Případy mezi životem a smrtí
PÁTEK 13. LEDNA 2017 • Č. 2 • ROČNÍK VI

neděle
20.15

INZERCE

Proč si lidé oblíbili unikátní
horninu vulkanického původu
Schindeleho minerály?
Třeba proto, jelikož kyselina křemičitá povzbuzuje zažívání
a podporuje buněčné dýchání; zlepšuje se vzhled pokožky vlasů
a nehtů. Železo zase přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, k normální
funkci imunitního systému nebo normální tvorbě červených krvinek
a hemoglobinu. Dobrou zprávou nejen pro diabetiky je, že chrom
přispívá k udržení normální hladiny krevního cukru. A věděli jste že
třeba mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí, k normální
tvorbě pojivových tkání a k ochraně buněk před oxidačním stresem?
Navíc přírodní produkt Schindeleho minerály může pomoci při
projevech revmatizmu, jako je revmatoidní artritida, dna, artróza
nebo spondylóza, což prokázala studie na testovaných pacientech se
závažnými obtížemi, kteří užívali minerály ke svým lékům po dobu
56 dnů a jak je znázorněno v následujícím grafu.
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Pusťte si video o výrobě Schindeleho
minerálů přímo z našich stránek
a podívejte se, co všechno se
musí stát, než se hornina dostane
do plechovky a následně k Vám.

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt

Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

Mleté Minerály 400 g
1 kus = 649 Kč
při 2 = 605 Kč/kus
při 3 = 580 Kč/kus
při 4-5 = 545 Kč/kus
při 6-11 = 510 Kč/kus
12 a více = 490 Kč/kus

Doručení minerálů Českou poštou již zahrnuto v ceně, balení vydrží minimálně 2 měsíce.

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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Běhá bez spaní, plave
ve vodní hrachové kaši
Extrémní sportovec
Štěpán Dvořák loni běžel
do Třebíče ze Sněžky,
Plzně i Lysé hory. Také
plave pod ledem
a překonává přehrady.

HOBBY

Sběratele z Brtnice
okouzlily staré váhy

…str. 4

RADEK LAUDIN
TŘEBÍČ | Vydrží toho opravdu hodně.
I on ale mívá krize. Třeba když běží
stovky kilometrů nonstop a v noci se
mu začne chtít spát.
„Spací krize většinou přijdou po půlnoci a pak znovu k ránu. Běžím a chce
se mi tak hrozně spát, že mi padá hlava.
Možná až usínám v pohybu. To trvá třeba až hodinu,“ popisuje ultramaratonec
Štěpán Dvořák.
Jiná těžká překážka ho čekala na Vranovské přehradě, kterou přeplaval v délce 25 kilometrů. Nevyhnul se ani žabincům, připomínaly hrachovou kaši.
„Nečekal jsem, že jich tam bude tolik. Strašně to smrdělo. Nejhorší bylo,
jak se mi to otíralo přes obličej. Ale
byly to jen žabince. Dalo se to vydržet.
Věděl jsem, že to přestane,“ vysvětluje
jednatřicetiletý muž.

Návyk získal už jako malý
Štěpán Dvořák pracuje jako hasič v dukovanské elektrárně. Z práce do třebíčského domova to má třicet kilometrů.
Většinou je běhává, což bere jako trénink pro svoje extrémní výkony.
Dokázal už třeba dvanáct dní po sobě
zdolat trať delší než maraton. Na horském kole za den přejel celé Česko, což
byla trasa dlouhá 620 kilometrů.

FILMOVÝ ROK 2017

Do kin vtrhne Masaryk
i pokračování Pelíšků

…str. 8

Extrémní sportovec Štěpán Dvořák z Třebíče už dokázal také například dvanáct dní po sobě zdolat trať delší než maraton.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
Když byl malý, tak doma neměli
auto. Všude chodili pěšky nebo jezdili
na kole. To byl prazáklad jeho dnešní
vynikající fyzické kondice. „Zpočátku
jsem zkoušel cyklistiku a pak jsem šel
k vodním záchranářům. Po čase jsem
zjistil, že mám obrovskou vytrvalost,“
vzpomíná Štěpán Dvořák. Dnes trénuje
třeba tak, že se ráno podívá, kde bude
pěkné počasí. Pak tam zajede vlakem
a domů běží. Z Jihlavy, Pelhřimova
nebo Znojma.
„Poprvé dál to bylo z Českých Budějovic. Tam jsem si naplánoval trasu 150
kilometrů. Zabloudil jsem ale v lese, tak
to nakonec bylo 160. V Dačicích mě
sice začalo bolet koleno, ale jelikož
mám tvrdou hlavu, tak jsem to vydržel
až do Třebíče,“ zapáleně vysvětluje ve
svém třípokojovém bytě, který má na
okraji města v Borovině.

V předsíni má šestnáct párů běžeckých bot a kolo. V kuchyni na stole pak
velké nádoby s proteiny. Na jídelníček
ale příliš nehledí. „Tělo ultravytrvalce
je schopné zpracovat všechno. Dnes
ráno jsem měl klobásu a rohlíky, k obědu si dám jogurt. Když dostanu chuť na
chipsy, dám si je. O Vánocích perníčky
a vanilkové rohlíčky, to je moje. Jím
všechno, ale celkově docela málo.“
Když zvládl běh z Českých Budějovic, chtěl zkusit trasu dlouhou 200 kilometrů. Tak běžel domů z Václavského
náměstí v Praze. „Vydal jsem se podél
řeky Sázavy a ke konci uhnul směrem
na Jihlavu. Dálnici jsem jen podběhl.
Když plánuji trasy, tak turistické a značené, které si upravím. Po hlavních silnicích běžím jen v noci, kdy není provoz,“ říká.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

REPORTÁŽ

Válečné odškodnění. Česko má
část přístavu v Hamburku …str. 10

ZACHRÁNCI MILIONŮ LIDÍ

Před 95 lety vyléčili prvního
cukrovkáře. Inzulinem ...str. 12
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Okouzlila ho krása starých vah
Muzeum Stanislava
Hudečka. Že takové
neznáte? Zatím je jenom
u něj doma, kde nápis
na dveřích jedné
z expozic vytvořila
z legrace sběratelova
dcera.
TOMÁŠ BLAŽEK
BRTNICE | Říká se, že sběratelé jsou
nejšťastnější lidé na světě. Ovšem v případě, že se jim daří rozšiřovat své sbírky s vidinou jejich budoucího dokončení, završení, kompletace. A potom zase
začnou sbírat něco dalšího.
Jenže Stanislav Hudeček z Brtnice to
má jinak. Sbíráním se baví, současně ho
nebere až příliš vážně a svým způsobem
je multisběratel. „Já sbírám všechno,
pro radost,“ říká s úsměvem. „Mám rád
staré věci a mrzí mě, kdyby měly skončit někde ve sběrnách nebo na smetišti,
když mohou ještě další lidi potěšit,“ popisuje Hudeček.
Moc nevystavuje, ale loni udělal výjimku: na letní výstavě v Brtnici ukázal
část dvou svých sbírek: kuchyňských
vah a kávových mlýnků. Dvoumiskovým vahám z časů našich prababiček se
věnuje asi nejsystematičtěji: má jich kolem sto sedmdesáti. „Přes léto váhy sháním různě po burzách a u lidí, v zimě je
čistím a restauruji.“

Výrobců kuchyňských vah bylo ve své době mnoho, ale jejich výrobky se od sebe často lišily třeba jenom v podobě
jednoho dílce váhy – například tvarem podstavce.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (3x)

Misky máte?
Váhy značek OBA, Kamor, Kosmos,
Noris či SKZ má vystavené doma ve vitrínách, nové přírůstky ještě na vystavení čekají. Zabírají dost místa, takže Hudeček nespěchá. „Největší cenu na vahách mají originální misky, protože ty
se velmi často nedochovaly. Když jsou
váhy kompletní, je to velmi znát na jejich ceně, která je pak i čtyřnásobná.“
Váhy se často liší jen drobnostmi, třeba podobou vyvažovacích jazýčků: někdy jsou v podobě draka, jinde esíček se
šípy, nebo zobáků labutí či kachen.
Když Hudeček nesežene originální
misky, nechává si udělat náhradní například z pískovaného skla. Od zbytků starých barev čistí váhy louhem a pak je
znovu lakuje.
Tento typ vah vznikl kolem roku
1850, používaly se pak v domácnostech
více než sto let. Lehčí váhy vážily do tří

Značka Kamor patřila na miskových vahách k nejrozšířenějším.
kilogramů, masivnější i do patnácti. Hudeček sbírá i staré váhy na pytle zvané
decimálky, které už se dnes používají
jen výjimečně. „Děti, které nežijí na
venkově, už dnes netuší, co decimálky
jsou,“ míní Hudeček.
Kromě mlýnků na kávu včetně závěsných „holandských“ sbírá i vysloužilé
kuchyňské mlýnky, staré kapesní nožíky, budíky, rádia, jízdní kola či auta na
setrvačník. V jedné ze svých expozic
má vystavené staré kuchyňské nádobí,
hrnečky a rendlíky se smaltovanými obrázky, formy na bábovky, cedníky nebo
kdysi populární tašky síťovky.

Zobáčky na vyvažování patřily k prvkům, na kterých se mohli doboví designéři kreativně vyřádit.
Má věci, u kterých si lidé středního
věku vybaví, že je kdysi kdesi v dětství
viděli. A které pak při jakémsi úklidu najednou z domácnosti nenávratně zmizely. „Sbírám obyčejné věci, které lidé důvěrně znají a většinou se jich každý zbavuje, protože se staly nepotřebnými.
Byl bych rád, aby se na tyhle krásné staré věci nezapomnělo,“ říká Hudeček.
Dřív truhlařil a se dřevem se ani teď
nerozloučil. Při procházkách v lese sbí-

rá bizarně pokřivené či srostlé větve
a dělá z nich originální vycházkové
hole. I ony jsou kousky k pokochání.
Sběratele by těšilo, kdyby se v Brtnici nebo okolí podařilo najít prostory,
kde by mohl své sbírky natrvalo vystavit a ukázat lidem. „Už to nemám kam
dávat – například jízdní kola mám rozebraná a složená tamhle v koutě,“ ukazuje u sebe doma pod schody Stanislav
Hudeček.
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Běhá bez spaní přes Česko,
plave ve vodní hrachové kaši
A pak jsem do jedné sám zahučel ještě
v oblečení,“ směje se.
Jednatřicetiletý hasič z Dukovan dříve pracoval v armádě. Rodinu ještě neplánuje. „Zatím o tom nepřemýšlím. Až
to přijde, tak to přijde.“
Oporu má ve svých rodičích, kteří
mu dělají motorizovaný doprovod při
extrémních přesunech. S otcem kdysi
začínal s během. Vzpomíná, jak ho kdysi odrovnalo prvních 6,5 kilometru, které zdolali společně. Běhají spolu dodnes, třeba i čtyřicet kilometrů.
Bez pohybu Dvořák dlouho nevydrží. V prosinci měl pět dní horečku. To
se raději nedíval z okna ani na webkamery, aby ho neštvalo, že bylo hezky
a on ležel doma.
A podle něj neexistuje maximální hranice, kolik dokáže uběhnout. „Pokud
slouží zdraví, tak se to dá posouvat.
Můj největší cíl je oběhnout svět. Nespěchám na to, neboť vytrvalost jde u člověka nahoru až do padesáti,“ uzavírá.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

A jak dlouho běžel z Prahy do Třebíče?
První den vystartoval v pět ráno a do
cíle dorazil druhý den po obědě. „Ty dálky běžím nonstop, nedá se někde zastavit. Kdybych si lehl, tak by v těle začal
regenerační proces. A druhý den bych
byl tak rozlámaný, že bych se ani nehnul. To by nešlo znovu nastartovat. Dokud tělo běží, tak všechno funguje normálně,“ líčí Dvořák.
A vzdálenosti ještě dál prodlužoval.
Loni na jaře odstartoval ze Sněžky a do
Třebíče zdolal 232 kilometrů. V noci běžel i po hlavní silnici. Byl minimální
provoz. Mezi Pardubicemi a Žďárem potkal jen několik málo aut.

