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Nová výstava v Litoměřicích představuje romantického krajináře. Více na straně 3
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Stánkaři musí být otužilí
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Co ukázaly nové průzkumy
o Vánocích?
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Romantiku adventních trhů na druhé straně stánků vidí docela jinou optikou
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
EVAŇ | Adventní trhy máme většinou
spojené s vůní svařáku a grilovaných klobásek, s nabídkou ručních výrobků, které by nám mohly posloužit za originální
vánoční dárek, a se sněhovými vločkami
romanticky se snášejícími z nebe. Prodejci ve stáncích to ale vnímají trochu jinak.
Například Alena Hrubá z Evaně ví, že
na teplo domova si musí počkat až do večera. „V zimě to je těžký, ale člověk
s tím počítá, patří to k tomu. Zažila jsem
ale trhy, kdy bylo minus sedm a téměř nikdo nepřišel, to bylo opravdu špatný,“
vypráví paní Alena, která s manželem
Milošem vyrábí kamenné misky, mýdlenky a svícny z opuky a pískovce.
„Vedle toho děláme také originální bytové šperky z říčního kamene a ze vzácných minerálů,“ dodává.
Na trhy se svými výrobky začala Alena s Milošem jezdit před třemi lety, něco

jim to vynese, ale zlatý důl to pro ně zase
není. „Když jsme začínali, byli jsme
rádi, když jsme vydělali tisíc korun. Nejvíce, co se nám kdy podařilo vydělat,
bylo dvacet tisíc, ale běžně se to pohybuje mezi dvěma třemi, maximálně pěti tisíci. My ale prodáváme vlastní originální
výrobky, stánkaři, kteří přeprodávají zboží, si vydělají mnohem víc. Ale kolik?
To je citlivá otázka a málokdo vám na ni
odpoví,“ podotýká Alena Hrubá.
Jedna její kamarádka jezdí prodávat
na trhy do Německa, a tam se prý podaří
vydělat třeba i 70 tisíc. „Někdy se však
také stane, že stánkaři neprodají vůbec
nic, třeba když nepřeje počasí nebo se pořadateli nepodaří udělat dobrou propagaci. Je to tak trochu sázka do loterie, ale
prodejci s tím počítají,“ krčí rameny zkušená trhovkyně.
Jedna z nejdůležitějších položek, kterou si stánkař do svých nákladů musí započítat vedle cesty, času a přípravy, je po-

platek za prodejní místo. „Někde se platí
jen pár stovek, jinde to jde i do tisíců či
desetitisíců. Výše záleží nejen na konkrétním místě, ale také na tom, jaký druh
zboží lidé na trzích prodávají. Například
prodejci, kteří mají stánky s jídlem a pitím, musí zaplatit většinou vyšší poplatky, ale také mají mnohem větší obrat,“
objasňuje Alena Hrubá.
Tímto způsobem se řídí třeba v Mostě,
kde na Vánočních trzích diferencují prodejce do třech kategorií. „Ti, kteří prodávají rozlévaný alkohol, zaplatí tři tisíce
korun. Prodejci baleného alkoholu, cukrovinek a dárkových předmětů zaplatí tisíc pět set korun a za stánky s řemesly
nebo ručně vyráběným zbožím chceme
sto padesát korun,“ informuje Alena Sedláčková z městského úřadu s tím, že ceny
jsou za tři dny, je potřeba k nim připočítat DPH a zhruba asi pět set korun za
elektřinu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Adventní stánkaři
musí být otužilí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ceny za stánek ovlivňuje samozřejmě také jeho velikost nebo pronájem.
V Litoměřicích se ceny za jeden den pohybují od 800 do 2500 korun, maximálně za čtrnáctidenní trh 13 tisíc korun.
Čím větší město, tím vyšší náklady.
„Na některých pražských trzích si hodně hrají na to, že je to něco úžasného
a od stánkařů chtějí vysoké poplatky,
ale moc se tam toho prodat nedá. Pohybuje se tam hodně lidí, kteří si výrobky
prohlížejí, ale moc si nekoupí,“ poznamenává Alena Hrubá, jež se se svým
manželem těší nejvíce na Úštěcký Advent. „To je mimořádná akce, poplatky
za stánek jsou tam minimální a trhy
mají výbornou úroveň a vysokou návštěvnost. Pan Uhlík má skvělý přístup
a dobře se o všechno stará, takže do
Úštěku jezdíme moc rádi,“ usmívá se.

Extrémní podmínky sbližují
Alena Hrubá ještě připomíná, že uměleckým řemeslníkům na trzích nejde jen
o výdělek, ale také o prezentaci svých
výrobků. Jinak je to s prodejci, kteří to
mají jako jediný zdroj obživy. „Trhovci, kteří jen přeprodávají zboží a cílí
pouze na zisk, si vytipovávají akce po
celé republice, kde by se to vyplatilo. Je
to specifická komunita lidí, kteří si dávají tipy, kam jezdit a kam ne,“ popisuje
Alena.
Za pár let, co se manželé Hrubí na trzích pohybují, poznali různé kolegy.
„Když jsme začali prodávat, poprvé
jsme se setkali se stánkaři, kterým říkáme „loktaři“. Jsou to lidi, kterým jde
o co nejvyšší výdělek a nestydí se použít ostré lokty. Většina trhovců je ale
fajn a vědí, že nejpodstatnější pro přežití v zimě, dešti a nepohodě jsou dobré
vzájemné vztahy. Mít na jarmarku dobrého souseda, tak máte vyhráno. Nejen,
že si spolu popovídáte, ale když si musíte odběhnout na záchod, může vám stánek ohlídat.
Extrémní podmínky lidi sbližují,“
uzavírá Alena Hrubá.
INZERCE

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

Průhledné sochy bodují
Helena Hingarová
z litoměřické Diakonie je
Pečovatelkou roku 2018.
5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
LITOMĚŘICE | Helena Hingarová z litoměřické Diakonie už léta zkouší nové
cesty, jak komunikovat s lidmi s mentálním hendikepem. Pomocí tvořivé práce
v artefiletických (zážitkové pojetí vzdělávání - pozn. red.) skupinách svým klientům pomáhá vyjádřit výtvarným projevem to, co nedokážou říci slovy. Do povědomí širší veřejnosti se dostala díky
streetartové výstavě průhledných soch,
které před rokem vytvořila právě s klienty Diakonie. Sochy z průhledného plastu měly upozornit na hendikepované
lidi, které potkáváme, ale velmi často
přehlížíme. Letos na podzim za svou práci Helena Hingarová získala Národní
cenu sociálních služeb - Pečovatelka
roku 2018.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Nejvíce si vážím toho, jak mnoho lidí
mi posílalo hlasy a prožívali to se mnou.
Byla to taková smršť přátel, známých,
spolupracovníků, našich klientů a hlavně jejich maminek a tatínků. Hodně pro
mě však znamená i cena samotná, protože je velice potřeba, aby o sociálních tématech bylo slyšet. Je to ocenění naší
práce, která mnohdy bohužel není moc
vidět a málo se o ní mluví.
Jaké práci se v Diakonii věnujete?
Jsem sociální pracovník v centru denních služeb. Moje práce je však hodně
specifická tím, že se více než papírování
věnuji práci s klienty na artefiletických
skupinách.
Tento technický termín by asi potřeboval bližší vysvětlení.
Lidé spíše znají arteterapii. Na rozdíl od
ní však artefiletika není terapií, tedy léčbou, ale cestou k sebevyjádření a komunikaci. Když má klient nějaké trápení
nebo naopak radost a nedokáže to říct
slovně, může skrze obrázek vyjádřit to,
co prožívá.
Jak taková práce vypadá?
Vytváříme výtvarná díla, o kterých pak
hovoříme. Když člověk tvořivě zpracovává téma, které ho trápí, něco si při tom

Helena Hingarová s průhlednými sochami klientů.
uvědomuje a problém se mu otevírá. Důležitým momentem je také skupina, která reaguje na jednotlivce, reflektuje ho
a hledá další způsoby vyjádření.
S jakými lidmi pracujete?
Mojí klientelou jsou dospělí lidé od
18 do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením. Jsou to lidé, kteří se verbálně vyjadřují, ale někteří používají
i ruce, nohy, mimiku a gestiku. Vnímají,
odpovídají a většina z nich se pohybuje.
Ve skupině jich bývá okolo patnácti.
Jak artefiletika lidem pomáhá?
Klienti si do skupiny přináší témata, která jsou pro ně těžko uchopitelná. Častým tématem je v poslední době například úmrtí, protože našim klientům nyní
odcházejí blízcí lidé a oni se s tím neumí
sami popasovat. Dalším velkým tématem jsou vztahy. Jednak tu máme několik dvojic, které prožívají jak své radosti, tak svá nedorozumění, a jednak řešíme také vztahy s rodiči.
Objevují se v úvahách klientů také
otázky spojené s jejich buducností?
Velkým tématem pro naše klienty je
nyní otázka chráněného bydlení. Jejich
rodiče stárnou a mají obavy, co bude s jejich dětmi, až se o ně nebudou moci postarat. Připravujeme proto chráněné bydlení komunitního typu v budově bývalých dělostřeleckých kasáren, kde by
mohli najít druhý domov. Tito lidé
s mentálním postižením se znají už od
školy a prožili spolu už mnoho let, pro jejich rodiče by bylo velkou úlevou, kdyby mohli jednou společně bydlet.

FOTO | PAVEL KŘIVOHLAVÝ

Do povědomí širší veřejnosti jste se
dostala díky streetartové výstavě
průhledných soch.
Mám ráda sociální přesahy své práce
a propojování lidí s hendikepem i bez.
Výstavou jsme se snažili odbourat možné předsudky vůči lidem s mentálním postižením a dát najevo, že součástí společnosti jsou nejen silní, výkonní a nadějní
jedinci, ale také lidé křehcí, kteří potřebují naši pomoc. Sochy jsme vytvořili
průhledné, zrovna jako jsou pro nás někdy „průhlední“ lidé s postižením, když
je potkáváme na ulici.
Sochy jste vyráběli společně s klienty, jak to probíhalo?
Byl to dlouhodobý, téměř celý rok trvající proces. Do každé sochy jsem chtěla
vtisknout konkrétní příběh člověka, kterého dílo představuje. Byla to veliká artefiletická práce, která sice není vidět, ale
mám za to, že se ji do soch podařilo promítnout. Hledali jsme, čím je každý člověk jedinečný. Když se to před klienty
otevřelo, byli z toho sami překvapeni
a velice dojatí. Tato práce přinesla hodně silné okamžiky.
Jak tyto sochy pomohly vztahu mezi
lidmi ve městě a klienty?
Během výstavy jsem vyslechla množství nádherných komentářů. Řada maminek s dětmi obcházela všechny sochy ve
městě a všichni si četli příběhy zpodobněných klientů. Přicházelo nám neuvěřitelně mnoho kladných reakcí. To je pro
mě zpětná vazba, že to byla dobrá myšlenka a že toto téma lidé vnímají. Myslím, že i díky tomu jsem vyhrála tu cenu.
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Obrazy přináší snové krajiny

Romantický malíř August Piepenhagen dokázal ve svých dílech ztvárnit úžasné melancholické nálady
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
LITOMĚŘICE | Zralá malířská díla, ale
i dosud téměř neznámé obrazy talentovaného samouka Augusta Piepenhagena je
nyní možné zhlédnout na nové výstavě litoměřické galerie. Expozice představuje
Piepenhagenovu tvorbu od raných pozdně klasicistních prací přes nejlepší díla
jeho romantického období, včetně působivých nočních a zimních scén ovlivněných holandským krajinářstvím 17. století. „August Piepenhagen mě nejvíce oslovuje svými náladami. Jeho zimní pohledy, lesní zákoutí nebo noční krajiny vynikají nádhernou snovou melancholií,“ poukazuje autorka výstavy Šárka Leubnerová.
Piepenhagen se narodil v Soldinu
v Prusku. Vyučil se knoflíkářem a odjel
na zkušenou do Švýcarska. Později se
jako tovaryš prýmkaře a knoflíkáře Jana
Rissbittera usadil v Praze, po smrti svého
mistra převzal dílnu a oženil se s jeho
vdovou. Od dvacátých let se souběžně
s řemeslem věnoval také krajinomalbě.
„Zkoušel různé výtvarné styly a hledal

Obraz Augusta Piepenhagena Krajina se zříceninou u jezera.
i své téma. Začínal s figurálním žánrem
v krajině, ale velice brzy pochopil, že bez
akademického školení to nejde, a dále se
věnoval pouze samotné krajinomalbě.
Zkoušel klasicistní krajinu, vedutu, pohle-

