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Alkohol u každé
desáté nehody
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85, nebo 58? Vojtek
slaví výstavou i knihou

Za volant sedají, i když mají v krvi přes promile.
Břeclavsko a Hodonínsko patří k okresům, kde opilí
řidiči bourají nejčastěji.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAVSKO, HODONÍNSKO | Krátce před čtvrtou hodinou ráno mladý
řidič superbu narazil do ocelového zábradlí u Vracovského potoka na Hodonínsku. Auto začalo hořet. Řidiče vyprostili místní lidé, nehodu ale nepřežil
jeho devatenáctiletý spolujezdec. „Policisté naměřili šestadvacetiletému řidiči
asi dvě promile alkoholu,“ popsala policejní mluvčí Alice Musilová nehodu
z posledního prosincového týdne.
Alkohol může přibližně za každou desátou nehodu, která se stane na Břeclavsku a Hodonínsku. Oba okresy jsou
v první desítce těch, kde se bourá po požití alkoholu vůbec nejčastěji v zemi.

212

nehod z 1 801 vzniklo
na Břeclavsku pod
vlivem alkoholu.

Statistickou mapu už od roku 2010 sestavuje Česká kancelář pojistitelů. Břeclavsko v ní skončilo na třetím místě.
Analýza u něj navíc stanovila enormní
rizikovost. „Podíl nehod pod vlivem alkoholu zde překračuje deset procent
všech šetřených nehod,“ uvedl pojistný
analytik kanceláře Petr Jedlička. Hodonín uzavírá první desítku rizikových
okresů a alkohol policisté zaznamenali
zhruba u devíti procent nehod.
Že se s alkoholem u řidičů policisté
ve třech jihomoravských okresech potýkají více než jinde, potvrzuje i mluvčí
břeclavské policie Kamila Haraštová.
Svůj podíl na tom podle ní má i obliba
u turistů, kteří na Břeclavsko a Hodonínsko jezdí za vínem. „Rizika spojená s vínem – a hlavně s burčákem – spousta řidičů podcení. I když to není tvrdý alko-

hol, zůstane v krvi poměrně dlouho.
Lidé se pak diví, že když popíjejí dopoledne, večer sednou za volant a ještě nadýchají. Nebo nečekají, že budou mít
zbytkový alkohol ráno po večírku,“ naznačuje.
I proto se okresy u jižní hranice republiky pyšní nelichotivými prvními příčkami v policejních statistikách ovíněných
řidičů. U těch, které policie dopadne
v rámci preventivních kontrol, se hranice alkoholu nejčastěji pohybuje kolem
půl promile. Když už opilý řidič způsobí nehodu, bývá však hranice mnohem
vyšší, nejméně přes jedno promile.
„Jasně to ukazuje na velký problém.
Není to jedno pivo, u kterého si řidič neuvědomil, že ještě nadýchá, ale cílené
pití před jízdou,“ míní Pavel Čížek z jihomoravské pobočky BESIP. Ta spolu
s policisty během celého roku cíleně pořádá preventivní akce, jež by alkohol
zpoza volantů vymýtily. „V této věci se
dělá a vždy bude dělat dost. U každého
zastaveného auta se dělá test na alkohol, proto je těch odhalených případů
také tak mnoho. Dříve se testy dělaly namátkově. Takže možná bývalo i hůř, ale
nebylo to zaznamenáno. Tím ovšem nechci snižovat závažnost tohoto problému,“ upozorňuje Čížek.
Právě u nehod s účastí alkoholu se policisté nejčastěji potýkají s tím, že viník
z obav před postihem od nehody ujede.
„Jsme však poměrně úspěšní v tom, že
takového řidiče dopátráme. Ať už na základě nějakých stop, nebo pomocí výzev přes média,“ uvedla policejní mluvčí Haraštová. Podle ní jedním z důvodů,
které nárůst počtu dopravních nehod
s alkoholem ovlivnily, byl vloni i zvýšený počet dopravních nehod s účastí opilých cyklistů.

Malíř Antonín Vojtek právě včera oslavil 85. narozeniny. I když sám v žertu čísla obrací, aby si nepřipouštěl, jak rychle čas běží, a tak raději říká, že má 58.
Jako dárek sobě i svým příznivcům věnuje výstavu v Galerii 99. Na ní vystaví
své prvotiny, které jsou staré šedesát i více let. Nejde jen o nostalgické vzpomínání, ale také o to, aby všichni, zejména začínající výtvarníci nebo žáci škol,
mohli nahlédnout na počátek tvorby úspěšného umělce. Ke svým narozeninám si Vojtek naděluje také už 215. samostatnou výstavu, která začne 24. ledna v břeclavském muzeu pod vodárnou, ale také novou knihu Hledání lásky
k rodnému kraji. Do té přispěly další osobnosti, jež mají k jižní Moravě blízký
vztah. Třeba spisovatel Jan Kostrhun, publicista Jiří Hronek, historik Emil Kordiovský, architekt Mojmír Kyselka, vinař Miloš Michlovský, skladatel Jan Šimíček a další. Najdete zde výtvarné vyznání malíře Antonína Vojtka v 57 olejomalbách a v téměř 140 kresbách.
FOTO | RENATA HASILOVÁ
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KRÁTCE
Kastelán se proti
trestu odvolal
BŘECLAV | Zničenými obrazy z valtického zámku se bude zabývat Krajský
soud v Brně. Bývalý kastelán Michal
Tlusták se totiž odvolal proti rozsudku
Okresního soudu v Břeclavi, u kterého
před měsícem dostal podmínečný trest
3,5 roku. Podle rozsudku nechal zničit
nejméně 45 obrazů vzniklých v rámci
sympozia Velký formát v hodnotě zhruba tři a půl milionu korun.
(sol)

Budou zámky knížete?
Spor může trvat léta

Zemřel bývalý starosta
Grombiřík
HODONÍN | Minulý týden se Hodonínští naposled rozloučili s někdejším starostou Hodonína Dušanem Grombiříkem. Ten zemřel 28. prosince. Grombiřík vedl radnici v letech 1994 až 1998.
V létě 1997 řídil práce při povodňové
vlně, která se řítila korytem řeky Moravy na Hodonín. Byl báňským technikem Moravských lignitových dolů v Hodoníně, působil také jako divadelní
ochotník, herec, scénograf, režisér a výtvarník.
(sol)

Strážníkům pomůže
služebna na pěší zóně

K žalobám se připojil i vládnoucí kníže Hans Adam II. Na snímku na návštěvě Lednice v roce 2009.

BŘECLAV | Na tři měsíce měli břeclavští strážníci loni k dispozici jeden ze
stánků na pěší zóně u nádraží, kde zřídili své detašované pracoviště. Podle vedení břeclavské radnice to kvitovali jak
sami policisté, tak občané města. Stánek by tak měl strážníkům sloužit i do
budoucna jako příležitostná služebna se
zázemím.
(sol)

Jak mluví Břeclav?
Napoví slovník

Zámky v Lednici a ve
Valticích, pozemky i lesy
chce získat zpět knížecí
rod Lichtenštejnů.
Spor se ale podle všeho
potáhne dlouhé roky.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ

BŘECLAV | V minulém čísle vydání
týdeníku 5plus2 jsme v textu o slovníku břeclavského nářečí uvedli, že slovní spojení „jako Sanollka“ vzniklo
podle příjmení někdejší zaměstnankyně břeclavského papírnictví paní Sanollové. Jde však jen o shodu jmen. Tímto
se dotčené dámě omlouváme.
(sol)
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

BŘECLAVSKO | Knížecí rod Lichtenštejnů podal vydávací žalobu, ve které
se domáhá vrácení někdejšího rodového majetku na území České republiky.
Žaloba se týká také pozemků a nemovitostí v Lednicko-valtickém areálu, včetně světoznámých zámků v Lednici
a Valticích.
„Jedná se o celý soupis pozemků
a také o budovy,“ potvrdila kastelánka
lednického zámku Ivana Holásková. Zájem Lichtenštejnů o jejich rodový majetek ji nijak zvlášť nepřekvapil. Podle ní
se o osud zámků intenzivně zajímají už
od počátku devadesátých let. „Tušili
jsme, že o vrácení požádají. Zřejmě se
na to celá ta dlouhá léta důkladně připravovali,“ domnívá se kastelánka, podle
níž však půjde o proces trvající léta
a s nejistým výsledkem.
Podle mluvčí břeclavského okresní-

ho soudu Kateřiny Konečné se žaloba,
kterou Nadace knížete z Lichtenštejna
podala těsně před Vánocemi, týká hned
čtrnácti žalovaných. Kdy se věc skutečně dostane do soudní síně, však nedokáže odhadnout. Spolu s podáním žaloby
totiž Lichtenštejnové před Vánoci zároveň podali žádost o přerušení řízení do
doby, než rozhodne soud v Jeseníku na
Olomoucku o jiných požadavcích rodu.

Němci? Ne, Lichtenštejnové
O majetek v Česku knížecí rod přišel
v důsledku pozemkových reforem po
první světové válce, zbylý majetek jim
byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě Benešových dekretů.
Lichtenštejnové byli tehdejší mocí označeni za Němce. „Lichtenštejnský rod
toto nepravdivé obvinění, vymyšlené
komunisty, vždycky odmítal. Relevantní dokumenty uložené v Národním archivu mu dávají za pravdu,“ říká mediální zástupce rodu Michal Růžička.
Rod se hlásí k lichtenštejnskému občanství a tvrdí, že Benešovy dekrety
byly po válce proti nim zneužity. Svědčí o tom i události po roce 1945, kdy se
knížecí rodina bránila u českých soudů.
Původně navržený rozsudek z let před
rokem 1948 zněl ve prospěch Lichtenštejnů a označoval konfiskaci jejich majetku za nezákonnou. Po komunistic-
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kém puči byl ovšem přepracován v zájmu komunistů a definitivně vynesen
v roce 1951. Proto Lichtenštejnové považují aplikaci dekretů za nezákonnou.
I když se s Českou republikou řadu
let pokoušeli dojednat vydání zabaveného majetku poklidnou cestou, před
Vánocemi se museli obrátit na soudy.
31. prosinec roku 2018 byl totiž podle
změny občanského zákoníku posledním termínem, kdy bylo možné soudně
se domáhat nezákonně zabaveného majetku.
Žaloby podala Nadace knížete z Lichtenštejna a coby druhý žalobce se k nim
připojil i vládnoucí kníže Hans
Adam II. „Žaloby navazují na neúspěšné projevy dobré vůle, kterými se Nadace knížete z Lichtenštejna pokoušela přimět český stát k jednání o dosud neuzavřené minulosti. Nadace se obrátila také
na českou vládu, které nabídla velkorysý investiční program, jenž by České
republice napomohl k dalšímu rozvoji
některých klíčových témat v oblasti
školství, sociálních projektů, ochrany
památek, v ekologii a krajinářství. Rovněž navrhla moderní alternativní mechanismy k vyřešení otevřených otázek.
České úřady tyto návrhy nepřijaly a odkázaly na probíhající soudní řízení, které inicioval český stát žalobou proti Nadaci knížete z Lichtenštejna v roce
2014,“ uvedl Růžička.
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Dvě kočky. Zoo přivítala lvíčata
První měsíc života oslaví
v neděli nezvykle
zbarvená mláďata lva
jihoafrického, která se
v Zoo Hodonín podařilo
odchovat vůbec poprvé.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
HODONÍN | Nepřístupná budova šelmince mohla v předvánočním týdnu překvapit návštěvníky hodonínské zoologické zahrady. Na svatou Lucii, tedy
13. prosince, se tam totiž narodila dvě
koťata lva jihoafrického. A aby měla samice klid na porod, chovatelé celý šelminec raději uzavřeli.
První ze samiček přišla na svět těsně
po půlnoci, druhá před čtvrtou ranní.
„Mláďata jsou nyní v ubikaci společně
s matkou a mají se čile k světu. Samec
byl od samice oddělen již několik dní
před termínem porodu, čímž měla samice zajištěn klid při porodu,“ vysvětlila
zooložka Zdenka Vavrysová.
V novém roce už návštěvníci do pavilonu šelmince přístup mají, ale lvici ani
její mláďata ještě nezahlédnou. Ubikace
je totiž přetřená neprůhlednou barvou,
aby první týdny života prožily kočkovité šelmy v co možná největším klidu.
Chovatelé se nyní připravují i na přesun samce, který už několik dní před
očekávaným porodem přesídlil do jiného výběhu.
„V nejbližších dnech máme v plánu
připojit k samici s mláďaty také samce.

Lvíčata, která mají vzácnou smetanově bílou barvu, se podle chovatelů mají čile k světu.
Dále mláďata čeká odčervení, očkování
a čipování,“ upřesnila Vavrysová další
plány u lví rodinky.

První úspěšný odchov
Zatímco o vánočních svátcích očekávali chovatelé v zahradě klid, obavy jim
naháněla silvestrovská noc. „Představuje totiž stres pro většinu zvířat, ale matka ji zvládla v poklidu,“ ujistila mluvčí
zoo Marie Blahová.
Lvíčata mají stejně jako jejich rodiče
nezvyklou smetanově bílou barvu.