Vyklusal se maratonem

„Tento běh už jsem přenášel on-line na
Těžká překážka čekala na extrémního sportovce Štěpána Dvořáka na Vranovinternet. Lidé se ke mně přidávali a běské přehradě, kterou přeplaval v délce 25 kilometrů. Nevyhnul se ani žabinželi se mnou. Někdo jen kousek, někdo
cům, připomínaly hrachovou kaši.
FOTO | ARCHIV ŠTĚPÁNA DVOŘÁKA
i delší cestu. Po návratu jsem byl o šest
kilo lehčí. Když jsem se pak doma vya bude mu akorát. A běhat aspoň půl ho- INZERCE
spal, tak jsem si řekl, že se půjdu vydiny. To je základ,“ vysvětluje.
klusat na rovinku. No a vyklusával jsem
Pro začátečníky je podle něj dobrý
se 40 kilometrů na nejvyšší kopec Třetakzvaný indiánský běh. Chvíli běžet,
bíčska,“ usmívá se.
chvíli jít a postupně zvyšovat dávky.
Po Sněžce se vydal ještě dál – na Ly„Třeba na techniku běhu já nekoukám.
sou horu. To byl zatím jeho největší výJe třeba si najít tempo, které co nejméně
Jedna z největších stavebních ﬁrem na
kon. Připravil si trasu dlouhou 300 kilozatěžuje. Mně vytýkali, že málo zveVysočině trvale přijímá šikovné
metrů. Utíkal celkem pětačtyřicet hodin
dám nohy. Já ale běhám dlouhé tratě
a samozřejmě opět bez spánku.
a zvedání nohou by mě víc vysilovalo.
lidi s chutí do práce!
Navíc tenkrát přišly bouřky a přívaloHlavně musí běhání člověka bavit, to se
vé deště. „Lilo a do toho ještě silně founedá lámat přes koleno,“ říká.
kalo. Tenkrát mi poRadí, aby si lidé
mohli kluci z Prostějona
běhu našli něco,
Ty dálky
Dělnické pozice:
Technické pozice:
va, kteří mi přiběhli
co je bude bavit.
běžím
I ZEDNÍK
naproti. Dvacet kiloA neříkat si, že jdou
I KLEMPÍŘ
I PŘÍPRAVÁŘ
metrů se mnou běželi
běhat, ale že si chtěI
TESAŘ
I
STROJNÍK
I VEDOUCÍ STAVBY
nonstop, nedá se
v tomto hnusném pojí zaběhnout někam,
I ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ I OBKLADAČ
I PROJEKTANT
časí. Boty mi pak zastavit. Kdybych si
kde se jim to líbí.
I
LAKÝRNÍK
I
PODLAHÁŘ
I VEDOUCÍ
čvachtaly několik hoA zpáteční cestu
lehl, tak by v těle začal vzít jinou trasou.
I MONTÉR PREFA
I IZOLATÉR
MONTÁŽÍ PREFA
din.“
I PRACOVNÍK PREFA I STAVEBNÍ
Po návratu domů regenerační proces.
„Nebo si zajet něale spal jen tradičních
kam, kde to neznáte.
VÝROBY
ZÁMEČNÍK
osm hodin, déle v po- Pak bych se nehnul.
Pak najednou zjistísteli nevydrží.
te, že běžíte deset kiStaňte se součástí našeho týmu!
Na cestách potkává
lometrů a vůbec
i různá zvířata. Často srnky, občas kannejste unavený, protože vnímáte krásné
Nevyučené pracovníky zaškolíme.
ce. Teď v zimě ho nejvíc překvapují zajíokolí, a ne sám sebe. Nejhorší je, když
ci zalezlí v norách. Čekají do poslední
jen běžíte známý okruh a soustředíte se
chvíle, a když je pak metr od nich, tak
na sebe,“ shrnuje své zkušenosti.
doslova vystřelí ze svého úkrytu. To se
A teď v zimě je nejdůležitější, aby byl
I stabilní profesní uplatnění v prosperující společnosti
pak ultramaratonec lekne víc než samotběžec vidět ve tmě. Měl by se vyhýbat
I odpovídající ﬁnanční ohodnocení
ný zajíc.
tmavému oblečení.
I 5 týdnů dovolené a další ﬁremní beneﬁty
Štěpán Dvořák rád poradí i lidem, kteŠtěpán Dvořák zkouší překonat sám
ří zatím s běháním jen začínají.
sebe i v jiných oblastech. Nedávno jeli
„Třeba se někdo pochlubí, že byl běs kamarády do lomu v Horní Cerekvi.
STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY POSÍLEJTE NA: valerianova@sok.cz
hat jeden kilometr. To se tělo ani nestaUdělali si tam díry do ledu. V plavkách
PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 568 838 829
čí zahřát. Třeba teď v lednu je potřeba
pak vlezli do vody a na jeden nádech
se obléct tak, aby člověku byla zima,
podplavávali led.
když vyjde před barák. Prvních pět mi„Začalo to ale vtipně. Na úvod jsem
nut musí mrznout. Pak se tělo zahřeje
všechny poučoval, aby do děr nespadli.

Hledáte práci?

„

VOLNÉ POZICE

NABÍZÍME

www.sok.cz

6 13. ledna 2017

Česká republika

I když jsem byla Popelkou,
o kluka jsem ani nezakopla
Ve své profesi zůstává herečka Eva Hrušková takřka
celý život věrná dětskému publiku a loutkoherectví,
ovšem v soukromí měla poněkud pestřejší život. Čtyři
svatby jsou toho důkazem. „Když se objevil Honzík
Přeučil, tak jsem šla za svým stávajícím manželem a
řekla mu, ať se na mě nezlobí, že musím jít pryč,“ říká
otevřeně. Přitom v době, kdy ji v 17 letech proslavila
role Popelky, o nápadníky paradoxně ani nezavadila.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Bez Evy Hruškové si spousta lidí neumí představit Vánoce. Tedy bez její Popelky, kterou si zahrála coby 17letá dívka a dost možná tak byla předurčena její
další práce, především pro dětské publikum. Se svým manželem hercem Janem
Přeučilem objíždí republiku s divadelním programem, který malé diváky baví
laskavým humorem i pestrými loutkami.
Původně jsem chtěla začít rozhovor
nějak duchaplněji, ale musím říct, že
vám to ohromně sluší. Spousta žen na
svůj vzhled začne v jistém věku rezignovat. Vy k nim evidentně nepatříte.
To vám moc děkuji! Hlavní je podle
mě pohoda a zdraví. Víte, v mém
věku má na sebe člověk více
času. Když byli mí synové
malí, tak jsem měla den vypočítaný doslova na minuty. Navíc jsem
je měla časově daleko od sebe, takže
mám někdy pocit, že jsem byla s nadsázkou třicet let na mateřské. Zrovna
včera jsem našla nějakou svou fotku
z Vánoc roku 1996. Vypadám tam úplně ztrhaně, jako bych to ani nebyla já.
A to je právě ono – únava a stres hrají
velikou roli. Zato teď, když mě Honzík
(manžel Jan Přeučil, pozn. red.) hýčká
a je na mě tak hodný, si to opravdu užívám. Taky se cíleně snažím nevyvolávat
si stres a zásadně se nehádám.
Nejste hádavý typ?
Vůbec. Před lety jsem si dělala jeden takový psychologický test a vyšlo mi, že
jsem sangvinik. Teď po letech jsem si
ho dělala znova, a představte si, dnes už
je ze mě flegmatik. (smích) Zjistila
jsem, že spousta věcí je zkrátka jedno.
Povím vám jeden sprostý vtip, který
tomu odpovídá. Jdou spolu dvě sekretářky do práce – jedna stará a jedna mladá.
Ta mladá s sebou vláčí notebook, mobil, desky, notes, spoustu papírů a ta stará má jen taštičku a v ní jogurt a jablko.

Mladá kolegyně se jí ptá: Vy to máte
všechno už na flashce, nebo to dokonce
máte v hlavě? A ta stará sekretářka jí odpoví: Ne, u pr**le! (smích) Myslím, že
je to výstižné. Takový je můj postoj.

Některé věci ale za řešení stojí.
Ostatně vy sama jste důkazem, že
s takovými muži a s láskou se to
nemá vzdávat bez ohledu na věk.
Vždy jsem měla takový postoj, že život
je moc krátký na to, aby ho člověk trávil
s někým, s kým nechce. A vždycky je
lepší to tomu druhému férově oznámit.
Takže když jsme se s Honzíkem poznali
a já zjistila, že chci být s ním, tak jsem
šla za svým stávajícím manželem a řekla
jsem mu, ať se na mě nezlobí, ale že musím jít pryč. Prostě jsem to na něj takhle
vybalila. Bylo to kruté, ale mezi námi už
to dlouho nefungovalo a vzájemně jsme
ani jeden s tím druhým nebyli šťastní.

S vašimi syny máte velice hezký
vztah, dokonce jezdíte na společné
letní dovolené. Nemáte tendenci radit jim, co se týče výběru partnerky?
Máme hodně otevřené vztahy, ale nikdy
jsem neměla tendenci jim radit. Když se
zeptají a chtějí něco vědět, tak ráda řeknu svůj názor, ale rozhodně neradím.
Když teď všichni tři kluci mají vztahy,
zjistila jsem, že by mě vůbec nenapadlo
tu dotyčnou nějak hanět. Nemám proč,
protože jsou to úžasná děvčata. Ale
i kdybych něco takového cítila, rozhodně bych to neřekla. Myslím, že na to my
rodiče nemáme právo. Moje maminka
mi to taky nedělala.

Jak takovou zprávu přijal?
Pochopil to a nebyl ublížený kvůli
tomu, že by z něj někdo dělal hlupáka.
Nebyl podváděný. Skousl to a dnes
jsme přátelé.

Když říkáte, že maminka vám do
vztahů nemluvila, bylo to tím, že
jste si do nich nenechala mluvit?
Byla jste vzdorovitá?
Kdepak, já jsem byla celkem hodné dítě.
Akorát jsem se na prvním stupni špatně
učila. Byla jsem hrozný lajdák, nenosila
jsem pastelky, přezůvky, úkoly a tak
dále. Ale pak jsem vyhrála konkurz a začala jsem zpívat v televizi. No a paní učitelka mi řekla, že jestli se nezlepším, nebudou mě moci uvolňovat ze školy.
A tak jsem se do toho pustila. Potom už
jsem nikdy s učením problémy neměla.
Musela jsem ale nejdřív pochopit, proč
je škola důležitá a proč místo ní nemůžu
venku jezdit na kole. Předtím jsem
z toho měla v hlavě zmatek. Už na gymplu se pak ze mě stal šprt. Měli jsme tehdy mimochodem ohromnou výhodu,
protože naše třída byla jazyková.

Zvažovala jste tak radikální krok dlouho? Přeci jen jste se k němu odhodlala ve věku, kdy by spousta lidí už ani
ze zvyku rozvod řešit nechtěla.
Ne. Neuvažovala jsem vůbec dlouho,
protože to skřípalo, nebylo to ideální
a oba jsme to věděli. Když potom přišel
Honzík, tak nebylo co řešit. Já jsem těmi
dveřmi za sebou nebouchla. Já
jsem je otevřela, zamávala
a byla jsem pryč. Vzhledem
k tomu, že můj bývalý manžel je rozumný člověk, tak
se neodehrávaly žádné
scény před syny a podobně, takže tím naše děti
nijak netrpěly. Chvílemi člověk asi musí být
trošku sobecký.

Takže jste byla do života bohatě jazykově vybavená…
To ano. Měli jsme ruštinu, ale k tomu
také deset hodin týdně angličtiny, pak
také francouzštinu, latinu, rok jsme měli
starořečtinu a já sama jsem chodila ještě
soukromě na němčinu. A musím říct, že
když máte na střední několik let latinu,
tak ostatní románské jazyky zvládnete po
čase levou zadní. Španělsky nebo italsky
se můžete naučit za zlomek času.

Eva Hrušková

Narodila se 27. března 1952 v České
Skalici.
■ Už v 11 letech vyhrála první konkurz,
a to do televizního pořadu Hledáme
písničky pro děti.
■ V roce 1969 se proslavila svou životní
hlavní rolí v pohádce Popelka.
■ Vystudovala loutkoherectví
a dramaturgii na DAMU.
■ Poté hrála zejména v televizních
v pohádkách a dabovala.
S manželem Janem Přeučilem
provozuje loutkové divadlo.

■

FOTO | PETRA PIKKELOVA, MAFRA
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Dnes je nejen profesně ohromná výhoda, pokud se člověk dokáže domluvit několika světovými jazyky.
Bylo to tak ale i tehdy v hluboké totalitě? Neoceňovaly se spíš praktičtější znalosti?
Tenkrát se říkalo, že jsou dva druhy
lidí. Že ti, co chtějí emigrovat, se už učí
cizí jazyky, a ti, co ne, tak zavařují. Jazyky jsme využívali hlavně v tom, že jsme
četli zahraniční knížky, poslouchali cizí

„

i když jsem zrovna v úžasné zemi, tak
můj domov je na těch záběrech v televizi a tam patřím. Nikdy mě nenapadlo,
že bych odešla ven. Na druhou stranu to
bylo také určitě tím, že jsem měla v životě velké štěstí na lidi. I když moji rodiče zaplatili režimu svou daň, museli
opustit svá zaměstnání v kultuře a dělali
pak podřadnou práci, dostala jsem se na
DAMU. Bez větších potíží jsem získala
práci v divadle… Měla jsem štěstí.

