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Supercestovatel z Hromovky

Alexandr Bílek ze Špindlerova Mlýna chce objet všechny státy světa. Už jich stihl navštívit téměř stovku
TOMÁŠ PLECHÁČ
ŠPINDLERŮV MLÝN | Dvaačtyřicetiletý Alexandr Bílek není zrovna troškař.
Před lety se rozhodl, že s přítelkyní objede všech 196 mezinárodně uznaných států světa a přitom zároveň navštíví všech
více než tisíc památek zapsaných na seznamu UNESCO. Bláznivý cíl se mu
daří plnit. Na kontě už má 99 států.
Zkraje dubna zavře na dva až tři měsíce hotel na Hromovce, který 20 let provozuje, do Krkonoš se vrátí před začátkem letní sezony. Letos má v plánu projet Gabon, Rovníkovou Guineu, Kamerun, Středoafrickou republiku a Čad,
kde řádí islamistická povstalecká skupina Boko Haram mající na svědomí několik teroristických útoků. „Každý den sleduju na internetu, jak se situace vyvíjí.
Máme zkušenost, že všude jsou vojáci a
check pointy. Když to je hodně nebezpečné, tak nás tam nepustí,“ upozorňuje.
Po zkušenosti z jihoafrického Johannesburgu se snaží vyhýbat slamům.
„Není to úplně bezpečné. Když zajedete
do slamu, tak se hrozně rychle ztratíte a
nemáte šanci se odtamtud dostat. Musí
vám někdo pomoci,“ dodává Bílek.
Zbraň s sebou nevozí, jediným obranným prostředkem ve výbavě cestovatelů
INZERCE

Krkonošský dobrodruh zatím navštívil 99 států světa.
je elektrický paralyzér. Na cestách toho
špindlerovský pár zažil už hodně.
Na somálských hranicích jim vojáci
omylem brokovnicí prostřelili vůz, několikrát také unikli přepadení. V Johannesburgu se lupiči v pravé poledne na křižovatce dobývali do jejich auta, v Burkině Faso na ně zase nalíčili fingovanou
autonehodu. Namále měl Alexandr Bí-
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lek v Guatemale: po sesuvu půdy zůstal
osm hodin zaklíněný ve vodě, museli ho
zachránit až vojáci a potápěč. Na cestování v nebezpečných afrických regionech si dobrodruzi zvykli. „Byli jsme
tam už tolikrát, že už víme, jak to chodí.
Nemáme se čeho bát,“ říká sedmadvacetiletá Veronika Machová.
V letošním roce se vrátí také do De-

mokratické republiky Kongo, která patří
k jejich nejoblíbenějším zemím v Africe. „Kongo je nejfotogeničtější, nenajdete tam jakékoli závany civilizace. Hlavní silnice je v takovém stavu, že po ní neprojede ani tank. Nacházejí se v ní 20
metrů hluboké díry, a když jsme po ní
jeli, tak jsme nepotkali jediné auto,“ popisuje cestovatel.
Jeep má Alexandr Bílek zaparkovaný
na zahradě Češky žijící v Gabonu, kde si
ho za pár týdnů opět vyzvedne. Do Afriky tentokrát kromě partnerky bere na expedici také kameramana Pavla Hofmana, o putování a životě místních obyvatel v často bídných podmínkách chtějí
natočit desetidílný dokument.
Černý kontinent by měl mít „odbytý“
v příštím roce po procestování Nigeru,
Nigérie, Alžírska, Libye a Somálska. Ze
49 pevninských států Afriky, jich Bílek
viděl už 39. Limit, za jak dlouho hodlá
navštívit všechny země světa, si dobrodruh nestanovil.
Na africkou část cesty kolem světa vyrazil v roce 2012 jeepem ze Špindlerova
Mlýna a po 27 tisících kilometrech ji
ukončil v Beninu. Systematicky cestovat začal v roce 2004. Kromě Afriky projel celou Střední Ameriku a několik asijských zemí. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Desítky lidí cvičily
pro nemocné
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
DVŮR KRÁLOVÉ N. L. | Domov sv. Josefa v královédvorské části Žireč se první březnový víkend poprvé zapojil do
sportovně charitativní akce Maraton s
roztroušenou sklerózou. Klienty trpící
touto chorobou přišlo podpořit 67 lidí.
Pod vedením fyzioterapeutů cvičili v několika blocích.
Organizátorům se na dobrovolném
vstupném podařilo vybrat přes pět tisíc
korun. Výtěžek použijí na nákup rehabilitačního vybavení a pomůcek pro klienty Domova sv. Josefa, který zůstává jediným lůžkovým zařízením pro lidi s
roztroušenou sklerózou u nás. Pátého
ročníku akce se letos zúčastnilo 23 měst
v České republice, ve Francii, Švýcarsku nebo na Slovensku.
(top)

Supercestovatel
z Hromovky
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Celkem už má splněno 99 zemí a 280
míst UNESCO. Jenom v Africe odřídil
neuvěřitelných 122 tisíc kilometrů.
„Svět je obrovský a já jsem vždycky
řešil problém, kam jet, protože jsem
chtěl vidět všechno. Řekl jsem si, že
budu postupovat systematicky. Místa zapsaná na seznam UNESCO jsou tím nejlepším z celého světa,“ vysvětluje Alexandr Bílek.
Kromě partnerky s ním často jezdí
jeho dcera, připojila se vždy alespoň na
část afrických expedic. V 17 letech procestovala už 42 zemí. Vše potřebné včetně jídla si horalé vezou v jeepu, kde zároveň přespávají. Také letos naloží do letadla zhruba 200 kilogramů trvanlivých
potravin. Základ tvoří tuňákové konzervy, rajčatové omáčky, těstoviny a rýže.
Špindlerovský podnikatel na sebe v
závěru loňského roku strhl pozornost
všech českých médií. Nijak to ale nesouviselo s cestováním. Do hotelu na Hromovce o Vánocích zdarma pozval nemajetné a opuštěné lidi. Inzerát zveřejnil na
sociálních sítích, výsledkem byly tisíce
e–mailů a stovky telefonátů. Vánoce gratis u něj strávily tři desítky lidí, vesměs
svobodných matek s dětmi. Některé se
vrátily v lednu a únoru. „Bylo to šílené.
Nakupovat jsem chodil tak, že jsem musel jet skútrem přes kopec do Strážného,
kde jsem si objednal taxíka, protože
dole ve Špindlu na mě neustále čekali novináři a chtěli se mnou něco řešit,“ vzpomíná hoteliér.

Místo, kde každá chyba
může skončit fatálně

Týdeník 5plus2 nahlédl do zákulisí „nejjedovatějšího pracoviště“ dvorské zoo
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Mobilní hadí boudičky, neprokousnutelné
rukavice z kevlaru, speciální kleště a
háčky. S takovým vybavením denně pracují lidé, kteří mají uvedeno v kolonce
zaměstnání: ošetřovatel jedovatých
hadů. V královédvorské zoologické zahradě je takových hadů dvacet a patří k
nejjedovatějším v Africe. I sebemenší
chyba nebo nedodržení bezpečnostních
opatření může mít fatální následky.
„Důležité je znát návyky hadů. Člověk musí být neustále soustředěný a připravený na nejhorší. Pořád je to zvíře a
nemůžu říct, že mi nikdy nic neudělá,“
říká Martin Smrček, který se v expozici
Jedovatá Afrika stará o nebezpečné kobry, mamby, zmije a další zabijáky. Chodit do práce s pocitem, že se „něco“
může stát, si už dávno zvykl. „Je to stejné jako třeba u horníků. Taky nejdou do
práce vyklepaní strachy,“ přirovnává
ošetřovatel.

Zoolog Pavel Moucha ukazuje, jak funguje hadí boudička. Je možné ji ze za
zadní stěny terária vysunout a instalovat jinam.
3x FOTO | SIMONA JIŘIČKOVÁ

Tlačítko první pomoci
Dvorská zoo otevřela expozici v pavilonu Vodní světy v roce 2014. Do přímého kontaktu s hadem přijdou ošetřovatelé minimálně. Ze zadní strany terárií vyčuhují v několika úrovních malé boxy s
plastovými dvířky – úkryty pro hady,
které s teráriem v návštěvnické části pavilonu propojuje malý kruhovitý otvor.
„Úkryty používáme, když potřebujeme
něco dělat v teráriu, například ho uklidit. Hadi si do nich docela ochotně zalézají,“ vysvětluje hlavní zoolog a expert
přes plazy Pavel Moucha.
Hadí boudička se dá uzavřít a celá vysunout. Ošetřovatelé ji pak mohou nasadit na jiné terárium. Pro přemístění rozměrnějších hadů, kteří se do boxů nevejdou, jako jsou zmije gabunské, slouží žluté plastové kontejnery se zámky
po stranách víka. Hadi, které zoo nově
získá, putují do karantény. V proskleném uzamykatelném teráriu s úkrytem
uvnitř přečkají několik týdnů, než se
přesunou do vitrín v návštěvnické části.
I v karanténě je na prvním místě bezpečnost. Dvířka úkrytu ošetřovatelé zasouvají kovovou tyčkou, kterou prostrčí dírkou vyvrtanou ve skle.
Pokud dojde k nejhoršímu a had

Stisknutí tlačítka přivolá pomoc.

Zmije gabunská polyká myš.
uštkne ošetřovatele, k přivolání pomoci
stačí stisknutí jediného tlačítka na zadní
stěně terária. Zoo chová smrtelně jedovaté hady a roli hraje každá minuta. Například uštknutí mamby západoafrické,
pro svůj vysoce účinný jed přezdívané
„zelená smrt“, obvykle pro člověka končí smrtí. Stisknutí tlačítka vyšle textovou zprávu na vrátnici, zoologovi a dal-

ším dvěma lidem v zoo. Hned pod červeným tlačítkem je zřetelně označená
skříňka první pomoci se stahovacími obvazy a škrtidly. „Když vás had kousne,
jedním z hlavních opatření v počátečních fázích je stažení postiženého místa, aby se jed nešířil dál,“ upozorňuje zoolog. Nic z toho zatím pracovníci zahrady během dvou let, co je expozice Jedovatá Afrika otevřená, použít nemuseli.
Ošetřovatelé mají nejčastěji v rukou
speciální hadí kleště. Neslouží pouze
pro bezpečnou manipulaci s hady, ale
také při jejich krmení. Zmijím gabunským servírují mrtvé myši až před tlamu. „V teráriu jsou dvě zmije gabunské
a je proto lepší každé podat myš přímo
k čenichu, aby se nestalo, že jeden had
sežere všechno a na druhého nic nezbyde,“ vysvětluje Pavel Moucha. Odborníci mají ve výbavě také kevlarové rukavice vyvinuté přímo pro hadaře. Nasazují
si je na ruce, když například uklízejí terárium, které had nemůže z nějakého důvodu opustit.
Expozici v současnosti obývá 20
hadů. Kromě kober, zmijí a mamb zde
návštěvníci uvidí bojgu africkou, kobříka kapského nebo kuriózní langahy madagaskarské – subtilní hady s nezaměnitelnou „šiškou“ na čenichu. Hadí sestavu doplňuje v samostatném akváriu perutýn ohnivý, ryba s obranným štítem,
který tvoří trny s jedovými žlázami.
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Antonín Just. Pan nedostižný
Trutnovský historik tvořil
městskou kroniku 58 let.
Jeho celoživotní dílo
obsahuje 23 tisíc ručně
psaných stran.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Profesor Antonín Just
(1921) je bezesporu výjimečnou osobností v poválečných dějinách Trutnova.
Zanedlouho pětadevadesátiletý rodák z
Červeného Kostelce stanovil rekord, který už nejspíš nikdo nepřekoná. Psal městskou kroniku neuvěřitelných 58 let, od
roku 1958 až do letošního ledna. Kromě
toho pracoval na několika trutnovských
středních školách, ve fotbalovém oddíle
a v 60. letech také ve městě nadšeně propagoval saunování.
Jeho celoživotní dílo, tedy městská
kronika, čítá 23 tisíc ručně popsaných
stran. „Byla to pro mě škola trpělivosti.
Navíc jsem si vybral nešťastný formát 40
na 50 centimetrů, takže jsem horní řádky
často psal s vypětím všech sil,“ říká Anto-

ky prvním držitelem Kulturní ceny města Trutnova, od roku 2001 je jeho čestným občanem. Letos v únoru obdržel titul čestného kronikáře.
Vést téměř 60 let kroniku je milník,
který jen velmi těžko někdo v budoucnu
překoná. Nejsou žádné zprávy o tom, že
by někdo psal kroniku srovnatelně dlouhou dobu. „Přínosem nejsou pouze jeho
kroniky, které ještě více docení příští generace. Antonín Just udělal velký kus
práce také svými knihami, dokázal totiž
popularizovat dějiny Trutnova,“ upozor-

ňuje historik Muzea Podkrkonoší Ondřej
Vašata. Publikace Trutnov známý neznámý, na které Just spolupracoval s Karlem Hybnerem, je podle Vašaty dodnes
v mnoha ohledech nepřekonaná. „Profesor Just po svém příchodu do Trutnova v
roce 1947 pochopil, že je velice důležité,
aby si lidé vytvořili kladný vztah k místu, kde žijí,“ dodává.
Profesní život Antonína Justa byl spojený s trutnovskými středními školami.
Už na konci 40. let nastoupil na zdravotnickou školu, kde učil ještě po penzi. Za-

žil zde mimo jiné dvě nejslavnější absolventky: zpěvačku Naďu Urbánkovou a
herečku Uršulu Klukovou. Devět let byl
dokonce ředitelem „zdrávky“, v roce
1968 však musel funkci kvůli svému postoji proti sovětské okupaci opustit.
Velmi vřelý vztah měl kronikář ke
sportu. V 50. a 60. letech působil jako
předseda zdejšího fotbalového oddílu.
Málo se ví, že byl rovněž velkým propagátorem saunování na Trutnovsku. V
roce 1967 založil na internátě zdravotnické školy první finskou saunu v okrese.

INZERCE

prevencevmobilu.cz

Občas přjdu na poslední chvíli, ale
prevence v mobilu mi chodí včas!
Přejděte do 31. 3. 2016 k ČPZP a budeme vám
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.

