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Lodičky i bezpečnější ulice

Nové vedení Benešova podalo za první měsíc letošního roku šest žádostí o dotace. Doufá, že uspějí.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Lodičky na Konopišťském
rybníce, ale i bezpečnější ulice u zimního stadionu. Nové vedení Benešova požádalo o dotace hned na šest projektů,
které by měly zlepšit život ve městě.
Podle starosty Petra Hostka minulé vedení města v tomto ohledu trochu zaspalo.
Turisty, ale i místní obyvatele čeká
už letos v letní sezoně příjemné zpestření procházky po konopišťském parku.
Na nedávno odbahněném rybníku pod
zámkem vznikne „benešovská marina“.
U břehu vyroste molo s půjčovnou
loďek, službu bude zajišťovat Kulturní
a informační centrum města. „Je to věc,
na kterou se moc těším,“ říká starosta
Petr Hostek.
Půjčovna pod amfiteátrem nabídne
šest pramic. „Je zajímavé, jak si památkáři i v tomhle případě hlídají jakýkoli
detail. I ty pramice musí být z masivního dřeva a natřené výhradně na tmavohnědo. Plastová imitace dřeva neprojde,“ podotýká Petr Hostek.
INZERCE

Romantickou procházku ke konopišťskému rybníku si Benešovští budou už brzy moci zpestřit plavbou na lodičkách
po jeho hladině.
FOTO | RADEK CIHLA, MAFRA
Projekt zahrnuje také pět nových informačních panelů, značky v areálu parku a informační leták. Žádost o jeho financování podalo město hned na dvě

místa – na ministerstvo pro místní rozvoj a na krajský úřad. „Všechno, co se
v parku udělá nového, vítám. Často tam
chodím s dětmi na procházku, takže

jsem rádi třeba za nové dětské hřiště.
A půjčování lodiček je skvělý nápad,“
říká obyvatelka Benešova Martina.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Ples, na který se sako nenosí
Není to ples jako každý
jiný. Na Motobál
v domašínské sokolovně
se můžete obléknout
do džín a vzít si klidně
roztrhané triko.
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
VLAŠIM/DOMAŠÍN | Vlašimští motorkáři uspořádají 20. února už popáté
ples, kde dechovku neuslyšíte. Zato
tady zahrají tři rockové kapely. „Rocková muzika se nám líbí a k motorkám patří,“ říká Petr Vosátka, jeden z pořadatelů a členů Dangerous Rides Vlašim.
Jak takový ples motorkářů vypadá?
Hrají rockové kapely, takže žádná klasika. Letos to budou tři kapely – Krypton,
Hairy Groupies a Lahvátor. Také pořádáme soutěže, třeba pití piva kombajnem: Čtyři hadice se dají do tupláku
piva a čtyři lidi ho pijí na čas. A je o co
soutěžit – nejrychlejší čtveřice vyhraje
sud piva. Ples je jiný i v tom, že se každý může obléknout, jak chce.
Takže je dress codem hlavně kůže?
Tak to není. Lidé přicházejí v tom,
v čem se cítí nejlépe, jeden v kůži, druhý v džínech a mikině. Sako a košile je
tady opravdu netradiční.
Mohou lidé vyhrát i v tombole?
Máme slosovatelné vstupenky o ceny,
letošní hlavní cenou bude půjčení mo-

Fotbalový ples FK
Kavalier Sázava

Ples města Benešova roztančili Tereza Bufková se zpěvákem Radkem Bangou, kteří spolu loni řádili ve Star Dance,
vypomohl jim Honza Onder.
FOTO | MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
torky KTM Adventure na jeden den gratis. Cena je to velmi hodnotná, takže výherce bude, doufám, spokojen. Nemáme ale ceny jen pro příznivce jedné stopy, lidé mohou vyhrát i potraviny, kosmetiku, elektrospotřebiče a mnoho jiných věcí.
Ceny sháníte asi od sponzorů?
Samozřejmě. Nebýt sponzorů, kteří nás
podpoří nejen materiálně, ale i finančně, tak bychom moc slosovatelných cen
neměli. I samotné pořádání Motobálu

Tradiční ples
orchestru Big
Band Pacholata

Kdy: 12. 2. od 20 hodin
Kde: Společenský dům Sázava
Hraje TIRET, vstupné: 120 Kč

Kdy: 13. 2. od 20 hodin
Kde: Městské divadlo Na Poště
Benešov
Program: ples našeho nejstaršího
amatérského big bandu
Vstupné: 200 Kč

48. Sokolský bál
Kdy: 13. 2. od 20 hodin
Kde: Domašín Sokolovna
Program: hraje K.O.tel rock
Vstupné: 150 Kč

Country bál

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

Kdy: 13. 2. od 19 hodin
Kde: Strančice, Sokolovna
Program: Hraje Rekonvalescence,
zpívají Martin Javůrek a Natálie
Grossová, stepařské vystoupení
a výuka tanců Jiří Jeff Vašák
Vstupné: 180 Kč

by pro nás bylo po finanční stránce náročné. Všem děkujeme.

že je zajímá, jak takový motobál vlastně
vypadá.

Jaká je návštěvnost ? Jezdí jen motorkáři?
Návštěvnost je rok od roku větší, protože se dostáváme do širšího povědomí,
především díky sociálním sítím, ale i reklamě. Sál, který má kapacitu zhruba
200 míst, se nám daří z větší části zaplnit. Na plese nepotkáte jen motorkáře,
ale i lidi, kteří přijdou za muzikou, za
známými, za kamarády anebo jen proto,

Proč jste se vůbec rozhodli ho uspořádat?
Kdysi jsme se účastnili jednoho motobálu u Benešova a řekli jsme si, proč ho neudělat také u nás. Chtěli jsme to zkusit,
rozhodně jsme od prvního ročníku nečekali nic velkého. Ale lidé byli většinou
spokojení, tak jsme se rozhodli pro druhý. Myslíme si, že se rok od roku lepšíme.

Hasičský ples

Ples města Votice

Kdy: 13. 2. od 20 hodin
Kde: Týnec nad Sázavou,
Hotel Týnec – Společenské
centrum
Program: K tanci hraje skupina
CODA
Vstupné: 100 Kč

Kdy: 12. 3. od 20 hodin
Kde: Votice, Sokolovna
Program: Horváth Band, vystoupí
zpěváci z muzikálu Děti ráje
Vstupné: 120 Kč

Valentýnský
zámecký ples

Kdy: 26. 3. od 20 hodin
Kde: Týnec nad Sázavou Hotel
Týnec – Společenské centrum
Program: Hraje Horváth Band
Vstupné: 150 Kč

Kdy: 13. 2. od 19 hodin
Kde: Zámek Berchtold, Kunice
Program: Hraje kapela Bosáci,
vystoupí semifinalista SuperStar
Marek Pošta, welcome drink
a občerstvení, americká ruleta,
tombola
Vstupné: 500 Kč

Rybářský ples

Hasičský bál
Kdy: 26. 3. od 20 hodin
Kde: Vlašim, Kulturní dům Blaník
Vstupné: 150 Kč
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Lodičky i bezpečnost
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ŽALUZIE
ROLETY

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

Pro malé děti a školáky by chtělo vedení města zřídit hřiště na sportování.
Místo našlo v nevyužívané ploše s pískovým povrchem u mateřské školy a budovy školní družiny na Karlově. V projektu se počítá s polyuretanovým sportovním kobercem a rekonstrukcí oplocení kvůli bezpečnosti.
„Chceme z té plochy udělat pěkné
moderní hřiště, aby se tam děti po skončení vyučování mohly proběhnout. Určitě je potřeba víc takových hřišť, protože
dneska děti sedí jen u počítače, mají dioptrie na očích a placaté špičky prstů od
klapání do klávesnic,“ míní starosta
Petr Hostek. Na hrací plochu koupí dětem například basketbalový koš. Náklady jsou několik stovek milionů korun.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Janáček a Dvořák
ve Vlašimi

Pro malé i velké fotbalisty
Vedení benešovské radnice by rádo
zkvalitnilo také plochu nad fotbalovým
stadionem, kterou využívá hlavně SK
Benešov. Hřiště bylo před deseti lety
s umělým trávníkem moderní novinkou, jenže je tak frekventované, že už
dožilo. Hrají tu dětské oddíly a také se
na něm pořádají turnaje škol.
„Povrch je ztvrdlý a při pádech hrozí
úrazy,“ stěžují si fotbalisté. Oprava je
nutná i proto, aby hřiště splňovalo parametry Fotbalové asociace ČR pro konání utkání vyšších soutěží mládežnických družstev.
„V tomto případě bychom mohli získat více než padesátiprocentní dotaci
a je vysoce pravděpodobné, že ji dostaneme,“ doufá v úspěch žádosti Hostek
s tím, že v souvislosti s areálem stadionu řešili radní třeba i atletickou dráhu,
která v Benešově chybí. „Mají ji v Sázavě, ve Vlašimi jsou dokonce dva nové
stadiony, jen v Benešově nic,“ upozornil Hostek.

INZERCE

Na Chmelnici jezdí jedno auto za druhým. Více přechodů pro chodce si určitě zaslouží.
FOTO | MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
zatáčka a myslím, že chybí i víc přechodů, například u zastávky turistického
ekovláčku,“ míní pětatřicetiletá Eva.
Ulice se vyřeší i s kanalizací, novým povrchem a ostrůvkem na přechodu. „Je
to dlouhá rovná silnice, která určitou kategorii řidičů svádí, aby na svých autech nebo motorkách otestovali akceleraci,“ doplnil Hostek.
Žádosti o dotace podala benešovská
radnice jak na Středočeský kraj, tak i na
Státní fond dopravní infrastruktury a na
Státní podporu sportu. Navíc počítá
s tím, že se letos otevře velké množství
dalších výzev, a tak pracuje na dalších.

Předchozí vedení
mohlo být aktivnější

Na co žádá
Benešov dotace

Benešovská radnice mohla být podle
starosty Petra Hostka v minulosti v oblasti dotačních programů daleko aktivnější. „Po měsíci pobytu na radnici zjišťuji, že se zapomínalo na devadesát procent věcí. V tuhle chvíli dáváme dohromady věci buď ideově, nebo se pokoušíme rychle projektovat, abychom na ty
zbytky peněz dosáhli,“ vysvětlil Hostek
i když zároveň připustil, že loni se ještě
dokončovaly projekty z dotačního období 2007 až 2013 a proto se tolik žádostí
nepodávalo.
Sehnat finance, chce radnice i na rekonstrukci a hlavně zklidnění dopravy
v ulici na Chmelnici, která vede poblíž
zimního stadionu a je hlavní výpadovkou na Vlašim. „Tam je to potřeba. Chodíme tudy bruslit i k plaveckému bazénu, je dost frekventovaná. Je tam ostrá

Půjčovna lodiček
na Konopišťském rybníku
Projekt zahrnuje i opravu zázemí pro
obsluhu půjčovny lodiček v budově
amfiteátru. Náklady budou zhruba 500
tisíc korun. Radnice podala žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj do
Národního programu podpory
cestovního ruchu, odkud může získat
až 50 procent nákladů, a na
Středočeský kraj do Středočeského
Fondu cestovního ruchu , odkud může
Benešov dostat maximálně 100 000
korun.
Zklidnění dopravy v ulici Na Chmelnici
Žádost o dotaci byla podána na Státní
fond dopravní infrastruktury v rámci
programu zaměřeného ke zvýšení

Připravuje například i žádost o příspěvek na rozšíření a částečnou modernizaci městského kamerového systému
nebo na rekonstrukci mateřské školy na
Spořilově.
Na adventní období plánuje radnice
takzvaný videomapping, multimediální
uměleckou show, která je k vidění jen
na několika místech v Česku, především v Praze. „O tento typ umění je velký zájem. V Benešově tato podívaná
proběhla už v roce 2014,“ připomněl
místostarosta Jiří Švadlena. Tehdy se
promítalo na budovu radnice, se kterou
se počítá i letos.
bezpečnosti dopravy. Náklady jsou
vyčísleny na 4,8 milionu korun, dotace
by mohla činit až 3,5 milionu.
Videomapping
Žádost o dotaci byla podána na
Středočeský kraj do Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek. Z
fondu je možné dostat maximálně 120
000 korun.
Víceúčelové hřiště MŠ Na Karlově
Ze Středočeského Fondu sportu může
radnice na tento projekt získat
maximálně 600 000 korun.
Zkvalitnění umělé trávy SK Benešov
Náklady na projekt budou zhruba 11
milionů korun, Z programu Ministerstva
školství „Podpora materiálně technické
základny sportu“ může Benešov získat
až 50 procent nákladů.

VLAŠIM | Koncert Sedláčkova kvarteta, na kterém zazní mimo jiné skladby
Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka, si
můžete vychutnat ve čtvrtek 18. února
od 19 hodin v Muzeu Podblanicka na
vlašimském zámku.
(buš)

Děkujeme Vám!
VLAŠIM | Benefiční koncert s tímto názvem se uskuteční už tuto sobotu 13.
února od 16 hodin v Kulturním domě
Blaník ve Vlašimi. Jako poděkování
všem, kteří letos přispěli do Tříkrálové
sbírky, jej pořádá Farní charita Vlašim,
v jejímž obchůdku si lze zakoupit vstupenky. Na programu je hudba, divadlo,
soutěže a spousta dalších aktivit. (buš)

Knihovna je
i pro kreativní lidi
BENEŠOV | Každý třetí týden v měsíci
se v benešovské knihovně tvoří. Tentokrát si od 18. do 22. ledna v běžné otevírací době v audiovizuálním oddělení
mohou zájemci různými technikami vytvořit záložku do knihy.
(buš)

Návrat do doby
Napoleona
VLAŠIM | Více informací o rodu Auerspergových a Vlašimi za napoleonských válek se dozvědí účastníci mimořádné přednášky na zámku ve Vlašimi,
kterou pořádá 16. února od 17 hodin
Muzeum Podblanicka a Vlastivědný
klub P.A.N. Vlasáka. Dospělí zaplatí
vstup 10 korun, děti 5 korun.
(buš)

Do divadla na Budulínka
BENEŠOV | Ve čtvrtek 18. února od
17 hodin pořádá Městské divadlo Na
Poště další představení pro nejmenší.
Divadlo Kapsa Andělská Hora přijede
s pohádkou O Budulínkovi.
(buš)
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Česká republika

Jako textařka jsem pohořela.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Přes dřívější spíše komediální role v seriálu Přešlapy či ve filmu Václav se Soňa Norisová posunula do rolí nebojácných žen, které mají co do činění se zločiny.
V novém seriálu V. I. P. vraždy hrajete
spisovatelku detektivních románů.
Máte vy sama literární sklony?
To bohužel nemám. Nevím, jestli to je jen
nedostatkem sebevědomí, ale spíš bych
řekla, že nemám talent. Je mi to líto, protože práce spisovatele se mi moc líbí v tom,
jak je svobodná. Člověk si sedne do nějakého příjemného prostředí a může sám
tvořit, protože není odkázaný na nikoho jiného. Samozřejmě musí přijít ta správná
múza, nějaké to nakopnutí. Kdysi jsme na
škole v rámci nějaké ročníkové práce měli
vymyslet muzikál, a tehdy jsem v sobě asi
měla nějakou drzost toho ještě pubertálního věku a skoro celý scénář jsem napsala
já včetně textů k písním a hudby. Teď už
si ale v něčem takovém nevěřím.
Kromě hraní také zpíváte, nezkoušela
jste ani nikdy psát vlastní texty?
Už je to dávno, ale měla jsem ambice, že
bych vydala vlastní album. Byla jsem motivovaná od člověka, který mi chtěl složit
písně, abych si napsala vlastní text, protože je to vždy lepší, když interpret zpívá
něco ze sebe. Je to pravdivější. Ale tehdy
jsem pohořela, nebyla jsem toho schopná.
Měla jsem pocit, že všechno je klišé nebo
banální nebo to už někdy někde zaznělo.
Jako herečka jste často odkázaná na
to, kdy vám někdo zavolá s nabídkou.
Napadá mě, jestli jste někdy zažila momenty, kdy telefon dlouho nezazvonil,
a zvažovala jste, čím jiným se živit?
Řada herců tyhle úvahy dobře zná.

