoho médií stále zmiňuje, jak
jsou v KLDR hladomory, což není pravda. V KLDR je sice stále nedostatek jídla,
ale lidé na hlad již neumírají. Často se též
zapomíná, že Severokorejci jsou také lidé,
kteří se bohužel narodili do špatného režimu. Nicméně i oni mají emoce, oni se smějí a klidně tančí v parcích se skleničkou korejské pálenky sodžu.
Co vědí dnešní Severokorejci o Česku nebo Slovensku?
Jelikož Československo bylo po SSSR
a Čínské lidové republice největším podporovatelem severokorejského režimu,
tak nás mají rádi. V Pchjongjangu je i katedra bohemistiky, kterou jsem měla možnost navštívit. Mnoho Severokorejců
v Československu žilo či studovalo. Dokonce místní pastor mi nezapomněl zmínit, že má boty od Bati. (smích)

Cestování do KLDR

• Základní měnovou jednotkou je 1 won,
100 čonů (KPW) – pro příklad: 100 Kč =
cca 4220 KPW
• Země má 24,7 milionu obyvatel,
hlavní město Pchjongjang 3,2 milionu
(údaje jsou z roku 2016).
• Časové pásmo: GMT +9
• Pro vstup do KLDR potřebujete pas
platný ještě 6 měsíců po plánovaném
návratu, 2 fotografie pasového formátu
(aktuální, barevné) a potvrzení
o zaměstnání. V pase musíte mít alespoň
2 volné strany. Na území KLDR vstupujete
přes Peking v Číně, je proto nutné zajistit
také dvouvstupové čínské vízum.
• V KLDR neexistuje individuální
turistika, program musí být schválen
a vydáno povolení (zvací dopis od
Korejské mezinárodní cestovní
společnosti v Pchjongjangu). Jakmile je
dopis vydán a poslán na ambasádu v
Praze, je nutné si domluvit schůzku přímo
s konzulem na předání žádostí o vízum.
• Turisté se musí podřídit instrukcím
místních průvodců ohledně fotografování.
V zásadě je dovoleno fotit většinu běžných
věcí, ale turista by se měl vždy raději
předem zeptat, pokud chce něco
fotografovat. Obecně je zakázáno
fotografování z autobusu a vlaku.
Zdroj: chinatours.cz

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

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

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | CZECH REPUBLIC

WWW.MTBNMNM.CZ
#MTBNMNM #UCIMTBWC

PÁTEK OD 18 HOD: SHORT TRACK - DYNAMICKÝ ZÁVOD
PRO 40 NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ: VSTUP ZDARMA
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„Olda Šetrnej“ jako divý Tarzan
Lex Barker neboli
pokrevní bratr Vinnetoua
Old Shatterhand zemřel
před 45 lety. 11. května
1973 dostal infarkt a na
newyorské ulici se
sesunul k zemi. Slavného
herce nechali lidé ležet
na chodníku mnoho
minut bez pomoci.
ZÁBLESK
HISTORIE

J

e příjemný jarní pátek a herec Lex
Barker si vykračuje rušnou ulicí
New Yorku. Před pár dny oslavil
54. narozeniny, užil si slávu, má peníze
a na obzoru novou milenku. Život si užívá plnými doušky, včetně cigaret a alkoholu. Nepřipouští si, že by se něco mohlo stát. A bum! Ve vteřině leží postarší
švihák na zemi. Umírá a pomoc nepřichází. Až po několika minutách se
k němu sehne
kolemjdoucí
a zavolá lékaře.
Hercova tvář
pomocníkovi
z davu nic neříká. Neroz-

Lex Barker (vpravo) a Pierre Brice.
svítí se mu, ani když si přečte jméno
a adresu vyryté na hercových hodinkách. Jméno Lex Barker totiž už Amerika sedmdesátých let zapomněla.
Evropa ovšem ne, vždyť Poklad na
stříbrném jezeře z roku 1962, příběh
o pokrevních bratrech Old Shatterhandovi a Vinnetouovi, je dodnes nejnavštěvovanějším filmem v Německu. I v Československu byl „Olda Šetrnej“, jak ho
místní diváci z legrace překřtili, stále nesmírně populární.

Vyděděný Tarzan

Lex Barker jako Tarzan.
FOTO | ARCHIV

INZERCE

Lex Barker, narozený v květnu 1919, měl
osud předurčen jinak. Vysoký krasavec
ze zámožné americké rodiny, jehož předci byli guvernéry, obchodníky a magnáty, měl studovat stavařinu a reprezentovat jméno slavné rodiny. Jenže mladý
Lex hrál tajně ochotnické divadlo. Jednoho dne rodině oznámil, že se studiem na
slavné Princetonské univerzitě končí.
Verdikt otce zněl jasně: Vydědit! Rodina ovšem netušila, že se zřekla nej-

slavnějšího filmového Tarzana a zálesáka v jednom. Barker se totiž po druhé
světové válce stal hvězdou stříbrného
plátna. Ve Spojených státech se proslavil právě rolí legendárního pralesního
muže. Ztrátu otcovy důvěry i milionů
dolarů tak neřešil. Vydělal si je sám.
Bylo mu třicet let, když dostal roli legendárního Tarzana díky tomu, že na
komparsu dokázal pořádně zařvat. Houpaje se na liánách řval tak následující
čtyři filmová pokračování. Tarzanovo
divoké vytí prý nemuseli ani dabovat,
jak to bývalo zvykem u dřívějších verzí.
Barkerův hlas byl prostě jedinečný.

Evropská „Drtící pěst“
Barkerovou vášní byly ženy. Stejně jako
putoval z role do role, střídal i ženské náruče. Jenže v potarzanovském období
o čtyřicetiletého krasavce přestal být
v Americe zájem. Život mu ztrpčovalo
válečné zranění z války, kdy mu lékaři
nahradili kousek lebeční kosti stříbrným
plíškem. Trápily ho migrény, vztahy
a upadající sláva. Řešení hledal na dně
lahve a za štěstím se vydal do Evropy.
Z počátku si zahrál v několika německých detektivkách, pak ale přišla nabídka na western a tehdy se zrodil slavný
Old Shatterhand, v překladu „Drtící
pěst“. S indiánským bratrem Vinnetouem, jehož hrál Pierre Brice, se sblížili i mimo film. Brice o Barkerovi jednou prohlásil: „V době natáčení to byl
herec příkladný a sklenky se ani nedotknul. Zato večer si to vynahrazoval.
Zřejmě pil hodně a vůbec měl špatnou
životosprávu.“ Ve filmu Vinnetou Old
Shatterhanda nepřežil, ovšem v reálném životě ano, o celých 42 let.

otevírací doba:

po - pá 09.00 – 19.00
so - ne 09.00 – 19.00

ZNOVU
OTEVÍRÁME
NAVŠTIVTE
NAŠI NOVOU
PRODEJNU!

Sedací souprava na balkon „Allibert“

Dvě křesla a stolek s úložným prostorem, odolná proti povětrnostním
vlivům, ratanový vzhled, rozměry stolku: cca 39 x 39 x 43 cm,
rozměry křesla:
cca 62 x 60 x 89 cm,
včetně
podsedáků,
každá souprava

dne 11.05.2018
od 08:00 hodin
Rakovník,
Luženská 2721/II

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

10% NA VŠECHNO*

* Sleva platí pouze v prodejně 269 01 Rakovník, Luženská 2721/II a je poskytována dne 11.05. a 12.05.2018 na pokladně. Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva neplatí na dárkové poukázky.
Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22 • 190 00 Praha 9
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Hvězdy hlásí babyboom
FOTO: Herminapress, archiv MAFRA

Místo scénářů nebo tenisových raket budou mít teď v rukách spíš plenky.
Přírůstky do rodiny totiž očekávají mnohé seriálové celebrity jako Aneta Krejčíková
či Kristýna Leichtová, ale i tenisový pár Radek Štěpánek-Nicole Vaidišová.
SOUROZENCE
„NADĚLIL JEŽÍŠEK“
Ve svých 40 letech se druhého
potomka dočká herečka Jitka
Čvančarová. Na miminko se těší
společně s manželem tanečníkem
Petrem Čadkem. Pár svedla před
lety dohromady taneční show
StarDance. Spolu mají už šestiletou
dceru Elenu, která si o sourozence
dokonce napsala Ježíškovi.

SVATBA, ROZVOD,
NÁVRAT. A TEĎ DÍTĚ

KOTOULEM AŽ NA JEVIŠTĚ
Loni se hvězda seriálu Ulice Aneta Krejčíková stihla zasnoubit se svým přítelem
tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem a letos už se raduje z těhotenství.
„Ano, je to tak. Jsem těhotná a šťastná. Oba jsme si to přáli a opravdu jsem
zvědavá, jak nám to maličké změní život,“ pochlubila se před nedávnem 26letá
herečka, která zažila kuriózní žádost o ruku. Její přítel před ní totiž poklekl
na jevišti. „Vůbec jsem to nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem. On je tělocvikář,
sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala
jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla
žádost o ruku,“ vzpomínala Krejčíková.

Znovuobnovená láska Radka
Štěpánka a Nicole Vaidišové
před časem mnoho lidí
překvapila. Tenisový pár si řekl
své ano v roce 2010, o tři roky
později ale následoval rozvod.
Štěpánek pak nějaký čas chodil
s další tenistkou, wimbledonskou
vítězkou Petrou Kvitovou. Dnes
je ale vše jinak a bývalí manželé
se těší na své první dítě. „Jsem
šťastný, že se s vámi mohu
s Nicole podělit o radostnou
zprávu. V létě se dočkáme
přírůstku do rodiny!“ napsal
na sociální síti Štěpánek.

INZERCE

AUTOVIA.cz - největší výběr přívěsů

Autovia VER 3SKS 2,7T...

Autovia ZV 4000 1,3T B1
4,00x1,32/1,70

Autovia skříň ZV 31 750kg N1...

Tachometr 0 km

Vyrobeno

Tachometr 0 km

Palivo

neuvedeno

Tachometr 0 km

Palivo

neuvedeno

Cena

106 359 Kč

Palivo

neuvedeno

Cena

143 506 Kč

Cena

82 401 Kč

Vyrobeno

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz

Vyrobeno

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz
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KDYŽ SE SPOLKNE
„BABY ZELÍ“
Herečce Marii Doležalové se
těhotenství podařilo před
médii utajit do pátého měsíce.
V březnu se s rostoucím bříškem
sama vtipně pochlubila na sociální
síti. „Prej jestli je možný, že jsem
tak tlustá. Nejsem, já jsem jenom
spolkla malý zelí. Takzvaný baby
zelí. Na který se už moc moc
moc těšíme!“ napsala. Otcem je
hereččin partner Marek Zelinka,
se kterým se dali dohromady díky
taneční soutěži StarDance. Tu jako
pár v roce 2015 vyhráli.

S RODINOU Z PRAHY
NA MORAVU
Také 32letá Dominika
Mesarošová, která proslula
svými silikonovými přednostmi,
na jaře ohlásila, že je
v požehnaném stavu. „Prožívám
to nejkrásnější období svého
života a těšíme se z překrásného
zázraku, který byl počat z obrovské
oboustranné lásky. Milujeme tě!
máma&táta,“ napsala blonďatá
modelka na sociální síti.
Svého prvního potomka čeká
s brněnským podnikatelem, kvůli
kterému před časem přesídlila
do moravské metropole.
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„VELKÁ SMEČKA ASI NEHROZÍ“
V závěru léta by měla přivést na svět svého prvního
potomka Kristýna Leichtová, kterou proslavil
zejména sitcom Comeback. Dvaatřicetiletá herečka
nyní plánuje společnou budoucnost se svým
partnerem, který je šéfem činohry Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch
Štěpánek.. Jak ale přiznává, původní plány pořídit si
kopu dětí ji už opustily. „Dřív jsem si říkala, že bych
brala velkou rodinu, ale čím jsem starší, tím víc si
říkám, že jedno nebo dvě. Asi velká smečka nehrozí.
Ale pak můžu mít čtyřčata a to stejně neovlivním,“
nechala se slyšet nastávající maminka.
INZERCE
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Havlíček pro Impuls: Nedělejme z jídla vědu
ČR | Univerzální recept na úpravu váhy?
Podle specialisty na výživu Petra Havlíčka neexistuje. Z jídla podle něj přesto
nemá smysl dělat přehnaně velkou vědu.
„Někdy se ve zdravé výživě dostáváme
do naprostého absurdistánu a zapomínáme na zdravý selský rozum, na kupecké
počty a na to, že věci vymyšlené už tady
jednou byly a je potřeba je jen trošičku modifikovat,“ říká Havlíček, který byl hostem ranního vysílání Rádia Impuls. Stravování je podle něj opředené nesmyslnými

mýty. Trendy se
navíc střídají tak
často, že ani pohled na to, co je
zdravé, není v průběhu času jednotný a neměnný.
„Vajíčka jsou
ukázkový příklad toho, jak se pohled na výživu vyvíjí. Od názoru, že ten, kdo jí vejce, umře
na kardiovaskulární onemocnění, po

současné hlasy, že kdo nejí vajíčka, ten
zemře na kardiovaskulární onemocnění,“ zmínil jeden z největších paradoxů
ze světa zdravé výživy.
Pokud není vaše postava ideální, není
také namístě svádět vše na genetickou výbavu. „Je pravda, že geny nás určitým způsobem formují, ale některé geny jsou zapnuté a projeví se a některé jsou vypnuté
a je otázka kdy a zda vůbec se některé
spouštěče objeví,“ vysvětlil výživový expert, který zdůraznil, že větší část odpo-

vědnosti za to, jak jsme na tom s váhou,
neseme my sami. „I když má dívka malý
zadek, nikdo není psáno, že jí jednou nebude viset až po kolínka. Asi nebude nikdy široký, protože má dotyčná geneticky
danou užší pánev, ale pokud bude žít vysloveně nezdravě, tuk se na něm samozřejmě vytvořit může,“ dodal s tím, že Češi
kvalitu a složení své stravy stále spíše zanedbávají. „Tady se sice hodně mluví, ale
málo koná. Ostatně jako vždycky,“ nešetřil kritikou Havlíček.
(vrm)
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TRAVNÍ TRAKTORY VARI