Profesor Antonín Just vytvořil kronikářský rekord. FOTO | MILOŠ ŠÁLEK
nín Just. V roce 1958, kdy se ujal vedení
trutnovské kroniky, začínal prakticky od
nuly. Od konce 2. světové války se psaní
kroniky nikdo pořádně nevěnoval. „Byl
jsem hozený do rozjetého autobusu, ale
bez autoškoly. V té době byl problém i
sehnat pořádný papír,“ vykládá muž,
jenž v Trutnově žije od roku 1947.
Přestože se jednalo o úmornou práci,
ze zapisování dějin města se postupně
stala posedlost. „Propadl jsem tomu tak,
že už jsem bez toho nemohl být,“ poznamenává. S tvorbou kroniky mu pomáhala manželka, která linkovala stránky.
Ročně narýsovala 300 stran.
Za své kronikářské umění profesor získal řadu ocenění. V roce 1985 vyhrál kronikářskou soutěž v Praze, jeho knihy
poté byly tři měsíce vystavené v Národním muzeu. V roce 1991 se stal historic-
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V divadle se pouštím ze řetězu.
Herec, bavič, ale i oceňovaný filmový a divadelní režisér
Ondřej Sokol se už roky pohybuje na tenké hranici
mezi vkusem a trapnem. „Stand-up komedie jsou
u nás pořád v plenkách. Na to, abych měl celý výstup
o masturbaci, čas teprve přijde,“ říká s humorem sobě
vlastním. Vtipem nešetří ani v novém filmu Dvojníci,
kde si zahrál „slušňáckého“ učitele i zlodějíčka.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ať už sledujete starší díly improvizační show Partička nebo jeho novou divadelní stand-up komedii Celebrity, určitě byste o Ondřeji Sokolovi neřekli, že patří mezi introverty. „Ale jsem a divadlo
je pro mě vlastně taková terapie,“ tvrdí.
V nové komedii Dvojníci máte hned
dvojroli. Zahrál jste si prvotřídního
grázlíka i naprostého slušňáka. Která
z těch dvou postav vás bavila víc?
Dobře se mi hrálo obojí. Tím, jak byly postavy od sebe charakterově daleko, jsem
si užíval, že můžu jakoby rozdvojit osobnost. Blízko mám vlastně k obojímu. Takže jsem mohl chvíli těžit ze svých dobrých vlastností a chvíli z těch opravdu příšerných, kterých mám taky spoustu.
Já jsem vám nejvíc věřila právě v té
úloze hodného slušňáka. Netušíte,
čím by to mohlo být?
Vážně? Tak asi to je tím, že jsem hrozně slušnej kluk. Ba ne, spíš si myslím, že tenhle názor se bude lišit
kus od kusu. Tedy divák od diváka.
Záleží na tom, k čemu ten konkrétní člověk inklinuje. Třeba jste
prostě slušná.
V tomhle snímku máte za parťáka Jakuba Koháka, jehož postava
je, řekněme, trochu jednodušší.
Měl jste někdy i v reálném životě nějakého takového kamaráda-spojence, bez kterého jste nedal ránu?
Já bych si v životě takového tupce,
jako představuje Jakub, nikdy nevybral. Měl jsem už na gymplu
kamaráda Martina Fingera, který hraje i u nás
v Činoherním klu-

bu. S ním jsme byli opravdu jako dvojčata,
a to nás provází celý život. Rozdíl je v tom,
že to není blb.
Máte s ním nějakou historku, třeba pokud jde o ženy?
Myslím, že takových historek bych mohl
přihodit spoustu, ale neudělám to. Přeci
nemůžu říkat, jak jsme si pomáhali ohledně ženských…
Jak to, že nemůžete? Ve svém
stand-up představení Celebrity sázíte
divákům úplně sám na jevišti hodinu
a půl v kuse jednu historku za druhou… Fungoval tam pro výběr příhod
nějaký filtr?
Ano, tam to prošlo velkým filtrem, což mě
mrzelo. V Americe a Anglii na sebe naopak stand-up komici sypou ty úplně nejhorší věci. A já to zbožňuju. Ale je to dané i
historií, kterou tam tenhle formát má. Já
jsem to skutečně nemohl hned v prvním
stand-upu vzít úplně z gruntu. Doufám totiž, že nebude poslední. I tak to mnoha lidem přišlo přes čáru.
Takže ještě máte
prostor,
kde přitvrdit?

Mám ještě hodně prostoru. Myslím, že princip samotného stand-upu je hodně příjemný v tom, že si můžete hrát s hranicí, kdy už
se publikum trochu děsí. U nás je to ještě natolik v plenkách, že můžu naopak začínat
zvolna. Na to, abych měl celý stand-up
o masturbaci, čas ještě přijde. (smích)
Myslíte si, že i na to přijde? Jestli nejste až moc velký optimista, pokud
jde o to, co je české publikum schopné skousnout…
Musím to přeci někam hrnout. (smích)
Když takových vystoupení budu mít víc,
dostane se určitě i na to.

se na chvíli pustím ze řetězu a pak ten
řetěz zase zamknu a jedu domů.
Nyní pracujete na dvou nových televizních pořadech, a sice Tvoje tvář
má známý hlas na Nově a Aliho parťáci! na Prima Cool. Do toho hrajete v divadle a zanedlouho bude mít premiéru zmiňovaný snímek Dvojníci. Kdy
máte vůbec čas vydechnout, popřípadě vymarodit se? Aby čtenáři pochopili, scházíme se až na pátý pokus,
protože vás delší dobu trápila nemoc.
Na marodění čas moc není a tělo samozřejmě začne protestovat, když je člověk delší

Ondřej Sokol
Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Studoval na pražské DAMU.
Známý je jako protagonista či režisér zábavných pořadů v televizi
(Tele Tele či talkshow Mr. GS a TGM) i v divadle (například stand-up Celebrity).
■ Po režijním úspěchu s inscenací Osiřelý západ obdržel Cenu Alfréda Radoka
v kategorii Talent roku a Cenu Thálie pro mladého umělce do 33 let.
■
■

Jste takový ten umělec, který po představení jde mezi fanoušky a poklábosí s nimi? Přeci jen velkou popularitu
jste získal díky pořadu Partička, který
měl obrovskou fanouškovskou základnu na sociálních sítích.
Ne, to nedělám vůbec. Jsem poměrně samotářský člověk, takže většinou mizím
domů.
Samotářský? Není to trochu v rozporu
s tím, čím se živíte?
Myslím si, že není. Pro
mě je to z velké části
určitá terapie. V běžném životě jsem
opravdu velmi introvertní. Tady

dobu v nepřetržitém zápřahu. Tady se to
moc nedělá, aby člověk rušil představení
nebo aby nejel natáčet. Vždycky se všichni absolutně zhroutí, protože něco takového přece nejde! Proto platí, že pokud jsme
alespoň schopní vstát z postele, tak hráváme. Na organismu se to zákonitě podepisuje, takže pak odpadáme. Nezvladatelně.
Takže kdy vás výhledově čeká oddych? A v jaké formě relaxujete?
Já odpočívám v divadle. Dělám tam něco,
co mě ukrutně baví a nemám potřebu se
od toho nějak čistit. Já vlastně nejsem
v práci. Dělám totiž to, po čem jsem
vždycky nejvíc toužil. Fyzicky si potřebuju občas oddechnout, ale po psychické
stránce jsem takhle absolutně šťastnej.
Ve zmiňovaném pořadu Aliho parťáci! spolupracujete se známými tvářemi internetu, jako jsou například streamer Fatty Pillow nebo Madbros.

FOTO | ARCHIV TVŮRCŮ FILMU DVOJNÍCI
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Pak ho zase zamknu a jdu domů
Sledujete vy sám jejich videa? Nechci
se vás teď dotknout, ale tihle hoši přeci jen cílí na jinou věkovou kategorii.
Mám děti, které to hodně sledují. Díky nim
mám celkem dobrý přehled, protože mě
tím vydatně zásobují. Jinak, pokud jde
o Fattyho, hrozně mi sednul a myslím, že to
vůbec není blbej kluk. Naopak. Takže mě
tenhle projekt moc baví. Navíc mám díky

Ondřej Sokol v roli klaďase Richarda
a záporáka Honzy. FOTO | BIO ILLUSION
tomu pocit, že neztrácím kontakt s tím, co
se děje a úžasně se tím občerstvuju.
Spoustě rodičů je konkrétně Fatty Pillow trnem v oku, kvůli vulgárnímu
slovníku, který používá. Jeho videa
totiž sledují tisíce dětí a teenagerů.
Myslíte si, že v dnešní době mohou

ještě sprostá slova děti na internetu
reálně ohrožovat?
Myslím si, že děti ohrožuje něco úplně jiného, než je vulgární mluva. Ta mi ze
všech těch věcí vadí úplně nejmíň. Děti
jsou daleko více ohrožené kontaktem
s totální stupiditou, které jsou plná běžná média. Dívají se na pořady plné lží,
přetvářky, toho, jak lidé vy……jí jeden
s druhým. Nic se kolem toho neděje a je
to oficiální kultura. To je poškozuje daleko víc než to, že nějaký kluk občas upustí nějakou k…u. Nebo můžete napsat
kundibád, to je jeho oblíbené slovo.
Nemáte pocit, že divácký vkus se
v průběhu let zásadně vyvíjí, co se
týče humoru? Například pořad Novoty svého času vyhrával ankety popularity, zatímco dnes už by se jen stěží
uchytil. A nutno říct, že pokusů o jeho
návrat bylo hned několik…
Těžko říct, to je složitá otázka. Každopádně Novoty mi nepřišly vtipné ani tehdy. Ani omylem. Rozhodně si ale myslím, že humor musí být vždycky v kontaktu s aktuálními tématy, aktuálními
modely chování a situacemi, což se sa-

Skeče i v České televizi

Ondřej Sokol se letos objeví také na
obrazovkách České televize. Spolu
s Michalem Suchánkem a dalšími lidmi
okolo populární Partičky natáčí uzavřený
cyklus ve stylu seriálu skečů Malá Velká
Británie. Odehrávat se bude na nádraží.

mozřejmě radikálně mění. Je silně vázaný na konkrétní dobu a musí vždycky reagovat na to, co lidi nejvíc pálí. Pak jsou
samozřejmě určité věci, které zůstanou
vtipné vždycky, ale rozhodně máloco
stárne tak moc jako herectví a humor.
Jeden z formátů, kterému se u nás zatím zdaleka nepodařilo zestárnout, je
takzvaná late night show. Když opo-

menu pány Krause a Šípa, jejichž pořady se na obrazovkách stále drží, tak
řada známých tváří se svou show neuspěla. V Americe má přitom tenhle
typ pořadů ohromně dlouhou tradici
a je už součástí televizní kultury. Proč
myslíte, že u nás to stále moc nejde?
Tady je zásadní problém, že náš trh je
strašně maličký. V Americe stačí oslovit
dvě procenta publika, a pořad se uživí. To
tady nejde. Tam máte diváckou základnu,
která jde do stamilionů. Tady jsme v desetimilionovém státě, a to znamená, že jen
máloco je schopné se uchytit. Všechny
věci, které jsou nějakým způsobem zvláštní nebo nelákají vyloženě středoproudé
publikum, tímhle trpí. U nás se nemůžete
spolehnout, že půjdete za svým, nějaké
lidi to osloví a budou to držet – živit. Tady
o tom v televizích rozhoduje hodně lidí,
kteří mají své vlastní zájmy a často utnou
pořady, které… Partičku taky utnuli, protože tam byly určité osobní plány pána,
který o tom rozhodoval. A jde to! Kdybychom měli tenhle share (podíl na sledovanosti, pozn. red.) v Americe, tak se bavíme o stamilionech lidí a už by si to nikdo
nemohl dovolit. Tady to ale prostě jde.
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Tajemství vražedkyně Hepnarové
Osm lidí „odsoudila“ na smrt, sama pak zemřela rukou
kata. Olga Hepnarová se ve svých 23 letech stala
poslední ženou popravenou v Československu.
Od chvíle, kdy jí byla na krk navlečena oprátka, uplyne
12. března 41 let. Po jejím příběhu pátrá už desítky let
badatel Čestmír Kozar. A nyní vznikl také film.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

„
„

Olga Hepnarová tak, jak skutečně
vypadala...

Hepnarovou
ve filmu
nehodnotíme, jen
klademe
otázky.
Vojtěch Frič,
producent

Jsem zcela
přesvědčený,
že Hepnarová trpěla
jednou
z forem
schizofrenie.
Čestmír Kozar,
badatel

ČR | „Poukazuji na to, že jsem člověk dosud se pohybující v mezích duševní normy. Mám na vybranou zabít sebe, nebo zabít druhé. Rozhoduji se takto. Oplatit svým
nenávistníkům. Můj rozsudek zní: Já, Olga
Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji
vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že
za můj život je x lidí málo.“ Bez náznaků
empatie, mrazivě stroze popsala nejznámější česká vražedkyně Olga Hepnarová své
úmysly ještě předtím, než 10. července
1973 v tehdejší pražské ulici Obránců míru
u Strossmayerova náměstí vjela půjčeným
náklaďákem do lidí stojících na zastávce
tramvaje a osm jich zabila.
Před 41 lety, 12. března 1975, její život
ukončila oprátka v pankrácké věznici. Hepnarová se stala poslední popravenou ženou
v Československu. Nyní podle jejího příběhu vznikl film Já, Olga Hepnarová.

Duševní nemoc?
Dopis, ze kterého jsme citovali, 23letá
Hepnarová poslala do Mladého světa
a Svobodného slova. Psaní bylo poměrně
obsáhlé. Vylíčila v něm příkoří, které na ní
údajně spáchal otec, spolužáci i celá společnost. Jak po ní plivali, bili ji a podobně.
Zásadní otázkou během soudu bylo, zda
je to vše pravda a zda je duševně nemocná.
Soudní lékaři ji shledali v době činu za naprosto příčetnou a odpovědnou za své chování. Lékařské zprávy měl možnost prostudovat Čestmír Kozar, badatel, který je

dnes považován za jednoho z největších
znalců případu Olgy Hepnarové.
Kozar kauze zasvětil poslední tři desetiletí. Sbíral materiály, mluvil se svědky, vyhledával archivované lékařské, soudní
i policejní zprávy. Dnes jeho archiv obsahuje několik tisíc stránek dokumentů.
„Jsem téměř na sto procent přesvědčený,
že Olga Hepnarová trpěla duševní nemocí, pravděpodobně hebefrenní schizofrenií. Její první lékařský posudek, který
jsem si mohl prohlédnout, podezření na
schizofrenii také uváděl,“ říká Kozar. Hebefrenní schizofrenie se vyskytuje po pubertě do zhruba 25 let věku. Ti, kdo jí trpí,
bývají apatičtí, nejsou schopní se soustředit a dokončovat úkoly, vymýšlí slovní novotvary, kterým rozumí jen oni sami, přihlouple se usmívají nebo jsou hrubí na
okolí. Nemoc je často zaměňována za pubertální chování, později se může zhoršit
a přidají se bludy.

Mozaika tragédie
Hepnarová měla problémy ve škole i s rodiči, byla nemluvná, někdy se stávala terčem posměchu. Líbily se jí víc ženy než
muži. Matka se rozhodla Olgu na rok poslat do výchovného ústavu v Opařanech.
„I běžné situace hodnotila velice zkresleně a negativně vůči své osobě. To byly
kamínky, které se postupně hromadily, až
došlo k tragédii,“ dodává badatel. Pátrání
jej dovedlo i do obce Oleško v okrese Praha-západ. Tady si Olga pořídila a částečně dostavěla malou chatu. Zamilovala si ji
a nějakou dobu zde bydlela. Popisovala ji
jako místo svého osamění. Před svým
hrůzným činem stavení prodala.
„Ten pán, co chatku u Slapské přehrady od Olgy tehdy koupil, tam stále bydlí
a jsem s ním v kontaktu. O Hepnarové
říkal, že už na první pohled mu bylo jasné,
že byla psychicky nemocná,“ vypráví badatel. Podivně se chovající dívka poutala
pozornost místních chatařů. „Neměli z ní
strach, ale když Olga například nechávala

...a tady v podání polské herečky
jménem Michalina Olszánska.
peřiny v dešti venku, nikoho nezdravila
a občas vyvolala bez zjevné příčiny konfliktní situaci, utvrzovali se v názoru, že
nebude duševně v pořádku,“ vysvětluje
Čestmír Kozar.

Pátrání po příbuzných
Ani jeden z rodičů Olgy Hepnarové už nežije. Matka Anna, lékařka z Prahy, zemřela teprve nedávno. „Ozvalo se mi několik
lidí, kteří paní Annu navštěvovali v ordinaci. Popisovali ji jako velice chladnou osobu,“ tvrdí Kozar, který je autorem webových stránek o Hepnarové pantharei.estranky.cz. Kontaktovat se ji pokusili i autoři zmiňovaného nového snímku Já,
Olga Hepnarová. „S paní Annou režiséři
o natáčení filmu mluvili, ale jen přes dveře. Nechtěla je pustit dál,“ podotýká producent filmu Vojtěch Frič. Nebyl to jediný
pokus oslovit někoho z rodiny Hepnarové. „Starší sestra Eva se ale nechce k činu
své sestry už nijak vyjadřovat a je to pro ni
uzavřená kapitola. Jen řekla, ať to natočíme nejlíp, jak umíme,“ popisuje Frič.
Otazníky se objevily ohledně údajného
bratra Olgy Hepnarové. „Bratr to nebyl,
i když měl stejné příjmení a sám se za něj
označoval. Šlo o psychicky nemocného
muže, který dal zabrat tehdejší Státní bezpečnosti a lékařům. Ti až po delší době odhalili, že si vše vymyslel,“ objasňuje.