FOTO | SGVU

dy na fantaskní hrady nebo alpské krajiny. Je to pestrá směsice, na které je vidět,
že stále hledá a nechává se inspirovat,“
líčí Leubnerová.
Přestože Piepenhagen neměl akademic-

ké vzdělání a stál mimo oficiální umělecké kruhy, stal se uznávaným a vyhledávaným krajinářem. Vyučil se knoflíkářem
a právě tato zkušenost ho dovedla k myšlence vytvořit nabídkové vzorníky, kde
na malých kouscích papíru nabízel miniatury budoucích obrazů. „Tyto vzorníky
jsou Piepenhagenova naprostá specialita.
Přes své přátele je rozesílal po celé Evropě a budoucí klienti si mohli vybrat obrázek, určit si, jak má být veliký, a dokonce
si mohli říci, co by do obrazu ještě chtěli
domalovat,“ vypráví Leubnerová.
Další zajímavostí Piepenhagenovy
tvorby jsou obrazy, které vytvářel technikou asfaltu. „Jeho zručnost v této staré
technice jemnozrnnou hnědou barvou
byla obdivuhodná. V takřka monochromní barevnosti dokázal vytvořit odlišné stavy přírody i její nálady, jako ranní mlhy,
polední slunce na pasekách, ale i nejrůznější krajinné prvky včetně pitoreskních
přírodních útvarů,“ uvádí Šárka Leubnerová. Výstavu August Piepenhagen
(1791-1868) bude možné v Severočeské
galerie výtvarného umění zhlédnout do
3. března 2019.
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LIKVIDACE VOZIDEL

• bez bourání
• bez nástřiku
• montáž 2 hodiny

ODTAH VOZIDLA
A PROTOKOL

akry
do staré

záruka 5 let
tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

ZDARMA
735 267 069

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

PELETY – DŘEVNÍ BRIKETY
Uhelné sklady
Lovosice – Prosmyky
• uhlí do automatických kotlů • ledvické tříděné uhlíí
• německé brikety • černé uhlí, kovářské
• otopový koks • biopaliva (pelety, dřevní brikety)

OBJEDNÁVKY: 603 224 727, 416 532 738
COXYS s.r.o.
lovosice@coxys.cz, www.coxys.cz
Volejte zdarma: 800 410 000

UHLÍ – KOKS – BRIKETY

Severočeské divadlo
v Ústí nad Labem
přeje všem příjemné
vánoční svátky
a úspěšný rok
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Česká republika

Svátky klidu, míru a šílenství

Skoro polovina obyvatel České republiky si Vánoce spojuje s davovým šílenstvím v obchodech a se
stresem. Pohodu a odpočinek nachází snad jen u televize při pohádkách. Každý desátý je ochotný
nakoupit dárky na dluh. Sice oceňujeme praktické věci, ale nejvíc se stejně těšíme na překvapení.
Svědčí o tom poslední průzkumy agentur.

40 %

48 %

mužů neví, co dali
pod stromek loni

se šílenstvím v zádech

Nakupování dárků k Vánocům patří tak
neodmyslitelně, jako třeba pohádky. Jenže je
trochu paradoxem, že podle průzkumu pro
Twisto nakupující nad dárky příliš nepřemýšlejí a řeší spíš jejich množství. Tedy
především pánové. Celých 40 % mužů
si totiž nepamatuje, co o předešlých Vánocích darovali svým
blízkým.

Ačkoli má jít především o svátky pohody, celých 48 procent Čechů si Vánoce
spojuje se šílenstvím, které jim dýchá
na záda. Stres je neodmyslitelný atribut
Vánoc pro 23 % lidí a otravné reklamy
pro 24%. Pozitivnější vlnu pak přinášejí pohádky. Bez těch si svátky
neumí představit
58% lidí.

63 %

obdarovaných touží
po překvapení
Navzdory hrozbě, že se s výběrem dárku netrefíme do vkusu obdarovaného,
je to právě překvapení, co 63% Čechů
touží najít pod vánočním stromkem.
Naproti tomu praktičnost coby
vlastnost ideálního dárku uvedla ani ne polovina respondentů.

53 %

kosmetických dárků
Žebříčku nejoblíbenějších a nejčastějších vánočních dárků letos vévodí kosmetika, kterou
Češi nakupují nejčastěji. Konkrétně ji označilo
53% dotázaných v průzkumu, který si nechala
zpracovat společnost Air Bank. Na druhém místě
skončily hračky, dále oblečení a na čtvrté příčce
knihy. Kvůli atmosféře vánočně vyzdobených
prodejen, reklamě a nákupech na poslední
chvíli sáhne hlouběji do peněženky každý desátý a pořídí dárky na dluh.
Využije kontokorent nebo
nákup na splátky.

7 000Kč
za všechny dárky

13 %

Čechů na poslední chvíli
Štěstí sice přeje připraveným, pokud
jde však o dárky, jen 16% Čechů pomýšlí
na Vánoce v průběhu celého roku. Přitom
se tak dá pohodlně vyhnout předvánočním
tlačenicím v přeplněných nákupních centrech. Průběžně se nákupu dárků věnují
ženy, a to spíše starší než mladší ročníky. Naopak 13% lidí přiznává, že
pořízení dárků nechává úplně
na poslední chvíli.

ZDROJ: STEM/MARK pro Air Bank
a Behavio Labs pro platební aplikaci Twisto
FOTO: ARCHIV MAFRA

70 %

vanilkových rohlíčků
U sedmi z deseti českých rodin
nesmí na Vánoce chybět na stole
vanilkové rohlíčky a linecké,
které tak potvrzují svoji pozici
nejoblíbenějšího cukroví.
U 47% strávníků vítězí vosí
hnízda.

Vánoce dovedou udělat pořádný vítr v peněžence a na bankovních účtech. Letos bude
průvan ještě citelnější. Zatímco loni průměrně člověk
za všechny dárky dohromady utratil 7000 korun,
tedy asi 512Kč za jeden dárek, letos by to mělo být
ještě o stokorunu více. Pokud jde o nákup hraček, v konkurenci internetových obchodů vítězí
u rodičů při výběru dárků klasická kamenná
hračkářství. Většina z nich, a to sice 41%, plánuje o Vánocích za hračky utratit částku
do 3000 korun. Více než 5000 pak
utratí pouze 14% českých
rodičů.
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„

Věčně vysmátí lidé jsou mi
Z Lukáše Pavláska se stal básník. Populární komik tak
dál nepřestává překvapovat. Povedlo se mu to, už když
svými svéráznými kreacemi vybojoval třetí místo ve
StarDance, nebo tím, jak opakovaně prokázal, že umí být
i úspěšným spisovatelem a ilustrátorem. Nyní vydává
sbírku vlastních básní. „Do pětadvaceti jsem se cítil být
básníkem, pak jsem vylezl z ulity a stal se komikem,“ líčí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Břitký komik Lukáš Pavlásek odhalil další ze svých uměleckých tváří
a sbírku svých básní Racek a moře doprovodil i vlastními fotografiemi.
„Budu rád, když tato kniha pár lidí osloví a někdo si třeba i řekne, že chce poznat i jinou moji stránku, než je vidět obvykle,“ přemítá nad smyslem knihy, kterou nejen sám napsal, ale také vydal.
Sbírka básní s názvem Racek a moře
vyšla teprve nedávno. Mnozí lidé přitom asi ani netuší, že to zdaleka není
vaše první koketování s poezií, že?
Napsal jsem už předtím tři knížky básniček pro děti. U básní jsem ale v podstatě
před léty začínal. Odmala jsem pořád
něco vytvářel. Měl jsem takové dvě polohy. Jednak jsem dělal různé scénky
pro rodinu, pro kamarády na táboře
a tak podobně. Furt jsem se předváděl,
dělal ze sebe šaška a byl jsem rád, když
se lidi smáli. No a ta druhá stránka přišla, když jsem objevil poezii. To bylo
poprvé už v dětství, když jsem si četl
verše v čítankách. V pubertě pak poezie
trošku převážila. Začal jsem se uzavírat
víc do sebe a cítil jsem se být básníkem.

a také texty k písničkám. Až teď jsem si
po čase zase zkusil napsat knížku básní
pro dospělé.
Inspiraci k aktuální sbírce jste sbíral
hlavně ze svých cest po světě. Napadají vás verše, i když jdete jen tak
po ulici nebo jedete tramvají?
Ano, to se mi stává. Většinou to
mám ale tak, že se musím aktivovat, aby ke mně nápad vůbec
přišel. Musím zkrátka hlavně
chtít něco udělat. Když vím,
že chci napsat knížku básní,
tak víceméně koukám okolo,
přemýšlím nad tím, a nějaká
básnička mě prostě napadne.
Stejné je to, když vím, že musím vymyslet nový stand-up.
Prostě koukám okolo.

Spojení vás a poezie může být pro
ty, kteří vaši práci nesledují až tak
detailně, poměrně překvapivé.
To ano, věděl jsem, že to nebudou brát
všichni, protože poezie není většinový
žánr a není pro každého. Řekl jsem si,
že budu rád, když to pár lidí osloví a někdo si třeba i řekne, že chce poznat i jinou moji stránku, než je vidět obvykle.
Jak jsou na tom vůbec dnes Češi se
vztahem k poezii? Sám připouštíte,
že to není zrovna masová záležitost.
Poezie se vždycky četla málo. Není to
nějaká novinka dnešní doby. Platilo to
tak třeba i za doby první republiky.
Nemá smysl si v tomhle dřívější dobu nějak idealizovat. Nedávno jsem četl knížku vzpomínek Julia Firta, který byl
za první republiky nakladatelem, a on sám

Vydrželo vám to dlouho?
Do pětadvaceti let. Do té doby jsem skoro pořád seděl doma a napsal stovky básní. Nikam jsem je ale nenosil, neposílal
jsem je do žádných časopisů ani nic
podobného. Dělal jsem si jen takové
knížečky pro sebe. Až v těch pětadvaceti letech jsem se rozhodl, že vystoupím ze svého bytu a své ulity básníka
a stanu se komikem. Poezie mi zůstala
v tom, že jsem psal knížky pro děti

Lukáš Pavlásek

Narodil se 24. července 1978 v Humpolci.
Absolvoval Střední knihovnickou školu v Praze, poté pracoval
mimo jiné v pojišťovnictví.
■ Patří mezi nejúspěšnější české představitele žánru stand-up
komedie, v němž se pohybuje od roku 2005.
■ Napsal i ilustroval už několik knih: Z deníku ajťáka, Ajťák vrací
úder, Ve tmě jako v ranci jdou tři počůránci a další.
■ Zahrál si v seriálu televize Nova Na vodě.
■ Před třemi roky skončil třetí v taneční show StarDance.

■

■

FOTO | MARIE STRÁNSKÁ

Skoro pořád
jsem seděl
doma a napsal stovky
básní. Nikam jsem je ale
nenosil. Dělal jsem si jen
takové knížečky pro
sebe. V pubertě u mě
totiž poezie převážila
nad tím, že jsem ze sebe
vždycky rád dělal šaška
a těšilo mě, jak se mi
lidé smějí.
psal, že Nezvalovy knížky vycházely například v nákladu patnácti set kusů. Většina – třeba osmdesát procent, se navíc
neprodala. Za války vycházely knížky
v několikatisícových nákladech, protože
lidé poezii četli víc. Za doby protektorátu to pro ně znamenalo něco víc. Jinak to
ale i dříve byla spíše záležitost pár stovek výtisků. Stejně jako dneska.
Dají se nějak básně víc přiblížit
i těm, kteří sami od sebe poezii nevyhledávají?
Zajímavá věc
je, že lidé vnímají a mají
rádi například texty
písniček,
což je
vlastně
také poe z i e .
Já moc nerozlišuju
mezi básněmi
a texty písní,
protože poezii vidím v obojím. V téhle formě mají k poezii
blízko, protože ji zpřístupňuje muzika.
Pak si najdou cestu i k textu. Snažím se
zpřístupňovat tenhle žánr tím, že dávám
básničky na Instagram a začal jsem
k tomu ještě fotit, takže fotky doprovázím básněmi. Právě tahle kombinace fotky a básničky lidi víc přitáhne.
Je psaní knih a poezie kompenzace,
kterou vyvažujete práci stand-up komika? Aby zkrátka vládla mezi humorem a vážnem rovnováha?
Nevím, jestli je to kompenzace
a vlastně ani nemám rád rozdělení
mezi vážným a humorným. Pro
mě se obojí neustále proplétá.
Každá komika vzniká z vážné situace a život není jenom srandovní, nebo jenom vážný.
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podezřelí. Ale ti vážní ještě víc
Vážná věc může být často směšná
a legrační. Vlastně je mi podezřelé,
když je někdo neustále vysmátý a pořád
dělá vtípky. To přeci není úplně normální. Stejně tak je divné, když je někdo
celý život vážný a ani se nezasměje. To
je vlastně ještě divnější. Pro mě to není
kompenzace, ale spíš nějaká jiná stránka povahy. Nevím, jestli jsem introvert,
nebo extrovert, ale když jsem na jevišti,
tak se nakopnu a dělám zábavu – pokud
mám diváka. A když ho nemám, tak
zase přemýšlím nad něčím jiným.
Vy si své knížky sám také vydáváte.
Jak jste se k tomu dostal?
První dvě knížky jsem vydal u velkého
nakladatelství, ale u té další mě oslovili
přímo lidi z distribuce. Navíc mám kamaráda, který dělá grafiku, tak jsem se
rozhodl zkusit si ji vydat sám. Jsem původně vystudovaný knihovník a mám
knížky rád. Tenhle způsob má výhodu,
že se jim můžu trochu víc věnovat. Nevýhoda je, že to stojí také víc času, protože se o spoustu věcí starám sám a ve
výsledku se výtisků prodá míň. Je pravda, že kdybych si knížky nevydával
sám, vydělal bych na nich asi tak třikrát
INZERCE