Nové zázemí pro spolky.
Oázu v Hodoníně renovují
HODONÍN | Už čtvrt století slouží spolkům a sdružením Středisko speciálních
služeb pro zdravotně handicapované
Oáza Hodonín. Budovy Oázy nyní nechávají její uživatelé opravit.
„Potřebujeme uzavřít půdy, abychom
tam mohli zhotovit sklady, protože tady
máme uložené věci nejenom nás oázáků, ale také svazu důchodců, skautů,
Raft klubu, takže všech, kteří společně
s námi tento areál využívají,“ vyjmenoval předseda střediska Josef Černý.
Před Vánoci už stihli dokončit hrubou stavbu nové správní budovy i s bezbariérovým nájezdem. Minimálně část
peněz na opravy a stavbu získal spolek
Oáza z veřejné sbírky. „Podařilo se vybrat 109 tisíc korun na zastřešení nových budov. Největším darem pak
byla padesátiprocentní dotace města
Hodonína ve výši 450 tisíc,“ vyčíslil
největší příspěvky Černý. Podle něj

lidé štědře přispívali i proto, že místo
bude otevřené také akcím a aktivitám
pro veřejnost.
Ani uzavřením půd ale práce neskončí. Poté bude nutné dovybavit zbytek budov, kde plánuje sdružení zřídit archiv,
prádelnu, sklad potravin, multifunkční
místnost, kanceláře a klubovny pro jednotlivé spolky. Například skauti sem docházejí až čtyřikrát týdně. Podle Černého je to ale práce na několik dalších let.
V Oáze se zabaví i celé rodiny s dětmi. V blízkosti jsou třeba rybářské lokality nebo motokárové závodiště. Spolek
pořádá vzdělávací, kulturní a sportovní
akce pro zdravotně handicapované, ale
i pro širokou veřejnost. „Organizujeme
poznávací také ozdravné pobyty u nás
i v zahraničí. Naše úsilí je zaměřeno na
co možná nejširší integraci zdravotně
handicapovaných do majoritní společnosti,“ doplnil Černý.
(mls)

U lvů je vzácná a způsobuje ji porucha
pigmentace, kterou chovatelé označují
jako leucizmus.
V hodonínské zoo je to vůbec poprvé, co mláďata porod přežila. „Samice už v minulosti dvakrát zabřezla, mláďata se v obou případech narodila mrtvá,“ podotkla Blahová s tím, že bílé lvy
chová zoo od roku 2013.
Tehdy z mezistanice v Chlebech přivezli teprve osmiměsíčního samce. Přišel až z Jihoafrické republiky, z tamního Loro Parku. O měsíc později za ním
přicestovala samice z Polska, starší jen
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o několik dní. Safari Park Borysew, odkud lvice pochází, si přitom lvici chtěl
ponechat, ale nedokázala se začlenit do
tamní smečky. Jihoafrický lev jí ovšem
jako společník nevadil.
Kromě lvů jihoafrických uvidí lidé
v Zoo Hodonín ještě jeden druh lva, a to
v přírodě vyhynulého lva berberského.
Samice zůstala z původní skupiny ve
starém šelminci na dožití. Lvy měla ale
zoo od svých začátků. V osmdesátých
letech pořídil díky kontaktům ve Dvoře
Králové nad Labem tehdejší ředitel lvy
pustinné.

INZERCE

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE,
HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC,
příspěvková organizace

náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
tel.: 518 384 527, www.sosbzenec.cz, e-mail: info@sosbzenec.cz

Žáci a rodiče si mohou vybrat z následujících oborů vzdělání:
4leté maturitní obory:
Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí,
2leté nástavbové obory:
Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
3leté obory vzdělání:
Cukrář, Zahradník, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář
3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči:
Potravinářská výroba, Zahradnické práce
1leté zkrácené obory vzdělání:
Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, Cukrář, Zahradník, Rybář

19. ledna 2019 v 9.00 – 13.00 hodin
Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.sosbzenec.cz
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Česká republika

Jak snoubit jídlo a pití? Během
oběda nemusí stačit ani půl litru
Zatímco Francouzi a Italové při jídle obvykle sáhnou po
sklence vína, drsní seveřané dávají přednost prazvláštní
kombinaci ryb a mléka. Asijská kuchyně pro změnu
nedá dopustit na čaj. Bez ohledu na zeměpis však platí,
že zapíjení je při jídle zásadní. Na hlavní chod podle
odborníků připadá ideálně půl litru tekutin. Ale i víc.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pivo a vepřo knedlo zelo. Dost možná mezi Čechy nejoblíbenější kombinace
jídla a pití má svou tradici už od středověku. A nebyla daná jen popularitou chuti
tohoto moku, ale i životní nutností.
Ve středověku totiž klasické vodní zdroje
často nesly riziko životu nebezpečných
epidemií a nákaz. Bylo proto naprostou
nutností dávat přednost tepelně zpracovaným nápojům.
Ve zdejší krajině se pily hlavně medovina a právě pivo. I poté, co se lidé vrátili
k bezpečným přírodním zdrojům vody,
jim láska k pivu zůstala. A to zejména
v kombinaci s obtížněji stravitelnými pokrmy, které jsou pro českou kuchyni typické.
Jedno však naši předkové věděli jasně – k jídlu pití neodmyslitelně patří. Navzdory tomu v mnoha domácnostech dodnes přežívá mýtus, který se vštěpuje dětem, a sice že pořádně napít se mají až po
jídle či jen minimálně během něj. Údajně
proto, aby se neředily trávicí šťávy
a také proto, aby se strávník nenasytil jen nápojem.
Podle odborníků jde
však o nesmysl.
Pro ideální zpracování potravy totiž
tělo potřebuje dostatek tekutin
nejen při jíd-

le, ale i před ním a po něm. Podle nutriční
terapeutky a předsedkyně Sekce výživy
a nutriční péče Tamary Starnovské je průběhu standardního hlavního jídla obvyklé vypít 400 až 500 ml nápoje. V případě
hostiny s předkrmem přibližně 800 ml.
Z hlediska zdravé výživy zůstává nejuniverzálnějším a nejvhodnějším nápojem k
zapíjení obyčejná voda.

K rybě se hodí i mléko
„Dostatek tekutin před jídlem nám umožní mít k dispozici dostatek slin, které potřebujeme pro nastartování úspěšného trávení. Průběžné zapíjení soust nám pak
umožní zajistit v žaludku žádoucí řidší
konzistenci rozžvýkané stravy,“ vysvětluje s tím, že z hlediska stravitelnosti je důležitější dostatek tekutin než jejich druh.
To se ostatně odráží i v národních kuchyních po celém světě. Každá má svá
specifika, nejen co se týče pokrmu, surovin a přípravy, ale také v jejich kombina-

Věděli jste, že...
■

...mineralizovaná voda s obsahem
hořčíku podporuje produkci trávicích
šťáv?

■

...slazené nápoje ovlivňují chuť jídla?
Přirozeně jemnou výrazně potlačí.

■

...před každým jídlem je ideální vypít
zhruba 1 dcl vody?

■

....sušší strava, která je typická
pro fasfoodové řetězce, vyžaduje
intenzivnější pitný režim během jídla
i po něm?

ci s nápoji. Italská, francouzská či řecká
kuchyně propojuje jídlo především s místním kvalitním vínem a opět se jedná
o propojení tradic s dlouhou historií. To
seveřané měli vždy podstatně omezenější
zdroje. Jejich kuchyně se musela adaptovat na nehostinné chladné podmínky
a spoléhá především na jídla, jejichž základ tvoří ryby. Ty se na severu dodnes
běžně zapíjejí mlékem. V drsných životních podmínkách totiž už dávní vikingové kladli důraz na co nejvíce výživné potraviny a nápoje – alespoň z těch které
jim byly dostupné. Proto znali například
celou řadu mléčných výrobků a oblíbili si
také sladké i zakysané mléko. To bylo

pro majitele skotu dokonce cennější než
maso, které nasytilo jen jednorázově.
Pro své výživové hodnoty se mléko proto
pilo i v kombinaci s běžně dostupnými rybami.
Různé druhy asijských kuchyní zase
podporují ke svým pokrmům pití nejrůznějších druhů čaje. Přitom v evropských
podmínkách rádi kombinujeme asijská
vína zejména s vínem.

Panák na „vytrávení“ je zlo
Místním návykům se přizpůsobila například i konzumace guláše, který původně
pochází z Maďarska. Zatímco v Česku ke
guláši patří neodmyslitelně pivo, v jeho
domovině k němu Maďaři tradičně pijí
víno.
Čechy tolik milované pivo – coby nahořklý a jemně perlivý nápoj, perfektně
plní úlohu pomocníka, který pomáhá trávit těžší a tučná jídla. Svůj význam má
také pití aperitivu, který by měl být vždy
nahořklý, neboť díky tomu funguje jako
povzbuzovač chutí. Zároveň mobilizuje
a podporuje produkci žlučových kyselin.
Podávat by se měl alespoň patnáct minut
před jídlem.
Hořká káva po jídle zase dodává pocit
lepšího vytrávení.
Tvrdý alkohol však obecně ve spojení
s některými druhy jídla může způsobit
více škody než užitku. A to i v případě
takzvaného panáka na vytrávení. „Koncentrovaný alkohol je v kombinaci s tučným a smaženým jídlem rizikovým řešením. Často jde o pomyslnou poslední
kapku před rychlým převozem do nemocnice s akutní pankreatitidou,
tedy se zánětem slinivky břišní,“
upozorňuje nutriční terapeutka
Tamara Tarnovská.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Lehká slaná i sladká snídaně

Pohankové palačinky
s džemem z černého
rybízu

5 746 kJ (342 kcal/1 437 kJ na 1 porci)
Na 4 porce potřebujeme: 500 ml
mandlového mléka, 200 g pohankové
mouky, 1 vejce, trošku soli, 2 lžíce
olivového oleje na postupné vymazávání
pánve, 200 g džemu z černého rybízu
(nebo z jahod, meruněk apod.).
Postup: Do nádoby vlijeme mléko,
přidáme vejce, vmícháme pohankovou
mouku, osolíme a vše pořádně
prošleháme metlou. Těsto necháme chvíli odpočinout. Pokud je těsto stále řídké, přidáme
mouku. Pak můžeme smažit tenké palačinky na olivovém oleji. Ze stejného těsta je možné
smažit i silnější lívance. Palačinky potřeme džemem a podáváme.

Omeleta s rukolou, špenátem a semínky
295 kcal/1 240 kJ
Potřebujeme: 1 vejce + bílky ze 2 vajec, 30 g baby špenátu (1 hrst) a stejné množství rukoly,
10 g loupaných slunečnicových semínek (1 polévková lžíce), 50 ml čerstvého polotučného
mléka, 3 g soli (0,5 čajové lžičky), 3 g pepře, 5 g přepuštěného másla (1 čajová lžička),
25 g žitného knäckebrotu (2 ks). Postup: V misce rozšleháme vidličkou vajíčko, bílky a mléko
a vmícháme také sůl a pepř. Přidáme rukolu, špenát a slunečnicová semínka a ještě jemně
promícháme. Směs vlijeme na rozpálenou pánvičku potřenou přepuštěným máslem (ghí)
a z obou stran osmažíme. Podáváme s žitným knäckebrotem.

Oběd: Kuřecí prso se sýrem, chřest a brambory
6 140 kJ (1 535 kJ na 1 porci)
Na 4 porce potřebujeme: 600 g kuřecích prsou (cca 4 prsa), 500 g chřestu (čerstvého nebo z
konzervy), 20 g másla (1 polévková lžíce), 80 g 30% plátkového sýru, 400 g brambor, sůl, pepř,
bylinky (např. tymián, bazalka, rozmarýn). Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C. Kuřecí
prsa omyjeme, osušíme a vložíme do máslem vymazaného pekáčku. Osolíme, opepříme a dáme
péct do trouby asi na 15 minut. Důležité je vybírat maso kvalitní,
čerstvé – to poznáme například podle světle růžové barvy a
podle vůně – neměl by být cítit žádný zápach. Brambory pořádně
umyjeme a uvaříme ve slupce v osolené vodě. Čerstvý chřest
očistíme a necháme asi 5 minut podusit v páře (konzervovaný již
čistit nemusíme). Jakmile je maso propečené (zkusíme to tím, že
jej rozkrojíme), položíme na každý steak plátek sýru a ještě krátce
zapečeme, dokud se sýr nerozteče. Kuřecí plátek podáváme
s chřestem a bramborami. Můžeme dochutit a ozdobit bylinkami.