Manželství je takové, jak se o něj staráte.
Výhoda staršího věku je, že to umíme lépe.

muziku a rozhlas. Nikdy jsem nezaznamenala, že by nám tohle chybělo, protože za nás ještě třeba pár děvčat ze třídy
dělalo au pair v Británii. Já jsem se zase
coby studentka dostala do Francie. Trvalo to ale jenom chvíli. Pak nastala normalizace.
Neuvažovala jste vy sama někdy
o emigraci?
Ne. V srpnu v devětašedesátém jsem
byla ve Francii, když bylo zrovna roční
výročí vpádu okupantů. Bydlela jsem
tam v jedné rodině a vzpomínám si, že
ve večerních zprávách to zmiňovali
a vysílali záběry z Prahy. Koukala jsem
na to s takovým zvláštním pocitem, že

Měla jsem problémy jako každý jiný,
ale nebylo to nic osudového.
Vraťme se ještě na chvíli k mužům.
Vy jste na jejich zájem určitě musela
být vždy zvyklá. Koneckonců jako
krásná Popelka jste se proslavila
v pouhých sedmnácti letech.
Naopak. Nebyla jsem na to zvyklá.
O kluka jsem vlastně nemohla vůbec zavadit. Tehdy v sedmnácti jsem s nikým
nechodila. Potom jsem dodělala gympl,
šla na DAMU. Furt nic. Pak jsem poznala až svého budoucího muže. Když
jsme se brali, já studovala DAMU, on
konzervatoř. Byli jsme spolu tři roky,
neměli jsme ani děti. Tak to tehdy bylo,
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„S loutkovým divadlem jsme nasadili laťku vysoko“
Společně s Janem Přeučilem Eva
Hrušková křižuje republiku s
dětskými loutkovými představeními
pro děti. Zde má ovšem herečka tak
trochu navrch nad svým mužem,
který léta působí jako herecký
pedagog. Loutkoherectví totiž
vystudovala na DAMU. „Naučila jsem
to Honzíka také, i když ho občas
mlátím přes ruce. Nebo se raději
dívám stranou, abych před ním
nekroutila očima. (smích) On mě
zase může opravovat, co se týče
posazení hlasu a podobně,“
vysvětluje Eva Hrušková, pro kterou
je loutkářství životní radost. „Chci,
aby v našem divadle děti dostaly
špičkové umění. Funguje u nás asi stovka souborů, které dělají představení pro děti, ale
dobrých padesát procent z nich nedosahuje velké kvality. My jsme si nastavili laťku hodně
vysoko. Například pokud jde o scénáře, hudbu a samozřejmě i loutky,“ dodává. Kromě
pohádek hrají dětem také staré české pověsti nebo například starořecké báje.

sedmdesátá léta, lidi spolu jen tak nežili. Hnedka se brali.
Dnes jste vdaná počtvrté. Z toho
soudím, že instituci manželství určitě nevnímáte jako přežitek. Mnoho
lidí tak ale dnes sňatky vidí.
Mně se to líbí! (smích) Nemyslím si, že

je to přežitek. Manželství je zkrátka takové, jak se o něj staráte. Výhoda staršího věku je v tom, že už to umíme lépe.
Člověk je daleko tolerantnější, méně kritický… Ačkoli i já občas něco zkritizuju. Nepřekročím svůj stín. Ale už je to
jiné. Daleko víc věcí považuji za hlouposti, které není potřeba řešit.

Po stopách Poirota slavným Orient Expressem
Herečku Evu Hruškovou pojí s manželem Janem Přeučilem také láska k cestování. A to někdy i dost specifickému. Před časem například podnikli cestu
legendárním vlakem, který proslavila detektivka. „Jsem veliká fanynka Agathy Christie, obzvláště Hercula Poirota, tak jsem si říkala, co kdybychom
zkusili Orient Express,“ vzpomíná herečka. S manželem se tedy vypravili letadlem do Benátek a odtud je luxusní dobová vlaková souprava dopravila
zpět do Prahy. „Byla to vlastně taková hra, ve které jsme si všichni hráli na
to, že je konec dvacátých let dvacátého století. Všichni byli patřičně oblečeni. Například, pokud by muži měli džíny nebo kraťasy, nebyli by vpuštěni do
jídelního vozu a byli by požádáni, aby si své jídlo snědli v kupé,“ pochvalovala si první česká Popelka dobovou atmosféru.
Davida Sucheta, nejznámějšího představitele slavného detektiva Poirota,
manželé viděli také naživo. Nikoli v Orient Expresu, ale vydali se za ním do
Londýna, kde exceloval ve Wildově hře Jak je důležité míti Filipa. „Přestože
Honzík nemluví anglicky, hru dokonale zná a představení si ohromně užil.
Bylo to něco fantastického!“ pochvalovala si Hrušková.
Jak herečka přiznává, vyostřená bezpečnostní situace v Evropě jí v poslední
době bere chuť vyrážet za hranice. Proto se nyní s manželem chtějí zaměřit
na poznávání českých krás. „Zkusíme teď naplánovat něco doma. Třeba rádi
jezdíme do zámku Liblice nedaleko Mělníka. Letos se tam chystáme na ples,
to je přeci také krásný zážitek,“ říká.

V džínách v jídelním voze slavného Orient Expressu nepochodíte. „Personál vás poOba herečtí manželé rádi cestují, líbilo se jim například mezi památkami žádá, abyste si jídlo snědli v kupé,“ popisuje herečka Eva Hrušková, která vyrazila
a slavnými uměleckými díly ve Florencii, ale i ve vídeňských kavárnách. na cestu tímto vlakem s manželem Janem Přeučilem.
FOTO | ARCHIV E. HRUŠKOVÉ
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České trháky 2017
Jan Masaryk v podání Karla Rodena šňupe kokain, z Pavla
Kříže je drsný rocker. A nových příběhů se dočkají i hrdinové
legendárních Pelíšků. České filmy zkrátka letos slibují
nejedno překvapení. Na co se těšit?
MASARYK

Už na sklonku roku si odbyl exkluzivní premiéru snímek
Masaryk. Do celorepublikové distribuce vstoupí ale až
9. března. Příběh věnovaný osudům diplomata a pozdějšího
československého ministra zahraničí Jana Masaryka se vrací
do doby těsně před druhou světovou válkou. „Masaryk je krásná
filmová postava, protože je samý problém a zároveň chlap, který
má velkou zodpovědnost,“ říká režisér Julius Ševčík, který svůj
film vidí jako politický thriller. Hlavní roli ztvárnil Karel Roden.
Prezidenta Edvarda Beneše si zahrál Oldřich Kaiser. „Já jsem
si Beneše nastudoval, dvě až tři stránky jeho politických statí,
a teprve den před natáčením jsem zjistil, že hraju Edvarda, nikoli
er.
Svatopluka Beneše,“ vtipkoval po natáčení Kaise
ZAHRADNICTVÍ

Foto: Bioscop, Facebook filmu Milada, Profimedia, Petarda Production, Fog´n´Desire Films, archiv MAFRA

MUZZIKANTI
Pavel Kříž se pokusí diváky už v únoru
přesvědčit, že je vysloužilý rocker. A to
ve filmu Muzzikanti. „Musím říct, že
život rockerů je opravdu tvrdý. Už jen to
věčné cestování musí být hodně náročné.
Tělo musí v jednom kuse vydávat energii
a ještě při tom vypadat mladě,“ řekl
Kříž v rozhovoru pro 5plus2. Za filmem
z hudebního prostředí stojí slovenský
režisér Dušan Rapoš, který má na svém
kontě trilogii Fontána pre Zuzanu. Jednu
z písní k filmu nazpíval i Jarek Nohavica.
Mezi dalšími interprety se objevili
například Marta Jandová, Markéta
Konvičková nebo Pavel Callta.

Na konci dubna se chystá do kin první díl trilogiie
Zahradnictví, která v ději předchází legendárním
m Pelíškům. Stojí za ním osvědčená dvojice Hřebejk - Jarval
chovský. Jarchovský se při psaní scénáře inspirov
ba
příběhem své rodiny. „Do scénáře promlouvali ob
rodiče. Tak dva roky jsem za nimi chodil a všechny ty rodinné legendy, historky
a vzpomínky si s nimi znovu
prošel. Uvědomoval jsem si, že
u
jednoho dne tady nebudou
m,“
a už se jich nezeptám
přiznal Jarchovský.
elá
Ve snímku se objeví ce
plejáda skvělých herců.
vá,
Namátkou Anna Geislerov
Ondřej Sokol, Lenka Krobo-tová, Anna Fialová nebo Klára
ou
Melíšková. Postavu, ktero
det přev Pelíškách hrál Jiří Kod
vzal Martin Finger.

MILADA
Ž
Životopisné
politické drama Milada natočené podle příběhu
Milady Horákové zamíří na česká plátna v říjnu. Hlavní
hrdinku ztvárnila americká herečka Ayelet Zurer. V dalších
rolích ale dostali příležitost čeští herci. Kromě Jitky Smutné,
která si zahrála sokyni Horákové – Anežku Hodinovou
Spurnou, si ve snímku zahrál také například Jiří Vyorálek, jenž
si opět vystřihl roli Klementa Gottwalda. Celý film vznikal
v angličtině. „Moje angličtina je tak silná, že vůbec nevím, co
tam vykládám. Takže jdu po nějakém smyslu a snažím se to
trefovat. Je to moje první a doufám, že i poslední zkušenost,
poučil jsem se,“ krčil během natáčení rameny Vyorálek.

PO STRNIŠTI BOS
S příběhem, který se odehrál ještě před Obecnou školou, vlétne do kin 17. srpna
snímek Po strništi bos z dílny pánů Svěráků. Opět se tedy na plátně objeví alter ego
Zdeňka Svěráka – malý Eda. „Při takových návratech rozluštíte i hádanky dávných tajemství. Třeba vztah naší rodiny ke strýci Vlkovi, s nímž jsme nesměli mluvit, na společných
fotografiích měl začerněný obličej a tradovalo se, že škrtil babičku,“ líčí Svěrák postavu,
kterou ztvárnil Oldřich Kaiser. Dalších rolí se zhostili Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Hynek Čermák nebo Jan Tříska, jenž je neodmyslitelně spjatý právě s Obecnou školou díky
postavě Igora Hnízda. V novém filmu si zahraje dědečka hlavního hrdiny.
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Kousek Česka v Hamburku
Z někdejší námořní chlouby Československa se
v 90. letech stala ostuda. Přesněji řečeno – smetiště.
Více než čtyřhektarový areál ve slavném přístavu
v Hamburku republika získala už v roce 1929 jako
součást poválečných kompenzací. V posledních letech
ale chátral. V dohledné době za něj ovšem Česko zřejmě
získá ještě lukrativnější území a otevře si dveře k plavbám
do zámoří. V Hamburku přístav navštívil reportér 5plus2.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Při procházce obřími překladišti
v hamburském přístavu potkávám ve stínu
gigantických čínských námořních lodí stovky zarostlých dělníků, kteří vykládají a nakládají tisíce železných kontejnerů. Míchá
se zde mnoho vůní – tu čokoládové boby
z Afriky, jinde zase koření z exotických
zemí. Na zboží za miliony dolarů čeká nekonečná fronta kamionů, které se pak rozjedou do všech koutů Evropy. Jen za překlad
zboží platí firmy ročně obrovské peníze.
Své místo tu má, pro mnohé překvapivě,
i Česko. To jako jediná evropská země bez
přístupu k moři má v Hamburku od roku
1929 pronajatou část přístavu jako kompenzaci po první světové válce.
Jsou to tři areály Saalehafen, Moldauhafen a Peutehafen o celkové rozloze asi
4,2 hektaru. „Z toho pozemky
v Peutehafenu Československo
dokonce koupilo, a je tak jediným cizím státem, který vlastní pozemky hamburského přístavu,“ říká ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír
Fojtů (na snímku v kolečku). Bohužel poslední desetiletí tyto přístavy chátraly. Nebyla vůle lukrativní pozemky v bohatém městě a největším německém přístavu opravit a využít. A vlastně ani
vize, jak by se tak mělo stát. „Polovina českého dovozu a vývozu po vodě jde přes

Hamburk, zboží se ale překládá jinde.
Naše přístavy zchátraly,“ potvrzuje Fojtů .

Z české chlouby ostuda
U brány v přístavu Peutehafen, malém poloostrově s bytovým domem, je podle velké české vlajky znát, že patří Česku. Kancelářská budova v Saalehafen se pronajímá, žádná česká loď zde ale nekotví a vše
působí zanedbaným dojmem. Přitom český přístav v Hamburku prosperoval skoro
celé 20. století.
„Do konce 80. let zde fungoval námořní
sklad, opravovala se tu československá říční plavidla, fungovala plovoucí dílna či
kulturní loď, která sloužila zároveň jako
ubytovna pro řidiče kamionů. Zaměstnání
tu mělo na dvě stě lidí. To už je ale všechno pryč,“ vzpomíná Fojtů na „zlatá léta“
přístavu a provádí mě po českém území.
Úpadek české plavby odstartovala
v roce 1992 kuponová privatizace státního
podniku Československá námořní
plavba, která se o české části
hamburského přístavu starala. Hlavním akcionářem se
následně stala společnost
spojená s Harvardskými
fondy Viktora Koženého.
Do roku 1998 byly české námořní lodě rozprodány a území v Hamburku se přestalo využívat. O areály se přestalo pečovat
v roce 2002, a to kvůli konkurzu akciové
společnosti Československá plavba labská
a následnými soudními spory o vlastnictví
a správu majetku. Budovy se rozpadaly,

Od Rusalky po Koženého
Československá
námořní flotila se
začala budovat
po vzniku
samostatného
státu v roce 1918.
Mladá republika
měla dostatek kvalitního personálu, tisíce
námořníků obsluhovaly rakousko-uherské
válečné a obchodní lodě, jejichž části se na
území Čech také vyráběly. Vůbec prvním
plavidlem pod vlajkou ČSR se v březnu
1920 stal škuner se jménem Kehrwieder –
Vrať se zpět, než ale dostal krásné nové
jméno Rusalka, ztroskotal.

Česko mělo i několik válečných lodí, tou
největší byla President Masaryk.
K dalšímu rozvoji došlo po 2. světové válce.
Oficiální byla poválečná československá
námořní flotila (na snímku vlajka) založená
v roce 1952, která postupně provozovala
44 lodí. Tou největší byla Ostrava s délkou
170 metrů. Provoz flotily byl každý rok
rentabilní a miliony tun surovin a zboží
československé výroby se dařilo dostat do
světa. Definitivní konec přišel s kuponovou
privatizací, do roku 1998 vlastnictví lodí
rozporovala firma blízká nechvalně
známému Viktoru Koženému. Na suchu tak
zůstaly stovky českých námořníků.