Když Lukáš Pavlásek před třemi
roky vydal svou první knihu, která
není určená primárně dětem –
Z deníku ajťáka, udělal to prostřednictvím svého vlastního nakladatelství. To se jmenuje, jak byste u komika jeho typu možná tak trochu
čekali, vyloženě „skromně“: Nakladatelství Lukáš Pavlásek – Vládce
všech galaxií. Nyní premiérově vydává pro dospělé i básně. Ve sbírFOTO | HERMINAPRESS
ce Racek a moře najdete i tuto:
Z parníku stoupá sloupec kouře/je léto a u vody není stín/a z lesa běží jako
bouře/Tom Saywer a Huckleberry Finn/ Smějí se mávají ze břehu/pak sedí
s udicí u řeky/mají poklad a kus příběhu/ten parník tu bude navěky/Na
pozdrav mávnou a v dálce mizí /jdou pryč - a kam já to vím/ze světa výmyslů lží a krizí/spěchají za dobrodružstvím...
víc. Není to úplně ideální, ale zatím mě
to ale takhle baví.
Kromě psaní se pořád věnujete hlavně vystupování. Na co nového se
v nejbližší době chystáte?
Mám svůj celovečerní stand-up program Kdo nepláče, není Čech, se kterým vystupuju. Zatím jsme měli asi padesát repríz. Až jich bude sto nebo sto

padesát, chtěl bych udělat někdy příští
rok druhé představení. Pořád také jezdíme s představeními Na stojáka a teď nedávno jsme udělali jako takový experiment film Na stojáka v kině – Zepředu
i zezadu. Je to záznam představení včetně scén ze zákulisí. V listopadu se film
dostal do kin a teď v prosinci se objeví
na DVD. Pak dělám ještě na spoustě dalších věcí, ale to nechci prozrazovat.

To jste teda hodný.
Dobře, tak například píšu takový seriál
na internet, ale dokud to nemám hotové,
tak nechci říkat víc. Doufám, že budu
mít hlavně čas ho dokončit.
Už je to deset let, co jste opustil klasické zaměstnání a přešel na volnou nohu komika. Prý vás
k tomu ale musel pošťouchnout váš
nadřízený.
Takhle to přímo nebylo, ale je pravda,
že když jsem začínal účinkovat v Na stojáka, stala se mi jedna taková příhoda
v pojišťovně, kde jsem dělal. Šel jsem
po chodbě a zastavil mě jeden pán
z představenstva a povídá mi: Co tu děláte? Sledujeme vás, když vystupujete
na HBO a když pak přijdete do jídelny,
všichni na vás zírají. Vy byste měl být
někde jinde. Co tady pořád ještě děláte?
Tak jsem si řekl, to je pravda. Co tady
ještě dělám?
Je to pro vás práce – rozesmívat
lidi?
Nepřistupuju k tomu jako k práci, protože je to něco, co mě baví. Nechtěl bych
už dělat něco jiného.
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Miliony drobných divoce
žijících ptáků každý
rok skončí na talíři.
A to nikoliv kdesi
v divočině, ale v Evropě,
ve Francii či třeba na
Kypru. V Česku byla
čižba neboli lov ptáků
zakázán už v roce 1870.
Hospodyně z ptáčků dřív
uměly uvařit chutná jídla.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na Čihadle. Může to být ulice v Praze či v Mělníku, rozhledna nebo přírodní
rezervace v Jizerských horách. Co ale takové čihadlo je? Jde o místo, kde se provozovala čižba neboli lov drobného ptactva.
Dnes činnost zákonem zakázaná a v Česku vymýcená, ovšem ještě před 100 lety
a předtím po dlouhá staletí naprosto běžná. Paradoxní, že třeba v Itálii či na Kypru
jde o problém stále aktuální.
V českých zemích se čižba nejvíce rozšířila v chudších pohraničních oblastech,
směrem do zemědělského vnitrozemí jí
ubývalo. Lov ptáků a hlavně malých ptáčků jako jsou kosi či pěnkavy, sloužil jako
zdroj masa i coby obchodní artikl hlavně
chudším vrstvám, jimž byl lov zvěře v panských lesích přísně zapovězen. „Chytání
ptáků bylo jistou náhradou běžného lovu.
V 19. století třeba v Krkonoších prakticky
neexistovala chalupa, v níž by chyběla
klec s ptákem. Pro horské a podhorské dělníky, například tkalce a skláře, chytání ptáků představovalo nejen přilepšení k domácí kuchyni, ale i přivýdělek, pokud se jim
ptactvo podařilo výhodně prodat,“ vysvětluje ornitolog Jakub Šimudra z Krkonošského národního parku.
Ptáčci byli tehdy běžnou „komoditou“.
„Ve Vrchlabí je nabízeli na trhu, i když nebyl výhradně ptačí. Mandel (přibližně
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Čižba. V Česku vymizelý
15 mrtvých ptáčků, navlečených na žíni,
pozn. red.) stával v 19. století 10 až 15 krejcarů stříbra. Nejčastěji se ve Vrchlabí nabízeli jikavci, pěnkavy, zvonci, čížci, skřivani, kvíčaly, sluky a také brkoslavi,“ přibližuje ornitolog. Pro srovnání, zednický mistr si tehdy denně vydělal asi 60 krejcarů,
za což koupil třeba 60 ptáčků nebo dvě
kopy, čili 120, slepičích vajec.

Lov za den? Až 240 ptáčků
Lovcům ptáků se říkalo čižbář, v Krkonoších jim nikdo neřekl jinak než německým
Vogler. Výbavu pro lov si vyráběli či kupovali, fungovalo celé odvětví specializované na výrobu pastí, klecí či návnad. Místo
určené pro lov se jmenovalo čihadlo.
„Bylo budováno na ohrazené ploše asi
8 krát 15 i více metrů. Nejlépe se ptáci chytali na návrší, ideálně nedaleko okraje
lesa,“ vysvětluje Šimurda s tím, že středu
čihadla dominovala
malá chatka či příbytek,
pečlivě zamaskovaný
chvojím a někdy vybavená dokonce kamny.
„Čihař přicházel na čihadlo brzy z rána a ještě
za šera instaloval několik pastí. Tou byl třeba
uměle vybudovaný keř
ze smrčků bez jehličí, jehož větve byly pomazány lepem a posypány semencem. Celý keř bylo
možné zatažením provázku překrýt dvoudílnou sítí, ptáky uvěznit a následně posbírat,“ vysvětluje. „Vedle
na dalším keři nebo v klíckách stáli ,volaví
ptáci‘, kteří svým hlasem lákali do pastí své
druhy. Byli přivázaní za nožičky pomocí
takzvaných spár. Zatáhl-li ptáčník za spáry,
ptáci začali poletovat a ozývat se.“
Na počátku 19. století bylo na vyvýšeninách kolem Vrchlabí každý podzim 15 až
18 čihadel a nebývalo zvláštností, když během jednoho rána bylo na jediném čihadle
pochytáno 8 až 16 mandelů, tedy 120 až

Čižba v minulosti a dnes. Takto před desítkami let vypadal ptáčník, který opeřence po
úspěšném lovu přenášel v klecích. Na snímku vlevo oběti čižby v současnosti. Jen na
Kypru lidé uloví na tři miliony ptáků každým
rokem.
FOTO | WIKIPEDIA A ARCHIV CABS
240 kusů malých ptáčků různých druhů.
K čižbě se postupně přidávala i vzdělaná
vrstva společnosti. Ptáky chytali lékaři, duchovní nebo třeba učitelé a snad všechny
tehdejší kuchařky obsahovaly nějaké recepty na pochoutku z drobného ptactva.

Vraní polévka a jiné dobroty
Čižba měla v českých zemích dlouhou tradici. Poprvé je zmíněna v Kosmově kronice vydané okolo roku 1119, podrobně se jí

INZERCE

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

věnoval Jan Amos Komenský ve svém
díle Orbis Pictus a není vyloučeno, že i
„učitel národů“ byl vášnivým ptáčníkem.
Roku 1870 sice lov definitivně zakázal
zemský zákon, ovšem udržel se až do
2. světové války, kdy se velmi zpřísnily tresty a lidé čižbu definitivně coby zdroj obživy či přilepšení opustili. „Dnes se v českých lesích a polích loví hlavně bažanti a
kachny, někdy divoké husy a občas sluky.
Dále holuby či perličky. Drobné ptactvo se
už dnes neloví, za svou letitou praxi jsem se
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lov, který ale jinde kvete

Červenka chycená během čižby u italského Lago di Garda. V pytlích pak okolo tisíce vykuchaných červenek, které
mířily na italské talíře. Zvířata byla zabavena pytlákům, dva se podařilo chytit, třetí utekl.
FOTO | ARCHIV CABS
s tím, že by někdo ulovil třeba špačka, nesetkal a nedokážu si to ani představit,“
říká Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost a aktivní myslivec.
„Dnes se mohu střílet také vrány, straky
a sojky, neboť jsou to predátoři malých zajíců nebo bažantích kuřat. Straky zase vybírají hnízda a vejce či mláďata pěvců, třeba
sýkorkám. Proto dnes ve městech vidíte
hlavně straky, občas sojky, drobné pěvce
už méně,“ vysvětluje nimrod.
Co se týká vran, tak ty byly také významnou součástí jídelníčku českého lidu. „Dříve se dělala vraní polévka, která dnes prakticky neexistuje. Na speciální kulinářské
akci jsem ji ale ochutnal a je hodně výrazná.
Jedly se i veverky. A možná i lišky, kterou

jsem také okusil. Její maso je hodně dočervena, přirovnat k nějakému druhu masa to
nedokážu. Vše bylo samozřejmě legálně,
maso prohlédnuté od veterinářů. Jinak se liška samozřejmě nejí,“ ujišťuje myslivec.

Smrt tří milionů ptáků ročně
Zatímco v Česku je čižba dnes už jen mlhavou vzpomínkou na minulost, v jiných částech Evropy představuje pro mnohé lidi
stále ještě zdroj potravy i obživu.
Při migraci mezi Afrikou a Evropou se
ptačí hejna dostávají do oblastí, kterým se
říká „hrdlo lahve“ – tedy tam, kde se protínají ptačí trasy nebo kde opeřenci hledají
po dlouhé cestě nad mořem odpočinek. Ta-

„Za socialismu pytlačili vojáci, teď šoféři“
Stejně jako čižba je i pytláctví v České republice téměř
vymýcené. „To, že chudý pytlák chytá zvířata do ok nebo
se plíží s puškou někde ve křoví, takové pytláctví už dnes
skoro vymizelo. V lesích hodně pytlačila za socialismu
armáda, dnes pytlačí třeba někteří majitelé restaurací
nebo ti, kteří jim zvěřinu prodávají. Úřady těžko zjistí,
odkud má ten či onen hospodský zvěřinu,“ vysvětluje
myslivec Jiří Kasina. Existuje ale takzvané novodobé
pytláctví, tedy sběr sražené zvěře auty na silnicích. „Registrovaných srážek aut se zvěří je
ročně asi stejný, jako je počet zvířat ulovených myslivci. Sražené zvíře se ale podle zákona
nesmí sbírat. Kdo si ho naloží do kufru a odveze, dopouští se pytláctví. Kromě toho je zde
velké riziko nemocí,“ doplňuje myslivec.

kovými místy jsou zejména Kypr, Malta,
Gibraltar, Itálie, Řecko, Turecko a Blízký
východ. Právě v těchto zemích představuje
zakázaný lov ptáků stále aktuální problém.
„Zatímco v Itálii a na Maltě se v posledních letech snaží stát situaci kolem tohoto
druhu pytláctví řešit, největší problém
v rámci celé Evropy zůstává na Kypru.
Každý rok zde lidé zabijí přes tři miliony
ptáků, které buď rovnou sní, nebo je prodávají nelegálně na trzích. Typický kyperský
pokrm z ptáků se jmenuje Ambelopoulia,“
popisuje situaci pro 5plus2 mezinárodní
Výbor proti ptačím jatkám, nevládní organizace se sídlem v Německu.
Ta ve zmíněných oblastech operuje
s mnoha dobrovolníky a ptačími hlídkami.
Stovky jejích členů ročně zachraňují statisíce opeřenců.
Drobné ptactvo v některých koutech Evropy slouží ještě také jako rekvizita brutální kratochvíle. „Třeba ve Španělsku se dodnes střílí na živé terče. V líhních mají miliony malých orebic a křepelek, které pak dají
do vrhačky, vypustí do vzduchu a střílí do
nich. Je to zvěrstvo,“ poukazuje na zbytečnou krutost nimrod Jiří Kasina.
O potírání čižby ve zmiňovaných státech se jedná i v úřadech Evropské unie.
Zato v srdci kontinentu, v Česku, zbyla po
této tradici jen přísloví, třeba sednout někomu na lep či na vějičku.