Samozřejmě i já jsem to zažila. Naštěstí
vždycky, když jsem seriózně chtěla začít
přemýšlet nad tím, co dělat jiného, tak telefon nakonec zazvonil. Navíc mám štěstí
v tom, že kromě herecké práce se věnuji
i zpívání a naše skupina Fragile funguje
už dvanáct let. Takže i kdybych netočila
třeba několik roků, kapela mě natolik zaměstnává, že bych určitě neměla pocit nějaké existenční frustrace. Spíš by to bylo
o tom, že by mi chyběla herecká práce.
Když se ještě vrátím k vaší nové roli,
tak mě celkem překvapilo, že je laděna místy velmi komediálně, což
je, přiznám se, poloha, kterou si
s vámi příliš nespojuji. Český divák vás, na rozdíl od vaší sestry
Zuzany, zná spíše ve vážnějších rolích.
Ano, přitom v divadle jsem byla
velmi často využívaná jako komediální herečka. Sám autor v divadle, kde jsem hrála, ve mně viděl
komediální vlohy a psal mi role,
které do intelektuálek měly daleko.
Někdy to bývaly i hodně hloupé a škaredé ženy. (smích) Co se týká natáčení,
tak asi působím mnohem víc seriózně, protože mě převážně obsazují do vážnějších rolí.
Objevila jste se i v několika projektech s kriminální a detektivní tematikou. Měla jste třeba
v rámci příprav na roli
možnost nahlédnout
pod pokličku policejní práce tak, že byste dnes skutečným policistům
mohla při práci
sekundovat?
Trošku jsem
do toho sice
pronikla, ale
ne natolik,

Soňa Norisová
Narodila se 27. srpna 1973 ve slovenském městě
Malacky. Její sestrou je o šest let mladší taktéž
herečka Zuzana Norisová.
■ V poslední době se stala populární hlavně díky
krimi seriálu Policie Modrava, kde hraje hlavní roli
kapitánky Jany Vinické. Známá je také z filmů
Václav a Ve stínu a zahrála si i v komediálním
seriálu Přešlapy.

■

abych si troufla říct, že bych skutečným policistům mohla sekundovat. Některé věci
z praxe jsem sice už poznala, ale pochopitelně v seriálu je to častokrát úplně jinak,
než to chodí ve skutečnosti. Je to licence
projektu, že neukazujeme divákům přesnou realitu. Neděláme dokument, takže
tam občas bývají věci, nad kterými by odborník zavrtěl hlavou. K něčemu jsem ale
samozřejmě přičichla. V případě V. I. P.
vražd to nebylo nutné, protože moje postava Klaudie není policistka a vlastně i má
působit ve světě vražd až nepatřičně. Když
jsem ale před pár roky točila na Slovensku
seriál Mesto tieňov, absolvovali jsme výcvik s policisty, kteří nás učili boj z blízka
i práci se zbraní. Bylo to proto, abychom
věděli, jak vlastně držet zbraň a nepůsobili
jsme při tom nedůvěryhodně nebo směš-

ně. Tam jsem se, myslím, hodně naučila.
Jinak obecně v mém případě je pokaždé
nutná příprava týkající se češtiny. Musím
se textu věnovat více než mí čeští kolegové, protože to přeci jen není můj mateřský
jazyk a ve vypjatějších situacích se to před
kamerou může prozradit. V případě Klaudie jsem se musela dialogy drtit opravdu
pořádně, protože je to velmi ukecaná postava. (smích)
Teď jste mě překvapila. Přeci jen za
sebou máte už spoustu rolí v češtině, ve které působíte naprosto jistě,
jako by to pro vás bylo něco úplně
automatického.
Sice cítím, že je to stále lepší a už v sobě
nemám takový mindrák jako na začátku,
ale stále to není perfektní a já to slyším.
Proto někdy žádám kolegy, aby mě upozorňovali na chyby, případně aby
mi nějakou konkrétní větu přeříkali a já to mohla správně naposlouchat. Je mnoho malých detailů, které slovenský přízvuk odhalí.

FOTO | D. NEFF, MAFRA

Na televizní obrazovce je teď Soňa Norisová nejčastěji
k vidění v krimi seriálech. Po úspěšné Policii Modrava se
nově objevuje v titulní roli příběhů vysílaných TV Prima
V.I.P. vraždy. „Mám za sebou výcvik s policisty, kteří nás
učili boj z blízka a práci se zbraní, abychom při hraní
nepůsobili směšně,“ říká herečka, která se i v životě umí
postavit silnějším. I za cenu, že se z ní stane terč.
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S pistolí to ale docela umím
(Soňa Norisová se zvedá od stolu a odnáší k baru kávu, která jí nechutná.
Číšník se ale i přes reklamaci usmívá.)
Jste takový ten typ hosta, který často
vrací obsluze jídlo? Nutno říct, že jako
reklamace to při pohledu na rozesmátého číšníka vlastně ani nevypadalo…
Když je potřeba, tak se ozvu, ale ne takovým způsobem, abych urazila. V tomhle
případě jsem se dokonce dozvěděla, že ta
káva, kterou jsem dostala, má správně
chutnat nakysle, pan číšník ode mě
i ochutnal a ujistil mě, že to tak má být.
Takže jsem se ještě dozvěděla něco nového. Nicméně jsem stejně slušně požádala
o jinou. Nejsem zase tak submisivní,
abych mlčela, když se mi něco nezdá. Musím říct, že můj syn to ale nemá rád, když
něco někde řeším. (smích)
To se dá celkem pochopit. Děti nemají moc rády, když rodiče dělají v uvozovkách někde rozruch.
To ano. Jednou jsme spolu plavali v krásném jezeře u Bratislavy, které je stále ještě nádherně čisté. Okolo šla partička puberťáků různého věku a začala házet do
vody lahve a odpadky. Tak jsem na ně za-

volala, že si tam něco zapomněli a měli
by se pro to vrátit. Jeden z nich na to měl
nějakou hloupou poznámku, a tak mě vytočil, že jsem na něj spustila, jestli by mi
to uměl říct, i kdyby proti mně stál sám.
Mezitím můj syn Michael, kterému je deset, začal s takovým tím: „Mami, prosím
tě, už toho nech.“ (smích) Tak jsem se mu
snažila vysvětlit, že v takových situacích
se i on musí umět ozvat.
Stalo se vám někdy, že jste právě tohle přečíslení podcenila a pak jste zjistila, že stojíte proti přesile sama?
Stalo se mi jednou, že jsem jela ve vlaku,
kde byl opilý člověk, který slovně velmi
nepříjemně obtěžoval celý vagón a nikdo
nic neudělal. Vzpomínám si, jak jsem si
ještě v duchu říkala: „Nic nedělej, nezapojuj se do toho. Akorát mu tím nabídneš
terč.“ Jenže mi to nakonec nedalo a samozřejmě jsem se stala tím terčem. Nikdo
jiný se ale neozval. O tomhle je jedna skvělá hra, která se jmenuje Incident. Dva chlapíci tam začnou velmi intenzivně napadat
lidi v metru. Je to přesně o tom, že lidi se
zkrátka bojí zakročit. Ale nechci ze sebe
dělat hrdinu, i já se bojím. A někdy je samozřejmě lepší utéct. Záleží na situaci.
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Zuzana Norisová. Mladší sestra ze slavných Rebelů
V Česku je rovněž úspěšnou herečkou Soni o pět let
mladší sestra Zuzana Norisová, které se zde podařilo
prorazit ještě o něco dříve. Do povědomí vstoupila
především hlavní rolí ve filmovém muzikálu Rebelové
z roku 2001. Následoval snímek Milenci a vrazi podle
předlohy Vladimíra Párala a dlouhá řada televizních
seriálů, mezi nimi například Dokonalý svět nebo Vinaři.
O vzájemné rivalitě mezi sestrami ale prý nemůže být
řeč. „Se Zuzkou
jsme opravdu
velmi blízké
duše. Nikdy by mě ani nenapadlo žárlit na ni,
kdybychom byly v situaci, že bychom bojovaly
o stejnou roli a ona vyhrála. Neříkám to proto,
abych vypadala dobře. Prostě to tak je. Krom toho
je mladší než já a trochu jiný typ. Je využívaná spíše
do více komediálních rolí, takže mezi sebou soupeřit
ani nemusíme,“ vysvětluje Soňa Norisová.

Myslíte, že je to problém hlavně velkých měst, nebo je to prostě dáno
naší náturou – nemíchat se do věcí,
které nás přímo neohrožují?
Řekla bych, že je to spíš dobou. Tím, že
lidé dnes mají více strach a než aby se
dostali do nějakého většího problému,

tak raději mlčí. Já to vlastně chápu,
ale myslím, že to není dobře. I proto se
snažím ze svého syna vychovat člověka,
kterej se bát nebude a bude umět zasáhnout vhodným způsobem, když to bude
potřeba. Prostě aby byl chlap, jak
má být.
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Miloš Kopecký. Vzdělaný
muž, ale občas i podivín
Filmy či seriály, ve kterých září, jsou v televizi
k vidění každý rok mnohokrát. Proto se těžko
věří tomu, že 16. února uplyne už 20 let
od chvíle, kdy Miloš Kopecký zemřel.
Na legendárního herce vzpomíná pro 5plus2
režisér Václav Vorlíček i jeden z jeho klasických
ﬁlmových protivníků – Karel Fiala. Kdo byli
Kopeckého další slavní sokové?

Ačkoli od sebe Miloše Kopeckého a Karla Fialu
dělil pouze tříletý věkový rozdíl, v roce 1964,
kdy se natáčel proslulý Limonádový Joe aneb
Koňská opera, měl za sebou Kopecký už desítky
filmových a televizních rolí a byl podstatně zkušenější než jeho filmový protivník v bílém.
KAREL FIALA: „V té době jsem si připadal tak
trochu jako mistr světa. Navíc já jsem byl ten klaďas a on záporák. (smích) Panoval mezi námi vzájemný respekt. Miloš byl velmi vzdělaný chlap. Ať
jsem se ho zeptal na cokoli, všechno věděl. Jinak
býval občas trochu podivín. Někdy jsem ho pozdravil a vypadalo to, jako by mě téměř nevnímal,
jiný den jsem přišel na Barrandov a hned mě vítal
slovy: Jdeme na koňak! Zkrátka ty změny u něj
byly téměř denní. Nebylo to ale tak, že by se choval někdy nepřátelsky, spíš byl takový uzavřený.“

S Ivou Janžurovou se sešel v kultovním
seriálu Nemocnice na kraji města.
S temperamentní zdravotní sestrou
tvořil Kopeckého doktor Štrosmajer
výbušnou dvojici.
VÁCLAV VORLÍČEK: „No jistě, kdyby
hloupost uměla lítat, tak by byla
holubička. (smích) To je naprosto
vystihující hláška. Milda představoval lékaře – vzdělaného intelektuála,
zatímco vedle něj stála naprosto
jednoduchá žena, kterou, nutno říci,
Iva Janžurová výborně zahrála.“

Jako hlava vodnické rodiny ve snímku Jak utopit
doktora Mráčka budil Miloš Kopecký patřičný
respekt.

„Vzpomínám si, jak jsme točili jednu scénu
na konci, kdy sedíme naproti sobě a on namísto
banánu vytasí pistoli a prostřílí mě. Když
jsme skončili, přišel ke mně
a říká: Karle, já mám pocit,
že jste v tom dialogu byl
lepší. To mě štve! Udělal
mi tehdy obrovskou
radost, protože jsem měl
konečně pocit, že jsem
ho trošku zastínil, ačkoli
to samozřejmě nebyla pravda, protože byl vždy skvělý.“
(smích)

VÁCLAV VORLÍČEK: „Režiséři, kteří s Milošem
Kopeckým pracovali, počítali s jeho osobnostními charakteristikami. Autoři, kteří pro něj psali
role, ho také dobře znali a jeho vlastnosti využívali v tom, že na nich přímo stavěli postavy.
O obsazení Miloše Kopeckého a Jaromíra Hanzlíka do tohoto filmu jsem měl jasno hned. Vlastně už při psaní scénáře člověk podvědomě
hledá ty správné tváře. Oba dva se navíc
dobře znali z Divadla na Vinohradech.“
V komedii Zítra to roztočíme, drahoušku…! se před
kamerou sešel se svou bývalou manželkou Stellou
Zázvorkovou, s níž bojoval proti sousedské dvojici
Bartáčkových, kterou ztvárnili Iva Janžurová a František Peterka.

Nezapomenutelným filmovým sokem Miloše
Kopeckého byl také Michal Dočolomanský.
Na stříbrném plátně proti sobě stáli ve snímcích Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu
v Karpatech.