Film Já, Olga Hepnarová míří do kin
Nákladním autem Praga RN (na snímku) z půjčovny najela Olga Hepnarová
10. 7. 1973 ve 13:30 do skupiny asi 20 lidí na tramvajové zastávce v dnešní
ulici Milady Horákové. Poprvé kolem nástupiště jen projela, bylo zde málo
lidí. Pak se otočila a znovu sešlápla plyn... Zahynulo nakonec osm lidí, tři na
místě, tři téhož dne a další dva na následky zranění později. Dalších šest lidí
bylo těžce a šest lehce zraněno. FOTO | ARCHIV MAFRA, BONTONFILM, MUZEUM POLICIE ČR

Premiéru na festivalu Berlinale má film Já, Olga Hepnarová už za sebou. Teď ho čeká český
debut, 18. března na Febiofestu. Od 24. března pak půjde do běžné distribuce. „Někteří
kritici nám vytýkali, že vykreslení Hepnarové jako lesbičky je kalkul, aby měl film silnější
odezvu. Přitom je to fakt, Olga měla období, kdy v komunistickém Československu
bojovala s tím, že je na ženy,“ říká producent filmu Vojtěch Frič. „Komunismus ale ve filmu
záměrně neřešíme. Argumentujeme tím, že to, že se hněv rozervané dívky obrátí proti
společnosti, se může stát v jakékoliv době,“ dodává. „Film nemá ambici život Hepnarové
hodnotit, jen si klade otázky. Například nad přísností trestu,“ uzavírá Frič.
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Estébáci chtěli, abych donášel.
Pak na mě tahali škraloupy
Jeho výslechy často končily krvavě, proto se mu
říkalo Rudý kapitán. Role estébáka, kterého
v 90. letech dohnala vlastní minulost, se v novém
filmu zhostil Oldřich Kaiser. „Režisér asi vycítil, že
bych mohl být stejná svině, jako byl Rudý kapitán,“
říká s nadsázkou Kaiser, který má s komunistickou
Státní bezpečností osobní zkušenosti.
5plus2
■ ROZHOVOR
ČR | Ve čtvrtek měl premiéru nový film
režiséra Michala Kollára Rudý kapitán,
který do světa velkých rolí vrátil Oldřicha Kaisera. „Abych řekl pravdu, filmovat už mě moc nebaví, protože je to úvazek na dlouhou dobu. Ale tenhle scénář
mě zaujal,“ vysvětluje pro týdeník
5plus2 Oldřich Kaiser. Adaptace knihy
Dominika Dána diváky zavede do
rozpadajícího se Československa
roku 1992. Detektiv Krauz z oddělení vražd se dostává k případu
umučeného kostelníka. Pravdu
o propojení církve a StB může
odhalit jen muž s přezdívkou
Rudý kapitán. Estébák, jehož „finální výslechy“ přežil jen
málokdo.

Kdyby někdo ublížil někomu mně blízkému, taky bych se chtěl nějakým způsobem pomstít. Ten hněv a vztek by mě
hned tak nepřešel.

Postava estébáka zvaného Rudý kapitán je inspirovaná skutečným člověkem, jehož ruce měly po výslechu
často rudou barvu. Přemýšlel jste
někdy nad tím, kdo mohl takovou
práci dělat dobrovolně?
Pozor, to nevíme, jestli to dělal dobrovolně. Třeba k tomu byl přinucen. Nebo
když už se k nim dal, tak to dostal za úkol.
Dokážete si představit, že byste vůbec použil násilí
v běžném životě?

Film se odehrává v 90. letech, kdy
vaše postava mizí do ústraní, ale
své minulosti stejně neuteče…
Ano, Rudý kapitán jako spousta jemu
podobných už je v důchodu. Stará se
o synovečka, chodí s ním na ryby, je to
hodný strýček. Pracuje v řeznictví, má
velmi slušnou penzi za tu svoji letitou

„

To zní spíš jako provokace, na takovou nabídku StB určitě nepřistoupila, že?
Řekli mi, že takto si spolupráci nepředstavují. Já na to: „Spolupráci jsem vám
nabídl, a když ji nechcete, tak se nedá
nic dělat.“ Pustili mě, že pro dnešek končíme a že mě budou kontaktovat. Proběhlo ještě pár telefonů, že chtějí schůz-

Kdyby někdo ublížil někomu mně
blízkému, taky bych se chtěl
nějakým způsobem pomstít.

práci. Ale na rozdíl od ostatních ho minulost, to, že mučil lidi tak, až mu pod
rukama umírali, dožene.
Vy osobně jste se za minulého režimu dostal do styku s agenty Státní
bezpečnosti?
Kontaktovali mě několikrát. Chtěli spolupráci. Nebo když měl člověk nějaký
škraloup, okamžitě to vytáhli: „Ale
když budete spolupracovat…“ Nebo naopak nabízeli, že pokud třeba nejste spokojený s repertoárem v divadle, že byste to taky mohl ovlivnit a podobně. I já
jsem byl několikrát v Bartolomějské
(někdejší pražské sídlo Státní bezpečnosti, pozn. red.). Tam jsem samozřejmě věděl, že jde o donášení, i když oni
tomu tak neříkali. „Ale prosím vás, takto to neříkejte.“ Prostě spolupráce.
A co se při takovém setkání v Bartolomějské odehrávalo?
Ptali se: „Jste nespokojený? Chcete něco ovlivnit?“ Po třech,
čtyřech hodinách jsem jim navrhl,
že bych měl u sebe magnetofon…
Zbystřili! Říkám: „Měl bych u sebe
magnetofon a všechno, co bych řekl,
nebo co si myslím, bych nahrál, přinesl
bych vám to a vy byste si to mohli pustit.“ Oni chvíli přemýšleli, bylo ticho. Jeden pak řekl: „Počkejte, takhle my si ale
spolupráci nepředstavujeme.“ Tak jsem
jim znovu vysvětlil tu výhodu, že by to

FOTO | FOG´N´DESIRE FILMS

neměli zprostředkované od nikoho jiného, ale měli by to rovnou ode mě, přesně to, co já si myslím a co jsem řekl.

ku a já jsem tam už nikdy nepřišel. Pak
už toho nechali.
Když už jsme u té minulosti, tak vnímáte nějaké rozdíly ve vaší profesi
tehdy a nyní?
Rozdíl byl jenom v tom, že se v divadle
hrály takové přiblblé hry, jako byl Kremelský orloj a podobně. Jinak to divadlo vždycky bylo a je dobré v tom, že
když je tam někdo vůl nebo blbý herec,
tak se to hned pozná. Je to taková profese, ve které se nemáte za co skrýt. Člověk je tam sám za sebe. V tomhle to divadlo bylo a je poctivé.
Asi neřešíte, že byste neměl pracovní nabídky, když jste dneska na volné noze, že?
Mám už sám ze sebe strach, být někde uvázaný. Abych řekl pravdu, ani filmovat mě
moc nebaví, protože je to úvazek na dlouhou dobu. A navíc teď se věnuju i muzice
a to mě baví… V tom se cítím svobodný.
Proč jste tedy kývl zrovna na Rudého kapitána?
Ten scénář jsem přečetl na jeden zátah,
a to většinou znamená, že je to dobrý.
Moje postava se mi líbila, jenom jsem
se potřeboval o pár věcech ujistit a probrat je s režisérem. Chtěl jsem vědět,
proč ji mám hrát zrovna já. Asi vycítil,
že bych mohl být stejná svině, jako byl
Rudý kapitán. (smích)
(gv, mb)

Oldřich Kaiser
Narodil se 16. května 1955 v Liberci. Studoval herectví na brněnské
konzervatoři a na Divadelní fakultě AMU v Praze.
■ V posledních letech nevyhledává u filmu hlavní role, k těm
posledním velkým patří Klauni (2013) či Líbáš jako ďábel (2012).
■ Výrazně se věnuje muzice, a to se svou partnerkou Dášou Vokatou.
■ Vloni svým charakteristickým hlasem namluvil rozsáhlou
audioknihu Osudy dobrého vojáka Švejka.
■
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Semir jezdí se synkem opatrně
Dálniční policie už 20 let honí darebáky v akčním
seriálu Kobra 11. Výročí slaví 12. března, nesmí při
tom chybět vrchní komisař Semir Gerkhan.
ČR | „Jejich revírem je dálnice. Jejich
tempo je vražedné.“ Hláška, na kterou
se těší miliony fanoušků všech dílů televizního seriálu Kobra 11 (v originále
Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpoli-

zei – pozn. red.). Němečtí filmaři jím od
roku 1996 boří mýtus, že pořádnou akční podívanou umějí udělat jen Američané. Herec Erdogan Atalay v roli komisaře Semira Gerkhana při divokých honič-

kách na dálnicích u Kolína nad Rýnem
a Düsseldorfu rozmlátí v každé části série aspoň jedno auto. Nejdražším vozem
byl Maybach za 9 milionů eur, naštěstí
přežil natáčení bez jediného škrábnutí.
Zato dalších 20 až 30 aut vždycky „zařve“ při kaskadérských kouscích a haváriích, takže jdou rovnou do šrotu. Za dvě
desetiletí, kdy Kobra 11 vzniká, tak němečtí filmaři „spotřebovali“ skoro čtyři
tisíce automobilů. Kde je berou? Na vra-

kovištích, v autobazarech a dokonce se
přetahují výrobci, aby je mohli televiznímu štábu darovat. Kvůli častým uzávěrkám a drahému natáčení na dálnicích si
filmaři nechali postavit svoji vlastní čtyřproudovku. Je u městečka Aldenhoven
v Severním Porýní-Vestfálsku a má přes
kilometr. Nic jí nechybí – krajnice, svodidla, patníky, nakreslené jízdní pruhy,
nájezd a sjezd, parkoviště i záliv pro nouzové stání. Stála 2,8 milionu eur.
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
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10 990 Kč

A

SNADNÝ START

VA

T
VA

E

VYSOKÝ VÝKON

NÍZKÉ EMISE

A
V

VA
VA

P

MALÁ SPOTŘEBA

V

s DPH.

DOTA

AKC
KO

KO

AT

VA P

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený
Kostelec, AGRICO, s.r.o., Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 •
Hlinsko,REN-ZDEŇKAŠRÁMKOVÁ,Adámkova277,T469311700 • Jičín,ABPROFI,Koněvova199,T602303359 • KlášterecnadOrlicí,ŽIVAzemědělská
obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec-Rochlice, BG TECHNIK CS,A.
S., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Na
Lánech 105, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle,
BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN
ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o.,
ZAHRADNÍ CENTRUM Voklik 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173, T 739 670 712, 465 422 524

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

Vrchní komisař Semir Gerkhan je
pravým akčním hrdinou. Libuje si
ve zbraních, explozích a rychlých
autech. Jeho tempo je vražedné.
Komisař Semir Gerkhan se kupodivu
objevil až ve druhé epizodě, ale vydržel
řádit v Kobře celých 20 let. Jeho představitel Erdogan Atalay letos v září oslaví
padesátku. První manželství mu zkrachovalo, ale má 14letou dceru Amiru Pauletu Melisandu. Od roku 2010 Erdogan
žije s hereckou agentkou Katjou Ohnek,
která mu před čtyřmi lety porodila syna
Marise. Atalay odmítá spekulace, že by
si kaskadérské kousky za volantem přenesl i do reálného života. Obzvlášť, když
má synka ve voze. „S takovým pokladem jsem jako řidič ještě opatrnější
a prozíravější,“ říká německý Turek.
„Moje matka je Němka a otec byl
tady jedním z prvních zahraničních dělníků,“ vysvětluje Atalay svůj původ.
„On pracoval na směny, tak jsme se ani
často neviděli,“ dodává, proč sám neumí
turecky a při natáčení v Istanbulu potřeboval tlumočníka.
Skalní fandové Kobry 11 musí v sobotu 12. března ladit německý televizní kanál RTL Nitro, který k 20. výročí seriálu
připravil program s nejlepšími akčními
scénami ze všech epizod.
(kor)

Erdogan Atalay
* 22. září 1966
v Hannoveru, výška
163 cm. Jezdí v BMW,
vlastní Masserati a
veterána Spitfire MK3.
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JUBILEJNÍ ZÁJEZDY!

Tonda Blaník do kin? ÚŽASNÁ
„Uvažujeme o tom“ CENA!
7 dní

Vítězný tým Kanceláře Blaník s Českými lvy: Zleva producent seriálu Milan Kuchynka, režisér Marek
Najbrt a představitel Tondy Blaníka herec Marek Daniel.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Fenomén jménem Tonda Blaník
rozbil stereotyp Českých lvů.
Břitká politická satira kultovního
internetového seriálu se možná
objeví i ve filmové podobě. „Mluvili
jsme o tom,“ přiznal pro 5plus2
Marek Daniel, představitel Blaníka.
ČR | „Děkuju Andrejovi, Mirkovi, Markovi... Neděkuju Milošovi.“ Ani při proslovu na Českých lvech
v sobě Marek Daniel nezapřel ducha svérázného lobbisty Tondy Blaníka. Letos se totiž premiérově v rámci
filmových cen rozdávaly křišťálové sošky také za televizní tvorbu i za mimořádný počin v oblasti audiovize.
A právě tuto kategorii historicky poprvé ovládl satirický internetový seriál Kancelář Blaník.
Nutno říct, že jeho hlavní představitel neděkoval jen
tak naprázdno. Přímo v hledišti totiž seděl ministr financí Andrej Babiš, který je pro tvůrčí tým kolem fiktivního lobbisty doslova studnicí inspirace. A hlášky
typu: „Nazdar Andreji, jak se Babiš?“ v některých kruzích už stihly zlidovět.
Pro samotného Daniela bylo ocenění překvapením.
„Mám z toho opravdu velkou radost. Do poslední chvíle jsem si myslel, že lva nedostaneme,“ uvedl herec,
kterému postava přisprostlého a nekompromisního lob-

Střípky z Českých lvů
• Vítězství na Českých lvech za hlavní herecký výkon
potvrdilo úspěšný comeback Aleny Mihulové díky
filmu Domácí péče. Nyní natáčí seriál Trapné padesátky
a čeká ji role ve filmu Bohdana Slámy Bába z ledu.
Objeví se i v pokračování pohádky Anděl Páně 2.
• Sourozenci Hádkovi vypálili rybník všem hereckým
kolegům. Starší Matěj převzal sošku za sebe i za bratra
Kryštofa. Nebylo to poprvé, kdy uspěli členové jedné
rodiny. Producent Ondřej Trojan si v minulosti odnesl
sošku za film Ve stínu, který vynesl ocenění i jeho
bratru Ivanovi. Zdeňkovi a Janovi Svěrákovým se zase
vyplatila spolupráce na filmech Kolja a Vratné lahve.

bisty přinesla obrovskou popularitu. Prokletí jediné
role se ale nebojí.
„Víte, ten Tondův fenomén rezonuje českou společností už víc než dva roky a je pravda, že spousta lidí, dokonce i média, mě oslovují Tondo, nebo Blaníku. Co
mám dělat? Zvykám si… Škatule se nebojím, protože
mi je to jedno. Já pořád stejně dělám naprosto různorodé věci, jak v divadle, tak jinde,“ má jasno Daniel.
Kancelář Blaník je sice ryze internetovým projektem, ale díky obrovskému úspěchu volají fanoušci i po
filmové podobě. Takové úvahy připustil i Marek Daniel. Tvůrci však narazili na jedno zásadní úskalí. „Už
jsme o tom mluvili, ale zatím jsme nenalezli klíč, jak by
se taková věc dala smysluplně realizovat na ploše 90 minut,“ vysvětlil. Těžko také říci, zda by jinde než na internetu mohl Tonda Blaník tak neohroženě dráždit svým
ostrým slovníkem, humorem na hraně a politickou provokací. Je pravda, že jen s obtížemi by se hledal další
český seriál, jenž by hýřil vulgarismy tak intenzivně,
jako to chodí v Kanceláři Blaník. Navzdory všem kontroverzím je ale překvapivě populární i mezi těmi, do
kterých střílí. Tedy mezi samotnými politiky. „Je pravda, že svoboda na internetu vypovídá o tom, že v ostatních médiích schvalovací procesy asi takovéto projekty
zaříznou,“ rýpnul si Daniel do českých televizí.

