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Vrbenská nabídne byty
Město opravilo bývalý
dům hrůzy na Vrbenské
ulici. Nabídne sociální
byty a bude v něm
i kontaktní centrum
městské charity, které
pomůže s dětmi.
ANTONÍN PELÍŠEK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Ještě loni to
byl dům hrůzy. Garsonky s plísní a neurčitým počtem nájemníků. Bývalá ubytovna na Vrbenské ulici, kterou město
využívalo jako nájemné bydlení pro sociálně slabší obyvatele, se konečně dočkala modernizace.
„Dům jsme zateplili a opravili. V
březnu zahájíme výběr nájemníků. Vrátí se tam i kontaktní centrum městské
charity, které nabízí poradenství a pomoc s malými dětmi,“ uvedl ředitel
Správy domů města České Budějovice

Ladislav Volf. Původní nájemníci se
před opravami přesunuli do ubytovny
na Okružní ulici. Všichni se ale zřejmě
do opravených bytů nevrátí. Podle Volfa je bude vybírat komise. Nepřizpůsobiví, kteří se neosvědčili a ničili městský
majetek, nemají nárok.
Největší práce s bydlením pro chudé
ale radnici teprve čeká. Vláda totiž tvoří

„

Dům jsme
zateplili
a opravili. V březnu
zahájíme výběr
nájemníků. Vrátí se tam
i kontaktní centrum
městské charity.
zákon o sociálním bydlení, který má
toto břemeno přenést výhradně na obce.
Podobně jako za Rakousko-Uherska,
kdy měli obyvatelé statut domovského
práva. Platit bude od roku 2017. Podle

Volfa to ale neznamená, že město bude
stavět chudobince.
„Na zákon se město připravuje od loňska. Vrbenská do toho projektu spadá.
Městských bytů je dost, a ty větší jsou
dokonce volné,“ upozornil Volf.
Budějovice mají 1830 bytů z původních 15 tisíc, které vlastnily v roce
1990. Těch zvláštního určení, to znamená pro invalidy, seniory a chudé, jsou
čtyři stovky. Sto bytů je v Loucké ulici
u sídliště Máj, 28 garsonek bude na Vrbenské a 24 malých bytů má rekonstruovaná ubytovna na Okružní ulici.
S tvrzením, že je dost sociálních
bytů, nesouhlasí odborníci, kteří s lidmi
v nouzi pracují v terénu. „Budějovická
radnice dává všechny byty do jednoho
pytle. Potřebuje víc malých jednoduchých místností. Aby se lidé v sociální
tísni naučili normálně žít,“ říká pracovník sdružení Mezi proudy František Kaiseršot. Sdružení spolupracuje s budějovickým magistrátem. Monitoruje sociálně slabé rodiny a učí tyto lidi hospodařit
a hledat práci.
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KRÁTCE
Ve Čtyřech Dvorech
pojmenovali nové ulice
ČESKÉ BUDĚJOVICE | V areálu bývalých kasáren a tankodromu v budějovických Čtyřech Dvorech jsou čtyři nové
ulice. Zastupitelé včera schválili jejich
jména. Budou tam ulice Generála Klapálka, Poručíka Vondráška, Nadporučíka Křečana a K Parku. Karel Klapálek
byl člen československých legií v Rusku či účastník protinacistického odboje.
Pilot František Křečan a pozorovatel Jaroslav Vondrášek naposledy odstartovali s letadlem ve Čtyřech Dvorech v létě
roku 1924. Jejich stroj měl poruchu a po
dopadu u Budějovic se vznítil a oba
muži uvnitř uhořeli.
(mrk)

Hospic dostane
čtvrt milionu korun
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Šedesát lidí z
Českých Budějovic vloni dožívalo v
prachatickém hospici. Zastupitelé Budějovic proto ve středu schválili příspěvek
na fungování tohoto zařízení, které je jediné svého druhu v kraji. Hospic dostane dotaci 250 tisíc korun.
(mrk)

Budějovickou firmu .A.S.A.
povede radní Václav Fál
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Ve vedení společnosti .A.S.A. České Budějovice nastanou změny. Ke konci února bude z
funkce jednatele odvolán Karel Ziegler
a od 1. března ho nahradí radní z hnutí
Občané pro Budějovice Václav Fál.
Změní se také složení členů dozorčí
rady, kde mají nově zasednout Zdeněk
Křišťan a František Hřídel.
(mrk)
INZERCE

Pohřební
ústav
města Č. Budějovice p.o.

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz
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Studiová scéna Na Půdě,
kavárna v přízemí, nový
bufet, moderní pokladny
i kulturně-vzdělávací
centrum. Jihočeské
divadlo je plné novinek.
PETR KUBÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jihočeské divadlo vstoupilo do nové éry. Sto dní je
v čele českobudějovické scény ředitel
Lukáš Průdek, právě skončila obnova
jedné z budov za 29 milionů, operní soubor přebere duo SKUTR.
Největší novinkou je studiová scéna
Na Půdě v podkrovním podlaží restituovaného domu v ulici Dr. Stejskala. První diváci usednou do červených sedaček při premiéře hry od Petra Kolečka
Poker Face 19. února.
Scéna má inteligentní světla, špičkový zvuk, mobilní jevištní prvky i zasouvací hlediště. Prostor bude nejvíce využívat činohra, ale poslouží také jako zázemí pro operu a balet. Zároveň bude
zkušebnou. „Scénu chci také nabídnout
místním komunitám. Mohou zde uskutečnit své nápady, stejně jako herci z našich souborů, aniž by byli svázaní dramaturgií,“ líčí ředitel Lukáš Průdek.
V přízemí opravené budovy vznikla
nekuřácká kavárna. Původní prostory
foyer a bufetu rozšířil bar a respirium.
V nových prostorách bude sídlit také
ateliér Jihočeského divadla pod vedením režisérky a dramaturgyně Veroniky

Zajišťuje:
Odvoz zesnulých 24 hodin denně
Komplexní zařízení služeb spojených
s vyřízením pietního aktu (včetně
poradenství, květinové výzdoby a pod.)
Návrhy a tisk smutečních
oznámení a kondolencí
Převozy v tuzemsku i zahraničí
Veškeré kremační a hřbitovní služby

Lukáš Průdek představil novinářům před pár dny novou scénu Na Půdě
v opravené budově Jihočeského divadla.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
Riedlbauchové. Ta se zaměří na kulturně-vzdělávací činnost. Mimo jiné dá třeba školám možnost poznat, jak vzniká
opera.
Díky ateliéru obsadí scénu Na Půdě
na jaře i žáci ZŠ Dukelská. „Nastudují
operu Brundibár od Hanse Krásy, kterou v Terezíně hrály tamní židovské
děti. My poskytneme orchestr, hudební
vedení, režijní a scénografickou supervizi,“ dodává Průdek.
Velké změny čekají operu. Od příští
sezony ji převezme mladé duo SKUTR,
které charakterizuje multižánrovost.
„Budeme určitě dále hrát repertoáro-

vým způsobem. Nechceme hlásat, že budeme dělat operu jen pro mladého a jiného diváka. První inscenace, kterou SKUTR udělá, bude rodinná. Mohou přijít
prarodiče s vnoučaty. Takový titul tu
chybí. Na točně uvedou operní klasiku.
Ale může vzniknout i představení pro
lidi, kteří by běžně na operu nešli. Nechceme však jít proti našemu tradičnímu divákovi,“ říká Průdek.
Doplňuje, že hlavním tahákem činohry v příští sezoně bude hudební inscenace Archa naděje napsaná speciálně
pro Jihočeské divadlo. Budějovičtí diváci tak zažijí světovou premiéru.

Dům hrůzy čeká na nájemníky
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Stálá služba:
tel.: 607 928 724
■
■

Na Půdě mohou hrát
i amatérské soubory

Pod správu si dokonce vzalo jeden velký osmipokojový byt, kde žijí nájemníci po vzoru komunálního bydlení. Kontroluje další tři byty s chudými na sídlišti
Vltava. Všechny mají společného jmenovatele. Nájemníci je dostávají jen na
půl roku až rok a dál se posunou podle
toho, jak se osvědčí. Podle Kaiseršota
vychází projekt úspěšně. Z deseti lidí
vloni selhala jen jedna žena.
Do opraveného domu na Vrbenské

by se ráda vrátila rodina Rudolfa Horváta. Ačkoliv v objektu dělal původně domovníka, přinutili ho k rezignaci nepořádní nájemníci. Dnes bydlí se dvěma
dětmi ve zdevastovaném činžáku v bytě
bez koupelny. „Jen za nájem bez energie a vody chce majitel skoro šest tisíc
měsíčně. Dům je skoro v havarijním stavu,“ popsal muž.

Lidí bez domova jsou stovky
Vláda chce mimo jiné novým zákonem

eliminovat spekulace s příspěvky na
bydlení, které skončí často v kapsách
spekulantů. Podle posledních průzkumů hrozí v Česku asi půl milionu lidem ztráta bytu kvůli chudobě a dluhům. To znamená, že v krajském městě
je bezdomovectvím ohroženo pět tisíc
lidí, zhruba každý dvacátý obyvatel.
Lidí žijících na ulici nebo v azylových
domech je v Budějovicích několik stovek. Ne všichni ale o návrat k normálnímu životu s vlastním bydlením a zaměstnáním stojí.
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Malířka ozdobila i Babovřesky

Michaela Žemličková maluje černobílé obrazy, a to často pouze jedním tahem. Úspěchy slaví i v zahraničí
VERONIKA POHANKOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Černou tuší na
bílém, nebo bílou na černém podkladu a
často pouze jedním tahem. Tak tvoří
své obrazy jihočeská rodačka, malířka
Michaela Žemličková. Jak sama říká,
má ráda jednoduché věci. A přesně takové její obrazy jsou, s jednoduchou linií,
krásné a rozhodně zahřejí na duši.
Malovat začala už jako dítě. „Byla
jsem dítě, které se nudí o přestávkách
ve škole, a tak jsem z nudy malovala karikatury svých spolužáků. Možná jsem
měla i štěstí na různorodost charakteristických rysů jejich tváří, takže jsem pro
počáteční inspiraci nemusela chodit daleko,“ směje se výborně naladěná Michaela Žemličková.
Neteř herečky Hany Čížkové a sestra
sochaře Františka Postla, který vytvořil
sochu Přemysla Otakara II. pro České
Budějovice, slaví čím dál tím víc úspěchů nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Umělkyně se věnuje především figurální kresbě.
Obrazy Michaely Žemličkové nepostrádají ani určité erotično. „S věkem
jsem si začala všímat více řeči těla, která je pro mě dodnes fascinující. Prozradí, tedy alespoň mně, daleko víc než
tvář, za kterou se někteří umějí nebo
rádi schovávají, odhalí náladu, energii,
emoce i myšlenku,“ vysvětluje umělkyně, jejíž většina obrazů skutečně vzniká
pouze jedním tahem.

Černobílá Lucie Bílá
„Začnu třeba u řasy a skončím u podpatku. Ale pak jsou samozřejmě obrazy,
kde musíte použít dva tři tahy,“ prozrazuje Michala Žemličková, která je jedním z mála umělců, kteří tuto techniku
používají. Jak sama říká, malování je
pro ni doslova drogou, kterou potřebuje
stále víc a víc.

Michaela Žemličková kreslí tuší jedním tahem. Na svých obrázcích už zachytila i známou českou zpěvačku Lucii Bílou.
FOTO | ARCHIV MICHAELY ŽEMLIČKOVÉ

Michaela Žemličková namalovala
černou tuší na bílý podklad dokonce i
několikanásobnou zlatou slavici, zpěvačku Lucii Bílou. Do jejích vlasů navíc vkomponovala i zpěvaččin podpis.
Bylo to u příležitosti Černobílého turné
zpěvačky.
„Pro mě je Lucie Bílá absolutní symbol ženství. A to jak vizuálně, tak i vnitřně. Když jsme si spolu poprvé podaly
ruce, pochopila jsem, že jsem se rozhodně nemýlila. Fascinuje mě i tím, že v
těch jejích písničkách je to podobné
jako v mých obrazech. Nálady, emoce,
radosti, strasti, zkrátka černá a bílá. Při-

tom obě jsou to krásné, elegantní barvy.
Lucie je pro mě také inspirací, její život
i její práce,“ říká Michaela Žemličková.
Její obrazy se dokonce objevily i v interiéru domu v komedii Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky.
„Jsem moc rád, že jsem díky svým
přátelům mohl Míšu poznat a taky že se
nám podařilo její obrazy zakomponovat
i do komedie Babovřesky, v kterých právě taky hrála Lucka Bílá. Takže všechno se vším souvisí. Obrázky visí v záběrech ve starostově domě, takže vlastně
jsou tam na věky. Míša je člověk nesmírně lidský, laskavý, skromný, a přitom

tak talentovaný, se srdcem na dlani,“ netají náklonnost k výtvarnici i Zdeněk
Troška. Michaelu Žemličkovou čekají
výstavy po celém světě. Její kresby zamíří do Dubaje, Maďarska, Bulharska
či Rakouska. Se svou rodinou žije v
domě u Českých Budějovic. A právě
tam vznikají její díla.
„Mám samozřejmě malířský stojan,
ale nic mi nenahradí velký pracovní stůl
se zátiším kávy s mlékem. Miluji ten
čas klidu, kdy mohu být jen sama se sebou a se svými obrazy,“ usmívá se umělkyně, která i přes své velké nadání působí velmi skromně.