Projezte
se ke zdraví.
Chutně a lehce
Kdo chce shodit kila navíc, neměl by začít držet diety
podobné hladovkám. Ke zdraví a lepší postavě se dá
projíst. Ovšem zdravě a v pravidelných dávkách.
5plus2
■ V KUCHYNI

Večeře: Batátový krém

Svačina: Fazolová
pomazánka s červenou
řepou
285 kcal/1 195 kJ
Potřebujeme:
půl hrnku vařených
fazolí typu ledvina,
půlku červené
řepy, 3 polévkové
lžíce odtučněného
tvarohu, 1 lžičku
křenu, 1 lžičku sezamu, špetku soli,
2 ks žitného knäckebrotu.
Postup: Uvařené fazole umeleme na
masovém strojku nebo rozmixujeme
společně se sezamovými semínky. Přidáme
tvaroh, na hrubo nastrouhanou červenou
řepu, na jemno nastrouhaný křen, sůl
a dobře promícháme. Podáváme s žitným
knäckebrotem. Zdroj receptů: Svět zdraví

6 274 kJ (1 568 kJ na 1 porci)
Na 4 porce potřebujeme: 500 g batátů,
2 cibule, 2 stroužky česneku, 30 g
čerstvého zázvoru, 500 ml zeleninového
vývaru, 30 ml řepkového oleje (3 PL –
polévkové lžíce), 40 g dýňových semínek
(4 PL), 1 g pepře, 1 g soli, 60 g
marinovaného tempehu (výrobek podobný
tofu ze sójových bobů), 50 ml ovesné
smetany. Postup: Cibuli orestujeme na
oleji. Přidáme na plátky pokrájený česnek
a necháme rozvonět, dále na kostičky
nakrájené batáty, které krátce orestujeme
a zalijeme vývarem. Jakmile batáty
změknou (cca 20 min), rozmixujeme je na
hladký krém. Pokud je polévka moc hustá,
přilijeme vývar. Dosolíme a ochutíme
pepřem a nastrouhaným zázvorem. Dýňová
semínka orestujeme na sucho na pánvi
a dáme stranou. Následně na pánvi se lžící
řepkového oleje orestujeme na kostičky
pokrájený tempeh. Polévku podáváme
posypanou kostičkami tempehu
a dýňovými semínky. Zjemníme smetanou.

INZERCE

Jak může Renta z nemovitosti zlepšit život
Paní Zdena se nemohla dočkat, až odejde do důchodu a bude mít čas na všechno, co
léta s manželem odkládali. Když po letech práce přišel zasloužený odpočinek, zjistila, že
situace není tak růžová, jak si představovala. Lepší život jí přinesla Renta z nemovitosti.
„Na období po šedesátce jsem se moc těšila. Jenže
místo toho, abychom se s manželem věnovali našim
zálibám, museli jsme hodně šetřit. Ve dvou se to nějak dalo, ale rozhodně to nebylo o užívání si života.
Když jsem pak ještě nečekaně ovdověla, začala jsem
živořit. Krom toho všeho hrozily finanční problémy
i mé nejmladší dceři a já jsem si připadala najednou
úplně bezmocná,“ vypráví paní Zdena.

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Potom se od své přítelkyně dozvěděla o Rentě
z nemovitosti, o druhu hypotéky, který je přímo
šitý na míru potřebám seniorů. Nejdříve z produktu měla takové obavy, že si o ní nechtěla ani nic
zjišťovat. Když však viděla, jak je její kamarádka
spokojená, rozhodla se domluvit si schůzku se zástupcem FINEMO.CZ.
„Zjistila jsem, že se jedná o úvěr, který se za života
nesplácí. Krom toho dál zůstanu vlastníkem svého bytu, což je skvělé. Nejprve jsem pomohla dceři.
Potom jsem mohla myslet i na sebe a dovolit si žít
důstojnější život. Nemusím počítat každou korunu,
mohu si uvařit, na co mám chuť a dokonce si koupit
i nový gauč, který už mám několik měsíců vyhlédnutý. A také vím, že kdyby se mi cokoliv v bytě porouchalo, budu mít peníze na opravu,“ dodává tentokrát už s úsměvem paní Zdena.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Vždycky jsem žil rád. Život
mě baví i se všemi jeho stíny
Jaroslav Dušek má svůj svět. Alternativní, pro někoho možná
podivínský. „Od roku 1991, kdy jsem poprvé šel přes žhavé
uhlíky, nepolykám léky,“ říká například. Ačkoliv už nehraje
ve filmech tak často jako ve své zlaté éře Pelíšků či Horem
pádem, na podzim zazářil ve snímku Úsměvy smutných mužů.
Nyní se v divadle představí jako režisér a zároveň představitel
téměř všech postav ve hře Sláva strojů a měst. „Možná si
zahraju i včelu či trubce,“ glosuje svým typickým stylem.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Jaroslav Dušek v mužských i ženských rolích. A to vše pod vlastní režijní taktovkou. Svérázný herec uvede
v premiéře 24. ledna v pražském Divadle Na Jezerce novou hru Sláva strojů
a měst, v níž má pod palcem takřka vše.
I když... „Naše hra nepotřebuje režiséra
v běžném smyslu, vzniká spíš souhrou
aktérů,“ tvrdí Dušek.
Na jaký příběh diváky při premiéře
24. ledna vlastně pozvete?
Hra je o pracovní výzvědné návštěvě
dvou amerických inženýrů a německého
redaktora u českého včelaře. Jde o dynamické setkání i groteskní střetnutí odlišných vizí smyslu a účelu života.

FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA

Sláva strojů a měst je původně kniha
právníka, ředitele pojišťovny a hlavně
milovníka kultury Jaromíra Rašína, synovce prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína zastřeleného při
atentátu v lednu 1923. V čem je příběh
psaný členem slavné prvorepublikové
rodiny aktuální pro dnešního diváka?
Kniha byla napsána ve 20. letech minulého století s překvapivou jasnozřivostí, tudíž promlouvá k dnešku jasně a silně. Mís-

Jaroslav Dušek

Narodil se 30. dubna 1961 v Praze.
Jako herec miluje mystifikace a improvizace. Na přelomu tisíciletí
si zahrál v několika filmových hitech (Pelíšky, Musíme si pomáhat,
Divoké včely, Pupendo, Horem pádem atd.), patřil k nejvíce
vyhledávaným hercům té doby.
■ Vloni po několikaleté pauze od filmování na sebe upozornil jednou
z hlavních rolí ve snímku Úsměvy smutných mužů.
■ Je autorem libret k operám Opera La Serra a Nagano.
■ Známý je také svým alternativním způsobem života, má například
hliněný ekodům, téměř všude chodí bos apod. A o podobném stylu
života a také o moudrosti starých indiánů hovoří i při svém
proslulém divadelním představení Čtyři dohody.
■ V roce 2008 mu Český klub skeptiků Sisyfos udělil anticenu Bludný
balvan za „dobré šamanské rady pro každý den“.

■

■

ty je aktuální natolik, že až lehce mrazí.
Sláva strojů a měst je aktuální jednak svou
esencí, jednak tím, jak se stoletým předstihem předvídá se zarážejícími detaily mnohé dnešní zápletky a přehmaty. Překvapila mě pronikavá předvídavost autora, zpracovaná v příjemné kombinaci s určitou
exaltovanou naivitou. Je to prostě napínavé, pronikavé, poetické i vtipné. Protože
ve hře vystupuje včelař a včely, mělo by
jít o chutnou koMEDii, sladkokyselou tragikoMEDii i bzučivou grotesku, která občas tasí i laskavě káravé žihadlo.
Trvalo vám převést knihu do divadelní podoby dlouho?
Myšlenka na převedení knihy na jeviště se
vynořila před několika lety, kdy jsem text
dostal od jednoho z diváků. Zrála postupně, občas jsem vybrané pasáže předčítal
různorodému publiku, zajímalo mě, nakolik je tehdejší jazyk a styl sdělitelný i dnes.
Uvažoval jsem o různých jevištních pojetích, nakonec zvítězilo trio, které uvidíte.
Zajímavé je, že vy hru režírujete a zároveň hrajete téměř všechny ostatní
postavy, včetně těch ženských...
Zahraji vypravěče, českého včelaře, německého redaktora, dva americké inženýry, manželku včelaře i jeho tajemného přítele. Nelze vyloučit, že sehraji i nějakou
včelu či trubce. Celý život provozuji takzvané principálské divadlo, které nepotřebuje režiséra v běžném slova smyslu, tedy
někoho, kdo by na přípravu hry dohlížel
jaksi zvenčí. Naše hra vzniká spíše „zevnitř“, souhrou aktérů. Na jevišti se mnou
budou ještě Petr Nikl, který se patrně stane
filigránskou multiprojekcí oddané včelí
matky a, jak ho znám, i včelího otce; a hudebník Ondřej Smeykal. Ten bude oscilovat mezi trubcem, hudcem i trubačem, velecikádou, tam-tamem, celým úlem zvuků
a tónů, jimiž protká představení tak, aby diváci roztančili všechny buňky svých zázračných těl. Režírujeme se navzájem s přispěním laskavého obecenstva.
S jakým pocitem budou podle vás lidé
z divadla po představení odcházet?
Na to jsem nesmírně zvědav.
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Některá vaše další vystoupení jsou
velmi spontánní. Divákům vyprávíte,
pokládáte publiku otázky, improvizujete. Odkud čerpáte tolik informací,
kterými posluchače bavíte?
Některé z paměti mé osobní, některé z paměti prostoru, většinou jde o kombinace,
které pro mě jsou často překvapivé. Snad
ani nejde o čerpání, spíš probíhá jakási
vzájemná rezonance.

Asi je pravda, že se to říká, ale co mohu
o sobě s jistotou tvrdit? Nedržím se žádného
striktního pravidla. Někdy jím i víc jídel denně, někdy žádné. Někdy nejím nic i několik
dní či týdnů. Jak to přijde. Tělo napoví.

Věnujete se spiritualitě, sebepoznání,
hledání duchovních pravd. Dlouhá
léta máte zkušenosti s chozením
po žhavém uhlí. Jak si různé duchovní
pravdy či cvičení ověřujete?
Inu, nezbývá mi, než vlastní život prožívat sám na sobě. Mám neskonale raději tajemný život než jednotlivé pravdy.

Jste pravděpodobně zdravý, ale co až
lékaři řeknou, že léky polykat musíte,
jinak můžete zemřít?
Vyhledám jiné lékaře.

Narodil jste se v magické datum
30. dubna, které vychází na filipojakubskou či Valpuržinu noc. Ovlivnilo vás narození v den pohanského svátku?
Narodil jsem se za úplňku, v neděli ráno, za
úsvitu. Nevím, nakolik to ovlivnilo mne
a nakolik jsem to ovlivnil já. Mám dobrý
vztah k jitru, k poledni, k večeru i k noci.
Jednou jste vyprávěl, jak jste v 19 letech přemýšlel o existenci a bytí a do
svých úvah jste zahrnul i dobrovolný
odchod. Co se vám na světě tehdy tolik nelíbilo?

Prý striktně nepolykáte léky, je to tak?
Nevím, proč bych to měl dělat. Od roku
1991, kdy jsem poprvé šel přes žhavé uhlíky, nepolykám léky.

Ze zkoušky nové hry Sláva strojů
a měst.
FOTO | RADEK FOUČEK
Domnívám se, že to patří k tradičním jinošským úvahám. Jak praví Jiří Wolker:
„Noc valí se k ránu a člověk se narodil,
aby buď vlekl svět, nebo jím vlečen byl.“
Stav mysli nebyl tehdy tíživě neradostný
ani zasmušile nepříjemný. Byl spíše tázavý a jímavý. Šlo o prosté kladení vnitřních
otázek. O zkoumání možností, dovedených do krajnosti. A rozhodl jsem se pro
život. Nelituji. Vždycky jsem žil rád, život mne baví i se všemi jeho stíny.
Rád chodíte bos, například do televizních debat. Říká se také, že jíte jednou denně. Je to pravda?

Působíte velmi svobodně a poměrně
spokojeně. Je něco, co vás omezuje?
Jistě, vždycky se něco najde, jenže většinou až s odstupem. V dané chvíli to člověk zachytí jen se štěstím. Proto je přínosné pěstovat souhru přímo před diváky. Vědomí úlu vidí víc.
Co se vám přes veškeré úsilí na vaší
duchovní cestě nepodařilo, respektive myslíte, že vás čeká v budoucnu nějaký duchovní posun?
Nevyvíjím úsilí, protože vím, že mně se
stejně nic podařit nemůže. Spíše jsem na
čekané. Čekám na tu milost, kdy to přijde.
Miluji radu jednoho indiána: „Odpočívej
a přitom buď ve střehu.“ Myslím, že nás
všechny čeká velké překvapení.