VÁCLAV VORLÍČEK: „Byly to naprosto odlišné
typy. Zatímco pan Kopecký byl výsostný intelektuál, pan Peterka hrál spíše postavy jednoduššího ražení, nikoli na tak vysoké intelektuální úrovni, na jaké chodil, žil, myslel a hrál Milda
Kopecký.“

Právě na natáčení komedie s masožravou
květinou v hlavní roli vzpomínal charizmatický
Slovák nejčastěji. „Adéla představovala velmi
náročnou práci, a možná proto ji mám tak rád.
Hrát s Kopeckým, Hrušínským, Peškem pro
mě byla čest,“ řekl před lety Dočolomanský.
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Káva jako alchymie pro každého
Dřív byli Češi známí tím,
že kromě „turka“ téměř
neznali jiný způsob
přípravy kávy. Nyní patří
alespoň základní znalosti
v této oblasti k dobrému
vychování. Jak tedy
poznat kvalitní kávu?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ke stolku v rohu kavárny míří číšník
s tácem, na němž se vyjímají dvě
cappuccina, jejichž bohatou pěnu zdobí
ornament připomínající květinové lístky.
Dámy u stolu nadšeně obdivují malé umělecké dílo na hladině. Ani jednu z nich by
ale nejspíš nenapadlo, že vykouzlit v hrnečku srdíčko, medvídka nebo třeba velrybu je ve skutečnosti tou zřejmě nejmíň důINZERCE

Petra Veselá, šampionka mezi českými baristy.
ležitou částí práce zkušeného baristy. Ta
se v mnohém podobá pravé alchymii.
Nastavit správně hrubost mlýnku,
dobu mletí, odměřit na desetinu gramu
ideální množství namleté kávy. Pak nastavit kávovar a samozřejmě ještě hlídat, jak
silný pramínek espressa stéká do hrnku,

FOTO | F. VLČEK, MAFRA

protože i to je ukazatel, zda bude výsledný nápoj povedený. Připravit dobře hrníček espressa zkrátka není nic jednoduchého. O správném našlehání mléka pro případ cappuccina tak, aby nebylo plné bublin nebo příliš řídké, ani nemluvě.
Jak ale člověk, který není kávový znalec, pozná, že za své peníze dostal opravdovou kvalitu? „Když espresso nemá
pěnu – tedy cremu, a má na hladině jen jakýsi nevyplněný kroužek, může to znamenat, že barista si špatně nastavil mlýnek,

„

Není podstatné,
když člověk
neumí vůni kávy přirovnat.

že použil špatnou gramáž nebo že káva
nebyla čerstvá,“ přibližuje jeden ze základních ukazatelů dobře připraveného
espressa Petra Veselá, dvojnásobná mistryně ČR v přípravě kávy.
Když je zase pěny dostatek, ale má
v sobě hodně viditelných bublinek, naopak to znamená, že je směs hodně čerstvá. „To také není úplně ideální, protože
káva je pak štiplavá na chuť,“ dodává autorka Knihy o kávě. Ten nejdůležitější

ukazatel kvality je však aroma. „Není
podstatné, že člověk neumí vůni nápoje
přirovnat k oříškovým nebo květinovým
tónům. Důležité je, aby mu aroma bylo
příjemné,“ říká Veselá.
Pokud dostaneme chuť udělat si doma
espresso či café latte stejně tak dobré jako
v kavárně, čeká nás nejdřív menší zklamání. Ceny dobrých domácích pákových kávovarů se pohybují od patnácti do padesáti tisíc korun. Chutnou kávu si ale můžeme připravit i pomocí některé z levnějších metod. Například french pressem,
tedy konvičkou se stlačovacím filtrem.
„Teplota vody musí být nižší než 100 °C,
protože jinak by došlo ke spálení kávy.
Ideální teplota pro zalití je zhruba 93 °C.
Nižší není vhodná, protože způsobuje podextrahovanou kávu, která je potom mdlé
chuti,“ upozorňuje Petr Zelík, majitel společnosti Oxalis čaj&káva. Ta je předním
evropským výrobcem a distributorem sypaného čaje a plantážní kávy.

Robusta versus Arabica
I kdybychom si do hrnku chtěli zalít klasického turka, je na místě nepodceňovat
výběr samotné kávové směsi. Existují
dva základní typy kávy – levnější a méně
kvalitní Robusta a naproti ní jemnější,
dražší, ale také zdravější Arabica. „Robusta je téměř veškerá káva, kterou si koupíte
v supermarketech,“ upozorňuje Veselá.
Sedmdesátigramový balíček kávy té nejhorší kvality pořídíte už za patnáct korun.
Ceny směsi Arabica dobré kvality, kterou
si můžete vychutnat v kavárně, se pohybují v přepočtu okolo jedné koruny za gram.
Dostupné jsou ale i podstatně dražší.
Při výběru posuzujeme hlavně vzhled
a vůni, důležitá je také čerstvost, původ
kávy a stupeň pražení. „Co se týká vzhledu, zrna by měla mít přibližně stejnou velikost. Směs by neměla obsahovat defektní
či nezralá zrna a polámané kousky. Nejlepší pražení je světlé až středně tmavé, kdy
jsou v chuti patrné ovocné tóny a zároveň
se již začínají projevovat cukry. Povrch
zrna musí být bez oleje, který naznačuje
přepraženou kávu,“ vysvětluje Zelík.

Jak poznat kvalitní kávovou směs?
■

Pokud v kávovém zrnu najdete malé dírky, znamená to, že
se do něj dostal brouk zvaný broka, což zásadně mění
kvalitu a chuť. Zrno je pak trpké.

■

Flekatá zrna mohou znamenat, že ještě před
pražením byla plesnivá.

■

Příliš tmavá až načernalá zrna signalizují přepraženou
spálenou kávu, která bude hořká.

Tip: Nebojte se kyselosti
Pokud je chuť kávy kyselejší, ale zároveň plná, tedy cítíme i trochu sladkosti, znamená to,
že se jedná o světleji praženou Arabicu. Kyselá káva se hodnotí jako daleko kvalitnější.
Najdete v ní více chutí, než když jsou zrna hodně upražená a výsledný nápoj pouze hořký.
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Lída Baarová byla i po válce za

MARTIN BRABEC
ČR | Vypátral brutálního dozorce z koncentračního tábora v Terezíně Anthona
Mallotha či organizátora vyvraždění a vypálení obce Leskovice na Pelhřimovsku
Waltera Haucka. Našel Rudolfa Malika,
muže, který se coby sotva 17letý mladík
podílel na masakru civilistů ve Velkém
Meziříčí. A mnoho dalších zločinců z období druhé světové války. Spisovatel a reportér Stanislav Motl, označovaný za českého lovce nacistů, se ve své nové knize
Válka před válkou věnuje většinou už zapomenutým lidem, kteří čelili krutosti nacismu již v době, než Němci vpadli do
naší země. V době, kdy většina evrop-

ských politiků ještě chtěla udržovat s Adolfem Hitlerem korektní vztahy. A obětovali kvůli tomu Československo.
Motl přináší v kontextu zásadních politických zvratů a dramat druhé poloviny
30. let příběhy mimořádné odvahy i tragédie obyčejných obyvatel Sudet. Ať už jde
o českého policistu, který přežil jen proto,
že ho útočníci z řad nacistických bojůvek
považovali za mrtvého, či o příběh stavitele našich pohraničních pevností nebo
úřednice, Němky, která zachraňovala německé odpůrce nacismu.
„Vzpomínky pamětníků si nahrávám už
od svých 15 let. I když jsou samozřejmě
lidé, kterým i v 90 letech velmi dobře slouží paměť, je získání nového věrohodného
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Jezuitský páter Koniáš jako
démon v Jiráskově Temnu
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Před 325 lety, 13. února 1691, se
do rodiny pražského knihtiskaře narodil
Matěj Antonín Koniáš, pozdější proslulý jezuitský kněz, misionář, náboženský
spisovatel a „nelidský fanatik páchající
zlo na českém lidu“. Tak vylíčil pátera
Koniáše spisovatel Alois Jirásek ve
svém románu Temno. Pět let po jeho vydání sám přiznal: „Moje Temno není
historie, to je jen román.“ Jenomže komunistický ministr, místopředseda vlády a akademik Zdeněk Nejedlý povýšil
spisovatelovo dílo na povinnou četbu
a učinil z něj fakt. „Jiráskovy spisy –
nejkrásnější učebnice českých dějin,“

MYSLÍME NA VAŠE SRDCE
NEJEN NA VALENTÝNA
Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor
a tím chrání srdce, plíce, míchu i druhý prs.
Významně tak snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.
OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA
Protony bez byrokracie pouze s VoZP.
Změnit pojišťovnu můžete do 31. 3.

osobního svědectví stále složitější.
Vždy se proto snažím každé takto získané informace ověřit
ještě z jiných zdrojů,“ vysvětluje Stanislav Motl
způsob své práce.
Důležité dokumenty se mu dnes daří nacházet hlavně v německých, ale i třeba v izraelských archivech. „Němci jsou velmi akurátní.
Mnozí mají pečlivě schované detailní dokumenty
a fotografie po svých předcích a díky tomu se daří jednotlivé příběhy ověřovat. Při podobném stylu pátrání zkrátka nemůžete věřit jen tomu, co vám
kdo řekne,“ dodává.
Ačkoliv se období před okupací věnuje řada autorů a badatelů, stále podle Stanislava Motla dlužíme německým odpůrcům nacismu. „Za bílé místo tohoto období naší
historie považuji
také osudy lidí,

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

FOTO | MARTIN STOLAŘ, MAFRA

Dosud zapomenuté příběhy obyvatel Sudet z doby
před německou okupací v roce 1938 získal díky svědectví
pamětníků i archivním dokumentům spisovatel Stanislav
Motl. V nové knize Válka před válkou líčí osudy lidí, kteří
čelili nacismu už v době, kdy mu jiní ustupovali. „Těm
lidem stále hodně dlužíme. A nejde jen o Čechy, ale také
o německé odpůrce nacismu,“ říká Motl pro 5plus2.

„

Moje Temno,
to není
historie, to je jen
román,“ prohlásil Jirásek.

razil tehdy heslo. Ránu do vazu pátera
Koniáše pak v roce 1950 zasadil režisér
Karel Steklý, disciplinovaný člen KSČ.
Do role Koniáše obsadil herce Martina
Růžka. Ten odvedl démonický výkon
a pátera zpodobnil jako ztělesněné zlo.

Po uvedení filmu do kin si před ním lidé
na ulicích uplivávali, jakým odpudivým
zlosynem byl.
Horlivý jezuitský páter Antonín Koniáš se celý život snažil „zachraňovat
štěstí duší“. Skutečně spálil na 30 tisíc
„bludných“ knih, desítky tisíc „nezávadných“ pak rozdal. Chtěl vytvořit nové katolické Čechy. Marně. Už 21 let po jeho
smrti vydal císař Josef II. toleranční patent, který přinesl státní uznání luterské,
kalvínské a pravoslavné církvi.
(kor)

Denně horlivě kázal
Matěj Antonín
Koniáš se narodil
13. února 1691
v Praze. Svou
misijní činnost
zahájil v roce 1720
v Čáslavském
kraji, od roku 1725 byl královským
misionářem v Královéhradeckém
kraji. Pětkrát denně horlivě kázal
česky a německy. Ničil nejenom
literární umělecké skvosty Jednoty
bratrské nebo z dob husitství, ale
hlavně zábavnou či erotickou
literaturu, jakou byly kramářské
sešitky i dobová pornografie.
Zemřel 27. října 1760 v Praze.
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hvězdu. Goebbelsovi navzdory
kteří v letech 1935 až 1938 pracovali pro
naše vojenské zpravodajství a často byli
například unášeni do Říše,“ říká.
Unikátní informace využité nejen při
psaní nové knížky o Sudetech získal Stanislav Motl koncem 80. let od Jiřího Muchy, spisovatele, překladatele a hlavně jediného československého válečného novináře, který za druhé světové války působil
jako korespondent na bojištích západní

„

Je mi líto, že
se o Lídě
Baarové mluví jen jako
o ‚té od Goebbelse‘.
fronty. „Vzpomněl jsem si na něj i teď,
v době, kdy se neustále řeší uprchlická krize a islámský terorismus. Uvědomil jsem
si totiž, že on tohle všechno, co se dnes
děje, předvídal. Už před desítkami let,“
zdůrazňuje. Jak Motl v knížce píše, Jiří
Mucha mu v roce 1990 mimo jiné řekl:
„Nechtějte se dočkat toho, až bojový islám, třeba i s vědomou či nevědomou pomocí naší civilizace, rozvrátí jejich svět.

Pak se ti lidé vydají na cestu. Nejen ale za
chlebem. Nastane, po dvou tisících let,
další stěhování národů.“

Filmaři neumí najít příběh
Ale zpět k hlavnímu tématu nové Motlovy
knihy. Mnichovská zrada a následná německá okupace je bezpochyby jednou
z nejzásadnějších událostí naší nejen moderní historie, přesto se jí v kinematografii
věnovalo jen minimum autorů.
Podle Motla se zatím nenašel filmař, který by dokázal konkrétní silný příběh zasadit do kontextu událostí z podzimu 1938
v Sudetech. „Mnozí filmaři silný příběh
ani neumějí najít, často se obracejí i na mě,
abych jim nějaký námět poskytl,“ konstatuje autor mimo jiné několika publikací
o osudech hereckých hvězd první republiky. Včetně v současné době tolik probírané Lídy Baarové. Slavné herečky, která se
zapletla s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem.
Její osud nyní převedl na filmová plátna
režisér Filip Renč. Ten za svoje dílo sice
sklízí úsměšky některých filmových kritiků, ale diváci se na promítání jen hrnou.
„Ještě jsem neměl čas na Renčův film za-

Stanislav Motl
Narodil se 6. března 1952, je novinářem
a autorem řady knih především
s historickou tematikou. Pro Český rozhlas
už několik let připravuje každý týden
dokumentární cyklus Stopy, fakta,
tajemství. Mimo jiné je dvojnásobným
držitelem ceny The AIB International Media
Excellence Awards, která je považována
za rozhlasového a televizního Oscara.

jít. Trávil jsem teď hodně času v zahraničí,
kde jsem natáčel dokument o Antonínu Kalinovi. Muži, který za války zachránil
v koncentračním táboře Buchenwald stovky dětských vězňů,“ vysvětluje.
Motl přitom zná dramatický život Lídy
Baarové jako málokdo. „Mnohokrát jsem
se s ní sešel přímo v Rakousku, kde žila. Je
mi líto, že se o ní pořád zdůrazňuje, že je
to ‚ta od Goebbelse‘. Ano, zápletka s ním
trvala asi dva roky a ničila Baarovou i její
rodinu. Ovšem nikdo už se nezabývá tím,
že Baarová byla jedinou českou herečkou,
která byla i po válce hvězdou v zahraničí,“
tvrdí a pokračuje: „Jiří Voskovec, Jára Kohout, Jan Tříska i další našli odvahu jít

a hrát v exilu. Velice si jich vážím, ale nestaly se tam z nich hvězdy. Filmy, které točili, aby se uživili, byly všelijaké kvality.
Zato Baarová se dokázala zvednout a točila třeba se slavným Fellinim. Chápu ale
české filmaře, že téma Baarová a Goebbels je zkrátka mediálně zajímavější.“

Dokument o zachránci dětí
Ačkoliv byl Stanislav Motl dříve známý
především jako televizní reportér, v posledních letech působí pravidelně hlavně
v Českém rozhlase, pro který připravuje
každý týden zhruba půlhodinový dokument ze série Stopy, fakta, tajemství. Kromě toho natáčí dokumenty. Nyní dokončuje, jak už bylo řečeno, snímek o nedávno
ještě téměř neznámém zachránci stovek židovských dětí – o Antonínu Kalinovi.
„Časově je to hodně náročné, v rozhlase
mám za sebou 275 dílů, což mi kolegové
v zahraničí ani nechtějí věřit. Přitom námětů neubývá. Je mi ale jasné, a moc mě to
mrzí, že je do konce života nemám šanci
všechny zpracovat,“ krčí rameny. „A taky
se mi popravdě honí hlavou myšlenky, že
už bych se na práci vykašlal a vrátil se do
Polynésie, kde mi bylo dobře,“ uzavírá.