INZERCE

„Svatba v krásné přírodě
jižních Čech“

● příjemná rodinná sauna ● bylinná parní lázeň
● rolleic ● lymfoven ● analýza zdravotního stavu

tel.: (+420) 606 552 986, (+420) 602 273 775

www.saunakecenice.cz

Penzion Kamínek v blízkosti Nových Hradů je oblíbeným
místem pro pořádání svatebních obřadů, hostin
a nejrůznějších oslav. Romantické prostředí na odlehlé
samotě v přírodě Novohradských hor bude krásnou
kulisou pro Váš svatební den.
• Uspořádáme Vám svatební hostinu dle Vašich přání •
Byňov 64, 373 34 Nové Hrady, W +420 387 981 164, +420 724 977 094
e-mail: info@penzion-kaminek.cz • www.penzion-kaminek.cz
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„Nightwork je
Vojtěchu Dykovi bude letos třicet a od bláznivého
období s kapelou Nightwork se snaží odstřihnout.
Třeba i tak, že ve filmu ztvární zpěváka Petra Nováka.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zpěvák a herec Vojtěch Dyk za pár
dní vyjíždí na turné s bigbandem. Bude
to zápřah a už teď je jasné, že při něm
ještě víc zhubne. Hodí se mu to. Začíná
se totiž připravovat na novou filmovou
roli, kvůli které má hubnutí přímo přikázané. Ztvární v ní zpěváka a skladatele
Petra Nováka. Přestože ho čeká období
plné odříkání, náladu neztrácí a na rozhovor přišel v dobrém rozmaru.

„

Na většině koncertů vás čeká poměrně velké, zhruba tisícové publikum.
Kde se vám zpívá lépe – na komorních scénách, nebo před davy?
Mně je to jedno, to je jen taková kategorizace a škatulkizace.

Řada interpretů si pochvaluje vyVšimla jsem si, že chvílemi si pobrustoupení v klubech, kde mají prý dakujete. Máte dobrou náladu, nebo je
leko intenzivnější kontakt s publito u vás běžné?
kem…
Já si zpívám úplně všude, i na ulicích.
To já mám také. Ale tohle spíš říkají
To mnohdy někoho
lidé, kteří nikdy nezazarazí, když jde proti
žili koncert pro dvaNěkdy
jsem
němu blázen, který je
cet tisíc lidí. Mně je to
tak jakoby zachumlaspolečností opravdu jedno. Když
ný do sebe a něco si
si zpíváte s dvaceti tižbrblá. Jednou jsem tak přehlcený, že se
síci lidmi, kteří jdou
takhle potkal Dana pak hodně straním
s vámi, tak je to úplně
Bártu, který dělá úplto samé, jako když si
ně to samé, a hrozně a chodím spíš někam
zpíváte s třemi stovkamě to pobavilo, proto- do přírody.
mi. Je pravda, že jim
že do té doby jsem si
třeba víc vidíte do tvásám sebe nedokázal představit.
ře, což je pro mě hodně důležité. Ale
i když jsme s Nightwork hráli na velNavíc, když jste přišel zachumlaný
kých pódiích, tak jsem si to udělal
v kabátu s šálou a čepicí, sotva jsem
vždycky tak, abych na lidi viděl. Třeba
vás poznala. Odhalí vás lidé v téhle
jsem přišel přímo k nim nebo jsem mezi
zimní kamufláži?
ně rovnou skočil.
Jak kdy. Nesmíte je kontaktovat očima.
Jakmile to uděláte, je to ztracené.
Takže vychvalování malého publika
(smích)
je jen póza těch, kteří nikdy neudělali velký koncert?
Možná jsou vaše další poznávací
Zeptejte se Kabátů, jestli mají rádi kluznamení tři děti, které vychováváte
by. (smích) Ne, vážně, já takové postoje
s Tatianou Vilhelmovou…
vůbec neodsuzuju. Spíš si z toho dělám
Ani ne. Zjistil jsem,
legraci. Sám jsem zaže do centra Prahy
žil obojí a musím říct,
Nightwork
jako takového chodím
že obojí je skvělé.
bylo krásné
hrozně málo. Žijeme
si tak trošku v izolaci.
Když porovnáte konobdobí, ale pak se
V takové naší bublině.
certy s bigbandem
staly různé věci, které a s Nightwork,
Nechybí vám ruch
v čem je pro vás nejmi to hrozně zakalily, větší rozdíl?
velkoměsta?
Někdy jsem společ- takže mi to nechybí.
Určitě v tom, že
ností tak přehlcený,
B-Side Band odtáhnu
že se pak hodně straním a chodím spíš
sám, slovo mám skoro jenom já, i když
do přírody. Takže se dá říct, že jsem spíš
mnohdy se snažím dávat ho kolegům
přírodní typ než společenský.
z bandu. U Nightwork se hodně projevovali i ostatní – Soukup, Prachař, MaxiSpolečnosti si teď ale užíváte hodán, taková ta frontlajna. Tam jsme se různě. Startuje vám nové turné
ně doplňovali, zatímco teď je to vyložes B-Side Bandem. Jak to celé prožíně postavené na mně. Ale není zakázáváte? Převládá těšení, nervozita,
no, aby si kdokoli vzal mikrofon, já
zvědavost…?
budu jedině rád.

„
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Jedině těšení. Žádná obava. Opravdu, já
se na tohle hraní vždycky tak těším, už
proto, že poprvé zažívám klasické šňůry. S Nightwork jsme turné se vším všudy nikdy nejeli. S bigbandem si hodně
užívám, že je celá kapela pohromadě
a můžeme na to společně i několik dní
zkoušet. Mám to jako prázdniny.
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minulost. Teď hubnu kvůli roli“
Potřebujete hrát prim, abyste se na
pódiu cítil dobře?
Rozhodně ne. U Nightwork to bylo jiné
a bylo to super. Teď je to akorát větší
zodpovědnost.

Vás k hubnutí přiměla nějaká závratná suma?
Kdepak, mě v tomhle případě taky nikdo neplatí tak, abych někde jenom půl
roku hubnul. Ale řekl jsem si, že do
toho chci jít a zkusit to, protože si myslím, že mi to jako herci pomůže. Každopádně podmínky v Česku jsou o něco
složitější. Točí se tu hodně filmů a jsou
na ně malé peníze.

Chybí vám někdy vystupování
s Nightwork?
Momentálně vůbec. Ale rád na to vzpomínám, protože to bylo vlastně takové
dospívací období mého života a dělali
jsme spoustu blbostí a kravin. Potom se
ale staly různé věci, které mi to hrozně
zakalily, takže mi to nechybí. Nechci to
víc rozebírat. Že bych si řekl, jo, pojďme se vrátit, tak to ne.
Spousta zaniklých kapel se po letech vrátí na scénu, je to v případě
Nightwork ještě možné?
Už mi to nabízeli z festivalu České hrady, ale řekl jsem ne, protože cítím, že teď
vůbec nemám chuť zase se spojit dohromady. Ale nevylučuju to. Musela by to
být úplně jiná kapela s jinou muzikou. Nevím, jestli bychom hráli ty samé písničky, protože jsme se už každý někam posunuli, a jenom se k něčemu vracet a opakovat… No uvidíme. Nikdy neříkej nikdy.
INZERCE

Poslední koncert odehráli Nightwork na podzim roku 2013 v O2 areně.
Před nedávnem jste na Radiožurnálu Lucii Výborné prozradil, že kvůli
filmu, v němž ztvárníte zpěváka
a skladatele Petra Nováka, budete
muset výrazně zhubnout. V Česku
není moc zažité, aby se herci postavě výrazně fyzicky přizpůsobili,
jako je to třeba v Hollywoodu. Proč
si myslíte, že to tak je?

Když americký herec své roli něco skutečně obětuje, tak už je většinou známý a dostane za film třeba tři miliony
dolarů. Když je to tedy taková ta střední třída. On si může dovolit celý rok
nic jiného nedělat a připravovat se.
Kdežto tady v Česku, kde to všichni
tak nějak pytlíkujeme a trh je malinký,
na to nejsou peníze.

Myslíte, že u nás kvantita převyšuje
kvalitu?
Ano. V dnešní době vlastně v každém
seriálu hrají lidé, kteří jsou mnohdy známí kvůli úplně něčemu jinému než herectví. A stejně tak je to s režiséry. Takže obecný filmařský a herecký talent,
který máme v naší republice, se rozmělňuje kvůli tomu, že vzniká hodně věcí
od lidí, kteří by třeba ani točit neměli.
Ale nikdo jim to samozřejmě nemůže
zakázat. Třeba nemají takovou soudnost.
Co byste pro roli nikdy neudělal?
To teď netuším. Já jsem velmi otevřená
mysl. Asi bych nikdy netočil porno, ale
zase by to možná byla pocta. (smích)
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Internetovou revoluci spustil
Na den přesně 13. února
před třiadvaceti lety
se Československo
připojilo ke komunikační
síti Internet. Vědělo to
jen pár vyvolených.

na výjimečný den Jan Gruntorád, který
tehdy slavnostní akt vedl. Když se Československo konečně připojilo, začaly
pomalu vznikat české a slovenské internetové stránky. Přestože jich dnes na
síti najdeme několik milionů, v roce
1993 bylo takových stránek jen pár.

Národní doména .cz

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | „Už jste se připojili do internetu?“
letělo v 90. letech minulého století po
mnoha českých institucích a firmách.
Ale v domácnostech byste tuhle větu
skoro nezaslechli. Vše oficiálně začalo
13. února 1992, kdy se v jedné z učeben
Českého vysokého učení technického
(ČVUT) v Praze tehdejší Československo slavnostně připojilo k síti Internet.
Za účasti expertů z USA, Německa,
Rakouska, Polska, Maďarska, Bulharska a domácích odborníků se počítače
v Československu spojily s tak vzdáleINZERCE

V knihovnách je přístup k internetu zdarma už od 90. let.
nými uživateli, jakými byli Japonci či
Australané. Stali jsme se 39. zemí světa
připojenou k síti Internet.
Tehdy bylo k rodící se komunikační
síti připojeno na celé planetě kolem
730 tisíc počítačů. Dnes surfuje po internetu přibližně jedna třetina světové po-
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pulace, tedy asi 2,5 miliardy lidí. „Slavnostního otevření se zúčastnilo jen několik desítek pracovníků vysokých škol,
kteří se o možnosti využití Internetu zajímali. Dá se říci, že veřejnost tuto akci
ani nezaznamenala, protože o existenci
Internetu vůbec nevěděla,“ vzpomíná

Na akademické půdě ale rychle vznikaly stránky nové, zejména vědecky zaměřené. A internetoví nadšenci je mapovali. „Dámy a pánové, zde je vaše pravidelná aktualizace seznamu zdrojů
CESNETu (historicky nejstarší poskytovatel připojení k Internetu u nás – pozn.
red.). Březen byl obzvláště úrodný měsíc, s novými servery se vyloženě protrhl pytel,“ napsal tenkrát Pavel Satrapa
z liberecké univerzity, který vydával
od března roku 1994 seznam tenkrát dostupných zdrojů na české části komunikační síti Internet. Rozvoj pokračoval
raketovým tempem. V souvislosti s rozpadem Československa v roce 1993 začala naše republika o dva roky později
používat jako národní doménu .cz místo
původního označení .cs.

„Zachrání vás internet!
Koukali na nás jak na voly“
ČR | V listopadu 1998 se Ondřej Neff,
Ivo Lukačovič a Patrick Zandl v čele iniciativy Internet proti monopolu vzepřeli
polostátnímu SPT Telecom, který chystal 56procentní zvýšení poplatků za telefonní hovory. Díky petici i demonstrování nakonec vyjednali mírnější tarify
pro připojení k internetu.
Ondřej Neff

vydavatel internetových deníků
Neviditelný pes
(od podzimu
2005 součást
webu Lidovky.cz)
a DigiNeff
(o digitálním fotografování)

„Byla to věc hodně politická, protože
tehdejší vlády šly Telecomu na ruku
v naději, že zvýší při prodeji jeho cenu
a že si všichni smočí zobák, jak se říká
mezi mafiány," vysvětluje spisovatel
a novinář Ondřej Neff.
Jakou jste tenkrát zvolili taktiku?
Válku na několika frontách. Veřejnost
jsme oslovili peticí. Tu pak tehdejší poslanec Vláďa Mlynář přenesl do parlamentu. Pak jsme nasadili nůž na krk pánům z komunikačního úřadu – během
pár dní dostali osm tisíc doporučených
dopisů a ze zákona byli povinni odpově-

dět. No a hodně se povedlo tažení lidu
na Olšany. Televize měla co natáčet
a bylo to hodně medializované. Telecom couvl, přišel s relativně slušným tarifem, který už neměl tak likvidační
efekt pro internet.
Patrick Zandl kdysi řekl, že kdybyste tehdy spáchali harakiri, s pány
z Telecomu by to ani nepohlo...
Já rád vzpomínám na jednání se šéfy Telecomu, generálním ředitelem počínaje
a náměstky i řediteli divizí konče. Ivo
Lukačovič i Patrick Zandl byli tehdy študenti s rudýma ušima a já byl páprda spisovatel, který jen matně tuší, proč elektrika potřebuje dva dráty. A my vysvětlovali těm generálům, že telefonie po drátech je mrtvé maso, že všichni budou za
pár let volat mobilem. Natahané dráty
jsou jim k ničemu a zachrání je jen internet. Dívali se na nás jako na voly. Až
pak jsem pochopil, proč: no protože
měli půlmilionové platy coby telefoňáci
a kdyby měl přijít internet, museli by jít
od válu a pro půlmilionové platy i zlaté
padáky by přišli interneťáci. Nakonec
k tomu došlo, ale trvalo to pár let.
V čem vidíte největší rozdíl mezi internetem roku 1996 a 2015?
To se vůbec nedá srovnávat. Tehdy to
byl hokus pokus, dnes je to stát ve státě.
Vlastně ve světě.
(kor)
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hlouček nadšenců na ČVUT
Na jaře 1996 odstartoval provoz server Seznam.cz. První český vyhledávač
byl tehdy spíše katalogem dostupných,
zejména českých internetových stránek.
Vymyslel ho student ČVUT Ivo Lukačovič. Celý Seznam.cz naprogramoval
na domácím počítači v bytě svých rodičů. Dnes se místní vyhledávač Seznam.cz drží v dobré pozici i proti celosvětovému Googlu. A Lukačovičův majetek je odhadován na 10 miliard korun.