Baví vás víc duchovní rozvoj, zkoumání vnitřního světa a určitá mystika,
nebo spíše hraní a divadlo?
Baví mě život. Ten mne uchvacuje. Baví
mě ta nevyzpytatelnost, prodchnutá láskyplným tajemstvím, které odolává nekonečnému zkoumání. Okamžik věčnosti, ta neutuchající hra, pozorovaná moudrými
blázny a provozovaná bláznivými mudrci. Před zrcadlem, za zrcadlem nikdo nesmí stát! Už jdu! Deset, dvacet, člověk!
Dlouhá léta jste pracoval jako kantor.
Jaké jste měl zaměření?
Učil jsem třináct let, od roku 1987 do
roku 2000, na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde jsem po většinu času vedl dramatické oddělení. Převzal jsem ho po milovaném Ivanu Vyskočilovi, díky jeho doporučení. On tehdy vyslyšel výzvu studentů
DAMU a odešel tam budovat svou katedru autorské výchovy a pedagogiky. Mými
předměty byly autorská výchova, základy
jevištní improvizace, umělecký přednes,
herecká výchova a tak podobně.
Na FAMU jsem se pokoušel inspirovat
k improvizaci studenty scenáristiky a režie v ročníku Věry Chytilové. Učil jsem
na dramatické výchově na DAMU,
na zlínské Vyšší odborné škole herecké.
Víc si momentálně nevzpomínám. Občas
se účastním nějaké Dílny improvizace,
ale to jen zřídka. Spíš se v posledních letech učím sám.

INZERCE

mnout
mhouřit
zavírat

otevřít
zklidnit
rozzářit

Účinná pomoc pro podrážděné oči

díky nejvyšší koncentraci hyaluronátu, který se v očích přirozeně vyskytuje.

HYA-CZ1801-1418

Nyní k dostání ve Vaší lékárně.
www.sucheoko.cz
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15 let bez

Helenky Růžičkové
Bylo jí všude plno. Báječnou povahou i korpulentní figurou. Helenu Růžičkovou coby komičku
provázely salvy smíchu, ale díky její roli v seriálu Vlak dětství a naděje se divák neubránil ani dojetí.
Uteklo 15 let od chvíle, kdy 4. ledna 2004 podlehla rakovině. Kterým z tuzemských
hereček Češi fandí i díky tomu, že mají podobnou náturu a nějaké to kilo navíc?
AUTOR: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: DAN MATERNA, VÁCLAV ŠLAUF, PETRA PIKKELOVÁ, HERMINAPRESS

NAĎA KONVALINKOVÁ
Oblíbené herečce Nadě Konvalinkové kila na charismatu neubírají. „Problém s oplácaností jsem měla už v pubertě, vdala jsem se a po porodu to bylo každý rok tak kilo
navíc,“ svěřila se. Vyzkoušela desítky diet, změnila jídelníček, čokoládu si ale občas
neodepře. „Není to mléčná, ale ta 80% hořká. Když má člověk vlčí hlad a sní celou
bonboniéru, tak to je špatně. Když já si jednou za čas za odměnu dám jeden,
dva, tři bonbónky té opravdu kvalitní čokolády, ještě víc si to užiju,“ vysvětlila.

PAVLA TOMICOVÁ
V posledních měsících herečka Pavla Tomicová pořádně
zatočila se svými kily díky tréninkům ve StarDance. Už
při představování nového ročníku televizní taneční soutěže se nechala slyšet, že zlepšení kondičky byl jedním z
důvodů, proč na nabídku kývla. Diváci si ji nejvíce spojují
s postavou Simony ze seriálu Ulice. Před devíti lety, kdy
scenáristé předepsali její hrdince držet dietu, Tomicová s
hubnutím začala. „Ráda bych shodila deset kilo,“ tehdy
uvažovala opatrně. „Není dobré, když se to moc přežene,“ dodala s nadhledem.

HALINA PAWLOVSKÁ

LUCIE POLIŠENSKÁ

Svá kila umí nosit také spisovatelka, moderátorka a herečka Halina
Pawlowská, která je milovnicí
módy. Se svou dcerou dokonce
založila vlastní módní značku.
„Vždycky jsem zápasila s váhou,
ale chtěla jsem se hezky oblékat.
Jsem parádnice, miluju hadry a
doplňky a všechno, co k módě
patří,“ říká.

Díky své postavě prý Lucie Polišenská nemusí tolik bojovat
s konkurencí. „Když jsou si tři
herečky podobné, mají to těžší.
Uslyší: Ale my už tady máme Marušku, Aničku a to jsou podobné typy jak vy. Já tohle
neslyším. Mezi mnou a nějakou drobnou hezkou dívkou se
nerozhoduje. Takže mám teď dost práce,“ je spokojená.

MARIKA PROCHÁZKOVÁ
A JITKA ČVANČAROVÁ
Obě dámy díky plnějším tvarům mohou hýřit sexappealem. Důkazem je třeba předloňský vánoční snímek Přání k
mání, kde si Jitka Čvančarová zahrála atraktivní manželku
kouzelníka, který jí vyčítá, že se nedokáže napasovat do
kostýmu. Herečka Marika Procházková zase předvedla
svou nahotu v lechtivě odvážném snímku Svatá čtveřice.
Diváci ji ale spíše znají jako doktorku ze seriálu Modrý kód.
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Referentka/referent pro zaměstnanecký
odbor Požadavky: SŠ, znalost mzdového
účetnictví podmínkou, znalost práce na PC,
praxe v personalistice vítána. Znalost
mzdového programu VEMA výhodou.
Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail:
libuse.lesageova@fnmotol.cz nebo tel.:
22443 1125
Více na www.jobdnes.cz/detail/H2NVY5

Administrativa
Koordinátor MGMT cizojazyčných služeb

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Inženýr výroby

Fakultní
nemoc nic e v
Motole

Management

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

Shift coordinator
Ad i i t át SW li
íP h
Více na www.jobdnes.cz

Management

Projektmanager výbavy a moduly

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektmanager výbavy a moduly

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Manažer výroby

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Manažer výroby

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Manažer výroby – montáž Octávia

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Manažer výroby – montáž Octávia

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Projektmanager modelové řady A0 - INDIE

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Projektmanager modelové řady A0 - INDIE

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Před 30 lety nechal
násilně umlčet protesty
proti režimu. Prominentní
komunista Miroslav
Štěpán jako jeden
z mála pohlavárů skončil
po roce 1989 ve vězení.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
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„Velká ryba“ za mříží
nistr vnitra František Kincl, náčelník kontrarozvědky Karel Vykypěl či šéf StB
Alojz Lorenc. Generál Lorenc ale po rozpadu federace odmítl k výkonu trestu nastoupit s tím, že je Slovák.
Proč Štěpán vydal rozkaz k použití
vodních děl a násilí? Na to by mohl odpovědět někdejší generální tajemník ÚV
KSČ Milouš Jakeš, který v prosinci 1989

prohlásil: „Hodnotili jsme lednové události jako mimořádně závažné a mysleli
jsme, že nic horšího se už nemůže stát.“
Štěpán zase vzpomínal na demonstrace třeba takto: „Já jsem se v této souvislosti zeptal Cardy (generál Bohumil Carda, náčelník správy SNB hlavního města
Prahy a Středočeského kraje, pozn.
red.), jestli mají slzný plyn. Carda odpo-
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Naše ceny nízké
byly, jsou a budou.
Z NAŠÍ

SALÁM POLICKÝ
uherák | krájený
75 g | 100 g 26,53 Kč

AKČNÍ NABÍDKY
ČT 10. 1. – NE 13. 1. 2019

MAX.

5

XXL BALENÍ

BALENÍ

osoba/den

KUŘE DUO*
chlazené | cena za 1 kg

10

MAX.

ČR | Nejbrutálnější potlačení protestů
proti komunistické vládě se neudálo
v listopadu 1989, ale už v lednu. Vysoký funkcionář KSČ Miroslav Štěpán při
Palachově týdnu nařídil použití vodních
děl, slzného plynu a vyvážení demonstrantů za Prahu. Po revoluci se tak stal
první „velkou rybou“, která se dostala
do kriminálu za zneužití pravomoci veřejného činitele.
Tu neděli 15. ledna 1989 v Praze
zima nebyla. Lidé se v bundách nebo
jen ve svetrech srocovali v ulicích a protestovali proti hroutícímu se režimu. Důvodem nedělního shromáždění bylo
uctění památky Jana Palacha, od jehož
smrti tehdy uplynulo dvacet let. Demonstranti během dne na příslušníky křičeli
hesla jako „hanba, styďte se“ nebo „vy
nejste Češi“. Když padl soumrak, celková nálada se změnila. Davy lidí se přesunuly na Václavské náměstí. Policisté křižovali prostor ve žlutobílých ladách VB
a dávali pokyny demonstrantům. „Jestliže se nerozejdete, Národní výbor požádá veřejnou bezpečnost o rázný zákrok,“ řval do mikrofonu příslušník, co
mu síly stačily. Pak přišel rozkaz použít
proti davu slzný plyn a obušky. Za ním
stál tehdejší tajemník pražských komunistů Miroslav Štěpán.

SÝR EIDAM
BLOK
30 % tuku v s.
300 g

44,90

SCHWARZWALDSKÁ ŠUNKA
krájená,
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
100 g

21,90
32,90�

33

%

19,90

28%

27,90�

Při koup
i1
1 b od n ks
avíc

ks

osoba/den

39,90

100 g 13,30 Kč

47,90�

16%
HORALKY XXL*
5x 50 g

CITRONY
100 g 15,96 Kč
balené
500 g | 100 g 3,58 Kč

39,90

PIZZA RISTORANTE
Quattro formaggi, Prosciutto
330/340 g | 100 g 22,70/22,03 Kč

39,80

46%

CENA BEZ PENNY KARTY

74,90

v limitované nabídce také pizza hawaii a dolce al cioccolato za 39,80 kč

FOTO | HYNEK GLOS

Lednové protesty roku 1989 trvaly několik dní a dnes jsou známé jako Palachův týden. Štěpánovi násilnické řešení
situace nakonec zlomilo vaz. V prosinci
téhož roku, kdy už bylo jasné, že režim
padl, byl vyloučen z KSČ, koncem měsíce zatčen a odsouzen. Za slzný plyn,
obušky a zejména vyvážení demonstrantů do mrazu za Prahu, si měl odsedět čtyři roky, vinným byl uznán za zneužití pravomoci veřejného činitele. Odvolací
soud mu zmírnil vězení na 2,5 roku. Kriminál nakonec opustil dříve, v říjnu
1991, když si odpykal asi dvě třetiny.
Podobné tresty dostali později i další
vysocí funkcionáři, předlistopadový mi-

17,90
29,90�

40%

2

MAX.

Miroslav Štěpán.

věděl: Máme, soudruhu tajemníku, ale
tady je to stejné jako s veškerou technikou, nemáme ani vrhače slzného plynu.
Nato já jsem humorně řekl: Když nemáš
techniku, musíš mít silné chlapy.“
Miroslav Štěpán se po výkonu trestu
vrátil do politiky, poté začal podnikat a
žil ve vile ve středočeském Mukařově.
Zemřel před 5 lety v Praze.

Při koup
i1
1 b od n ks
avíc

PŘEPRAVKY
osoba/den

PIVO SVIJANSKÝ
MÁZ 11
0,5 l | 1 l 17,80 Kč

HYIACINTY 3 CIBULE*
v plastovém pěstebním květináči
mix barev
1 ks

54,90

záloha na lahev 3,- Kč

COCA COLA*
1 lahev 18,73 Kč
4x 1,75 l | 1 l 10,70 Kč

74,90

8,90
13,90�

35%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké
poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo
max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto
zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům.
Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Více na www.penny.cz. Přijímáme:

HUDEBNÍ IMPULSY

Svéhlavá Eva Olmerová
Legendární zpěvačka Eva
Olmerová by 21. ledna
oslavila 85 let. Nedožila
se ani šedesátky.
JOSEF VLČEK

V

ynikajícím způsobem zpívala
nejen blues, ale i trampské písně, country, gospel a swing. Eva
Olmerová, která se narodila před
85 lety, patří mezi nezapomenutelné
osobnosti české hudby.
Už od dob rozervaného dětství vedla
divoký život. Z reálného gymnázia ji vyhodili a začala se učit krejčovou. Žila
v různých partách, přátelila se s trampy
ze Štěchovic a vymetala kdejaký noční
podnik. Jeden z pamětníků těch let ji výstižně popsal jako „vášnivou kuřačku
s těžkým sklonem k alkoholismu“. S takovým způsobem života musela mít nutně problémy s policií, ať už to bylo kvůli

výtržnostem a rvačkám, automobilovým
nehodám nebo kvůli tehdy přísně trestanému příživnictví. Skoro dva roky vězení se podepsaly nejen na jejím životním
stylu, ale i na jejím „zakouřeném“ hlase.
V roce 1950 angažoval šestnáctiletou
Evu do svého orchestru swingový zpěvák Arnošt Kavka. Doba sice jazzu nepřála, ale Olmerová si brzy získala pověst výjimečné pěvecké osobnosti, která
se svým talentem zachází až marnotratným způsobem. Fanoušky fascinoval
její sexy alt, stejně jako pěvecký projev,
v němž bylo to, co posluchače vždycky
uzemní: smutek, bolest, rezignace.
Harcování po klubech a chudobných
štacích skončilo v roce 1962, kdy na prknech divadélka Semafor nahradila odcházející Evu Pilarovou. V témže roce
také na sebe poprvé upozornila širokou
veřejnost, když vyhrála televizní soutěž
Hledáme písničky pro všední den s písní Jsi jako dlouhý most.
Bez přehánění lze říci, že její interpretace známých gospelových melodií tehdy
neměla ve střední Evropě obdoby.