Važte si opravdových hodnot generace našich tátů
R

ychlý, moderní a komerční svět se
spoustou techniky sice přináší řadu
příjemných prožitků, usnadňujících život,
ale taky spoustu negativ, jako je například
povrchnost, konzum, stres i civilizační choroby. Ne všem život s vytrácejícím se klidem
a časem prověřenými hodnotami může vyhovovat. Nejvíc se po nich může stýskat
starší generaci „ze staré školy“. Zkuste se
zastavit a zamyslet se nad mezigeneračními
problémy.

Je pravdou, že díky dnešní technice můžete být
na „dovolené“ a přitom stále pracovat. Můžete být
celé dny sám a díky sociálním sítím se osaměle
cítit nebudete. Může to ale nahradit setkání s přáteli, rodinou, nebo známými?
Doba, kdy si přátelé ani nemuseli volat a v pátek večer se sešli všichni „na jedno“ pod kaštany
na zahrádce oblíbené restaurace, je deinitivně
pryč. Pokud se chcete sejít, nejspíše proběhne vášnivá a duchapřítomná debata na facebooku nebo e-mailem, nad termínem a místem.
I přes upomínku v kalendáři (měsíc předem) se
na smluveném místě sejde třetina skalních. O nedělních rodinných obědech, kávě a následných
procházkách netřeba psát.
Soudržnost a lidskou vzájemnost je ještě cítit
ve vsích na Moravě. Tam k sobě mají lidé blíž
a snaží se udržet tradice zabijaček, masopustů
a různých veselic. Vzájemnou pomocí udržují

vztahy rodinné i sousedské. Ve městech se, oproti
tomu, často neznají ani sousedé na patře.
O mnoho závažnějším společenským tématem
je mizející mezigenerační poslání, úcta k rodičům,
jejich hodnotám a pocitech v současném světě.
Zejména generaci našich otců není věnována téměř žádná pozornost. Přitom jejich hodnoty „staré
školy“, za které se určitě není třeba stydět - jako
zkušenost, rozvážnost, tradice, poctivost, vztah
k domovu, ruční práce a lidský přístup je to, co
utvářelo dnešní mladou generaci.
Zeptáte-li se však mladých na jejich vzor, či hrdinu, paradoxně je jako první nenapadnou ti, kteří
byli a jsou jejich nepostradatelnou oporou po celý

život – totiž na jejich otce. Ani sami otcové se jako
vzory, díky změnám hodnot ve společnosti, často
necítí.
Tato neutěšená situace nemůže žádného ze
synů nechat chladným a co může potěšit více,
než pozvání a společné chvíle strávené u piva.
Piva vařeného tradiční metodou z nejlepších surovin – tak jak ho vaří ve Velkem Březně. Piva,
které ctí stejné hodnoty jako naši otcové. Takové
chvíle jsou těžko popsatelné, vzácné a nezapomenutelné.
Proto, dokud to jde, vezměte svého tátu
na Březňáka!
breznak.cz
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Afrodiziakum pro zamilované
Svatého Valentýna si bez
sladkostí a romantických
dárků nejde představit.
Servírujeme dezert
s granátovým jablkem.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | „Nejenom při oslavách svátku
všech zamilovaných oceníte, že granátové jablíčko je přírodním afrodiziakem!“
směje se Svatava Vašková, foodblogerka na mateřské dovolené. Její blog o jídle Coolinářka.cz a facebookové stránky
sledují tisícovky fanoušků. „Granátové
jablko patří mezi
tzv. superpotraviny s doslova blahodárnými účinky. Působí antioxidačně, hojivě,
pomáhá při léčbě
zánětů, upravuje
Granátové jablko zažívání a snižuje
je superpotravina. hladinu choleste-

Valentýnský minidezert Pavlova
s granátovým jablkem

maminka
na
mateřské
dovolené,
autorka
foodblogu
Svatava Vašková
rolu v krvi,“ vysvětluje foodblogerka.
„Navíc skvěle chutná v ovocných či zeleninových salátech, ale i jako doplněk
k sýrům či grilovanému masu,“ dodává
Východočeška, která o sobě říká, že je
blázen do jídla. „Nepouštím se do žádné
vysoké kulinařiny, chci, aby podle mých
receptů mohl vařit i úplný začátečník,“
prohlašuje Svatava Vašková a přidává
svůj tip na valentýnský minidezert Pavlova pojmenovaný po ruské baleríně.
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Suroviny: 2 vaječné bílky, špetka soli,
125 g cukru krupice, lžička vinného
nebo jablečného octa, 1/2 lžičky
kukuřičného škrobu, 200 ml smetany
ke šlehání, vanilkový cukr, semínka
granátového jablka.
Postup: Troubu předehřejte na cca
160 stupňů. Vaječné bílky nejprve
vyšlehejte se špetkou soli v tuhý sníh.
Nyní do něho postupně zašlehejte cukr
krupici tak, aby se každá dávka cukru
vždy zcela rozpustila. Nakonec do
hmoty krátce zašlehejte škrob a ocet.
Takto připravený tuhý lesklý sníh
přendejte do cukrářského sáčku s širší
zdobičkou a tvořte na plechu s pečicím
papírem srdíčka. Plech ihned přesuňte
do trouby a snižte teplotu na cca 110 stupňů. Plech v troubě umístěte do nejnižší
polohy. Pusinková srdíčka sušte asi 30 až 40 minut. V průběhu pečení často
otvírejte dvířka trouby. Pokud by začala hnědnout, snižte teplotu. Po upečení
pusinky nechte zcela zchladnout. Mezitím si vyšlehejte smetanu ke šlehání
s vanilkovým cukrem. Minidezert Pavlova ozdobte šlehačkou a semínky
granátového jablka a s láskou podávejte.
Více na: www.coolinarka.cz, foto: O. LITTERA
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Rok řemesel 2016: Je nutné
zlomit varující trend v Česku
Počet řemeslných
živností klesá. Nový
projekt to má změnit.
ČR | Ubývá odborných řemeslníků, naopak roste počet těch, kteří podnikají
bez kvalifikace, garance bezpečnosti,
nemluvě o kvalitě. Varující trend má
zlomit projekt Rok řemesel 2016. Spolupracuje na něm Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s 23 profesními spolky. Záštitu dala ministerstva, pomáhají i média. „Cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání
grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace. Vysvětluje, že
je třeba změnit zažité postupy úředníků,
smýšlení politiků i pohled veřejnosti.
Nový projekt chce z řemesla znovu učinit prestižní a respektovanou profesi.
INZERCE

Na krb si troufnu, ale na kachlová kamna zatím ještě ne, říká Matěj Továrek
Obor kamnář je jedním
z těch, které se daří
vzkřísit. Na Střední
odborné škole stavební
a zdravotnické v Praze na
Jarově jej třetím rokem
studuje Matěj Továrek.
Proč chcete být kamnář?
Odjakživa mám rád oheň,
tak jsem do toho šel,
i když u nás doma se
tomu nikdo nevěnoval.
Našel jsem si obor na
internetu. V ročníku je nás celkem pět kamnářů. V létě budu
končit a pak si dodělám nástavbu, abych měl maturitu.
Učí vás ve škole specialisté?
Tři roky získáváme zkušenosti od prezidenta Cechu kamnářů. Je
perfektní, kamna a krby staví celý život.

Co po škole plánujete?
Vlastní firmu, ale musím mít tři roky praxi, abych získal
živnostenský list. Takže nejdřív někam nastoupím a budu sbírat
zkušenosti. Už jsem v rámci školní praxe postavil kamna i krby –
těch asi dvacet. Na krb si troufnu, na kachlová kamna ještě ne.
Jaký si představujete po nástupu do práce plat?
Minimální mzda začínajícího kamnáře je 13 500 korun. Není to
moc, ale se zvyšující se praxí a umem pak roste.
Co vás nejvíc na práci kamnáře baví?
To, že každá stavba je jiná, každý zákazník chce něco jiného.
Taky to, že moje stavba jim vydrží celý život, několik generací.
Je o kamna a krby v nynější době zájem?
Dnes už ano, ale v 60. letech se obor kamnář dokonce přestal na
školách vyučovat. Od roku 1995 ale krby a kamna znovu přišly
do módy. Když lidé staví dům, chtějí cítit i vidět oheň, proto „letí“
hlavně krby. Takový obyčejný krb dneska vyjde na třicet čtyřicet
tisíc, za dva dny je postavený.
(jos)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Tahanice o Ferdu i Golema aneb
Kreslení hrdinové v soudní síni

Kapela Olympic:
Hit Dynamit
vznikl omylem

Legendární animovaná dvojice pejsek
a kočička se už na jaře vrátí v nových
příbězích. Autoři připravované knihy
se dohodli s majiteli autorských práv.
V případech jiných známých českých
postaviček ale musel rozhodovat až soud.
 JOSEF HORA

O Ferdu mravence
neměla televize
zájem

Komunikační šum stojí za vznikem
písničky Dynamit, kterou Olympic
natočil 30. ledna 1970. Autor hudby
Petr Janda předal textaři Zdeňku Rytířovi kazetu s melodiemi k otextování. Na kazetě zůstala i jedna zapomenutá nahrávka. „Byli jsme domluveni na čtyřech písničkách, ale Zdeněk
ve svém uměleckém rozmachu otextoval i tu zapomenutou,“ odkryl Janda na rádiu Český Impuls AM 981.

Dynamit, dynamit, udělá bum,
dynamit, dynamit, rozboří dům...

K výročí 129 let od narození Josefa Čapka vyjdou v březnu nové příběhy jím stvořených postaviček pejska a kočičky. Autorská práva na ně stále mají Čapkovi potomci,
protože práva na literární dílo se uvolní vždy 70 let
od úmrtí autora. V případě Josefa Čapka je to komplikovanější. Zemřel zřejmě mezi 13. a 15. dubnem 1945
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, tělo se ale nenašlo a úředně byl prohlášen za mrtvého až 30. dubna
1947. Takže práva na jeho díla se uvolní až v příštím roce.
„S majiteli autorských práv Josefa Čapka jsem se již dohodl, že příběhy mohu vydat. Za autorská práva jim nic
platit nebudu,“ potvrzuje jeden z autorů knihy Vlastimil
Peška, ředitel brněnského divadla Radost. O konkrétních detailech se ale ještě podle něj jedná. V divadle,
které řídí, se už 30 sezon hrají loutkové příběhy pejska
a kočičky. Za ně ale divadlo platit musí. „Představení je
na programu zhruba pětkrát do roka. Za jedno uvedení
platíme dědicům práv asi tisíc korun,“ přibližuje ředitel.

Golem musel
zmizet
Letitý spor
o Spejbla a Hurvínka

FOTO: ARCHIV MAFRA
FOTO

Původně zněl Dynamit jinak. Písnička měla pomalé tempo. Až při zkoušení Jandu napadlo, že by ji mohli
hrát jako rokenrol. „Finální aranž
pak absolutně neodpovídala původní
předloze,“ zavzpomínal Janda. Pro
odlehčení do nahrávky vložil tikání
budíku a výbuch.

Na pultech se poprvé jako komiks objevil před 83 lety, přesně 1. ledna 1933,
a jeho duchovním otcem i tvůrcem
byl výtvarník Ondřej Sekora. Když
v 80. letech neměla Československá televize o seriál s Ferdou
zájem, natočili ho v Německu. Práva
na Ferdu mravence nakonec získala
manželka Ondřeje Sekory mladšího
Dagmar, která ale nedávno zemřela
a práva teď vlastní její sestra Jana Kolar.

Nové příběhy
pejska a kočičky

Osm let trval soudní spor o vlastnictví loutek Spejbla s Hurvínkem.
O autorská práva
se soudilo město
Plzeň s majitelkou ochranných
známek Helenou
Štáchovou, dnešní
ředitelkou
Divadla S+H.
„Josef Skupa byl sice
duchovním otcem obou
postav, ale nebyl autorem jmen a postav loutek.
Autorská práva, která vlastní
město Plzeň, platí na Skupovy
hry,“ vysvětlila ředitelka divadla Helena Štáchová.

(Hudba: Petr Janda,
text: Zdeněk Rytíř)
Jak vznikla písnička Karla Štědrého a Jiřího Suchého Takový je život (Potkal potkan potkana), uslyšíte
dnes v 11:30 na rádiu Český Impuls.
Bonusovou stanici Ráááádia Impuls
naladíte na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Soud v roce 2010 rozhodl, že práva na pokterou
dobu Golema, ktero
všichni známe ze
z
slavných filmů Císařův
císař,
pekař a Pekařův císař
patří Dagmar Dományové, dědičce tvůrce
hliněného obra, sochaře
sochař
Jaroslava Horejce.
A rozjel se kolotoč. Pražské muzeum voskových figurín
muselo po soudním procesu zaplatit za užívání Golema
50 tisíc, s dalšími firmami došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Golem zmizel z mnoha míst, kde se nepodařilo
jeho vystavení „legalizovat“ s dědici. Do skladu ho schovalo například Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Soudní spory se rozhořely i kvůli postavičce Krtečka. Jeho autor Zdeněk Miler
by se 21. února dožil 95 let. Více čtět
čtěte
v příštím vydání týdeníku 5plus2.