Deník Neviditelný pes
Stejný rok jako Seznam.cz vznikl první
český internetový deník Neviditelný pes.
„Byl jsem tehdy na volné noze, v roce
1994 jsem odešel od novin a stejskalo se
mi,“ vzpomíná jeho tvůrce, spisovatel,
autor sci-fi Ondřej Neff. „Takže jsem
založil něco, co později dostalo název
blog,“ říká Neff. Neviditelný pes má
nyní přes milion návštěv měsíčně.
Začaly také fungovat stránky Poslanecké sněmovny, přibyla agentura, která „překlápěla“ na internet zprávy denního tisku, především Práva, Lidových novin a Mladé fronty. To bylo téměř vše,
co český internet poskytoval. Nedoko-

iDNES.cz: Od začátků
po Křišťálovou lupu

ČR | Internet rozvíjeli nadšenci tak
rychle, že už 12. ledna 1998 byl
spuštěn také portál iDNES.cz. Obsahoval zpravodajství i reklamu.
iDNES.cz měl již tenkrát nejrůznější rubriky: Hospody a hospůdky, Řekli na diktafon, Osobnosti na
síti a další. Čtenáři poskytoval internetový „nadstandard“, něco navíc, než našel v tisku. „Orientace
v obsahu je dosti náročná a neintuitivní. Také grafika je velmi skromná až strohá,“ příkře komentovali
kritici tehdejší iDNES.cz (viz foto).
Nyní je iDNES.cz jedním z nejnavštěvovanějších portálů na českém internetu. V anketě Křišťálová
lupa, která oceňuje nejoblíbenější
a nejzajímavější internetové projekty a služby, ovládl v kategorii
zpravodajství všech dosavadních
devět ročníků.
(jos)

nalá legislativa umožnila firmě SPT Telecom získat monopolní postavení, kvůli její cenové politice bylo připojení domácností drahé. Proto v roce 1998 (tehINZERCE

dy se k internetu připojily všechny země
světa – pozn. redakce) čeští provozovatelé zablokovali své stránky. Odporem
a „internetovou revolucí“ nakonec přinu-

tili zástupce firmy Telecom snížit plánované ceny za poskytování služeb.
Více o celé kauze čtěte v rozhovoru
s Ondřejem Neffem na protější straně.

8 13. února 2015

Česká republika

5plus2 čte 825 tisíc lidí.
Nic většího v Česku není!
Týdeník 5plus2 má suverénně nejvíce
čtenářů ze všech týdeníků v Česku.
Každé vydání si přečte 825 tisíc lidí.
Vyplývá to z nejnovějších výsledků
výzkumu čtenosti Media projekt. Co
taková masa lidí dokáže? Jak velkou má
sílu? Trochu jsme si s vámi,
milí čtenáři, pohráli.

► Kdybyste se všichni chytili za ruce, vytvořili byste
lidský řetěz z Prahy do dánské Kodaně.

► Při průměrné české spotřebě jednoho piva na den

společně vypijete celou roční produkci pivovarů Staropramen, která je přes 3 miliony hektolitrů piva a do
níž patří i značky Braník, Velvet, Ostravar nebo Stella
Artois.

► Kdybyste si všichni vlezli do Máchova jezera, celé
byste ho zaplnili stylem „hlava na hlavě“. Každý by kolem
sebe měl jen něco málo přes tři čtvereční metry místa.
► Dokázalo by vás přepravit 938 největších dopravních
letadel světa Airbus A380. Takové množství letadel by byla
firma schopna vyrobit za více než šedesát let.
► Kdyby před Vánocemi každý z vás chtěl tříkilového kapra
z Rožmberku, musel by se největší český rybník vylovit více než
22krát.
► Naplnili byste celkem 11 500 moderních mezistátních autobusů. Jeden
takový autobus by vás všechny z Prahy do Brna a zpátky přepravil za 7 let
a 9 měsíců.

► 412 milionů korun byste všichni dohromady našetřili za rok, kdybyste si

dávali stranou 10 korun týdně, které nemusíte platit za časopis. Měsíčně by
to dělalo skoro 35 milionů korun.

► Kdyby každý z vás četl týdeník 5plus2 půl hodiny týdně, dohromady
byste za týden strávili čtením 47 let. Za rok by se nastřádalo přes 2 350 let čtení.
► Je vás ještě o trochu víc, než je dohromady obyvatel osmi krajských měst –
Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Liberce, Olomouce, Pardubic, Plzně
a Ústí nad Labem.

► Kdyby každý z vás přispěl stokorunu, za vybraných 82,5 milionu korun

bychom mohli koupit do nemocnic dvacet nejmodernějších mamografů, které
dokážou vyšetřit 15 žen za hodinu, ročně tedy 600 tisíc žen.

► Více než 8x byste zaplnili slavný stadion Nou Camp v Barceloně, který je

největší v Evropě. Naplnili byste také 40 stadionů v pražském Edenu a 46krát
O2 arenu.

Nejčtenější týdeníky v Česku
Stejně jako týdeník 5plus2 ani slon
nemá v Česku co do
velikosti konkurenci.
A víte, že se sloni dají
adoptovat? Například
v safari ve Dvoře Králové nad Labem stojí roční
adopce slona
150 tisíc korun. Kdyby
každý náš čtenář přispěl
deset korun, mohli by
všichni společně adoptovat pořádné stádo
55 slonů. Ovšem jen
teoreticky – tolik jich
totiž ve dvorském
safari ani nežije.

825 tisíc
636 tisíc
612 tisíc

450 tisíc 446 tisíc

5plus2

Rytmus
života

Nedělní Chvilka Blesk pro
Blesk pro tebe
ženy

362 tisíc 349 tisíc

Pestrý
svět

Sedmička

270 tisíc

Relex

ZDROJ: MEDIA PROJEKT 3. A 4. Q 2014
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Když z nebe
padala sm

Tehdy, ve středu 14. února 1945, zahalil Prahu
dým. Na hlavní město protektorátu se před
75 lety snesly tisíce tříštivých a zápalných bomb
70
z amerických Létajících pevností. Útok nikdo
nečekal,, lidé se ani nestačili schovat v krytech.
neček
Počet obětí proto přesáhl sedm
m stovek a nálet
se stal nejničivějším
v historii naší
metropole. Praha
alle nebyla jediným
měsstem, kam mířily
spojenecké bombardéry.
Tohle jsou
j u jjejich
j příběhy.
y
ČR | Až v samém závěru
druhé světové války Praha poznala, jak děsivá je
letecká válka. Nejničivější nálet metropoli zasáhl
MARTIN BRABEC
14. února 1945 a dodnes
vyvolává silné emoce. Mnozí lidé nevěří, že nešlo o plánovaný
útok. Historické záznamy ale dávají za pravdu svědectví amerických pilotů. „Podle všeho šlo o navigační omyl. Letouny
směřovaly na Drážďany. Obloha ale byla zatažená a vál silný
boční vítr, bombardéry se vychýlily mimo plánovaný kurz
o desítky kilometrů,“ vysvětluje historik Michal Plavec.
Kvůli špatné viditelnosti a problémům s radarem svrhlo
krátce po poledni 62 bombardérů svůj smrtonosný náklad
na základě toho, co piloti zahlédli mezi mraky – tedy město,
které svou velikostí i protékající řekou připomínalo Drážďany.
„Všichni, kdo jsme se vrátili zpět na základnu, jsme si mysleli,
že jsme skutečně bombardovali Drážďany. Omyl se ukázal, až
když byly vyvolány ponáletové fotograie,“ vzpomínal radarový operátor Ralph McIntyre. Nejvíce bomb dopadlo okolo Palackého mostu, Karlova náměstí, Nového
Města a Vinohrad.
V trosky se proměnil například Emauzský klášter
(na hlavním snímku). Zničeno nebo poškozeno bylo
2 645 domů, 11 000 Pražanů zůstalo bez přístřeší.
Dopátrat se přesného počtu obětí je složité, ale jako
nejpravděpodobnější se jeví číslo 701. Mezi nimi bylo
zhruba 45 říšských Němců, polovina z nich sloužila
u Wehrmachtu. Zranění utrpělo 1 184 osob.

5plus2
p
■ TÉMA

■

FOTO: SBÍRKA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU
A ARCHIV MAFRA

„Mrtvé už dnes nikdo přesně nespočítá“
ČR | Ačkoliv byly protektorát a Sudety
v porovnání s jinými částmi třetí říše poměrně dlouho děsivých náletů spojenců
ušetřeny, zvláště od druhé poloviny roku
1944 se i česká města stala cílem desítek
náletů. „Zemřely při nich tisíce lidí,“
říká historik Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea
v Praze a autor odborných publikací.
Lze s odstupem 70 let věrohodně
zjistit, kolik si nálety na území protektorátu a Sudet vyžádaly obětí?
Je to téměř nemožné, ale v součtu jde o tisíce lidí. Vždyť jen 8. a 9. května 1945 při
útocích letounů Rudé armády zahynulo
nejméně 1 300 osob. Při pátrání po obětech vycházíme hlavně z hlášení četnických stanic, kvalitním pramenem jsou

i železniční staniční kroniky. Obecní kroniky se
v době války vést
nesměly, zpětně
psané vzpomínky jsou pak nepřesné. K poměrně přesným číslům se tak lze dostat hlavně z lokalit, kde bylo bombardované území úzce vymezeno. To je příklad rafinérií
na Kralupsku, Kolínsku či Pardubicku.
Spojenci si vedli o všech svých operacích podrobné záznamy, ovšem vy
jste několikrát narazil na to, že některé údaje nejsou přesné…
Podle dochovaných materiálů jsme
schopní určit pohyb leteckých formací

nad naším územím doslova na minuty
přesně. Potýkáme se ovšem s notorickou
nepřesností hlavně v hlášení amerických
pilotů, kteří byli v některých případech
schopní se v určení polohy splést až
o 300 kilometrů.
Čechy a Morava se nestaly dějištěm
klíčových leteckých bitev, přesto
zde byly sestřeleny desítky letadel…
V letech 1939 až 1945 došlo na území
protektorátu ke zhruba pěti tisícům havárií a dalších mimořádných událostí. Většina havarovaných letadel byla ale odvezena německou armádou a odklizeny byly
i trosky. Fragmenty zničených strojů se
do dnešních dní dochovaly hlavně ve
špatně přístupných oblastech, v bahně
rybníků, a to především z období konce

války, kdy už nebylo tolik času na důsledné odklizení všech sestřelených letadel.
A takové pozůstatky jsou často vděčným cílem amatérských hledačů.
Musím říct, že opravdu nefandím těm
různým chlapíkům s detektory, kteří rozryjí cizí pozemek, aby získali nějaký

300

Až o tolik kilometrů
se piloti dokázali
splést v hlášeních.

fragment zříceného letadla. Pak si jej
dají do garáže nebo prodají na internetu.
Samozřejmě něco jiného je, když spolupracují se skutečnými odborníky a archeology renomovaných institucí a dodržují všechny předpisy.
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Plzeňská apokalypsa na konci války

Škodovka patřila spolu s německými irmami Krupp a Rheinmetall k největším
strojním irmám třetí říše. Plzeň se proto v letech 1943 až 1945 stala cílem řady
spojeneckých vzdušných útoků. Největší úder se odehrál v noci z 16. na 17. 4. 1944,
při kterém Britové svrhli na nádraží a další místa téměř 900 tun bomb, zahynulo
na 1 000 Čechů. Pro mnohé stále kontroverzní útok se odehrál na samém konci
války – 25. 4. 1945. Američané při náletu zničili dvě třetiny škodováckého areálu
a stovky domů. Vědomi si ale blízkého konce války, netradičně o náletu dopředu
informovali rozhlasem, takže civilisté jej očekávali a jen díky tomu zahynulo „jen“
67 lidí. Američané za to ale zaplatili ztrátou 11 bombardérů, protože německá
protivzdušná obrana se mohla na nálet dobře připravit. „V té době byla Škodovka
poslední bez problémů fungující zbrojovka v Říši,“ konstatuje Zdeněk Roučka,
autor knihy Plzeň pod hákovým křížem.
FOTO: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI

Zapalte rainérie! Hořel Kolín i Kralupy

Při Bitvě o benzín podnikli Američané několik náletů na rainérie zpracovávající přírodní
ropu a továrny na syntetický benzín v protektorátu i v Sudetech. Nejvíce obětí si vyžádal útok z 22. 3 1945 na Kralupy nad Vltavou, zahynulo 145 Čechů a více než stovka
Němců, poškozeno nebo zcela zničeno bylo téměř 1 000 domů. „V posledních měsících
války už ale byla kralupská rainérie mimo provoz. Nálet proto nikdo z místních nečekal.
Na blížící se bombardéry lidé dokonce mávali,“ vzpomínal pamětník Josef Stupka, autor
publikace Město v slzách. Kolín a okolí byl cílem úderů čtyřikrát. Přes 100 Létajících
pevností B-17 provedlo inální nálet 15. 3. 1945, při němž bylo zničeno na 60 % výrobních
kapacit kolínské rainérie a zahynulo 37 Čechů. Poslední útok 18. 4. 1945 cílil na nádraží
a stál život pět lidí. Bomby padaly také na další klíčovou rainérii na území někdejšího
ČSR – na Záluží u Mostu. Při jednom z náletů však byly zasaženy převážně tábory zajatců a dělníků ze zahraničí. O život přišlo 194 lidí.
FOTO: REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ

Sovětské nálety i v době míru

Kontroverzní kapitolou jsou údery sovětských letců 8. a 9. 5. 1945. Jejich útoky uskutečněné mnohdy už po německé kapitulaci stály život nejméně 1 300 Čechů a nepočítaně
Němců, často prchajících civilistů. Bombardována byla například Mladá Boleslav (až
500 obětí, na snímku Ptácká ulice), Mělník (27), Krucemburk a Ždírec nad Doubravou (na
70 mrtvých) a řada dalších míst. „Spousta lidí si dodnes myslí, že to tehdy útočili Němci,
ale to je vyloučené. Nacisté neměli v té době nad naším územím k dispozici ani jedno
bojeschopné letadlo,“ zdůrazňuje historik Michal Plavec. Fakt, že útočili Sověti, potvrzují
i ruské archivy. „V těchto dvou dnech uskutečnila 2. sovětská letecká armáda 1 320 vzletů,“
upřesňuje Plavec. Ve většině případů byla důvodem útoku snaha zabránit útěku německých vojáků na západ do zajetí Američanům. Výsledkem byla však i řada omylů. K jednomu z nejhorších došlo v Hrotovicích na Třebíčsku. Tři pumy svržené sovětským letounem
zde spadly do davu lidí oslavujících konec války. Zahynulo 150 osob, mezi nimi i téměř
40 vojáků Rudé armády, kteří slavili spolu s Čechy.
FOTO: MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

VÍTE, ŽE...