Před šesti lety to ještě nevyšlo
Po Českém lvu sahal Marek Daniel už před šesti lety,
tedy dávno před tím, než se na scéně objevil Tonda Blaník. Tehdy neproměnil nominaci za hlavní mužský herecký výkon ve snímku Protektor, který v roce 2009 filmové ceny naprosto ovládl. Danielovi nakonec sošku
vyfoukl Kryštof Hádek, za výkon ve filmu 3 sezony
v pekle. Letos díky pestrosti kategorií mohli bodovat
oba. Hádek si na 23. Lvech vysloužil cenu za vedlejší
roli ve filmu Kobry a užovky.
Ze sošky za Tondu Blaníka se však představitel herec neradoval dlouho. Křišťálovou plastiku se mu totiž
krátce po ceremoniálu podařilo rozbít a postaral se tak
o pořádné faux pas na závěr. „V tom zmatku a opojení
jsem si chtěl v podpaždí přidržet takovou věc, která
tomu tvarově vůbec neodpovídá. Radím všem, kteří by
si chtěli tímto způsobem přidržet současného Českého
lva, ať to nedělají. Teď mám jediný takového lva, no...“
vysvětloval posmutnělý Daniel.
(vrm)

DUBAJ
Okružní cesta!

7490,Kč

od

Jubilejní služby:
• 2 výlety v ceně!
• vybrané 4*-5* hotely!
• 6x snídaňový bufet!
Zavolejte-bezplatná linka

800 101 606
www.nikal-zajezdy.cz
Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 204

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
16-086 • Tiskové chyby vyhrazeny
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Na důchod
nemám čas
Svět politické satiry sice
zcela neopustila, přesto
se Zuzana Bubílková
našla i v jiném oboru.
Vyrábí šperky.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Proslulá glosátorka politického
dění v ranním vysílání Rádia Impuls vylíčila, co vše ji aktuálně zaměstnává.
A ačkoliv už nebývá na obrazovkách
tak často, jako tomu bylo dříve, není
toho málo. „Dělám takovou rubriku pro
jeden časopis. Oslovuji lidi, kteří byli
na vrcholu v době, kdy jsem na vrcholu
byla i já, a ptám se jich, co teď dělají,“
prozradila Zuzana Bubílková.
Zcela nezmizela ani z obrazovek. Na
jedné z menších televizních stanic má

společně s imitátorem Václavem Faltusem svůj pořad. „Vždycky probíráme
jednu osobnost, kterou Václav imituje,
a to od narození až do konce. Má to i celkem úspěch,“ pochlubila se dáma, která
se proslavila po boku legendárního Miloslava Šimka. Jak sama říká, na klidný
důchod jí rozhodně moc času nezbývá.
Bubílková také často beseduje v domovech důchodců a před časem se rozhodla věnovat i umění. „Začala jsem dělat
takzvaný šitý šperk a už jsem měla dvě
módní přehlídky. Musím se trošku pochlubit,“ prozradila usměvavá Bubílková.

Když praskne křeslo
Na chvíli se v pořadu Haló, tady Impulsovi také vrátila v čase do začátku devadesátých let, do doby, kdy začínala s politickými debatami. „Bylo to něco úplně
nového, protože se vlastně poprvé mohlo takhle živě diskutovat. Bylo zajíma-

INZERCE

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

vé, že jsme v podstatě dělali průkopnickou práci,“ zavzpomínala Bubílková.
„Pod jedním politikem se nám dokonce
rozpadlo proutěné křeslo. Ten chudák
se bál, aby nerušil ve vysílání. Tak zůstal ve stejné pozici a seděl ve vzduchu
nad tím rozpadlým křeslem. Trvalo
snad deset minut, než mu rekvizitáři nenápadně přistrčili nějaké náhradní. Sedl
si a do konce přenosu už vůbec nepromluvil, jak byl ztuhlý,“ smála se při
vzpomínce Bubílková.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady Impulsovi
bude zpěvák
a fotograf
Peter Nagy. Poslouchejte každý
pátek na Rádiu Impuls.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Heidi Janků: Fotka mě naučila zpomalit

www.ptc.cz

RAKOVINA

HLAVY A KRKU
PROTONOVÁ LÉČBA

Písnička Fotka se stala pro zpěvačku Heidi Janků přelomovou. Byla totiž první pomalou v jejím repertoáru. „Fotka otevřela trochu jinou kapitolu v mém životě. Do té doby jsem totiž byla
zpěvačkou, která to na jevišti víc rozjíždí,“ svěřila se Heidi na rádiu Český Impuls AM 981.
Hudbu složil Vašo Patejdl, se kterým Heidi Janků spolupracovala už dříve. O Fotku ho poprosila ona sama. Na albu Novinka se pak objevila ještě jedna pomalá písnička z Patejdlovy dílny, a to Ztracený ráj. „Mohla jsem díky tomu ukázat, že zvládnu i pomalou písničku,“ dodala zpěvačka. Fotka vznikla 3. března 1988.
Jsem fotka barevná a vždycky bez kazů
a vždycky krásnější než tisíc obrazů...
(Hudba: Vašo Patejdl, text: Vladimír Čort)

o 500 OČÍ více
SE DÍKY PROTONU
POTĚŠÍ POHLEDEM
NA KRASLICE I LETOS
Protonová terapie je šetrnější ke zdravé tkáni
než běžné ozařování. Při léčbě nádorů v oblasti
hlavy a krku zachová zrak, sluch i chuť.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Jak vznikla písnička Jaroslava Uhlíře Ani k stáru, uslyšíte dnes v 11:30 na rádiu
Český Impuls. Bonusovou stanici Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Tomáš Kabát
eXKlUZIvNÍ lÉČeBNĚ-ReHaBIlITaČNÍ POBYT
7 NOCÍ = 8 DNÍ v MaRIÁNSKÝCH lÁZNÍCH v HOTelU RICHaRD****
Platnost v roce 2016
pův. cena 15.100 Kč

S l e va
49 %

2-lůžkový pokoj 7.700 Kč na osobu
1-lůžkový pokoj 8.900 Kč
v ceně je zahrnuto:
ubytování
bohatý snídaňový bufet
polední snack /polévka, malý salát, pečivo/
večeře
1x aperiiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura na osobu a pobyt dle doporučení
lékaře (PO – PÁ, výběr z malých a velkých procedur)
Denně bazén, vířivka, itness studio, pitná kůra, župan, lázeňská taxa
Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: +420 354 696 111
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„Řemeslo dokáže dobře uživit“
Po vyučených lidech „od fochu“ je zájem po celém Česku, nabídek je hodně. Plat záleží hlavně na praxi

INZERCE

To, že je práce pro řemeslníky na trhu
dostatek, potvrzuje i Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Na jeho portálu
https://portal.mpsv.cz jsou stovky volných míst. Jen v oboru zámečník s vyučením v Praze a okolí bylo v prvních březnových dnech 279 nabídek, kde se nástupní
plat pohybuje kolem částky 20 tisíc korun
za měsíc. Třeba v Chebu je nabídek na zámečníka 145.
A například takový svářeč s výučním
listem si podle inzerátů v nabídce může
vydělat až 30 tisíc korun měsíčně. Výše
měsíční odměny se odvíjí od získané praxe, délky pracovní doby a dalších podmínek.
„Záleží na tom, kolik toho člověk u nás
odpracuje. Pokud víc kouří a sedí a nic nedělá, tak si může vydělat to minimum, což
je asi 10 900 korun hrubého za měsíc. Pokud se snaží, dostane mnohem víc,“ uvedl
pracovník pražské firmy, která shání truhláře na plný úvazek a do níž týdeník 5plus2
namátkou zavolal. Jako maximální výdělek je v tomto inzerátu uváděna částka 28 tisíc korun za měsíc.
(jos)

Průměrný hrubý
měsíční plat
v Česku
Zámečník

19 202 Kč

Řezník

18 655 Kč

Truhlář

17 421 Kč

Cukrář

14 334 Kč

Učitel na st. š.

23 402 Kč

Herec v divadle 18 160 Kč
Archeolog

16 633 Kč

Zdroj: platy.cz (k březnu 2016)

Foto: Shutterstock

ČR | Má řemeslo zlaté dno? Pokud máte
šikovné ruce, platí to i v dnešní „hypermoderní“ době. „Dá se jím dobře uživit,“ potvrzuje truhlář ze západočeských Kraslic
David Chmelík. Soukromé truhlářství
provozuje ještě se dvěma společníky.
„Práce je dostatek, děláme třeba dveře,
schody a tak dále. Měsíčně máme obrat
asi 200 tisíc korun, z toho je velká část na
materiál. Takže si ve třech každý za měsíc vyděláme tak 20 až 30 tisíc korun, jak
kdy,“ popisuje muž, který se truhlařině
věnuje už 18 let.
A jestli by dnešním mladým lidem poradil jít takzvaně „na řemeslo“? „Koho to
baví, ať to jde dělat. Práce je dostatek a určitě vás to uživí,“ doporučuje Chmelík.
Zvláště právě čerstvě vyučeným lidem
by zkušený truhlář poradil, aby svou kariéru začali spíš jako zaměstnanci nějaké firmy, než aby se rovnou pouštěli do rizika
soukromého podnikání. „Když jste soukromník a měsíc nic neuděláte, ocitnete
se bez peněz. Jako zaměstnanec sice máte
možná někdy nižší plat, ale zase jistý,“
odůvodňuje severočeský truhlář.

14 11. března 2016

Česká republika

Ve službách reklamy
Při snaze zaujmout v záplavě reklam často ﬁrmy vsadí
na známé tváře. Některé kampaně se povedly více,
jiné méně, ale herci v nich vesměs obstáli. Aktuálním
držitelem Prima Zlaté pecky za nejlepšího reklamního
herce je Josef Polášek za spot na kofolu. Jak hodnotí
některé legendární reklamní výstupy českých herců
marketingový
MAREK PRCHAL: „Klasika žánru, která by měla
expert Marek Prchal?
být vždycky na prvním místě. Přiznané natáčení,

FOTO: ARCHIV MAFRA

Petr Čtvrtníček hraje v reklamě na Vodafone sám
sebe. Přehrává, ale protože je vynikající herec
a národ ho zbožňuje, tak je to vtipné. Ačkoliv si
po zhlédnutí reklamy vůbec nikdo nepamatoval,
že šlo o víkendové SMS zdarma.“

MAREK PRCHAL: „Jakub
Kohák byl skvělý v mnoha
rolích, skoro ve všech. Zadar
Volanič – Volejte Zadara – to
se nebojím říct, že byl jeden
z vrcholů české reklamy. Ale
v případě nové série reklam
FIO banky jaksi nemá co
hrát. Tohle je jen anekdota.
Jestli chceme točit anekdoty,
měl by je hrát lidový bavič
a režírovat Zdeněk Troška.
Přitom měla banka hned
předtím fantastickou sérii
italských bankéřů, kde Kohák
exceloval. Tohle vypadá jako
pomalý úpadek.“

MAREK PRCHAL: „Že se T-Mobilu daří už
šest let bavit lidi vtipnými kampaněmi, je něco
neuvěřitelného. V téhle sérii s Ivanem Trojanem
navíc hraje roli produkt. Co víc si přát? Já to prostě
miluju. Hovořit o tom, že je Ivan Trojan skvělý
herec, asi nemá smysl. Bez dokonalého scénáře by
to bylo trapné.“

MAREK PRCHAL: „Jmenuju se Robert, ale klidně mi říkej Bobe.
Reklama s Jiřím Macháčkem, kterou pouštím studentům na prvních
hodinách vždycky. Dokonale napsané. Přímo o produktu, tedy mobilním
operátoru Oskar. Dokonale zahrané. Sandra Nováková hraje dokonale
jako vždycky. Ano, vždycky se mi líbila. Naopak nové reklamy na Božkov
vnímám s obtížemi. Opět skvěle zahrané, ale když já mu nevěřím,
že když jde do baru, pije Božkov. Božkov má víc produktů a ty si
objednáváme jejich názvy, ne názvem výrobce. Tady to za mě drhne, což
v dokonalém Macháčkově provedení skoro nemáte šanci zjistit. Jen když
se zastavíte a chvilku přemýšlíte, jestli se taková scénka mohla skutečně
odehrát. Tvůrci skvěle vystihli vhled do rozpoložení zákazníka.“

MAREK PRCHAL: „Hm, tohle je za mě škoda.
Mám rád stand-upy Ivy Pazderkové, ale tady je
v roli, ne sama za sebe, a to je za mě trapas. Nějak ta
reklama na jogurty Müller Mix nemá pointu. Jinak se
mi samozřejmě líbí a civěl bych na ni furt.“

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. března 2016

ČT1
6.25

Polopatě 7.20 Hádankář Vojta 7.55
Úsměvy Václava Sloupa 8.35 Gejzír
9.05 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
10.20 Všechnopárty 11.15 Otec Brown

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Drátařík a hruška moudrosti
14.00 O třech synech
14.25 Přijdu hned
15.45 Příběhy slavných... Karel Höger
16.45 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

DRAMA

NOVA
6.30
7.00
7.25
7.55
8.20
8.45
9.15
11.10
12.10
12.45
13.35
14.00
15.20
17.30
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě
Monstra vs. vetřelci (16)
Myšák Stuart Little (12)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (17)
Krok za krokem III (20)
Návrat do Modré laguny
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek IV
Hlava rodiny
10 důvodů, proč tě nenávidím
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

Prima
6.10
6.40
7.15
8.25
8.45
10.00
11.20
13.25
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40

Wolverine (10)
Ninjago
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře
Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Danielle Steelová: Buď otcem
mého dítěte
Romantický film (USA, 1992)
Láska z Benátek
Romantický krimifilm (N, 2009)
Vraždy v Midsomeru X
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

774 335 503

20.00 Kobry a užovky
Drama (ČR, 2015). Hrají
K. Hádek, M. Hádek, J. Hájek,
L. Žáčková, D. Máj
21.50 Jeden hot a druhý čehý
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, L. de Funès,
J. Guiomar, G. Fontanelová
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Porota
Thriller (USA, 2003). Hrají
J. Cusack, G. Hackman, D. Hoffman, R. Weiszová, B. Davison
1.30 Manéž Bolka Polívky
2.40 Sama doma
4.10 Banánové rybičky
4.40 Bydlení je hra
5.05 Pod pokličkou

SÉRUM PRAVDY

Nova Cinema
5.35 Tecumseh 7.25 Můj přítel Monk VII (13) 8.15
Tělo jako důkaz (10) 9.10 Pohřešovaní (12) 10.30
Gilmorova děvčata II (15) 11.25 Liga spravedlivých:
Zánik 13.00 Pán prstenů: Dvě věže, dobr. rodinný
fantasy film (N. Zél./USA, 2002) 16.25 Cizinec,
akční film (USA, 2010) 18.25 Scooby-Doo: Začátek,
komedie (USA/Kan., 2009) 20.00 Kandidát,
komed. thriller (SR/ČR, 2013) 22.15 Catwoman,
akční fantasy film (Austr./USA, 2004) 0.15 Blbý
a ještě blbější: Jak Harry potkal Lloyda

Prima cool
6.50 Ztraceni II (16) 7.50 Legenda (9, 10) 9.40
Kurýr (7) 10.45 Skladiště 13 IV (5) 11.35 Ondřej
Sokol je dvojník 11.55 Top Gear XVII (2) 13.10 Kurýr
(7) 14.10 Simpsonovi III (10) 14.40 Simpsonovi III
(11) 15.10 Simpsonovi III (12) 15.40 Simpsonovi III
(13) 16.10 Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi III (14) 18.30 Simpsonovi III
(15) 18.55 Simpsonovi III (16) 19.30 Simpsonovi III
(17) 20.00 Pád Země, katastrofický film (USA,
2015), hrají: J. Lando, M. Staffordová, B. Levin a další
22.05 Upírův pomocník, dobrodružný film (USA,
2009) 0.15 Re-play 0.50 Applikace 1.20 Aliho parťáci 2.00 Stav ohrožení (7) 2.45 Skladiště 13 IV (5)