INZERCE

Půjčka s bonusem



až
 

Volejte ZDARMA

800 700 709

25.000 Kč

za řádné splácení

více na www.proicredit.cz

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.






Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. února 2016

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.15
O tlustém pradědečkovi 7.50 Úsměvy
V+W 8.30 Nejlepší trapasy 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Voděnka
14.10 Limonádový Joe aneb Koňská
opera
15.45 Neobyčejné životy
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.50
8.20
9.35
11.25
12.00
14.00
15.15
17.55
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě
(22)
Monstra vs. vetřelci (8)
Myšák Stuart Little (4)
Looney Tunes: Úžasná show II (2)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (9)
Brémští muzikanti
Náhodný milionář
Volejte Novu
Než si pro nás přijde
Výměna manželek IV
Příběh rytíře
Méďa Béďa
Komedie N. (Zél./USA, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

6.30
6.55
7.25
7.55
9.15
11.15
13.20
15.20
16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
Superhrdinové: Batman do ligy!
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (1)
Autosalon
Danielle Steelová: Vzkaz
z Vietnamu (2/2)
Romantický film (USA, 1993)
Bella a nesplněný sen
Romantický film (N, 2012)
Tajemství velryb (2/2)
Přístav (43)
Vraždy v Midsomeru IX
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.10 Gilmorova děvčata (15) 5.55 V těle boubelky
VI (9) 6.45 Zlato v Black Hills 8.50 Můj přítel Monk
VI (9) 9.45 Odložené případy VII (12) 11.00 Gilmorova děvčata (16) 11.55 Malí válečníci, akční anim.
film (USA, 1998) 14.00 Mars útočí!, parodie (USA,
1996) 16.05 Podfukáři, thriller (USA/Fr., 2013) 18.15
Zachraňte Willyho 2, dobr. film (USA, 1995) 20.00
Soukromá válka pana Wilsona, drama (USA, 2007)
22.10 Poslední pevnost, thriller (USA, 2001) 0.40
Záblesk ve tmě, thriller (USA, 1994)

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 Nejchytřejší Čech
21.40 Gympl
Komedie (ČR, 2007). Hrají
T. Vorel ml., J. Mádl, E. Holubová,
T. Matonoha, J. Schmitzer. Režie
T. Vorel
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Nebezpečný klient
Drama (USA, 1994). Hrají
S. Sarandonová, B. Renfro,
T. L. Jones, A. LaPaglia,
M. L. Parkerová
1.30 Bolkoviny
2.20 Banánové rybičky
3.00 Sama doma
4.30 Bydlení je hra
4.55 Evergreeny Gustava Broma
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.30 Ztraceni (13) 8.20 Legenda (1, 2) 10.10 Firefly
(14) 11.10 Skladiště 13 III (10) 12.10 Top Gear 2011 (3)
13.15 Divoký víkend Beara Gryllse (1) 14.15 Simpsonovi II (1) 14.45 Simpsonovi II (2) 15.15 Simpsonovi
II (3) 15.45 Simpsonovi II (4) 16.15 Re-play 16.50
Applikace 17.20 Hrajeme s Alim 17.55 Simpsonovi II
(5) 18.30 Simpsonovi II (6) 18.55 Simpsonovi II (7)
19.30 Simpsonovi II (8) 20.00 Spratci na zabití,
komedie (USA, 2011), hrají: J. Hill, M. Records,
S. Rockwell a další 21.50 Já, mé druhé já a Irena,
komedie (USA, 2000), hrají: J. Carrey, R. Zellwegerová, Ch. Cooper, A. Anderson a další 0.15 Re-play
0.45 Applikace 1.20 Hrajeme s Alim

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

20.20 Letopisy Narnie: Princ Kaspian
Fantasy film (USA, 2008). Hrají
B. Barnes, G. Henleyová, S. Keynes, W. Moseley, A. Popplewellová. Režie A. Adamson
23.10 Nákaza
Sci-fi film (USA, 2011). Hrají
M. Cotillardová, M. Damon,
L. Fishburne, J. Law, K. Winsletová. Režie S. Soderbergh
1.05 Noc hrůzy
Horor (USA, 2011). Hrají A. Yelchin, C. Farrell, T. Collettová,
D. Tennant, I. Pootsová. Režie
C. Gillespie
2.55 Prásk!
3.25 Áčko
4.20 DO-RE-MI
5.10 Novashopping

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011). Hrají
V. Diesel, P. Walker, D. Johnson
a další. Režie J. Lin
0.45 Mutant 2
Sci-fi horor (USA, 1998). Hrají
M. Madsen, N. Henstridgeová,
M. Helgenbergerová, M. Williamson a další. Režie P. Medak
2.40 Vraždy v Midsomeru IX
Láska až za hrob. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye
4.15 Rambo III
Akční film (USA, 1988). Hrají
S. Stallone, R. Crenna, K. Smith
a další. Režie P. MacDonald

8.30 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Ninjago 10.10
Astro Boy II (19) 10.35 Výměna manželek USA VIII
(4) 11.30 To je vražda, napsala IX (13) 12.25 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (4) 13.20 Jamie vaří super
rychlovky (8) 13.50 To je vražda, napsala IX (14)
14.45 Doktor z hor: Nové příběhy VII (5) 15.40
Most u Remagenu 18.05 Jamie vaří super rychlovky (9) 18.30 Výměna manželek USA VIII (5) 19.25
Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (13) 21.10 Hawaii
5-0 V (13, 14) 22.10 Normal 0.05 Dobrá manželka
V (15) 0.55 Já, mé druhé já a Irena, komedie (USA,
2000), hrají: J. Carrey, R. Zellwegerová, Ch. Cooper,
A. Anderson a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (20) 8.45 Rychlá
kola (2) 9.15 Šipky - Premier League Darts 2016
11.50 Newcastle Falcons - Leicester Tigers 13.45
Magazín NBA Action (17) 14.35 Kobra 11 (2) 15.30
Star Trek: Nová generace (20) 16.25 Ripleyho věřte
nevěřte III (4) 17.20 Přijíždí jezdec, western (USA,
1978) 19.25 Star Trek: Nová generace (21), seriál
(USA, 1990) 20.20 Star Trek: Nemesis, sci-fi film
(USA, 2002) 22.30 Nejbližší příbuzenstvo, akční
film (USA, 1989) 0.30 K.O. Night (725)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 114

neděle 14. února 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.35
15.15
16.00
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Neobyčejné životy 7.20 Limonádový Joe aneb
Koňská opera 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Dynastie Nováků

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Bronzová koruna
Perly a růže
Sedm žen Alfonse Karáska
Alfons Karásek v lázních
Hříchy pro pátera Knoxe (4/10)
Brácha za všechny peníze
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vejška
Komedie (ČR, 2014). Hrají
T. Vorel ml., J. Mádl, E. Josefíková
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Samotáři
Komedie (ČR, 2000)
23.40 Komisař Moulin
1.05 Manéž Bolka Polívky
2.20 Banánové rybičky

NOVA
6.30
6.55
7.20
7.45
8.10
8.40
9.55
10.30
11.55
13.35
15.15
17.05
19.30
20.20
21.30
22.10
0.40
1.25
1.55
2.40

Jake a piráti ze Země Nezemě
(23)
Monstra vs. vetřelci (9)
Myšák Stuart Little (5)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (10)
Sněhurka
Zvěřinec
Gympl s (r)učením omezeným
(62)
Hříšný tanec 2
Hop - a je tu lidoop
Byl jednou jeden polda
Na sv. Valentýna
Romantická komedie (USA, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (2)
Milej kluk. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
Střepiny
Skandální odhalení
Drama (USA, 1994)
Kriminálka Las Vegas IV
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč

Prima
6.35
7.05
8.05
9.15
9.50
11.00
11.45
12.20
14.25
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.55
1.55
2.55

Astro Boy II (20)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (1, 2)
Tajemství války (16)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (8)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (12)
Přístav (44)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru IX
Krimiseriál (VB, 2006)
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (2)
Mimo realitu. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Láska nezná hranic (1/2)
Drama (N, 2009). Hrají A. Klingová, H. W. Meyer, M. Köberlin
Zrozeni k zabíjení? V (6)
Tajemství války (16)
Vraždy v Midsomeru IX

Nova Cinema
5.25 Malí válečníci 7.10 Zachraňte Willyho 2 9.00
Náhodný milionář 11.05 Méďa Béďa 12.35 Příběh
rytíře, dobr. film (USA, 2001) 15.10 Letopisy Narnie:
Princ Kaspian 18.05 Vražedná práva (2, 3) 20.00
Trust, thriller (USA, 2010) 22.05 Návrat do domu
hrůzy, horor (USA, 2007) 23.40 Laskavý dotek II
(3) 0.25 Vražedná práva (2)

Prima cool
7.15 Ztraceni (14) 8.05 Souboj bijáků (6) 9.05 Applikace 9.40 Re-play 10.15 Firefly (15) 11.10 Skladiště
13 III (11) 12.10 Top Gear 2011 (4) 13.15 Divoký víkend
Beara Gryllse (2) 14.15 Simpsonovi II (5-8) 16.15
Spratci na zabití 17.55 Simpsonovi II (9, 10) 18.55
Simpsonovi II (11) 19.30 Simpsonovi II (12) 20.00
Kull dobyvatel 22.05 Dexter VIII (6) 23.15 Souboj
bijáků (6) 0.15 Cinema Tipy 0.45 Shorts

Prima Max
12.00 To je vražda, napsala IX (14) 12.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (5) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (9) 14.20 To je vražda, napsala IX (15) 15.20 Doktor z hor: Nové příběhy VII (6) 16.15 Hawaii 5-0
V (13, 14) 18.05 Jamie vaří super rychlovky (10) 18.30
Výměna manželek USA VIII (6) 19.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (5, 6) 22.10
Rychle a zběsile 5 0.50 Dobrá manželka V (16)

pondělí 15. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55 Otec
Brown II 10.45 Decentní večer 11.25
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 V
14.45 Nádraží
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení II (7/8)
Krádež století. Krimiseriál (ČR,
2015). Hrají O. Vetchý, M. Hanuš
21.10 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.45
0.00
0.55
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2970)
Na vodě (2)
Krok za krokem III (6)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (10)
Odložené případy VII (13)
Lovci zločinců III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (459)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (20)
Ulice (2971)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Světová invaze
Akční film (USA, 2011). Hrají
A. Eckhart, M. Rodriguez
Atentát (14)
Šancja. Krimiseriál (ČR, 2015)
Černá listina II (20)
Lovci zločinců III (14)
Mentalista III (20)
Střepiny

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40

Astro Boy II (21)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (3)
M.A.S.H (209-211)
Castle na zabití IV (9)
Místo činu: Mnichov (15)
Policie Hamburk IV (6)
Komisař Rex V (7)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (10)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Sen
jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (45)
Že by láska. Komediální seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (15)
Policie Hamburk IV (6)

Nova Cinema
6.40 Klub odložených žen 8.25 Burani ve městě
10.30 Corrina, Corrina 12.45 Na sv. Valentýna 15.25
Hop - a je tu lidoop 17.00 Dej si pohov, kámoši,
komedie (USA, 1993) 19.00 Gilmorova děvčata (17)
20.00 Světák, komedie (USA, 2006) 22.00 Police
Story III, akční film (HG, 1992) 0.00 Policajt z New
Yorku (7) 0.45 Vražedná práva (2)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (14) 9.55 Futurama VI (4)
10.20 Jmenuju se Earl IV (15) 10.50 Hvězdná brána
(8) 11.50 Top Gear 2011 (3) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(16) 13.25 Simpsonovi II (9-12) 15.25 Applikace
15.55 Futurama VI (5) 16.25 Hvězdná brána (9)
17.20 Bylo nebylo II (12) 18.20 Simpsonovi II (13-16)
20.15 Poslední loď (1) 21.25 Teorie velkého třesku
V (22) 22.00 Misfits: Zmetci V (4) 23.10 Smrtící lék

Prima Max
10.50 Výměna manželek USA VIII (6) 11.45 To je vražda, napsala IX (15) 12.40 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (6) 13.35 Jamie vaří super rychlovky (10) 14.05 To
je vražda, napsala IX (16) 15.00 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (7) 15.55 Kull dobyvatel 17.55 Jamie vaří
super rychlovky (11) 18.25 Výměna manželek USA VIII
(7) 19.20 Vítejte doma IX (15) 20.15 Rodinka na tripu
22.15 Nejdelší den (1/2) 0.15 Spravedlnost v krvi V (9)

úterý 16. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 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 V
14.45 Beruška
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.20 Hercule Poirot
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Na stopě
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
9.00
9.20
10.15
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.50
23.35
0.30
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2971)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (11)
Odložené případy VII (14)
Lovci zločinců III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(460)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (21)
Ulice (2972)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (631)
Nejsem na odpis. Seriál (ČR, 2016).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý
Víkend
Kriminálka Miami X (2)
Černá listina II (21)
Lovci zločinců III (15)
Mentalista III (21)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.50
23.50
1.40
2.25

Astro Boy II (22)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (4)
M.A.S.H (211-213)
Castle na zabití IV (10)
Místo činu: Mnichov (16)
Policie Hamburk IV (7)
Komisař Rex V (8)
Sissi. Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978). Hrají
R. Hrušínský, J. Abrhám a další
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (16)
Policie Hamburk IV (7)
Komisař Rex V (8)

Nova Cinema
9.15 Můj přítel Monk VI (10) 10.05 Odložené případy VII (13) 11.25 Dej si pohov, kámoši 13.20 90210:
Nová generace II (19) 14.10 Gilmorova děvčata (17)
15.25 Hříšný tanec 2 17.00 Doktorka z Dixie IV (7)
18.00 V těle boubelky VI (10) 18.55 Gilmorova děvčata (18) 20.00 Lavina 21.55 Mistr zločinu 23.40
Policajt z New Yorku (8) 0.30 Incident

Prima cool
10.20 Jmenuju se Earl IV (16) 10.50 Hvězdná brána
(9) 11.50 Top Gear 2011 (4) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(17) 13.25 Simpsonovi II (13-16) 15.25 Teorie velkého
třesku V (22) 15.55 Futurama VI (6) 16.25 Hvězdná
brána (10) 17.20 Bylo nebylo II (13) 18.20 Simpsonovi II (17-20) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší
z Británie (2) 21.25 Teorie velkého třesku V (23)
21.55 Partička 22.50 Mládí v hajzlu 0.40 Partička