…ač byl nálet na Prahu ze 14. 2. 1945
nejničivější, ten největší se odehrál až
25. 3. 1945? Tehdy zaútočilo 450 letadel
a cílenými údery byly zasaženy továrny
v Libni a Vysočanech i tři letiště. Mrtvých bylo nejméně 549. O smyslu útoku
není potřeba pochybovat, jen v ČKD
bylo v roce 1944 vyrobeno 1 267 stíhačů
tanků Hetzer. Prvnímu plánovanému útoku měla Praha čelit už 30. 10. 1944, kvůli
nepřízni počasí ale musel být cíl letu změněn a naše metropole tak zůstala ušetřena.

…nálety západních spojenců využili
k propagandě jak nacisté, tak komunisté? Po únorovém útoku na Prahu chrlily protektorátní noviny jeden propagandistický článek za druhým. Spojenci byli
označováni na teroristy, pohřeb desítek
obětí se stal manifestací řízenou nacistickými orgány. Po roce 1948 převzali štafetu komunisté. Zvláště v případě Prahy
a Plzně mluvili o snaze zničit průmysl
a infrastrukturu země, která měla připadnout do sféry vlivu Sovětského svazu.

…první velký nálet na Pardubice ničil
místo rafinérie obytné domy? Západní
spojenci chtěli bombardovat Fantovu továrnu vyrábějící syntetický benzín už
v noci z 21. na 22. 7. 1944. Kvůli navigační chybě ale rafinérii téměř nepoškodili. Úspěšný byl až druhý nálet z 24. 8.,
kdy 268 bombardérů zaútočilo na rafinérii i letiště a nádraží. Zahynulo 213 lidí
včetně německých vojáků. Útok vyřadil
továrnu na několik měsíců, definitivně
byla zničena úderem z 28. 12. 1944.

…náletům opakovaně čelilo i Brno
a Ostrava? Brno a hlavně jeho průmyslové areály bylo od srpna 1944 cílem útoků
Američanů, posléze letců Rudé armády.
Do dubna 1945 zahynulo na 700 lidí, zničeno nebo poškozeno bylo přes 2 000
domů. Brno nedávno jako první město
v Česku vytvořilo mapu nevybuchlé munice. Američané a Sověti útočili také na
Ostravu. Cílem byly železárny i železniční uzly. Podle historika Ondřeje Koláře
zde při útocích přišlo o život přes 400 lidí.

FOTO: VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV

FOTO: ARCHIV AUTORA

FOTO: VÝCHODOČESKÉ MUZEUM

FOTO: MUZEUM MĚSTA BRNA
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Seznamka na sv.

Jsou úspěšní, krásní a bohatí. Přesto budou
svátek zamilovaných zřejmě trávit sami. Pokud
ale tyto celebrity čtou týdeník 5plus2, všechno se
může v dobré obrátit. Redakce si totiž zahrála
na dohazovače a pokusila se vybrat, které
k
populární české tváře, jež jsou momenttálně
o mají
samy, by se k sobě hodily. Některé toho
společného překvapivě mnoho.

▼ Leoš Mareš dal nedávno

opět vale krásné Petře Faltýnové
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to definitivní.
definitivní Nová přítelkypřítelky
ně by s ním měla sdílett
vášeň
y,
v oblečení
s é akce.
J
zbra
r.
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▲ Zda Agátu Prachařov řadit mezi singles je
vou
ošemetná otázka. Podle bulvá
áru vše nasvědčovalo tomu,
že
e matka tříletého Kryšpína
b
bude
brzy svobodná. Rozhodně by
to ale nebylo nadlouho. S večírkovou královnou by se totiž jen tak
někdo nenudil, navíc má podnikatelského ducha a o jejích fyzických
předpokladech netřeba pochybovat.
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▼ Hokejová legenda Jaromír

Jágr dává jako správný sportovec přednost modelkám.
Chodil už s Ivou Kubelkovou,
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.
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◄ Herec, moderátor a vyhláše-

ný fešák Miroslav Šimůnek je
bez přítelkyně už delší dobu. Na
nedostatek zájmu žen si sice nemůže stěžovat, jak ale prohlašuje,
rád by našel dlouhodobý vztah,
nejlépe na celý život.
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Valentýna

◄
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▼ Zatím si ttenista Radek Ště-
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► Dominika Mesaarošová před

Vánoci skoncovala s přítelem
s nímž chystala sva u. Už dávno neplatí, že by v jejím
j
hledáčku byli jen starš
v
muži. Šanci mají ko
i mladší ročníky. Mo
odelka by vedle sebe o n a
aktivního m , sama pr
nevydrží dlo
ouh
posilovny.

▼ PPro moderátora

Libo
ora Boučka není krása
u žženy tím hlavním. Jeho
první manželkou byla
moderátorka, druhou
dokonce právnička. Několik let navíc moderuje
Českou Miss a modelkám
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▲ Moderátorka
Katka Kristelová má
K
sebou nevydařené
é manželství, z nějž
má
m
á krásn
krásnou dceru. Vzhledem
k tomu, že na obrazovkách není
vidět tolik jako dříve, bylo by
v
příhodné, kdyby jí její budoucí
p
partner mohl v tomto ohledu
p
vypomoci. S moderátorem Kazv
mou to bohužel nevyšlo.
m
FOTO: MAFRA A HERMINAPRESS
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v
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Twerk. To všichni zírali
Valentýnský speciál soutěže Prostřeno! právě patří
dvojicím. Tušíte, co je twerk? Jde o provokativní
tanec, při němž ženy pořádně vrtí nejen zadečkem.
ČR | Tři zamilované dvojice a dva manželské páry z Prahy i Středočeského kraje soutěží o valentýnských padesát tisíc.
Petra (27) nezapře moravské kořeny,
Michal (26) není tak upovídaný. Při vaření ale má rozhodující slovo. V pondělí podávali červenou řepu, kozí sýr, hráškový krém a kuřecí steak s chřestem
v pancettě. Laťku nasadili vysoko.
I druhý večer v Praze, tentokrát v Holešovicích, se představila dvojka zamilovaných. Anna (29) a Ladislav (26) jsou

spolu krátce. Nabídli domácí uzené, klobásky, studenou rajčatovou polévku
a trochu nepropečené steaky. Ale zážitkem byl tanec twerk. To všichni zírali!
Středa v Drahobudicích s Andreou (27) a Davidem (27) přinesla sázku.
Byla dýňová polévka, steaky a dort. Nastal spor, zda ho polít teplou nebo studenou ovocnou redukcí, aby se tvaroh neroztekl. Poražený pak uklízel nádobí.
Manželský pár Veronika (32) a Jaromír (42) ve čtvrtek chystali flank steak,

tedy steak z hovězího pupku. Hosté ale
museli dlouho čekat a to jsou vždycky
body dolů. Sympatičtí manželé s ambicemi na výhru pochopili, že jejich šance
nejsou takové, jak si slibovali.
Martina (32) a Zdeněk (45), druhá
manželská dvojice, připraví v pátek domácí paštiku, vepřovou panenku na dvojí způsob. Ale tečku za soutěží udělá
Zdeněk, když jako úkol týdne připraví
míchaný nápoj, který má Martina ráda.
Ta se při kmitání Zdeňka do kuchyně
a zpátky jen elegantně opře o židli a vše
pozoruje. „To vůbec nevadí, že tady stojíš jako modelka, lásko, a já budu mít
nohy jako konve!“ prohlásí Zdeněk.
Kdo vyhraje? Sledujte Primu každý
všední den od 18 hodin.
(vlas)

V PÁTEK VAŘÍ
Martina (32) a Zdeněk Gondovi (45)

Martina vystudovala dvě vysoké školy, pracovala jako manažerka a teď
je na mateřské.
Zdeněk je vyučený tesař. Dělá obsluhu čerpací stanice
v Praze. Oba pocházejí z Nejdku u Karlových Varů. Postavili si domek v Hrusicích. Mají dvě děti – čtyřletého Olivera
a roční Isabell Mary.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Petra Tučková (27)
a Lukáš Machal (26)

Petra nyní nastupuje na pozici recepční v advokátní kanceláři. Lukáš dělá
číšníka a barmana v centru
Prahy. Lukáš je z Brna, Petra z Břeclavi. Lukáš si pochutná na svíčkové a nesnáší brokolici. Petra má ráda křenovou
omáčku, nesní vnitřnosti ani zabijačku.

Úterý: Anna Palátová (29)
a Ladislav Chmelík (26)

Valentýnská tabule plná srdíček a sice usměvaví, ale trochu nervózní soutěžící. Kdo vyhraje?

FOTO | FTV PRIMA

ZAMILOVANÉ RECEPTY Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH

Flank steak s glazírovanými cibulkami a gratinovanými bramborami
Ingredience na steak: 1 kg flank steaku (hovězího pupku), 2 lžičky cukru
krystal, 2 lžičky octu balsamico, 8 malých cibulek, sůl, pepř. Ingredience na
gratinované brambory: 1 kg brambor,
1,5 dcl mléka, 1,5 dcl smetany, 1 stroužek česneku, 20 g másla, sůl, pepř. Postup: Je důležité nakrájet z pupku steaky tzv. přes vlákno, aby maso nebylo
tuhé. Steaky osolíme a opepříme. V pánvi rozehřejeme olej a maso orestujeme
dozlatova. Mezitím připravíme glazírované cibulky. Do jiné pánve dáme roze-

hřát kousek másla, přihodíme celé malé
cibulky, osolíme a opepříme a necháme
je zhnědnout. Opatrně mícháme, aby se
nerozbily. Přidáme špetku cukru, kapku
balzamikového octa, asi 1 dcl vody
a chvilku povaříme. Orestované maso
vyndáme a přikryjeme alobalem, aby
pomalu došlo. Do pánve z masa nalijeme 1 dcl vody a necháme vyvařit (voda
na sebe nabere výpek z masa), pak přidáme cibulky a tekutiny spolu promícháme, omáčka tak zintenzivní. Gratinované brambory: Oškrábeme brambory
a nakrájíme na tenké plátky cca 0,5 cm.
Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme
zmáčknutý česnek, který po chvilce vyjmeme. Do pánve vložíme brambory na
plátky. Po chvíli restování přilijeme
mléko a smetanu, osolíme, opepříme
a necháme zredukovat – pomalu vaříme, než tekutina zhoustne. Do zapékací
misky přelijeme brambory a vyvařené
mléko se smetanou, pak dáme do trou-

by. Pečeme na horní spirálu, aby vznikla kůrčička – 190 stupňů na 5 minut.
Dýňová polévka
Ingredience: 1 dýně Hokkaidó, 2 velké
cibule, 2 polévkové lžíce oleje, půl litru vývaru, sůl, pepř, česnek, chilli, prosciutto, bazalka. Postup: Do hrnce dáme
olej, osmahneme cibulku dozlatova, přidáme očištěnou na kostičky nakrájenou
dýni. Orestujeme, zalijeme vývarem, necháme asi 30 minut povařit. Dochutíme
solí, pepřem, chilli a utřeným česnekem. Navrch opečeme v troubě prosciutto a přidáme snítku bazalky na ozdobu.

Anna je personalistkou v IT
firmě. Ladislav
byl plavčíkem
a nyní pracuje
jako technik.
Anna se narodila v Praze, Ladislav je ze Sokolova. Jejich vztah trvá 6 měsíců, 4 měsíce spolu
bydlí. Anička si pochutná na ovocných
knedlíkách, Ladislav má rád lasagne.
Středa: Andrea Svobodová (27)
a David Trnka (27)

Andrea i David
studovali stejnou školu. Chodí spolu 8 let.
Čtvrtým rokem
žijí v opraveném bytě v Drahobudicích. Svatbu ani děti zatím neplánují. Andrea i David jedí vše, nejsou vybíraví. Nejraději mají steaky.
Čtvrtek: Veronika (32)
a Jaromír (42) Mindlovi

Jaromír je konzultant v oblasti IT. Veronika
pracuje jako daňový poradce.
Jaromír má pět
dětí, jen dvě
z nich s manželkou Veronikou. Jaromír
je z Pardubic, Veronika pochází z Kolína. Mají rádi českou a italskou kuchyni.
Jaromír nesnáší rajčata, Veronika nejí
mořské plody, sushi a vařená vajíčka.

Česká republika
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Čokoládový dotyk lásky
Jaká surovina se nejvíce hodí k oslavě lásky? Podle
autorky kuchařek Miroslavy Kuntzmannové
jednoznačně čokoláda. Ať už si 14. února budete
připomínat svatého Valentýna, nebo ne, čokoládový
dort podle jejího receptu si prostě zamilujete.
5plus2
■ V KUCHYNI
JAN KORBEL
ČR | Bez čokolády ani ránu. Dokážete u televize sníst na posezení celou tabulku? Vánoční figurky jste ani
nestačili pověsit a velikonočního zajíčka
koledníci vůbec nedostali? A co teprve
čokoládové valentýnské srdce!
Čokoláda jako
součást sladkostí
patří k nejpopulárnějším
pochoutkám na světě.
Vyrábí se ze zrnek
tropického kakaovníku.
Nejcennější
a nejdražší jsou zrna
z Mexika a Střední
Ameriky, protože bývají méně hořká a aromatičtější než ostatní. Už staří Aztékové používali výraz
xocolatl,
což znamená
čokoláda.