Recepty na pokrmy
z ptáků, jak o nich
psaly české kuchařky
Malí ptáčci
Malé ptáčky dobře očišť, vykuchej, vyper,
osol, uřež zobáčky, vyndej očka
(mozeček musí zůstati) a dej s cibulí
a máslem, třeba i slaninou dusiti.
Ku změklým přisyp smaženou
strouhanou housku, zalij to polévkou,
opepři nebo přilej jalovce a povař to
důkladně, až je z toho hustá omáčka.
Mísu vyzdob osmaženou houskou.
(Spolek Domácnost – česká škola
kuchařská: Kuchařská kniha. Sbírka
vyzkoušených jídelních předpisů.
Nákladem F. Šimáčka, Praha, 1907)
Jíkavci s omáčkou
Jíkavce, odřezky z telecího a z uzeného
masa dáme na kastrol s rozpuštěným
hovězím lojem. Přidáme nakrájenou
cibuli, hřebíček a citrónovou kůru, a to
vše dusíme dohněda. Když jsou jíkavci
napolovic podušení, vyjmeme je.
Do šťávy dáme skleničku vína, vývaru
a zahustíme tmavou jíškou. Omáčku
trochu provaříme, přecedíme na ptáčky
a necháme chvíli uležet. Jíkavci jsou
severský druh pěnkavy. Jejich maso
má nahořklou chuť a říkalo se jim proto
„hořčáci“.
(Jiří Marhold: Krkonošská kuchařka)
Zdroj receptů: archiv Jakuba Šimurdy

Ambelopoulia. Nelegální kyperské jídlo podávané v restauracích,
ovšem zakázané už v roce 1974.
ZDROJ | BIRDLIFE.ORG
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To musíte vážně vědět!
Potkáváte je každý den. Možná neznáte jejich tváře, ale skrývá se za
nimi tisíce úsměvů a radosti, kterou nosí až do vašich schránek. Jsou
to zaměstnanci České pošty. Právě jim patří v této vánoční době
velké poděkování za celoroční práci.
Milí pošťáci, milí kolegové, přeji Vám veselé Vánoce
a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019!

Roman Knap, generální ředitel

volejte:
klikejte:

800 233 000
www.tvojebudoucnost.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Hitparáda Karla Svobody
Největší český „hitmaker“
Karel Svoboda by se
19. prosince dožil 80 let.
JOSEF VLČEK

P

řestože už 11 let není skladatel
Karel Svoboda mezi živými,
jeho písně živé stále zůstávají.
A ještě dlouho budou. Rádio Impuls
zveřejnilo při příležitosti osmdesátého
výročí jeho narození deset nejoblíbenějších písní, které dodnes rezonují v duších posluchačů.
Vybrat tuto desítku bylo velmi těžké,
protože Karel Svoboda vytvořil fůru velkých hitů, hudbu k více než stovce čes-

kých a německých filmů a seriálů a ke
konci života zkomponoval i několik
úspěšných muzikálů. Říkalo se o něm,
že je nevyčerpatelnou studnicí chytlavých melodií. Které z nich rádi posloucháme dodnes a patří podle průzkumů k
těm nejoblíbenějším? Začínáme těmi vánočními.

10. Karel Gott: Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš
9. Iveta Bartošová:
Tři oříšky pro Popelku
Za popularitu pohádky Tři oříšky pro
Popelku může nejen vynikající scénář a
skvělé herecké výkony, ale také hudba
Karla Svobody. Ústřední píseň Kdepak

ty ptáčku hnízdo máš v provedení Karla
Gotta se stala okamžitě hitem v Československu i v Německu. To další hudební motiv z filmu čekal na úspěch celých
25 let. Až v roce 1999 dostala známá
skladba text a pomohla Ivetě Bartošové
k dočasnému comebacku. Tři oříšky
pro Popelku sice nejsou čistě vánoční
písnička, ale nejčastěji zní právě o Vánocích.

8. Karel Gott:
Lady Carneval
Rok 1968 byl sice plný vážných písní,
souvisejících s tehdejším politickým vývojem, ale Gottova roztancovaná, latinskou hudbou inspirovaná Lady Carneval je vzácnou výjimkou. Karel Svobo-

da ji napsal pro festival v Rio de Janeiru
a spolu s Gottem s ní sklidil velký
úspěch. K písničce se před několika
roky vrátila rocková kapela Wanastovi
Vjecy a ukázalo se, že i v říznější podobě má Lady Carneval stále co říci.

7. Petra Janů:
S láskou má svět naději
Na Bratislavské lyře v roce 1986 svedl
velký souboj Elán s písní Detektivka a
Petra Janů se Svobodovou skladbou
S láskou má svět naději. Svoboda tehdy
zvítězil a jak se ukázalo, jeho melodie
přežila cenzuru času. Ze spolupráce s
Karlem Svobodou si Petra ještě téhož
roku odnesla další citově vypjatý ploužák Říkej mi.
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Reality

Administrativa
Recepční - Praha

Operations manager pro datacentrum
Obchodník s nemovitostmi – Praha a okolí
Obchodník s nemovitostmi 35.000 Kč - 80.000 Kč.

30 000 - 70 000 Kč

Office Manager

35 000 - 80 000 Kč

Asistentka střediska IT

Realitní specialista - Tábor

25 000 - 100 000 Kč

Shift coordinator

Ob h d ík
it t i Ji dři hů H d
Více na www.jobdnes.cz

25 000 100 000 Kč

A i t tk
Více na www.jobdnes.cz

Bezpečnost, ostraha
Specialista BOZP a PO

18 000 - 27 000 Kč

IT - prodej a služby
30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Specialista BOZP a PO

Sales Executive (security technology) - 6802
Obchodník/konzultant (IT infrastruktura) - 6840

Technik BOZP

Technical Product Owner/Analytik (6831)

BOZP technik

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Obchodní konzultant pro polský trh (6645)

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Opel Insignia Business Edition...

Mini Cooper S 1.6T 16V NAVI...

Hyundai i30 1,0 T-GDi 120k...

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2015

2007

2018

Tachometr 110 000 km

Tachometr 95 500 km

Tachometr 6 343 km

Palivo

diesel

Palivo

benzín

Palivo

benzín

Cena

309 000 Kč

Cena

199 900 Kč

Cena

305 000 Kč

AUTO EURODIESEL s.r.o. prémiové vozy.. s DPH
+420 777 517 518 | www.eurodiesel.cz

HOCARS s.r.o.
+420 777 550 600
www.hocars.cz

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
602 238 705 | www.hyundaivalousek.cz

Česká republika
6. Lucie Bílá: Jsi můj pán
I Lucie Bílá těžila ze Svobodova smyslu pro velké melodie. Jeden z jejích největších hitů Jsi můj pán pochází z muzikálu Dracula z roku 1995. Svoboda miloval muzikály a pro několik z nich
zkomponoval hudbu. Jeho Dracula je
nejúspěšnějším českým muzikálem
všech dob.

5. Karel Gott: Jdi za štěstím
Karel Svoboda napsal pro Karla Gotta
nejméně dva tucty známých melodií
a tahle je proti Mistrálu nebo Včelce
Máje poněkud nenápadná. Ale jak je
znát, píseň nemusí bourat sály, aby ji
lidé měli rádi. Možná je to díky pohádce Jak se budí princezny, ve které zazněla, možná v pozitivním poselství textu
Zdeňka Borovce: „Vykroč ze svých
bran a láskou jenom hnán, jdi za štěstím.“ To platilo v roce 1977 stejně jako
dnes.

4. Marta Kubišová:
Nechte zvony znít
Pro Martu Kubišovou napsal Karel Svoboda jednu ze svých prvních písní, Depeši. Nechte zvony znít zkomponoval
v roce 1967 už jako renomovaný autor,
schopný za rok napsat pět i více nezapo-
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menutelných písní. Tahle se objevila v
televizním seriálu Píseň pro Rudolfa III. a od té doby patří k nejoblíbenějším písním z repertoáru Marty Kubišové. Podle svědectví jednoho z redaktorů
tehdejšího Československého rozhlasu
to byla pravděpodobně první píseň Marty Kubišové po devatenácti letech, kterou v listopadu 1989 znovu zahrálo české rádio.

3. Waldemar Matuška:
Do věží
2. Helena Vondráčková:
Lásko má, já stůňu

ně Václav Neckář a Helena Vondráčková.
I v této verzi to bývala nejoblíbenější
skladba
Karla
Svobody. V roce
1995 ji ale převálcoval modernějším provedením
Petr Muk se
svou tehdejší
skupinou
Shalom.

Píseň s trochu tajemným textem
Ivo Fischera má podle výzkumu Rádia Impuls rádo 86 %
rozhlasových posluchačů
střední generace. Se svým
výsledkem patří mezi desítku
nejoblíbenějších českých písní vůbec.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Dvě další jakoby k sobě svázané písničky pocházejí ze stejného filmu, z Noci
na Karlštejně, který měl premiéru
v roce 1973. Spadají do období, které je
obecně považováno za jeden z vrcholů
Svobodovy tvorby. Krásně v nich vyniká jeho smysl pro romantické melodie,
připomínající Italské kanzonety. Obě
písně se dočkaly modernějších verzí –
Lásko má, já stůňu znovu nazpívala Leona Machálková a Do věží Pavel Vítek.

1. Shalom: Stín katedrál
I Stín katedrál, píseň, kterou napsal Karel Svoboda v roce 1966, existuje ve
dvou verzích. Tu první nahráli společ-
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STŘIHNĚTE SI
KVALITU
A VYHRAJTE
3× ŠKODA KAROQ

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrávejte na akademiekvality.cz

Loga kvality vystřihujte z potravin
a nalepujte na herní karty. Soutěžte
s chutí o tři vozy ŠKODA KAROQ a další
ceny do 3. 2. 2019. Herní karty ke stažení
a více informací na akademiekvality.cz
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Muži si půjčují víc, ale hůř splácí
Půjčky v číslech:
40 % příjmů Čechů jde
na splátky. Průměrný
dluh je 135 tisíc korun.
Stoupá počet lidí, kteří
s penězi umí vyjít.
ČR | Ačkoli zadluženost Čechů za
uplynulých dvacet let skokově vzrostla, překvapivě v poslední době roste
počet domácností, které si vystačí se
svými příjmy. Do karet jim hraje vývoj mezd i snižující se nezaměstnanost.
Zatímco před dvaceti lety byl v průměru každý Čech zatížený dluhem deseti tisíc korun, dnes se dluh na jednoho obyvatele pohybuje kolem sumy
135 tisíc korun. Jen málokterá oblast
dokázala zaznamenat tak překotný nárůst, jako se to podařilo v sektoru půjček. Ruku v ruce s vyšší zadlužeností
jde ale také podíl splátek na rozpočtu
českých domácností. Ještě před zmiňovanými dvěma dekádami spolykalo

splácení dluhů osm procent z ročního
výdělku. Dnes padne na splátky průměrně celých čtyřicet procent příjmů.
Alespoň jednu půjčku má aktuálně
téměř polovina Čechů. Častějšími
dlužníky jsou muži, kteří si také půjčují vyšší částky. Za statistik vyplývá i
další zajímavá skutečnost – pokud dojde na potíže se splácením, ženy přistupují ke svým dluhům zodpovědněji.
Muže totiž daleko častěji dožene k řešení dlužné situace až vymáhání soudem.
Kromě hypoték, pro které se v posledním roce výrazně ztížily podmínky, nebo půjček na auto si Češi stále
častěji půjčují i na věci z kategorie radostí, jako jsou dovolená či vánoční
dárky.

trendu Pavel Novák, šéf společnosti
Zonky, která funguje na principu sdílené ekonomiky, kdy „lidé půjčují lidem“ a není tedy potřeba využívat k finančním půjčkám služeb bank.
Jde o populární a stále rostoucí
trend. Ostatně letos si lidé přes Zonky
půjčili více než tři miliardy korun, což
je dvojnásobek oproti loňsku. „Celkem za tři roky od našeho založení je
to 5 miliard. Takového objemu půjčených peněz dosahují menší banky,“ dodává Novák.