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

DVOUNOŽOVÝ
ŽACÍ SYSTÉM











travní traktory s elektrostartem
výkonné motory GGP Loncin
hydrostatické převodovky
dvounožový žací systém
šíře záběru 84 a 98 cm
nastavení výšky sečení (7 poloh)
široká 15“ a 18“ kola
zvuková signalizace naplnění koše
nabíječka baterie součástí stroje

Písničku „Sto let“
zakázali. Kvůli
tématu roku 1968

ANTISKALPOVACÍ KOLEČKA
ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Písnička Sto let Mirka Černého to neměla jednoduché, z pultů obchodů musela zmizet ani ne půl roku po svém vydání. „Mohl za to námět, kterým byl
rok 1968. Nic naplat, že text je vlastně
o Americe, Lincolnovi a Kennedym,“
posteskl si interpret a textař Mirek Černý na rádiu Český Impuls AM 981. Písnička Sto let vyšla znovu až po roce
1989. O song Sto let požádal Mirka
Černého Jiří Brabec, který se svým
Country Beatem na přelomu let 1968
a 1969 připravoval svou první desku.
Černému hned naskočily souvislosti
přelomových let s osmičkou na konci.
„Všechno jsme tam ale nedávali, jen ty
hlavní věci. Kdo hledá, najde. Podle
mne je všechno spojeno se vším,“ dodal Mirek Černý.

Ceny
eny travních traktorů
od

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

49 990 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Ostrava,
BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov,
MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870

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

Jsou tedy roky 1848, 78,
1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné,
přičinili se o ně lidé,
nebo jsou řadou, kterou stanovil čas?
(Hudba: J. Brabec, text: M. Černý)
Písnička skupiny Olympic Osmý den
vznikla na poslední chvíli. Proč na ni Petr
Janda i Pavel Vrba spěchali, uslyšíte na rádiu Český Impuls příští středu v 11:30.
Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)
FOTO: Václav Jirsa/Právo/Profimedia

14.5.

slevové
kupony
už v pondělí
v časopise
ona dnes

www.nakupyonadnes.cz

generální
partner

pořadatel

charitativní
partner
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Páv od mnichů je pryč,
další ve větvích stromů

Kolem
třetího roku
života mají první
snůšku. Za tři léta tak
mohou být pávátka.

Jenom pár dní vydrželi
mladí pávové darovaní
benediktiny v zookoutku.
Hned je pustil zloděj
nebo vandal, když
rozlámal jejich příbytek.
Roční ptáci přitom mají
dělat radost a za dvě tři
léta zplodit potomky.
PETR WOJNAR
ČR | V karvinském zookoutku v parku
Boženy Němcové přibylo pět pávů, které přivezl benediktin z nejstaršího mužského kláštera na Moravě František Jan
Teister. Benediktini na opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě chovají pávy již
třetím rokem. Každoročně pak část svého chovu nabízejí na různá místa v republice. Pávi z Rajhradu se tak procházejí například kolem zámku Buchlovice. Ti karvinští si zatím na nové prostředí zvykali v menší voliéře. Ale jen krátce. Voliéru hned poničil zloděj nebo
vandal a ptáci se rozletěli po okolí obory. Jeden zmizel úplně a další čtyři zůstali vysoko ve stromech. Chovatelé je
tak museli lákat zpět.
Původně v Karviné našli nový domov dva samečci a tři samičky. Mají

Benediktin František Jan Teister přivezl spolu se zahradnickým mistrem do Karviné pětici pávů. Jsou mezi nimi dva
samci a tři samičky, páv je totiž harémový pták.
FOTO | PETR WOJNAR
zpestřit složení zvířectva tamního zookoutku. V něm se už delší dobu nachází
rodina koz, srnky i jeleni. „Páv se potřebuje adaptovat na nové prostředí, což
potrvá pár týdnů,“ vysvětloval František Jan Teister. Karvinští pávi jsou te-

prve roční. Na potomky si tedy budou
muset v zookoutku ještě pár let počkat.
„Kolem třetího roku života mají první
snůšku. Za tři roky tady mohou být
malá pávátka,“ podotkl benediktin.
Chov zvířat v klášteře v Rajhradě má

primárně na starost zahradnický mistr,
v jeho nepřítomnosti se o ně ale starají
samotní benediktini. „Kromě pávů chováme ovce, prasata, slepice, kachny,
krůty, včely a máme i psa,“ dodal František Jan Teister.

Sanremo: Slovenka první, Češka s cenou
ITÁLIE | Při nedávném 9. ročníku mezinárodního pěveckého festivalu Sanremo Junior uspěla Slovenka i Češka. Do
italského lázeňského městečka jely své
země reprezentovat vítězky národního
kola Sanremo Junior CZ/SK, které se
konalo v pražské Hybernii.
Českou republiku zastupovala 14letá
Sofie Fiurášková s písní Because Of
You od Kelly Clarkson, Slovensko zase
14letá Margaréta Ondrejková s písní Before He Cheats od Carrie Underwood.
„Z finále vezeme obrovský úspěch.
Margaréta získala 1. místo a skončila
tak hned za Marií Zhilina z Běloruska,
která se stala absolutní vítězkou festivalu. Sofie pak dostala za svůj výkon ‚Speciální ocenění komise‘. Po minulém
roce, kdy Nela Duchačová ve své kategorii skončila na 2. místě, tak stoupáme
zas opět o něco výše a dokazujeme, že
talenti z České i Slovenské republiky
mohou bez problémů konkurovat světu
a dokonce ho porážet,“ hodnotil Jakub

Ocenění na festivalu Sanremo Junior. Druhá zleva Margaréta Ondrejková,
třetí zleva Sofie Fiurášková.
FOTO | SANREMO JUNIOR

Liegert, ředitel české a slovenské části
soutěže. „Finále Sanremo byl pro mě
skvělý zážitek. Bylo super být týden v
Itálii a zároveň si při tom zazpívat s orchestrem v slavném divadle Ariston. Seznámili jsme se s novými lidmi z různých koutů světa a za to jsem moc
ráda,“ říkala po festivalu Sofie Fiurášková. „Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Nejen samotné vystoupení s orchestrem, ale bylo tam i tolik skvělých
zpěváků z různých zemí! Moc se mi líbil také výlet do Monaka a samozřejmě
moře, u kterého jsem byla poprvé,“ hodnotila svůj pobyt a vystoupení Margaréta Ondrejková.
Ve zbytku týdne se obě dívky podílely na prezentaci České a Slovenské republiky v rámci Světového školního festivalu kreativity GEF. Mezi ostatními
zeměmi, které se Sanremo Junior letos
zúčastnily, byly například USA, Panama, Itálie, Ukrajina, Malta, Kazachstán,
Švédsko a další.
(kh)
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér

MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
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Po útoku pitbula přišla žena
o prst na ruce. Nový je z nohy
Olomoučtí chirurgové
mají za sebou unikátní
operaci: pacientce,
které pes ukousl
prostředníček, přišili jako
náhradu prst z nohy.
Díky akutnímu
zákroku se jí do prstu
vrátí hybnost i cit.
PETRA KLIMKOVÁ
ČR | Moderní medicína umí zázraky.
Přesvědčila se o tom na vlastním těle
čtyřiapadesátiletá vrchní sestra chirurgie Hana Koloušková z Olomouce. Její
příběh začal tím, že během venčení bránila svého dvouletého retrívra. Toho při
společné procházce na břehu řeky Moravy napadl jiný pes – útočník při tom
ženě ukousl prostředníček pravé ruky.
A ten se nepodařilo najít.
Lékaři Fakultní nemocnice Olomouc
(FNOL) napadené ženě ruku přesto zachránili. Jako vůbec poprvé při akutním
zákroku přišili této pacientce na ruku
prst z její nohy. Taková operace patří
k ojedinělým nejen v České republice,
ale i na celém světě.

Primář oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc Bohumil Zálešák se svou pacientkou
– vrchní sestrou Hanou Kolouškovou (nahoře).
FOTO | STANISLAV HELOŇA

Útok na cyklostezce
O prst Hana Koloušková přišla druhou
březnovou sobotu, když se s dcerou vydaly venčit jejich psa podél cyklostezky
u řeky Moravy. „Zničehonic se objevil
cizí pitbul a zakousl se našemu Ronymu
do krku. Jeho majitel nebyl v dohledu,
proto jsem neváhala a vrhla se Ronymu
na pomoc. Pitbul se po mně ohnal a já
ucítila strašnou bolest v ruce. Křupla
i kost, jako zdravotnici mi hned došlo,
že poraněný prst je pryč,“ vylíčila Koloušková osudný okamžik.
Sanitka ji pak odvezla na místo, kde
už pětatřicet let pracuje – do Fakultní nemocnice Olomouc. Až tam se odvážila
na svou pravou ruku podívat. Z jejího
prostředníčku zbyl jen horní článek a obnažený mezičlánkový kloub s kouskem
navazující kosti.
Kvůli tomuto zranění se jí okamžitě
ujali plastičtí chirurgové. „Dali mi na
výběr dvě možnosti: buď mít na ruce pahýl, nebo zkusit přenos z nohy na ruku.
Dlouho jsem se nerozmýšlela. Jsem pravák, ruku potřebuji pro své povolání
i každodenní život. Navíc jako pro ženu
pro mě bylo nepřijatelné nemít na ruce
prst,“ vysvětlila, proč kývla na operaci,
která s sebou nese řadu rizik. Za normál-

ních okolností by totiž lékaři prst zašili
a až po delší době přenesli jako náhradní prst z nohy. Takových operací mají
za sebou plastičtí chirurgové Fakultní
nemocnice Olomouc už desítky.