Eva Olmerová zároveň s grácií nazpívala řadu klasických trampských hitů. Nikdo nikdy nezazpíval trampský evergreen Až ztichnou bílé skály s takovou
lehkostí jako ona. Mezi přehršlí trampských písní se skoro nedopatřením objevil ploužák country gentlemana Jima Reevese He´ll Have To Go, který pro ni Jiří
Grossmann otextoval jako Čekej tiše. Evino provedení přežilo padesát let a dodnes
je její nejoblíbenější skladbou. Ukázalo se na ní, že český text dokázal překonat zpěvaččin největší
handicap, špatnou angličtinu.
Tím ale její nahrávací kariéra na dlouhou dobu skončila.
Se zpěvačkou, která harcovala
z jednoho bubenečského bytu do
druhého, přicházela na nahrávací
frekvence opilá nebo se během nich opila skoro do bezvědomí, nikdo nechtěl
pracovat. V roce 1980 se chaoticky
žijící zpěvačky ujal Michael Kocáb a natočil s ní dvě jazzová
alba. Hlas a zpěv Evy Olmerové má na nich tak ne-
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Vyhlášení prvního
ročníku soutěže
Realiťák roku
15. ledna 2019
Cubex Centrum Praha
Hlasovat pro vašeho favorita na Reality.iDNES.cz
nebo na webu www.realitakroku.cz můžete do 31. 12. 2018!

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

obyčejné kouzlo, že jsou dodnes považována za vrcholy českého jazzu.
Olmerová ještě na začátku devadesátých let zkusila natočit pár písní, ale ty
už byly jen odleskem nejslavnějších
dob. Její životní utrpení skončilo
21. června 1993. Posluchači si ji pamatují díky tomu, že pro ni neexistovalo
country,
blues
nebo jazz. Jen
styl Evy Olmerové.

FOTO | ARCHIV

Zdraví
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Naučte se říkat „Děkuji, Nekouřím!“
Opět jste si s novým rokem předsevzali, že přestanete kouřit? Cesta za típnutím poslední
cigarety je dlouhá a často i trnitá, ale rozhodně ne nemožná. Chcete-li se vy nebo vaši blízcí zlozvyku
zbavit jednou provždy, vyhledejte odbornou pomoc. Podle statistik se totiž šance na úspěch
pod profesionálním dohledem zvyšuje z 5 % na 40 %.
Že byste rádi pověsili nebezpečný zlozvyk na hřebík? Pak rozhodnutí neodkládejte,
s každou další cigaretou totiž poškozujete své zdraví.

Pomoc při odvykání vám
poskytne nejen lékař, ale
často i lékárník – ve vybraných lékárnách BENU
najdete Centra pro odvykání kouření, kde si můžete
domluvit bezplatné soukromé konzultace s certifikovaným odborníkem.
Celý program má podobu
pěti individuálních sezení, během kterých vás lékárník provede procesem
odvykání. Po celou dobu
vás navíc bude podporovat
a motivovat.
Prvním krokem
je odhalení míry
závislosti
Hlavním úkolem prvního
setkání je zjistit, jak moc
jste na cigaretách závislí.
Podle toho lékárník určí
formu odvykání a pod-

půrných prostředků. „My
klientovi v první řadě nastíníme možnosti léčby
a cesty, kterými se může
vydat. Některé podpůrné
prostředky může předepsat pouze lékař, proto
v určitých případech doporučujeme jej navštívit.
Podstata naší práce je připravit lidi na všechny komplikace, které je na cestě

mohou potkat a pomoci
jim je zvládnout,“ doplňuje PharmDr. Lucie Levorová
z lékárny BENU na Národní
v Praze.
Nejdůležitější
je motivace
Klíčové bývá druhé sezení.
Tam si totiž určíte datum,
velký den D, od kterého už
si nezapálíte ani jednu ci-

odvykání kouření není procházka
růžovým sadem, výsledky za to ale stojí.
už několik hodin poté, co dokouříte poslední
cigaretu, vám v těle poklesne hladina oxidu
uhelnatého, během několika měsíců se vám zlepší
chuť a popřípadě zmírní kašel. V průběhu dalších
let dojde ke snížení rizika srdečně-cévních
či onkologických onemocnění.

garetu. „Motivace klienta,
to přesvědčení, že opravdu
on sám chce přestat kouřit,
je ta nejdůležitější část terapie. Ale z vlastních zkušeností mohu říct, že odvykání může být úspěšné
i u ne zcela rozhodnutých
lidí. Tady už je to právě
o individuální práci s každým pacientem,“ dodává
Lucie Levorová.
Obraťte se
na odborníky
Lékárny, které tuto službu
nabízejí, poznáte podle
loga s přelomenou a přeškrtnutou cigaretou. Seznam lékáren najdete také
na www.benu.cz. Poradna
je bezplatná, objednat se
můžete pomocí e-mailu,
telefonicky nebo osobně
přímo v lékárně.

Víte, že máte nárok
na proplacení
nákladů spojených
s náhradní
nikotinovou
terapií?
Pokud absolvujete sérii
odborných konzultací
s lékárníkem, můžete
získat až 4 000 korun
na nehrazený léčivý
přípravek předepsaný
vaším lékařem či volně
prodejné přípravky.
Výše příspěvku
se liší v závislosti
na pojišťovně.
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Česká republika

Trocha špíny dětem
neublíží. Posílí imunitu
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Přehnaná snaha o „sterilní“ prostředí dětem ke zdraví
nepomůže. Imunitu jim nezajistí ani multivitamíny.
Důležitá je vyvážená strava a také minimalizace stresů.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Je to vlastně taková bezpečnostní
služba lidského těla. Imunita má za úkol
rozpoznávat cizorodé látky a brání jim
páchat v organismu škody. Pomáhá také
odstraňovat staré a zmutované buňky.
Jak ale imunitní systém posilovat u těch
nejmenších? Spoléhat na vitamínovou
nálož se nevyplácí. Škodit může i přehnaná honba za čistotou.
Imunitní systém je celkem složitá věc,
kterou ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita může podle odborníků do
jisté míry představovat civilizační problém a nezanedbatelný vliv na ni má životní styl. „Dnes nás neohrožují jen patogeny, ale i stres, smog a také to, jak jsme
– v uvozovkách – neustále čistí a chránění,“ říká Barbora Grymová, farmaceutka
a odbornice na imunitu. Naráží tak na
skutečnost, že ve snaze zajistit dětem ideálně sterilní prostředí pro vývoj, mnohdy
může zdraví z dlouhodobého hlediska
uškodit. Jinými slovy, přehnaná čistota
je svým způsobem metla imunity a občasná špína dětem určitě neuškodí.
„V dnešním světě máme s bakteriemi,
které se běžně nacházejí venku, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu,
nedostatečný kontakt s bakteriemi však
může vést k oslabení imunity a následně
vyšší náchylnosti k onemocnění při kon-

VYZVEDNI SI
BONUS 700 Kč
PRO NOVÉ HRÁČE

ROMAN KOVAŘÍK
EXPERT FORTUNY
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AUSTRALIAN OPEN MUŽI
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

taktu s virem,“ dodává. Zákonitosti fungování imunity podle ní tak rodiče malých dětí často ignorují. Navzdory tomu
se zvláště v rizikových obdobích roku
spoléhají na spásnou sílu vitamínů z lékáren. To však zdaleka nestačí.
„Během své lékárnické praxe jsem se
mnohokrát setkala s tím, že maminky poptávají multivitamíny pro děti na posílení imunity. Dostatečné množství a vyvážený poměr vitamínů jsou pro správné
fungování lidského organismu pochopitelně nezbytné, v dnešní době, kdy
je imunita často oslabena civilizačními vlivy, však k její
aktivaci pouze vitamíny nestačí,“ říká
Grymová.

Imunitu u dítěte tak nejlépe podpoří – možná pro někoho překvapivě – zdánlivě banální pravidla zdravého způsobu života, která platí i pro dospělé. Tedy vyvážené stravování, dostatek pohybu, spánku a odbourání zbytečných stresů.

Týden imunity poradí
Pomyslnou první úlohu obranného systému hraje takzvaná vrozená imunita.
Tu představují tkáně a slizniční membrány, které brání styku bakterií a virů
s vnitřním prostředím lidského těla. Teprve když dojde ke kontaktu s infekcí, nastupuje na scénu imunita získaná, která
spouští tvorbu protilátek.
V rámci letošního Týdne imunity, který
připadá na 21. až 27. ledna, mohou lidé
po celé republice navštívit vybrané lékárny, kde budou působit
vyškolené týmy. Ty budou zjišťovat stav imunity a poskytovat informace o jejím
vhodném posilování.

FOTO | SHUTTERSTOCK

BOOKMAKEŘI
ŠANCE PRO DJOKOVIČE
Celkové umístění
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Více na www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. ledna 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.30 Kačeří příběhy (66, 67) 7.20 Show Toma
a Jerryho II (24) 7.40 Jak princezny po nocích
tancovaly 8.50 Šifra Karla Velikého 11.10
Volejte Novu 11.45 Výměna manželek X 13.05
Cizinec 14.50 Můj auťák Brouk 16.40 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.25 Mstitel Blade (2) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení III (6) 7.25 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa 7.50 M.A.S.H (51) 8.25
M.A.S.H (52) 8.55 Autosalon 10.15 M.A.S.H
(53) 10.45 Prima Partička 11.50 Máme rádi
Česko 13.25 Česko Slovensko má talent 15.15
Tetička. Veselohra (ČR, 1941). Hrají
R. Nasková, F. Futurista, F. Smolík, T. Pištěk,
J. Marvan, R. Šlemrová, J. Dohnal a další. Režie
M Frič 17.05 Křtiny. Komedie (ČR, 1981) 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.30 Poslední loď IV (2) 8.15 Letopisy rodu
Shannara (6) 9.10 Top Gear VI 10.25 Pevnost
Boyard (7, 8) 12.30 Re-play 13.05 Futurama V (8)
13.35 Simpsonovi IX (6, 7) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi IX (8, 9) 15.40 Futurama V (9) 16.00
COOLfeed 16.10 Smrtící bouře 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi IX (10, 11) 18.55 Simpsonovi IX
(12) 19.30 Simpsonovi IX (13) 19.50 COOLfeed
20.00 Proud času 22.30 Gang v útoku

20.00 Jan Palach
Životopisné drama
(ČR/SR, 2018). Hrají V. Zavadil,
Z. Bydžovská, D. Barešová,
J. Vondráček a další. Režie
R. Sedláček
22.00 Bezva finta
Komedie (Fr./Kan., 1985). Hrají
J.-P. Belmondo, G. Marchand,
K. Cattrallová, J.-P. Marielle,
J. Villeret a další. Režie A. Arcady
23.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.55 Osudová přitažlivost
Thriller (USA, 1987).
Hrají M. Douglas, G. Closeová,
A. Archerová, E. H. Latzenová,
S. Pankin. Režie A. Lyne
1.50 Brno Open 2014
2.40 Sama doma
4.15 Malá farma
4.40 Pod pokličkou
5.05 Smetana pro dědečka

Joj Family
SOBOTA 7.55 Policisté v akci 9.05 Žena za
pultem (3/12) 10.10 Žena za pultem (4/12) 11.30
Zákony pohybu (12/13) 12.50 Zákony pohybu
(13/13) 14.10 Záchranáři v akci 15.10 Záchranáři
v akci 16.10 Záchranáři v akci 17.10 Nové bydlení
18.20 Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Okres na severu (9, 10/13) 22.40 Nikdo není
dokonalý 0.15 Ministři, komediální seriál (SR, 2018)
NEDĚLE 6.10 Noviny 6.45 Krimi 7.15 Noviny
8.00 Soudní síň 9.00 Nové bydlení 10.00 Miláčkov
10.45 Nikdo není dokonalý 12.20 Okres na severu
(9/13) 13.30 Okres na severu (10/13) 14.45 Mladé
víno, komedie (ČR, 1986) 16.50 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Všechno, co mám rád 0.10
Všechno, co má Ander rád 0.45 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.35 Záchra-

náři v akci 11.35 Ve jménu zákona (122/131) 12.45
Pizza a marmeláda 14.50 Soudní síň 15.55 Soudní
síň – cz 16.50 Záchranáři v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Mladé víno 22.20
Záchranáři v akci 23.20 Policisté v akci, seriál
(SR, 2016) 0.20 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

NOVÝ SERIÁL INSPIROVANÝ
SKUTEČNÝMI PŘÍPADY A ZÁSAHY

Záchranáři v akci
OD 7. LEDNA

20.20 Harry Potter a princ dvojí krve
Dobrodružný film
(USA/VB, 2009)
23.05 Doom
Horor (USA/ČR, 2005)
1.10 Šifra Karla Velikého
Dobrodružný film (N, 2008)
3.10 Rodinné případy
4.00 Ordinace v růžové zahradě 2