Do hamburského přístavu připluje ročně na 13 tisíc lodí. České areály byly
donedávna spíše ostudou (snímky dole). Žlutý jeřáb nefunguje od 90. let
a je dodnes připomínkou zašlé slávy. Nyní ale za tato území Česko snad získá nové plochy, a ještě lukrativnější.
FOTO | J. HORA A ARCHIV
ploty zmizely a v přístavu se objevovali
bezdomovci či zloději.
„Tehdy mělo pozemky ve správě Ministerstvo dopravy. Nikdo se tím ale nechtěl zabývat. Nevěděli si rady, nerozuměli potenciálu a byl to takový horký
brambor,“ míní ředitel. Z české chlouby
se stala ostuda a zchátralý český majetek
začal postupně rozčilovat pořádkumilovné Němce, kteří si stěžovali našim úřadům. „V okolí byly všechny plochy využité, a uprostřed toho stálo takové české
smetiště. V německém tisku i televizi se
objevilo několik hanlivých reportáží vůči
Česku,“ vzpomíná Fojtů.

Nová česká námořní flotila?
Situace se začala řešit teprve nedávno,
v roce 2014. „Když správu přístavu přebralo Ředitelství vodních cest ČR, vše bylo naprosto zchátralé a hned na začátku bylo nutné zabránit totální devastaci. Pozemky
jsme oplotili a rozpadající se objekty zbourali,“ popisuje ředitel.
Postupně vznikly plány, co s areálem
dál. Do opravy se mělo vložit 150 milionů
korun a obnovit tak slávu a hlavně užiteč-

nost přístavu. Vizi ale zastavilo možné pořádání letní olympiády v roce 2024 v Hamburku. Město totiž české pozemky chtělo
získat pro výstavbu olympijské vesnice.
A nabídlo za ně jiné. I když občané Hamburku následně v referendu letní hry odmítli, směnu pozemků to už nezastavilo.
„Město Hamburk nabídlo, že Česko dostane výměnou lukrativnější hlubokomořské části přístavu s hloubkou 12 metrů,
kde by mohly kotvit i velké zaoceánské
lodě. O směně se právě jedná, můj odhad
je, že do pěti let by mohl přístav začít fungovat,“ míní Fojtů. Byla by to podle něj
česká brána do zámoří a velká výhoda pro
celou zemi. „Firmy by si nemusely například platit drahá cizí překladiště zboží
a platila by tu naše pravidla,“ zdůrazňuje.
S obnoveným přístavem by podle ředitele mohla znovu vzniknout česká námořní
flotila, která zanikla rozprodáním 14 lodí
v roce 1998 právě společností spojenou
s Viktorem Koženým a jeho Harvardskými
fondy. „Hamburk by mohl být domovským
přístavem obnovené námořní flotily a Česko by mohlo mít dokonce pravidelné lodní
linky, ať po Evropě, nebo i do zámoří. Například do Číny nebo Ameriky,“ uzavírá.
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Ta pravá domácí paštika
FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Mnohé v obchodech kupované paštiky jsou plné kuřecích zbytků a kůží. Nic
proto nenahradí paštiku, kterou si sami
doma vyrobíte. Není to přitom nic složitého. Chce to mít jen dobrý odhad na ten
správný poměr surovin a koření. Nezbytnou součástí této pochoutky jsou játra. Nejlépe uděláte, když si je koupíte čerstvá
u řezníka. Ta zmražená se na tento druh
úpravy příliš nehodí. Nezapomeňte je
dobře očistit a zbavit blanek.
Šéfkuchař Roman Paulus dělí paštiky na
„hutnější ve formičce“ a „mazací ze skla“ –
a jestli je v té či oné kus masa, nebo jsou čistě z jater, už je podle něj hlavně věcí chuti.
„Hutnější paštiky, které se pečou v troubě
ve vodní lázni, se před podáváním krájí na
plátky. Obvykle se připravují z krátce orestovaných jater, která jsou ale uvnitř syrová.
Může se přidat vařené či syrové maso, samozřejmě vajíčka a máslo,“ popisuje.
Naproti tomu „mazací“ paštiku šéfkuchař připravuje z jater skrz naskrz propečených, která se už jen dochutí a vymixují s nějakým tukem, klidně olivovým olejem. Tuk
nevynechávejte, teprve díky němu totiž paštika půjde dobře mazat na chleba či topinku.
A mimochodem, chutnou paštiku si můžete
připravit třeba i z lososa. Stačí se podívat na
recepty, které jsme pro vás vybrali.
(re)
INZERCE

Zvěřinová paštika s kuřecími játry a brusinkami
podle šéfkuchaře Lukáše Langa
Potřebujeme: 100 g kančí kýty, 325 g kuřecích jater, 100 g špeku, 75 g červené cibule,
4 stroužky česneku, 100 g kachního sádla, 125 g másla, 2 snítky tymiánu, 1 bobkový list,
3 kuličky nového koření, 150 ml portského vína, 100 g anglické slaniny (pouze do formy).
Postup: Kančí maso a játra očistíme. Maso nakrájíme na kostičky asi 1 cm a játra na větší kusy
zhruba 3 cm. Na pánvi rozpustíme sádlo, do rozpáleného tuku vložíme kančí maso, osolíme,
opepříme a restujeme na středním ohni asi 5 minut. Pak přidáme játra a na malinké kostičky
nakrájený špek a znovu vše zarestujeme 5 minut. Přidáme na drobné kostičky nakrájenou
červenou cibuli, utřený česnek, nasekaný tymián a bobkový list s novým kořením zabalené
a zavázané do hadříku (abychom poté nemuseli pracně hledat kuličky). Vše promícháme
dohromady a podle chuti dosolíme a dopepříme. Zalijeme portským vínem a pod pokličkou
dusíme 10 až 12 minut na středním ohni. Hotovou směs necháme lehce vychladnout
a umeleme na jemném mlýnku a důkladně rozmixujeme s povoleným máslem.
Teď záleží na nás, jak budeme chtít paštiku podávat: Můžeme použít jakékoli malé skleničky,
do kterých směs nastříkáme cukrářským pytlíkem, nebo použijeme formu, jež vyložíme slaninou
tak, aby na každé straně byly tak 2 cm přes okraj formy. A to z důvodu uzavření a celistvého
tvaru paštiky. V lednici necháme odležet do druhého dne nebo minimálně 4 hodiny. Paštiku
krájíme na plátky zhruba 1,5 cm a ozdobíme brusinkami. Zdroj receptů: labuznik.cz, lidovky.cz

Lososová paštika
Potřebujeme: 500 g mořského lososa,
2 vejce, 500 ml smetany, 1 svazek pažitky,
250 g uzeného lososa, sůl, bílý pepř.
Postup: Mořského lososa omyjeme, osušíme
a rozkrájíme na kousky. Spolu s vejci ho
rozmixujeme. Přidáme smetanu, osolíme
a opepříme, vmícháme nakrájenou pažitku.
Předehřejeme troubu na 170 °C. Obdélníkovou
formu vyložíme plátky uzeného lososa
a naplníme rozmixovanou směsí. Formu pevně
uzavřeme pokličkou nebo alobalem. Vložíme ji
do vodní lázně a postavíme do trouby asi na
hodinu. Poté necháme vychladnout při
pokojové teplotě.

Domácí paštikové
koření
Ingredience a postup: Umeleme,
ideálně v klasickém starém ručním
mlýnku, 30 g hřebíčku,
30 g strouhaného muškátového oříšku,
15 g bílého pepře, 15 g bobkových listů,
10 kuliček nového koření,
15 g muškátového květu, trošky mletého
rozmarýnu a tymiánu.
Promícháme a přesejeme přes jemné
sítko. Koření ukládáme ve skleničce
s dokonalým uzávěrem, a nebo je
umeleme těsně před výrobou paštiky.

Paštika z kachních jater
Potřebujeme: 500 g kachních jater, 3 lžíce
koňaku, 3 lžíce madeiry, sůl, pepř.
Postup: Játra omyjeme pod tekoucí vodou,
důkladně očistíme, odblaníme
a vyžilkujeme. Pak je alespoň 24 hodin
necháme v chladu odležet v marinádě
z koňaku, madeiry a pepře. Osolíme,
vložíme do zapékací formy a při zhruba
60 stupních necháme v troubě ve vodní
lázni zatáhnout. Po upečení formu zatížíme
a paštiku necháme další den dva rozležet.

Paštika z králíka
Potřebujeme: 1 králíka,
30 dkg bůčku, 25 dkg
drůbežích jater, 1 cibuli,
mrkev, petržel,
4 vejce, sádlo, bobkový
list, 3 zrnka nového
koření, mletý muškátový
oříšek, sůl, pepř.
Postup: Králíka, bůček
a zeleninu nakrájíme na kousky, přidáme
bobkový list a nové koření. Zalijeme třemi
sklenicemi vařící vody a vaříme pod pokličkou
na mírném ohni, až bude maso měkké.
Nakonec přidáme na plátky nakrájená játra,
osolíme a vaříme ještě 10 minut. Vychlazené
maso, mrkev a jednu petržel vyndáme z hrnce
a umeleme. Přidáme vejce, půl sklenice
scezené omáčky, vysypeme přísady a všechno
důkladně promícháme. Formu dobře
vymazanou sádlem naplníme masovou směsí
do 3/4 výšky. Pečeme v troubě tak dlouho, až
je paštika růžová a začne se odlepovat od stěn.
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Díky hovězím slinivkám vyléčili
miliony cukrovkářů po světě
Byl to vskutku převratný lékařský objev, který od té
doby zachránil život milionům lidí po celé planetě.
Před 95 lety se poprvé podařilo inzulinem vyléčit
pacienta s cukrovkou. Stalo se tak téměř tři a půl
tisíce let poté, co se o této smrtelné chorobě
zmiňovali již učenci ve starém Egyptě.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když se na jaře roku 1922 začala na
farmě Eli Lilly v americkém městě Indianapolis sjíždět nákladní auta naložená hovězími a vepřovými slinivkami ze všech
jatek amerického středozápadu, místní
lidé přemýšleli, jaká že pochoutka se zde
z těchto vnitřností začne vyrábět. Nikdo
netušil, že nepůjde o jídlo, ale o nový převratný lék, který zachraňuje životy.
Jen několik měsíců předtím, přesně
11. ledna 1922, lékaři poprvé použili k léčbě dosud nevyléčitelné smrtelné nemoci
diabetes mellitus, čili cukrovky, hormon
inzulin. Ten hraje klíčovou roli při regulaci hladiny cukru v krvi. A tehdy jej šlo získat právě z hovězích slinivek. Dnes se vyrábí synteticky takzvaný „humánní inzulin“, tedy stejný, jaký přirozeně produkuje lidské tělo.
Za milníkem v lékařství stojí dva kanadští vědci Charles Best a Frederick Bantig. Těm se v létě roku 1921 podařilo zachránit psy extraktem ze slinivky, kterou
jim předtím odebrali. Látku nejdříve pojmenovali „isletin“ a svůj objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. A právě v lednu 1922,
tedy před 95 lety, byla léčba vyzkoušena
poprvé na člověku. Inzulin tehdy dostal
14letý chlapec, který na cukrovku umíral
v nemocnici vTorontu. Nebohý pacient
vážil pouhých 34 kilogramů a bylo otáz-

kou dnů, kdy zemře. Dvojici vědců se za
pomoci chemika Colipa na poslední chvíli podařilo inzulin vyčistit a pacientovi ho
píchli do obou hýždí. Chlapci se ovšem
vytvořily abscesy, tedy dutiny zaplněné
hnisem, a cítil se proto ještě hůř. Vynálezci začali horečnatě hormon ještě intenzivněji čistit a další dávku aplikovali 23. ledna. A stala se věc do té doby nevídaná –
glykemie výrazně poklesla. V příštích
dnech začal pacient nabírat na váze
a v květnu mohl odejít domů. První léčený diabetik na světě byl uzdraven. Stalo

870
450

tisíc diabetiků je
registrováno v ČR.
Dalších až 200 tisíc
o své nemoci ani neví.
milionů cukrovkářů
je ve světě. Desítky
milionů o nemoci neví.

se tak po neuvěřitelných 3473 letech od nejstarší zmínky o této
nemoci. Ta je zaznamenána
na papyrusových svitcích
ve starověkém Egyptě
z roku 1552 př. n. l.

První český pacient
Do objevu inzulinu byla cukrovka strašák. U diabetu 1. typu, kterým trpí
kolem sedmi procent všech nemocných a
tělo pacienta samo ničí vlastní buňky tvořící inzulin jako cizorodou látku, docházelo většinou k rychlé smrti. Rozšířenější di-

Diabetes v dávných časech
První zmínka o cukrovce byla nalezena v Egyptě
ve svitcích lékaře Hesy Raa z roku 1552 př. n. l.,
které byly objeveny roku 1862 v jedné z hrobek.
Starověký lékař popisuje diabetes jako „vzácnou
nemoc příčiny neznámé s projevy velké žízně“.
Léčil ji směsí ze sladkého piva, pšeničných zrn,
zeleného cypřiše a naklíčených kukuřičných zrn.
Zhruba stejně stará je zmínka z Číny. Cukrovku
charakterizuje coby nemoc projevující se
„neuhasitelnou žízní a velkým množstvím moče
medové barvy. Pacient je vyhublý na kost
a pokryt vředy.“ Číňané zjišťovali projevy
sledováním mravenců – zda jsou přitahováni
k moči či nikoli. Upozorňovali také, že příčinou
nemoci může být i obezita.
V Indii v 6. století př. n. l. říkali cukrovce „medová
nemoc“, kdy je „pacientova moč sladká, nemocný
výrazně hubne a velmi rychle zemře“.