Průměrná mzda
se blíží ke 32 tisícům

Každý desátý se zadluží
kvůli Vánocům
Ostatně z nedávného průzkumu vyplývá, že každý desátý se letos kvůli Vánocům zadluží. „Podle mě mají smysl
užitečné nebo potřebné dlouhodobější
investice, kam právě dovolenou a dárky na Vánoce neřadím,“ říká k tomuto
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Před „lyžovačkou“ pořádně
procvičte své svaly i klouby

První hřejivý tejp

Použití

Kineziologické tejpování se používá ve sportu před sportovní
zátěží k přípravě na ni, ale i po sporrtovní
zátěži k uvolnění. Před zátěží na jejíí přípravu a jako prevence
úrazu, po zátěži k uvolnění svalů. Technická inovace kinesiologického tejpování
se zakládá na přirozené schopnosti těla se uzdravit, pokud je stimulována aktivace neuro-svalového a neuro-senzorového systému podle nových poznatků
neurologie.

Kineziologické tejpování má vliv na organismus a to v mnoha
oblastech:
• ulevuje od bolesti
• pomáhá hybnosti bolavých kloubů
• snižuje svalovou únavu
• zlepšuje postoj
• zmírňuje zánět
• podpoří zanícené vazivo

Ke koupi na stránkách

www.lekarnatypos.cz
www.hrejivanaplast.cz

lyží také ještě zakružte bedry na obě strany a krk protáhněte s hlavou skloněnou
k hrudníku,“ popisuje základní cviky. Důležité je také procvičení kotníků, které byste měli prohýbat ještě dříve, než nohy uzavřete do těsných lyžařských bot.
Zároveň platí, že nic se nemá přehánět,
a proto, pokud jste zdraví, neměli byste nosit podpůrné ortézy, protože bez nich vaše
kolena dokážou reagovat na tlaky a napětí
spojené s lyžováním efektivněji. „Ortézy
jsou určené pouze lidem po zranění nebo
trpící mírnou artritidou,“ vysvětluje fyzioterapeut.

tejp. páska CAPSiCoLLE 5 cm x 5 m hřejivá

na bázi kapsaicinu,
používá se pro zpevnění
svalů, kloubů a šlach při
zvýšené pohybové aktivitě, zejména u výkonnostních druhů sportu.
Podporuje svaly v pohybu, krevní oběh, likviduje bakterie, zrychluje
metabolismus a prohřívá pokožku.

FOTO | MAFRA

Největší potíže vyjít se svými příjmy
mají lidé odkázaní na státní podporu,
na druhém místě jsou důchodci. Naproti tomu podle údajů z konce roku 2017
stoupá podíl domácností, které s příjmy vycházejí snadno. Hlavním důvodem tohoto pozitivního vývoje je nepochybně především mzdový posun posledních let. Zatímco v roce 2000 se
průměrný hrubý příjem pohyboval lehce nad 13 tisíci korunami, nyní se už
blíží částce 32 tisíc korun.
(vrm)

ILUSTR. FOTO | MAFRA

P

očasí tomu zatím ve většině Česka
moc neodpovídá, ale ano – opravdu začíná hlavní zimní sezona.
Chystáte-li se o Vánocích či mezi svátky
na hory, mějte na paměti, že i při vašem
oblíbeném zimním sportu je potřeba myslet na své klouby. Právě vykloubení je spolu s poškozením šlach a úponů nejčastějším úrazem lyžařů.
Na vině bývá často především fakt, že
lyžaři zapomínají nebo zanedbávají dostatečné rozcvičení ztuhlých svalů.
„Na zahřátí přitom stačí 10 až 15 minut,
které věnujete protažení hlezenních kloubů, kyčlí a bederní a krční páteře,“ říká Adnan Ahmetašević, hlavní fyzioterapeut Lékařského domu Praha 7. „Před nasazením

Regeneraci nepodceňujte
Pokud po prvních dvou dnech lyžování pociťujete únavu, nepřekonávejte ji a odpočiňte si. Svalová únava totiž vrcholí po
48 hodinách od začátku zimní dovolené,
proto odborníci považují třetí den za kritický a často během něj dochází k nejrůznějším poraněním.
Bolavému tělu proto místo přepínání sil
pomozte horkou koupelí, kloubům prospívají i různé výživové látky s vitaminem C,
betakarotenem, vitaminy E a D a od bolestí mohou pomoci také speciální masti, které přinesou potřebnou úlevu. Po konzultaci s odborníkem je možné vsadit také na
vhodné tejpování, které lze využít nejen
při samotném sportovním výkonu, ale stejně tak i v rámci následné regenerace. (re)
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Česká republika

Trůn královny se ztrácí v dálce
Šokující knižní zpovědí uzavřela královna českého
biatlonu Gabriela Koukalová éru svých úspěchů
v reprezentaci. Na prázdném domácím trůnu ji po
bronzu z olympiády vystřídala Veronika Vítková.
Před právě započatou sezonou jen zářila a nabrala
novou chuť do kariéry, teď má slzy v očích.
ČR | Neutekl ani týden od jejích třicátin, jenže narozeninový dort si asi moc
neužila. S novou sezonou řada expertů
pasovala biatlonistku Veroniku Vítkovou do role lídryně ženské reprezentace. Ona sama ještě před pár dny rozdávala úsměvy. „V týmu je pohoda,“ povídala Vítková a ujišťovala, že pozice vůdkyně reprezentace ji nikterak nesvazuje.
Jenomže po prvních závodech Světového poháru ve slovinské Pokljuce je
všechno jinak. Veronika Vítková krčila
za cílem rameny a působila sklesle. Ani
takřka bezchybná střelba nepomohla
výš než k umístění kolem 40. příčky.

„

Prostě mi to
nejede, nevím
proč. Nezbývá nic jiného
než střílet nuly.
„Kdybych věděla, v čem je problém,
tak pro to něco udělám,“ říkala tiše Vítková. „Jenže v tuhle chvíli to nevím. Neodjíždí mi to, jsem na trati hrozně tuhá.
Prostě mi to nejede, nevím proč. Při takovém fyzickém rozpoložení mi nezbývá nic jiného než střílet nuly.“

Zatím trochu bezradně hledají čeští
trenéři důvody mizerných výkonů. Sázejí na „tradiční“ problémy Vítkové s nadmořskou výškou. Proto před stíhacím
závodem dost experimentovali. Z hotelu Jelka, nedaleko od biatlonového areálu v Pokljuce, odeslali Vítkovou na noc
pod kopec, kde přespala u jezera Bled.
Namísto nadmořské výšky 1345 metrů
tak Vítková spala v
pouhých 475 metrech. „Snažili jsme
se vyzkoušet, jestli jí
to pomůže, protože
vysoká nadmořská
výška s Verčou nejspíš pořád dělá nějaké podivné věci,“ tvrdil Jiří Holubec, asistent trenéra české reprezentace žen Egila
Gjellanda. Jiné vysvětlení, proč česká
jednička v Pokljuce
zcela ztratila předchozí svěžest a výbušnost, dosud trenéři
nemají. Vždyť ještě při kontrolních závodech v Imatře byla před čtyřmi týdny
z týmu nejlepší. Ale i když se v minulosti v Anterselvě nebo Pokljuce potýkala
s velkou nadmořskou výškou, nikdy to

Veronika Vítková na trati ve slovinské Pokljuce (foto nahoře)
a ve společenském při slavnostním večeru vyhlášení nejlepších biatlonistů (vlevo dole).
FOTO | MICHAL SVÁČEK, PETR SLAVÍK
nebylo s jejím během
tak zlé jako teď. „Musíme se na to pořádně podívat, co se s Veronikou děje. Stále je čas,“
říká kouč české ženské reprezentace
Egil Gjelland.
Biatlonový peloton se už přesunul ke
druhým závodům Světového poháru do
rakouského Hochfilzenu, kde leží areál
v nadmořské výšce 1010 metrů. Tak po-

Nominujte dobré lidi na cenu
Komentář
Václava Krásy,
předsedy NRZP
ČR

N

árodní rada osob se zdravotním postižením ČR si velmi dobře uvědomuje, že lidé se zdravotním postižením
potřebují neustále nějakou pomoc, a proto také od roku 2003 oceňuje jednotlivce i instituce, kteří nejvíc v předchozím
roce pomohli v jejich integraci do normálního života.
Cena, kterou NRZP ČR každoročně
uděluje, symbolizuje propojení dvou rukou, jež vytvářejí most mezi lidmi zdravými a s postižením. Autorkou ceny je
akademická sochařka paní Jitka Wernerová a je předávána ve čtyřech kategoriích jako cena pro instituci veřejné správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí
osob se zdravotním postižením a zvláštní cena. Za rok 2017 byl jako osobnost

hnutí osob se zdravotním postižením
oceněn Jan Popelář, který již téměř
30 let provozuje dopravu pro osoby se
zdravotním postižením v Praze. Pan Popelář je jeden z lidí, kteří považují svoji
činnost za poslání a v rámci své činnosti
překračují svoje povinnosti a jednají s
lidmi se zdravotním postižením jako
rovný s rovným. Celá komunita lidí se
zdravotním postižením jej prakticky
zná, protože Jan Popelář vozí lidi s těžkým zdravotním postižením na vozících po celé republice, ale doveze je například i na dovolenou do zahraničí a podobně. On a jeho zaměstnanci mají
osobní vztah k lidem se zdravotním postižením, což je samozřejmě na kvalitě
práce poznat.
Takoví lidé jsou oceňováni cenou
MOSTY. Je samozřejmé, že ne každý
může vyhrát. Systém oceňování v ceně
MOSTY je velmi obdobný způsobu oceňování v Oscarech. To znamená, že nejprve je v každé kategorii určeno pět sub-

jektů nebo jednotlivců, kteří jsou zveřejněni. Z těchto pěti v každé kategorii je
následně vybrán vítěz kategorie.
Ceny za rok 2018 budou vyhlášeny na
slavnostním předávání cen MOSTY v
Třebíči 28. března 2019 v Hotelu Atom.
Vyhlášení cen se účastní stovky lidí,
není žádné vstupné a zveme i veřejnost
v daném městě, aby se slavnostního aktu
mohli účastnit všichni, kdo chtějí.
Nominace na cenu MOSTY může poslat každý občan nebo instituce. Důležité je vždy odůvodnění nominace, proč
je konkrétní člověk nebo instituce navrhována na tuto cenu. Formulář na nominaci projektu nebo osobnosti lze nalézt
na webu NRZP ČR http://nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html.
Vážení čtenáři, protože jsme se v
průběhu roku setkávali na stránkách týdeníku 5plus2, dovoluji si vám popřát
radostné vánoční svátky v kruhu nejbližších a mnoho štěstí v nastávajícím
roce 2019.

kud se znovu nezadaří „královně“ Vítkové, snad ji zastoupí „princezna“ Markéta Davidová. Po jejím překvapivém
bronzu v Pokljuce šéf biatlonového svazu Jiří Hamza českou hvězdičku okomentoval: „Je už jinou generací než
Gabča, Verča a Ondra, vyrůstá s jinými
možnostmi a v jiném prostředí. Ale je to
chytrá holka a dnes sama sobě dokázala, že na to má a tam vepředu může být.
Věřím, že se té šance chopí.“ (mac, kor)

Největší v Česku.
Mafra vydává
desítky časopisů
ČR | Nejen největší český týdeník
5plus2, který právě držíte v rukách,
ale i desítky dalších časopisů nově
vydává mediální skupina MAFRA.
Patří mezi ně třeba Cosmopolitan,
Esquire, Harper's Bazaar, Chvilka
pro tebe, Pestrý svět, Rytmus života,
Tina, Týdeník Televize nebo Žena a
život. MAFRA, která převzala dosavadního vydavatele těchto titulů, se
tak stala největším multimediálním
domem na českém trhu, který pravidelně osloví více než 3,6 milionu čtenářů tisku a měsíčně téměř 8 milionů
návštěvníků internetu.
„Významně jsme rozšířili své portfolio v oblasti kvalitních lifestylových časopisů. Také můžeme nabídnout široké spektrum časopisů rozšířené o tituly pro ženy a dětské čtenáře,“ uvedl šéf společnosti MAFRA
Štěpán Košík.
(red)

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Trable s prostatou? Lze je řešit
Tisíce Čechů se každý
rok začínají léčit
s nádorem prostaty.
Šetrná protonová
léčba má úspěšnost
až 99 procent.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Nejčastější druh rakoviny u mužů
patří z hlediska prevence stále do kategorie podceňovaných. Nádor prostaty
se přitom každoročně zjistí u sedmi tisíc
Čechů. V oblasti léčby naštěstí moderní
medicína dělá obrovské pokroky.
Nádory prostaty rostou dlouhou dobu,
a proto také jejich výskyt výrazně roste s
věkem. Odborníci předpokládají přítomnost nádoru u naprosté většiny mužů,
kteří již překročili osmdesátku. Navzdory tomu ani mladší ročníky nestojí
mimo potenciální hrozbu. Svou roli totiž hrají také geny. „Onemocnění se netýká jen starších mužů. Pokud v rodině touto chorobou již někdo trpí, vzrůstá riziko i u příbuzných,“ upozorňuje přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Jana Prausová.
Zdaleka ne každý nádor prostaty
musí nutně pacienty ohrožovat na životě. „Vedle středně a vysokorizikových
existují i nízkorizikové mikrokarcinomy, se kterými může muž bez problému
žít třeba až do konce svého života,“ říká

Na problémy s prostatou upozorňovala před
časem i výstava neobvyklých pisoárů v obchodním centru Nová Karolína v Ostravě. Pořádal ji nadační fond Muži proti rakovině.
FOTO | MAFRA
Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v
Praze. Právě u nízkorizikových nádorů
se často místo radikálního řešení ve formě operace doporučuje pravidelné sledování. Podceňování tedy ani v těchto
případech není namístě.
Muži, v jejichž rodině se v mužské linii už objevilo nádorové onemocnění, a
zejména urologické, by už ve čtyřiceti
letech měli zavítat do urologické ordinace a svůj stav sledovat. Stejně tak by s
návštěvou lékaře neměli otálet všichni,
kteří pociťují problémy s močením. A totéž platí pro muže se sexuálními potížemi. Včasná diagnóza, stejně jako u každé rakoviny, i zde zachraňuje životy.
V počátečních stadiích, kdy je šance
na léčbu nejúspěšnější, pacienti nemusí
pociťovat žádné znatelné příznaky. Počínající riziko však může odhalit krevní

test, který ukáže hladinu prostatického
specifického antigenu v krvi.