Prima Max
STAVONA, spol. s r.o.,
České Libchavy 177

20.20 Machři 2
Komedie (USA, 2013). Hrají
A. Sandler, S. Hayeková,
M. Rudolphová, Ch. Rock,
K. James. Režie D. Dugan
22.25 Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Eckhart, M. Freeman, G. Butler, F. Jacobsen, R. Mitchellová.
Režie A. Fuqua
0.40 Rudá voda
Thriller (USA, 2003). Hrají
L. D. Phillips, K. Swansonová,
R. Boltin, J. Woolvett a další
2.25 Prásk!
2.55 Áčko
3.40 Kolotoč
4.05 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Světová válka Z
Akční film (USA/Malta, 2013).
Hrají B. Pitt, M. Enosová,
D. Morse, M. Fox a další. Režie
M. Forster
0.25 Záhada Hory mrtvých
Horor (USA/VB/Rus., 2013).
Hrají M. Stokoe, G. Atkinsonová,
R. Reid a další. Režie R. Harlin
2.20 Vraždy v Midsomeru X
Zvíře v nás. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Bassettová,
B. Jackson a další. Režie R. Rye
3.55 Záhada Hory mrtvých
Horor (USA/VB/Rus., 2013).
Hrají M. Stokoe, G. Atkinsonová

8.55 Zpravodajství FTV Prima 10.05 Star Wars:
Nové příběhy z Yodovy kroniky (8) 10.30 Wolverine (10) 11.00 Výměna manželek USA X (5) 11.55 To
je vražda, napsala X (19) 12.55 Kriminálka Stuttgart
V (2) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (36) 14.20
To je vražda, napsala X (20) 15.20 Kriminálka Stuttgart V (3) 16.15 Pistolník 18.05 Jamie vaří super
rychlovky (37) 18.30 Výměna manželek USA X (6)
19.25 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (21, 22) 22.05
Trans, thriller (VB, 2013), hrají: J. McAvoy, V. Cassel,
R. Dawsonová a další 0.10 Dobrá manželka VI (1)
1.05 Upírův pomocník, dobrodružný film (USA,
2009), hrají: J. Hutcherson, J. C. Reilly, S. Hayeková

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (22) 8.45 Rychlá
kola (3) 9.10 Ripleyho věřte nevěřte III (12) 10.05
Šipky - Premier League Darts 2016 12.55 Magazín
NBA Action (21) 13.25 Kobra 11 II (14) 14.45 Star
Trek: Nová generace (22) 15.45 Ripleyho věřte
nevěřte III (13) 16.40 Bitva v Ardenách, válečný film
(N/USA, 1965) 19.25 Star Trek: Nová generace (23),
seriál (USA, 1991) 20.20 Posel budoucnosti, sci-fi
film (USA, 1997) 23.30 El Mariachi, akční film (USA,
1992) 1.00 K.O. Night (735)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 118

neděle 13. března 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
16.00
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.10
21.44
21.45
23.15
0.35
1.45
2.10

Zajímavosti z regionů 6.40 Příběhy
slavných... Karel Höger 7.40 Přijdu
hned 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (11/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princezně na klíček
V zámku a podzámčí
Hříchy pro pátera Knoxe (8/10)
Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Modré stíny (3/4)
Krimiseriál (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Detekt. drama (ČR, 1979). Hrají
R. Hrušínský, D. Hofmanová
Komisař Moulin
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby
13. komnata Věry Martinové

NOVA
6.50
7.20
7.45
8.10
8.35
9.05
10.10
11.35
13.30
15.15
17.25
19.30
20.20
21.25
22.05
0.20
1.10

Monstra vs. vetřelci (17)
Myšák Stuart Little (13)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (18)
Krok za krokem III (21)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(66)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Pán domu
Akční komedie (USA, 2005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (6)
Utopená. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
Střepiny
Collateral
Krimifilm (USA, 2004). Hrají
T. Cruise, J. Foxx, J. P. Smithová
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu

Prima
6.15
6.45
7.45
8.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.40
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.50
2.00

Wolverine (11)
Ninjago
Tajemství války (20)
Ondřej Sokol je dvojník
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (3)
Krimiseriál (N, 2002)
Vraždy v Midsomeru X
Krimiseriál (VB, 2006)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (6)
Tvrdší než diamant. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Muž z minulosti
Thriller (Kan., 2007). Hrají
K. Martinová, A. MacDonald
Tři mušketýři II (2)
Zrozeni k zabíjení? V (10)

Nova Cinema
5.25 Monstra vs. vetřelci (16) 5.50 Scooby-Doo:
Začátek 7.10 Návrat do Modré laguny 9.05 Hlava
rodiny 11.30 Koření (312) 12.25 Mimzy 14.10
10 důvodů, proč tě nenávidím 16.05 Machři 2 18.05
Vražedná práva (10, 11) 20.00 Oko bere, krimifilm
(USA, 2008) 22.30 Zevlovat a prudit, komedie
(USA, 2009) 0.15 Laskavý dotek II (7)

Prima cool
7.05 Ztraceni II (17) 8.05 Těžká dřina 8.40 Applikace 9.15 Re-play 9.50 Kurýr (8) 10.50 Skladiště 13
IV (6) 11.50 Top Gear XVII (3) 12.55 Kurýr (8) 13.55
Simpsonovi III (14, 15) 14.55 Simpsonovi III (16)
15.25 Simpsonovi III (17) 15.55 Pád Země 17.55
Simpsonovi III (18-21) 20.00 Hulk, sci-fi film (USA,
2003) 23.05 Dexter VIII (10), krimiseriál (USA,
2013) 0.10 Těžká dřina 0.50 Cinema Tipy

Prima Max
11.55 To je vražda, napsala X (20) 12.55 Kriminálka
Stuttgart V (3) 13.50 Jamie vaří super rychlovky
(37) 14.20 To je vražda, napsala X (21) 15.20 Kriminálka Stuttgart V (4) 16.15 Hawaii 5-0 V (21, 22)
18.05 Jamie vaří super rychlovky (38) 18.30 Výměna manželek USA X (7) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (13, 14) 22.05
Světová válka Z 0.25 Dobrá manželka VI (2)

pondělí 14. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Otec Brown II 10.30 Na kus řeči 11.20
168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Fotbalová odysea
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (3/14)
21.05 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
0.30
1.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2990)
Na vodě (6)
Krok za krokem III (22)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (14)
Tělo jako důkaz (11)
Dr. House (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (479)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2991)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Drazí sousedé (1)
Dědictví. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Atentát (18)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (6)
Dr. House (11)
Mentalista V
Střepiny

Prima
6.05
6.35
7.05
9.15
10.15
12.15
13.15
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40
3.25

Wolverine (12)
Ninjago
M.A.S.H (249-251)
Castle na zabití V (6)
Místo činu: Mnichov (35)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (1)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (12)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití V (7)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (6)
Romantický seriál (N, 2002)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Divoká jízda. Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (35)
Policie Hamburk V (1)
Komisař Rex VI (12)

Nova Cinema
6.10 Nová cestománie 6.45 Mimzy 8.25 Italské
prázdniny 10.10 Oko bere 12.55 Tchán 14.55 Konec
básníků v Čechách 17.05 Táta na plný úvazek,
komedie (USA, 2004) 19.00 Gilmorova děvčata II
(16) 20.00 Lidé jako my, komed. drama (USA,
2012) 22.20 Lhostejnost, thriller (USA, 2002) 0.10
Stoupenci zla (14) 0.55 Vražedná práva (10)

Prima cool
9.55 Futurama VII (8) 10.20 Jmenuju se Earl III (8)
10.50 Hvězdná brána II (6) 11.50 Top Gear XVII (2)
12.55 Jmenuju se Earl III (9) 13.25 Simpsonovi III
(18-21) 15.25 Applikace 15.55 Futurama VII (9) 16.25
Hvězdná brána II (7) 17.20 Bylo nebylo III (10) 18.20
Simpsonovi III (22, 23) 19.20 Simpsonovi IV (1, 2)
20.15 Poslední loď (5) 21.25 Teorie velkého třesku VI
(14) 22.00 Misfits: Zmetci V (8) 23.10 Dům v růžích II

Prima Max
9.50 Výměna manželek USA X (7) 10.45 To je vražda, napsala X (21) 11.45 Kriminálka Stuttgart V (4)
12.40 Jamie vaří super rychlovky (38) 13.10 To je vražda, napsala X (22) 14.10 Kriminálka Stuttgart V (5)
15.05 Hulk 17.55 Jamie vaří super rychlovky (39)
18.25 Výměna manželek USA X (8) 19.20 Vítejte
doma VI (3) 20.15 Nadějný rok 22.20 Vymahači, sci-fi thriller (USA/Kan., 2010) 0.45 Spravedlnost v krvi III

úterý 15. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller III 10.40 Kojak II
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Med
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller III
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Hercule Poirot
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Na stopě
23.20 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Hobby naší doby
1.10 Kde bydlely princezny

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.30
0.25
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2991)
Drazí sousedé (1)
Krok za krokem III (23)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (15)
Tělo jako důkaz (12)
Dr. House (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(480)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2992)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
Víkend
Kriminálka Miami X (6)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (7)
Dr. House (12)
Mentalista V
Atentát (17)

Prima
6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.20
0.20
2.05

X-Men (1)
Ninjago
M.A.S.H (251-253)
Castle na zabití V (7)
Místo činu: Mnichov (36)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (2)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (13)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití V (8)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (7)
Romantický seriál (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy podle Agathy (3)
Pekelné zvony. Krimiseriál
(VB, 2014-2016)
Očima Josefa Klímy
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (36)
Policie Hamburk V (2)

Nova Cinema
9.35 Tělo jako důkaz (11) 10.50 Táta na plný úvazek
12.50 90210: Nová generace III (9) 13.40 Gilmorova děvčata II (16) 15.00 Lidé jako my 17.10 Láska ke
hvězdám (9) 18.05 Pohřešovaní (13) 19.00 Gilmorova děvčata II (17) 20.00 Dlouhý polibek na dobrou noc, krimifilm (USA, 1996) 22.25 Oběti války,
válečný film (USA, 1989) 0.40 Stoupenci zla (15)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána II (7) 11.50 Top Gear XVII (3)
12.55 Jmenuju se Earl III (10) 13.25 Simpsonovi III
(22, 23) 14.25 Simpsonovi IV (1, 2) 15.25 Teorie velkého třesku VI (14) 15.55 Futurama VII (10) 16.25 Hvězdná brána II (8) 17.20 Bylo nebylo III (11) 18.20 Simpsonovi IV (3-6) 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří
(3) 21.25 Teorie velkého třesku VI (15) 21.55 Partička
22.45 Žraločí masakr v Jersey Shore 0.40 Partička

Prima Max
10.40 Výměna manželek USA X (8) 11.35 To je
vražda, napsala X (22) 12.35 Kriminálka Stuttgart
V (5) 13.30 Jamie vaří super rychlovky (39) 13.55
To je vražda, napsala XI (1) 14.55 Kriminálka Stuttgart V (6) 15.50 Nadějný rok 17.55 Jamie vaří super
rychlovky (40) 18.25 Výměna manželek USA X (9)
19.20 Vítejte doma VI (4) 20.15 Řetězová reakce,
akční film (USA, 1996) 22.25 Americký gangster

středa 16. března 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller III 10.45 Kojak II
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Obraz
15.00 Kojak II
15.55 Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (1/2)
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 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
0.55
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2992)
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
Krok za krokem IV (1)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VII (16)
Tělo jako důkaz (13)
Dr. House (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (481)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2993)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Drazí sousedé (2)
Vzpoura. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Kriminálka Las Vegas XV (15)
Koule
Sci-fi thriller (USA, 1998). Hrají
D. Hoffman, S. Stoneová
Dr. House (13)
Mentalista V

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.45
0.45
2.30

Prima

Nova Cinema

X-Men (2)
Ninjago
M.A.S.H (253-255)
Castle na zabití V (8)
Místo činu: Mnichov (37)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk V (3)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (14)
Krimiseriál (N/Rak., 2001)
Castle na zabití V (9)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (8)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Lázeňské bagety. Seriál (ČR,
2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (37)
Policie Hamburk V (3)

9.15 Můj přítel Monk VII (15) 10.10 Tělo jako důkaz
(12) 11.00 Pohřešovaní (13) 12.20 90210: Nová
generace III (10) 13.10 Láska ke hvězdám (9) 14.00
Gilmorova děvčata II (17) 15.20 Pán domu 17.15
Láska ke hvězdám (10) 18.05 Pohřešovaní (14)
19.00 Gilmorova děvčata II (18) 20.00 28 dní 22.10
Někdo to rád blond 0.25 Stoupenci zla II (1)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána II (8) 11.50 Top Gear speciál:
Když se nedaří (3) 12.55 Jmenuju se Earl III (11)
13.25 Simpsonovi IV (3-6) 15.25 Teorie velkého
třesku VI (15) 15.55 Futurama VII (11) 16.25 Hvězdná brána II (9) 17.20 Bylo nebylo III (12) 18.20 Simpsonovi IV (7-10) 20.15 Letečtí stíhači v boji II (2)
21.25 Teorie velkého třesku VI (16) 21.55 Partička
22.45 Útěk z planety opic 0.50 Partička

Prima Max
10.20 Výměna manželek USA X (9) 11.15 To je vražda,
napsala XI (1) 12.15 Kriminálka Stuttgart V (6) 13.10
Jamie vaří super rychlovky (40) 13.40 To je vražda,
napsala XI (2) 14.40 Kriminálka Stuttgart V (7) 15.40
Řetězová reakce 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (1)
18.25 Výměna manželek USA X (10) 19.20 Vítejte
doma VI (5) 20.15 Děti moje 22.40 Žraločí masakr
v Jersey Shore 0.30 Spravedlnost v krvi III (9)

čtvrtek 17. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.45
Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (1/2) 10.40 Kojak II 11.30
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Aero 30
15.05 Kojak II
15.55 Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (2/2)
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.50 Taggart
23.40 Motiv
0.25 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.20
23.55
0.45
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2993)
Drazí sousedé (2)
Krok za krokem IV (2)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (1)
Tělo jako důkaz II (1)
Dr. House (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (482)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2994)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(640)
Prásk!
Přepadení ve vzduchu
Akční film (USA, 1992). Hrají
W. Snipes, B. Payne, T. Sizemore
Dr. House (14)
Mentalista V
Krok za krokem IV (2)

6.10
6.40
7.10
7.55
9.20
10.20
12.20
13.20
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
23.20
0.20
2.05

Prima

Nova Cinema

X-Men (3)
Ninjago
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1, 2)
Castle na zabití V (9)
Krimiseriál (USA, 2012)
Místo činu: Hannover (5)
Krimiseriál (N, 2003)
Policie Hamburk V (4)
Cena štěstí. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VI (15)
Krimiseriál (N/Rak., 2001)
Castle na zabití V (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (9)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Vylomeniny
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (5)
Policie Hamburk V (4)

9.15 Můj přítel Monk VII (16) 10.10 Tělo jako důkaz
(13) 11.00 Pohřešovaní (14) 12.20 90210: Nová generace III (11) 13.05 Láska ke hvězdám (10) 14.00 Gilmorova děvčata II (18) 15.15 28 dní 17.15 Láska ke
hvězdám (11) 18.10 Pohřešovaní (15) 19.05 Gilmorova
děvčata II (19) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
(15, 16) 21.50 Osudové selhání 0.00 Stoupenci zla II (2)

Prima cool
9.55 Futurama VII (11) 10.25 Jmenuju se Earl III (11)
10.55 Hvězdná brána II (9) 11.55 Letečtí stíhači v boji
II (2) 12.55 Jmenuju se Earl III (12) 13.25 Simpsonovi
IV (7-10) 15.25 Teorie velkého třesku VI (16) 15.55
Futurama VII (12) 16.25 Hvězdná brána II (10) 17.20
Bylo nebylo III (13) 18.20 Simpsonovi IV (11-14) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (17) 22.00
Živý terč 0.10 Nejsem do tebe blázen (9) 0.40 Vegas

Prima Max
9.35 X-Men (3) 10.05 Výměna manželek USA X (10)
10.55 To je vražda, napsala XI (2) 11.55 Kriminálka
Stuttgart V (7) 12.55 S Nigellou v italské kuchyni (1)
13.30 To je vražda, napsala XI (3) 14.30 Kriminálka
Stuttgart V (8) 15.25 Děti moje 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (2) 18.25 Výměna manželek USA X (11)
19.20 Vítejte doma VI (6) 20.15 Vrať se do hrobu!
22.20 Útěk z planety opic 0.20 Spravedlnost v krvi III

pátek 18. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.45
Hubert a Staller: Čichat zespodu
k fialkám (2/2) 10.40 Kojak II 11.30
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (30/39)
Poklad. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Borise Hybnera
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.10 DoktorKA
2.00 Na stopě