Při odkladu hrozilo
ztuhnutí kloubu
Tentokrát se však poprvé rozhodli k přenosu bezprostředně po úrazu. Haně Kolouškové tak pomohli nejen po estetické stránce, ale dali jí také naději, že se jí
do prstu vrátí cit a bude s ním dokonce
moct i hýbat.
„Po zranění byl zachovaný horní
kloub prstu, vlastně ten nejdůležitější,
ale byl obnažený. Pokud bychom nepřistoupili k akutnímu přenosu, jakékoli

jiné řešení a čekání by vedlo ke ztuhnutí
kloubu a velmi špatnému výsledku pozdější operace,“ uvedl primář oddělení
plastické a estetické chirurgie FNOL
Bohumil Zálešák.
Se sedmičlenným týmem strávil na
sále jedenáct hodin. „Museli jsme nejprve připravit cévy na poraněném prostředníčku, poté jsme odebrali přenášený prst, a zatímco jsme pracovali dál na
ruce, druhý tým uzavřel ránu na noze,“
popsal Zálešák.
Jako náhradu za ukousnutý prst vybrali lékaři třetí prst na pravé noze. „Pro
přenos je vhodnější druhý prst nohy, má
totiž delší a silnější cévy, které se lépe
šijí. V tomto případě jsme ale zvolili
prostředníček. Nejvíc se podobal tomu,
který tam byl předtím – a to nejen dél-

kou a tvarem, ale také podobou nehtu,“
poznamenal primář. Přestože tloušťkou
se náhrada od ostatních prstů na ruce
liší, není to podle Zálešáka žádný handicap: „To později vyřešíme transplantací
tukové tkáně, prst bude téměř stejný.“
Hanu Kolouškovou po zákroku asi
čtrnáct dnů hýčkalo její mateřské oddělení. Vyhráno však ještě neměla. Přenesený prst se dobře neprokrvoval, během
několika hodin mohl odumřít. Lékaři
museli opakovaně čistit cévy a nahrazovat jejich části novými štěpy.
Pacientka přiznala, že si během té
doby sáhla na dno. „Když mě vezli ke
třetí revizi, chtěla jsem, aby už ten prst
dali pryč. Pan primář byl ale tvrdohlavý
a to se vyplatilo. Prst mi zachránili.
Jsem za to vděčná.“
Přestože teď prožívá dvojí bolest, amputovaného prostředníčku na noze nelituje. Navíc i lékaři tvrdí, že odříznutý
prst nebude mít vliv na chůzi pacientky.
Odebrali jej totiž tak, aby zachovali vazby mezi hlavičkami záprstních kostí
a zároveň nezasáhli do příčné klenby.
Naopak prst na ruce má velkou šanci
na téměř dokonalé oživení. „Funkce
ruky by se mohla obnovit z osmdesáti
až devadesáti procent, a pokud se dobře
zhojí i senzitivní nervy, můžeme brzy
dosáhnout i velice dobré citlivosti prstu,“ věří primář Zálešák. Vrchní sestra
Koloušková zase doufá, že už v červnu
se díky tomu vrátí ke své práci na chirurgické jednotce intenzivní péče.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hapka je zpět. Díky dceři
JOSEF VLČEK

P

ražané (a nejen oni) si Petra Hapku moc dobře pamatují. Urostlý,
bělovlasý muž se rád projížděl
hlavním městem na svém Harleyi. „Miláček žen a vetešníků“, jak ho pojmenoval
jeho přítel Michal Horáček, nebo „český
Morricone“, jak mu říkali znalci filmové
hudby, bohém a otec sedmi dětí by se
13. května dožil čtyřiasedmdesáti let.
Skvělá příležitost jeho velké dílo připomenout, řekla si jeho dcera Petra. Ta
dala jeho hudbě nový kabát a tátova odkazu se ujala na aktuálním albu Hapková zpívá Hapku.
Od Hapkova vstupu na scénu je to už
půl století. Tehdy pro Hanu Hegerovou
napsal řadu jejích nejlepších původních
písní, včetně kdysi oblíbené Písně o malíři. Právě na ní Hapka poprvé demonstroval, že umí napsat melodii, která,
aniž by se podbízela, dokáže okamžitě
proniknout do lidské paměti.
Je málo známé, že Hapka už ve svých
dvaceti letech stál za jednou z prvních
nahrávek Karla Gotta. Jeho Malá píseň

P. Hapka v roce 2006. FOTO |

ARCHIV

(Bach se mi přes rameno dívá) patří
k nejefektnějším skladbám, které kdy
mnohonásobný slavík nazpíval.
Po roce 1968 se začal Hapka intenzivněji věnovat hudbě k filmům a televizním inscenacím. Jako mozartovský typ,
schopný ze sebe sypat melodii za melodií, byl režiséry často vyhledáván a není
proto divu, že na jeho kontě najdeme
přes devadesát takových děl. Jsou mezi
nimi například Holky z porcelánu, Buldoci a třešně, Fešák Hubert, Tisícročná
včela nebo televizní seriály Bylo nás
pět a Prima sezóna. Na rozdíl od jiného
mistra filmové hudby Karla Svobody se
ale nikdy nesnažil proniknout za hranice Česka. Někteří z jeho přátel tvrdili,

že se „neuměl prodat“, jiní zase vzpomínají, že ani nechtěl, protože mu stačilo
to, co má. Možná tím Hollywood přišel
o jednoho z nejlepších skladatelů.
Hapka psal i pop hity, třeba Nestůj
a pojď z filmu Páni kluci patří podle statistik Rádia Impuls k nejoblíbenějším
písním Václava Neckáře. Stejně jako Já
se znám, kterou Marie Rottrová nazpívala pro film Léto s kovbojem, nebo Kornova Klaudie a Mít svůj kout od Jitky
Zelenkové. Novou mízu získala Hapkova kreativita po setkání s textařem Michalem Horáčkem. Společná práce odstartovala v roce 1987 okouzlujícími
šansony na desce Potměšilý host, které
napsali pro Hanu Hegerovou.
Z Hapky a Horáčka se stal sehraný autorský tým, který v následujících dvaceti
letech uveřejňoval kolekce písní, jež zadával různým interpretům. Hapka přitom exceloval – nikdo jiný by nedokázal
zhudebnit složité Horáčkovy básně a dát
jim chytlavý kabát. Řada z nich se stala
opravdovými trvalkami, ale stejně důležitá byla jejich společná schopnost ukázat
zpěváky v úplně jiných podobách, než

jak je známe. Díky Cizí ženě v cizím pokoji se z potrhlého rockera Kocába stal
v roce 1988 šansoniér. Totéž se dvojici
povedlo s Danem Landou nebo s Jaromírem Nohavicou. Společně objevili tak
originální osobnosti jako slovenskou zpěvačku Szidi Tobias nebo moravského samorosta Františka Segrada.
Hapka si získal pozornost také jako
zpěvák. Nebo spíš nezpěvák, kterému
nešlo ani tak o přesnou intonaci jako
o emoci. Dokázal být vzrušený a afektovaný, démonický i neohrabaně něžný,
ale vždy přesvědčivý. Poprvé jsme ho
mohli slyšet v roce 1980 ve filmu Krakonoš a lyžníci, kde zpíval píseň On je
náš pán. Pak se objevily horáčkovské
kreace Buřty, pivo, nenávist, Kocour se
schoulil na tvůj klín nebo Dívám se, dívám. Naposledy si zazpíval v méně známém Horáčkově projektu O lásce, cti
a kuráži. V cyklu villonských balad, které zpívala Lucia Šoralová, se objevil
v písni Nachytaná v nedbalkách, ale na
jeho hlase už byla znát vážná nemoc.
Hapka zemřel 25. listopadu 2014 v pouhých sedmdesáti letech na zápal plic.
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Kosmatice jako
„řízky chudých“
Smažené bílé květy černého bezu chutnaly už
našim předkům. Oběd pořídili skoro zadarmo, bez
přinesli ze stráně a brambory vykopali na zahradě.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Pro „řízky chudých“ babička vyrážela zkraje léta na zahrádku nebo na nejbližší stráň, kde právě zářily bílé květy
černého bezu. Natrhala jich plno a namočila do slané vody, aby je zbavila
brouků a nečistot. Pro smaženou kosmatici jsou nejlepší zpola rozvité květy
bezu. S novými bramborami přelitými
máslem bývají zdravou pochoutkou.
Kosmatici můžeme ale osmažit i nasladko – Italové tomu říkají fiori di sambuco fritti. Také vy si můžete udělat
sladkou verzi, pak ale smažte kosmatici
na másle, nakonec ji pocukrujte a posypte skořicí. Osmažený řízek můžete také
potřít medem. Jiná sladká varianta doporučuje přidat do těstíčka sladké bílé
víno a trošku skořicového cukru.
V některých zemích se smažené květy černého bezu podávají s tvarohem,
jinde s jogurtem. Většinou jde o sladkou verzi. Angličané tomu říkají
flowers of elder, Švédové Fläderblommor. Existuje také irský, přesněji řečeno keltský recept. Naši sousedé v rakouském regionu Waldviertel a také Bavoři připravují Holunderküchlein s čer-

ným pivem. Tentýž recept najdeme jak
v jižních Čechách, tak v Podkrkonoší.
Akademický malíř Michael Rittstein
zná kosmatici nejen jako jídlo, ale vidí
v ní i věc výtvarného zájmu. „Bílé květy černého bezu by se daly zajímavě
zpracovat. Možná to zkusím. Na šumavské vesnici, kde mám chalupu, je černého bezu v tomto období hodně, dokonce
i v mé zahradě nějaký roste. Na smažené kosmatici si pochutnávám každý rok
nejméně jednou. Nejraději ji mám s
bramborovou kaší a osmaženou cibulkou,“ vysvětluje Rittstein, šéf malířského ateliéru na Akademii výtvarných
umění.
(kor, VLADIMÍR POŠTULKA)

FOTO | JONATHAN BILLINGER, PROFIMEDIA

„

Na smažené
kosmatici si
pochutnám každý rok.

Fiori di sambuco fritti podle italské babičky
Příprava pokrmu pro 6 osob: Nasbíráme košík rozkvetlých bílých květů černého
bezu. Mají tendenci rychle usychat, proto je v kuchyni ponoříme stopkami
do nádoby s vodou. Suroviny: čerstvě natrhané květy bezu. Na těsto: 125 g hladké
bílé mouky, 1 vejce, 25 g másla, 1/2 sklenice mléka, cukr, olivový olej na smažení.
Postup: Odstraníme silnější stonky a promyjeme květy vodou. Jemným protřepáním
z nich odstraníme přebytečnou vodu i nečistoty. Položíme květy na čistý hadřík
a necháme je vyschnout po dobu přípravy těsta. Smícháme vajíčko s moukou,
mlékem, čajovou lžičkou cukru a máslem roztaveným při nízké teplotě. Namočíme
květy tak, aby je těsto dobře obalilo, a smažíme je ve vroucím oleji. Když jsou
krásně do zlatova, vyndáme je, necháme okapat a vysušit na papírovém ubrousku.
Pro ozdobu i chuť osmažené květy posypeme granulovaným cukrem či skořicí.

Smažená kosmatice podle Michaela Rittsteina

Malíř Michael Rittstein s oblíbeným
bezem.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

Suroviny na 4 porce: 12 květů černého bezu, 1 vejce, 50 g mouky, 1 dl piva, 5 lžic
slunečnicového oleje, pepř, sůl. Postup: Květy musejí být čerstvé, utržené těsně
před použitím. Odstřihneme je nůžkami tak, aby měly delší stopku. Květy pečlivě
opereme (zbavíme případného hmyzu) a opatrně osušíme. Připravíme si řídké těsto
z hladké mouky, piva, vajec a soli. Místo piva můžeme použít mléko. Těsto opepříme
a mírně našleháme. Celý trs uchopíme za dlouhý stonek (proto musí být dlouhý) a
namočíme do těsta. Řízky krátce osmažíme na rozpáleném oleji dozlatova, potom
dlouhý stonek odstřihneme a řízek obrátíme, aby se mohl opéct i z druhé strany.
Podáváme s vařenými novými brambůrkami, případně s bramborovou kaší. Řízky
můžeme pokapat troškou tatarské omáčky.
Zdroj: lidovky.cz
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MS v hokeji 2018

UŽIJOKSEJII

MS V H

Mladí už mi nevykají,
říká „mazák“ Gudas
mladých hráčů. Vidíte v nich potenciál, že udrží reprezentaci na stejné
úrovni?
Myslím, že jo. Funguje to i v ostatních
týmech, které berou mladé hráče. Amerika bere mladé už léta, dává se prostor
novým. Je to něco, co funguje, tak proč
ne? Uvidíme, jak se to letos vyvrbí.

A

S FORTUN
TV!

Myslíte, že už nastala doba na přerod? Abychom nezaspali jako Slováci?
Myslím, že i loni bylo v týmu pár mladých kluků. Vždycky se bere pár mladých, aby získali zkušenosti. Letos
jsme v podstatě nezkušený tým, ale zatím se nám to vyplácí.

A BONUS

600 KČ

É
PRO NOV
HRÁČE

www.ifortuna.cz

Radko Gudas nejde při hře pro ránu daleko.

FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Sám toho v reprezentaci moc neodehrál, je teprve
na druhém mistrovství světa, přesto už je za mazáka.
Ve 27 letech. „V obraně jsem dokonce nejstarší,“
usmívá se hokejista Radko Gudas, hráč Philadelphie.
ČR | Řízný bek Radko Gudas, který se
zúčastnil loňského světového šampionátu a olympijských her v Soči v roce
2014, si v této sezoně NHL v dresu Philadelphie Flyers připsal v 70 zápasech
16 bodů za dvě branky a 14 asistencí.
V šesti zápasech play off nebodoval.
V základní části nasbíral 83 trestných
minut. Na přelomu listopadu a prosince
si odpykal desetizápasový trest za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta. Mladé obraně českého národního týmu má na šampionátu dodat zkušenost i ráznost.