Po „protonech“ stejný
život jako před léčbou
V posledních letech se kromě klasické
otevřené operace stále více prosazují šetrnější metody, které se snaží minimalizovat dlouhodobé následky léčby, jako
je například inkontinence. Tou trpí každý třetí pacient po operaci. Po méně invazivní fotonové radioterapii se objevuje inkontinence vzácněji, asi v pěti procentech případů. Ještě častější jsou u
obou metod potíže s erekcí. Naději pro
maximální snížení těchto rizik představuje moderní protonová léčba,
„Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho
života byla pokud možno stejná jako
před nemocí. Proto jsme se již před šesti

lety zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná. Na základě našich výsledků můžeme doložit,
že se nám cíle podařilo dosáhnout,“ říká
primář Protonového centra Jiří Kubeš.
Po protonové léčbě se poruchy erekce
vyskytují jen u tří procent mužů a problémy s inkontinencí postihují pouze jediné procento pacientů.
Ještě zásadnější je celková úspěšnost
této léčby, a to především u nízkorizikových nádorů. Podle nedávno publikované analýzy se pravděpodobnost jejich
vyléčení pohybuje mezi 98 a 99 procenty. V případě středně rizikových nádorů
se úspěšnost léčby bez návratu onemocnění pohybuje v rozmezí 90 až 95 procent. U vysoce rizikových nádorů jde o
75 až 85 procent případů.
(vrm)

INZERCE

Víc peněz v důchodu již není jen sen
Žena se před půl rokem nadchla pro Rentu z nemovitosti. Všechno to začalo jednou večer,
kdy mi místo obvyklé kávy, předhodila brožuru s rozesmátými seniory, kterým se podařilo vyřešit jejich finanční nesnáze.
Konečně se prý objevil někdo, kdo se nebojí investovat
do seniorů a kdo se snaží najít řešení v situaci, kdy se z důchodu žít nedá.
Celý život jsem si myslel, že budeme v důchodu za vodou,
když se nám podařilo našetřit na dům a ten ještě před důchodem splatit. Ale netušil jsem, jak jsem se mýlil.

Děsil jsem se nečekaných výdajů

V důchodu jsme rychle zjistili, že náš dosavadní životní styl
je trvale neudržitelný. Vydávali jsme o dost víc, než činili
naše důchody. Žádná dovolená ani výlety a nejhorší bylo, že
jsme už i při nákupech běžných potravin, začali řešit hlavně
cenu.
Začal jsem promýšlet alternativy, jak bychom jako sedmdesátiletí senioři mohli přijít k penězům, aniž bychom museli
začít opět pracovat.
Prodáme byt, dostaneme peníze a odstěhujeme se anebo
si ujednáme právo dožití. Ale tento nápad jsem rychle zavrhnul. Na stará kolena se mi do cizího stěhovat nechtělo
a o právu dožití jsem slyšel nejednu smutnou příhodu, jak

seniora nový majitel z bytu vystrnadil.
Pak mě napadly naše děti. Dům jednou zdědí, tak by nám
mohli finančně pomoci... Ale jak jim to říct a hlavně mají své
rodiny a peněz nazbyt taky nemají. Klasickou půjčku nám
díky věku jen tak někdo nedá, a když tak za vysoký úrok
a hlavně s povinností splácet nemilosrdné měsíční splátky.
Tuto myšlenku jsem raději opustil.
Musel jsem uznat, že varianta využít náš dům, k tomu, abychom z něj získali nějaké peníze bez nutnosti ho prodat, mi
začala připadat docela sympatická.
Renta z nemovitosti je totiž sice hypoteční úvěr zajištěný
nemovitostí – ale za života se nesplácí. Takže když si takto
půjčíme peníze, které budou zaručené naším domem, tak
jejich splacení budou řešit až děti, jakmile oba zemřeme.
Oni zkrátka náš dům zdědí včetně toho dluhu.

Důstojný život je zpět

Ve firmu FINEMO.CZ, která Rentu nabízí, jsem po několika
jednáních získal také důvěru. Jednali s námi vždy otevřeně
a nijak na uzavření smlouvy netlačili. Navíc jsem se dozvě-

děl, že firmu bude kontrolovat Česká národní banka, tak to
mou důvěru ještě posílilo.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• Máme licenci ČnB.
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Poslední zápasy před
zimní pauzou jsou tady.
Prohloubí 19. kolo
sparťanskou tragédii,
dominanci Slavie s Plzní
i chmurné vyhlídky
Karviné a Dukly?
ČR | Aby se jim lépe usínalo... Těsně
před zimním spánkem fotbalové ligy
ještě kluby zabojují o poslední letošní
body. A pak už hybaj na kutě. Tedy
vlastně na dovolenou. Anebo na galeje, které by podle výsledků měly čekat
hlavně pražskou Spartu, kterou týdeník 5plus2 vyhlašuje nejzoufalejším týmem letošní fotbalové ligy. Ať už
19. kolo dopadne jakkoli.

Nejzoufalejší tým: Sparta

Vsaď si

Vlastně je už jedno, jestli soubor milionářů v rudých dresech přiveze z výletu
do Příbrami body. Úvodní část sezony
pro ně tak jako tak končí velkým trapasem. Kromě fiaska v evropských pohárech dokázali v lize uhrát z 18 zápasů
jen 9 výher, naposledy vyhořeli doma
proti Teplicím, tým plný cizinců je v
dlouhotrvajícím rozkladu, zdeptaní fanoušci vyzývají k odvolání trenéra
Ščasného. „Možná nám pomůže zimní
pauza, ale předtím ještě potřebujeme
zvládnout poslední zápas,“ říká sparťanský obránce Costa. „Situace není
ideální,“ poznamenal jako maximální
diplomat další sparťan Vácha.
Bůhví, co se musí stát, aby se hoši z
Letné probrali. Že by další posily? Spar-
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Více na www.ifortuna.cz

Rváči o titul: Slavia a Plzeň
O dvou největších zájemcích o titul je
celkem jasno – souboj Slavie s Plzní
možná nakonec rozhodne to, kdo nepostoupí do další fáze evropských pohárů
a bude se moct soustředit na finiš české ligy. Rozuzlení evropského (ne)postupu se událo až po uzávěrce tohoto
vydání.

Druhá liga volá:
Karviná a Dukla
Zklamaný útočník Sparty Matěj
Pulkrab při prohře s Teplicemi.
ta už potvrdila příchod čtyřiadvacetiletého švédského reprezentanta Davida Moberga Karlssona. Krajní záložník se k
týmu připojí v zimní přípravě. „Chci
být součástí proměny, chci vyhrávat a
slavit s fanoušky. Ve švédské lize nám
naposledy k titulu chyběly dva body a
já byl hodně zklamaný. Doufám, že se
to ve Spartě změní,“ prohlásil Karlsson.
Nahlas se mluví i o návratu reprezentačního kapitána Bořka Dočkala z Číny.

Naopak vyhlídky Karviné a Dukly, které uzavírají tabulku, nejsou nijak růžové. Oba týmy dokázaly za 18 zápasů
získat jen 15 bodů, Karvinou teď navíc
čeká Plzeň a Dukla jede na hřiště Slovácka, kterému také hrozí sestup.
Podle aktuálního zisku bodů by se ve
skupině o záchranu tyto týmy potkaly
ještě s Olomoucí, Příbramí a Bohemians. Zato podceňovaná Opava je po výhře v Liberci na dobré cestě k udržení
ligy. „Ten tým má dobrý charakter,“
vysekl jí poklonu i slávistický trenér
Trpišovský.
(ška)

Největší srdcaři: Baník

19. kolo Fortuna ligy

Ostravský Baník, to je úplně jiný příběh. Ukázalo se, že úspěchy z úvodu
sezony nebyly náhoda. Tým, který
stmeluje Milan Baroš, ať už dře na hřišti nebo řve v kabině, je nejpozitivnějším překvapením ligy. Kdo by to byl
před sezonou řekl, že do jarní části se
Baník plný ostravských srdcařů pustí s
reálnou vidinou evropských pohárů.
Zatím je na čtvrtém místě s 33 body a
po posledním podzimním kole by
mohl přezimovat i na třetím místě.

Pátek 14. prosince
Ostrava – Olomouc (18:00, ČT sport)
Sobota 15. prosince
Bohemians – Liberec (15:00, O2 TV Sport)
Slovácko – Dukla (15:00, O2 TV Sport)
Teplice – Zlín (15:00, O2 TV Sport)
Opava – Boleslav (15:00, O2 TV Sport)
Příbram – Sparta (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 16. prosince
Plzeň – Karviná (15:00, O2 TV Sport)
Pondělí 17. prosince
Jablonec – Slavia (18:00, O2 TV Sport)
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Zimní spánek? Sparta
si zaslouží spíš galeje
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. prosince 2018
Nova

Prima

Prima cool

6.55 Kačeří příběhy (53, 54) 7.40 Show Toma
a Jerryho II (16) 8.05 Císařovy nové šaty 9.15
Čarodějky z předměstí 11.00 Koření 11.55
Volejte Novu 12.35 Rady ptáka Loskutáka 13.35
Tipy ptáka Loskutáka 13.50 Víkend 14.50
Dvojčata 17.00 Ochránce 18.50 Helena IV (56)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Powerpuff Girls (40) 6.45 Transformers:
Roboti v utajení II (7) 7.10 Tlapková patrola
7.40 M.A.S.H (15) 8.15 M.A.S.H (16) 8.45
Autosalon 9.55 M.A.S.H (17) 10.25 Prima
Partička 11.30 Máme rádi Česko 13.20 Polda III
(8) 14.35 Vraždy v Midsomeru II 16.55 Lásce
na stopě. Romantická komedie (USA, 2001).
Hrají: J. Cusack, K. Beckinsaleová, J. Piven,
B. Moynahanová, D. Sparrow, M. Bennettová,
J. Corbett, L. Gordonová a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.05 Akta X X (4) 8.00 Top Gear III 9.25 Pevnost
Boyard (5) 11.45 Re-play 12.15 Futurama III (7)
12.45 Simpsonovi IV (14, 15) 13.40 COOLfeed
13.50 Simpsonovi IV (16, 17) 14.55 Futurama III (8)
15.25 Nebezpečná rychlost 2: Zásah 17.55 Simpsonovi IV (18, 19) 18.55 Simpsonovi IV (20, 21)
20.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 22.05 Santa
je úchyl! 23.55 American Crime Story: Lid versus
O. J. Simpson (2) 0.50 Re-play

20.00 StarDance IX... když hvězdy
tančí
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Vojna a mír (4/4)
Dramatický seriál (VB, 2016).
Hrají P. Dano, L. Jamesová,
J. Norton, J. Broadbent,
G. Scacchiová. Režie T. Harper
0.25 Skladiště
Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1976). Hrají V. Sloup,
J. Hlaváčová, J. Hlinomaz,
R. Lysenková, M. Homola a další.
Režie J. Dudek
0.45 Banánové rybičky
1.20 Zkus mít vkus
1.55 Zahrada je hra
2.25 Kde bydlely princezny
2.45 Sama doma
4.30 Žiješ jenom 2x
5.05 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.00 Noviny 5.40 Krimi 6.00 Noviny

6.40 Soudní síň – nové případy 7.35 Soudní síň
8.35 Policisté v akci 9.40 Semena zmaru 11.35
Zákony pohybu (4/13) 13.00 Zákony pohybu
(5/13) 14.15 Dr. Ludsky (10/10) 15.30 Soudní síň –
nové případy 16.40 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Okres na severu (1, 2/13)
22.40 Všechno, co mám rád 0.25 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Soudní
síň – nové případy 7.55 Rodinné záležitosti 9.05
Dr. Ludsky (10/10) 10.25 Jsem máma (17, 18/20)
12.25 Okres na severu (1/13) 13.30 Okres na severu
(2/13) 14.55 Upír z Feratu 16.55 Nová zahrada
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.35 Všechno, co mám
rád 0.30 Všechno, co má Ander rád
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.30 Ochránci
11.30 Ve jménu zákona (107/131) 12.40 V sedmém
nebi 14.50 Soudní síň 16.00 Soudní síň – nové
případy 17.05 Policisté v akci 18.05 Profesionálové
VIII (17/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Upír
z Feratu 22.20 Soudní síň – cz 23.15 Profesionálové
VIII (17/19) 0.00 Ve jménu zákona (107/131)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

INZERCE

ČT1
8.20 A zlehka zazvoní 9.25 StarDance IX...
kolem dokola 9.30 Otec Brown V 10.20
O Rozárce a zakletém králi 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Po
stopách hvězd 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Darmošlap z Nemanic a princezna
Terezka 14.00 Tři princezny tanečnice 14.50
Florenc 13,30 16.20 Angelika a král 18.00
Bydlet jako... o Vánocích 18.30 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN

Dva smrtelně nemocní kamarádi
se rozhodnou utéct a užít si ten
nejhezčí den, než bude pozdě.