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.15
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2994)
Ordinace v růžové zahradě 2
(640)
Krok za krokem IV (3)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (2)
Tělo jako důkaz II (2)
Dr. House (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (483)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista V
Ulice (2995)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Návrh
Komedie (USA, 2009). Hrají
S. Bullocková, R. Reynolds
Jedna mezi oči
Akční film (USA, 2012). Hrají
S. Stallone, S. Kang, S. Shahiová
Atentát (18)
Dr. House (15)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.35
0.35
2.20

Prima

Nova Cinema

X-Men (4)
Ninjago
M.A.S.H (2-4)
Castle na zabití V (10)
Krimiseriál (USA, 2012)
Místo činu: Hannover (6)
Krimiseriál (N, 2005)
Policie Hamburk V (5)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (1)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (10)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (52)
Dnes zemřeš
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, A. Criss, M. Morrowová
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (6)
Policie Hamburk V (5)

9.20 Můj přítel Monk VIII (1) 10.10 Tělo jako důkaz II
(1) 11.00 Pohřešovaní (15) 12.15 Láska ke hvězdám
(11) 13.05 Gilmorova děvčata II (19) 14.25 Námořní
vyšetřovací služba (15) 15.20 Námořní vyšetřovací
služba (16) 16.15 Apači 18.05 Pohřešovaní (16) 19.00
Gilmorova děvčata II (20) 20.00 Pán prstenů: Návrat
krále 23.40 Vražedné alibi, thriller (USA, 1995)

Prima cool
8.50 Vítejte doma VI (6) 9.45 Futurama VII (12) 10.15
Jmenuju se Earl III (12) 10.40 Hvězdná brána II (10)
11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl III (13) 13.25
Simpsonovi IV (11-14) 15.25 Teorie velkého třesku VI
(17) 15.55 Futurama VII (13) 16.25 Hvězdná brána II
(11) 17.20 Bylo nebylo III (14) 18.20 Simpsonovi IV
(15-18) 20.15 Poručík Backstrom (1) 21.15 Poručík
Backstrom (2) 22.15 Zabijácké včely 0.15 Vegas (8)

Prima Max
11.20 To je vražda, napsala XI (3) 12.15 Kriminálka
Stuttgart V (8) 13.15 S Nigellou v italské kuchyni (2)
13.50 To je vražda, napsala XI (4) 14.45 Kriminálka
Stuttgart V (9) 15.45 Vrať se do hrobu! 17.50 S Nigellou v italské kuchyni (3) 18.25 Výměna manželek USA
X (12) 19.20 Vítejte doma VI (7) 20.15 Dobrý den, paní
Campbellová 22.40 12 opic (7) 23.35 American Horror Story: Asylum (5) 0.25 Spravedlnost v krvi III (11)

18 11. března 2016

KDO UVAŘÍ?
Pondělí: Vladimír Kokolia (31)

Je propagační grafik.
Má v Brně i úspěšnou
hernu bez hazardu.
Svého času provozoval s kamarádem bytovou restauraci. Je ženatý a má tři děti. Mezi
jeho koníčky patří deskové a stolní hry,
airsoft a vaření. Stravuje se podle ročního období: V létě si vybírá z italské kuchyně a přes zimu má raději maso. Chutná mu asijská, hlavně thajská a vietnamská kuchyně. Nevyhledává sladké.
Úterý: Bohuslav Jochman (20)

Pracuje v prádelně
v Brně. Je prý už od
čtrnácti let samostatný, ve svém věku má
byt a auto, je čerstvě
zamilovaný. Jeho velkým koníčkem jsou
koně, strýc vyhrál Velkou pardubickou.
Jednoho koně dokonce vlastní. Vařit se
naučil od maminky a od paní, co si
v Těšanech otevřela restauraci. Nejradši má svíčkovou. Nesnáší vnitřnosti.
Středa: Daniel Fekete (24)

Žije v Brně-Žabovřeskách a podniká –
zpracovává čerstvé
ovoce a zeleninu do
džusů, smoothies a různých koktejlů k přímé
konzumaci. Pochází
ze Slovenska, v Bardějově má tři sourozence. Zajímá se o mystická místa a historii Slovanů. Nejraději má zeleninu,
ovoce, luštěniny a pomazánky. Miluje
brynzové halušky. Nesnáší škvarky, párek v rohlíku a nejí nic, „co má oči, mozek a nervovou soustavu“.

Česká republika

Konina i kafe od Maryši
Pořad Prostřeno! z jižní
Moravy překvapí. Co se
stane ve finále?
ČR | Od pondělí bude v Jihomoravském
kraji soupeřit sympatická parta mladých lidí, kteří rádi a dobře vaří.
Brňák Vladimír přizná, že s kamarádem zkoušeli provozovat bytovou restauraci, takže je možné, že mu to někdo „spočítá“. Naservíruje roastbeef se
špenátovým salátem a středomořskou
zálivkou, dýňovou polévku s kokosovým mlékem a zázvorem a vepřové, pečené dlouho při nízké teplotě a natrhané
na vlákna. K tomu bude salát Coleslaw
a opečené batáty, pro někoho premiéra,
na přílohu prý až moc sladká.

Fláknout si do železa
V Těšanech, kam se vypravíme v úterý,
bydlela skutečná Maryša, neblaze proslavená ze hry bratří Mrštíků. Hosté dopadnou při večeři lépe než starý Vávra.
Slávek stačí uvařit zelňačku, upéct rolované vepřové kolínko i pomalu pečený
bůček na salátu z červené čočky. „Chci,
abyste si bouchli do rozžhaveného železa,“ vyzve Slávek soupeře, když je vezme do historické kovárny. Sám má rád
koně a pečuje o ně. Ale koninu si klidně
občas s chutí dá.

Pátek: Veronika Poizlová (23)

Studuje na vysoké škole v Olomouci. Je svobodná. Navštívila už
Austrálii, Čínu, Hongkong, Thajsko a různé
evropské země. Absolvovala jazykové kurzy
na Maltě. Má ráda cestování, cvičení na
TRX, v zimě hory, lyže a jízdu na snowboardu. Nejraději má dobře připravený
steak z tuňáka. Nesnáší zabijačku, křenovou omáčku s uzeným a koprovku.
Nikdy by nesnědla vnitřnosti, šlachy
a dršťkovou polévku.

To Slovák Daniel maso nejí, protože
přemýšlí o tom, jak chov dobytka negativně ohrožuje klima naší planety. Chystá se podávat bezmasá jídla s podivnými názvy jako „posila armádního generála Ludvíka Svobody“. Jak dopadne?

Polévka s parmezánem
Monika ve čtvrtek vysvětlí: „Svoje
menu jsem připravila z jídel, která mám
ráda, jím je často a jsou jednoduchá
i lehká jak na trávení, tak na přípravu."
Začne bruschettou, do květákové polévky přidá parmezán, čekání na vepřovou

panenku s bylinkovou majonézou zpestří alby s rodinnými fotografiemi.
Zcestovalá Veronika v pátek zaskočí
soupeře luxusním bydlením v centru
Brna. Uvaří rodinné recepty: K domácí
šunce upeče výborný chléb. Smetana v
zelňačce se jí trochu zdrcne. Napraví to
kuře na paprice s karlovarským knedlíkem. Potěší i pecáky, velké koláče s povidly, tvarohem a drobenkou podle babiččina receptu.
A závěr soutěže opravdu překvapí.
Copak se přihodí? Dívejte se na Prostřeno! v televizi Prima každý všední den
od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Bruschetta

Čtvrtek: Monika Kuglerová (23)

Je na mateřské dovolené s dvouletým synem
Sebastianem. V budoucnu by ráda pracovala na policejním ředitelství. Pokud by vyhrála, peníze by použila na opravy domečku ve vinařské obci
Blučině, kde bydlí. Nejvíce si pochutná
na lasagních. Nesnáší kukuřici a nivu.
Nikdy by nesnědla šneka nebo červa.

Bohuslav (zcela vpravo) si od Daniela (v brýlích) vyslechne dost ostrých poznámek. Ostatní jsou vcelku v pohodě.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 4 až 5 rajčat, 3 stroužky
drceného česneku, 1 lžička posekané bazalky, sůl, pepř, 1 lžíce olivového oleje,
1 mozzarella, 1 červená cibule. Bagetky: 250 g hladké mouky, 30 ml oleje,
180 ml vody, 20 g droždí, lžička soli,
špetka cukru. Postup: Rajčata si spaříme, oloupeme, vydlabeme a dužinu pokrájíme na kostičky. Přidáme pokrájenou bazalku, osolíme, opepříme, přidáme prolisovaný česnek a olivový olej.
Vše promícháme a dochutíme a přidáme pokrájenou mozzarellu a cibuli najemno, znovu zamícháme. Rajčatovou
směs se sýrem a bazalkou poklademe
na plátky bagety, kterou jsme nechali
vykynout s pomocí domácí pekárny
a upekli na plechu s pečicím papírem
v troubě vyhřáté na 180 stupňů.

Pomalu pečený vepřový bok na salátku z červené čočky, podávaný s restovaným bramborem, přelitý výpekem
Ingredience: 2 kg vepřového bůčku,
3 cibule, 4 stroužky česneku, kmín, červená čočka, polníček nebo rukola, 5 větších brambor, olej, sůl, pepř. Postup:
Vepřový bok nakrájíme na třistagramové porce, orestujeme na pánvi, vložíme
do trouby, přidáme koření, nakrájenou
cibuli a česnek, podlijeme a pečeme tři
hodiny v troubě vyhřáté na 160 stupňů.
Červenou čočku uvaříme, stačí půl hodiny, a necháme zchladnout. Přidáme jakoukoli listovou zeleninu. Salát ochutíme solí, pepřem, olivovým olejem a octem. Podáváme za studena. Nebo místo
čerstvé zeleniny přidáme sezonní grilovanou zeleninu v teplé úpravě. Brambory očistíme a uvaříme ve slupce. Pak je
nakrájíme na silnější plátky, orestujeme
a podáváme k masu a čočce.

Dýňová polévka s kokosovým mlékem a zázvorem

Ingredience: 4 cibule, 0,5 l kokosového mléka, 1 česnek, 1 dýně Hokkaidó,
1 kus zázvoru (velký jako palec), chilli,
sůl, pepř, řepkový olej, dýňový olej, dýňová semínka, třtinový cukr. Postup:
Nahrubo nakrájenou cibuli a česnek zasmahneme na oleji společně se zázvorem. Po chvilce přidáme očištěnou a pokrájenou dýni, a jakmile se objeví první
dozlatova opečené plochy, tak přidáme
veškeré kokosové mléko a poloviční
množství vody. Přidáme cukr a chilli.
Jakmile se polévka začne vařit, tak ji odstavíme z plotny a najemno rozmixujeme. Před podáváním prohřejeme, naložíme do teriny, ozdobíme dýňovým semínkem a olejem.
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Bolí vás hlava, špatně spíte?
Chce to čistý a zdravý vzduch
Až polovina lidí trpí
syndromem nezdravých
budov. Zbavte se zdraví
škodlivého prostředí.
ČR | Plastová okna, nevhodné stavební
materiály, klimatizace, ale i pracovní
„open space“ (otevřený prostor kanceláře – pozn. red.) mohou způsobovat takzvaný syndrom nezdravých budov.
Co to vlastně je? „Syndrom způsobuje u lidí řadu potíží od bolesti hlavy,
přes nespavost, snížení koncentrace až
k alergiím,“ říká specialistka na zdravé
domácí klima Vendula Vávrová.
Moderní stavební materiály, utěsněná okna, běžící klimatizace, vaření na
plynu, elektronika, to vše dohromady
vytváří uvnitř budov – tedy tam, kde trávíme velkou část života – zdraví škodlivé prostředí. Vzduch, který dýcháme,
obsahuje mnoho částic a organismů, které mohou člověku i škodit. Jde o nejrůznější prachy, plísně, cigaretový kouř, výpary ze syntetických materiálů, úklidových prostředků či chemických osvěžovačů. Proto bychom se měli alespoň
doma snažit udržet co nejzdravější
vzduch – například vhodnou péčí o domácí klima, správnou teplotu, vlhkost
a čistotu vzduchu.

Budovy se špatnými
podmínkami pro dýchání
Moderní kancelářské budovy postavené
většinou z oceli, betonu a skla, kde často ani nejdou otevřít okna k výměně
vzduchu, nemívají dobré podmínky pro
dýchání. Stejně tak výrobní haly či nákupní centra, kde jsou klimatizované
prostory s umělým osvětlením a bez
oken. Často se s tímto problémem setkáváme také po zateplení panelových

ně je péče o správnou vlhkost důležitá.
V přetopených bytech se suchým vzduchem trpí naše dýchací ústrojí (chronická rýma, pocit plného nosu), naše pokožka (vysušená pokožka, předčasná
tvorba vrásek) i naše květiny,“ podotýká specialistka Vávrová. A naopak v příliš vlhkých a nevětraných interiérech se
dobře daří roztočům a plísním.

Od rad našich babiček
až k čističce vzduchu

V obývacím pokoji je dobré mít fíkus, filodendron, tchýnin jazyk či kamélie,
protože čistí vzduch. Pomůže i krátké intenzivní větrání. FOTO | SHUTTERSTOCK
domů a nahrazení starých dřevěných
oken plastovými, protože dojde k výraznému omezení přirozené výměny vzduchu. Bohužel se to také týká opravených škol či školek.
„Měření v interiérech i venku jsou
alarmující. Například vzduch v 6. patře
kancelářské budovy a vzduch ve sklepě
byl, co se množství škodlivin týká, horší než vzduch u hlavní silnice. A vzduch
v obývacím pokoji rodinného domu byl
znečištěn podobně jako vzduch u méně
frekventované silnice. I když máme
doma čisto a nablýskáno, nemusíme
tam mít zdravý vzduch,“ vysvětluje
Vendula Vávrová ze společnosti Högner, která se věnuje kvalitě a péči o
vzduch uvnitř budov.

Objekty, kde nemívají
potíže ani alergici

Na noc je lepší udržovat v dětském pokoji a v ložnici teplotu okolo 17 až 18 stupňů, podstatně lépe
se spí a navíc je to zdravější pro organismus.
FOTO | SHUTTERSTOCK

Starší budovy z materiálů, jako jsou cihly nebo dřevo, „dýchají“ přirozeně. Proto se mohou lidé cítit o dost lépe v chalupě na venkově, ale po návratu do města
se příznaky syndromu nezdravých budov opět vrátí. „Mimochodem právě takto můžeme poznat, zda naše problémy
se syndromem nezdravých budov opravdu souvisejí,“ podotýká expertka Lenka
Maloňová z webu ProAlergiky.
Pokud alergik či astmatik pobývá
v nevětraných prostorách s nízkou vlhkostí vzduchu, vyšší koncentrací formaldehydu a podobně, mohou se jeho potíže zhoršovat. To vede k vyšší nemoc-

nosti, pocitu vyčerpání či dlouhodobé
únavě. Bez ohledu na to, zda člověk je
či není astmatik, v nezdravých budovách klesá pracovní výkon. Firmy, které si svých zaměstnanců váží, se jim snaží vytvářet zdravé prostředí. Důležité je
i správné větrání. Postačí několik minut, ale intenzivně.