Čokoládový dort s ořechy
podle rodinného receptu
autorky kuchařek
Miroslavy Kuntzmannové
Suroviny:;
6 vajec
180 g moučkového cukru
180 g mletých vlašských ořechů
50 g strouhané čokolády
50 g strouhanky zvlhčené rumem
Na náplň:
75 g čokolády
3 lžíce vody
100 g moučkového cukru
150 g másla
1 žloutek
Na ozdobení:
500 ml šlehačky
50 g nastrouhané čokolády
Potřebujeme také sádlo a strouhanku
na vymazání a vysypání formy.
Postup:
Celá vejce našleháme, pak přidáme
cukr a opět šleháme, až směs zesvět-

Mayové i Aztékové si dělali kakaové
placky a pili kakaové nápoje. Montezuma II. prý nechával podávat čokoládu
ve zlatých pohárech. Každý den muselo
být připraveno 50 šálků pro krále a dalších 2 000 pro šlechtice jeho dvora.
„Ujíždím na sladkém. Nemusí
toho být moc, ale sladkou tečku si moje tělo žádá. Ideální je kvalitní čokoláda,“
směje se Miroslava
Kuntzmannová, autorka řady knih o vaření.
„Mimochodem i dietologové ji občas doporučují. S množstvím se to však
nemá přehánět. Jen
tak na chuť,“ dodává
kulinářská odbornice.

„

A hned hovoří o dortu, který je skvělou oslavou svatého Valentýna. Jde o letitý rodinný recept, který pečou
u Kuntzmannů velice často a po mnoho
roků. „Prakticky tak dlouho, kam až
moje vzpomínky sahají,“ říká vyznavač-

Miluju ten
starý recept
pro spojení čokolády
s vlašskými
ořechy.
To je akord
chutí.
Miroslava
Kuntzmannová
autorka knih o vaření

ka tradiční české kuchyně. „Miluji ho
proto, že není příliš sladký a vyniká
v něm právě má oblíbená čokoláda. Její
spojení s vlašskými ořechy, to je harmoINZERCE

lá. Potom přidáme ořechy, strouhanku a čokoládu. Nalijeme do sádlem
vymazané a strouhankou vysypané
dortové formy. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 160 °C cca 40 minut.
Studený korpus podélně rozřízneme
a naplníme krémem.
Dort ozdobíme podle vlastní fantazie
ušlehanou šlehačkou, do které jsme
nastrouhali čokoládu. Část šlehačky
můžeme použít bílou, protože dort
pak vypadá krásně. Posuďte sami na
fotografii Josefa Kubáta.

nický akord chutí,“ rozplývá se Miroslava Kuntzmannová. Také proto recept
na čokoládový dort s ořechy zařadí do
své nové knihy S trochou nostalgie
aneb vařme zase česky. Ta volně navazuje na velmi úspěšnou kuchařku S trochou nostalgie aneb jak se vařilo a jedlo za císaře pána.
„Už podle názvu je jasné, že tentokrát jde pouze o staré recepty. Někdy
pozapomenuté, jindy stále živé, ale
v každém případě české!“ představuje
Kuntzmannová novou knihu.

50

šálků čokolády denně
žádal Montezuma II.,
vládce starých Aztéků.

Svatého Valentýna by měla nejraději
neustále. „Věřím, že je daleko lepší
a čestnější, aby se dva lidé k sobě chovali pěkně a slušně po celý rok bez okázalostí než pouze jeden den v roce s velkou pompou,“ zamýšlí se.
„Ale i všední den si můžeme zpříjemnit, třeba čokoládovým dortem a ze dne
všedního udělat den sváteční,“ dodává
Miroslava Kuntzmannová, autorka kuchařek.

sobota 14. února 2015
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ČT1
9.10

Gejzír 9.40 Slovácko sa nesúdí 10.20
Všechnopárty 11.15 Případy detektiva
Murdocha VII

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
15.00
16.35
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Princezna Slonbidlo
O ševci Ondrovi a komtesce Julince
Muži v offsidu
Příběhy slavných... Míla Myslíková
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.20
6.40
7.05
7.30
7.50
8.20
8.45
9.50
10.50
11.25
13.00
14.15
15.55
18.15
18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (10)
Král džungle (24)
Jen počkej, zajíci! (7, 8)
Tom a Jerry III (34)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (6)
Koření
Volejte Novu
Dokonalá partie
Výměna manželek
Natěrač
Na sv. Valentýna
U Haliny v kuchyni
Helena (8)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

KOMEDIE

6.35
7.50
8.20
8.55
10.15
12.35
14.35
16.15
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

16

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Dokonalý Spider-Man II (16)
Jake a piráti ze Země Nezemě II (9)
Autosalon
Krutá noc
Western (USA, 1967)
Rande v Římě
Romantický film (USA, 2010)
105% alibi
Krimifilm (ČR, 1959). Hrají
K. Höger, J. Bek, V. Menšík a další
Vraždy v Midsomeru XVI
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Gilmorova děvčata IV
(5) 6.30 Hotel Pod duhou 8.05 Lední medvídek
9.20 Beze stopy (9) 10.10 Odložené případy VI (4)
11.00 Beze stopy VII (14) 12.05 Gilmorova děvčata
IV (6) 12.55 Co se doma usmaží 14.45 Posedlost
16.40 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu, dobr.
film (USA, 2004) 18.20 Ztroskotaná láska, romant.
komedie (USA, 2005) 20.00 Schindlerův seznam,
drama (Pol./USA, 1993) 23.25 El Mariachi, akční film
(USA, 1992) 0.55 Výprodej, komedie (USA, 2006)

ZÁBAVA

Instalatérské, topenářské
a plynařské práce
Zaječice 194, Tel.: 775 564 446

www.plyntop.cz
20.00 Zázraky přírody
21.15 Nezapomenutelné scénky
22.10 Ukradli torzo Jupitera
Komedie (Fr., 1980). Hrají A. Girardotová, P. Noiret, F. Perrin a další
23.49 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
23.50 Fabio Montale
Solea. Minisérie (Fr., 2001). Hrají
A. Delon, J.-F. Garreaud a další
1.20 Kriminálka Paříž
Smrt na přehlídce. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie F. Guérin
2.10 Sama doma
3.40 Bydlení je hra
4.05 Pod pokličkou
4.25 Chalupa je hra
4.50 Brno Open 2003

SÉRUM PRAVDY

20.20 Líbat nevěstu zakázáno
Komedie (USA, 2011). Hrají
D. Annable, K. McPheeová,
R. Schneider, M. Suvariová,
K. Batesová. Režie R. Hedden
22.15 Test
Thriller (USA, 2003). Hrají A. Pacino, C. Farrell, B. Moynahanová,
G. Macht, K. Mitchell a další
0.25 Ninja Assassin
Akční film (N/USA, 2009). Hrají
Rain, S. Kang, R. D. Kim, J. Chan-Pensley, Y. Iwamoto a další
2.05 Novashopping
2.35 Áčko
3.40 DO-RE-MI
4.25 První krok (6)

20.15 Muži proti ženám
22.00 Smrtonosná hra
Akční film (USA, 2008). Hrají
J. Cena, A. Scottová, A. Gillen
a další. Režie R. Harlin
0.20 Saw 2
Horor (USA/Kan., 2005). Hrají
T. Bell, S. Smithová, D. Wahlberg
a další. Režie D. L. Bousman
2.05 Vraždy v Midsomeru XVI
Vraždění v Kodani. Detektivní
seriál (VB, 2013). Hrají N. Dudgeon,
G. Lee, F. Dolmanová a další
3.35 Bokovka
Komedie (USA, 2004). Hrají
P. Giamatti, V. Madsenová,
T. H. Church a další

Prima cool
7.00 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (1) 8.10
Magazín Ligy mistrů UEFA 8.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (13, 14) 10.35 Heuréka - Město
divů V (8) 11.35 Re-play 12.05 Applikace 12.40 Hrajeme s Alim 13.15 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (8) 14.15 Simpsonovi II (8, 9) 15.15 Pevnost
Boyard (2) 17.35 Kravaťáci III (13) 18.30 Simpsonovi II (10) 18.55 Simpsonovi II (11) 19.30 Simpsonovi
II (12) 20.00 My dva a křen 22.20 Sbal prachy
a vypadni 0.30 Simpsonovi II (10) 1.00 Sbal prachy
a vypadni 2.45 Re-play 3.15 Applikace 3.40 Hrajeme s Alim 4.10 Elitní komanda zblízka (12) 4.35
Kdo přežije: Amazonie (15)

Prima love
8.05 Trosečníci v ráji I (11) 9.15 Pekelná výzva 10.15
Super drbna V (19) 11.10 Posel ztracených duší (14)
12.10 Famílie IV (8) 13.05 Deník zasloužilé matky
(10) 13.30 Jak jsem poznal vaši matku VI (7, 8) 14.25
Utta Danella: Měsíc na jezeře 16.25 Džungle rtěnek
(6) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (16) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VI (11) 18.55
Deník zasloužilé matky (11) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (9, 10) 20.15 Dobří sousedé 22.20
Kráska a zvíře II (10) 23.20 Tajný deník call girl III (1)
23.50 Džungle rtěnek (6) 0.40 Volejte Věštce 2.45
Tajný deník call girl III (1) 3.10 Nespoutaný anděl
(98) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (74)

Fanda
8.00 Rychlá kola (7) 8.25 Star Trek: Nová generace
(7) 9.10 Akta Z III (3) 9.35 Bílý svět 2015 (4) 10.05
ATP 500 Series - Rotterdam 11.45 Sportovní spoty
12.25 Chicago Blackhawks - New Jersey Devils
14.20 Element 14.30 Strážce spravedlnosti II (5)
15.40 Kobra 11 III (5) 16.25 Star Trek: Nová generace (8) 17.20 Akta Z III (4) 17.45 Quinnův případ
19.30 Star Trek: Nová generace (9) 20.20 Kriminálka Miami II (4, 5) 22.00 Kokoda 23.40 K.O.
Night (539) 0.30 Kriminálka Miami II (4)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Okouzlení
III (47/52) 7.15 Muži v offsidu. Komedie
(ČR, 1931) 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Náměstíčko (7/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Hospoda U Bílé kočky
Pohádka (ČR, 2009). Hrají J. Stryková, H. Hornáčková a další
14.05 O Honzovi a Barušce
Pohádka (ČR, 1977). Hrají J. Vondráček, N. Konvalinková a další
14.50 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (12, 13/45)
Seriál (ČR, 1997). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, J. Schmitzer a další
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Reportérka (3)
V souboji. Miniseriál (ČR, 2015).
Hrají T. Voříšková, J. Bartoška,
J. Moska, H. Frejková a další
21.15 168 hodin
21.45 Snowboarďáci
Komedie (ČR, 2004). Hrají
V. Kotek, J. Mádl a další
23.30 Komisař Moulin
Únos. Krimifilm (Fr., 2005)
1.05 Profesionálové (53/57)
1.55 Zázraky přírody
3.05 13. komnata Petra Jablonského
3.35 Sváteční slovo děkana Tomáše
Machuly
3.40 Vyzkoušejte si...
4.00 Chalupa je hra
4.25 Zahrada je hra
4.50 Designtrend

6.10
6.30
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
10.10
11.10
13.00
14.55
16.55
18.50
19.30
20.20

22.15
22.55

1.15
2.00
2.30
3.00
4.10
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NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Batman: Odvážný hrdina II (11)
Král džungle (25)
Jen počkej, zajíci! (9, 10)
Tom a Jerry III (35)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (4)
Željesboj
Pohádka (N, 2011). Hrají L. Rupp,
P. Schrammová, M. Mendl a další
Víkend
Ledové sny
Romantický film (USA, 2010).
Hrají T. Firthová, R. Mayes a další
Kněz je poděs
Komedie (USA, 2007). Hrají
M. Mooreová, J. Krasinski a další
Yes Man
Komedie (USA, 2008). Hrají
J. Carrey, Z. Deschanelová a další
10 000 př. n. l.
Dobrodružné fantasy (N. Zél./USA,
2008). Režie R. Emmerich
Helena (9)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974). Hrají
J. Hanzlík, L. Šafránková, F. Filipovský, V. Menšík, Z. Řehoř a další
Střepiny
Skandální odhalení
Drama (USA, 1994). Hrají
M. Douglas, D. Mooreová, D. Sutherland, C. Goodallová a další
Kriminálka Miami II
Přísaha. Krimiseriál (USA, 2004)
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Výměna manželek

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (17)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(10)
8.15 Tajemství války (16)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Vteřiny před vraždou III (8)
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.35 Big Ben III (12)
Vrah milenců. Krimiseriál (N, 2001).
Hrají O. Fischer, R. Drexelová,
D. Körnerová, R. Hoppe a další
15.40 Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál (VB,
1998). Hrají J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Všechny moje lásky (5)
Manžel na chvilku. Seriál (ČR,
2014). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
J. Hrušínský, M. Šplechtová,
M. Vladyka. Režie J. Steiger
21.30 Bod zlomu
Thriller (USA, 1991). Hrají K. Reeves, P. Swayze, G. Busey a další.
Režie K. Bigelowová
0.15 Hawaii 5-0 II (10)
Past. Akční seriál (USA, 2011). Hrají
A. O’Loughlin, S. Caan a další
1.10
Tajemství války (16)
2.10 Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál (VB,
1998). Hrají J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová a další
3.55 Pojídač hříchů
Horor (USA/N, 2002)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Posedlost 7.55 Lední
medvídek 2: Tajemný ostrov 9.15 Ztroskotaná láska
10.50 Dokonalá partie 12.40 Koření 13.30 Slib
věčné lásky, romant. film (USA, 2004) 15.10
Zachraňte Willyho 3, dobr. film (USA, 1997) 16.45
Natěrač, komedie (ČR, 2008) 18.10 Sue Thomas:
Agentka FBI (3, 4), seriál (USA, 2002) 20.00 Pán
prstenů: Návrat krále, fantasy film (USA, 2003)
23.35 Dostaňte agenty Bruce a Lloyda, akční film
(USA, 2008) 0.45 Hex (2), horor. seriál (VB, 2004)