NEDĚLE · STREDA | 15:05

20.20 Harry Potter a tajemná komnata
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/VB/N, 2002)
23.30 Kopačky
Komedie (USA, 2008)
1.45 Dvojčata
Komedie (USA, 1988)
3.55 Císařovy nové šaty
Pohádka (N, 2010)

ÚTERÝ 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.55 Ve jménu zákona (108/131) 12.55 V sedmém
nebi 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň – nové případy
17.05 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VIII
(18/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Klaun (11, 12)
22.20 První oddělení II (37, 38) 23.20 Profesionálové
STŘEDA 11.40 Ve jménu zákona (109/131) 12.45
V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň –
nové případy 17.10 Policisté v akci 18.10
Profesionálové VIII (19/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Jsem máma (19, 20/20) 22.15 Dr. Ema 23.25
Dr. Ema 0.50 Profesionálové VIII (19/19)
ČTVRTEK 11.40 Ve jménu zákona (110/131)
12.45 V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00
Soudní síň – nové případy 17.00 Policisté v akci
18.00 Profesionálové 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Smrtící hora 22.20 První oddělení II (39, 40)
23.15 Profesionálové 0.10 Ve jménu zákona (110/131)
PÁTEK 11.35 Ve jménu zákona (111/131) 12.40
V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové III 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (6/13) 21.50 Zákony pohybu
(7/13) 23.15 Rodinné záležitosti 0.30 Ochránci

20.15 Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají O. Vetchý, A. Geislerová,
V. Cibulková a další. Režie
R. Havlík
22.40 Nebezpečný mstitel
Akční film (USA, 2009).
Hrají S. Seagal, M. Mahová,
J. Wasserman a další. Režie
K. Waxman
0.40 Vystrašený šepot
Thriller (Kan., 2013). Hrají D. de
Matteová, J. L. O’Keefeová,
M. Suvariová a další. Režie
M. Tonderai
2.35 Vraždy v Midsomeru II
Hlasy ze záhrobí. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, P. Brakeová, Ch. Campbellová, L. Howardová a další.
Režie M. Armstrongová
4.50 Spravedlnost v krvi VIII (21)
Zadní vrátka

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

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

NEDĚLE 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Stefanie

9.25 Indian – pořad o hrách 10.05 Filmové novinky
10.40 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Labyrinty vášně 16.50 Labyrinty vášně
17.45 Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi
19.35 Labyrinty vášně 20.30 Labyrinty vášně 21.25
Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy
Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

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

Nova Cinema
6.20 Somrák z Beverly Hills 8.15 Dr. House VI (3, 4)
10.05 Námořní vyšetřovací služba VII (13, 14) 12.25
Vánoční lov, akční komedie (USA, 2013) 13.50
Grinch, rodinný film (USA, 2000) 15.45 Zachraňte
pana Bankse, komediální drama (Austr./USA/VB,
2013) 18.10 Vánoce v Conway, drama (USA, 2013)
20.00 Kód Enigmy, drama (VB/USA, 2014) 22.15
Black Mass: Špinavá hra, drama (USA/VB, 2015)
0.35 Agent bez minulosti, akční film

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení II (6) 6.45
Powerpuff Girls (39) 7.05 Velké zprávy 8.20
Pekelná kuchyně XVI (14) 9.10 Vítejte doma! VII
(20, 21) 11.15 Láska na vlastní nebezpečí 13.20
Vánoce za všechny prachy 15.25 Manželství po
italsku, komediální drama (It., 1964) 17.40 Zemřít
mladý, romantické drama (USA, 1991) 20.00
Peacemaker, akční thriller (USA, 1997) 22.40 Zmije
útočí, horor (USA, 2008) 0.30 Santa je úchyl!

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.15
Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.15
Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.55 Ostře sledovaný vlak 11.25

Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda
20.50 Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55
Pohodové zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 16. prosince 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
16.05
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.45
23.29
23.30
0.20
0.50
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách
hvězd 6.55 Florenc 13,30 8.20
StarDance IX... kolem dokola 8.25
Loupežnická pohádka 9.05 Úsměvy
Jaroslava Vojty 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (4/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hvězda života
O spanilé Jašince
O princezně na klíček
Nezkrotná Angelika
Adventní koncerty České televize
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Teorie tygra
Komedie (ČR, 2016)
Snowboarďáci
Komedie (ČR, 2004)
Výsledky losování Šťastných 10
Bavíme se s imitátory
Banánové rybičky
Bolkoviny
Chalupa je hra

NOVA
6.00
6.25
7.15
7.40
8.00
9.40
11.25
13.25
15.05
17.15
19.30
20.20
21.30
22.00
0.30
2.10
2.50
3.40

Lví hlídka (26)
Looney Tunes: Nové příběhy (3, 4)
Kačeří příběhy (55)
Show Toma a Jerryho II (17)
Jeníček a Mařenka
Pohádka (N, 2005)
Jeden Štědrý den
Rodinný film (USA, 2014)
Kouzelná chůva Nanny McPhee
Rodinný film (Fr./VB/USA, 2005)
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974)
Přijde letos Ježíšek?
Romantický film (ČR, 2013)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Profesor T. (8)
Střepiny
Na odstřel
Krimidrama (USA/VB/Fr., 2009)
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Námořní vyšetřovací služba VI
Volejte Novu
Jeníček a Mařenka

6.05
6.35
6.55
7.35
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
12.10
13.05
13.45
14.25
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.25
1.35
3.50

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (1)
Transformers: Roboti v utajení II (8)
M.A.S.H (18)
M.A.S.H (19)
Přírodní vesmír (12)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru II
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (15)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Krvavý písek
Thriller (Fr., 2013). Hrají O. Bloom,
F. Whitaker, C. Kemp a další
Přírodní vesmír (12)
Vraždy v Midsomeru II
Stín smrti. Krimiseriál (VB, 1998)
Spravedlnost v krvi VIII (22)

5.40 Scooby-Doo: Měsíční nestvůra vylézá 7.10
Zachraňte pana Bankse 9.30 Grinch 11.50 Kód
Enigmy 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI III (5-7)
17.00 Harry Potter a tajemná komnata, dobrodružný
rodinný fantasy film (USA/VB/N, 2002) 20.00
Vodní svět, dobrodružný sci-fi film (USA, 1995)
22.35 Zjizvená tvář, drama (USA, 1983)

Prima cool
8.10 Akta X X (5) 9.10 Top Gear III 10.25 Pevnost
Boyard (6) 12.35 MotorSport 13.05 Futurama III (8)
13.35 Simpsonovi IV (18, 19) 14.25 COOLfeed 14.40
Simpsonovi IV (20, 21) 15.40 Futurama III (9) 16.10
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 17.55 Simpsonovi IV
(22, 23) 18.55 Simpsonovi V (1, 2) 20.00 Ben Hur
22.40 Vikingové V (1) 23.40 Živí mrtví VIII (13) 0.35
American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (3)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení II (7) 7.05
Powerpuff Girls (40) 7.25 Velké zprávy 8.40
Pekelná kuchyně XVI (15) 9.30 Vítejte doma! VII
(22) 10.25 Zemřít mladý 12.50 Pohádky pro Emu
15.20 Peacemaker 17.55 Napříč časem 20.00
Notting Hill, romantická komedie (USA/VB, 1999)
22.40 Nebezpečný mstitel, akční film (USA, 2009)
0.45 Krvavý písek, thriller (Fr., 2013)

pondělí 17. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Všechno, co mám ráda 10.15
Banánové rybičky 10.45 O Vánocích
už nechci slyšet ani slovo

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Kavárnička dříve narozených
13.15 Poklad
13.30 Táta k příštím Vánocům
14.45 Dědeček je lepší než pes
15.40 To je vražda, napsala IX
16.30 100 + 1 princezna
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dešťová víla
Pohádka (ČR, 2011)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
0.00 Vánoce
0.10 Banánové perličky
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.10
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.50
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3580)
Profesor T. (8)
Princezna ze mlejna II (1)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (355)
Dr. House VI (5)
Dr. House VI (6)
Kriminálka Miami V (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (4)
Ulice (3581)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (5)
Specialisté (6)
Námořní vyšetřovací služba XV (4)
Beze stopy VI
Dr. House VI (5, 6)
Kriminálka Miami V (3, 4)
Střepiny
Ordinace v růžové zahradě 2 (355)

6.20
6.50
7.30
8.25
9.05
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.55
0.00
0.50
1.45
2.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (2)
My Little Pony VII (12)
M.A.S.H (20)
M.A.S.H (21)
Ohnivý kuře (54)
Rosamunde Pilcherová:
Útesy lásky
Romantický film (N/Rak., 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (10)
Doktor z hor: Nové příběhy X (1)
Komisař Rex na stopě (9)
Komisař Rex na stopě (10)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti
Fantasy film (USA, 2016)
Ano, šéfová!
Teď vaří šéf!
Linka 112
Komisař Rex na stopě (9)
Komisař Rex na stopě (10)
Doktor z hor: Nové příběhy X (1)

5.45 Příběh dinosaura 7.00 Vánoční lov 8.20
Jeníček a Mařenka 9.50 Kód Enigmy 12.30
Čarodějky z předměstí 14.30 Vánoce v Conway
16.25 Kouzelná chůva Nanny McPhee 18.15
Ochránce 20.00 Čtvery Vánoce, romantická komedie (USA/N, 2008) 21.40 Red Rock West, thriller
(USA, 1992) 23.35 Zjizvená tvář, drama (USA, 1983)

Prima cool
10.35 Top Gear III 11.55 Futurama III (9) 12.25
Simpsonovi IV (22, 23) 13.25 COOLfeed 13.40
Simpsonovi V (1, 2) 14.40 Těžká dřina 15.15 Re-play
15.50 Futurama III (10) 16.10 Špinavá práce IV (23)
17.20 Top Gear IV 18.35 Simpsonovi V (3-6) 20.30
COOLfeed 20.40 Těžká dřina 21.20 Teorie velkého
třesku II (10, 11) 22.20 Prima Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Špinavá práce IV (23) 0.20 Prima Partička

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení II (8) 6.35
Chlupatá rota (1) 7.05 Velké zprávy 8.20 Pekelná
kuchyně XVI (16) 9.10 Vítejte doma! VII (23) 10.10
Hvězdná brána V (19) 11.05 Vánoce za všechny prachy
13.20 Napříč časem 15.20 Notting Hill 18.05 Hlavní
podezřelá 20.00 Bůh masakru 21.45 Zejtra
napořád, romantická komedie (ČR, 2014) 23.50
Ben Hur, historický film (USA, 2016)

úterý 18. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala IX
9.55 Příběhy slavných – Josef Bek
10.45 Banánové rybičky 11.20 Řemen

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Kavárnička dříve narozených
13.15 Dům
13.35 Šance
14.50 Závrať
15.15 To je vražda, napsala IX
16.05 Kulový blesk
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015)
21.40 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Takhle jsme to nemysleli
0.00 Banánové perličky
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

5.55
8.50
9.05
10.05
11.10
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.10
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3581)
Specialisté (5)
Princezna ze mlejna II (2)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (356)
Dr. House VI (7)
Dr. House VI (8)
Kriminálka Miami V (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (6)
Ulice (3582)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (859)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (5)
Beze stopy VI
Dr. House VI (7, 8)
Kriminálka Miami V (5, 6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (356)
Novashopping

Prima
6.05
6.30
7.15
8.00
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
23.35
0.30
1.30
2.40