Kanadští vědci Charles Best (vlevo) a Frederick Bantig, kteří před
95 lety jako první dokázali získat
„čistý“ inzulin z hovězích slinivek
a díky tomu porazit cukrovku.
abetes 2. typu, kdy tělo pacienta alespoň
nějaký inzulin produkuje, se před rokem
1922 léčil více či méně úspěšnými dietními opatřeními. I v těchto případech ale pacienti umírali. Když se však první diabetik úspěšně vyléčil, začala být
po inzulinu obrovská poptávka a univerzita v Torontu už
ho nestačila vyrábět. Produkce se přesunula nejdřív
do USA, později do Evropy, zejména do Německa
či Dánska. Ale také do Československa, kde se prvním
výrobcem inzulinu stala společnost Norgine z Ústí nad Labem. Už v
prosinci roku 1923 se v Časopise lékařů
českých objevil první inzerát na „zázračný lék“. „První pacienti v Československu se s cukrovkou léčili na I. interní klini-

ce v Praze na Karlově náměstí. Vůbec první byl jistý mladý muž, jehož jméno není
známo. Ten se nakonec rozhodl pro léčbu
v zahraničí, kde pobyl tři roky,“ popisuje
Jan Škrha (na snímku v kolečku), přední
český specialista na diabetologii ze III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK.
„Objev inzulinu by se možná dal srovnat s objevem léku proti HIV, i když diabetiků bylo a je celosvětově mnohem
víc. Lékaři museli být tehdy nadšení, já
bych se cítil velice šťastně a pocit to musel být skutečně neopakovatelný,“ uzavírá specialista.

„Recept“ na první inzulin
První čistý inzulin se v roce 1922 vyráběl
takto: Celá čerstvá hovězí slinivka se
rozřezala na kousky, které se dva dny
ponechaly v roztoku alkoholu a kyseliny
chlorovodíkové. Po maceraci vědci vše
zfiltrovali a filtrát odpařili v proudu
horkého vzduchu. Suchý filtrát rozpustili
v 25 ml Ringerova roztoku, který simuluje
složení krevní plazmy.

Bytost Uriel ze Stínu kapradiny
ČR | Před třiceti lety se z popové zpěvačky Jany Kratochvílové stala mimozemská bytost Uriel (snímek vlevo). Do té
doby čas od času zněly z rádií její hity
Dlouhá bílá žhnoucí kometa nebo V stínu kapradiny – píseň, která je titulní
skladbou právě vysílaného seriálu České televize Svět pod hlavou.
Po účinkování na festivalu v Irsku slibnou zpěvačku vyhnali komunisti ze socialistického Československa. Hrozil by
jí tu kriminál. Ještě v roce 1986 Krato-

chvílová
natočila
v Londýně album Bohemian. Vyšlo dokonce v deseti zemích západní Evropy i v Japonsku a Jane Pope,
jak si tehdy umělecky
říkala, čekala slibná kariéra. Jenže Kratochvílová se rozhádala se šéfy světové nahrávací společnosti Polydor a v roce
1987 raději zvolila dráhu extravagantní
mimozemské bytosti v šílených kostý-

mech, chrochtající do mikrofonu. „Všichni lidé se musí osvobodit od železných košilí starých zvyků a měli by mít radost ze
života,“ prohlásila coby nebešťanka
Uriel. Sama je prý šťastná, jen se nemůže
trefit do toho správného století a planety.
Při koncertě k nedožitým osmdesátinám Václava Havla vloni na sklonku
roku třeba vystoupila s andělskými křídly, v přilbě s rohy a s maskou na obličeji.
Jak asi oslaví své vlastní 64. narozeniny,
které vycházejí na 14. ledna?
(kor)

DO VAŠEHO MĚSTA
DORAZILA

PÁ SO NE
OD PÁTKU 13. 1.
DO NEDĚLE 15. 1. 2017

Nakupujte
hezky česky

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

Více informací na www.penny.cz
© 2017 TCC GLOBAL N.V. Všechna práva vyhrazena.

POMERANČE
volné

KAKI PERSIMON

KUŘE DUO*
chlazené

1 ks

1 kg

cena za 1 kg

2 KUŘATA V BALENÍ

1990.

-3 3%

% AKCE

AKCE

AKCE

FLORA
400 g

3990.

790.

-2 0%

29.90

9.90

ŘECKÝ JOGURT BÍLÝ
1 kg

100 g 11,48 Kč

MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku

SÝR PLÁTKY MADELAND
přírodní 45 % tuku v s.,
light 30 % tuku v s., uzený*
100 g

1l

- 48%

23.45.

AKCE

CENA S PENNY KARTOU

80

90

CENA BEZ PENNY KARTY

CAMEMBERT BONI
ochucený
90 g

-2 0%

3990.

49.90

PODMÁSLÍ KYSANÉ BONI
1 % tuku
1l

100 g 16,56 Kč

16.90

Prdlina

-2 0%

1190.

14.90

-3 3%

15.90

500 g

JOGURT BÍLÝ
krémovitý
500 g

200 g

AKCE

890.

-4 6%

14.90

34

200 Kč
nákupu

bodů
29,90 Kč

1 bod

10

Pusina

Stydlivka

Šokíno

EXK

1 l 13,95 Kč

PR

AKCE

AKCE

-37%

27.

44.90

40

1

= 3,48 Kč

7990.

149 ,-

Nasbírejte body
na všechny
plyšáky
PRÁŠEK, GEL SURF
různé druhy

1 balení

10 kg

LU Z I V N Ě

90

bodů
375 Kč

1 kg 29,50 Kč

2l

O

O

E

XK

0

bodů
149,90 Kč

GRANULE TOALETNÍ PAPÍR TENTO
PEDIGREE Lavender, 2vrstvý
10 kg 8 ks | 1 ks 4,99 Kč

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
NA DOMA
světlé, PET
IVNĚ PR
LUZ

Husťák

běžně

29.90

100 g 39,95 Kč

AKCE

-4 0%

1990.

KÁVA JACOBS VELVET
instantní

100 g 1,78 Kč

Křeňák

Dareba

AKCE

1290.

-1 8%

AKCE

% AKCE

1490.

AKCE

- 55%

295.-

666.-

AKCE

AKCE

-50%

39.

90

79.90

- 41 %

139.-

239.-

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

Inspirace u kávy
a balíčku cigaret
V roce 1985 skupina
Hop Trop zabodovala s písničkou Nehrálo se o ceny. „Vystoupili jsme s ní na
festivalu Svojšický
slunovrat a tam se to chytlo přes noc,“
prozradil na rádiu Český Impuls
AM 981 tahoun skupiny Jaroslav Samson Lenk. Hudbu spolu s Lenkem složili Jaromír Vondra a Ladislav Kučera.
Dodal, že skupina své písničky skládá
během dlouhých hodin u kávy a cigaret.
Když na nádraží při pátku
nám čekání se kdysi zdálo dlouhý,
víc než milión v prasátku
bylo nabídnutí cigarety pouhý...
(Hudba: J. S. Lenk, J. Vondra, L. Kučera; text: L. Kučera)
Jak vznikala písnička Pramínek vlasů? To prozradí Jiří Suchý příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete
poslouchat na www.ceskyimpuls.cz
nebo na středních vlnách, AM 981 kilo(tom)
hertzů.

„Vlaky byly nouzovka“
Stará známá sestava okolo improvizační Partičky
doplněná o Martina Fingera se opět sešla před kamerou,
a to při natáčení skečové série Nádraží. Herec Igor
Chmela se díky ní vrací na železnici, kde dřív sám skutečně
pracoval. „Vyzkoušel jsem si profesi traťového dělníka.
Jsem rád, že už tu dřinu nemusím dělat,“ dodává.
ČR | Igor Chmela patří mezi herce,
o kterých se dá tvrdit, že dokáží zahrát
téměř vše. Kromě řady filmových a televizních rolí to už roky prokazuje i v improvizační show Partička. Ta několikrát
vyhrála televizní ceny popularity a už
roky s ní základní čtveřice Sokol-Suchánek-Genzer-Chmela objíždí i divadla
a kulturní sály. Od minulého týdne se
známá parta posílená o herce Martina
Fingera opět objevuje na televizní obrazovce, a to v sérii skečů Nádraží.
Stejně jako ostatní, tak i Igor Chmela
se pod režijní taktovkou Ondřeje Sokola
promění v bizarní postavičky. Do ženských převleků se ale Chmela zrovna nehrne. Zvláště, když je na blízku Richard
Genzer, který si v sukních v rámci komediálních scének doslova libuje. „Ri-

Zdravý
životní styl
s časopisem

23. 1.
vařte
dietně

16. 1.
Je nutn
Jíst 5x é
denně?

30. 1.
Běhám,
tedy
huBnu?

chard je v tom dobrej a já vůbec nemám
zapotřebí snažit se mu v tomhle smyslu
konkurovat. Navíc musíte v maskérně
trávit podstatně víc času,“ vysvětluje
šestačtyřicetiletý rodák z Ostravy.
Málokdo však ví, že Igor Chmela má
k nádražím a železnicím obecně mimořádně blízko. Je totiž vystudovaný železničář, a tak se do tohoto prostředí díky
novému pořadu vlastně oklikou profesně vrátil. Jak ale přiznává, práce v blízkosti vlaků ho nikdy nelákala. „Byla to
taková z nouze ctnost, protože jsem skládal zkoušky na stavební průmyslovku
v Ostravě. Dostal jsem potom dopisem
vyrozumění, že přijímací zkoušky jsem
sice udělal, ale nebyl jsem přijat – a zároveň tam byl uveden seznam škol, kam
bych mohl nastoupit. Tedy, kde by mě
přijali,“ vzpomíná Chmela s tím, že jedna z nich byla i železniční průmyslovka
v Letohradě s oborem Oprava a rekonstrukce železničního svršku a spodku.
„Když jsem na tuhle školu odjížděl,
bylo mi nějakých patnáct let. V tomhle
věku ještě nepřemýšlíte reálně o budoucnosti. Pravděpodobně jsem byl přesvědčený o tom, že ze mě bude nádražák. Během studia ze mě tohle přesvědčení ale pomalu vyprchávalo,“ dodává
herec. Školu chtěl ovšem za každou
cenu dokončit. „S maturitou můžete přeci jen dělat i jiné věci než se věnovat vý-

Igor Chmela

FOTO | HERMINAPRESS

hradně oboru, který vystudujete,“ vysvětluje. Při pohledu na vlaky a železnici po letech žádnou nostalgií netrpí. Naopak. „Pracoval jsem jako traťový dělník třeba několik kilometrů od nádraží,
kde jsme podbíjeli koleje. Vždycky,
když dnes vidím někde tu dřinu, tak
jsem rád, že to nemusím dělat,“ přiznává Chmela.
(vrm)

Půl milionu misek potravy pro
opuštěná zvířata. Stačí klikat

ČR | Je to jednoduché. Stačí kliknout
a úplně zadarmo naplníte opuštěnému
pejskovi nebo kočce v útulku misku.
A druhý den opět a další zase. Díky projektu Click and Feed už takto milovníci zvířat „naklikali“ přes 420 tisíc porcí žrádla.
Pravidla jsou taková, že každý může na
webové adrese www.clickandfeed.cz kliknout maximálně jednou denně. Každý měsíc se virtuální kliky sečtou a výrobce kva-

litních zvířecích granulí je promění ve skutečné žrádlo a rozdělí mezi útulky pro
opuštěná zvířata. Zatím se projektu účastní desítky prověřených zařízení, kam doputovaly desítky pytlů s granulemi.
Zakladatelkou Click and Feed je Martina Hřebíková (na snímku), jež chtěla rychle a efektivně pomoci přeplněným útulkům, které jen obtížně shánějí prostředky
na své fungování. „Problém přeplněných
útulků je nutné řešit preventivně. Tedy zavčasu vysvětlovat dětem a hlavně dospělým, co vlastně obnáší pořízení zvířete.
To pomůže do budoucna. Teď se ale musíme postarat o ta zvířata, která už v útulcích jsou,“ říká Martina Hřebíková. A jedním ze způsobů, jak to udělat, je dodávat
jim kvalitní krmení. „Díky němu budou
psi fit a získají tak větší šanci na adopci novými majiteli,“ vysvětluje.
(re)

Chraňte se
před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin
více na www.ionic-care.cz

Čističku vzduchu
Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech
barevných provedeních.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
je jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 8 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor.
Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně a s nulovými
náklady na výměnné ﬁltry. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní
technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory.
Nečistoty jsou zachyceny na elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí
nejen polétavý prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je
maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2016 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1001 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006 zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc Čechů a další tisíce lidí se
musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu,
chemikálií a jiných nečistot vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici
v těchto dnech bijí na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí
v uzavřené místnosti skutečně zdravější než to venkovní?