Už vám mladí přestali vykat?
Jo, to se už povedlo. Vyřešili jsme si to.
Cítíte povinnost mladé učit?
Na začátku je potřeba si něco říct, což
zvládá úplně bravurně Tomáš Plekanec.
Je schopen vytáhnout malé detaily, které se neřeknou. I během zápasu si něco
řekneme. Důležité je ale jít příkladem.
Když něco sám děláte, mladí to pak budou dělat taky. Ale nebojím si vzít slovo v kabině, když je potřeba.
Letos je to poprvé, co je na MS tolik

V obraně je největším talentem Filip
Hronek. Co na něj říkáte?
Zápas proti Švédům se mu povedl úplně
neuvěřitelně. Jsem rád, že máme mladé
talenty, kteří podle mě udělají díru do
hokejového světa. Hronek klidně může
příští sezonu prorazit do NHL. Detroit
shání obránce jako je on. Šanci určitě
má.
Jste při šampionátu v kontaktu se
svým tátou (bývalý reprezentační
bek Leo Gudas, pozn. red.)?
Jo jo, píšu si s ním. Pořád mi zdůrazňuje, abych víc střílel a dával víc gólů. Zatím jsem to nenaplnil. Ale pár střel jsem
už měl, které tam skoro padly. (jat, re)

PROGRAM
Zbývající zápasy českého týmu
v základní skupině šampionátu
Pátek 11. 5. od 20:15
Bělorusko – Česko
Neděle 13. 5. od 16:15 Francie – Česko
Pondělí 14. 5. od 20:15 Česko – Rakousko
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MF varuje: Účastí na hazardní
hře může vzniknout závislost!
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Adriána Gažová (27)

Je na mateřské dovolené s dvouletým synem, přes rok je vdaná. Doma v Přerově
chovají kocoura, vodní želvu a dvě andulky. Její hlavní motivací je výhra. Část peněz uloží na koupi
domečku a za zbytek nakoupí něco pro
radost synovi, manželovi i sobě. Má
ráda maso, zeleninu, pečivo, ovoce a
vnitřnosti. Nesnáší houby, ryby, mořské plody, nikdy by nesnědla dršťky.

Úterý: Anežka Motyčková (64)

Celý život dělala ostrahu v továrnách. Má i
pedikérský kurz, ale
už je v důchodu. Po
dvaceti letech se s prvním manželem rozvedla a znovu se vdala.
Druhý manžel jí ale zemřel. Nyní žije s
přítelem v domku a má dvě vnoučata.
Když zvítězí, peníze utratí za dovolenou, protože moc ráda cestuje. Mezi její
oblíbená jídla patří řízek s bramborovým salátem nebo zelí. Nikdy by nesnědla šváby a jiný hmyz.

Středa: Barbora Klimovičová (20)

Je na mateřské dovolené, o víkendech dojíždí na školu do Brna.
Její motivací je výhra.
Pokud by to vyšlo, pořídí si nové vybavení
do bytu, dokončí autoškolu a podnikne pěkný výlet s rodinou.
Mezi její oblíbená jídla patří svíčková,
maďarský perkelt a domácí vývar, má
ráda chuť chilli a zázvoru. Nesnáší plísňové sýry, nemusí játra.

Česká republika

Taktika, z níž bolí hlava
Do Olomouckého kraje, převážně na Hanou, se vypraví pořad Prostřeno!
ČR | Mezi docela mladou partou soutěžního pořadu Prostřeno! se důchodkyně
Anežka bude cítit trochu nesvá. Pánové
a nejmladší Bára si ze začátku postěžují, že jídlo je moc retro, jenže i oni (kromě Jiřího) sami paradoxně přispějí do
„komunistických old school“ jídelníčků. Kdo se bude v Olomouckém kraji radovat z výhry 60 tisíc korun?
Mladé mamince Adriáně soupeři „naloží“ dost kritiky. Hlavně Bára a Jiří
jsou v pondělí u stolu slyšet. Nevybíravě hovoří i Martin, který se na české
menu dívá až ideologickými brýlemi.
Nicméně i Jiří má pocit, že na takové jídlo by si mohl zaskočit do bufetu, na Prostřeno! má vyšší nároky.
V úterý si důchodkyně Anežka přichystá zelí, kachní stehna a plněné
bramborové knedlíky. Stehno se pánům
nezdá dostatečně křupavé a knedlíky
jsou trošku rozvařené. Ale celkově je to
klidný večer s decentní zábavou.
Potetovaná Barbora ve středu úplně
vybouchne. Dosud sebevědomé a kritické Báře se nebude dařit v žádném směru, a o to je to pro mladou maminku trapnější – dojde i na slzičky zoufalství.
Prostě, opět se potvrdilo, že pýcha předchází pád. Místo hráškové pěny podávala uplakaná hostitelka spíš hráškový
krém, smetany asi do jídla přidala moc,

Pátek: Martin Jedlička (41)

Podniká, má spediční
firmu. Je čtyři roky
rozvedený a má dvě
děti. Je zadaný. Do pořadu ho přihlásila maminka. Pokud vyhraje,
peníze použije na dokončení dětských pokojů v patře svého
rodinného domu. Není moc vybíravý,
mezi jeho oblíbená jídla patří chilli con
carne. Nesnáší dršťkovou polévku, krevety a ústřice – ty by nikdy ani nepozřel. Při stolování mu vadí nepohoda.

nepovedlo se ani domácí pečivo. Vývar
byl přepepřený až k nepoživatelnosti,
knedlíčky z drůbežích jater nedovařené
a přeschlé nudle nešly ani nakrájet. Karlovarské knedlíčky ke králíkovi na víně
Bára vůbec nestihla, tak Adriána dostala spásný nápad: „Dejme si ho s chlebem!“ A hruškový koláč se připálil.
Ve čtvrtek dojde na prvního z vařících mužů. Jiří je bývalý voják, má své
konspirační teorie. V pořadu Prostřeno!
prý bývá spousta věcí nahraných a zinscenovaných. Třeba také podplacení
taktici… Je to snad Bára? Jiří proto
chce natáčení pěkně prozkoumat zevnitř. Včera se bavil nad Bářiným nepovedeným výkonem on sám, dnes si z Jir-

FOTO | FTV PRIMA

ky utahuje Bára. Co hostiteli nakuká?
Rozvedený podnikatel Martin pozve
své hosty do ještě rozestavěného domu
s komfortní kuchyní. V pátek začne netradičně. Valašský frgál s hruškami a
drobenkou jako předkrm? Hostitel se
tváří, proč ne, když polévka a hlavní
chod jsou slané. To jsou, a hodně. Kdo
má rád sladké i slané, si tedy u Martina
užije. U stolu se pořád rozebírá středa a
čtvrtek, Bára i Adriána pořád něco řeší,
Anežku z toho už bolí hlava, pánové
tomu už ani nerozumějí.
Najde Jiří toho podplaceného taktika? Dívejte se a hlasujte. Sledujte Prostřeno! každý všední den v 17.50 na televizi Prima.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Křupavé smažené tofu s arašídovou
omáčkou z Thajska

Čtvrtek: Jiří Pelikán (36)

Je profesionálním řidičem. Pracoval šest let
u armády, jeden turnus strávil v polní nemocnici v Afghánistánu. Žije v rodinném
domě. Do pořadu se
přihlásil sám, aby překvapil partnerku a
zaplatil jim letenky na dovolenou do
Thajska. Má rád skoro vše, mezi jeho
oblíbená jídla patří mořské plody. Nesnáší koprovku.

Na Hané to bude ode zdi ke zdi. Chvíle utahování i slzičky.

a ocet v kastrolku a zahřejeme, než se
cukr rozpustí. Přimícháme arašídové
máslo, kokosové mléko a necháme prohřát. Posypeme posekaným koriandrem
a chilli papričkou.

čatového protlaku, 3 lžíce sladké papriky, 2 až 3 kostky bujónu, 2 lžičky kmínu, hrst majoránky, 2 stroužky česneku,
sádlo, cibule, pepř. Postup: Množství

Čočková polévka s uzeným žebírkem
a bramborem

Ingredience: 2 balení (po 300 g) pevného tofu, olej na hluboké smažení. Arašídová omáčka: 1 čerstvý kořen posekaného koriandru setého, 1 malá čerstvá
chilli paprička (najemno posekaná),
2 stroužky rozdrceného česneku, 1 lžíce
cukru, 2 lžíce octa rýžového nebo
jablečného, 6 lžic jemného arašídového
másla (nebo rozmixovaných arašídů na
pastu), 4 lžíce kokosového mléka z konzervy. Postup: Tofu zabalíme do tří vrstev papírové utěrky, nahoru položíme
destičku a zatížíme. Necháme stát čtyři
hodiny. Před podáváním nakrájíme tofu
na dvoucentimetrové kostičky. Osmažíme je v hluboké pánví do hněda a papírovou utěrkou osušíme přebytečný tuk.
Podáváme horké s arašídovou omáčkou. Ozdobíme chilli papričkou a čerstvým koriandrem. Arašídová omáčka:
Smícháme koriandr, chilli, cukr, česnek

Ingredience: čočka, uzené žebírko,
2 brambory, majoránka, česnek, sůl,
pepř. Postup: Čočku si přes noc namočíme. Uzené žebírko uvaříme doměkka
asi za hodinu a půl, maso obereme a nakrájíme. Uzený vývar použijeme k vaření čočky, přidáme brambory nakrájené
na kostičky, dochutíme majoránkou,
solí, pepřem, přidáme česnek, zásmažku a nakonec uzené maso.
Guláš s domácím knedlíkem
Ingredience: hovězí maso (nejlépe z
kližky), 2 stroužky česneku, 1 lžíce raj-

cibule by mělo být stejné jako množství
masa. Hovězí si nakrájíme na kostky, cibuli nadrobno. V tlakovém hrnci necháme na sádle zesklovatět cibuli, přidáme
nakrájené maso, které zatáhneme. Přidáme lžíci rajčatového protlaku a necháme mírně osmahnout, aby ztratil kyselost. Plamen hořáku stáhneme na minimum, aby maso pustilo co nejvíce šťávy. Přidáme bujóny, kmín, papriku, zalijeme vodou a tlakový hrnec uzavřeme.
Vaříme 30 minut. Po otevření zkontrolujeme, zda je maso dostatečně měkké.
Přidáme hrst majoránky a postupně přidáváme tmavou zásmažku, až do požadované konzistence omáčky. Úplně na
závěr přidáme stroužky prolisovaného
česneku. Guláš podáváme s knedlíkem.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. května 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Výměna 6.45 Polopatě 7.35 Čert a Káča
8.20 Gejzír 8.50 Otec Brown VI (8/10) 9.35
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Jak se stal švec Dratvička tchánem
pana krále 14.00 Svědectví čarovného zvonu
14.35 Za trnkovým keřem 15.50 Ikarův pád
17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Milesova vesmírná dobrodružství (15, 16)
7.05 Kačeří příběhy (28, 29) 7.55 Spongebob
v kalhotách IX (6) 8.15 Krok za krokem VII 8.40
SuperStar 11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 14.05 Víkend 15.05
Ztraceni v moři 17.20 Můj auťák Brouk 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Powerpuff Girls 6.55 Transformers:
Roboti v utajení (11) 7.25 Ninjago 7.50 Jen
počkej, zajíci! 8.20 M.A.S.H (188) 8.50 M.A.S.H
(189) 9.20 Autosalon 10.40 Bikesalon 11.05
S pravdou ven 12.05 Máme rádi Česko 13.50
Policajti z centra (8) 15.00 Vraždy
v Midsomeru XI 17.05 Nezlobte dědečka.
Komedie (ČR, 1934). Hrají: V. Burian, Č. Šlégl,
A. Mandlová, H. Vítová, V. Trégl a další. Režie
K. Lamač 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.45 Hrdinové: Znovuzrození (6) 7.35 Letopisy
rodu Shannara II (4) 8.30 Top Gear: Nejhorší auto
všech dob 9.35 Pevnost Boyard (8) 12.05 Re-play
12.35 COOL e-sport 13.10 Futurama VII (11) 13.40
Simpsonovi XXI (20-23) 15.40 Futurama VII (12)
16.05 Věk draků 17.55 Simpsonovi XXII (1) 18.30
Simpsonovi XXII (2) 18.55 Simpsonovi XXII (3, 4)
20.00 Tučňáci z Madagaskaru 22.05 Vetřelci 0.55
Agresivní virus III (6)

20.00 Všechnopárty
Speciální vydání oblíbené talk
show Karla Šípa, ve kterém se
představí nejzajímavější zpěváci
české populární hudby
20.57 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.00 Eurovision Song Contest 2018
Přímý přenos 63. ročníku
Eurovision Song Contest
jde do svého finále
0.40 Columbo
Vražda škodí zdraví. Krimiseriál
(USA, 1991). Hrají P. Falk,
J. Goingová, T. Calabro a další.
Režie A. J. Levi
2.10 Banánové rybičky
2.45 Zahrada je hra
Silná vrstva rašeliny – pomoc
nejen pro rostliny
3.25 Sama doma
4.55 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.05 Krimi