Jak správně pečovat
o domácí klima
Mnoho domácností se například potýká
se špatnou vlhkostí. Ta ideální se pohybuje v rozmezí 45 až 60 procent.
„Doporučuji všem, aby si vlhkost
doma nechali změřit, možná budou z výsledku překvapeni. Hlavně v topné sezo-

„Začněte radami našich babiček a při
úklidu používejte minimum chemikálií,
uklízejte třeba pomocí octu a citronu.
V obývacím pokoji můžete rozestavět
rostliny, které čistí vzduch. Je to například fíkus, filodendron, břečťan, tzv.
tchýnin jazyk, kamélie nebo pokojové
růže,“ vysvětluje Vávrová.
Nesmíme zapomínat na pravidelné
větrání. Ideálně krátké a intenzívní, které nám vzduch v místnosti vymění, ale
neochladí. Ideální teplota v obývacím
pokoji by měla být 20 až 21 stupňů,
v kuchyni méně, pokud se zde vaří.
Pokojová teplota ve dne má být vyšší
než v noci. „Obecně platí, že spánku
prospívá snížení teploty o 3 °C. V chladnější ložnici se většině lidí spí lépe, a navíc je to zdravější pro organismus,“ říká
Vendula Vávrová. Znamená to, že v ložnici a v dětském pokoji by měla být teplota v noci kolem 17 až 18 °C.
Nad kvalitou vzduchu u nás doma můžeme mít mnohem větší kontrolu, než si
myslíme. Jednou z možností je pořízení
čističky vzduchu. Hlavně ji ocení lidé trpící alergiemi nebo respiračními chorobami, kterým přináší značnou úlevu.
Ale čistý vzduch v interiéru a odstranění nečistot prospěje každému.
Čistička tak představuje účinnou prevenci před vzduchem přenosnými chorobami a pomáhá s posílením celého
imunitního systému.
(zr)

Dokáže odstranit většinu prachu a nečistot
Čistička vzduchu sice neumí „vyrobit“ kyslík, pokud
je ale kvalitní a výkonná, dokáže většinu škodlivin,
alergenů, virů i bakterií účinně odstranit. Jestliže má
také navíc plazmový ionizátor, obohacuje vzduch
o kladné i záporné ionty, takže člověk má pocit
svěžího vzduchu. Pokud je problémem nízká vlhkost
vzduchu, je namístě koupě zvlhčovače vzduchu.
Kvalitní čistička vzduchu zachytí minimálně 80 %
prachu a polétavých nečistot. Důležité je umístit ji tam, kde trávíte většinu času.
V případě, že nemůžete v kanceláři či doma otvírat okna, je čistička ideální řešení.
Účinnost při zachytávání polétavých nečistot je u elektrostatických čističek až 96 %
a vyčistí byt do 75 čtverečních metrů. Takové čističky mají nerezový filtr, který
neměníte, ale pouze omyjete. Čističky mají uplatnění i v místech s vyšší koncentrací
osob, jako jsou kanceláře, úřady, čekárny a ordinace lékařů, mateřské školky, školy.
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Tenis není jen bum bum. Chybí
v něm víc chytrosti, říká Kodeš
Je symbolem úspěchu. Zároveň ale vždy obětavě
reprezentoval Československo, téměř patnáct let.
Tenista Jan Kodeš před pár dny oslavil 70. narozeniny
a o víkendu s chutí sledoval, jak si jeho následovníci
poradili v Davis Cupu s Německem. Oporou českého
týmu byl opět hlavně Tomáš Berdych. „Má nyní
stabilní formu, proto je předčasné ho odepisovat, že
nikdy žádný grandslam nevyhraje,“ říká Kodeš.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR KOLÁŘ
spolupracovník týdeníku 5plus2
ČR | Tomáš Berdych o víkendu vyrovnal 21. vyhraným duelem v daviscupové čtyřhře českou tenisovou legendu
Jana Kodeše. „Sice ještě nevyhrál žádný grandslamový turnaj, ale má před sebou ještě pět let kariéry,“ komentuje
jeho výkony pro 5plus2 Jan Kodeš.
Tenis je dnes jiný sport, než tomu bývalo za vašich časů. Tvrdí to alespoň
někteří sportovní experti. Souhlasíte,
že hra je nyní fyzicky náročnější?
Moc ne. Je potřeba rozlišovat povrchy, na
kterých se hraje. Když vidím antukové
Roland Garros, tak si myslím, že fyzická
náročnost byla pro nás stejná jako dneska,
ne-li těžší. S dřevěnými raketami byly výměny daleko delší než dnes. Balon jde
osmkrát desetkrát přes síť a je konec. Pamatuju si výměnu, při níž míč přešel síť
šestačtyřicetkrát!
Tomáš Berdych o víkendu v Německu
vybojoval pro český daviscupový
tým body v prvním singlu i ve čtyřhře.
Přesto někteří odborníci pochybují,
že se mu někdy podaří vyhrát grandslamový turnaj. Prý proto, že hraje
v době, kdy první čtyřka je tak silná,
jako nikdy nebyla…
První světová desítka byla vždycky nesku-

tečně silná. Dneska se mluví o tom, kdo je
nejlepší hráč všech dob. Jestli to byl Laver
nebo Borg, Sampras, nebo je to Federer či
Djokovič? To nelze srovnávat. Když hrál
Petr Korda, měl smůlu, protože na špici
byli Sampras, Agassi či Currier? Vezměte
si, že třeba právě Sampras, ale i Becker,
Connors, Edberg nebo McEnroe nikdy nepostoupili na Roland Garros do finále.
A můžete říct, že Sampras nebyl hráč světového kalibru, protože nikdy nevyhrál Paříž? To prostě nelze, vždyť triumfoval
sedmkrát ve Wimbledonu. Dneska všichni říkají, že nejlepší hráč všech dob je Djokovič. Ale proč má být nejlepším? Proč ne
Sampras, Federer nebo Laver? Já tohle neuznávám, srovnává se nesrovnatelné.
Takže Djokoviče nepovažujete za
prakticky neporazitelného?
To je nesmysl, Wawrinka ho přece loni porazil. Je potřeba si uvědomit, že forma každého hráče v „jeho“ období, a to trvá třeba
deset let, se postupně mění. Nadal měl excelentní formu ještě před třemi lety. Otázkou je, jestli se do ní někdy vůbec vrátí.

wrinkou. Najednou bylo vidět, že se Novak trochu bojí, byl zaskočený. Do psychiky hráčů nevidíte. Svou roli hrají diváci a
do toho všeho vstupuje faktor sebedůvěry. A ten je důležitý ve chvílích, kdy je potřeba uhrát rozhodující balony.
A jak hodnotíte Tomáše Berdycha?
Berdych má poslední tři roky velmi precizní a stabilní formu. Ale jeho výkony
nejsou natolik výjimečné, aby vyhrál
grandslamový turnaj. Jenže pořád stojí za
to, se o to pokoušet. Nelze ho odepisovat
a tvrdit, že už nikdy nevyhraje, protože
ostatní jsou mnohem lepší. Kariéra pokračuje a on má před sebou ještě třeba pět let.
Existuje něco z vaší tenisové školy, co
chybí dnešnímu tenisu?
Jsem hrozně rád, že v televizi dávali Fed
Cup, v němž Niculescu s čopovaným
forhendem a s dobrýma nohama
dokázala naše nejlepší hráčky rozhodit svým stylem natolik, že Kvitovou porazila
a jen těsně prohrála
s Plíškovou. Pokud se naši
trenéři dívali, mohli vidět,
že tenis není jenom bum
bum. Ale také o kraťasech,
o polovysokých míčích,
o změně rytmu, o myšlení
a chytrosti. Tohle mi

v současném tenise chybí – nikoli ve špičce, ale v jeho celkovém vývoji. Aby trenéři
naučili hráče také něco jiného než bekhend
obouruč, ránu kros a po lajně. Když zahrajete čopovaný úder, který je potřeba lovit
u země, jít proti balonu, hodně do kolen,
pod míč, tak je vidět, že i největší světová
esa si s tím nevědí rady. Protože na to nejsou zvyklí. Čekají ránu a ona nepřijde. To
je minulost, která se vytratila. Ale jak je vidět, i tyto zbraně jsou pořád platné.
Jsou naopak věci, které se kdysi nepraktikovaly?
Každá doba má své. Grandslamy se pozvolna začínají stávat halovým turnajem.
V Melbourne zatahují střechu, ve Wimbledonu taky, a uvažují o tom i v New
Yorku. Vytrácejí se zápasy, kdy hráči
musí překonat nejen sami sebe, ale i klimatické podmínky - vítr, vedro,
zimu. Pomalu ale jistě se to
hráčům ulehčuje. Aby po
gamu přišel na kurt masér
nebo fyzioterepaeut, to neexistovalo. Na nás nikdo nesměl sáhnout! Zavedly se
židle, chození do šatny
a další. Takže s názorem, že jsme to měli jednodušší, nesouhlasím.
Nic jednoduchého to tedy
rozhodně nebylo.

Dobře, ale výjimečný Djokovič nepochybně je. V čem nejvíce?
Má dobré nervy. Neskutečně si věří, má
velké sebevědomí. Ale je zajímavé, že
když ho loni v Paříži porazil Stan Wawrinka, najednou bylo v závěru zápasu vidět,
že takové sebevědomí nemá. Vzpomeňte
si, jak Lukáš Rosol porazil ve Wimbledonu Nadala. Říká se tomu hra v transu. V
takové chvíli zahraje cokoli a všechno
mu vychází. Přesně tak to bylo i s Wa-

Narodil se 1. března 1946 v Praze,
absolvoval pražskou VŠE.
■ Vítěz Wimbledonu 1973, Roland Garros 1970
a 1971, finalista US Open 1971 a 1973.
■ Člen vítězného týmu DC 1980. Naši zemi
reprezentoval nepřetržitě 15 let.
■ Nehrající kapitán daviscupového týmu
v letech 1982 až 1987, prezident Českého
tenisového svazu v letech 1994 až 1998.
Foto: jan.kodes-tennis.com
■

FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

Jan Kodeš
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Okolo krku dřevěný módní hit
Kamarádi ze Šumperku
dělají kravaty a motýlky
ze dřeva. A slaví úspěch.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ČR | Psycholog, který se věnuje poradenství, a vysokoškolák, který studuje
dřevostavby na Mendelově univerzitě.
Nesourodá dvojice? Jen zdánlivě! Ondřej Kupčík a Miroslav Kubíček jsou už
řadu let kamarádi a před rokem se spolu
pustili do podnikání, i když jeden při zaměstnání, druhý při studiu. „Věřím, že
jednou nás to bude živit,“ řekl Ondřej
Kupčík. Věnují se originální módě, vyrábějí dřevěné motýlky a kravaty.
Zatímco Miroslav Kubíček se zabývá
hlavně výrobou, jeho společník je především designér. „V praxi je to ale tak, že
nemáme tyto činnosti striktně oddělené.
Zhruba šedesát procent je společná práce,“ vysvětlil Kubíček.
Už na gymnáziu přemýšleli, jak prorazí s originálními tričky. Ta ale začali
vzorovat až později, když už úspěšně
rozjeli výrobu dřevěných motýlků a kra-

Ondřej Kupčík (vlevo) a Miroslav Kubíček ukazují jednu z dřevěných kravat
ze své produkce.
FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ
vat. „Dřevěné motýlky jsem viděl někde na internetu, takže to není náš nápad. S Ondrou jsme si řekli, že to zkusíme. Vnesli jsme do toho svou konstrukci motýlků. Ta je originálně naše,“ přiblížil Miroslav Kubíček.
„Zhruba každý měsíc a půl přijdeme
s novou kolekcí motýlků, což je vždycky 20 nových designů. Nejde dělat delší

dobu stejné věci. To bychom v této branži neměli žádnou šanci,“ uvědomuje si
Kupčík. Zatímco s motýlky se přidali
k několika dalším výrobcům, s dřevěnými kravatami se pustili na zcela neprobádanou půdu. „Říkali jsem si, že když
jdou motýlky, tak proč nezkusit taky
kravaty, a ono to zabralo,“ říká.
Trvalo ale přes půl roku, než se jim

podařilo kravaty dokonale „vyladit“.
Kravata z dílny šumperských kamarádů
není z jednoho kusu dřeva. Je z dřevěných lamel podlepených měkkou kůží,
aby si s ní mohl člověk pohodlně sednout a neomezovala ani při pohybu.
Ve vývoji jim pomáhali kamarádi.
„Testovali je, stejně jako motýlky. Dávali nám cenné rady, jak je dobře vyladit,“ přiblížil. Brzy byly na světě desítky vzorů kravat z různých druhů dřeva,
různé délky nebo šířky, s různými uzly,
různými povrchovými úpravami. „Snažíme se, aby naše výrobky nebyly za
každou cenu excentrické, ale daly se
běžně nosit,“ prozradil Ondřej Kupčík.
Teď přemýšlejí, jaké by bylo udělat
ze dřeva celé tričko. „Určitě by bylo
hodně nepohodlné. Na druhou stranu,
když někdo udělá sako z betonu, tak
proč by nemohlo být ze dřeva celé tričko,“ přemítá Ondřej Kupčík.
Dřevěné kravaty a motýlky mají „nositele“ v celé republice. A stávají se
také módními doplňky pro modely od
českých módních návrhářů. Oba mají plnou hlavu zářijové módní přehlídky, na
níž v Praze představí své výrobky od
motýlků přes kravaty po trička.

„Doníka podporuji, je nejhodnější člověk
na světě,“ míní Trumpova česká tchyně
Matka bývalé manželky
amerického miliardáře
fandí Donaldovi, který
kandiduje na prezidenta.
ČR | Tchyně a zeť se mohou pěkně nesnášet, jak se u nás obvykle traduje. Marie Zelníčková má však svého bývalého
zetě Donalda Trumpa za velmi dobrého
přítele. „Samozřejmě, že mu ve volbách
fandím,“ reagovala bezprostředně pro
iDNES.cz. Její jediná dcera Ivana
(67 let) si Donalda Trumpa vzala před
39 roky. „Od té doby jsme přátelé,“ tvrdí vitální téměř devadesátiletá dáma.
„Samozřejmě, že americké volby sleduji. Chytnu tady CNN a denně se dívám,“ reagovala Marie Zelníčková,
tchyně Donalda Trumpa a maminka
jeho bývalé ženy Ivany, s níž Trump žil
15 let. „Doník je nejhodnější člověk na
světě,“ dodala vzápětí.

Do New Yorku i na Floridu
Marie Zelníčková je teď na dva měsíce
doma ve Zlíně, ale plánuje, že v květnu
na léto pojede za dcerou do Ameriky.
„Každý rok takhle jezdím a trávím čas
s celou rodinou buď u dcery, anebo

Společný život
Ivana Trumpová (vlevo) s maminkou Marií Zelníčkovou na Plesu v opeře.
Vpravo „její“ Doník při jednom z vystoupení prezidentské kampaně.
s vnoučaty v Donových rezidencích
v okolí New Yorku, ale i na Floridě, užívám si krásných golfových rezortů i zámečků, které vlastní. Vždycky byl ke
mně laskavý,“ pochvaluje si bývalého
zetě, kterého ve volbách samozřejmě
podporuje. „Mám ho moc ráda, když

jsem v Americe, často spolu mluvíme,“
říká aktivní a činorodá dáma.
Teď už velice netrpělivě čeká na telefon. Její vnučce Ivance se má tento měsíc narodit chlapeček. „Bude to už můj
osmý pravnuk,“ těší se Marie Zelníčková.
(jup, iDNES.cz)

Ivana Zelníčková (*1949)
se s Donaldem Trumpem (*1946)
seznámila v Americe v roce 1976,
do roka byla svatba.
Narodily se jim 3 děti:
Donald Jr. (1978), Ivana (1981)
a Eric (1984).
V roce 1992 se manželé
Trumpovi po 15 letech rozvedli.
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Tajenka: pravděpodobně prohrál.

Čtěte Téma. „Měla jsem jich Miluji miliardáře, hlásí
zabít víc,“ řekla Hepnarová stále vdaná Šeredová
ČR | Největší masová vražedkyně české
historie a zároveň poslední popravená
na území Československa (12. března
1975). Dvaadvacetiletá Olga Hepnarová najela v roce 1973 náklaďákem do
davu lidí. Osm z nich zabila.

„

Celou výpověď inteligentní bestie
najdete v pátečním vydání týdeníku
Téma. Nenechte si ujít neznámé pozadí krvavého masakru.
(čer)

Dívám se do
levého zrcátka
na to, co jsem po sobě
zanechala. Cítím
uvolnění a spokojenost,
že se mi podařil akt
pomsty všem lidem.
A to moc dobře.
I nejváženější psychiatři té doby se
shodli, že takový případ se naprosto vymyká všemu, s čím se setkali. „Dívám
se do levého zrcátka na to, co jsem po
sobě zanechala. Všechno jsem měla detailně promyšlené. Nikdy jsem se ale nezabývala tím, co bude potom. Cítím
uvolnění a spokojenost, že se mi podařil
akt pomsty všem lidem. A to moc
dobře,“ řekla u výslechu Hepnarová.