Prima Max
11.45 To je vražda, napsala IX (16) 12.40 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (7) 13.35 Jamie vaří super
rychlovky (11) 14.05 To je vražda, napsala IX (17)
15.00 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8) 15.55
Rodinka na tripu 17.55 Jamie vaří super rychlovky
(12) 18.25 Výměna manželek USA VIII (8) 19.20
Vítejte doma IX (16) 20.15 Království prstenu (1/2)
22.15 Černá labuť 0.20 Spravedlnost v krvi V (10)

středa 17. února 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 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 V
14.45 Úklid
15.00 Kojak
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
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Rozsudek II

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45

0.35
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2972)
Ordinace v růžové zahradě 2 (631)
Krok za krokem III (7)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (12)
Odložené případy VII (15)
Lovci zločinců III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (461)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (22)
Ulice (2973)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (11)
Do hlubiny 2
Akční film (USA, 2009). Hrají
Ch. Carmack, L. Vandervoortová,
M. Monroeová, M. Thomasonová
Lovci zločinců III (16)
Mentalista III (22)
Krok za krokem III (7)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
2.35

Astro Boy II (23)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (5)
M.A.S.H (213-215)
Castle na zabití IV (11)
Místo činu: Mnichov (17)
Policie Hamburk IV (8)
Komisař Rex V (9)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (12)
Krimiseriál (USA, 2012)
Rosamunde Pilcherová: Ať
půjdeš kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (46)
Modelka na půl úvazku. Komediální seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (17)
Policie Hamburk IV (8)

Nova Cinema
10.05 Odložené případy VII (14) 11.00 V těle boubelky VI (10) 12.15 90210: Nová generace II (20) 13.00
Doktorka z Dixie IV (7) 14.00 Gilmorova děvčata (18)
15.20 Lavina 17.05 Doktorka z Dixie IV (8) 18.00
V těle boubelky VI (11) 19.00 Gilmorova děvčata (19)
20.00 Manželská klec 21.50 Jarní prázdniny 23.35
Policajt z New Yorku (9) 0.25 Jarní prázdniny

Prima cool
10.50 Hvězdná brána (10) 11.50 Top Gear speciál: To
nejlepší z Británie (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV (18)
13.25 Simpsonovi II (17-20) 15.25 Teorie velkého
třesku V (23) 15.55 Futurama VI (7) 16.25 Hvězdná
brána (11) 17.20 Bylo nebylo II (14) 18.20 Simpsonovi II (21, 22) 19.20 Simpsonovi III (1, 2) 20.15 Kdo
uspěje? II (4) 21.25 Teorie velkého třesku V (24)
21.55 Partička 22.45 Hory mají oči 0.55 Partička

Prima Max
11.45 To je vražda, napsala IX (17) 12.40 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (8) 13.35 Jamie vaří super
rychlovky (12) 14.05 To je vražda, napsala IX (18)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9) 16.00 Království prstenu (1/2) 17.55 Jamie vaří super rychlovky (13) 18.25 Výměna manželek USA VIII (9) 19.20
Vítejte doma IX (17) 20.15 Pokání 22.45 Mládí
v hajzlu 0.35 Spravedlnost v krvi V (11)

čtvrtek 18. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.45 Kojak 11.40
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 V
14.45 Medvěd
15.05 Kojak
15.55 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 Nejlepší trapasy
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.45 Taggart
23.35 Motiv
0.20 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.20

0.05
1.00
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2973)
Výměna manželek
Krok za krokem III (8)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (13)
Odložené případy VII (16)
Lovci zločinců III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (462)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (23)
Ulice (2974)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (632)
Prásk!
Příkaz k popravě
Akční film (USA/Kan., 1990).
Hrají J.-C. Van Damme, C. Gibbová, R. Guillaume
Lovci zločinců III (17)
Mentalista III (23)
Krok za krokem III (8)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.45
0.45
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (24)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (6)
M.A.S.H (215-217)
Castle na zabití IV (12)
Místo činu: Mnichov (18)
Policie Hamburk IV (9)
Rybí válka. Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (10)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (13)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Hanna a její
narozeniny
Romantický film (N, 2008)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (18)
Policie Hamburk IV (9)
Komisař Rex V (10)

10.15 Odložené případy VII (15) 11.10 V těle boubelky
VI (11) 12.25 90210: Nová generace II (21) 13.10 Doktorka z Dixie IV (8) 14.05 Gilmorova děvčata (19)
15.20 Manželská klec 17.00 Doktorka z Dixie IV (9)
17.55 V těle boubelky VI (12) 18.55 Gilmorova děvčata (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (7, 8)
21.50 Coach Carter 0.30 Policajt z New Yorku (10)

Prima cool
10.55 Hvězdná brána (11) 11.55 Kdo uspěje? II (4)
12.55 Jmenuju se Earl IV (19) 13.25 Simpsonovi II
(21, 22) 14.25 Simpsonovi III (1, 2) 15.25 Teorie velkého třesku V (24) 15.55 Futurama VI (8) 16.25
Hvězdná brána (12) 17.20 Bylo nebylo II (15) 18.20
Simpsonovi III (3-6) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku VI (1) 22.00 Až do smrti 0.15 Nejsem
do tebe blázen (5) 0.45 Vraždy mýtů zbavené II (5)

Prima Max
10.05 Výměna manželek USA VIII (9) 11.00 To je vražda, napsala IX (18) 12.00 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (9) 12.55 Jamie vaří super rychlovky (13) 13.20 To
je vražda, napsala IX (19) 14.20 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (10) 15.15 Zná ji jako svý boty 17.55 Jamie
vaří super rychlovky (14) 18.25 Výměna manželek
USA VIII (10) 19.20 Vítejte doma IX (18) 20.15 Kulový
blesk 22.05 Hory mají oči 0.15 Spravedlnost v krvi V

pátek 19. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.45 Kojak 11.40
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 V
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (7/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (26/39)
Slavnost. Krimiseriál (ČR, 2000).
Hrají T. Töpfer, A. Antalová
21.30 13. komnata Nadi Urbánkové
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Hitparáda televizní zábavy
23.45 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 DoktorKA

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
1.00
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2974)
Ordinace v růžové zahradě 2 (632)
Krok za krokem III (9)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (14)
Odložené případy VII (17)
Lovci zločinců III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (463)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (24)
Ulice (2975)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Souboj Titánů
Akční film (USA, 2010). Hrají
S. Worthington, G. Artertonová
Skála
Akční film (USA, 1996). Hrají
S. Connery, N. Cage, E. Harris
Atentát (14)
Šancja. Krimiseriál (ČR, 2015)
Lovci zločinců III (18)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
23.05
1.05
2.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (25)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (7)
M.A.S.H (217-219)
Castle na zabití IV (13)
Místo činu: Mnichov (19)
Policie Hamburk IV (10)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (11)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (14)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Cesta k tobě
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Smrtonosná past
Akční film (USA, 1988). Hrají
B. Willis, A. Godunov, A. Rickman
Hitman
Akční thriller (USA/Fr., 2007).
Hrají T. Olyphant, O. Kurylenková
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (19)

8.55 Můj přítel Monk VI (13) 9.45 Odložené případy
VII (16) 10.40 V těle boubelky VI (12) 11.50 Doktorka
z Dixie IV (9) 12.45 Gilmorova děvčata (20) 14.05
Námořní vyšetřovací služba (7) 15.00 Námořní vyšetřovací služba (8) 15.55 Bílí vlci 17.55 V těle boubelky
VI (13) 18.55 Gilmorova děvčata (21) 20.00 Fotr je lotr
22.15 Holky to chtěj taky 0.00 Policajt z New Yorku

Prima cool
8.50 Vítejte doma IX (18) 9.45 Futurama VI (8)
10.15 Jmenuju se Earl IV (19) 10.40 Hvězdná brána
(12) 11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl IV (20)
13.25 Simpsonovi III (3-6) 15.25 Teorie velkého
třesku VI (1) 15.55 Futurama VI (9) 16.25 Hvězdná
brána (13) 17.20 Bylo nebylo II (16) 18.20 Simpsonovi III (7-10) 20.15 Legenda (3) 21.15 Legenda (4)
22.10 Čelisti 2 0.40 Vraždy mýtů zbavené II (6)

Prima Max
12.00 To je vražda, napsala IX (19) 12.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (10) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (14) 14.20 To je vražda, napsala IX (20) 15.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11) 16.10 McBride: Padlý
idol 17.55 Jamie vaří super rychlovky (15) 18.25 Výměna manželek USA VIII (11) 19.20 Vítejte doma IX (19)
20.15 Útěk v řetězech 22.15 12 opic (3) 23.10 American Horror Story: Asylum (1) 0.05 Spravedlnost v krvi

18 12. února 2016

KDO UVAŘÍ?
Pondělí: Anna Kulíšková (67)

Vdova v důchodu byla
25 let učitelkou v autoškole. Řídila i autobus. Anna bydlí v podkrovní garsonce na
Žižkově. Zajímá ji
chov ušlechtilých koček, hospodský mariáš, cestování a pěší
turistika. Ráda připravuje babiččinu horskou „žebráckou“ kuchyni z brambor,
hub a zelí. Nesnáší tykev, dýni, špenát,
lilek, cuketu, mořské plody, ryby a slepici. Nejí sladké a nepije alkohol.
Úterý: Peter Slováček (41)

Pochází ze Slovenska,
ale sedm let žije v Praze, teď v Libni. Živí se
jako skladník a chodí
na brigády do hypermarketu na pokladnu.
Je rozvedený a má třináctiletou dceru na Slovensku. Rád připravuje klasická jídla, jako je vepřo knedlo zelo nebo řízek. Chutná mu česká
kuchyně, má rád ovocné poháry, tvarohové buchty, palačinky a ovocné řezy.
Nesnáší špenát, mořské plody a jitrnici.
Středa: Kristýna Dvořáková (31)

Žije s přítelem v Letňanech v bytě s balkonem. Studovala v Anglii, pracuje jako ředitelka CK zaměřené na
Chorvatsko. Miluje
adrenalinové sporty:
V létě jezdí divokou vodu, má ráda jachting, moře, v zimě hory a lyžování. Občas si zajede na kole, jezdí na bruslích,
běhá. Relaxovat chodí na hodiny jógy.
Často jí saláty s masem, rýžové nudle
na čínský způsob, miluje vepřové koleno s křenem a hořčicí, sushi s lososem,
olivy a kyselé okurky od maminky. Nesnáší vnitřnosti, má alergii na ořechy.
Čtvrtek: Lubomír Pondělíček (32)

Je z Řevničova u Nového Strašecí. Vystudoval poštovní školu a
patnáct let pracuje na
České poště. Je rozvedený a žije s přítelkyní. Má rád tenis, občas
si s přáteli zajde na bowling, o víkendu
vaří. Nejvíc si pochutná na guláši se šesti knedlíky. Nesnáší koprovou omáčku.

Pátek: Petr Beránek (54)

Třicet let je zaměstnancem pohřební služby.
Je vdovec a má dvě dospělé dcery a vnoučata. Petr žije v domě se
zahradou v Kamenných
Žehrovicích.
Baví ho zahradničení a práce na domě.
Občas si zajde do posilovny. V létě rád
sjíždí řeky. S oblibou připravuje maso.
Má rád skoro vše, v jídle není vybíravý.
Nesnáší jen koprovou omáčku.

Česká republika

Pohřebák Petr: Škoda
vařit, vždyť nedojedli
Pořad Prostřeno! v Praze
a středních Čechách
bude bez hádek, taktika
ale zavládne vrchovatě.
ČR | Důchodkyně Anna se s ničím nepáře. Hned v pondělí v pořadu Prostřeno!
na Primě svérázně prohlásí: „Strčit ptáka do rozpálený trouby, to není žádný
umění, to umí každej blbec, ale vrazit
tam buchtu, to je machrovina.“ Jadrná
žena láteří a kleje. „Budete to muset vypípat,“ upozorňuje předem. Do moučníku patří cukr, ale hosté Anny mají
smůlu, „protože jsem tlustá dost,“ říká.
Úterní zábavu u Slováka Petera potáhnou Anna, Kristýna i druhý Petr, takže
řeč nestojí. Hosty však zklame, že na jídelníčku nebudou autentické slovenské
pochoutky.
Sportovkyně Kristýna má ráda lehčí
moderní kuchyni. „Tohle menu by mělo
vyhrát, protože je nejlepší,“ cítí se silná.
Jenže večer se nevyvíjí podle hostitelčiných představ: „Mrkev v salátu je syrová a tvrdá, losos smrdí rybinou.“ Prostě
ve středu se už začíná taktizovat.

Petr (uprostřed) podá v pátek přípitek z pohřební urny. Jak jinak, vždyť už
třicet let pracuje se smrtí.
FOTO | FTV PRIMA
U manažera Lubomíra se ve čtvrtek
každý těší na „pořádný kus flákoty“.
Beef stroganoff zklame Petera, ocení ho
Kristýna, ale pro Petra a Annu je pravé
svíčkové do omáčky s příchutí okurek
škoda, více by ocenili biftek.
Pohřebák Petr vsadí v pátek na svůj
černý humor a plněnou kachnu. Přípitek
podá stylově v urně. „Umím pár jídel
a ta točím dokola,“ zhodnotí své kulinář-

ské zkušenosti. Vsadí na játrovou paštiku, pórkovou polévku, pečenou kachnu
i na větrník. Podle Anny je paštika tragédie, podle Petera je nedochucená. Zato
pórkovou „vystřihne“ perfektní. „Stejně nedojedli, škoda pro ně vařit,“ povzdechne si zpocený a zmožený hostitel
Petr. Kdo vyhraje 50 tisíc korun? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
(idub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Škeble v troubě
Falešné mušle by byly dobré například i
z telecí pečeně, v receptu využijeme
zbytky masa, třeba od oběda.
Ingredience: 2 až 3 lžíce mletého vařeného (nebo pečeného) kuřecího masa,
1 lžíce bešamelu, petrželka nebo pažitka, citronová šťáva, citronová kůra, sůl,
pepř, špetka muškátového květu nebo
oříšku, máslo, troška vývaru (na zředění), formičky (buď pravé mušle nebo koketky). Postup: Petrželku nebo pažitku
nakrájíme nadrobno, maso a další suroviny smícháme na kaši, popřípadě zředíme vývarem, jestli je třeba. Vzniklou
hmotou kromě másla naplníme nahusto
formičky (ideálně velké mušle) vymazané tukem, navrch položíme kousek másla a dáme zapéct do trouby, až povrch
zezlátne.