6.25 Soudní síň 7.20 Policisté v akci 8.20 Soudní
síň – cz 9.20 Interaktivní teleshopping 10.20 Hlas
zlomeného srdce 12.20 Okres na severu (4/13)
13.40 Vlci (37, 38) 15.40 Soudní síň 16.45
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (7/13) 21.30 Česko Slovensko
má talent 3 23.50 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Soudní síň 7.55 Rodeo a Julie 9.50
Interaktivní teleshopping 10.50 Česko Slovensko
má talent 3 13.00 Inženýrská odysea (7/13) 14.10
Velká filmová loupež 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Dobrá karma,
komedie (USA, 2009) 0.15 Nová zahrada

PONDĚLÍ 5.35 Noviny 6.15 RANNÍ Noviny 8.10

Soudní síň – cz 9.45 Ochránci 10.45 Medicopter
117 (34/82) 11.45 Nákupní maniačky 12.50 Zoo
(49) 14.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velká filmová loupež 22.05 Rodeo
a Julie 0.00 Medicopter 117 (34/82)

SÉRUM PRAVDY

DRAMA

20.20 Stážista
Komediální drama (USA, 2015)
22.40 Nonstop
Akční thriller (Fr./USA/VB, 2014)
0.45 Rudá voda
Thriller (USA, 2003)
2.25 Krok za krokem VII (4)
2.45 Volejte Novu
3.30 Co na to Češi

ÚTERÝ 9.10 Policisté v akci 10.10 Soudní síň –

cz 11.00 Medicopter 117 (35/82) 12.00 Nákupní
maniačky 13.05 Zoo (50) 14.10 Soudní síň 17.05
Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Vztah pro psa
22.10 Vlci (39) 23.10 Klaun (26)

STŘEDA 9.10 Policisté v akci 10.05 Soudní síň –

cz 11.00 Medicopter 117 12.00 Nákupní maniačky
13.05 Zoo 14.10 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 3 22.45
Dr. Dokonalý 23.45 Klaun 0.45 Medicopter 117

ČTVRTEK 8.10 Soudní síň 9.10 Policisté v akci

10.10 Soudní síň – cz 10.55 Medicopter 117 11.55
Nákupní maniačky 13.00 Zoo 14.05 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena z mých
snů 22.25 Vlci 23.25 Klaun 0.25 Medicopter 117

PÁTEK 9.00 Policisté v akci 9.55 Soudní síň –

cz 10.50 Medicopter 117 11.50 Nákupní maniačky
12.55 Zoo 14.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Okres na severu 21.20 Láska na celý
život 22.50 Ochránci 23.45 Medicopter 117

20.15 V. I. P. vraždy II (6)
Marod na skok. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
21.35 Profesionál
Akční film (USA, 2001). Hrají
T. Sizemore, S. Seagal,
D. Hopper, J. Pressly, P. Greene
a další. Režie A. Pyun
23.35 Městečko Urbino:
Vražda v olivovém háji
Krimifilm (N, 2016). Hrají
T. Arango, S. Bernardin,
P. Carlucciová a další. Režie
U. Janson
1.35 Vraždy v Midsomeru XI
Stíny minulosti. Krimiseriál
(VB, 2008)
3.30 Karanténa 2: Terminál
Horor (USA, 2010). Hrají
M. Masöhnová, J. Cooke a další.
Režie J. G. Pogue

Relax
SOBOTA 11.45 Vědmy radí 15.10 Cirkus Cirkus

15.30 Novotný za humny 16.30 Filmové novinky
17.00 Indian – Pořad o hrách 17.30 Na pohodu
s Heidi 18.20 Novotný za humny 18.30 Haló, tady
RELAX 19.00 Zvěřinec 19.30 Divoký anděl 20.25
Sobotní zábava 21.30 Krampovoloviny 22.30
7 pádů Honzy Dědka 22.55 Haló, tady RELAX
23.20 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí

NEDĚLE 10.25 Zvěřinec 10.55 Relax na špacíru
11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45
Vědmy radí 15.10 Cirkus Cirkus 15.30 Novotný za
humny 16.30 Filmové novinky 17.00 Indian –
Pořad o hrách 17.30 Na pohodu s Heidi 18.20
Novotný za humny 19.30 Divoký anděl 20.25
Krampovoloviny 21.25 Poslední zhasne 22.50
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí
PONDĚLÍ 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampo-

voloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10
Filmové novinky 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy
22.35 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

Nova Cinema
6.00 Císařovy nové šaty 7.05 Námořní vyšetřovací
služba VIII (8, 9) 8.45 Odložené případy IV (21, 22)
10.25 Sherlock Holmes: Jak prosté (23, 24) 12.35
Šípková Růženka 14.00 Šifra Karla Velikého 16.15
Happy Feet 2, animovaná komedie (Austr., 2011)
18.00 Sami v poušti, dobrodružný film (USA, 1993)
20.00 Alenka v říši divů, fantasy film (USA, 2010)
22.00 V jako Vendeta, sci-fi film (N/VB/USA,
2005) 0.25 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení (10) 7.35 Nexo
Knights III (6) 8.05 Powerpuff Girls 8.25 Zprávy
FTV Prima 9.35 Vítejte doma! IX (20, 21) 11.20
Šíleně smutná princezna 13.15 Valentino 15.25
Zpívání v dešti, muzikál (USA, 1952) 17.40 Servírka,
romantická komedie (USA, 2007) 20.00 Čtyři
pírka – zkouška cti, válečný film (USA/VB, 2002)
22.45 Krokodýl zabiják, thriller (USA, 2007) 0.40
Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

ÚTERÝ 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovoloviny

16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Indian
18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00
7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

STŘEDA 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovolovi-

ny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Relax na
špacíru 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl
20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální
zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

ČTVRTEK 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Zvěřinec
18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00
7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy
22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

PÁTEK 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí

15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor
z hor 18.10 Zvěřinec 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.05 Poslední zhasne 23.45 Vědmy radí
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neděle 13. května 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
15.05
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.09
22.10
23.40
1.10
1.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Angličanka
6.45 Po stopách hvězd 7.15 Úsměvy
Terezy Brodské 7.55 Podezření 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (6/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O víle Arnoštce
O chudém královstvíčku
Jaké vlasy má Zlatovláska
Zdivočelá země (18, 19/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Bůh s námi – od defenestrace
k Bílé hoře
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Inspektor Banks II
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
5.55
6.05
6.35
7.20
7.45
8.55
9.45
10.45
11.45
14.10
16.10
17.40
19.30
20.25
23.35
0.05
1.35
3.05
4.00
4.55

Oggy a Škodíci VI (47)
Milesova
vesmírná dobrodružství (17)
Kačeří příběhy (30, 31)
Spongebob v kalhotách IX (7)
Král zlodějů
Z pekla štěstí (2)
Robinsonův ostrov II (27)
Robinsonův ostrov II (28)
Kopí osudu
Maska
Komedie (USA, 1994)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Maska
Komedie (USA, 1994)
Krok za krokem VII (5)
Seriál (USA, 1997)
Král zlodějů
Novashopping

6.40
6.55
7.25
7.50
8.25
9.25
9.55
11.00
11.55
12.50
13.25
14.15
16.15
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.30
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (12)
Ninjago
M.A.S.H (190)
Největší tankové bitvy (1)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (6)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru XI
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Krycí jméno Donnie Brasco
Thriller (USA, 1997). Hrají
J. Depp, A. Pacino, M. Madsen
a další. Režie M. Newell
Bikesalon
Největší tankové bitvy (1)
Vraždy v Midsomeru XI

6.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (10) 7.10 Síla
lásky 9.05 Sami v poušti 11.30 Happy Feet 2 13.10
Alenka v říši divů, fantasy 15.05 Tělo jako důkaz II
(13-15) 17.40 Stážista, komediální drama (USA,
2015) 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013) 22.00
Ninja Assassin, akční film (N/USA, 2009) 23.45
V jako Vendeta, sci-fi film (N/VB/USA, 2005)

Prima cool
6.35 Hrdinové: Znovuzrození (7) 7.30 Letopisy
rodu Shannara II (5) 8.25 Top Gear XXIII 9.40
Pevnost Boyard (9) 12.10 Cool Wave 12.45
Bikesalon 13.15 Futurama VII (12) 13.45 Simpsonovi
XXII (1-4) 15.45 Futurama VII (13) 16.10 Tučňáci
z Madagaskaru 17.55 Simpsonovi XXII (5-8) 20.00
Transformers 23.00 Exorcista II (8) 23.55
Vikingové II (10) 0.55 Agresivní virus III (7)

Prima Max
8.15 Transformers: Roboti v utajení (11) 8.40 Nexo
Knights III (7) 9.10 Powerpuff Girls 9.30 Zprávy
FTV Prima 10.45 Vítejte doma! IX (21, 22) 12.30
(J)elita ze střídačky 14.25 Nezlobte dědečka 16.00
Holka na stěhování 17.50 Pidihajzlík 20.00 Twilight
sága: Rozbřesk (1/2), dobrodružné fantasy (USA,
2012) 22.25 Profesionál, akční film (USA, 2001)
0.25 Krycí jméno Donnie Brasco, thriller (USA, 1997)

pondělí 14. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (8/10)
9.55 168 hodin 10.30 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 A máte nás, holky, v hrsti
14.45 Za trnkovým keřem
15.55 To je vražda, napsala 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 Případy 1. oddělení (18/22)
21.05 Maruška
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Stav ohrožení
22.55 Na stopě
23.15 Podezření
0.15 Čtyři v tom 4 (6/6)
1.05 GEN – Galerie elity národa
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.45
9.05
10.00
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
1.15
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3465)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (6)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (203)
Odložené případy IV (23, 24)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3466)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (43)
Robinsonův ostrov II (29)
Beze stopy II (20)
Odložené případy IV (23, 24)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (11)
Beze stopy II (20)

6.40
6.55
7.40
8.30
9.05
9.35
10.30
12.25
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.45
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (5)
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Pírka ve větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (98)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (14, 15)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)

5.30 Nová cestománie 5.55 Síla lásky 7.50 Sami
v poušti 9.40 Ztraceni v moři 12.10 Alenka v říši
divů 14.00 Teleshopping 14.25 Maska 16.15 Špionáž 18.10 Můj auťák Brouk, rodinná komedie (USA,
2005) 20.00 Smrtící léčba, thriller (USA, 1996)
22.20 Porotce, drama (USA, 1996) 0.40 Ninja
Assassin, akční film (N/USA, 2009)

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXII 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXII 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama VIII 16.05 Americký chopper VI
17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII 20.05
COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.45 Cool
Wave 21.20 Teorie velkého třesku XI 21.50 Teorie
velkého třesku II 22.45 Prima Partička 23.35
COOLfeed 23.45 Americký chopper VI (19)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (12) 6.35 Nexo
Knights III (8) 7.05 Powerpuff Girls 7.20 Zprávy
FTV Prima 8.25 Vítejte doma! IX (22, 23) 10.10
Hvězdná brána VIII (12) 11.15 Aféra Thomase
Crowna 13.40 Pidihajzlík 15.45 Twilight sága:
Rozbřesk (1/2) 18.15 Tommy a Pentlička: Tajemný
protivník (2/2) 20.00 Učitelé na zakázku 2 22.05
Transformers 1.00 Touha smrti 2

úterý 15. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Stokoruna 10.00 Dobrovolný
dárce hlasu 10.55 Čtyři v tom 4 (6/6)
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 Sázka pro dva
15.00 Doktor Martin V
15.50 To je vražda, napsala 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 Vyprávěj
20.55 Milenci a vrazi
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Případy detektiva Murdocha XI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
1.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3466)
Specialisté (43)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (7)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (204)
Odložené případy V (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3467)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (817)
Víkend
Beze stopy II (20)
Odložené případy V (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (12)

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
1.45
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (6)
M.A.S.H (192)
M.A.S.H (193)
M.A.S.H (194)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Láska ve hře
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (103)
Policajti z centra (9)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)

5.50 Ztraceni v moři 7.55 Odložené případy IV (23,
24) 9.25 Muž, který dopadl Eichmanna 11.40 Můj
auťák Brouk 13.50 Smrtící léčba 16.05 Stážista,
komediální drama 18.25 Císařův pekař, komedie
(ČR, 1951) 20.00 Policajtem proti své vůli, akční
komedie (USA, 2005) 21.35 Bojové nasazení, akční
film (USA, 1986) 0.00 Porotce, drama (USA, 1996)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXII 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.45 Futurama VIII 16.05 Americký chopper VI
17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII 20.05
COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 21.20
Teorie velkého třesku II (19, 20) 22.15 Single Man
(3) 22.45 Partička 23.30 COOLfeed 23.40
Americký chopper VI (20) 0.40 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony II (5) 7.40 Nexo Knights III (9)
8.05 Powerpuff Girls 8.25 Zprávy FTV Prima 9.40
Vítejte doma! IX (23, 24) 11.25 Hvězdná brána VIII
(13) 12.25 Holka na stěhování 14.20 Tommy
a Pentlička: Tajemný protivník (2/2) 16.10 Učitelé na
zakázku 2 18.10 Ztracena v Kolumbii 20.00 Kletba
bratří Grimmů 22.30 Prci, prci, prcičky 5: Nahá míle,
komedie (USA, 2006) 0.45 Touha smrti 2

středa 16. května 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin V 10.35 Prémie.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1972)
10.50 Vyprávěj 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 13. komnata Oldřicha Říhy
14.25 Diagnóza smrti
15.55 To je vražda, napsala 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
20.00 Clona (2/7)
20.55 Zlatá mládež 2
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Otisky doby
22.35 Taggart
0.40 Případy detektiva Murdocha XI
1.25 AZ-kvíz
1.50 Na stopě