Nové vydání týdeníku Téma seženete na pultech novinových stánků za 25 korun. Můžete však vyzkoušet zvýhodněné elektronické
předplatné poskytované na jeden
měsíc. Veškeré podrobnosti zjistíte na adrese: www.etema.cz.

ČR | Alena Šeredová už před dvěma
lety ukončila vztah s fotbalistou Gigi
Buffonem, se kterým má dva syny,
ale je za něj pořád vdaná. Dlouho
sama nezůstala, protože se seznámila
s italským miliardářem, do kterého
se zamilovala. Alessandro Nasi je
prý to nejlepší, co ji mohlo potkat.
„Každopádně se nelituji, nepatřím
k prvním, ani posledním, které opustil manžel,“ sdělila Alena v rozhovoru pro český lifestylový magazín
GRADE. Ačkoli je do Alessandra
velmi zamilovaná, svatbu zatím nechystá. „Do ničeho se neženu. Oficiálně jsem pořád vdaná. Italská byrokracie si v tomto ohledu dává načas,
aby si oba vše dobře rozmysleli. Nechci synům působit v hlavě zmatek.
Na druhé straně si uvědomuji, že ještě tak deset let se mnou budou doma,
a pak odejdou. Proto musím myslet
i na sebe,“ pokračovala v rozhovoru
Šeredová. „Bylo velké štěstí potkat
muže, kterému je čtyřicet, věkově si
tedy vyhovujeme, a nemá špatnou
zkušenost z minula, není rozvedený
a nemá děti,“ prozradila.
Alena je sportovně založená a ráda
lyžuje na horách. Spolu se syny často

v zimě jezdí
k rodičům na
chalupu do Krkonoš. Je spokojená, že i její
současný partner má sport
rád a podnikají
výlety a dokonce i lezou po skalách. „Mým snem
bylo najít někoho, kdo bude stejně
energický jako já, protože ráda cestuji, jezdím na hory a nejnověji také
lezu po skalách,“ doplnila Šeredová,
které spadl kámen ze srdce, když si
cestu k Alessandrovi po několika měsících našli i její synové.
„Prvních šest měsíců se neslo na
vlně průzkumu terénu, sbližování
Alessandra s kluky. Ti nejdřív žárlili
jako psi, šlo přece o jejich maminku.
Teď už je to jiné. Nejen oni, ale i mé
okolí je rádo, že mám někoho, kdo se
ke mně hezky chová. Našla jsem štěstí v neštěstí,“ dodala. Již delší dobu
se v souvislosti s Alenou mluví o těhotenství. Ale o tom zatím neřekla
ani slovo, pouze ji paparazzi vyfotili,
jak hraje tenis a pod tričkem se jí rýsuje bříško.
(bib)
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Sněhový obr v Deštném větší
než na olympijských hrách
Orlické hory hostily
extrémní závod
Excelent Soldiers
v Big Airu na lyžích.
PETR ZÁLESKÝ
DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH | V
Deštném v Orlických horách jsou sice
nejlepší sněhové podmínky za celou
zimu, ale velké množství víkendových
návštěvníků areál tentokrát navštívilo
bez lyží a snowboardů. Přijeli se totiž
podívat na extrémní závod Excelent Soldiers.

Mulda obřích rozměrů
Mulda impozantních rozměrů vznikla v
areálu Marta II. Odrazová hrana ve výšce rovných deseti metrů a vzdálenost
mezi odrazem a dopadem přes 27 metrů
udělaly z deštenského obra o poznání
větší skok, než vyrobili organizátoři pro
závod freestylistů na olympiádě v Soči.
Podnik Excelent Soldiers 2016 se konal již pošesté a místní Big Air rok od

Výroba sněhu pro největší freeski závod ve střední Evropě začala již měsíc před akcí. Rolby poté dva týdny sněhovou
masu hrnuly na hromadu, aby diváci mohli na můstku vidět špičkové závodníky.
FOTO | LUKÁŠ URBAN
roku kyne. Vloni byl odraz „jen“ ve výšce 8,5 metru, ti nejlepší létali v patnáctimetrové výšce a průměrná vzdálenost
letů dosahovala 30 až 35 metrů. Letošní
parametry napovídaly, že ti nejlepší budou létat až ke 40 metrům, což se potvrdilo. Masu sněhu muselo podpírat lešení, aby se s každým skokem nesesouvala. Tvůrce obřího skoku se navíc inspiro-

val zdejšími betonovými bunkry, a tak
byly na odrazovém můstku i na dopadu
věrně vymodelovány kryty či střílny.
Příprava na vrchol sezony byla dlouhá. Už měsíc předem začala výroba sněhu jen pro tuto akci a dva týdny jej poté
rolby hrnuly na hromadu.
Největší freeski závod ve střední Evropě však nedělají jenom míry můstku.

Náchod přestaví stadiony
NÁCHOD | Nevyhovující atletický ovál
na náchodském stadionu Hamra dnes
už jen stěží připomíná někdejší škváru.
Desítky let starý povrch přesluhuje a
podle atletů na něm například přes zimu
nelze trénovat. Dráha špatně vysychá a
kvůli vlhkému počasí je podmáčená a
příliš měkká. V létě naopak trpí jiným
problémem: když je sucho, je tvrdá jak
beton.

Na stadion bez treter
„Jakýkoli deštík dráhu hned rozmočí a
nedá se na ní trénovat. Několik hodin
pak trvá, než opět uschne. Navíc z něj
vystupují takové kamínky, které poměrně rychle ničí boty. Proto tam v tretrách
ani netrénujeme,“ říká trenér atletiky
Jiří Vondřejc mladší.
Podle něj dráha chátrá už třicet let a s
ostatními stadiony v republice nesnese
srovnání. Náchodští atleti přitom závodí na extraligové úrovni a účastní se národních šampionátů. „Projel jsem spoustu stadionů a Náchod je opravdu nejhorší, co jsem viděl. Bojujeme za to už
dlouho. Když jedeme na závody, kde
jsou moderní povrchy, tělo jinak reaguje a je to paráda,“ dodává atlet.

Místo oprav Hamra v minulosti postupně přicházela o jednotlivé součásti.
Zmizelo zábradlí podél oválu, doskočiště pro skok vysoký nebo hrazda. Chátrají také sedačky a velkým problémem je
špatné zázemí. Atletům chybí toalety,
převlékat se musejí venku. Šatny zůstaly už jen fotbalistům. To vše se má díky
rozsáhlé rekonstrukci změnit. Radnice
původně hovořila o investici za 65 milionů korun. Částka však postupně klesala. V loňském roce vypsalo město výběrové řízení na přestavbu za 40 milionů
korun. Po neúspěšné žádosti o dotaci
ale radnice zakázku zrušila. Letos běží
soutěž znovu a město opětovně žádá o
finance. Tentokrát se hovoří o 35 milionech za zredukovaný projekt.

Konečně pořádná dráha
„Předpokládáme, že letos peníze získáme a opravy začnou. Kvůli vyúčtování
dotace musejí být hotové do konce
roku,“ říká vedoucí náchodského odboru investic Bohuslav Voborník.
Podle původního projektu by měl částečně zmizet zemní val mezi stadionem
a řekou. Modernizací má projít fotbalové hřiště uvnitř oválu, které dostane mo-

derní zavlažování. Starou dráhu nahradí
tartan a po jejím obvodu vyroste in-line
dráha s mantinely a sektory atletických
disciplín. Zmizí naopak skatepark. Obnova čeká také házenkářské hřiště, které se díky novému povrchu změní na
multifunkční. Zhruba o polovnu však
klesne kapacita tribun. Letos chce město rekonstruovat střední část stadionu s
atletickou dráhou. Zbytek má přijít na
řadu později.

Dojde i na „zimák“
Dráha by měla odpovídat závodním parametrům, včetně přesného vyznačení
dráh, zatáček, předávek či překážek.
Desítky milionů korun chce radnice
nalít také do modernizace nedalekého
zimního stadionu. S opravou se počítá
spíše na etapy. Obnova by měla být hotová do roku 2018.
Modernizace sportoviště je zatím úplně na začátku. Radnice nemá ani finanční odhad. Projektanti teď připravují dokumentaci, z níž má vzejít předpokládaná cena. Projekt má být připravený, aby
mohl Náchod bez čekání žádat o finance. V první fázi má přijít na řadu výměna chlazení.
(the)

Rekordní rozměry by byly k ničemu,
kdyby do Orlických hor nemířila nejužší špička v tomto sportu.
Vítězství si z Deštného nakonec odvezl Američan John Brown, který porazil
mladého Kanaďana Teala Harleho. Z
českých závodníků se nejlépe umístil
Daniel Hanka, který se probojoval do
čtvrtfinále.

Znáte neziskovky,
kterým chybí peníze?
Pomozte jim!
TRUTNOVSKO | Znáte na Trutnovsku neziskovou organizaci či projekt, kterému
chybí peníze a zasloužil by si podporu?
Nyní mu můžete pomoci. Nominujte ho do
soutěže Energie ze sousedství, kterou v lednu spustila firma ARMEX ENERGY. Dodavatel energií věnuje nejzajímavějšímu neziskovému projektu v každém městě 10 tisíc
korun. „To je ale jen základní částka, kterou vítěznému projektu věnujeme. Čím více
lidí se do následného hlasování zapojí, tím
větší je šance, že projekt získá mnohem více
peněz. Výsledná podpora pro vítěze tak
může být i několikanásobně vyšší,“ uvedl
ředitel společnosti ARMEX ENERGY Jan
Nesměrák. Projekt můžete nominovat jednoduše. Na Facebooku najděte stránku
„Energie ze sousedství“ + Trutnov. Na
zeď stránky napište organizaci či projekt,
který by podle vás měl zvítězit a získat 10 tisíc korun a následnou podporu. Popište
také krátce proč. Nominovat projekty můžete až do 31. 3. 2016. Následně komise vybere v každém městě dva nejlepší projekty. O
tom, který z nich nakonec vyhraje a získá
peníze, budete moci rozhodnout hlasováním na pobočce ARMEX ENERGY v Trutnově.
KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Karu v play off vyzve Valosun
Čtvrtfinálová série mezi
Trutnovem a brněnským
Valosunem nemá
jasného favorita.
V základní části pokaždé
vyhrál hostující tým.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Velice vyrovnanou bitvu
slibuje čtvrtfinále play off Ženské basketbalové ligy, ve kterém Kara Trutnov
narazí na Valosun Brno. Utká se čtvrtý
a pátý celek po základní části. V ní se z
vítězství pokaždé radoval hostující tým.
Série odstartuje v sobotu 19. března na
trutnovské palubovce.
Trutnov uzavřel základní část na čtvrtém místě a získal tak pro play off výhodu domácího prostředí pro případný
pátý duel. Rozhodla o tom vysoká výhra 105:50 nad Karlovými Vary v posledním kole. „Čtvrté místo považuji za
výborný výsledek. Teď napneme všechny síly, abychom postoupili do semifinále a mohli bojovat o medaile,“ říká maINZERCE

V play off Ženské basketbalové ligy se bude Kara spoléhat také na schopnosti americké rozehrávačky Jamie Russellové.
FOTO | VILÉM FISCHL
nažer Kary Jan Braun. Trutnovankám,
obhajujícím loňské celkové třetí místo,
se však ve čtvrtfinále postaví silný protivník, který se v letošní sezoně blýskl
dobrými výkony v Eurocupu. „Bude to
určitě hodně velký boj, Valosun sází na

dynamické pojetí, hraje agresivně a
rychle. Diváci se mohou těšit na atraktivní souboje,“ naznačuje Braun.
Hlavními osobnostmi brněnského celku jsou reprezentantky Kateřina Sedláková a pivotka Edita Šujanová, která

má stříbro z mistrovství světa 2010. Velkou ofenzivní silou je zkušená střelkyně Veronika Vlková. V průběhu sezony
Valosun posílila také produktivní americká pivotka Lenita Sanfordová.
Kara sehrála s Brňankami v základní
části vyrovnané partie. Ve čtvrtém kole
zvítězila na jejich palubovce 78:72,
také v lednové odvetě se radovalo hostující družstvo. Valosun vyhrál v Trutnově poměrem 77:66.
Ještě před startem play off čeká trutnovské basketbalistky finálový turnaj
Středoevropské ligy, který bude druhý
březnový víkend hostit slovenský Ružomberok. „Velmi se těšíme, bude to
velká událost ve skvělém prostředí, kde
se hrálo i Final Four Euroligy,“ poznamenává trutnovský manažer.
V semifinále Kara změří síly s rumunským celkem Alba Iulia. Přestože Trutnov vyhrál svou skupinu a do final four
postoupil z prvního místa, favoritkami
budou Rumunky, které před dvěma lety
Středoevropskou ligu vyhrály. V jejich
skupině skončily druhé za Ružomberkem. V loňské sezoně s nimi navíc Kara
jednoznačně prohrála. „Alba Iulia je favorit,“ upozorňuje Jan Braun.

Do Špindlerova Mlýna
se chystá lyžařská elita
ŠPINDLERŮV MLÝN | Vrcholná sportovní akce zimní sezony v Krkonoších
se blíží. Předposlední březnový víkend
Špindlerův Mlýn přivítá veteránské mistrovství světa v alpském lyžování. Na
svazích ve Svatém Petru a Stohu si to
rozdá pětistovka závodníků z celého
světa. FIS World Criterium Masters
(WCM) začne v neděli 20. března a potrvá do pátku 25. března. Nejlepší lyžaři
nad 30 let budou soutěžit ve slalomu, obřím slalomu a Super G.

Bank jako předjezdec
Bude to poprvé, kdy se šampionát uskuteční v zemi, která není vnímána jako lyžařská velmoc. „Mezi Masters má Česká republika velmi dobrý zvuk. Především díky dlouholetým zkušenostem s
pořádáním Světových pohárů Masters.
Loni se v Peci pod Sněžkou konal již
11. ročník za účasti 220 závodníků ze
13 zemí celého lyžařského světa,“ uvádí prezident organizačního výboru Michal Kárník jeden z hlavních důvodů,
proč kongres FIS pro pořádání šampionátu poprvé vybral Krkonoše.
Tváří mistrovství bude český reprezentant Ondřej Bank. I přes nedávné
ukončení závodnické kariéry se podle
všeho představí jako předjezdec. Diváci
uvidí v akci lyžaře jak z exotických
zemí, tak české veteránské šampiony z

minulých let. Právě celá řada mistrů světa a držitelů Křišťálových glóbů za celková vítězství ve Světovém poháru Masters byla dalším důvodem pro přidělení
pořadatelství České republice.
Aktivně se závodů Masters účastní
prominenti lyžařského světa, například
současný prezident FIS Gian Franco
Kasper, bývalý prezident Kitzbühelského klubu Harald Herbert nebo současný
předseda rakouského lyžařského svazu
Peter Schröcksnadel.
Už tři týdny před startem akce pořadatelé měli 530 přihlášek od závodníků z
26 zemí světa. Je jasné, že letošní ročník bude co do počtu účastníků rekordní. Kromě zástupců lyžařských velmocí
se ve Špindlu představí sportovci z Austrálie, Brazílie, Dánska, Estonska,
Litvy, Lotyšska nebo Řecka. Na konci
února účast potvrdilo 120 borců z České republiky. „Spolu s doprovodem by
se nakonec mohlo sejít až 700 účastníků. Počet přihlášených mírně překonal
naše očekávání,“ dodává marketingová
koordinátorka organizačního výboru
Iva Kárníková.
WCM se každoročně koná od roku
1981. Nejčastěji v alpských střediscích.
Podnik ale třikrát zavítal také do Pyrenejí, čtyřikrát se uskutečnil v USA. Zatím poslední hostitelskou zemí byla vloni Itálie, závodilo se v Abetone v Apeninách nedaleko Florencie.
(top)