Prima cool
6.50 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (2) 7.55
Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (9) 8.45 Záblesk
budoucnosti (2) 9.45 Heuréka - Město divů V (9)
10.45 My dva a křen 13.05 Top Gear XVIII (7) 14.15
Simpsonovi II (11) 14.45 Simpsonovi II (12) 15.15
Pevnost Boyard (3) 17.35 Kravaťáci III (14) 18.30
Simpsonovi II (13) 18.55 Simpsonovi II (14) 19.30
Simpsonovi II (15) 20.00 Vyjednavač, akční thriller
(USA, 1998), hrají S. L. Jackson, K. Spacey a další
22.55 Živí mrtví IV (7) 23.50 American Horror
Story (8) 0.45 Bod zlomu, thriller (USA, 1991) 2.45
The Walking Dead IV (7) 3.30 American Horror
Story I (8) 4.10 Pevnost Boyard (3)

Prima love
6.15 Vraždy v Kitzbühelu IV (24) 7.10 Sladké pokušení (8) 8.05 Trosečníci v ráji I (12) 9.15 Farmář
hledá ženu 10.30 Super drbna V (20) 11.25 Posel
ztracených duší (15) 12.25 Famílie IV (9) 13.20
Deník zasloužilé matky (11) 13.50 Jak jsem poznal
vaši matku VI (9, 10) 14.50 105% alibi 16.25 Džungle rtěnek (7) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně
(17) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA VI
(12) 18.55 Deník zasloužilé matky (12) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VI (11, 12) 20.15 Absolventka 22.20 Chirurgové X (18) 23.15 Tajný deník call
girl III (2) 23.50 Džungle rtěnek (7) 0.40 Volejte
Věštce 2.45 Tajný deník call girl III (2) 3.10 Nespoutaný anděl (99) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (75)

pondělí 16. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Západním Bengálsku 10.25 Postřehy
odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Znamení
koně II (5/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Stávkokaz. Seriál (USA, 1993-1998).
Hrají J. Seymourová, J. Lando a další
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak II
Buď zticha a neumřeš. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller II
Smrtící sněžení. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné SAZKAmobil
šance
20.00 Vraždy v kruhu
Ve jménu otce. Seriál (ČR, 2015).
Hrají I. Trojan, R. Krajčo a další
21.20 Reportéři ČT
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 MI5 VIII (5/8)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Padající květináč
2.15 Dobré ráno
4.45 Designtrend
5.00 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
5.55
8.45
9.00
9.55
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.30
23.20
0.10
0.55
1.40
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2760)
Soukromé pasti
Nezabiješ. Seriál (ČR, 2008)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (5)
Propustka na břeh. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy (10)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (7)
Pod pečetí mlčenlivosti. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (213)
Dva a půl chlapa VI (13)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (6)
Tajnosti a mouchy. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2761)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Doktoři z Počátků (97)
Změna plánu. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová a další
Kriminálka Las Vegas XIV (18)
Nezvaný. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají T. Danson, J. Foxová a další
Černá listina (11)
Mizera (8)
Kriminálka Las Vegas VI (6)
Námořní vyšetřovací služba (7)
Novashopping
Áčko
Kolotoč

6.30
7.00
7.35
9.20
10.10
12.20

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
1.05

2.00
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (10)
Winx Club III (15)
M.A.S.H (42, 43)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (2)
Na útěku. Krimiseriál (Fr., 1997).
Hrají V. Genestová, M. Diouf a další
Walker, Texas Ranger VII (19)
Bratři ve zbrani. Akční seriál (USA,
1998). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (16)
Vězení. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Srdce ve
větru
Romantický film (N, 2007). Hrají
L. Bährsová, R. Diels a další
Komisař Rex VII (10)
Všechno nejlepší k narozeninám.
Krimiseriál (N/Rak., 2002). Hrají
A. Pschill, E. Winkensová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (318)
Přiznání. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková a další
TOP STAR magazín
Stigmata
Horor (USA, 1999). Hrají
P. Arquettová, G. Byrne a další
Vraždy v Kitzbühelu X (1)
Svatba v bílém. Krimiseriál (Rak.,
2010). Hrají K. Sprengerová,
H. Sigl, H. Marecek a další
Walker, Texas Ranger VII (19)
Wolffův revír (16)
Autosalon

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (4) 6.10 Zachraňte Willyho 3
7.40 Sue Thomas: Agentka FBI (3, 4) 9.25 Yes Man
11.35 Pán prstenů: Návrat krále 15.25 Jak utopit dr.
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách 17.20
Království (17) 18.10 Beze stopy VII (15) 19.05 Gilmorova děvčata IV (7) 20.00 Trust, thriller (USA,
2010) 22.00 Profesionální lovec 2, akční film (USA,
1997) 23.50 Perníkový táta V (6), seriál (USA, 2012)
1.00 Skandální odhalení, drama (USA, 1994)

Prima cool
9.05 Futurama II (8) 9.35 Scrubs: Doktůrci IX (2, 3)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (7) 11.35 Záblesk
budoucnosti (2) 12.35 Akta X VIII (9) 13.35 Griffinovi VII (13) 14.05 Simpsonovi II (13-15) 15.35
Futurama II (9) 16.05 Bořiči mýtů VI (15) 17.10
Griffinovi VII (14) 17.40 Hvězdná brána IV (3)
18.30 Simpsonovi II (16, 17) 19.20 Kdo přežije:
Austrálie (8) 20.15 Grimm IV (3) 21.25 Teorie velkého třesku V (11) 21.55 Hannibal II (3) 22.50
Předtucha 0.45 Scrubs: Doktůrci IX (2) 1.10
Scrubs: Doktůrci IX (3) 1.35 Grimm IV (3) 2.20
Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (2) 3.05
Stigmata 4.40 Akta X VIII (9)

Prima love
10.50 Výměna manželek USA III (3) 11.50 Roseanne VII (26) 12.20 Roseanne VIII (1) 12.50 Deník
zasloužilé matky (12) 13.20 Jak jsem poznal vaši
matku VI (11, 12) 14.20 Komisař Rex VII (9) 15.25
Diagnóza vražda III (16) 16.25 Policie Hamburk V
(29) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (18) 17.55
Výměna manželek USA III (4) 18.55 Deník zasloužilé matky (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI
(13, 14) 20.15 Kriminálka Stuttgart IV (7) 21.20 Sběratelé kostí V (10) 22.20 Sex ve městě II (5) 22.55
TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě II (5) 0.35
Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk V (29) 3.25
Nespoutaný anděl (100) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (76 4.55 Bod G II (3)

úterý 17. února 2015

18

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Kachetii 10.15 Postřehy
odjinud 10.25 Reportéři ČT 11.00
Příběhy slavných... Míla Myslíková

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Dar. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají
J. Seymourová, J. Lando a další
14.45 Kde bydlely princezny
15.05 Kojak II
Velmi nebezpečná hra. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie S. Robbie
15.55 Hubert a Staller II
Když jsi řekl A... Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony
20.00 Vyprávěj
Sbohem, babičko. Seriál (ČR).
Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal a další
21.00 Pěnička a Paraplíčko
Povídka (ČR, 1970)
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha VII
0.15 AZ-kvíz
0.40 Kalendárium
0.55 Objektiv
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Banánové rybičky
2.20 Sváteční slovo děkana T. Machuly
2.25 Dobré ráno
5.00 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.40
22.35
23.25
0.15
1.00
1.40
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2761)
Doktoři z Počátků (97)
Změna plánu. Seriál (ČR, 2015)
Dva a půl chlapa VI (13)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (6)
Autosalon. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (11)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (8)
Minimální ostraha. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (214)
Dva a půl chlapa VI (14)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (7)
Letí tudy střela 1. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2762)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (551)
Oni, nebo já. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Černá listina (12)
Alchymista č. 101. Krimiseriál
(USA, 2013)
Mizera (9)
Kriminálka Las Vegas VI (7)
Námořní vyšetřovací služba (8)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.30
9.15
10.05

12.20

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.40
0.35
1.35
2.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (11)
Winx Club III (16)
M.A.S.H (43m 44)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (3)
Rej masek. Krimiseriál (Fr., 1998).
Hrají V. Genestová, M. Diouf,
R. Marx, A. Desseaux a další
Walker, Texas Ranger VII (20)
Ovlivňování mysli. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (17)
Dcera. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Melodie
lásky
Romantický film (N, 2007). Hrají
M. Krachtová, Ch. Grunert a další
Komisař Rex VII (11)
Zamilovaná do vraha. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (42)
Narozeniny. Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Myšlenky zločince IX (2)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
J. Mantegna, S. Moore a další
Spravedlnost v krvi IV (9)
Zlá krev. Seriál (USA, 2013). Hrají
T. Selleck, D. Wahlberg a další
Vraždy v Kitzbühelu X (2)
Walker, Texas Ranger VII (20)

6.00 Jen počkej, zajíci! 6.40 Tom a Jerry (8) 7.05
Pes Filipes (41, 42) 7.20 Tajemství kruhu (13) 8.10
Gilmorova děvčata IV (6) 9.00 Mizera (8) 9.50 Beze
stopy (10) 10.40 Odložené případy VI (5) 11.30
Beze stopy VII (15) 12.35 Nové trable staré Christine
III (4, 5) 13.20 Království (17) 14.10 Gilmorova
děvčata IV (7) 15.20 Danielle Steelová: Přístav bezpečí 17.20 Království (18) 18.10 Beze stopy VII (16)
19.05 Gilmorova děvčata IV (8) 20.00 Oko dravce
22.15 Zakletý v čase 0.10 Perníkový táta V (7)

Prima cool
6.35 Hvězdná brána IV (3) 7.40 Bořiči mýtů VI (15)
9.05 Futurama II (9) 9.35 Scrubs: Doktůrci IX (4, 5)
10.30 Kdo přežije: Austrálie (8) 11.30 Top Gear XVIII
(7) 12.35 Akta X VIII (10) 13.35 Griffinovi VII (14)
14.05 Simpsonovi II (16, 17) 15.05 Teorie velkého
třesku V (11) 15.35 Futurama II (10) 16.05 Bořiči
mýtů VI (16) 17.10 Griffinovi VIII (1) 17.40 Hvězdná
brána IV (4) 18.30 Simpsonovi II (18, 19) 19.20 Kdo
přežije: Austrálie (9) 20.15 Liga mistrů UEFA 23.50
Hluboko v lesích 1.45 Scrubs: Doktůrci IX (4) 2.10
Scrubs: Doktůrci IX (5) 2.30 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (3) 3.15 Hluboko v lesích 4.50 Akta X
VIII (10)

Prima love
11.50 Roseanne VIII (2) 12.20 Roseanne VIII (3)
12.50 Deník zasloužilé matky (13) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (13, 14) 14.20 Komisař Rex VII
(10) 15.25 Diagnóza vražda III (17) 16.25 Policie
Hamburk V (30) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (19) 17.55 Výměna manželek USA III (5) 18.55
Deník zasloužilé matky (14) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (15) 19.50 Jak jsem poznal vaši
matku VI (16) 20.15 Sběratelé kostí IX (8) 21.20
Castle na zabití III (8) 22.20 Sex ve městě II (6)
22.50 Podvádíš mě! X (19) 23.50 Sex ve městě II
(6) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk V
(30) 3.20 Nespoutaný anděl (101) 4.05 Alisa - Jdi
za svým srdcem (77)

středa 18. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Sardinii 10.35 13. komnata
Petra Jablonského 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Cirkus. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Gangster z Wall Street. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller II
Černý pátek. Krimiseriál (N, 2011)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
22.00 Místo činu - Schimanski
Vlny za lodí. Kriminální cyklus
(N, 1984). Hrají G. George, E. Feik,
Ch. van Houweninge a další. Režie
H. Gies
23.35 MI5 VIII (6/8)
Seriál (VB, 2009). Hrají H. Norrisová, P. Firth, R. Armitage, N. Walkerová, S. Latif. Režie E. Hall
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Designtrend
5.10 Bydlení je hra
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.35
0.20
1.05
1.50
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2762)
Ordinace v růžové zahradě 2 (551)
Dva a půl chlapa VI (14)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (7)
Jeden malý krůček pro lidstvo.
Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (12)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (9)
Hlas ze záhrobí. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (215)
Dva a půl chlapa VI (15)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (8)
Letí tudy střela 2. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2763)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (98)
Nabídka, pobídka, hrozba. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, V. Jílek a další
Námořní vyšetřovací služba X (22)
Pomsta. Krimiseriál (USA, 2012)
Cesta ven
Akční film (USA, 2010). Hrají
M. Gantt, V. Marcilová a další
Kriminálka Las Vegas VI (8)
Námořní vyšetřovací služba (9)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20
14.25
16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50

0.45
1.45
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (12)
Winx Club III (17)
M.A.S.H (44, 45)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (4)
Mrtvý ze stavby. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Walker, Texas Ranger VII (21)
Stateční andělé. Akční seriál (USA,
1998). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (18)
Odplata. Krimiseriál (N, 1992).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Šípy lásky
Romantický film (N, 2008). Hrají
A. Sandritterová, T. Beck a další
Komisař Rex VII (12)
Slavná za každou cenu. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (319)
Ryby. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, R. Zach a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 II (23)
Úmrtí v rodině. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
Myšlenky zločince VII (2)
Vraždy v Kitzbühelu X (3)
Walker, Texas Ranger VII (21)
Wolffův revír (18)