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3467)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (817)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (8)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (205)
Odložené případy V (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3468)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (30)
Beze stopy II (21)
Odložené případy V (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (13)

6.35
6.50
7.35
8.25
9.00
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (7)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (99)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (6)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (3, 4)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)

5.35 Muž, který dopadl Eichmanna 7.10 Odložené
případy V (1, 2) 8.55 Tělo jako důkaz II (13-15) 11.55
Smrtící léčba 14.30 Kopí osudu 16.45 Policajtem
proti své vůli, akční komedie (USA, 2005) 18.15
Eastonská soukromá, drama (USA, 2009) 20.00
Pokání, drama (VB/Fr., 2007) 22.20 Bezcitní lidé,
krimikomedie (USA, 1986) 0.10 Bojové nasazení

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.45 Futurama VIII (3) 16.05 Americký chopper VI
(21) 17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII (17-20) 20.05 COOLfeed 20.15 Špinavá práce III (4)
21.20 Teorie velkého třesku II (21, 22) 22.15 Partička
23.00 COOLfeed 23.10 Single Man (3) 23.40
Americký chopper VI (21) 0.40 Partička

Prima Max
8.10 My Little Pony II (6) 8.40 Nexo Knights III (10)
9.05 Powerpuff Girls 9.20 Polední zprávy 9.25
Odpolední zprávy 9.40 Zprávy FTV Prima 10.55
Vítejte doma! IX (24, 25) 12.45 Hvězdná brána VIII
(14) 13.45 Ztracena v Kolumbii 15.35 Kletba bratří
Grimmů 18.10 Smrtelná spravedlnost 20.00 Kniha
života 22.05 Zelený sršeň, akční komedie (USA,
2011) 0.30 Prci, prci, prcičky 5: Nahá míle

čtvrtek 17. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.55 Cirkus Humberto (6/12) 10.45
Herec od Boha 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 Banánové rybičky
14.30 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala 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 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Otisky doby
1.25 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.20
0.15
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3468)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (9)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (206)
Odložené případy V (5, 6)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3469)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (818)
Prásk!
Tenkrát v Mexiku
Akční film (USA, 2003)
Odložené případy V (5)
Odložené případy V (6)

6.35
6.55
7.35
8.30
9.00
9.35
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (8)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (5)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (104)
S pravdou ven
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (5, 6)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (5)

5.05 Tělo jako důkaz II (13-15) 7.15 Král zlodějů 8.15
Odložené případy V (3, 4) 10.05 Eastonská soukromá 12.10 Policajtem proti své vůli 14.05 Na
rybách 15.55 Piráti ze Silicon Valley 17.50 Letiště 77
20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté II (1, 2) 21.55
Mandolína kapitána Corelliho, romantické válečné
drama (VB/Fr./USA, 2001) 0.15 Bezcitní lidé

Prima cool
12.25 Futurama VIII 12.55 Simpsonovi XXII 13.45
COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXII 14.50 Teorie velkého třesku II 15.45 Futurama VIII 16.05 Americký
chopper VI 17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi
XXII 19.15 Simpsonovi XXIII 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II 21.50
Teorie velkého třesku III 22.20 Brutální Nikita 0.50
Americký chopper VI

Prima Max
8.40 My Little Pony II (7) 9.10 Nexo Knights IV (1)
9.35 Powerpuff Girls 9.50 Polední zprávy 9.55
Odpolední zprávy 10.10 Zprávy FTV Prima 11.25
Vítejte doma! IX (25, 26) 13.10 Hvězdná brána VIII
(15) 14.15 Smrtelná spravedlnost 16.10 Kniha života
18.10 Peklo v práci, komedie (USA, 2008) 20.00
Sněženky a machři, komedie (ČR, 1982) 21.50
Drákula, horor (USA, 1992) 0.30 Zelený sršeň

pátek 18. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin V 10.35
Manželská hra 10.50 Vyprávěj 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 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (37/39)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Felix 70
23.20 Případy detektiva Murdocha XI
0.05 AZ-kvíz
0.30 Stav ohrožení
1.00 Zlatá mládež 2
1.40 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3469)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (818)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (10)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (207)
Odložené případy V (7, 8)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3470)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977)
Sherlock Holmes
Dobrodružný film
(N/USA/VB, 2009)
Odložené případy V (7, 8)

6.35
6.50
7.35
8.30
9.00
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.30
0.25
1.25
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (1)
Transformers: Roboti v utajení (13)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Cesty lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (6)
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (7)
MI-5: Vyšší dobro
Akční film (VB, 2015)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (6)

4.15 Eastonská soukromá 5.40 Letiště 77 7.40
Odložené případy V (5, 6) 9.25 Beze stopy II
(20, 21) 12.15 Kopí osudu 14.55 Postrach Dennis
o Vánocích 16.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II
(1, 2) 18.20 Pan Magor 20.00 V tom domě straší!,
animovaný film (USA, 2006) 21.45 Bojovník silnic,
akční film (Austr., 1981) 23.30 Tenkrát v Mexiku

Prima cool
10.05 Americký chopper VI 11.10 Autosalon 12.20
Futurama VIII 12.45 Simpsonovi XXII 13.35
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIII 14.15
Simpsonovi XXIII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.15 Teorie velkého třesku III 15.40 Futurama VIII
16.05 Americký chopper VI 17.00 Top Gear XXIII
18.15 Simpsonovi XXIII 20.05 COOLfeed 20.15 G. I.
Joe 22.30 Krvavá dimenze 0.25 Americký chopper

Prima Max
8.35 My Little Pony II (8) 9.05 Nexo Knights IV (2)
9.30 Powerpuff Girls 9.45 Polední zprávy 9.50
Odpolední zprávy 10.00 Zprávy FTV Prima 11.20
Vítejte doma! IX (26, 27) 13.05 Hvězdná brána VIII
(16) 14.00 Peklo v práci 15.55 Svatební tajemství
17.55 Královská noc, romantický film (VB, 2015)
20.00 Noc a zmatek, krimifilm (Fr., 1958) 22.05
Hlídač, akční film (USA, 2009) 0.05 Drákula
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Česká republika

Legendárního mamuta
poničili Rusové i Pražáci
Přesně před 90 lety se
na Výstavě soudobé
kultury v Brně poprvé
ukázal mamut. Model
v životní velikosti nechal
vyrobit Karel Absolon.

Slavný mamut se poprvé ukázal
v roce 1928 na Výstavě soudobé
kultury na brněnském výstavišti.
Model v životní velikosti nechal
vyrobit boskovický rodák,
speleolog a archeolog
Karel Absolon, který byl autorem
výstavy v pavilonu Člověk a jeho
rod o světoznámých nálezech ze
starší doby kamenné z Moravy.
Původního prvorepublikového
mamuta zničila při osvobození
Rudá armáda.
Nového pak na začátku 60. let
zhotovili antropolog Jan Jelínek se
sochařem Zdeňkem Macháčkem.
V roce 1969 mamut přišel
o polovinu srsti při požáru.

ZUZANA BRANDOVÁ
ČR | Psal se rok 1928 a v Brně se na výstavišti chystala Výstava soudobé kultury – největší oslavná výstavní akce
mladé republiky meziválečného období. Její součástí bylo i vybudování jedinečného pavilonu Člověk a jeho rod.
Jeho expozici chystal Karel Absolon.
Objevitel Věstonické venuše a jeskyní
v Moravském krasu chystal pro výstavu
unikátní exponát. Nápad vystavit model
mamuta v životní velikosti se ale pořadatelům příliš nezalíbil.
Nedokázali si totiž představit, že by
na krásném funkcionalistickém výstavišti mohl stát chlupatý slon. Proto návrh s mamutem zamítli. „Absolon ale
nedal ruce do klína a oslovil největšího
podnikatele v tehdejším Československu, Tomáše Baťu,“ říká Petr Kostrhun,
vedoucí Centra kulturní antropologie
Moravského zemského muzea.
V březnu 1928 Baťovi napsal dopis,
v němž stálo: „Činím Vám návrh, zdali
byste nechtěl využít tohoto mamuta pro
svoji reklamu, že byste zvlášť těžkou
a trvanlivou obuv pro těžké práce dělníků, při pracích kanalisačních, horolezeckou obuv prostě nazval chráněným názvem ‚Mamutovky‘. Všechny ty statisíce lidí, od pana presidenta Masaryka až
do posledního dítěte by věděly, že mamuta dal vystavěti a Výstavě soudobé
kultury a československému státu daroval Tomáš Baťa ve Zlíně.“ Továrník nabídku přijal a věnoval na tehdejší dobu
nemalý obnos – třicet tisíc korun.

Mamut z Anthroposu

Dnes ho lidé spolu s mládětem
mohou obdivovat v Pavilonu
Anthropos v Brně.

zea Jan Jelínek. Legenda Anthroposu
byla tak silná, že se Jelínek spojil se sochařem Zdeňkem Macháčkem, aby vytvořili nového mamuta. V roce 1962 se
stal dominantou nově otevřeného Pavilonu Anthropos v Brně-Pisárkách. Čtyři
metry vysoký tvor je ze dřevěno-kovové
konstrukce obalené pletivem. Na ni se
pak nanášela sádra. Zatímco prvorepublikový mamut měl srst z vláken kokosových ořechů, ten současný je polepený
koudelí. Kly jsou ze sádry.

Symbol Anthroposu – mamut v životní velikosti s vedle stojícím mládětem
– má za sebou dramatických devadesát let.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

„

Zatímco
mamut z první
republiky měl srst
z vláken kokosových
ořechů, ten současný
je polepený koudelí.
A kly jsou ze sádry.
Absolon se otevření nového Pavilonu
Anthropos nedožil. Podle Kostrhuna
s ním tvůrci nového modelu sice byli
v kontaktu, ale přímo na zhotovení se
nepodílel. Mamut ožil dva roky poté, co
Absolon zemřel.

Celebrita na roztrhání,
kousky si brali nenechavci

Kvůli nešikovným filmařům
obří tvor málem shořel

Mamutí exponát si získal mnoho fanoušků. „Absolonovi do pavilonu muzea
Člověk a jeho rod na výstavišti chodilo
až pět tisíc lidí denně. Velká popularita
byla jedním z hlavních důvodů, proč
celé muzeum zůstalo na výstavišti i po
ukončení Výstavy soudobé kultury jako
jediné nadále přístupné návštěvníkům,“
pokračuje Kostrhun.
Muzeum i s mamutem, který se stal
celebritou, zůstalo na výstavišti do roku
1945. V květnu při osvobození ale mamuta poškodili vojáci Rudé armády.
Jen mlčky mohl přihlížet jejich řádění.

Stejně jako jeho předchůdce, i nový model mamuta zažil krušné chvíle, když
v roce 1969 málem shořel. Do Brna si
ho tehdy přijel natočit štáb pražských filmařů. Při natáčení prasklo jedno ze světel a mamut začal hořet. Shořela mu polovina srsti, kterou poté pracovníci muzea obnovili.
„Mamut je dodnes s Brnem neodmyslitelně spjatý a je vyhledávaným cílem
rodinných výletů,“ doplňuje ředitelka
Historického muzea Hana Dvořáková.
Do Anthroposu každoročně zavítá 40 tisíc návštěvníků.