V

doporučení Státního zdravotního ústamoderních bytech a kancevu obsahovat minimálně 1.250 zálářích
dýcháme
škodlivý
porných iontů (aniontů) na cm3. A zavzduch, který dokáže zkrátit
život i o několik let a cítíme se v něm
tímco v přírodě (na horách, u moře,
unavení a nervózní. Prachové mikrov lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
částice, smog, jedovaté chemické výs koncentracemi až 10.000 vzdušpary z umělých hmot a nábytku, bakných aniontů v cm3, v interiérech, kde
terie, viry, spóry plísní, výkaly všudyžijeme a pracujeme, jsou hodnoty větpřítomných roztočů – to vše se v uzašinou blízké nule. Právě díky vysovřených prostorách
ké koncentraci proV bytech a kancelářích
koncentruje. Potom,
spěšných vzdušných
dýcháme vzduch, který
zejména v chladnějaniontů je nám tak
ších obdobích roku,
zkrátí život o několik let dobře v lese, u mokdy méně větráme,
ře, při východu slunpůsobí tyto škodlivé látky na náš orce nebo u tekoucí vody či táborového
ganizmus prakticky celý den. Největší
ohně. Zejména kvůli působení vzduščást škodlivin přitom proniká do těla
ných aniontů nás tato místa podvědoprávě plícemi. Přes tenkou plicní slizmě přitahují a velmi rychle si na nich
nici totiž proﬁltrujeme neuvěřitelných
odpočineme. Díky ionizátoru Ionic75.000 litrů vzduchu denně.
CARE si takovou příjemnou atmosféru
Nemocné domy: Aniž si to uvědomunyní můžete vytvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od boDárek ZDARMA!
lesti hlavy, nespavosti, snížené konIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiscentrace, alergií, astmatu, akutních i
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
chronických onemocnění plic, až po
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
těžké deprese i rakovinu. Moderní staTento přístroj neutralizuje pachy a provební materiály, utěsněná okna, běžíčišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatcí klimatizace, vaření na plynu, synteně a kdekoliv jintické koberce, umělý nábytek, televide. Navíc omezuze, monitory, kopírky a dalších zhruba
je výskyt bakterií,
20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buzabraňuje růstu
plísní a v lednici
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % žiuchovává potravivota – zdraví škodlivé prostředí!
ny déle čerstvé.
Ionizace vzduchu: Součástí tohoto jedovatého koktejlu chemikálií, statické elektřiny, ozónu, mikročástic prachu apod., jsou i vzdušné ionty resp.
kód
Pro získání dárku staiontová nerovnováha. Ovzduší, ve ktečí zadat při objednávce
rém trvale pobýváme, by mělo podle
kód:

5P6

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 28.02.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 28.02.2017 nebo do vyprodání zásob
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Soudní síň: Puberta
ve čtyřiceti, mrtvý pes
i chlípný podlahář
Nový pořad televize Prima ukazuje skutečné případy. Představujeme tři z těch,
které vysílá příští týden. Uvidíte je každý všední den před pořadem Prostřeno!.

Libuše prožívá ve čtyřiceti druhou pubertu. Těžce to nese její dcera.
Čas se nedá oklamat. Libuše Ondková je sice dospělá, ale na tuto životní
pravdu jakoby zapomněla. Ve čtyřiceti
zažívá druhou pubertu. Zvlášť špatně to
snáší její patnáctiletá dcera. Situace zašla tak daleko, že Libušin exmanžel žádá
odnětí dcery z osobní péče matky. Jde jenom o zbytečně nafouknutou kauzu,
nebo by se Libuše měla vzpamatovat?
Libušin bývalý manžel Gregor je majitelem malé tiskárny. Libuše je podle
něj nezodpovědná a chová se způsobem, jaký neodpovídá jejímu věku. Do
Soudní síně vešel s přesvědčením, že
jedná především v zájmu dcery, na kterou má Libuše nezdravý vliv.
Libuše pracuje jako účetní. Vždy
byla plná energie. Ale to, jak působí
dnes, šokuje i její nejbližší. Všechno,

kvůli čemu se octla v Soudní síni,
přesto vnímá jako čiré spiknutí. Samu
sebe vidí jako dobrou matku.
Spor však může mít hlubší kořeny.
Gregor a Libuše se rozvedli kvůli nevěře. Gregor nyní Libuši vytýká její čas
strávený ve fitness centru, účast na omlazovacích kúrách, návštěvy barů i založení profilu na sociální síti Facebook. Přestala podle něj plnit roli matky.
Jenže je Gregor opravdu takovým otcem, jakého ze sebe dělá? Pokud by měl
skutečně o dceru zájem, odešel by dříve
od rodiny? Libuše poukazuje na to, že po
rozvodu byla dcera značně rozrušená, s
pláčem prosila otce, aby zůstal. Zda jde
o skutečný problém matky, nebo podlou
snahu otce očistit se v dceřiných očích,
se rozhodne až v Soudní síni.

Podlahář Petr nedostal za práci zaplaceno. Navíc ho zákaznice obviňuje ze
sexuálního obtěžování. Soudní síň rozmotává případ.
4x FOTO | FTV PRIMA

Pes je prý nejlepším přítelem člověka. Pro paní Bisákovou byl její jezevčík
Lolo víc než přítel. Nahrazoval jí rodinu, blízké, znamenal pro ni všechno.
Proto když o něj přišla údajně veterinářovou vinou, rozhodla se bojovat o zadostiučinění u soudu. A dokonce tak tvrdě, že se snad i nebohý jezevčík paní Bisákové v hrobě obrací.
Elena Bisáková brigádničí v prodejně
potravin, je přes deset let rozvedená.
Protože veterinář, ke kterému se psem
dříve chodila, svou praxi zavřel, musela
jinam. Říká, že nový veterinář zanedbal
léčbu. Teď chce, aby za to tvrdě pykal.
Veterinář Zoltan Grónský si vlastní
ordinaci založil nedávno, ale už má poměrně velkou klientelu. Žalovanou po-

pisuje jako hádavou, nepříjemnou a konfliktní paní. Tvrdí, že měl od začátku pochyby ji přijmout. Vinu odmítá.
Případ se může jevit jako jednoduchý
a rozsudek jasný. Zvlášť proto, že se postižená nedokáže krotit a na žalovaného
neustále slovně útočí. Veterinář si pevně stojí za názorem, že smrt psa způsobilo překrmování nevhodnou stravou.
Ale přelíčení se rychle komplikuje.
Vychází najevo, že na veterináře podali
stížnost další dva klienti. Za ošetření
zvířat jim účtoval o 200 procent vyšší
cenu, než jakou má uvedenou v ceníku.
Dokonce i vulgární nadávky tentokrát létají ze strany na stranu častěji než
obvykle. Na čí stranu se postaví Spravedlnost v pořadu Soudní síň?

Elena Bisáková tvrdí, že jí veterinář zabil milovaného jezevčíka.
Vlastním tělem chtěla zaplatit rekonstrukci podlahy ve svém bytě. O Miriam to říká živnostník Petr, který podlahu opravil a v Soudní síni žádá peníze
za vykonanou práci. Miriam tvrdí opak.
Chystá se Petra zažalovat nejen za špatně odvedenou práci, ale dokonce i za sexuální obtěžování. Kdo má pravdu?
Petr už deset let provozuje firmu na
rekonstrukci bytů. Ještě nikdy prý nebyla situace v jeho oboru tak špatná. Lidi
buď nemají peníze, nebo když má dojít
na placení, i z těch slušných se stávají
podvodníci. Petr trvá na své obžalobě.
Zdůrazňuje, že není žádná Matka Tereza, aby pracoval zadarmo.
Miriam zná její okolí jako milou osobu, ale s nereálným pohledem na svět.

Povídá se o ní, že nedostatek sebereflexe obvykle vyvažuje zákeřností. Miriam odmítá Petrovo obvinění s tím, že
každý by měl dostat zaplaceno jedině za
dobře odvedenou práci.
Místo původně domluvené platby
v hotovosti si Miriam vyžádala fakturu.
Petr ji poslal hned druhý den. Ale ani po
dohodnuté měsíční době splatnosti žádné peníze nedostal. Jde o 68 tisíc. Petr
říká, že to samozřejmě nemohl nechat
jen tak. Ale Miriam odporuje. Podle ní
byla práce odvedená tak neodborným
způsobem, že bylo nutné napravit to, co
Petr způsobil. Drama v pořadu Soudní
síň graduje. Miriam navíc obviní Petra
z krádeže vzácné čínské vázy. Je jasné,
že jeden z nich lže. Ale kdo?

INZERCE
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LIQUIDO DUO FORTE
je k dostání ve vašich lékárnách
nebo na www.liquido.cz

Také znáte ten pocit, kdy se probudíte a cítíte, že vás na rtu
čeká nepříjemné překvapení - opar? Opary způsobuje vir
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Doba, kdy nejúčinnější obranou bylo vyholení
hlavy, je naštěstí pryč. Připravte si ve své domácí lékárničce kvalitní zdravotnický prostředek LIQUIDO DUO FORTE, který účinně
a rychle likviduje a odpuzuje vši a hnidy. Tento spotřebiteli ověřený přípravek představuje
dvojitý zásah proti vším v podobě šamponu
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Poprvé při aplikaci séra a podruhé při nanesení šamponu. Třetí účinek je kombinací obou
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ČT1
6.00

Až já budu velká 7.15 Měsíční kámen
8.30 Úsměvy J. Škvoreckého 9.05
Sázka pro dva 10.05 Všechnopárty
11.00 Hříchy pro pátera Knoxe (2)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Pastýřská pohádka
13.50 Jak se mele babí hněv
14.35 Počestné paní pardubické
16.10 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.00
7.25
7.50
8.10
8.30
10.15
11.55
12.30
14.30
15.50
17.45
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (9)
Myšák Stuart Little (8)
Show Toma a Jerryho (16)
Lví hlídka (21)
Krok za krokem VI (9)
Prezidentův syn
Komedie (USA, 1996)
Rodinný kšeft
Volejte Novu
Hlava rodiny
Výměna manželek II
Jak ukrást nevěstu
Lví král
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

AKČNÍ

Prima
6.25
6.45
7.45
8.50
10.10
11.30
13.25
15.25
16.35
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

X-Men (12)
Nexo Knights
Autosalon
Ohnivý kuře (71)
Přístav II (2)
Inga Lindströmová: Hvězdy nad
Ölandem
Romantický film (N, 2014)
Kluk od vedle
Thriller (Kan., 2008)
Siska VII (6)
Komisař Rex II (4)
Ano, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

Nova Cinema
5.40 Něžní zmatkáři 2 7.10 Náhradníci 9.10 Mentalista III (20, 21) 10.45 Láska ke hvězdám (11) 11.35
Láska ke hvězdám (12) 12.45 Mrtvý bod (1) 13.35
Mrtvý bod (2), krimiseriál (USA, 2015) 14.25 College
Road Trip, komedie (USA, 2008) 15.50 Zachraňte
Willyho 2, dobrodružný film (USA, 1995) 17.35
Velký Gatsby, romantické drama (Austr./USA,
2013) 20.00 Jobs, životopisný film (USA, 2013)
22.25 Výchovný tábor, thriller (USA, 2007) 0.10
Drive Angry, akční film (USA, 2011)

Prima cool
6.55 Autosalon 7.45 Souboj bijáků (3) 8.35 V utajení V (5) 9.25 Hrdinové: Znovuzrození (8) 10.20
Top Gear XX 11.35 Applikace 12.05 Re-play 12.35
Pevnost Boyard (5) 14.35 Simpsonovi XVI (4-7)
16.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 17.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (2) 18.10 Simpsonovi XVI (8) 18.40 Simpsonovi XVI (9) 19.10
Simpsonovi XVI (10) 19.35 Simpsonovi XVI (11)
20.00 Ničivé tornádo, katastrofický film (USA/
Kan., 2008) 22.00 Dobyvatelé rudé planety, sci-fi
film (USA, 2005) 23.50 Re-play 0.20 Applikace
0.50 FREEzone 1.15 Pevnost Boyard (5) 3.00 Hrdinové: Znovuzrození (8) 3.40 V utajení V (5)

Prima Max

20.00 Zázraky přírody
21.10 Kam se poděla sedmá rota?
Válečná komedie (Fr., 1973).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
A. Maccione, R. Lamoureux,
P. Tornade a další
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Komisař Montalbano
V zrcadlovém bludišti. Krimiseriál (It., 2013). Hrají L. Zingaretti, C. Bocci, P. Mazzotta,
A. Russo, B. Bobulova a další
0.35 DoktorKA
1.30 Manéž Bolka Polívky
2.40 Banánové rybičky
3.10 Sama doma
4.45 Padající květináč
5.10 V kondici

SÉRUM PRAVDY

20.20 Iron Man
Akční film (USA, 2008). Hrají
R. Downey ml., T. Howard,
J. Bridges, G. Paltrowová,
L. Bibbová. Režie J. Favreau
22.30 Špionáž
Thriller (Fr./USA, 2013). Hrají
L. Hemsworth, G. Oldman,
H. Ford, A. Heardová, L. Till.
Režie R. Luketic
0.25 Kazatel Kalašnikov
Akční film (USA, 2011). Hrají
G. Butler, M. Monaghanová,
M. Shannon, M. Carrollová,
K. Bakerová. Režie M. Foster
2.40 Volejte Novu
3.10 DO-RE-MI
4.05 Výměna manželek II
5.10 Novashopping

20.15 Jedna za všechny
Komedie (USA, 2014). Hrají
C. Diazová, L. Mannová,
N. Coster-Waldau a další.
Režie N. Cassavetes
22.30 Brána temnoty
Thriller (USA, 2015). Hrají
N. Cage, S. Wayne Calliesová,
L. Bent a další. Režie U. Edel
0.25 Temná zákoutí
Thriller (USA, 2000). Hrají
M. Wahlberg, J. Phoenix,
Ch. Theronová a další
2.10 Siska VII (6)
Smrt v tvém náručí. Krimiseriál
(N, 2006). Hrají W. Schnitzer,
W. M. Bauer, D. Plönissen a další.
Režie G. Erhart
3.10 Komisař Rex II (4)