Kuřecí špalíčky v anglické slanině se
šťouchanými brambory

Ingredience: 750 g vykostěných kuřecích stehenních řízků, 200 g plátků anglické slaniny, 500 ml smetany, 1 kg
brambor, ořech másla, jarní cibulka,
sůl, pepř. Postup: Kuřecí stehenní řízky osolíme a opepříme. Každý řízek zabalíme jako malou roládu do dlouhého
plátku slaniny a vložíme do zapékací
mísy. Takto postupujeme se všemi kousky masa. Následně celé zalijeme dostatečným množstvím smetany, aby maso
bylo do poloviny ponořené, a dáme péct
do trouby. Oloupeme si brambory a nakrájíme je na drobné kostky. Dáme vařit do osolené vody. Až budou brambory uvařené, slijeme a necháme odpařit.
Do brambor přidáme trochu másla
a rozšťoucháme je. Na závěr přidáme do
brambor najemno nasekanou jarní cibulku a listovou petržel.

Domácí šátečky
Podobný recept připraví v pondělí také
paní Anna, mladý hostitel Luboš ale
svůj dezert více nazdobí.
Ingredience: 600 g listového těsta, 2 jablka, 1 skořicový cukr, 1 hrst rozinek,
mandlí a vlašských ořechů, 1 hrnek
rumu, domácí meruňkový džem, 1 vejce, čokoláda na vaření. Postup: Listové
těsto rozválíme na třímilimetrovou
tloušťku, vykrajovátkem vykrojíme kolečka o průměru 8 cm. Jablka oloupeme, nastrouháme, přidáme skořicový
cukr, rozinky (mohou být dopředu namočené v rumu), nadrcené mandle a ořechy. Vytvořenou směs promícháme. Do
poloviny vykrojených koleček vkládáme připravenou směs. Do druhé poloviny vkládáme meruňkový džem. Okraje
spojíme a šátečky pomažeme rozšlehaným vejcem. Pečeme 20 minut na
200 °C. Hotové šátečky namáčíme do
rozehřáté čokolády.
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Při plese na emancipaci zapomeňte
Odborník na vizáž a styling oblečení Petr Lukeš vysvětluje, jaká pravidla dodržovat při přípravě na bál
5plus2
■ RÁDCE

Hodinky, byť sebevíc
drahé, si s sebou neberte

Petr Lukeš

Čtěte pozorně pozvánku,
ať víte, co hostitel žádá
„Při volbě oblečení bychom se v první
řadě měli řídit tím, co po nás žádá hostitel. Co se týče šatů pro dámy, na pozvánce bychom se měli dopátrat, zda se na
události vůbec vyžadují takzvané velké
večerní. Na většině akcí by měl být dopředu stanovený nějaký dress code. Jsou
dvě možnosti. První je doslovná, kdy na
pozvánce stojí, že se vyžaduje například
černý oblek. V druhém případě, který je
klasičtější, se používají anglické zkratky
jako black tie nebo white tie, které určují, co se od nás čeká za oblečení.“

Feminismus nechte
stranou, styl udává muž
„Přes všechnu emancipaci určuje to, co
si na ples vezme žena, oblečení muže. To
je prioritní a od něj se odvozují šaty part-

prezident
Asociace
vizážistů
a stylistů ČR

nerky. Jedno z nejčastějších faux pas je,
pokud je pár nevyvážený. Stává se, a je
to špatně, že jeden z páru je výborně slavnostně oblečený a na tom druhém je evidentní, že na ples zkrátka musel.“

Na béžové sako a černou
košili zapomeňte
„Na večerní příležitosti patří světlá košile,
a tou nejlepší volbou je bílá, která působí
nejformálněji. Pokud bychom se chtěli od
bílé odklonit, v úvahu připadá ještě velmi
světlounce růžová nebo modrá. Co se týče
obleku, nemusí být nutně černý, ale měl
by být tmavý. Například tmavě modrá
varianta je zcela v pořádku.“

„Na velkých slavnostních událostech
není vhodné mít na ruce hodinky. Platí
to jak pro dámy, tak i pro pány. Ačkoli
máme krásné stylové hodinky a spolu
s naším oblečením vypadají jako pěkný
doplněk, na plese bychom měli dávat najevo, že čas neřešíme. Jediné hodinky,
které by byly v pořádku, jsou kapesní,
jež zůstávají schované.“

Můžete vyrazit i single,
dnes už to není faux pas
„Přijít na ples bez doprovodu se už dnes
nepovažuje za faux pas. Samozřejmě záleží na míře formálnosti akce, ale v případě klasického plesu už nejde o nic nepřípustného, pokud dorazíme bez partnera.“

Odhalujte se s rozvahou,
hranice vkusu je tenká
„Na plese si určitě dámy mohou dovolit
něco ze sebe ukázat, ale měly by si vy-

brat pouze jeden motiv. Pokud se rozhodne žena pro hluboce dekoltované
šaty, už by to neměla přehánět s velikostí rozparku. Pokud se naopak rozhodne
postavit svůj styl na tom, že ústředním
motivem budou odhalené nohy, nehodí
se doplňovat ho ještě výrazným výstřihem. Vše je o vyváženosti a přiměřenosti. Hranice mezi tím být sexy a být, řekněme, už příliš sexy, je velice tenká.“

Vězte, že není polobotka
jako polobotka
„Pokud jsme dáma z vyšších kruhů, je to
jasné. Obujeme uzavřené boty a nebudeme mít holé nohy. Takto striktně formální pravidla se ale týkají jen malého počtu
žen, takže většinou je naprosto v pořádku, pokud zvolí střevíce s otevřenou špičkou bez punčoch. Pokud jde o pánskou
obuv volba, je naprosto jednoznačná. Na
klasický ples patří černé nelakované oxfordky. Nikoli libovolné polobotky. Pokud se ale na události vyžaduje smoking
nebo frak, situaci to trošku mění, protože
už by obuv mohla být lakovaná.“

INZERCE

Přijme do pracovního poměru s nástupem iHned
Přijme do pracovního poměru s nástupem iHned

řidiče a řidičky kamionů Pro mkd
Požadujeme  řidičský průkaz skupiny C+E
 průměrnou mzdu více než 23 500,-Kč+
průměrné zahraniční diety 600,- Euro
 moivační složky PHM
nabízíme

 Dlouhodobé zaměstnání u irmy s více než 20-i
letou historií
 Moderní vozový park Mercedes-Benz
 Beneity
- Úhrada pojistky z výkonu povolání
- Zdarma chytrý mobilní telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu
- Cestování iremními autobusy Zdarma
- Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- Firemní půjčka

„možnost získání
řidičského průkazu Zdarma“
kontaktujte nás
na tel.: 567 121 244 nebo
personalni@icomtransport.cz
www.modra-vlna.cz

řidiče a řidičky auToBuSů
za Slaný pro oblast: Slaný a okolí, kladno, rakovník
za Benešov pro oblast: Vlašim, Zruč nad Sázavou,
Benešov, Týnec n. Sázavou, Voice
Požadujeme

nabízíme

ŘP sk. D
Profesní průkaz
Kartu do DGT
Zdravotní způsobilost
Průměrnou mzdu více než 22.000 Kč
+ diety 2.000 Kč
 Moivační složku za PHM
 Beneity
- Úhrada pojistky z výkonu povolání
- Zdarma chytrý mobilní telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu
- Cestování iremními autobusy Zdarma
- Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- Firemní půjčka






„možnost získání řidičského průkazu Zdarma“
kontaktujte nás
na tel.: 567 121 244 nebo
personalni@icomtransport.cz
www.modra-vlna.cz
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Milenec už není
„in“. Trendem
je dopisování
Jeho SMSky jí zpříjemňují
pracovní dobu. Občas jdou
na kafe. Ale nic víc. Řada
českých žen teď dává
před skutečným sexuálním
dobrodružstvím přednost
virtuálnímu flirtu. Zvyšují
si tím vlastní sebevědomí.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ivetě v kabelce cinkne telefon, a aniž
by se na něj stihla podívat, na tváři se jí objeví úsměv. Moc dobře totiž ví, kdo jí teď
v pracovní době píše. Šéf to rozhodně
není a přítel? „Ten už vůbec ne,“ odbyde
evidentně hloupý dotaz mávnutím ruky.
Muže, který sympatické šestadvacetileté asistentce posílá už tři měsíce obdivné,
laškovné a v posledních týdnech otevřeně
zamilované zprávy, potkala při jedné dámské jízdě s kamarádkami. Vlastně ani není
důležité, kdo to je a čím se živí. Za svého
přítele by ho totiž nikdy nevyměnila. Podstatné ale je, že Ivetě dává pozornost, sebe-

vědomí a pocit výjimečnosti. To je něco,
čeho se mladá žena nehodlá vzdát.
A není sama.
Mít svého „moulu“ na zamilované dopisování, kterým ideálně vyplníte nudu
v práci, se stává doslova trendem.
„Tenhle jev je dnes běžný a setkávám
se s ním celkem často. Některé ženy takovou komunikaci cíleně vyhledávají. Většinou si samy nevěří a najednou se cítí být
krásné a milovány. Je to pro ně daleko
snadnější cesta k sebevědomí,“ říká vztahový kouč Nikola Šraibová s tím, že milostné dopisování není v případě zadaných pouze doménou žen, ovšem jeden
podstatný rozdíl by se zde našel. „Muži
jsou většinou ochotní zajít i dál, zatímco
ženám nevadí zůstat jen u psaní. Máme
v sobě totiž nastavené, že upřednostňujeme hlavě projevování citů a kladných
emocí,“ vysvětluje Šraibová.

Pevně stanovené hranice
To ostatně dokládá i Ivetin případ. Hranice, které si pro svého dopisovatele vytyčila, jsou pevné. „Píšeme si jenom v pracovní době, neriskovala bych, že se mi na displeji objeví zpráva, když se doma třeba večer koukáme na televizi. Schůzkám se snažím vyhýbat, ale jednou za čas jdeme na
kafe. To je všechno,“ líčí Iveta, která si je
moc dobře vědoma toho, že svého obdivo-

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

vatele v podstatě udržuje v permanentní
naději, že jednou by z jejich platonického
vztahu mohlo být „něco víc“. Zvláště
když si čas od času ochotně postěžuje na
svůj oficiální protějšek. „Je jasné, že kdybych mu narovinu řekla, že svůj vztah nikdy nechci ohrozit, tak by po čase psát přestal. Něco takového si už ale neumím
představit. Chybělo by mi to. Je to moje
radost,“ přiznává.
Oproti klasické nevěře „dopisovací
vztah“ údajně šetří čas a především svědomí. „Výčitky? Vždyť já přeci nepodvádím, jenom si píšeme!“ rozčiluje se Iveta
při zmínce o nevěře. Hranice, na které ona
a řada dalších žen balancují, je ale velmi
tenká. „Pokud skutečně vzplane platonická láska a ti dva po čase zjistí, že mezi
nimi funguje i chemie, tak je fyzická nevěra logickým vyústěním,“ upozorňuje zku-

šená koučka s tím, že začátek se přitom
zpravidla tváří nevinně.
Předejít něčemu takovému je přitom
mnohdy až směšně jednoduché. „Nemusí
to být pořád, ale občas říct, že se vám vaše
žena líbí, že je pro vás atraktivní a ideálně
jí to někdy i napsat. Muži něco takového,
zvláště v dlouhodobém vztahu, nejsou
moc ochotní dělat. Často se setkávám s názorem: ‚Jsme spolu, funguje nám to,
máme se rádi, tak proč bych měl dělat takové nesmysly?‘“ poukazuje Šraibová a
zároveň varuje před další metodou, která
se na první pohled může zdát jako dobrý
nápad, a sice přimět manželku či přítelkyni žárlit. „Přinutit člověka žárlit znamená
postavit ho do pozice strachu. Dostávat
lásku na základě toho, že ten druhý se
bojí, že o nás přijde, není v pořádku. Není
to zrovna efektivní a může se to vymstít.“

Když „Vezmeš si mě?“ zazní v přímém přenosu

Martina Navrátilová požádala o ruku
svou vyvolenou Julii Lemigovou
v přímém přenosu během semifinále
US Open. Dojemný moment, kdy legendární tenistka poklekla před poslední královnou krásy Sovětského
svazu z roku 1991, přenášely divákům
v hledišti velkoplošné obrazovky.

Moderátorka Zorka Hejdová řekla své
„ano“ v živém vysílání Snídaně s Novou, které zrovna uváděla. Její v té
době přítel, moderátor Míra Hejda,
překvapení plánoval dlouho předem.
„Věděl jsem to asi půl roku a jen to kolečko ředitelů na Nově trvalo asi dva
měsíce, než vše schválili,“ řekl později.

Když Richard Genzer přijal před lety
pozvání Hany Zagorové a Štefana Margity do pořadu Hogo Fogo, který byl
známý svými nachytávkami, netušil, že
z natáčení nakonec odejde jako ženatý
muž. Místo tradičního kanadského žertíku na něj v zákulisí byla připravená nevěsta Linda Finková i s oddávajícím.

Dva velcí hokejoví fanoušci (na snímku) dnes už zaniklého klubu Lev Praha
se rozhodli vzít přímo na ledě před zápasem se Slovanem Bratislava.
Za svědky šli páru kapitáni obou týmů
rovnou ve výstroji. Podobná svatba se
o uplynulém víkendu odehrála na
ledě týmu Motor České Budějovice.
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Tajenka: Láska ho způsobuje.

Nové vydání Téma: Skrytá
pravda o obezitě dětí

Týdeník 5plus2 dál roste
a má nejvíce čtenářů

ČR | S přebytečnými kily bojuje každé
čtvrté české dítě. A přibývá těch obézních. Přitom jeden kilogram nadváhy dítěte u nás má svůj přesný ekonomický
odraz – stojí až 3 000 korun.
„Nemá to ani nic společného se zdravými nebo nezdravými potravinami.
Jde o množství energie, kterou musíte
do sebe dostat. Například tři kila mrkve
představují dvojnásobek energie, než je
v tabulce kvalitní čokolády,“ tvrdí v no-

ČR | Týdeník 5plus2 jede! Podle posledního výzkumu čtenosti Media projekt zaznamenal největší meziroční nárůst mezi všemi časopisy na českém
trhu – konkrétně o 17 %. Každé vydání 5plus2 tak má 964 000 čtenářů.
„Vědomí, že 5plus2 baví tak ohromný počet lidí, je ta největší odměna.
Velké poděkování patří čtenářům, věřím, že spolu v dohledné době oslavíme magický milion,“ říká šéfredaktor
týdeníku 5plus2 Petr Škarda.