Prvorepublikový mamut měl srst z vláken kokosových ořechů, kterými byla oblepená dřevěno-kovová konstrukce. FOTO | ARCHIV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Později se dostal i do spárů nenechavých Brňanů, kteří si prý jeho kousky
postupně odnášeli v kapsách.
„Ještě krátce zůstal v původní budově muzea v pavilonu Morava. Tam byl
svědkem i průmyslové výroby ventilů.
Zlí jazykové dokonce tvrdí, že se dělní-

ci v mamutovi schovávali o poledních
pauzách,“ uzavírá příběh Kostrhun. Po
několika měsících byl model zlikvidován, protože byl ve špatném stavu. Mamutí příběh ale nemá špatný konec. Legendy se totiž na počátku 60. let minulého století chopil antropolog a ředitel mu-

Česká republika

11. května 2018 27

V Lomnici leží
pod zemí
diktátor Stalin.
Přijel z Jičína
Pětimetrová socha
sovětského krutovládce
je pohřbena pod
autobusovým nádražím.
MILOSLAV LUBAS
ČR | Stalinovu sochu odhalili v Jičíně
s velkou pompou 21. září 1952. Zato do
rybníka v Lomnici nad Popelkou pohřbili pětimetrového pískovcového diktátora ve vší tichosti.
Rybník se právě zasypával. Na jeho
místě nyní stojí autobusové nádraží.
Nad Stalinovou sochou se nacházejí
těžké betonové zátarasy a především
značka Zákaz stání. Jakoby bránila
tomu, aby se krvavý despota Stalin, pod
jehož hrůzovládou zahynuly miliony
lidí, vynořil z bývalého rybníka a znovu
děsil celý svět.
„Na začátku aleje v Jičíně vztyčili Stalinovu sochu asi půl roku před jeho smrtí,“ říká Jan Drahoňovský, ředitel Městského muzea v Lomnici nad Popelkou.
„Dlouho nikdo nevěděl, kdy Stalin od ji-

čínské aleje zmizel a kde skončil. Pamětníci se shodovali pouze v jednom – že socha se ztratila během jedné noci v době
mezi rokem 1956 a začátkem šedesátých let.“ Právě v roce 1956 se zhroutil
kult Stalinovy osobnosti a vyšlo najevo,
jakých zvěrstev se dopouštěl na národech Sovětského svazu. Zločiny neslučitelné s navenek vznešenými komunistickými ideály se staly příčinou, proč dříve
opěvovaný Stalin upadl v nemilost.
Jeho sochy rychle opouštěly česká
města a Jičín patřil mezi ně. Za čas začalo lidi v Jičíně zajímat, kam se Stalinova
socha poděla, ale jejich pátrání vyústilo
do ztracena. Stalinovu sochu marně hledali v depozitáři muzea, ve skladišti technických služeb nebo v bývalých kasárnách. „Až letos na začátku března nám
pětasedmdesátiletý Karel Hanuš ze Stružince jenom tak mezi řečí prozradil, co
se vlastně s jičínskou Stalinovou sochou
stalo,“ uvádí Drahoňovský. Hanuš se na
začátku 60. let minulého století učil nástrojařem v podniku ZPA Jičín. „Někdy
na podzim roku 1960 nebo na jaře 1961
jel Karel Hanuš ve wartburgu se svým
mistrem z nástrojárny z prodloužené

Ředitel Městského muzea v Lomnici nad Popelkou Jan Drahoňovský ukazuje místo, kde leží pod zemí Stalinova socha.
FOTO | MILOSLAV LUBAS

Tryzna za Stalina, která se v Jičíně konala po jeho smrti v březnu 1953, byla
velkolepá. Převoz sochy do Lomnice utajený.
FOTO | ARCHIV MUZEA JIČÍN
směny. Na cestě z Jičína do Lomnice se
už za tmy dostali za pomalou a kouřící
kolonu dvou nákladních vojenských tatrovek. Auta táhla podvalník s těžkým nákladem,“ podotýká Drahoňovský. „Do
kopce je wartburg nemohl předjet. Jeho
posádka tak měla čas dohadovat se, co
tatrovky vlastně vezou. Mistr z nástrojárny Gustav Vojtíšek tehdy prohlásil: Aby
to tak byla socha samotného Stalina.
Jeho předpověď se potvrdila. Kolona se
Stalinovou sochou zastavila před
lomnickou radnicí, kde už stálo připravených několik místních funkcionářů.
Bylo jasné, že šlo o akci tehdejších komunistických představitelů Jičína
a Lomnice a velitelů z jičínské vojenské
posádky. Dojednali ji v tichosti. Při odvážení Stalina nestáli o pozornost veřejnosti,“ tvrdí Drahoňovský.
„Lomničtí funkcionáři nasměrovali tatrovky k Zámeckému rybníku. Auta zastavila na hrázi, vojáci sochu vyzvedli s
pomocí jeřábu do výšky a s hlasitým
šplouchnutím ji ponořili do vody. Rybník se právě zasypával a Stalin tam měl
zmizet navěky. Jedna pamětnice ovšem
uvádí, že nějakou dobu ještě z vody a
bahna vyčuhovala Stalinova ruka,“ poznamenává Drahoňovský.
Karel Hanuš dokonce pracovníkům
muzea označil na dnešním autobusovém
nádraží prostor, kde vojáci Stalina utopili. Stalinova socha leží v těsném sousedství bývalé Stalinovy ulice, jež nyní
nese jméno po hrdinovi druhé světové
války, lomnickém letci plukovníku RAF
Františku Truhlářovi.
V Jičíně se socha vojevůdce Stalina,
vítěze nad hitlerovským Německem, vypínala v aleji založené v 17. století jiným generalissimem, Albrechtem
z Valdštejna. „Navíc nějaký recesista
přidělal těsně před odstraněním Stalino-

vy sochy z Jičína na její ruku staré jízdní
kolo. Přidal k němu ceduli z kartonu s nápisem – Pepo, ujeď, jdou po Tobě,“ tvrdí
Drahoňovský.
„Když Stalina odvezly tatrovky do
lomnického rybníka, zaujala jeho místo
skulptura se srpem a kladivem, symboly
komunismu. Podle ní si dávali lidé v Jičíně sraz u nářadí. Srp a kladivo vydržely
ve městě do roku 1990.“
Stalinova socha není v Lomnici jen
pod zemí. V městském muzeu mohou návštěvníci vidět velkou bustu komunistického diktátora. Je ze sádry a má na sobě
patinu. „Umístili jsme ji do expozice o
historii města. Získali jsme ji z půdy na
radnici v Rovensku pod Troskami, kde
byla na vyhození,“ říká Drahoňovský.
„Bustu restaurovala akademická malířka Ivana Přibylová. Stalinovi opravila
kromě jiného uražený nos.“
Ve vstupní hale městského muzea uvidí návštěvníci další sochy. Nejvýznamnější postavení mezi nimi zaujímá bronzová socha rytíře Antonína Sedmihorského od Josefa Václava Myslbeka.
Vznikla v roce 1885. „Do muzea jsme ji
přestěhovali v roce 1994 z lomnického
hřbitova. Báli jsme se, aby ji někdo nezcizil,“ prohlašuje Drahoňovský.
„Naše obavy se ukázaly jako oprávněné. Zloději totiž opakovaně vyloupili
hrobku rytíře Sedmihorského. Zajímaly
je šperky. Kradli i na jiných hřbitovech.
Zaměřovali se nejenom na hrobky šlechticů, ale také na hrobky bohatých měšťanů. Policisté nakonec pachatele naštěstí
dopadli.“
V muzeu lze spatřit rovněž bustu malíře Vladimíra Komárka v nadživotní velikosti. Vytvořil ji Miroslav Pangrác.
„Bustu nám darovala manželka Vladimíra Komárka po jeho úmrtí,“ vysvětluje
Drahoňovský.
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Ke slavným ženám české
historie přibyli slavní
mužové. Impozantní
sochy i obrazy tvořené
květinami jsou dílem
jedné z nejznámějších
českých floristek
Jarmily Pejpalové.
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České velikány vytváří
z tisíců krásných květin

ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | V prostředí vonících a barvami zářících květů se pohybuje už víc než třicet
let. Vytvořila už bezpočet fascinujících
aranží – od kulis koncertu legendárních
Rolling Stones až k výzdobě Státní opery pro plesy či mezinárodní kongresy.
Jedna z nejuznávanějších českých floristek Jarmila Pejpalová nejnověji kouzlila v Kroměříži na Výstavišti Floria.
Spolu s dcerou Pavlou vytvořily fascinující květinové objekty a obrazy na poctu
českým velikánům. „Když se realita povede propojit s naší představou, je to velice hezký pocit,“ říká žena, která rozumí květinové výzdobě jako málokdo.
Floristka Klára Franc Vavříková
ztvárnila postavy slavných českých
žen jako Božena Němcová, Ema
Destinnová či Jarmila Šuláková. Vy
jste se zase zaměřila na významné
české muže. Je to složité téma?
Souvisí to s oslavou stého výročí vzniku
Československa a pro nás aranžéry je takové téma velká výzva. Rozmýšleli
jsme už dlouho dopředu, koho a jak
ztvárníme. Chtěli jsme, aby to byly postavy, které jsou známé i nad rámec naší
země. Lidé tak mohli vidět Karla IV.,
mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, ale třeba i Vladimíra Menšíka,
Tomáše Baťu nebo proslulého kardiochirurga Jana Pirka.

„

V klenotnici
Karla IV. jsou
orchideje a macešky,
to jsou kvítka, která
považujeme za poklad.

Květinová aranžmá Jarmily Pejpalové (na snímku) patří k tomu nejlepšímu, co česká floristika nabízí.
ristickou hmotu a sáčky či nádobky s vodou, které na dílech nejsou vidět, ale květy drží při životě.
Jak dlouho vám dílo zabere?
Může to být několik hodin, ale do toho nepočítáme vytvoření konceptu nebo třeba
práci šikovných techniků, kteří nám udě-

lají kovovou kostru, na niž celý objekt instalujeme. Pracujeme na více dílech naráz, pomáhají nám ochotní dobrovolníci.
Výstava zabrala asi tři dny práce.
Vraťme se ještě k tématu českých velikánů. Je těžké je ztvárnit, aby je
lidé poznali?

Vždy je důležité vybrat si nějaký výrazný atribut. Například u slavných mužů
neděláme celé postavy, ale něco, čím
jsou známí. Máme tu Baťu s jeho typickou botou, pana Pirka zase vystihuje velké srdce. Nejkrásnější je, když pak lidé
tyto postavy odhalí, aniž by si na cedulce museli číst, o koho jde.

Používáte pro tuto příležitost nějaké
zvláštní květiny?
Využíváme především typické jarní květiny. Jsou tu tisíce tulipánů a narcisů,
hyacinty a podobně. Ale záleží i na tématu. Například v klenotnici Karla IV. jsou
orchideje a macešky, to jsou kvítka, která jsou považována za poklad.
Květinové objekty mají omezenou trvanlivost. Jak zajistíte, aby vám během výstavy neuvadaly?
Jednak je potřeba nechat si dovézt čerstvé květy. Záleží i na tom, které druhy
vyberete. Třeba chryzantémky můžeme
i nalepit a víme, že brzy nezvadnou.
V tulipánech bychom do takových detailů jít nemohli. Používáme i speciální flo-

Významné ženské postavy české historie v Kroměříži. Zleva: Věstonická venuše, Jarmila Šuláková a Božena Němcová z dílny úspěšné české floristky Kláry Franc Vavříkové.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

Středočeský kraj

11. května 2018 29

Kompostování šetří rozpočty
Města a obce ve velkém
třídí bioodpad. Kromě
hnědých kontejnerů
v ulicích nabízejí na řadě
míst obyvatelům zdarma
kompostovací nádoby.
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Kompostér ke
každému rodinnému domu. Heslo, které nyní rezonuje mnoha městy regionu.
Aktuálně se na dodávku chystají třeba
v Příbrami. Bude jich více než 800. Město totiž uspělo se žádostí o podporu
likvidace bioodpadu z Operačního programu Životní prostředí. Rozpočet projektu je více než 3 miliony korun, přičemž dotace činí 2,6 milionu. Prvních
pět let budou nádoby majetkem města,
pak přejdou na vlastníky.
Podle příbramského místostarosty
Václava Švendy (TOP 09) tak ulehčí
tamnímu sběrnému dvoru s kompostárnou. Město by navíc mělo za svoz z veřejných nádob platit méně, protože část
INZERCE

Někdejší doména vesnic a zahrádkářských kolonií zažívá renesanci díky domácím kompostérům a hnědým nádobám na bioodpad. FOTO | ARCHIV MAFRA
přebytků zpracují obyvatelé díky kompostérům.
„Máme s tím dobré zkušenosti, lidé
mají o kompostéry zájem. Domkářská
zástavba je pokrytá z 90 procent,“ říká
mluvčí kladenského magistrátu Lenka
Růžková. Někdejší doména vesnic a zahrádkářských kolonií zažívá renesanci
díky domácím kompostérům a hnědým

nádobám na bioodpad. Kdo nechce
kompostovat na vlastním, může využít
pravidelných svozů ze zahrádek, které
dělají třeba v Sedlčanech. Stejně jako
odpad z hnědých nádob končí buď ve
sběrném dvoře, či v některé z kompostáren. „Od nás se sváží do Libušína. Zpětně je pak využit třeba při údržbě městské zeleně,“ upozorňuje Růžková.