6.20 Pes Filipes (43, 44) 6.35 Nové trable staré
Christine III (4, 5) 7.25 Tajemství kruhu (14) 8.10 Gilmorova děvčata IV (7) 9.00 Mizera (9) 9.50 Beze
stopy (11) 10.40 Odložené případy VI (6) 11.30
Beze stopy VII (16) 12.35 Nové trable staré Christine III (6, 7) 13.25 Království (18) 14.15 Gilmorova
děvčata IV (8) 15.25 Blázinec 17.20 Království (19)
18.10 Beze stopy VII (17) 19.05 Gilmorova děvčata
IV (9) 20.00 Se slovníkem v posteli 22.10 Bulšit
23.50 Perníkový táta V (8) 0.55 Cesta ven

Prima cool
7.20 Teleshopping 7.40 Bořiči mýtů VI (16) 9.05
Futurama II (10) 9.35 Scrubs: Doktůrci IX (6, 7)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (9) 11.35 Špinavá práce
II 12.35 Akta X VIII (11) 13.35 Griffinovi VIII (1) 14.05
Simpsonovi II (18, 19) 15.05 Těžká dřina 15.35 Futurama II (11) 16.05 Bořiči mýtů VI (17) 17.10 Griffinovi VIII (2) 17.40 Hvězdná brána IV (5) 18.30 Simpsonovi II (20, 21) 19.20 Kdo přežije: Austrálie (10)
20.15 Liga mistrů UEFA 23.05 Zprávy TV Onion
0.50 Scrubs: Doktůrci IX (6) 1.15 Scrubs: Doktůrci
IX (7) 1.35 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (4)
2.20 Zprávy TV Onion 3.45 Akta X VIII (11) 4.30
Kdo přežije: Amazonie (16)

Prima love
10.50 Výměna manželek USA III (5) 11.50 Roseanne VIII (4, 5) 12.50 Deník zasloužilé matky (14)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (15) 13.50 Jak
jsem poznal vaši matku VI (16) 14.20 Komisař Rex
VII (11) 15.25 Diagnóza vražda III (18) 16.25 Policie
Hamburk VI (1) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně
(20) 17.55 Výměna manželek USA III (6) 18.55
Deník zasloužilé matky (15) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (17, 18) 20.15 Sherlock Holmes: Jak
prosté (6) 21.20 Sběratelé kostí V (11) 22.20 Sex ve
městě II (7) 22.55 Dobrá manželka III (20) 23.50
Sex ve městě II (7) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VI (1) 3.20 Nespoutaný anděl (102)
4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (78) 4.45 Bod G II

čtvrtek 19. února 2015

www.5plus2.cz

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Madagaskaru 10.20 Postřehy odjinud 10.30 Hobby naší doby
10.55 Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Jiná žena. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Vražedná honba. Krimiseriál (USA,
1973-1978). Režie R. Mayberry
15.55 Hubert a Staller II
Venuše z Ambachu. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Rychlost a brzdná dráha
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
The Rolling Stones. Seriál (ČR).
Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal a další
20.55 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Kingová II (13/13)
23.10 Kriminálka Paříž
Prádelna. Krimiseriál (Fr., 2007)
0.05 AZ-kvíz
0.50 Kriminalista
Cesta ke dnu. Krimiseriál
(N, 2006-2014). Režie T. Jahn
1.45 Všechnopárty
2.40 Dobré ráno
5.15 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.34
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.15

0.15
0.55
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2763)
Doktoři z Počátků (98)
Nabídka, pobídka, hrozba. Seriál
(ČR, 2015). Režie J. Rezková
Dva a půl chlapa VI (15)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (8)
Trojí ohrožení. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy (13)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (10)
Pohřbená zaživa. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (216)
Dva a půl chlapa VI (16)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (9)
Psí život. Krimiseriál (USA, 2005)
Ulice (2764)
Seriál (ČR, 2015). Režie D. Klein
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (552)
Zkouška dospělosti. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Lovec policajtů
Akční film (USA, 2001). Hrají
S. Seagal, DMX, I. Washington,
A. Anderson, B. Duke a další
Kriminálka Las Vegas VI (9)
Námořní vyšetřovací služba (10)
Novashopping

6.30
7.00
7.30
9.15
10.05

12.20

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.50
1.50
2.40
3.25
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Prima

Nova Cinema

Gormiti III - Invaze temných sil (13)
Winx Club III (18)
M.A.S.H (45, 46)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (5)
Past na policajta. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Walker, Texas Ranger VII (22)
Jakobův žebřík. Akční seriál (USA,
1998). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (19)
Děvka. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Vítězství
lásky
Romantický film (N, 2008). Hrají
Ch. Wolff, D. Körnerová, S. Berckhemerová a další. Režie D. Kehler
Komisař Rex VII (13)
Ukradená mumie. Krimiseriál
(N/Rak., 2002). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (43)
Komando. Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (8)
Newyorská minuta. Krimiseriál
(USA, 2005)
Myšlenky zločince VII (3)
Spravedlnost v krvi II (3)
Walker, Texas Ranger VII (22)
Wolffův revír (19)

6.50 Nové trable staré Christine III (6, 7) 7.35
Tajemství kruhu (15) 8.20 Nová cestománie 8.55
Gilmorova děvčata IV (8) 9.45 Beze stopy (12)
10.35 Odložené případy VI (7) 11.25 Beze stopy VII
(17) 12.35 Nové trable staré Christine III (8, 9) 13.20
Království (19) 14.10 Gilmorova děvčata IV (9) 15.25
Se slovníkem v posteli 17.20 Království (20) 18.10
Beze stopy VII (18) 19.05 Gilmorova děvčata IV (10)
20.00 Námořní vyšetřovací služba V (14, 15) 21.50
Prokletý ostrov 0.30 Perníkový táta VI (1)

Prima cool
9.35 Scrubs: Doktůrci IX (8) 10.05 Scrubs: Doktůrci IX (9) 10.35 Kdo přežije: Austrálie (10) 11.35 Fakta
X (1) 12.35 Akta X VIII (12) 13.35 Griffinovi VIII (2)
14.05 Simpsonovi II (20, 21) 15.05 Těžká dřina 15.35
Futurama II (12) 16.05 Bořiči mýtů VI (18) 17.10 Griffinovi VIII (3) 17.40 Hvězdná brána IV (6) 18.30
Simpsonovi II (22) 18.55 Simpsonovi III (1) 19.20
Kdo přežije: Austrálie (11) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku V (12) 22.00 Lidský štít 23.55
Wilfred II (5) 0.25 Scrubs: Doktůrci IX (8) 0.50
Scrubs: Doktůrci IX (9) 1.15 Star Trek: Vesmírná loď
Voyager VII (5, 6) 2.45 Wilfred II (5) 3.05 Lidský štít
4.30 Akta X VIII (12)

Prima love
10.50 Výměna manželek USA III (6) 11.50 Roseanne
VIII (6, 7) 12.50 Deník zasloužilé matky (15) 13.20
Jak jsem poznal vaši matku VI (17, 18) 14.20 Komisař Rex VII (12) 15.25 Diagnóza vražda IV (19) 16.25
Policie Hamburk VI (2) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně (21) 17.55 Výměna manželek USA III (7)
18.55 Deník zasloužilé matky (16) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (19) 19.50 Jak jsem poznal vaši
matku VI (20) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně IV (8) 21.20 Sběratelé kostí V (12) 22.20 Sex ve
městě II (8) 22.50 Po krk v odpadcích (7) 23.55 Sex
ve městě II (8) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie
Hamburk VI (2) 3.25 Nespoutaný anděl (103) 4.10
Alisa - Jdi za svým srdcem (79

pátek 20. února 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller II 9.50
Na cestě po Albánii 10.35 Kluci v akci
11.00 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Buvolí vojáci. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Místo činu - Schimanski
Vlny za lodí. Kriminální cyklus
(N, 1984). Hrají G. George, E. Feik
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Znamení koně II (6/13)
Kouzelná chvíle. Seriál (ČR). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková a další
20.55 13. komnata Jana Rumla
21.24 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.25 Všechnopárty
22.20 Hitparáda televizní zábavy
23.15 Profesionálové (54/57)
Nedotknutelní. Krimiseriál
(VB, 1983). Režie W. Brayne
0.10 AZ-kvíz
0.35 Kingová II (13/13)
1.20 Móda-Extravagance-Manýry
1.40 Designtrend
1.55 Dobré ráno
4.30 Sváteční slovo děkana T. Machuly
4.35 Bydlení je hra
4.55 Chalupa je hra
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.30
13.30
14.25
15.20
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.55

0.35
1.20
2.05
2.35
3.15
3.40
4.25
5.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2764)
Ordinace v růžové zahradě 2 (552)
Dva a půl chlapa VI (16)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Odložené případy VI (9)
Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (14)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (11)
Špehoun v oblacích. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (217)
Dva a půl chlapa VI (17)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (10)
Zátiší. Krimiseriál (USA, 2005)
Ulice (2765)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Slunce, seno, jahody
Komedie (ČR, 1983). Hrají P. Kikinčuk, H. Růžičková, J. Lábus a další
Let
Drama (USA, 2012). Hrají D. Washington, K. Reillyová, J. Goodman,
D. Cheadle, N. Velazquezová a další
Kriminálka Las Vegas VI (10)
Zátiší. Krimiseriál (USA, 2005)
Námořní vyšetřovací služba (11)
Novashopping
Prásk!
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (217)
Novashopping

6.30
7.00
7.35
9.20
10.15

12.20

13.20
14.25

16.25

17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.25

0.30
2.25
3.10

Prima

Nova Cinema

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(1)
Winx Club III (19)
M.A.S.H (46, 47)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (6)
Smrt v továrně. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx, A. Desseaux,
J. P. Rouve a další. Režie G. Behart
Walker, Texas Ranger VII (23)
Cestou násilí 1/2. Akční seriál
(USA, 1998). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., N. Willingham a další
Wolffův revír (20)
Zázrak. Krimiseriál (N, 1992). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Zamilované
léto
Romantický film (N, 2007). Hrají
D. Staehlyová, B. Bruni a další
Komisař Rex VII (14)
Poštovní holubi. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Hrají A. Pschill,
E. Winkensová, M. Weinek a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Navždy spolu
Romantický film (USA, 2012). Hrají
R. McAdamsová, Ch. Tatum a další
Živý terč
Akční thriller (USA, 1993). Hrají
J.-C. van Damme, L. Henriksen,
Y. Butlerová, A. Vosloo a další
Moucha
Thriller (USA, 1986)
Walker, Texas Ranger VII (23)
Wolffův revír (20)

6.30 Pes Filipes (47, 48) 6.45 Nové trable staré
Christine III (8, 9) 7.25 Nová cestománie 8.00
Tajemství kruhu 8.45 Gilmorova děvčata IV (9) 9.40
Beze stopy (13) 10.30 Odložené případy VI (8) 11.25
Beze stopy VII (18) 12.25 Království (20) 13.20 Gilmorova děvčata IV (10) 14.30 Námořní vyšetřovací
služba V (14, 15) 16.15 Vzducholoď 18.10 Beze stopy
VII (19) 19.05 Gilmorova děvčata IV (11) 20.00 Můj
soused zabiják 21.55 Bojovník silnic 23.40 Perníkový táta VI (2) 0.30 Bojovník silnic

Prima cool
8.35 Teleshopping 8.55 Futurama II (12) 9.25
Scrubs: Doktůrci IX (10, 11) 10.25 Kdo přežije:
Austrálie (11) 11.25 Autosalon 12.35 Akta X VIII (13)
13.35 Griffinovi VIII (3) 14.05 Simpsonovi II (22)
14.35 Simpsonovi III (1) 15.05 Teorie velkého třesku
V (12) 15.35 Futurama II (13) 16.05 Bořiči mýtů VI
(19) 17.10 Griffinovi VIII (4) 17.40 Hvězdná brána IV
(7) 18.30 Simpsonovi III (2, 3) 19.20 Kdo přežije:
Austrálie (12) 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (15, 16) 22.20 Poslední dny planety Země
(1, 2/2) 2.00 Živí mrtví III (8) 2.45 Scrubs: Doktůrci
IX (10) 3.05 Scrubs: Doktůrci IX (11) 3.30 Poslední
dny planety Země (1/2) 4.55 Akta X VIII (13)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcher: Vítězství lásky 10.50
Výměna manželek USA III (7) 11.50 Roseanne VIII
(8, 9) 12.50 Deník zasloužilé matky (16) 13.20 Jak
jsem poznal vaši matku VI (19) 13.50 Jak jsem
poznal vaši matku VI (20) 14.20 Komisař Rex VII
(13) 15.25 Diagnóza vražda IV (20) 16.25 Policie
Hamburk VI (3) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně (22) 17.55 Výměna manželek USA III (8) 18.55
Deník zasloužilé matky (17) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (21, 22) 20.15 Nikdy se nevzdávej
22.20 Sex ve městě II (9) 22.55 Famílie V (8) 23.50
Sex ve městě II (9) 0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie
Hamburk VI (3) 3.20 Nespoutaný anděl (104) 4.05
Alisa - Jdi za svým srdcem (80)
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Viry ničte klidem i zábaly
Lékařka Stanislava Šimková radí, jak vzdorovat dalším vlnám chřipky a virózy
5plus2
■ RÁDCE

ČR | Nejen chemické léky nám pomáhají s bojem proti chřipkovým virům. Své prostředky zná i příroda.
O několik rad jsme požádali Simonu
Tancerovou, průvodkyni televizního pořadu Kouzelné bylinky.

ČR | Ačkoliv má Česko vrchol první letošní chřipkové epidemie už téměř za sebou, zimní měsíce jsou pro viry stále
ideálním obdobím. A nejde jen o ty
chřipkové. „Chřipka je onemocnění vyvolané chřipkovým virem. Jako viróza
se nazývají onemocnění způsobená
ostatními viry, které napadají jako cílový orgán dýchací trakt. Nachlazením se
lidově označuje lehký průběh virózy,
probíhající bez zvýšení teploty,“ vysvětluje základní rozdíly lékařka Stanislava
Šimková. V několika základních radách
se můžete dozvědět, jak těmto nemocím
předcházet, a hlavně, jak se chovat,
když už se s nimi potýkáte.