„

s výživáři, protože ti pochopitelně prosazují zdravější potraviny,“ dodává.
Co mají děti jíst? A jak vše ovlivňuje genetika rodičů? Více se dozvíte
v pátečním týdeníku Téma.
(lč)

Obezitologie
se nezabývá
jen kvalitou potravin,
tam je v podstatě jedno,
co jíte, rozhodující je,
kolik toho sníte.
A všeho moc škodí.
vém vydání týdeníku Téma Zlatko Marinov, vedoucí lékař dětské obezitologické ambulance FN Motol. „Obezitologie
se nezabývá jen kvalitou potravin, tam
je v podstatě jedno, co jíte, rozhodující
je, kolik toho sníte. A všeho moc škodí.
Můžeme se tím dostat do kontroverzí

964
Nové vydání týdeníku Téma zakoupíte v novinových stáncích za
25 korun. Můžete však vyzkoušet
měsíční zvýhodněné digitální předplatné. Veškeré podrobnosti zjistíte na: www.etema.cz.

tisíce čtenářů má
každé vydání
týdeníku 5plus2

Aktuální výsledky národního výzkumu čtenosti za 2. pololetí 2015 ukázaly, že se daří i dalším titulům z mediální skupiny Mafra, která kromě týdeníku 5plus2 vydává například
MF DNES, Lidové noviny, časopis
Téma nebo gratis deník Metro.
Nejčtenější
seriózní
deník
MF DNES čte každý den průměrně
636 tisíc lidí. Pozici absolutně nejčtenějšího deníku bez rozdílu zaměření
dosahuje MF DNES v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Oblíbenost týdeníku 5plus2 každým vydáním roste. Čtenáři jej
dostávají v pátek.
FOTO | MAFRA
„Jsem rád, že i navzdory celkově
klesajícímu trendu v oblasti printu
nám čtenáři dávají jasně najevo, že
naše noviny číst chtějí,“ těší šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla.
Pozici nejčtenějších titulů ve svých
kategoriích si zachovaly i magazíny
MF DNES. Vyšší čtenost ve srovnání s
daty za předchozí období zaznamenaly
pondělní Ona Dnes (508 tisíc čtenářů),
středeční DOMA DNES (369 tisíc) i páteční Rodina DNES (212 tisíc). (red)

Benešovsko
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Císař Karel IV. povládne kraji
Na oslavy 700 let narození slavného českého krále se připravuje mnoho měst, památek i institucí
VIKTOR VOTRUBA
STŘEDNÍ ČECHY | Kde jinde v kraji začít než na Karlštejně. „Hlavní akcí letošního roku bude mimořádná výstava karlštejnského pokladu,“ říká koordinátor
Lucemburského roku a zástupce kastelána hradu Lukáš Kunst.
„Vystaveno při ní bude téměř 400
vzácných předmětů z doby Karla IV.
Tento poklad byl pravděpodobně ukryt
za husitských válek, když hrad obléhala
vojska Pražanů. Skoro 600 let pak čekal
zazděný v karlštejnských stěnách na své
dva nálezce, zedníky, kteří pracovali na
konci 19. století na rekonstrukci hradu,“
připomíná historii pokladu mluvčí Národního památkového ústavu Jana Tichá. Zedníci nalezený poklad sice prodali, ale neztratil se. Doputoval do sbírek
továrníka a proslulého sběratele Jindřicha Waldese, jehož majetek byl v roce
1947 zestátněn, a poklad skončil ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v
Praze. Kromě výstavy pokladu, která
bude na hradě k vidění od května až do
konce sezony, se můžete v červnu těšit
na Královský průvod, který se uskuteční hned o jeho prvním víkendu. V červnu by také měly probíhat mimořádné
prohlídky kaple sv. Kříže, a to zejména
pro školy. V srpnu bude na hradě oblíbená Hradozámecká noc a v září Karlštejnské vinobraní.

Akce na Křivokátě
a Točníku
Devítisvazkovou Václavovu bibli, vynikající umělecké dílo s ilustracemi a iluminacemi života královského dvora a
společnosti na přelomu 14. a 15. století,
představí nová audiovizuální výstava
na hradě Křivoklát. Bible vznikla na objednávku Václava IV. a připomíná jej
mnoha atributy – lazebnicemi, symbolem ledňáčka a dalšími znaky. Termín
výstavy zatím nebyl upřesněn. Na Křivoklát se z Karlových blízkých odebrala jako první Eliška Přemyslovna, Karlova matka, a to po požáru Pražského hradu v roce 1316. Karel IV. zde pobýval
opakovaně, byl zde ovšem i držen ve vězení (v letech 1319-1323), což jeho vztahu ke Křivoklátu příliš nepřidalo, proto
se posléze nikterak výrazně nezasazoval o jeho zvelebení, zcela však na něj
nezanevřel.
Hrad Točník se letos začátkem července na jediný den vrátí do doby Václava IV., syna Karla IV. Odehrají se zde
představení vzniklá na základě skutečných životních osudů hradních pánů.
Cech českých vinařů připravuje v
Kutné Hoře projekt Karel IV. – moudrý
panovník a vinař. Při té příležitosti bude
k vidění i kopie římské císařské koruny
Karla IV. zapůjčená od Středočeského
kraje. Ke koruně bude navázána komen-

tovaná prohlídka za účasti šperkaře Jiřího Urbana, který kopii pro Středočeský
kraj podle originálu vytvořil. Korunovační skvost bude hostit také gotický
Hrádek v Kutné Hoře. České muzeum
stříbra tam chystá expozici Kutná Hora
a Lucemburkové na českém trůně, která
bude k vidění od 3. června do 30. listopadu. Přesný termín, kdy bude v Kutné
Hoře vystavena i Karlova koruna, je ještě otázkou jednání. Kromě repliky koruny, kterou byl Karel IV. korunován v
roce 1355, budou na výstavě i další
vzácné exponáty, například věrná kopie
Sedlecké monstrance, Velislavova bible, Právní kniha doby Václava IV. či
Bible Václava IV.
Již 8. března se v Muzeu Podblanicka
ve Vlašimi uskuteční přednáška Petra
Klučiny z Vojenského historického ústavu na téma Válečníci Jan Lucemburský
a Karel IV. Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně proběhne 28. dubna přednáška Zdeňka Kuchyňky Otec
vlasti Karel IV. Od 7. května až do října
bude v Regionálním muzeu v Jílovém u
Prahy k vidění výstava Císař Karel IV.
a zlato pro Korunu českou. V Regionálním muzeu v Mělníku se 28. června mohou lidé seznámit s korunovační cestou
Karla IV. v roce 1355, a to na cestopisně-historické přednášce Karel IV., Mělník a Řím. A navštívit můžete například
i Roztoky u Prahy, kde se 20. srpna v
místním muzeu uskuteční Roztocké kratochvíle krále Karla IV.
Velké množství akcí u příležitosti výročí Karla IV. proběhne přímo v Praze.
Velkou výstavu zahájí 14. května Národní galerie. Návštěvníci zde uvidí
přes 200 exponátů, mezi nimiž bude například i Zlatá bula Karla IV. a vzácná
koruna z Cách. Karla IV. si připomene
ve svém hlavním letošním výstavním
projektu i Národní technické muzeum,
a to výstavou Vita Caroli, představující
stavitelské umění v době gotické.
„Muzeum hlavního města Prahy otevře v březnu stálou expozici Mysterium
věže, Karel IV. a Mostecké věže. Největší akcí pak bude na podzim otevření
stálé expozice Karel IV., Praha a Lucemburkové v domě U Zlatého prstenu,
která představí osobnost Karla IV. jako
vladaře, ale i jako člověka každodenního života,“ uvedl pražský radní pro kulturu Jan Wolf. Akademie věd ČR ve
spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
chystá panelovou výstavu Dílo Karla
IV. v běhu století. Univerzita Karlova v
Praze připravuje výstavu Druhý život
Karla IV. a rekonstrukci Karlovy korunovace.
Česká filharmonie chce výročí císaře
Karla IV. připomenout koncertem ve
svatovítské katedrále a v květnu se na
pražském Staroměstském náměstí uskuteční komponovaný hudební pořad zaměřený na Lucemburky.

Na Královský průvod se můžete těšit během prvního víkendu v červnu. Korunovační klenoty budou putovat z Prahy na Karlštejn. FOTO | DAVID NEFF, MAFRA
INZERCE

24 12. února 2016

Benešovsko

Kalabiška se vrací do české ligy
Vlašim pro něj byla
zlomovou zastávkou
kariéry. Skvělými výkony
si tam Jan Kalabiška
vysloužil lepší smlouvu
v profesionálním fotbale.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Fanoušci vlašimského fotbalu si na Jana Kalabišku jistě dobře pamatují. Při angažmá v jejich klubu se zviditelnil parádními výnony, v patnácti zápasech nastřílel sedm gólů.
Proslulý byl zejména jeho hattrick do
sítě Hradce Králové.
Hned potom se ozvalo Brno a šikovného fotbalistu z Příbrami, které Kalabiška patřil, ihned vykoupilo.
Možná tam už mnohokrát litovali, že
neměli větší trpělivost. Mělnický rodák
posléze zamířil ještě dál na východ do
slovenské Senice, kde se stal uznávanou hvězdou.
Nyní se bývalý vlašimský záložník
vrací do české ligy, kde posílil Mladou
Boleslav. V kádru má nahradit Jiřího
Skaláka, který odešel do Anglie.
Devětadvacetiletý nejlepší střelec minulé sezony slovenské nejvyšší soutěže
podepsal v novém působišti smlouvu
do léta 2018.
„Nahradit takového hráče, jako je
Skalák, to bude nesmírně těžké. Je to
pro mě velká zodpovědnost,“ řekl Jan
Kalabiška. „Beru to jako obrovskou
výzvu. Budu se snažit, abych týmu pomohl k dobrému umístění i k úspěchům
v evropských pohárech.“

Takhle Jan Kalabiška před lety hlavičkoval v příbramském dresu. Právě z Příbrami pak zamířil na vlašimské hostování.
Nyní přichází jako posila do Mladé Boleslavi, kde už minulý týden trénoval.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Rychlonohý fotbalista zatím v Boleslavi trénuje několik dnů. Angažmá ve
špičkovém českém klubu by mělo být
vrcholem jeho dosavadní kariéry.
„Původně jsem si přál odejít do zahraničí. Měl jsem i nějaké nabídky, ale pak
se objevila tahle boleslavská možnost.
S přítelkyní jsme se rozhodli, že to bude
ta správná volba,“ prozradil Kalabiška.
Důležitou roli hrála i adresa nového
klubu. Bude to totiž mít jen pár kilometrů do místa, odkud pochází. Narodil se

v Mělníku a s fotbalem začínal v Neratovicích. „Budeme to mít blízko k našim,
což je prima,“ potěšilo fotbalistu.
Pokud by se mu dařilo jako před
rokem, byla by to pro Mladou Boleslav
trefa. Na Slovensku se mu povedlo nastřílet devatenáct branek za sezonu.
Během téměř pětiletého působení v
Senici si k sousední zemi vypěstoval pozitivní vztah, našel si tam rodinu i zázemí. „Můj odchod byl hodně narychlo,
nebylo to pro mě lehké. Doufám, že

jsem tam zanechal nějakou stopu a lidé
si mě budou pamatovat,“ přeje si Kalabiška. „Asi tam budeme mít dům, takže
se do Senice budeme často vracet,“ dodal. Nejbližší cíl je ale jasný. Pomoci na
jaře v lize Boleslavi uhájit třetí místo.
„Moc dobře si pamatuju na svůj první
ligový zápas. Bylo to proti Brnu a hlavně druhý poločas se mi určitě vydařil,“
uvedl Jan Kalabiška. „Přišel jsem tehdy
z divizní Libiše a byl to pro mě velký
skok. Teď už jsem jinde.“

Fotbalové Kladno v divizi chystá útok
PETR PROCHÁZKA ML.
KLADNO | Fotbalisté divizního Kladna se připravují na jarní část sezony, ve
které by rádi ohrozili první Lovosice,
na které ztrácejí pět bodů.
Postup do ČFL by určitě rádi přivítali
i fanoušci z největšího středočeského
města. Cesta ale bude těžká. O jedno
místo zajišťující přímou trasu o soutěž
výše se popere hned několik týmů. Jarní
boje budou v divizi B velmi zajímavé.
„Připravujeme se v rámci našich finančních možností. Tedy v domácím
prostředí. Využíváme ligového zázemí,
které zde máme. Chodíme trénovat na
umělou trávu, chodíme do posilovny. V
tom máme oproti jiným, menším
týmům, malou výhodu. Bohužel nám
odešli Čížek a Výborný a na nové hráče
klub nemá finance,“ lituje kladenský
kouč Ivan Pihávek. „Mistráky začínají
až v půlce dubna, takže budeme mít

Václav Kalina má za sebou působení v Mladé Boleslavi a Bohemians
1905.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

opravdu dlouhou přípravu. Účastnili
jsme se turnaje na Meteoru, kde jsme
dva zápasy prohráli a jeden vyhráli. Na
výsledky ale nekoukám, zajímá mě herní projev,“ uvedl Pihávek.
Kladno na konci podzimu na Lovosice mírně ztratilo. Byl to důsledek horší
docházky. Zápasy se hrály kvůli tmě už
brzy odpoledne a někteří fotbalisté z pracovních důvodů prostě nemohli. „I přes
ne úplně povedený konec bych podzim
hodnotil pozitivně. Kluci nehráli vůbec
špatně a nebýt toho závěru, mohli jsme
být ještě výš. Ale na to se nechci vymlouvat,“ komentoval Ivan Pihávek.
Středočeši hrají pouze s vlastními odchovanci. Je zde skvělá parta mladých
kluků, a právě ve stmeleném kolektivu
tkví tajemství jejich úspěchu. Otázkou
však je, zda by současný kádr zvládl náročnější ČFL, kde jsou některé týmy finančně úplně jinde než Kladno. „Stoprocentně záleží na penězích. V ČFL by-

chom museli určitě posilnit některé
posty, zvýšit konkurenci. Když by se sehnal sponzor, Kladno by mělo určitě alespoň na druhou ligu,“ míní kouč, který
sám jako aktivní fotbalista působil v nejvyšší soutěži.
Vedoucí Lovosice mají před Kladnem náskok pěti bodů, ale pak je zbytek
čelních příček nesmírně vyrovnaný.
Posuďte sami.
2. Kladno, 30 bodů.
3. Český Brod, 30 bodů.
4. Meteor Praha, 29 bodů.
5. Neratovice, 27 bodů.
„Naše skupina je podle mě vůbec nejtěžší ze všech divizí. Některé týmy jsou
farmy prvoligových či druholigových
klubů a je to znát. Na druhou stranu si
myslím, že my máme skvělou diváckou
kulisu. Chodí okolo tří stovek lidí, což
je v naší lize určitě nadstandard,“ pochvaluje si Pihávek. „Postup bychom určitě přijali,“ slibuje.