ÚTERÝ 10.30 Záchranáři v akci 11.30 Ve jménu

zákona (123/131) 12.40 Domeček z karet 14.45
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rudá bouře 22.05 Policisté
v akci 23.10 Policisté v akci 0.10 Na chalupě

STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Ve jménu
zákona (124/131) 13.00 Píseň hor 15.00 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři v akci 17.55
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo
není dokonalý 21.50 Ministři 22.25 Záchranáři
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Na chalupě
ČTVRTEK 11.30 Ve jménu zákona (125/131)
12.40 Štěstí po brazilsku 14.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň – nové případy 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Žena za pultem (5, 6/12) 22.20 Policisté v akci
23.25 Policisté v akci 0.25 Na chalupě
PÁTEK 10.55 Policisté v akci 11.55 Ve jménu

zákona (126/131) 13.00 Italské dědictví 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve znamení Merkura (1, 2) 23.35 Záchranáři
v akci 0.40 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.00 Po stopách hvězd 6.25 Blondýna 6.40
O Všudybylovi 7.35 Princ a chuďas (2/2) 8.40
Durrellovi (2/6) 9.30 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 Nevěsta
z obrázku 14.05 Kde bydlí štěstí 14.55 Eva
tropí hlouposti 16.25 Hercule Poirot XII 17.55
Kočka není pes 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017).
Hrají V. Jílek, D. Nesvačilová,
T. Medvecká, V. Kratina,
R. Novák ml., M. Vašut,
H. Vagnerová, O. Vlach,
T. Bebarová a další. Režie
M. Šmídmajer
22.15 Temný bojovník
Akční film (USA/Čína, 2014).
Hrají H. Christensen, N. Cage,
L. Yifeiová a další. Režie
N. Powell
0.20 Dům podezřelých (1/2)
Krimifilm (VB, 2013). Hrají
D. Threlfall, A. Arnold,
D. Bamber a další. Režie
C. Giedroyc
2.30 Vraždy v Midsomeru III
Záhadná úmrtí. Krimiseriál (VB,
1999). Hrají J. Nettles, D. Casey,
N. Davenport, P. Calvertová,
G. Bayldon. Režie P. Smith

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45
Pohodové zprávy 8.25 Doktor z hor 9.25 Relax na
špacíru 10.05 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25
Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská
jízda Heidi 19.35 Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store
NEDĚLE 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Stefanie

9.25 Indian – pořad o hrách 10.05 Filmové novinky
10.40 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Labyrinty vášně 16.50 Labyrinty vášně
17.45 Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi
19.35 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední
zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře
sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.25 Filmové novinky 10.55 Indian –
pořad o hrách 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Nahlas a naplno 8.05 Dr. House VII (7, 8) 9.45
Námořní vyšetřovací služba VII (21) 10.35 Námořní
vyšetřovací služba VII (23) 11.55 Švindlíři 14.05
Zoom: Akademie pro superhrdiny 15.35 Blesk
z čistého nebe, komedie (USA, 2012) 17.20 Šifra
mistra Leonarda, thriller (USA, 2006) 20.00
Chlapectví, drama (USA, 2014) 23.00 Vražda
v Bílém domě, akční thriller (USA, 1997) 0.55
Glimmer Man, thriller (USA, 1996)

Prima Max
7.05 Transformers: Roboti v utajení III (5) 7.35
Mstitel Blade (1) 8.05 Velké zprávy 9.20 Vítejte
doma! VIII (19, 20) 11.15 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky 13.20 Kluci a holky 15.15 Srdečné pozdravy
z Ruska, akční film (VB, 1963) 17.35 Podnikavá
dívka, romantická komedie (USA, 1988) 20.00
Starsky & Hutch, krimikomedie (USA, 2004) 22.10
Útok žraloka, thriller (Austr./Kan., 2009) 0.00
Gang v útoku, krimidrama (USA, 2006)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus

store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 249

neděle 13. ledna 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.15
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15
21.45
22.14
22.15
23.55
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 Snacha
6.45 Pan Větrovský z Větrova a paní
Deštná z Dešťova 7.40 Eva tropí
hlouposti 9.10 Úsměvy Davida
Prachaře 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Dynastie Nováků (8/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vodník a Karolínka
O zlé a dobré vodě
Třetí táta
Soví hnízdo
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
Případ pro malíře
Krimifilm (ČR, 2015)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Poklad byzantského kupce
Taggart
Brno Open 2014 II

NOVA
5.55
6.15
7.25
8.10
8.30
9.55
11.35
14.05
16.00
19.30
20.20
22.25
22.55
1.10
3.25
3.55
4.25

Oggy a Škodíci V (23, 24)
Looney Tunes: Nové příběhy
Kačeří příběhy (68, 69)
Show Toma a Jerryho II (25)
Můj budoucí přítel
Romantické fantasy drama
(USA, 2011)
Dračí srdce 2
Dobrodružný film (USA, 2000)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
King Kong
Dobrodružný film (N/USA, 2005)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Město
Krimifilm (USA, 2010)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)
Krok za krokem III (1)
Život ve hvězdách
Volejte Novu

Prima

Nova Cinema

6.15 Mstitel Blade (3)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (1)
7.05 M.A.S.H (53)
7.45 M.A.S.H (54)
8.10 Přírodní vesmír (15)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.50 Jak se staví sen – extra
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.40 Ano, šéfe!
14.45 Kluci a holky
Romantický film (USA, 2000)
16.50 Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kapitán Exner (2)
Poslední pád mistra Materny.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
22.00 Sport Star
22.50 Pár správných chlapů
Thriller (USA, 1992)
1.40 Přírodní vesmír (15)
2.45 Vraždy v Midsomeru III
Soudný den. Krimiseriál (VB, 1999)

5.30 Napospas smrti: Příběh Tammi a Sandry
Chaseových 7.00 Co si ušít do výbavy? 9.05
Neuvěřitelné příběhy 9.25 Blesk z čistého nebe
11.40 Zoom: Akademie pro superhrdiny 13.10 Můj
auťák Brouk 14.55 Vzpomínky IV (4-6) 17.20 Harry
Potter a princ dvojí krve 20.00 Hulk 22.30 Čelisti 2
0.40 Doom, horor (USA/ČR, 2005)

Prima cool
8.45 Top Gear VI 9.55 Pevnost Boyard (9, 10) 12.00
Těžká dřina 12.35 Futurama V (9) 13.05
Simpsonovi IX (10, 11) 13.55 COOLfeed 14.05
Simpsonovi IX (12, 13) 15.05 Futurama V (10) 15.25
COOLfeed 15.35 Proud času 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi IX (14-17) 19.50 COOLfeed 20.00
X-Men: První třída 22.45 Vikingové V (5) 23.50
American Horror Story: Hotel (1)

Prima Max
7.25 Transformers: Roboti v utajení III (6) 7.50
Mstitel Blade (2) 8.20 Velké zprávy 9.40 Vítejte
doma! VIII (20, 21) 11.35 Tetička 13.20 Podnikavá
dívka 15.45 Starsky & Hutch 17.45 Newyorská
romance, romantická komedie (USA, 2013) 20.00
Terminál, romantická komedie (USA, 2004) 22.40
Temný bojovník, akční film (USA/Čína, 2014) 0.45
Pár správných chlapů, thriller (USA, 1992)

pondělí 14. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (2/6) 9.45
Med 10.05 168 hodin 10.35 Strážmistr
Topinka (1/15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Syn
14.15 Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966)
15.55 To je vražda, napsala IX
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 Rapl II (2/13)
21.05 Most! (2/8)
Komediální seriál (ČR, 2018)
21.50 Reportéři ČT
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Kriminalista
23.35 Taggart
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
0.00
0.45
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3590)
Mise nový domov
Rodinné případy
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (368)
Dr. House VII (9)
Dr. House VII (10)
Kriminálka Miami V (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Rodinné případy
Ulice (3591)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (62)
Specialisté (8)
Námořní vyšetřovací služba XV (9)
Beze stopy VII (4)
Dr. House VII (9)
Dr. House VII (10)
Kriminálka Miami V (21)
Krok za krokem III (2)

6.20
6.50
7.35
8.30
9.00
9.35
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (4)
My Little Pony VIII (2)
M.A.S.H (54)
M.A.S.H (55)
M.A.S.H (56)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vítr nad řekou
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (23)
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
Komisař Rex (11)
Komisař Rex (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (144)
Samé lži. Seriál (ČR, 2018)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Komisař Rex (11)
Komisař Rex (12)
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)

6.20 Švindlíři 8.20 Můj budoucí přítel 9.40 Dračí
srdce 2 11.15 Teleshopping 11.45 Šifra mistra
Leonarda 14.30 Teleshopping 15.00 Hulk 17.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA,
2008) 20.00 Kontakt, sci-fi film (USA, 1997) 22.45
Polibek před smrtí, thriller (USA/VB, 1991) 0.25
Město, krimifilm (USA, 2010)

Prima cool
11.45 Futurama V (10) 12.15 Simpsonovi IX (14, 15)
13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi IX (16, 17) 14.20
Těžká dřina 14.55 Re-play 15.30 Futurama V (11)
15.50 COOLfeed 15.55 Špinavá práce VI (1) 16.55
Top Gear VI 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi IX
(18-21) 20.05 COOLfeed 20.15 Partička 21.20
Teorie velkého třesku III (19, 20) 22.15 Partička
23.00 COOLfeed 23.10 Špinavá práce VI (1)

Prima Max
8.05 Transformers: Roboti v utajení IV (1) 8.35
Mstitel Blade (3) 9.05 Velké zprávy 10.20 Vítejte
doma! VIII (21) 11.10 Vítejte doma! VIII (22) 12.10
Hvězdná brána VI (17) 13.05 Newyorská romance
15.15 Terminál 18.05 Sestřička z hor: Návrat do
života 20.00 Nadějný rok, komedie (USA, 2011)
22.10 Rudý orel (2/2), thriller (Luc./VB, 1994) 0.05
X-Men: První třída, akční film (USA, 2011)

úterý 15. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Příběhy slavných... Hana
Vítová 10.40 Dynastie Nováků (8/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soví hnízdo
Detektivka (ČR, 1981)
15.05 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala IX
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 Báječná léta pod psa
Komedie (ČR, 1997)
21.40 Columbo
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Kriminalista
23.55 AZ-kvíz
0.25 Hobby naší doby

5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.20
1.50
2.30
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3591)
Specialisté (62)
Rodinné případy
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (369)
Dr. House VII (11, 12)
Kriminálka Miami V (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Rodinné případy
Ulice (3592)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (863)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (10)
Beze stopy VII (5)
Dr. House VII (11, 12)
Kriminálka Miami V (22)
Krok za krokem III (3)
Rodinné případy
Ordinace v růžové zahradě 2 (369)

6.20
6.50
7.30
8.25
9.00
9.30
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (5)
My Little Pony VIII (3)
M.A.S.H (56)
M.A.S.H (57)
M.A.S.H (58)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Děti štěstěny
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (24)
Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
Komisař Rex (13)
Komisař Rex (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (33)
Štěstí ve spreji. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Policajti z centra (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex (13, 14)
Doktor z hor: Nové příběhy X (15)

5.40 Dračí srdce 2 7.10 Dr. House VII (9, 0) 8.50
Hulk 11.15 Teleshopping 11.45 Cizinec 13.25
Teleshopping 13.55 Harry Potter a princ dvojí krve
16.40 King Kong, dobrodružný film (N/USA, 2005)
20.00 Katastrofa letu č. 19, drama (USA, 1997)
21.50 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999) 0.40
Chlapectví, drama (USA, 2014)

Prima cool
12.35 Simpsonovi IX (18, 19) 13.25 COOLfeed 13.35
Simpsonovi IX (20, 21) 14.35 Teorie velkého třesku
III (19, 20) 15.20 Futurama V (12) 15.45 COOLfeed
15.55 Špinavá práce VI (2) 16.55 Top Gear VI 18.00
COOLfeed 18.10 Simpsonovi IX (22-25) 20.05
COOLfeed 20.15 Top Gear: Indický speciál 21.55
Teorie velkého třesku III (21, 22) 22.55 Partička
23.40 COOLfeed 23.50 Špinavá práce VI (2)

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (2) 7.35 Mstitel Blade (4)
8.05 Velké zprávy 9.25 Vítejte doma! VIII (22, 23)
11.10 Hvězdná brána VI (18) 12.10 Nesplacený dluh
14.00 Sestřička z hor: Návrat do života 15.50
Nadějný rok, komedie (USA, 2011) 18.05 Muž, který
se směje, historický film (Fr./ČR, 2012) 20.00
Pro hrst dolarů, western (It./Šp./N, 1964) 22.10 13,
thriller (USA, 2010) 0.15 Rudý orel (2/2)

středa 16. ledna 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Doktor Martin VII 10.40 Kde
bydlí štěstí 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Columbo
15.55 To je vražda, napsala IX
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 Nejlepší trapasy
21.15 Černí baroni (2/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester (2/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Koptashow
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Žiješ jenom 2x

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
23.00
23.50
0.40
1.30
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3592)
Ordinace v růžové zahradě 2 (863)
Rodinné případy
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (370)
Dr. House VII (13)
Dr. House VII (14)
Kriminálka Miami V (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Rodinné případy
Ulice (3593)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba XV (11)
Beze stopy VII (6)
Dr. House VII (13)
Dr. House VII (14)
Kriminálka Miami V (23)
Rodinné případy

6.15
6.45
7.25
8.20
8.55
9.25
10.25
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.25
1.20
2.25
3.25
4.25

Prima

Nova Cinema

Mstitel Blade (6)
My Little Pony VIII (4)
M.A.S.H (58)
M.A.S.H (59)
M.A.S.H (60)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
To hlavní je láska
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (1)
Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
Komisař Rex II (1)
Komisař Rex II (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (145)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (2)
Policie v akci
Komisař Rex II (1)
Komisař Rex II (2)
Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
Prostřeno!