8.20 Zpravodajství FTV Prima 9.30 Nexo Knights
9.55 X-Men (12) 10.20 Vítejte v novém těle VI (10)
11.15 To je vražda, napsala XII (14) 12.10 Spravedlnost v krvi VI (14) 13.00 S Italem v kuchyni 13.40 To
je vražda, napsala XII (15) 14.35 Spravedlnost v krvi
VI (15) 15.30 Harper, krimifilm (USA, 1966) 17.55
S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (11),
reality show (USA, 2013) 19.30 Teď vaří šéf! 20.15
Hawaii 5-0 VI (13), krimiseriál (USA, 2015) 21.05
Hawaii 5-0 VI (14), krimiseriál (USA, 2015) 22.00
Rudý labyrint, thriller (USA, 1997) 0.25 Dobrá manželka VII (1), seriál (USA, 2015) 1.15 Smrtící včely,
thriller (N, 2008)

Fanda
8.05 NHL 16/17 11.35 Element 16/17 11.45 Pod
kupolí II (13) 12.30 Mistři aukcí III (18, 19) 13.35 Walker, Texas Ranger V (12, 13) 15.30 Walker, Texas
Ranger V (14, 15) 17.05 Pod kupolí II (14) 17.50 Mistři aukcí III (20, 21) 18.40 Walker, Texas Ranger
V (16, 17) 20.20 Kriminálka Miami VI (7) 21.05
Kriminálka Miami VI (8) 21.55 Mistři aukcí III (22, 23)
22.45 Pod kupolí III (1) 23.30 Kriminálka Miami VI
(5) 0.15 Kriminálka Miami VI (6) 1.00 Kriminálka
Miami VI (7)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 156

neděle 15. ledna 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Počestné
paní pardubické 8.10 Úsměvy Oldřicha
Daňka 8.50 Cesta na Borneo 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vápenička
Pohádka (1995)
14.00 Kryštof a Kristina
Pohádka (ČR, 1993)
14.55 Příběhy slavných... F. Smolík
15.50 Začalo to karafiátem
Komedie (ČR, 1981)
17.15 Sňatky z rozumu (2/5)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN - Galerie elity národa
20.15 Bohéma (1/6)
Seriál (ČR, 2016)
21.30 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Milenci a vrazi
Psychodrama (ČR, 2004)
23.50 Místo činu - Schimanski
1.25 Legendy kriminalistiky

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.15
7.40
8.00
8.25
8.45
9.40
11.00
12.45
14.30
17.15
19.30
20.20
21.40
22.15
0.30
2.45
3.55

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (10)
Myšák Stuart Little (9)
Show Toma a Jerryho (17)
Lví hlídka (22)
Krok za krokem VI (10)
Víkend
První krok (12)
Hannah Montana
Komedie (USA, 2009)
V zajetí ráje
Romantická komedie (USA, 2014)
Chyť mě, když to dokážeš
Krimikomedie (USA, 2002)
Zimní příběh
Drama (USA, 2014)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno, jahody
Komedie (ČR, 1983)
Střepiny
Šerifové
Akční film (USA, 1998)
Chyť mě, když to dokážeš
Krimikomedie (USA, 2002)
DO-RE-MI
První krok (12)

Prima
6.50
7.10
8.05
9.15
9.45
11.00
11.45
12.25
13.10
13.40
15.45
16.55
18.05
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.10
0.55
2.00
2.30
3.10

Max Steel (1)
Nexo Knights
M.A.S.H (57, 58)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (72)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Božské dorty od Markéty
Vraždy v Midsomeru XI
Siska VII (7)
Komisař Rex II (5)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (1)
Čarodějnice 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Vylomeniny
Očima Josefa Klímy
Druhý muž
Thriller (USA/VB, 2008)
Tři mušketýři (2)
Prima ZOOM Svět
Očima Josefa Klímy
Siska VII (7)

Nova Cinema
5.20 Nová cestománie 5.50 Muž z Laramie 7.35
Táta lump 9.15 Hlava rodiny 11.10 Hubbleův teleskop 12.20 College Road Trip 13.45 Jobs, životopisný film (USA, 2013) 16.05 Lovci zločinců (21, 22)
17.45 Iron Man, akční film (USA, 2008) 20.00 Hostitel, sci-fi film (USA, 2013) 22.15 Krvavá sklizeň,
horor (USA, 2007) 0.00 Výchovný tábor

Prima cool
7.00 Autosalon 7.55 Souboj bijáků (4) 8.45 Applikace 9.15 Re-play 9.45 V utajení V (6) 10.35 Hrdinové: Znovuzrození (9) 11.30 Top Gear XX 12.35
Pevnost Boyard (6) 14.30 Simpsonovi XVI (8-11)
16.20 Ničivé tornádo 18.10 Simpsonovi XVI (12, 13)
19.10 Simpsonovi XVI (14, 15) 20.00 Záhada sfingy
22.00 Živí mrtví VI (13) 22.50 Těžká dřina 23.20
Autosalon 0.25 Živí mrtví VI (13)

Prima Max
10.10 Max Steel (1) 10.35 Vítejte v novém těle VI (11)
11.30 To je vražda, napsala XII (15) 12.25 Spravedlnost v krvi VI (15) 13.15 S Italem v kuchyni 13.55 To
je vražda, napsala XII (16) 14.50 Spravedlnost v krvi
VI (16) 15.45 Jedna za všechny 17.55 S Italem
v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (12) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Zlatíčka pro každého
22.15 Brána temnoty 0.10 Dobrá manželka VII (2)

pondělí 16. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství kriminalistiky 10.00 168 hodin 10.35 Četníci z Luhačovic: Baron Kafr

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Dcera
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Svět pod hlavou (3/10)
21.00 Trpaslík (3/6)
21.45 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Legendy kriminalistiky:
Stodolovi II
23.00 Na stopě
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.40
10.35
11.05
11.50
12.00
12.35
13.05
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.00
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3165)
Koření
Střepiny
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (2)
Ordinace v růžové zahradě (71)
Mentalista III (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba VII
(9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3166)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (1)
Robinsonův ostrov
Stalker (14)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (6)
Mentalista III (22, 23)
Dva a půl chlapa XI (3)

Prima
6.25
6.50
7.35
9.10
10.10
12.05
12.15
13.30
14.30
15.25
16.30
16.50
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.45
0.40
2.30

Max Steel (2)
Nexo Knights
M.A.S.H (58, 59)
Castle na zabití II (6)
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Siska VII (8)
Komisař Rex II (6)
Castle na zabití II (7)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (73)
Pokaždý se to zvrtne! Seriál
ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Pekelná kuchyně XI (5)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Siska VII (8)

Nova Cinema
5.35 Prezidentův syn 7.05 Hubbleův teleskop 7.50
Hannah Montana 9.45 Rodinný kšeft 11.50 Hostitel
14.00 Teleshopping 14.20 Jak ukrást nevěstu 16.10
Velký Gatsby 18.40 Slunce, seno, jahody, komedie
(ČR, 1983) 20.00 Náhodné setkání, romantický film
(USA, 1999) 22.35 Appaloosa, akční film (USA,
2008) 0.40 Šerifové, akční film (USA, 1998)

Prima cool
9.25 Kráska a zvíře III (11) 10.20 Hawaii 5-0 V (12)
11.20 Top Gear XX 12.40 Simpsonovi XVI (12-15)
14.35 Applikace 15.10 Re-play 15.40 Futurama II
(2) 16.10 Hvězdná brána II (13) 17.10 Top Gear XXI
18.15 Simpsonovi XVI (16-19) 20.15 Grimm V (7)
21.20 Teorie velkého třesku VIII (11) 21.45 Teorie
velkého třesku VIII (12) 22.10 Vikingové (8) 23.10
Mistr popravčí (8) 0.15 Grimm V (7)

Prima Max
9.25 Max Steel (2) 9.50 Vítejte v novém těle VI (12)
10.45 To je vražda, napsala XII (16) 11.45 Spravedlnost v krvi VI (16) 12.40 S Italem v kuchyni 13.25 To
je vražda, napsala XII (17) 14.25 Spravedlnost v krvi
VI (17) 15.20 Zlatíčka pro každého 17.25 S Italem
v kuchyni 18.20 Vítejte v novém těle VI (13) 19.20
Jste to, co jíte 20.15 Spratci na zabití 22.00 Bitva
o Passchendaele 0.25 Záhada sfingy

úterý 17. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.45 Silvestrovský koktejl 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Párek
14.55 Humoriády Felixe Holzmanna
15.50 Kojak
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Hercule Poirot
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Motiv IV
0.10 AZ-kvíz
0.40 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Hobby naší doby

5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3166)
Specialisté (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (3)
Ordinace v růžové zahradě (72)
Mentalista III (24)
Mentalista IV (1)
Námořní vyšetřovací služba VII
(10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3167)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(703)
Víkend
Stalker (15)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (7)
Mentalista III (24)

Prima
6.25
6.50
7.35
9.10
10.10
12.05
12.15
13.30
14.30
15.25
16.30
16.50
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.20
2.20

Max Steel (3)
Nexo Knights
M.A.S.H (59, 60)
Castle na zabití II (7)
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (9)
Komisař Rex II (7)
Castle na zabití II (8)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (1)
Nad propastí. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Pekelná kuchyně XI (6)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky
Siska VII (9)

Nova Cinema
5.55 Muž z Laramie 7.40 Mentalista III (22, 23) 9.20
Zachraňte Willyho 2 11.30 Hlava rodiny 13.45
Náhodné setkání 16.10 Lví král 17.45 Zimní příběh,
drama (USA, 2014) 20.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992) 21.40 Ultraviolet, akční sci-fi film
(USA, 2006) 23.20 Krvavá sklizeň, horor (USA,
2007) 1.00 Ultraviolet, akční sci-fi film (USA, 2006)

Prima cool
10.45 Hawaii 5-0 V (13) 11.45 Top Gear XX 12.50
Simpsonovi XVI (16-19) 14.45 Teorie velkého třesku
VIII (11, 12) 15.40 Futurama II (3) 16.10 Hvězdná
brána II (14) 17.10 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi
XVI (20, 21) 19.15 Simpsonovi XVII (1, 2) 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko II (2) 21.20
Teorie velkého třesku VIII (13, 14) 22.15 FREEzone
22.50 Partička 23.40 Grimm IV (17) 0.35 Partička

Prima Max
9.50 Max Steel (3) 10.15 Vítejte v novém těle VI (13)
11.15 To je vražda, napsala XII (17) 12.15 Spravedlnost
v krvi VI (17) 13.10 S Italem v kuchyni 13.50 To je
vražda, napsala XII (18) 14.50 Spravedlnost v krvi VI
(18) 15.45 Spratci na zabití 17.25 S Italem v kuchyni
18.15 Vítejte v novém těle VI (14) 19.15 Jste to, co jíte
20.15 K-9: Můj přítel se studeným čumákem 22.20
Do třiceti minut 0.05 Bitva o Passchendaele

středa 18. ledna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Dobrodružství kriminalistiky 10.40 Dobrodružství kriminalistiky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Deštník
15.00 Pomeranč
15.50 Kojak
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Přítelkyně z domu smutku (2/4)
23.10 Kriminalista
0.10 Legendy kriminalistiky:
Stodolovi II
0.40 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.40
0.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3167)
Ordinace v růžové zahradě 2
(703)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (4)
Ordinace v růžové zahradě (73)
Mentalista IV (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba VII
(11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3168)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Robinsonův ostrov (2)
Námořní vyšetřovací služba XII
(19)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (8)
Mentalista IV (2, 3)

Prima
6.25
6.50
7.35
9.15
10.10
12.05
12.15
13.30
14.30
15.25
16.30
16.50
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.40
0.35
2.25
3.25
4.15

Max Steel (4)
Nexo Knights
M.A.S.H (60, 61)
Castle na zabití II (8)
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Siska VII (10)
Komisař Rex II (8)
Castle na zabití II (9)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (74)
Show Jana Krause
Pekelná kuchyně XI (7)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Siska VII (10)
Komisař Rex II (8)
Pekelná kuchyně XI (7)

Nova Cinema
6.15 Jak ukrást nevěstu 8.00 Mentalista III (24)
8.45 Mentalista IV (1) 9.35 Lovci zločinců (21, 22)
11.45 Zimní příběh 14.15 Lví král 15.55 Iron Man
18.10 Babička Ultima, drama (USA, 2013) 20.00
Italské námluvy, romantická komedie (USA, 1994)
22.05 Mr. Johnson, komedie (ČR, 2008) 23.45
Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)

Prima cool
10.50 Hawaii 5-0 V (14) 11.45 Top Gear speciál:
James May a lidové autíčko II (2) 12.50 Simpsonovi XVI (20, 21) 13.50 Simpsonovi XVII (1, 2) 14.45
Teorie velkého třesku VIII (13, 14) 15.40 Futurama II
(4) 16.10 Hvězdná brána II (15) 17.10 Top Gear XXI
18.15 Simpsonovi XVII (3-6) 20.15 Druhá šance (4)
21.20 Teorie velkého třesku VIII (15, 16) 22.15 Partička 23.05 Grimm IV (18) 0.05 Partička

Prima Max
9.25 Max Steel (4) 9.50 Vítejte v novém těle VI (14)
10.45 To je vražda, napsala XII (18) 11.45 Spravedlnost v krvi VI (18) 12.40 S Italem v kuchyni 13.20 To
je vražda, napsala XII (19) 14.20 Spravedlnost v krvi
VI (19) 15.15 K-9: Můj přítel se studeným čumákem
17.25 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle VI
(15) 19.15 Jste to, co jíte 20.15 Dobrý Will Hunting
22.55 Kde hnízdí smrt (1/2) 0.55 Do třiceti minut