Které bylinky jsou nejlepší v období chřipek?
Skořicovník (prohřívá, podporuje trávení), lichořeřišnice (přírodní antibiotikum), echinacea (stimuluje imunitní systém, detoxikuje), bez černý
(vhodný při teplotě, potopudný, podporuje vykašlávání), zázvor (prohřívá při nachlazení a kašli), majoránka
(uvolňuje křeče v dýchacím i trávicím systému, pročišťuje), lišejník islandský (při kašli a chrapotu, ochraňuje všechny sliznice).

Nepodceňujte očkování
„Základním nástrojem v boji proti chřipce zůstává stále očkování. Ačkoliv je
chřipka závažnou chorobou s významným zdravotním i sociálním dopadem, je
očkování proti ní stále podceňováno. Navíc často podání vakcíny proti chřipce
snižuje i riziko onemocnění jinou respirační virózou. Očkovat lze všechny věkové skupiny: děti ve stáří od šest měsíců
i staré osoby. Látka se připravuje každoročně z nejvíce nakažlivých kmenů viru,
proto je nutné očkovat každý rok znovu.“

Speciální lék neexistuje
„Onemocnění lze ve většině případů léčit doma. Neexistuje na něj specifický
lék, proto léčíme takzvaně symptomaticky – tedy klidem, zavodňováním, vitaminy. Pokud je horečka nad 38 stupňů, podáváme léky ke snížení teploty.“

Přírodní lékárna:
bylinných čajů
vypijte denně při
nemoci i litr a půl

Ordinace jsou teď plné pacientů s chřipkou.

ILUSTRAČNÍ FOTO | J. STROUHAL, MAFRA

Pomůže i vlažná sprcha

Cestu k lékaři neodmítejte

„Při domácí léčbě je nutný klid, lehká
strava s vyšším obsahem ovoce a zeleniny, hodně nechlazených tekutin. Pomáhá
zvlhčování vzduchu v místnosti, kde pacient leží, studené zábaly na části těla
nebo celkově vlažná sprcha při horečce.“

„Pokud horečka nad 38 stupňů trvá déle
než tři dny nebo jste takzvaně ‚schvácení‘, trpíte silnou bolestí hlavy, poruchami vidění či vědomí, opakovaným zvracením, bolestí nebo výtoky z ucha – je
nutno vyhledat lékaře.“

„Babské“ rady nezatracujte
„Často platí, že čemu pacient nebo jeho
okolí věří, to mu mnohdy pomůže. Známá jsou například doporučení, že si nemocný má dávat na hrudník tvaroh či
olej, pít cibulový čaj nebo cibulovou šťávu s cukrem. Konkrétní lidové metody
nejde zatracovat, ale ani vyzvedávat.“

Stanislava Šimková
Primářka
Infekčního
oddělení
Thomayerovy
nemocnice

Kolik bylinných čajů je dobré vypít
preventivně a kolik při nemoci?
Jako prevenci si dejte zhruba půl litru
denně. Pokud vás ale nákaza dostihne, dávku zvyšte i několikanásobně.
Tedy 1,5 litru čaje denně, aby se tělo
pročistilo a vypotilo. Lichořeřišnici
a echinaceu užívejte třikrát denně
20 kapek od každé bylinky do horkého čaje. Tyto bylinky můžete používat, i když používáte antibiotika, ale
vždy je dobré se poradit s lékařem.
Vyplatí se naslouchat takzvaným
„babským radám“?
Jsou jich tisíce a každý věří té, která
se mu osvědčila. Já osobně používám
cibulový sirup s medem při suchém
kašli a solný zábal na unavená bolavá
bedra nebo prostydlý hrudník.

Vondráčková hlásí pauzu, hlavní je rodina
ČR | Těhotná Lucie
Vondráčková přiletěla minulý týden
ze zasněžené Kanady do Prahy pouze
na necelé čtyři dny
kvůli pracovním povinnostem. Jak přiznala v pořadu Rádia Impuls „Haló,
tady Impulsovi“, déle by to bez svého
syna Matyáše ani nevydržela. „Jsem taková ta máma, co je opravdu hodně
máma,“ říká o sobě s úsměvem.
Další návštěvu vlasti zatím neplánuje. A ačkoli českému zdravotnictví důvěřuje a porodnické služby jsou u nás
podle nastávající dvojnásobné maminky na skvělé úrovni, rodit bude nakonec
v Kanadě. „Nebyla to otázka výběru.

V té době tam totiž ještě budu se svojí
rodinou,“ vysvětlila. V zámoří vážou totiž pracovní povinnosti jejího manžela
Tomáše Plekance, hvězdu hokejového
Montrealu. Tomáši se v zemi, kde je hokej doslova náboženstvím, skvěle daří.
„Pro nás Čechy je to nepředstavitelné,
ale hráči jsou tam skutečně jako bohové. Vůbec se to nedá srovnat s tím, jak
to mají známí lidé u nás. Tady můžu jet
třeba klidně tramvají, to u nich vůbec nepřipadá v úvahu,“ říká populární zpěvačka, která ještě před Vánoci vydala dvě
CD duetů a teprve nyní se dostala do
rodné země, aby je zde propagovala.
„Je to 44 nejzásadnějších duetů za posledních 25 let mé kariéry. Původně,
když jsem je vybírala, mělo z toho být
jedno cédéčko, ale nakonec to vydalo

rovnou na dvě,“ přiblížila ve vysílání
Vondráčková. Od práce si teď hodlá dát
na nějaký čas pauzu, protože její hlavní
prioritou je mateřství. „Dostala jsem některé nabídky, které jsem musela odmítnout. Přijímám jen práci na konec roku
2015. To, co bude teď, bude jen rodinné,“ řekla ve studiu Rádia Impuls.
Pohlaví dítěte zatím s manželem neznají, ale rozhodně to tak nezůstane. Jak
sama Vondráčková přiznává, na velká
překvapení si nepotrpí.
A jak to vypadá s jejím trvalým přesídlením do studené Kanady, která už je
nějaký ten rok jejím náhradním domovem? „Počítáme s tím, že se vrátíme
zpátky do Česka. Teď jsme tam v podstatě na návštěvě, ale přitom tam žijeme,“ má jasno zpěvačka.
(vrm)

Dnes na Impulsu:
Jiří Mádl

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude herec
a režisér Jiří Mádl. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

INZERCE
Tajenka: než tuna opatrnosti.
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Farář Hurt zpovídá přes Skype
Kněz Josef Hurt tak
trochu vybočuje z řady
zástupců církve.
Rozhřešení dá lidem
klidně přes internet.
;

římským příslovím Žij a nech žít.
A jak vy vnímáte islám?
Je blízký vírou v jednoho Boha židovskému a křesťanskému náboženství, jen
je problém s jeho dobyvačností.

VLADIMÍR MAYER

ČR | Těžké období má
za sebou výstřední římskokatolický farář Josef Hurt (na snímku).
Při dopravní nehodě
se podruhé narodil,
pak mu lékaři našli roztroušenou sklerózu. Padesátiletý kněz žije v městečku Kryry na
Podbořansku v Ústeckém kraji.
Prý jste příznivcem celibátu. Proč?
Souhlasím se zdobrovolněním. Přibývá
i hodně biskupů, kteří volají po této změně a nedávno papež František řekl biskupům, aby o tom přemýšleli a pokud to
považují za důležité, aby o tom jednali.

Tak si faráře Josefa Hurta představuje karikaturista Radek Fetters. „Docela
mě trefil,“ usmíval se kněz při pohledu na kresbu. KARIKATURA | RADEK FETTERS
Přemýšlel jste o založení rodiny?
V padesáti už mám svoji cestu dosti vyšlapanou. Snad ve třiceti s možnou volbou oženit se před svěcením, jak to mají
např. řeckokatoličtí kněží, bych o tom
víc uvažoval. Nyní už jako celibátník
v padesáti se snažím víc pečovat o přátelství, které mi Bůh dává. Žít sám na
venkovské faře není lehký úkol.

Hodně se diskutuje o islámu, jak vnímáte toto náboženství?
Diskuze o islámu vrací náboženství
do médií. Mně hodně věcí pomohlo pochopit studium sociologie a psychologie náboženství a papež František potvrzuje potřebu umět nabídnout téma víry
formou dialogu a zároveň ctít svobodu
mého bližního. Moc hezky to vyjádřil

Středověké křížové výpravy bývají
přirovnávány k nynějším útokům muslimských extremistů. Souhlasíte?
Ano, souhlasím. I v dějinách křesťanství byly etapy, kdy láska k bližnímu
procházela krizí a náboženství bylo využíváno k politice nebo vítězila jeho fundamentalistická podoba. Doufejme, že
současný islám má hodně sil ke své obrodě a distancování se od teroristů.
Dřív jste dával rozhřešení i na squashi. Teď po Skypu nebo Facebooku?
Squash v Mostě byl skvělý relax. Na
zpovídání je třeba být vždy připraven
a každé prostředí může být přející. Vedou se úvahy o možnosti zpovídání přes
Skype a tak si říkám, že když můžeme
sledovat bohoslužby v televizi, přes internet, že by Bůh jistě v oprávněné situaci požehnal zpovědi přes Skype.
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Výrobce speciálních zařízení pro energetiku
hledá vhodné kandidáty na tyto pracovní pozice:

■ SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
Soustružnické práce, výroba náhradních dílů pro údržbu, jednosměnný provoz.

■ STROJNÍ ZÁMEČNÍK, OBSLUHOVATEL CNC
Zámečnické práce – vrtání, střihání, řezání a ohýbání, obsluha a seřizování CNC,
měření a kontrola výrobku, manipulace s materiálem, trojsměnný provoz.

■ STROJNÍ ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ KOVŮ
Manipulace, svařování nábor, výroba konzervátorů v sekci elektrotechnické,
jednosměnný provoz.

■ STROJNÍ ZÁMEČNÍK , SVÁŘEČ KOVŮ
Sestava a svařování ocelových konstrukcí, příprava svarových ploch, zámečnické práce
– vrtání, střihání, řezání, ohýbání v sekci ocelových konstrukcí, dvousměnný provoz.

■ TECHNIK MONTÁŽÍ
Montáž a servis zapouzdřených vodičů, dvousměnný provoz. Výkon práce v místě montáže
– ve většině případů v zahraničí.

Nabízíme:
■
■
■
■

perspektivní zaměstnání u dlouhodobě prosperující irmy
dobré výdělky – smluvní mzdy, měsíční a roční odměny
týden dovolené navíc, pružnou pracovní dobu, příspěvky na vzdělávání
podnikové stravování, aj.
V případě zájmu zašlete žádost o zaměstnání a strukturovaný životopis
na personální oddělení na adresu personal@ege.cz
nebo EGE, spol. s r.o., Novohradská 34, 370 08 České Budějovice,
tel. 387 764 103 (387 764 104), fax 387 764 600.
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Českobudějovicko

Play-off? Motor čekal na soka
Ve středu 18. února odstartuje čtvrtfinále vyřazovací části první ligy. O zápas byl velký zájem
ROMAN ŠPERŇÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Základní část
zvládli. Navíc s velký přehledem. Hokejisté ČEZ Motor České Budějovic obsadili po 52 zápasech druhé místo. A rázem jsou jedním z favoritů na postup do
baráže o extraligu. I proto, že suverénně
první Chomutov mohou potkat právě až
v případné baráži.
Důležitá část sezony pro Jihočechy
začne ve středu 18. února. Svého soupeře se dozvědí nejdříve dnes vpodvečer.
To je totiž první možné datum, kdy
může skončit předkolo play-off mezi
Ústím nad Labem a Kadaní. Rozhodnuto ještě v době uzávěrky nebylo ani ve
druhé sérii mezi Benátkami a Litoměřicemi, i když Benátky vedly 2:0 na zápasy a ve čtvrtek mohly rozhodnout.
„Myslím si, že hlavně Benátky nechce nikdo,“ hlásil obránce týmu Lukáš
Chmelíř.
Vedení českobudějovického celku se
netají tím, že by rádo vidělo sezonu na
jihu co nejdelší. „Po základní části jsme
skončili druzí a to něco vypovídá o síle
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statek,“ hlásil v úterý marketingový manažer klubu Tomáš Kučera. Lístky se
prodávaly přes internetové rezervace
nebo ve fanshopu. Od úterý 17. února
pak půjdou do prodeje na pokladny zbylé vstupenky na první dva čtvrtfinálové
zápasy.

Motor relaxoval
ve Frymburku

Hokejisté Motoru se v závěru základní části první ligy radovali z vítězství
nad Litoměřicemi a druhého místa.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
kádru. Bylo by pokrytectví říkat, že
jsme spokojeni už jen po postupu a teď
ať to nějak dopadne,“ uvedl v rozhovoru
pro MF DNES generální manažer Stanislav Bednařík. „Baráž by byla obrovská
zkušenost pro naše mladé hráče i skvělý
divácký zážitek,“ doplnil vzápětí Bedna-

řík, který se těší, že by mohl Motor alespoň v některých zápasech vyprodat budějovickou Budvar arénu.
A prodej v prvních dnech tomu nasvědčoval. „Zájem je velký, větší než
při nejnavštěvovanějším zápase základní části, ale vstupenek je i tak stále do-

Hokejisté Motoru si po náročné základní části dopřáli víkendový odpočinek ve
Frymburku v místním wellnes hotelu.
„Iniciativa odjet na společný relaxační pobyt přišla od hráčů a my jsme jim
rádi vyšli vstříc. Proto jsme taky nejeli
na tradiční místo kondičních soustředění, ale do frymburského wellness hotelu,“ vysvětloval sportovní ředitel Radek
Bělohlav. Šumavská idylka už je ale
pryč a hokejisté jsou v plné permanenci
a připravují se na vyřazovací boje. „Kluky čekají často dvoufázové tréninky, sehrávání, nacvičování přesilovek a mnoho dalších věcí. Na play-off budeme
skvěle připravení,“ doplnil Bělohlav.