5.25 Dr. House VII (11, 12) 7.00 Vzpomínky IV (4-6)
9.25 Můj auťák Brouk 11.45 Kontakt 15.00 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA, 2008)
17.35 Hokejový zázrak, drama (USA, 2004) 20.00
Tajemství mého úspěchu, komedie (USA, 1987)
22.10 Chvění, horor (USA, 1990) 23.55 Šifra Karla
Velikého, dobrodružný film (N, 2008)

Prima cool
13.45 Simpsonovi IX (24, 25) 14.45 Teorie velkého
třesku III (21, 22) 15.40 Futurama V (13) 16.00
COOLfeed 16.05 Špinavá práce VI (3) 17.05 Top Gear
VII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi X (1-4) 20.05
COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX
(20) 21.20 Teorie velkého třesku III (23) 21.50 Teorie
velkého třesku IV (1) 22.15 Partička 23.00 COOLfeed
23.10 Špinavá práce VI (3) 0.10 Partička

Prima Max
6.45 My Little Pony VIII (3) 7.15 Mstitel Blade (5)
7.45 Velké zprávy 9.05 Vítejte doma! VIII (23, 24)
10.50 Hvězdná brána VI (19) 11.50 Starsky & Hutch
14.05 Muž, který se směje 15.55 Pro hrst dolarů,
western (It./Šp./N, 1964) 18.10 Temná přísaha,
thriller (USA, 2016) 20.00 Maigret a drahoušek
z Montmartru, krimifilm (VB, 2017) 22.05 Ranaři,
thriller (USA, 2013) 0.20 13, thriller (USA, 2010)

čtvrtek 17. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Carmen 10.00 Po stopách
hvězd 10.30 Pošta pro tebe 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Narozeniny
14.20 Durrellovi (2/6)
15.05 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala IX
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 Život je ples (2/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.45 Grantchester (2/6)
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
13.00
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.05
0.10
1.00
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3593)
MasterChef Česko
Rodinné případy
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (371)
Dr. House VII (15)
Dr. House VII (16)
Kriminálka Miami V (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Rodinné případy
Ulice (3594)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (864)
Život ve hvězdách
Šestý smysl
Horor (USA, 1999)
Dr. House VII (15)
Dr. House VII (16)
Kriminálka Miami V (24)
Krok za krokem III (4)

Prima
6.25
6.50
7.35
8.30
9.00
9.35
10.35
12.25
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Mstitel Blade (7)
My Little Pony VIII (5)
M.A.S.H (60)
M.A.S.H (61)
M.A.S.H (62)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Květiny v dešti
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (2)
Doktor z hor: Nové příběhy (1)
Komisař Rex II (3)
Komisař Rex II (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (34)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (3)
Komisař Rex II (4)
Doktor z hor: Nové příběhy (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Vzpomínky IV (5, 6) 6.25 Dr. House VII (13, 14)
8.05 Babička Ultima 10.25 King Kong 14.20
Tajemství mého úspěchu 16.30 Katastrofa letu č. 19
18.15 Umění lhát 20.00 Námořní vyšetřovací služba
VII (24) 20.55 Námořní vyšetřovací služba VIII (1)
21.50 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979) 23.30
Kontakt, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
12.35 Simpsonovi X (1, 2) 13.25 COOLfeed 13.35
Simpsonovi X (3, 4) 14.35 Teorie velkého třesku III
(23) 14.55 Teorie velkého třesku IV (1) 15.25
Futurama V (14) 15.45 COOLfeed 15.55 Špinavá
práce VI (4) 16.55 Top Gear VII 18.00 COOLfeed
(17) 18.10 Simpsonovi X (5-8) 20.05 COOLfeed
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IV
(2, 3) 22.20 Zásah z pekla 0.20 Špinavá práce VI (4)

Prima Max
7.05 My Little Pony VIII (4) 7.35 Mstitel Blade (6)
8.05 Velké zprávy 9.15 Vítejte doma! VIII (24) 10.05
Vítejte doma! IX (1) 11.00 Hvězdná brána VI (20)
12.00 Newyorská romance 14.15 Temná přísaha
16.10 Maigret a drahoušek z Montmartru 18.10
Láska z nebes 20.00 Láska z pasáže, krimidrama
(ČR, 1984) 21.40 Jarní úklid, s. r. o., komedie (USA,
2008) 23.40 Ranaři, thriller (USA, 2013)

pátek 18. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Doktor Martin VII 10.30
Nevěsta z obrázku 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.45 Košile
15.10 Tak neváhej a toč speciál
16.05 Příběhy slavných... Jiří Zahajský
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Strážmistr Topinka (2/15)
20.55 13. komnata Václava Noida Bárty
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot XIII
23.55 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.35 Banánové rybičky
2.00 Pod pokličkou

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
22.40
0.45
1.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3594)
Ordinace v růžové zahradě 2 (864)
Rodinné případy
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (372)
Dr. House VII (17)
Dr. House VII (18)
Kriminálka Miami VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Rodinné případy
Ulice (3595)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Lovci pokladů
Dobrodružný film (USA, 2004)
Rallye smrti
Akční film (N/USA/VB, 2008)
Dr. House VII (17)
Dr. House VII (18)
Kriminálka Miami VI (1)
Krok za krokem III (5)

Prima
6.20
6.50
7.30
8.25
8.55
9.30
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.15
1.15
2.20
3.15

Mstitel Blade (8)
Transformers:
Roboti v utajení IV (2)
M.A.S.H (62)
M.A.S.H (63)
M.A.S.H (64)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Až na konec světa
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (3)
Doktor z hor: Nové příběhy (2)
Komisař Rex II (5)
Komisař Rex II (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Rukojmí
Akční film (USA/N, 2005)
Komisař Rex II (5)
Komisař Rex II (6)
Doktor z hor: Nové příběhy (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.20 Umění lhát 8.00 Dr. House VII (15, 16) 9.35
Muž na ženění 12.15 Tajemství mého úspěchu 14.55
Miláček Herbie 16.55 Námořní vyšetřovací služba
VII (24) 17.45 Námořní vyšetřovací služba VIII (1)
18.35 College Road Trip 20.00 Lovecká sezona
21.30 Bojové nasazení, akční film (USA, 1986)
23.55 Šestý smysl, horor (USA, 1999)

Prima cool
11.55 Futurama V (14) 12.25 Simpsonovi X (5, 6)
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi X (7, 8) 14.30
Teorie velkého třesku IV (2, 3) 15.30 Futurama V (15)
15.50 COOLfeed 15.55 Špinavá práce VI (5) 16.55
Top Gear VII 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi X
(9-12) 20.05 COOLfeed 20.15 Legenda o strážci
hrobky 22.05 Souboj bájných tvorů 23.55 Špinavá
práce VI (5) 0.50 Živí mrtví VI (3)

Prima Max
8.25 My Little Pony VIII (5) 8.50 Mstitel Blade (7)
9.20 Velké zprávy 10.40 Vítejte doma! IX (1) 11.30
Vítejte doma! IX (2) 12.25 Hvězdná brána VI (21)
13.25 Láska z nebes 15.20 Mrtvý v Seině, krimifilm
(Fr., 2012) 17.10 Nicholas Nickleby, romantické
drama (USA/VB/N, 2002) 20.00 Goldfinger,
dobrodružný film (VB, 1964) 22.20 Život v utajení
(1/2), thriller (N, 2015) 0.15 Jarní úklid, s. r. o.

GO A REGIONTOUR
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Cesty za poznáním i za jídlem
začněte plánovat na veletrzích
MILADA NEDOPILOVÁ
BRNO | Kam pojedete letos v létě na dovolenou? Jaká zajímavá místa navštívíte? Na tyto otázky můžete hledat odpověď příští týden na brněnském výstavišti, kde se konají veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour.
Naplánovat si lze cestování po celé
České republice, na sousední Slovensko, ale také do vzdálenějších koutů světa. První den – čtvrtek 17. ledna – patří
odborníkům, další tři dny bude výstaviště otevřeno pro všechny zájemce. I letos
je připraven atraktivní program pro profesionály v cestovním ruchu i celou rodinu.
„Regiontour je nosným projektem na
podporu incomingu a domácího cestovního ruchu a veletrh Go pak nabízí zajímavé nabídky zahraničních destinací.
To se jeví jako ta správná cesta pro další
rozvoj veletrhů. Odráží se to ve zvyšujícím se zájmu o účast domácích krajů, regionů z okolních zemí a v neposlední
řadě i vzdálenějších destinací,“ konstatoval ředitel veletrhů Go a Regiontour
Miloň Mlčák.
Do veletrhů se prolne hned několik témat. Jedním z nich je aktivní dovolená,
která lidem přiblíží například dovolenou na vodě. Návštěvníci se dozvědí, co
to vlastně obnáší „jet na vodu“, prohlédnou si výstavu lodí nebo různé simulátory a trenažéry. Pro adrenalinové nadšence bude připravená lezecká stěna. A veletrh se věnuje i dovolené na kolech či
v karavanu.
Cestování v dnešní době úzce souvisí s gastronomií. Poznávání kultury či
pamětihodností bez ochutnávek z míst-

Na brněnském výstavišti se ve dnech 17.–20. ledna
konají tradiční veletrhy cestovního ruchu
Go a Regiontour.
FOTO | MAFRA

ní kuchyně je skoro turistickým
hříchem. A pořadatelé veletrhů to
dobře vědí. „Lidé se mohou těšit na regionální potraviny, ale také třeba na
exotickou gastronomii a zahraniční speciality,“ prozrazuje mluvčí veletrhů Karolína Křenková.
Návštěvníci ani letos nepřijdou o kulinářskou show, která rozdráždí chuťové pohárky. Představí se česká špička
mladých a nadějných kulinářských
mistrů, na 25. ročníku Mezinárodního
mistrovství České republiky Gastro Junior Brno – Bidfood se v pavilonu P

Užitečné informace
Otevřeno:
17.–19. 1.
10.00–18.00
20. 1.
10.00–16.00
(Čtvrtek 17. 1. – jen pro odborníky)
Vstupenky:
Základní
180 Kč (neděle 140 Kč)
Zlevněná
140 Kč
Senioři v neděli
80 Kč
Rodinná
280 Kč
Více na www.bvv.cz

poperou o pomyslnou „vařečku“. Hlavním cílem soutěže je prohloubit a ověřit úroveň odborné přípravy studentů
gastronomických škol pro budoucí
vstup do praxe. Výsledek jejich snažení mohou veletržní návštěvníci ochutnat.
Cílovou skupinou nejedné cestovní
kanceláře či agentury jsou dnes senioři.
Na cestovatelských veletrzích se dozvědí, co nového si pro ně přichystali poskytovatelé dopravy, ubytování a stravování. Tato stále rostoucí cílová skupina
je pro cestovní kanceláře velmi zajímavá a mnohé se na ni zaměřují speciální
nabídkou.
Fanoušci se i letos mohou těšit na
čtyřdenní maraton zajímavých přednášek a besed Go kamera. Hlavní hvězdou
festivalu, který tradičně hostí Kongresové centrum v areálu BVV, bude slavný
rakouský dobrodruh Bruno Baumann,
přezdívaný „Messner pouště“. Přijdou
i momentálně nejúspěšnější čeští horolezci Radek Jaroš, Mára Holeček a Jan
Trávníček. Potěší také hvězdní fotografové Jan Šibík, Tomki Němec, Jiří Kolbaba, Petr Juračka, Pavel Svoboda a další.
I letos je připravena návštěvnická soutěž. K účasti stačí vyjádřit svůj cestovatelský zážitek jednou fotkou či koláží
a tu zaregistrovat do soutěže. Lajky pak
sbírejte na Facebook profilu Vzácné maličkosti – 100 soutěžících s nejvíce lajky získá dvě vstupenky na lednové veletrhy Go a Regiontour. Vyhrát lze
i voucher na letenky v hodnotě 10 tisíc
korun, případně se vybraná fotka může
stát hlavní tváří kampaně veletrhů Go
a Regiontour 2020.
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„Seš si jistá?“

VELETRHY
CESTOVNÍHO
RUCHU
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
17.–20. 1.
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Z vánočního stromu bude stůl
Chtějí vyrábět nábytek s příběhem. Brněnští truhláři
se rozhodli zpracovat dřevo z kmene pražského
vánočního stromu a přeměnit ho na dva stoly.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Když vánoční stromy doslouží
na náměstí a přestanou zdobit centra
měst, nemusí vždycky skončit jako dřevo na zátop. Pražský strom ze Staroměstského náměstí si do parády vezmou brněnští truhláři.
„Chceme vyrábět stoly s příběhem.
Řekli jsme si, jaký větší příběh může být
než vánoční? Ani nevím, kdy přesně nás
to napadlo, zkrátka nápad vyplynul během nějaké diskuse,“ říká Brňan Petr
Vlk z firmy Wood&resin. Ve stolařské
dílně vyrábějí nábytek přes 20 let a jejich specialitou jsou epoxidové stoly.
Nešlo o žádnou hromadnou výzvu,
ale o iniciativu samotných truhlářů.
„Oslovili jsme pořadatele vánočních
trhů a nabídli jim, že si kmen odkoupíme a vyrobíme z něj stoly. Jim se nápad
moc líbil a domluvili jsme se,“ dodává
Vlk.