čtvrtek 19. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Pomeranč
10.45 Příběhy slavných... František
Smolík 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Revizoři
15.00 Táta kolonády
15.55 Kojak
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Škoda lásky
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
0.20
1.45
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3168)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (5)
Ordinace v růžové zahradě (74)
Mentalista IV (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba VII
(12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3169)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(704)
Prásk!
Konec světa
Akční horor (USA, 1999)
Mentalista IV (4, 5)
Dva a půl chlapa XI (6)
Robinsonův ostrov

6.25
6.55
7.40
9.15
10.10
12.05
12.15
13.30
14.30
15.25
16.30
16.50
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.10
3.10
3.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel (5)
Nexo Knights
M.A.S.H (61, 62)
Castle na zabití II (9)
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Siska VII (11)
Komisař Rex II (9)
Castle na zabití II (10)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Pekelná kuchyně XI (8)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Siska VII (11)
Komisař Rex II (9)
Pekelná kuchyně XI (8)

6.00 Hannah Montana 7.45 Mentalista IV (2, 3)
9.25 V zajetí ráje 11.30 Náhodné setkání 14.15 Když
se čas naplnil, dobrodružný film (USA, 1980) 16.10
Italské námluvy, romantická komedie (USA, 1994)
18.10 Zpátky do školy, komedie (USA, 1986) 20.00
Mrtvý bod (3, 4) 21.50 Hrdost a sláva, thriller
(USA/N, 2008) 0.15 Špatně zorganizovaná loupež

Prima cool
6.40 Hawaii 5-0 V (14) 7.55 Top Gear XXI 9.25 Futurama II (4) 9.55 Hvězdná brána II (15) 10.55 Hawaii
5-0 V (15) 11.55 Druhá šance (4) 12.50 Simpsonovi
XVII (3-6) 14.45 Teorie velkého třesku VIII (15, 16)
15.40 Futurama II (5) 16.10 Hvězdná brána II (16)
17.10 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi XVII (7-10)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VIII
(17, 18) 22.15 Denní světlo 0.45 Nazí a vystrašení (6)

Prima Max
9.10 Max Steel (5) 9.35 Vítejte v novém těle VI (15)
10.30 To je vražda, napsala XII (19) 11.30 Spravedlnost v krvi VI (19) 12.25 S Italem v kuchyni 13.10 To
je vražda, napsala XII (20) 14.10 Spravedlnost v krvi
VI (20) 14.55 Dobrý Will Hunting 17.35 S Italem
v kuchyni 18.25 Vítejte v novém těle VI (16) 19.25
Jste to, co jíte 20.15 Ace Ventura: Zvířecí detektiv
22.05 Supernova 0.05 Kde hnízdí smrt (1/2)

pátek 20. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Táta kolonády 10.40 Pošta pro tebe 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Tornádo
15.05 Tak neváhej a toč speciál
16.10 Reportéři ČT
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četníci z Luhačovic: Rodokaps
21.30 13. komnata Filipa Tomsy
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Silvestrovský koktejl
23.45 Případy detektiva Murdocha VIII
0.30 AZ-kvíz
1.00 Manéž Bolka Polívky
2.10 Podzámecká zahrada
v Kroměříži

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.35
13.00
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.55
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3169)
Ordinace v růžové zahradě 2
(704)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (6)
Ordinace v růžové zahradě (75)
Mentalista IV (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba VII
(13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3170)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice a skříň
Fantasy film (USA, 2005)
S.W.A.T. - jednotka rychlého
nasazení
Thriller (USA, 2003)
Mentalista IV (6, 7)

6.25
6.55
7.40
9.15
10.10
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.10
1.05
2.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel (6)
Nexo Knights
M.A.S.H (62, 63)
Castle na zabití II (10)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Siska VII (12)
Komisař Rex II (10)
Castle na zabití II (11)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň (15)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (3)
Sexuální harašení. Seriál
(ČR, 2016)
Mezi vlky
Dobrodružný film (USA, 2011)
Soudní síň (15)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Siska VII (12)

5.10 Babička Ultima 6.45 Když se čas naplnil 8.40
Zpátky do školy 10.20 Mentalista IV (4, 5) 12.25
Sundown: Město pomsty 14.05 Goofy na výletě
15.25 Láska ke hvězdám (13) 16.15 Mrtvý bod (3, 4)
18.00 Sledování 20.00 Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991) 21.55 Týden bez závazků,
komedie (USA, 2011) 23.50 Hrdost a sláva

Prima cool
9.20 Futurama II (5) 9.50 Hvězdná brána II (16)
10.45 Hawaii 5-0 V (16) 11.45 Autosalon 12.50 Simpsonovi XVII (7-10) 14.45 Teorie velkého třesku VIII
(17, 18) 15.40 Futurama II (6) 16.10 Hvězdná brána II
(17) 17.10 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi XVII (11)-14)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3) 21.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4) 22.10 Behemot: Bestie z podzemí 0.05 Nazí a vystrašení (7)

Prima Max
9.45 Max Steel (6) 10.15 Vítejte v novém těle VI (16)
11.10 To je vražda, napsala XII (20) 12.10 Spravedlnost v krvi VI (20) 13.05 S Italem v kuchyni 13.50
To je vražda, napsala XII (21) 14.50 Spravedlnost
v krvi VI (21) 15.45 Ace Ventura: Zvířecí detektiv
17.35 S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém těle
VI (17) 19.25 Jste to, co jíte 20.15 Kam orli nelétají,
válečný film (USA, 1968) 23.25 Denní světlo
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Tajenka: manžela než námořníky.

Za pád žihadel může úzký kádr
Hokejisté Moravských Budějovic se momentálně ve druhé lize trápí. Od listopadu jim přibývají spíš prohry
EVA STREICHSBIEROVÁ
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | Na začátku druholigové sezony se týmu kolem
trenéra Augustina Žáka dařilo. Jeden
čas dokonce útočili na špici tabulky.
Jenže v poslední době jsou výsledky hokejistů Moravských Budějovic mizerné. A tím pádem už není jejich pozice
ve skupině Střed ani trochu lichotivá.
„Máme hrozně úzký kádr,“ pojmenoval hlavní příčinu výsledkově neúspěšného období Žák. „A naši mladí beci dělají zbytečné chyby,“ dodal.
Žihadlům navíc dlouhodobě chyběl
útočník Lukáš Havel, který léčil zranění. Minulý víkend už ale zase naskočil
do hry a hned také zaznamenal gól, jenže ani jeho přesná trefa nestačila na to,
aby jeho tým uspěl na ledě regionálního
soupeře z Havlíčkova Brodu. Domů si
vezl porážku 2:5.
„Sice jsme prohráli 2:5, ovšem herně
to z naší strany nebyl špatný zápas,“ byl
přesvědčený Žák. „Bohužel jsme udělali o dvě nebo tři chyby v obraně víc
a prohráli,“ povzdechl si trenér.
Před zítřejším utkáním tak Moravským Budějovicím patří v tabulce až

Útočník Moravských Budějovic David Horký se snaží překvapit brodského
brankáře. Tenhle pokus ovšem gólem neskončil.
FOTO | PETR LEMBERK

sedmá příčka. I když brzy mohou zřejmě očekávat přísun tří bodů za kontumačně vyhrané utkání s Jindřichovým
Hradcem.
„S tímhle soupeřem se nám stalo už
podruhé, že k zápasu nepřijel,“ prozradil Žák. „Jednou to bylo v přípravě a podruhé před Vánoci údajně kvůli nějaké
chřipce,“ dodal.
Původně se sice hovořilo o odložení
vzájemného souboje, ale nakonec
k němu zřejmě nedojde. „Ne, je to zkontumováno v náš prospěch,“ ujistil trenér
žihadel.
Tři body ale zatím Moravským Budějovicím oficiálně připsány nebyly, a tak
se dál musí snažit o jejich zisk na ledě.
Například už zítra v domácím souboji
s Nymburkem.
„My teď budeme hrát doma hned třikrát po sobě, tak věřím, že se naše pozice v tabulce zlepší,“ připomněl Žák,
že kromě Nymburka čeká jeho svěřence
před vlastním publikem ještě souboj se
Žďárem nad Sázavou a týmem David
Servis České Budějovice.
„Zranění jsme si snad už zase na nějakou dobu vybrali, tak snad to bude
už dobré,“ přidal přání.
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Na výběr zbývá jen měsíc a půl
Více než čtyři tisíce žáků
základních škol
na Vysočině zamíří
k přijímacím zkouškám.
Na odevzdání přihlášek
mají čas do 1. března.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
JIHLAVA | Velký životní krok čeká
v následujícím měsíci a půl žáky základních škol a jejich rodiče. Letošní deváťáci se musí rozhodnout, na jakou střední
školu se přihlásí a jakým směrem budou
dál řídit svou budoucnost.
S letošním procesem přijímacích
zkoušek na střední školy přichází i řada
novinek.
Poprvé se například uskuteční první
jednotné přijímací zkoušky na střední
školy do oborů zakončených maturitní
zkouškou. Konat se budou v polovině
dubna. Přihlášku je nově nutno podat už
do 1. března 2017. Je tedy nejvyšší čas
vybírat ze seznamu škol a oborů.
S tím může rodinám pomoci nedávno
vydaná knižní brožura Kraje Vysočina,
která představuje všech 36 středních
škol zřizovaných Krajem Vysočina.
„Budoucí středoškoláci a jejich rodiče v publikaci najdou podrobné informace k přijímacímu řízení, přehled důležitých termínů, základní podmínky krajského stipendijního programu a také zajímavosti o projektech, které školy pro
své studenty v mimoškolních i povinných aktivitách připravují,“ říká radní
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
Jednotné přijímací zkoušky se týkají
i studia nástavbových oborů nebo dálkové formy studia. Výjimku mají obory
INZERCE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Do 15. února – talentové zkoušky
na gymnázia se sportovní přípravou
Do 20. ledna – zaslání sdělení o výsledku
talentové zkoušky (kromě sportovních
gymnázií)
Do 31. ledna – ředitel školy vyhlásí první kolo
přijímacího řízení (s výjimkou oborů
s talentovou zkouškou)
Do 20. února – zaslání sdělení o výsledku
talentové zkoušky na sportovní gymnázia
Do 1. března – odevzdání přihlášky do oborů
bez talentové zkoušky
Od 12. do 28. dubna – první kolo přijímacího
řízení do 1. ročníků
Od 22. do 30. dubna – první kolo přijímacího
řízení pro obory s výučním listem
a závěrečnou zkouškou

zkráceného studia a obory vzdělání s talentovou zkouškou, vyjma gymnázií se
sportovní přípravou.
„Přijímací zkoušky budou formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace. Testovat budou znalosti deváťáků – v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání,“
poznamenala radní Jana Fialová.
Podle ní by tento systém neměl žáky
ani školy zaskočit. Kraj Vysočina, který
zřizuje 36 středních škol, se od začátku
zapojoval do ověřování jednotných přijímacích zkoušek. Pilotního testování se
podle Fialové zúčastňovaly nejen všechny krajské střední školy s maturitními
obory, ale i řada dalších středních škol
jiných zřizovatelů.

12. dubna – první termín centrálně
zadávaných testů jednotné zkoušky
pro čtyřleté obory, včetně nástaveb
18. dubna – první termín centrálně
zadávaných testů jednotné zkoušky
pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
19. dubna – druhý termín centrálně
zadávaných testů jednotné zkoušky
pro čtyřleté obory včetně nástaveb
20. dubna – druhý termín centrálně
zadávaných testů jednotné zkoušky
pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Do 28. dubna (nejpozději) – zpřístupnění
hodnocení uchazeče
11. května – první náhradní termín jednotné
zkoušky (týká se všech oborů)
12. května – druhý náhradní termín

Jednotné přijímačky mají stanovené
dva řádné a další dva náhradní termíny,
přičemž řádné termíny jsou určeny
zvlášť pro čtyřleté obory vzdělávání
a zvlášť pro víceletá gymnázia.
Každý uchazeč může přijímačky absolvovat dvakrát. V prvním termínu ve
škole, kterou uvedl v přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém případě ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Do celkového hodnocení se pak započítává lepší výsledek.
Školy musí podle stanovených pravidel přihlédnout k výsledkům jednotné
zkoušky v celkovém hodnocení uchazeče z 60 %, v případě oborů vzdělávání
gymnázium se sportovní přípravou
nejméně ze 40 %.
Ředitelé středních škol navíc mají stále možnost realizovat vlastní školní přijímací zkoušku, a to ve dvou termínech
od 12. do 28. dubna.
Podle údajů z Kraje Vysočina k přijímacím zkouškám letos půjde ze základních škol více než čtyři tisíce žáků z 8.
a 9. ročníků.

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:
✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání
2 leté nástavbové studium:
✓ Podnikání (stačí mít výuční list)
2 leté zkrácené studium:
✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výuka probíhá 1 víkend do měsíce.

Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
 studium pro asistenta pedagoga
 studium pedagogiky volného času
 studium pedagogiky

- učitel odborných předmětů
- učitel praktického vyučování
- učitel odborného výcviku
- učitel uměleckých odborných předmětů
- učitel jazykových škol

702 076 909
724 268 963

Webové stránky:
www.sspobratan.cz
Email: sekretariat@sspobratan.cz
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