„V současné chvíli máme připravených 600 smluv na vydání kompostérů,
554 kompostérů je už vydaných,“ konstatuje mluvčí rakovnické radnice Jiří
Cafourek s tím, že město nabídlo obyvatelům 850 kompostovacích nádob. První vydali loni na základě předchozí ankety, jejímž cílem bylo zjistit, zda o ně
skutečně bude zájem.
Úspory očekávají také v Lužné. Jde
o příklad menší obce, která se rovněž zapojila do kompostovacího programu.
„Obec to bude stát asi 300 tisíc, zakázka
je zhruba dvoumilionová,“ říká místostarostka Jaroslava Egertová. Do Lužné s necelými dvěma tisíci obyvateli dorazí do konce června 500 kompostérů.
Průkopníkem zpracování takzvaného
biologického odpadu je v kraji Beroun.
„Pilotní projekt byl zahájen v květnu
2008 a byl ukončen v říjnu téhož roku,“
uvádí mluvčí berounské radnice Jitka
Soukupová. Následující sezonu město
pořídilo 50 nových nádob a v roce 2011
už byla hnědá popelnice u každého rodinného domu. „V současné době jich
máme 2 190. Odpad se vozí převážně
do kompostárny v Hořovicích,“ říká Jitka Soukupová.
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Římský ﬁlozof Seneca: Pro činného člověka není...

Tajenka: ... žádný den dlouhý.

Diagnóza: Strach.
V novém vydání
časopisu Téma
ČR | Přední český zoolog Daniel Frynta
už několik let pracuje na výzkumu fobií. „My nevíme, co je strach. Neumíme
se bát. Ale protože se trochu bát musíme a chceme, hledáme náhradní zdroje
strachu. Jakýkoliv člověk uvidí obrázek
hada, jeho mozek se rozsvítí. Něco se
děje! Had je stimul! Budeme se bát a
projevovat fyziologické známky strachu, i když moc dobře víme, že jde o obrázek. To je fobie,“ tvrdí Daniel Frynta,
podle něhož ze zvířat reálné nebezpečí
představuje většinou jen pes. „Jinak
myslím, že bychom se měli bát spíš lidí.
Lidí s agresivními úmysly,“ dodává zoolog Frynta.
Čeho se bojíme nejvíce? A je strach
i prospěšný?

Více se dozvíte v pátečním vydání týdeníku Téma.

Kvůli roli ztloustla do plavek
ČR | Herečka Tereza Brodská právě
oslavila své padesáté narozeniny. Kvůli
nové roli však neměla čas si životní jubileum pořádně uvědomit. Dokončený
film bude součástí čtyřdílného cyklu
České televize od různých režisérů s pracovním názvem Jak si nezkazit život.
Režisérka Tereza Kopáčová svůj díl natočila podle scénáře Alice Nellis. Brodská roli vzala, přestože jí předepisovala
přibrat několik kilogramů nebo si nechat v maskérně přidělat těžkou vyrážku kolem očí. „Ty nejlepší věci jsem
udělala s Terezou (Kopáčovou), má
moji naprostou důvěru. Byla jsem snad
v každém obraze, což se mi ještě nepoštěstilo. V roli přiznávám klasické
ženské mindráky, třeba že tělo v padesáti není jako ve dvaceti. Režisérka řekla,
že potřebuje ‚vorvaní tělo v plavkách‘,
tak ho měla,“ řekla Brodská.
Kvůli této roli se herečka také naučila
skákat šipku do vody. „Už v minulosti
jsem se kvůli mé nejoblíbenější režisérce Tereze musela naučit kouřit nebo jezdit na pánském kole. Tentokrát jsem alespoň dvoudílné plavky ukecala na jednodílné,“ podotkla Brodská.
Dcera slavných herců Vlastimila
Brodského a Jany Brejchové, která
svou první roli ve filmu ztvárnila už
jako desetiletá, svůj věk nijak neřeší.
„Stavím se k tomu naprosto normálně,

Režisérka Tereza Kopáčová (vlevo) a herečka Tereza Brodská při
natáčení.
FOTO | LENKA HATAŠOVÁ
pragmaticky a racionálně. Upřímně řečeno to se mnou nic nedělá. Není to pro
mě nic přelomového,“ řekla.
Držitelka dvou Českých lvů za herecký výkon se v posledních letech objevuje v televizních seriálech, aktuálně v roli
drsné státní zástupkyně Markéty Sýkorské v seriálu Inspektor Max. Letošní natáčení Ulice je však jen epizodou. „Byly
to tři nebo čtyři natáčecí dny. Nejde o
žádný návrat, nehodlám to opakovat, já
se nerada vracím zpátky,“ uvedla. (lf)

Benešovsko
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Hokejisty Vlašimi povede Slabý
Krajská hokejová liga má
sice přestávku, ale kluby
už pracují na novém
ročníku. Ke změnám
dochází také ve Vlašimi,
kde je nový kouč.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Hokejisty Vlašimi bude od
nové sezony trénovat Martin Slabý. Asistenta či poradce by mu měl dělat bývalý hlavní kouč Karel Dýcka, který bude
mít nově na starost starší žáky.
Ve Vlašimi se rovněž mění vedení
klubu, to by však žádný vliv na běžný
chod mít nemělo. „Hlavním úkolem
bude zvednout celou Vlašim, aby se
v krajské lize vyhnula bojům o spodní
příčky. Rozhodně bych chtěl postoupit
do play off. Žádné zásadní změny proti
panu Dýckovi však v plánu nemám. Už
jsem se tu pohyboval loni, takže hráče
vesměs znám,“ vysvětlil Martin Slabý
budoucí cíle.
Říkáte, že jste se v týmu pohyboval,
jak to myslíte?
Chvíli jsem Rytíře koučoval při nepřítomnosti pana Dýcky. Beru to jako výhodu pro své plnohodnotné angažmá.
Jak jste spokojený s minulým ročníkem Vlašimi?
Hráči ukázali svůj charakter a barážové
boje je naštěstí minuly. To hodnotím
kladně. Doufám, že to nyní bude lepší.
Už jste začali přípravu?
Měli jsme první trénink, ale ještě bych
to tak nenazval. Šlo hlavně o formality,
prostě takový ten úvod. Klasickou letní

Hokejisté Vlašimi budou i v příští sezoně hrát krajskou ligu. Už to ale nebude pod vedením trenéra Karla Dýcky, kterého nahradil Martin Slabý. Tým v nejbližších dnech zahájí letní přípravu.
FOTO | TOMÁŠ VONDRÁČEK
přípravu zahájíme co nevidět. Nechci
něco prováhat, takže bude lepší začít
možná o něco dříve, než je obvyklé.
Co všechno máte v plánu?
Není to nic zvláštního. Nejprve musí
kluci zapracovat na fyzičce, budeme
hodně běhat a posilovat. Zvláště na konci sezony se ukáže, kdo je dobře fyzicky
připraven. Následovat bude přechod na
led.
Plánujete na soupisce udělat nějaké
hráčské změny?

Věřím, že se nám podaří udržet kádr.
Několik posil máme vytipovaných, ale
nechci někomu slibovat, že někdo přijde. Pokusíme se pro to udělat maximum, ale záleží i na penězích, kterými
nemůžeme rozhazovat.

Vytyčíte si cíle, které budete chtít
splnit?
Na prvním místě by měl být dobrý hokej. Jak už jsem říkal, chci, aby na tom
Vlašim byla lépe, ale nechci se držet nalajnovaného plánu.

Je něco, co byste chtěl změnit k obrazu svému?
Možná postupem času, ale nyní ne. Nechci něco uspěchat, kluci jsou tu zvyklí
na určité věci, které bych aktuálně úplně měnit nechtěl, možná jen něco poupravím.

Co říkáte na nový systém krajské
ligy, který má za sebou první rok?
Beru to tak, jak to je. Rozhodně je správné, že nemusíme cestovat. Jsem rád, že
máme ve skupině Benešov, to jsou vždy
hodně vyhecovaná utkání. Všechno se
vyvíjí, takže i hokej a krajská liga.

Mladá Boleslav přivedla lídra Vondrku
PETR PROCHÁZKA
MLADÁ BOLESLAV | Jelikož profesionální smlouvy extraligových hokejistů
končí zpravidla na konci dubna, oznamují kluby od 1. května posily. Nezahálela ani Mladá Boleslav. A představila
opravdu zajímavá jména.
Především ostřílený útočník Michal
Vondrka zaručuje na extraligové úrovni
mimořádnou kvalitu. Jak těžké bylo chomutovského kapitána získat?
„Hodně s tím pomohl pan Plachý, majitel klubu. Svou roli hrálo i to, že je Michal Vondrka kamarád s Jakubem Klepišem. Takže od něj znal naši vizi, vyústilo to v dohodu. Chtěl bych ale upozornit, že žádné mužstvo není o jednom hráči. Jistě, máme Vondrku, ale skládáme
tým tak, aby vše fungovalo komplex-

ně,“ uvedl sportovní manažer boleslavského klubu Jaromír Látal.
Dalšími posilami se stali reprezentanti Česka a Slovenska. Útočníci David
Šťastný ze Zlína a Pavol Skalický ze Slovanu Bratislava plus obránce Martin
Pláněk z Hradce Králové.
„Šťastný hraje výborně, Pláněk to
samé, během sezony nemá výkyvy. Skalický má tah na branku, od všech tří si
hodně slibujeme,“ podotkl Látal.
V souvislosti s Mladou Boleslaví se
spekulovalo ještě o jednom velkém jménu. Skloňoval se návrat odchovance klubu Radima Vrbaty, který po sezoně na
Floridě uzavřel skvělou kariéru v NHL.
„Není to na pořadu dne,“ prozradil
Látal. „Já jsem s ním osobně nemluvil,
jen s jeho bratrem Davidem, který v boleslavském klubu pracuje. Bylo mi řeče-

Michal Vondrka se stal velkou posilou Mladé Boleslavi. FOTO | MAFRA

no, že Radim už nechce hrát. Já tomu docela rozumím, jednou ten konec musí
nastat u každého.“
Vedle příchodů do klubu jsou vždy
na řadě také odchody. Letos fanoušci litují hlavně přestupu Radana Lence do
sousedního Liberce, kam odešel také Jakub Valský.
„Lenc byl v Boleslavi kmenový hráč,
u něhož bylo cítit, že chce změnu. Ono
to je pro některé hráče v kariéře důležité, jednou za čas potřebují to prostředí
obměnit. Rozhodl se, jak se rozhodl, má
pocit, že se posune v kariéře dál. Valskému vypršela smlouva a nabídku na novou od nás nedostal,“ objasnil Látal.
„Nový kontrakt nebyl předložen ani Tomáši Urbanovi. V týmu nebudou ani Richard Nedomlel, Petr Holík, Lukáš Nahodil a Vojtěch Němec.“

BkLh

 zátěž 22
- vhodná do všech méně
zatěžovaných prostor, jako jsou
ložnice, obývací pokoje atp.
 zútulní každý interiér
 dodá mu atmosféru luxusu
 sníží náklady na vytápění
 zvýší pochozí komfort  sníží množství
alergenů v dané místnosti
až o několik procent

luxusní
celoplošný koberec

Casa

materiál PP frizé saxony,
podklad filc, šíře 4 m

175,-

219,-

Kč/m2

již od

619,-

cena za rozměr 67x120 cm

BekL

Kč/ks

MÁJOVÁ
KOLEKCE

 zátěž 22 - vhodná do všech
méně zatěžovaných prostor,
jako jsou ložnice, obývací pokoje atp.
 díky různé velikosti jednotlivých
smyček, které na koberci vytvářejí
zajímavý vzor, dodá interiéru výjimečný vzhled
 sníží náklady na vytápění  zvýší pochozí
komfort  sníží množství alergenů
v dané místnosti
až o několik procent

169,-

Kč/m2

135,-

bytový koberec Troje

kusových koberců

materiál PP smyčka,
podklad filc, šíře 4 m

Portland
materiál 100% PP Frisé,
ručně vyřezávané,
různé motivy, barvy a rozměry

239,-

přednosti kusových koberců:
 během okamžiku změníte atmosféru dané místnosti
 doladíte s ním jednoduše interiér s ostatními doplňky
 nepřeberné množství vzorů a barev...

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU

-15
5 plus 2 05/2018

PVC

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

při nákupu

%

Platí pouze do 31. 5. 2018!

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

největší výběr

nabízíme také

p
poskytujeme
y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

řezání podlahové
krytiny na míru

Presto Plus

DE

 zátěž 23-31 - vhodná do vysoce zatěžovaných
bytových a běžně zatěžovaných komerčních prostor
 snadná instalace  změna celého vzhledu dané
místnosti během pár hodin  snadná údržba  nestudí
 nic se neponičí při pádu těžkého předmětu
 neklouže  široká škála barev a vzorů od zcela
realistických přírodních až po moderní a abstraktní vzory

máme

bytové PVC v šířích

159,-

tloušťka 3 mm, šíře 4 m, velký výběr dezénů

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

koberců,
PVC a vinylu

Kč/m2

5m
obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Akce platí do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
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