Strom ze Staroměstského náměstí odstranili organizátoři ve středu 9. ledna,
kdy si ho převzali truhláři. „Kmen se
prodal za cenu dřeva a na větvích si pochutnají zvířata v zoo,“ uvedla Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která organizuje pražské vánoční trhy.
Dřevo ale musí nejdřív vyschnout.
Truhláři se tak do práce pustí až v létě.
„Vyrobíme dva stoly v odlišných rozměrech, abychom oslovili širší okruh možných zájemců. Jeden stůl bude mít metr
a půl až dva metry a bude vhodný i do
domácnosti. Druhý stůl bude větší, s délkou tři až čtyři metry, vhodný třeba do
zasedací místnosti nebo velké jídelny,“
popisuje Vlk.
Wood&resin vyrábí stoly s kombinací masivu a epoxidové pryskyřice. Oba
stoly na sobě budou mít i vyfrézované
logo odkazující k tomu, že se jedná o stoly z vánočního stromu. „Pryskyřice
může být buď čirá a vypadá skoro jako

Firma Petra Vlka vyrobí stůl z pražského vánočního stromu. V budoucnu možná i z brněnského.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ

sklo, nebo barevná. Po stranách stolu
jsou dvě dřevěné části a uprostřed je
pruh pryskyřice. Vypadá to, jako by prostředkem tekla řeka,“ popisuje čtyřicetiletý zástupce firmy. Zákazník, který si
koupí takový stůl, vždy zná původ stromu i jeho GPS souřadnice, kde v lese rostl a odkud pochází. Spolu se stolem si
tak koupí i celý příběh stromu.
Každý vyrobený kus je originál. Ná-

bytek vyrábí z jasanu, dubu, javoru, ořechu, smrku či exotických dřevin. Jak
přesně budou stoly z vánočního stromu
vypadat, záleží na zákaznících, kteří si
je v dražbě koupí. Online dražba začíná
ve čtvrtek 17. ledna na webovém portále Aukro. Prodejní cena designového
stolu s pryskyřicí obvykle přesahuje sto
tisíc korun. „Polovinu z vydražené částky za stoly věnujeme na výsadbu nových stromů,“ doplňuje Vlk.
V budoucnu by se do rukou mistrů
dřeva mohly dostat i další vánoční stromy z náměstí. Truhláři už jednají o brněnském stromě z náměstí Svobody.
A pro výrobu stolů by mohl po dalších
Vánocích posloužit i strom ze Zelného
trhu. Odstrojili ho po Třech králích. Větve se rozštěpkují a využijí je zahradníci
na mulčování. Kmen poslouží k topení.
„Snažíme se jej využít, ne jen tak odvézt k likvidaci. S nabídkou na jiné využití stromu se na nás zatím nikdo neobrátil, pokud by se tak stalo a strom by byl
použitý třeba na výrobu stolů jako ten
pražský, určitě bychom byli rádi a snažili se domluvit,“ okomentoval místostarosta městské části Brno-střed Martin
Landa (ANO).
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rekrutér
studentka

DNY OTEV ENÝCH DVE Í UNIVERZITY OBRANY
DOZVÍŠ SE VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
12. ledna 2019 - FVZ v Hradci Králové
24. ledna 2019 - FVL a FVT v Brn
VYBER SI CESTU

VPŘED >

Univerzita
obrany

STA SE STUDENTEM UNIVERZITY OBRANY!

kariera.army.cz
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Polský spisovatel Stanislaw Lem: Nikdo nečte. Když už čte, tak nerozumí. A když čte a rozumí, ...

Tajenka: ... stejně zapomene.
INZERCE

LIKVIDACE!
K
A

Ž

D
Ý

OBLEK
1.000 Kč

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
na
tel. číslo

SMS
ve tvaru

MFD16

jen za

16 Kč

90211

mínus

Likvidujeme! Ano, likvidujeme za velmi výhodné ceny naprosto
všechny obleky, pánské a dámské kabáty v širokém sortimentu
velikostí! Skutečně, velký výběr pro každého. Obleky v super
cenách od 199,- Kč! Kabáty se slevou až 50 %! Nabízíme i šály,
kravaty, košile, kalhoty, pásky... Přijďte, těšíme se na Vás!
www.modaprostejov.cz

HODONÍN, Obchodní dům iRO, Masarykovo nám. 257, 1. patro
VESELÍ nad MORAVOU, Masaryk. třída 151
KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák

naproti parkoviště,
sídliště Chaloupky

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

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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771210 116058

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
nabídla svou
rezignaci
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Jakub Sajdl (vpravo) je jednou ze základních opor nového mužstva.

FOTO | ADAM KRÁTKÝ, SHKM HODONÍN

Patrioti si rychle získali oblibu
Premiérová účast v krajském přeboru se hokejistům
SHKM Hodonín daří nad očekávání. Nově vytvořený
tým, složený z místních patriotů, vyhrává, a navíc si
získal přízeň skalních fanoušků.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
HODONÍN | Pověst jednoho z „nejhokejovějších“ měst na jižní Moravě potvrzuje v letošní sezoně Hodonín měrou
vrchovatou. V mužských soutěžích má
ne jedno, ale hned dvě mužstva; obě
dvě navíc ve svých tabulkách patří
k předním účastníkům.
„Drtiči“ Hodonín se pohybují kolem
3. místa ve druhé lize, celek SHKM Hodonín je třetí v Krajské lize Jižní Moravy
a Zlína, jak se přebor oficiálně nazývá.
Právě účinkování SHKM Hodonín ve
čtvrté nejvyšší soutěži české hokejové
hierarchie vzbuzuje zaslouženou pozornost. Tým je nový, hodonínští patrioti
ho dali dohromady teprve před letošní
sezonou. Z pozice manažera ho vede extraligový obránce Martin Vyrůbalík
a soupiska je plná odchovanců, kteří
dlouhé roky bojovali za drtiče.
„Je vidět velký elán jak ze strany vedení, tak dalších funkcionářů, hráčů
i sponzorů. Začátek byl hodně hektický.
Teď se táhne vítězná série, vyhráli jsme
devátý zápas po sobě, což je krásné.
Spokojenost tady je,“ hlásí předseda klubu Karel Lidák.

Oddíl fungoval už v minulosti s mládeží. Muže v krajském přeboru má teprve od loňska. Známí rodáci ho založili částečně jako odpověď na činnost druholigových drtičů, kteří už tolik na hodonínské hráče sázet nemohou, a také
proto, aby vlastní junioři mohli plynule
přecházet do seniorské kategorie.
A tak v zelených dresech SHKM „válčí“ borci jako David Polesný, Dominik
Směřička, Jakub Sajdl, Michal Kuba,
David Janás, Andreas Jajcay, Petr Peš,
Ondřej Luner, Jakub Zollpriester, Zdenko Kotvan nebo Zdeněk Kučera. Trenérem je Jan Prčík, rovněž bývalý kouč drtičů. Také hlavní sponzoři, společnosti
G-Mont a PLUS, jsou lokální.
Především se pak novému klubu podařilo zaujmout hodonínské fanoušky.
Ti chodí na známé tváře, jimž fandili ve
druhé lize. „Hokejově je to oproti druhé
lize velký rozdíl, fantastičtí jsou ale naši
fanoušci. Za poslední roky bylo vidět,
že mančaft ve druhé lize není s fanoušky
na stejné lodi. V kraji cítím, že se znovu
vrátila ta euforie a rodinná atmosféra,
kterou jsme v Hodoníně zažívali ve druhé lize dřív. Člověk se tam cítil jako
doma, pak to opadlo. Takové pocity

Kraj si zahraje
i bývalý bek NHL

Mezi borci, kteří si po večerech
chodí zahrát Krajskou ligu, je i řada
známých jmen. Nejvíc v Uherském
Brodu, kde se v obraně setkávají
bývalí stabilní extraligoví zadáci
Pavel Mojžíš, Miroslav Gureň
a Lubomír Vosátko. Gureň má
dokonce 36 startů v NHL a dalších
šest sezon v Rusku. Boskovice mají
na soupisce brankáře Petra
Hrachovinu a útočníka Tomáše
Karného, Blansko populárního
útočníka Jiřího „Pipina“ Vítka,
za Uničov nastupují Tomáš Sršeň,
Petr Žajgla nebo Ondřej Kavulič.

mám zase teď. Máme kotel, kluci s námi
jezdí i ven, připraví nám choreo. Je to
úžasné, užívám si to, a proto nelituji, že
jsem kývl na nabídku a ještě jsem si prodloužil kariéru,“ říká 36letý Peš.
Na poslední zápas proti Uherskému
Brodu přišlo 600 diváků a vytvořili výbornou kulisu.
„Jsme z toho nadšení, nic takového
jsem jinde v krajském přeboru neviděl,“
říká i Vyrůbalík, stále ještě obránce Olomouce. „Je nám jasné, že nadšení nebude trvat věčně. My jsme hlavně nechtěli
někdy v prosinci zkrachovat, odhlásit se
a nazdar. Kvalita tam je, diváci chodí,
což je neskutečné,“ bilancuje.
Soutěž se hraje se 14 účastníky dvou-

kolově doma–venku, následuje play
off. Bojuje se o postup do druhé ligy.
Mužstvo v Hodoníně trénuje třikrát
týdne, zápasy se hrají vesměs o víkendech, kdy mají hráči víc času. V hledišti
se potkávají lidé, kteří se třeba na hokeji
delší čas neviděli. „Skalní jádro, které
kdysi tvořilo atmosféru za starých dobrých drtičů, postupně vyšumělo do ztracena. Tahle garda přestala na hokej chodit. Díky tomu, že se obnovilo mužstvo
z místních, se lidi vrátili. Jména jako Kučera, Sajdl, Polesný, Kuba a další jsou
pro ně zárukou patriotismu. Občas jsou
někteří z nich na zápasech v pokročilém
čase hůř zvládnutelní, ale jinak klobouk
dolů, co předvádějí,“ sleduje Lidák.
V klubu nyní doufají, že premiérová
sezona nebude jen výstřelem do tmy.
Pro závěr té letošní do mužstva přišel
zkušený brankář Zdenko Kotvan, jeden
z těch, kteří s hokejem už víceméně
skončili, ale parta je zlákala.
„Víme, že aby zájem diváků zůstal,
bude časem nutné posunout se výš, nechceme zůstat v kraji,“ říká Vyrůbalík.
V ideálním případě by si fanoušci a činovníci v Hodoníně přáli, aby „drtiči“
postoupili do první ligy a SHKM do druhé ligy. „Sportovní cíle vždycky musí
být nejvyšší. Je ale otázka, pokud by se
postoupilo, co dál. Bylo by potřeba posílit na všech postech. Zatím se to jeví
tak, že sponzoři by se přidali, ale oproti
rozpočtu v řádech stovek tisíc bychom
museli mít tři až pět milionů korun. To
vše bychom museli zvážit,“ uvědomuje
si i předseda Lidák.
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kusové koberce

Fusion

materiál 100% PP shaggy,
výška vlasu 50 mm, více barev

Lp

293,- 838,-

6
5
VÝPRODEJ
_

Kč/ks

cena za rozměr 60x110 cm

NOVOROČNÍ

až

%

kusové koberce

Bursa

Lp
653,-

sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 1. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.
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KUPON
UPON NA SLEVU

Kč/ks

228,-

cena za rozměr 60x110 cm

máme

největší výběr

koberců,
PVC a vinylu
y

bytové PVC v šířích

nabízíme také

p
poskytujeme
y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

řezání podlahové
krytiny na míru

5m

...inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR
obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Platí do 31. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

materiál 100% PP shaggy,
výška vlasu 45 mm, více barev