Chlupatá rota (3)
My Little Pony VII (13)
M.A.S.H (21)
M.A.S.H (22)
M.A.S.H (23)
Ohnivý kuře (55)
Rosamunde Pilcherová:
Květ života
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (11)
Doktor z hor: Nové příběhy X (2)
Komisař Rex na stopě (11)
Komisař Rex na stopě (12)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Kráska a zvíře
Romance (Fr., 2014). Hrají
L. Seydouxová, V. Cassel a další
TOP STAR magazín
Linka 112
Komisař Rex na stopě (11)
Komisař Rex na stopě (12)
Doktor z hor: Nové příběhy X (2)

Nova Cinema
5.00 Zachraňte pana Bankse 7.15 Dr. House VI
(5, 6) 9.05 Jeden Štědrý den 11.15 Ochránce 13.20
Čtvery Vánoce 15.00 Harry Potter a tajemná
komnata 18.00 Přijde letos Ježíšek?, romantický
film (ČR, 2013) 20.00 Casanova, komedie (USA,
2005) 22.15 Podvedená, thriller (USA, 1991) 0.25
Vodní svět, dobrodružný sci-fi film (USA, 1995)

Prima cool
12.05 Futurama III (10) 12.35 Simpsonovi V (3, 4)
13.25 COOLfeed 13.40 Simpsonovi V (5, 6) 14.40
Teorie velkého třesku II (10, 11) 15.35 Futurama III (11)
16.00 Špinavá práce IV (24) 16.55 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi V (7-10) 20.05 COOLfeed 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko II (3) 21.20
Teorie velkého třesku II (12, 13) 22.20 Partička 23.05
COOLfeed 23.15 Špinavá práce IV (24) 0.15 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony VII (12) 7.20 Chlupatá rota (2)
7.50 Velké zprávy 9.30 Vítejte doma! VII (23, 24)
11.25 Hvězdná brána V (20) 12.20 Lásce na stopě
14.20 Hlavní podezřelá 16.15 Bůh masakru 17.55
Ztracená relikvie, komedie (VB, 2007) 20.00
Návrat blbýho a blbějšího, komedie (USA, 2014)
22.20 Pověste je vysoko, western (USA, 1968) 0.45
Zejtra napořád, romantická komedie (ČR, 2014)

středa 19. prosince 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Závrať 10.15 Dům 10.35
Banánové rybičky 11.00 Vůně jehličí

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 StarDance IX... když hvězdy tančí
15.55 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Čert ví proč
Pohádka (ČR/SR, 2003)
21.45 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Legendární historky
0.00 Banánové perličky
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno
4.35 Kluci v akci
5.00 Kde bydlely princezny

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.35
0.30
2.10
2.50
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3582)
Ordinace v růžové zahradě 2 (859)
Princezna ze mlejna II (3)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (357)
Dr. House VI (9)
Dr. House VI (10)
Kriminálka Miami V (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (8)
Ulice (3583)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise nový domov
Dokonalý šéf
Komedie (USA, 2015)
Kriminálka Miami V (7)
Dr. House VI (9, 10)
Kriminálka Miami V (8)
Specialisté (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (357)

Prima
6.05
6.30
7.15
8.05
8.45
9.15
10.30
12.25
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.45
1.45
2.45
3.45

Chlupatá rota (4)
My Little Pony VII (14)
M.A.S.H (23)
M.A.S.H (24)
M.A.S.H (25)
Ohnivý kuře (56)
Rosamunde Pilcherová:
Rackové ve větru
Romantický film (N/Rak., 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (12)
Doktor z hor: Nové příběhy X (3)
Komisař Rex na stopě II (1)
Komisař Rex na stopě II (2)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (32)
Show Jana Krause
Tátové na tahu (15)
Linka 112
Komisař Rex na stopě II (1)
Komisař Rex na stopě II (2)
Doktor z hor: Nové příběhy X (3)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.25 Vánoce v Conway 6.55 Dr. House VI (7, 8) 8.45
Sue Thomas: Agentka FBI III (5-7) 12.05 Čtvery
Vánoce 14.05 Dvojčata 16.05 Casanova 18.10
Špioni jako my 20.00 Santa Claus 3: Úniková
klauzule, komedie (USA, 2006) 21.45 Zahulíme,
uvidíme 2: Útěk z vězení, komedie (USA, 2008)
23.45 Na odstřel, krimidrama (USA/VB/Fr., 2009)

Prima cool
12.05 Futurama III (11) 12.35 Simpsonovi V (7, 8)
13.30 COOLfeed 13.45 Simpsonovi V (9, 10) 14.45
Teorie velkého třesku II (12, 13) 15.40 Futurama III (12)
16.05 Špinavá práce V (1) 17.05 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi V (11-14) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (16) 21.20 Teorie
velkého třesku II (14, 15) 22.20 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce V (1) 0.10 Partička

Prima Max
8.45 My Little Pony VII (13) 9.10 Chlupatá rota (3)
9.40 Velké zprávy 11.00 Vítejte doma! VII (24, 25)
12.55 Hvězdná brána V (21) 13.55 Ztracená relikvie
15.55 Návrat blbýho a blbějšího, komedie (USA,
2014) 18.20 Radost pro Freddieho, drama (VB,
2011) 20.00 Emma, romantická komedie (VB,
1996) 22.30 Tichý experiment, horor (USA/VB,
2014) 0.45 Pověste je vysoko, western (USA, 1968)

čtvrtek 20. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dynastie Nováků (4)
9.50 Vánoce u Matěnů 10.30 Banánové rybičky 10.55 Herecké Vánoce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Z Divadélka pod věží
13.30 Zajíc v pytli
14.45 Smrt barona Gandary
Krimifilm (ČR, 1990)
15.20 To je vražda, napsala IX
16.05 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Vladimír Menšík nonstop
0.05 Banánové perličky
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.55
9.50
11.10
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.40
2.30
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3583)
Mise nový domov
Princezna ze mlejna II (4)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (358)
Dr. House VI (11)
Dr. House VI (12)
Kriminálka Miami V (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (10)
Ulice (3584)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (860)
Život ve hvězdách
Air Force One
Akční film (USA/N, 1997)
Dr. House VI (11, 12)
Kriminálka Miami V (9)
Krok za krokem II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (358)

6.05
6.35
7.15
8.05
8.45
9.20
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
23.35
0.25
1.25
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (5)
My Little Pony VII (15)
M.A.S.H (25)
M.A.S.H (26)
M.A.S.H (27)
Ohnivý kuře (57)
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice
Romantický film (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (13)
Doktor z hor: Nové příběhy X (4)
Komisař Rex na stopě II (3)
Komisař Rex na stopě II (4)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Božská Florence
Komedie (VB, 2016)
Prima Partička
Linka 112
Komisař Rex na stopě II (3)
Komisař Rex na stopě II (4)
Doktor z hor: Nové příběhy X (4)
Prostřeno!

5.05 Sue Thomas: Agentka FBI III (7) 5.50 Jeden
Štědrý den 7.30 Dr. House VI (9, 10) 9.20 Špioni
jako my 11.40 Casanova 14.10 Posledních pět let
16.00 Santa Claus 3: Úniková klauzule 17.40
Milionový nadhazovač 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VII (15, 16) 21.55 London 23.40 Zahulíme,
uvidíme 2: Útěk z vězení, komedie (USA, 2008)

Prima cool
11.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (16) 11.55
Futurama III (12) 12.25 Simpsonovi V (11, 12) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi V (13, 14) 14.40
Teorie velkého třesku II (14, 15) 15.35 Futurama III
(13) 16.00 Špinavá práce V (2) 17.00 Top Gear IV
18.15 Simpsonovi V (15-18) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II (16, 17)
22.25 Bestie 0.20 Špinavá práce V (2)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (14) 6.35 Chlupatá rota (4)
7.05 Velké zprávy 8.25 Vítejte doma! VII (25, 26)
10.20 Hvězdná brána V (22) 11.20 Radost pro
Freddieho 12.55 Kráska a zvíře 15.25 Emma,
romantická komedie (VB, 1996) 18.05 Smrtící ráj,
thriller (USA, 2016) 20.00 Čas sluhů, drama (ČR,
1989) 22.30 Černá listina, drama (Fr., 1984) 0.25
Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)

pátek 21. prosince 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.50 Smrt barona Gandary 10.20
Banánové hvězdičky 11.15 Štědrý
večer pana rady Vacátka

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Činčin
13.10 Záhada
13.25 Velká kočičí pohádka
14.05 Bohyně krásy
15.05 Příběhy slavných... Karel Svoboda
16.05 Vrchní, prchni
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Šťastný smolař
Pohádka (ČR, 2012)
21.45 Sportovec roku
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Sportu zdar!
0.05 Banánové perličky
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.10
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.10
1.50
3.10
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3584)
Ordinace v růžové zahradě 2 (860)
Princezna ze mlejna II (5)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (359)
Dr. House VI (13)
Dr. House VI (14)
Kriminálka Miami V (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Kriminálka Miami V (12)
Ulice (3585)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982)
Bourneův mýtus
Akční film (N/USA, 2004)
Dr. House VI (13, 14)
Kriminálka Miami V (10, 11)
Krok za krokem II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (359)

6.05
6.30
7.15
8.05
8.45
9.15
10.25
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (6)
Transformers: Roboti v utajení II (9)
M.A.S.H (27)
M.A.S.H (28)
M.A.S.H (29)
Ohnivý kuře (58)
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (14)
Doktor z hor: Nové příběhy X (5)
Komisař Rex na stopě II (5)
Komisař Rex na stopě II (6)
Odpolední zprávy
Linka 112
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Strašidla
Pohádková komedie (ČR, 2016)
13
Thriller (USA, 2010)
Komisař Rex na stopě II (5)
Komisař Rex na stopě II (6)
Doktor z hor: Nové příběhy X (5)
Prostřeno!

5.30 Císařovy nové šaty 6.40 Milionový nadhazovač
9.00 Dr. House VI (11, 12) 10.50 Americký ocásek
12.45 Santa Claus 3: Úniková klauzule 14.50
Scooby-Doo: Frankenhrůza 16.10 Námořní vyšetřovací služba VII (15, 16) 18.00 Gremlins 20.00
Polární expres 21.50 Tango a Cash 23.45 Air Force
One, akční film (USA/N, 1997)

Prima cool
9.50 Špinavá práce V (2) 10.50 Autosalon 12.05
Futurama III (13) 12.35 Simpsonovi V (15, 16) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi V (17, 18) 14.40 Teorie
velkého třesku II (16, 17) 15.40 Futurama III (14)
16.00 Špinavá práce V (3) 17.00 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi V (19-22) 20.05 COOLfeed 20.15 Ghost
Rider 2: Duch pomsty 22.15 Monstrum z hlubin
23.50 Špinavá práce V (3) 0.50 Exorcista (3)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (15) 7.35 Chlupatá rota (5)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! VII (26, 27)
11.30 Hvězdná brána VI (1) 12.35 Bůh masakru 14.15
Smrtící ráj, thriller (USA, 2016) 16.10 Strašidélko
Plísňák (1/2), komedie (VB, 2004) 18.05 Jak zkrotit
důchodce, komedie (Irs., 2007) 20.00 Hombre,
western (USA, 1967) 22.20 Hra osudu, romantický
film (N, 2011) 0.50 Černá listina, drama (Fr., 1984)

20 14. prosince 2018

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Gabriela Poletinová (45)

Již 20 let pracuje jako
stevardka ve vlaku. S
manželem Petrem se
poznala v Alpách díky
tomu, že oba mají rádi
lyžování. Pokud by vyhrála, tak by peníze použila na nějaké nové zážitky. Nejraději
připravuje kávu v kávovaru. Mezi její
oblíbená jídla patří rohlík s pravým máslem. Nemusí mořské plody a nikdy by
nesnědla cvrčka.

Úterý: Olga Kudarenko (47)

Pracuje v úklidové firmě sedm dní v týdnu.
Proto si váží každé volné chvilky, kterou
může trávit s manželem a rodinou. Olga
pochází z Ukrajiny a v
Čechách je už devátým rokem. Má pětadvacetiletou dceru a je i pyšnou babičkou čtyřletého vnoučka. Pokud by vyhrála, tak by jela na dovolenou, kterou
po dvaceti letech trvalé práce opravdu
potřebuje. Miluje šampaňské. Má ráda
maso, saláty, polévky a zmrzlinu. Nesnáší játra.

Středa: Rebeka Wechsler (25)

Vystudovala marketing a PR, fotí a pracuje z domova, píše svůj
blog. Pochází ze Slovenska a v České republice žije asi pět let.
Je vdaná a žije s manželem v Praze na Letné. Pokud vyhraje,
vezme svého muže na dovolenou. Rebeka nejí živočišné produkty, je veganka.
Chutná jí veganské chilli a kari, hranolky, brambory a různé chleby s pomazánkami a rajčaty.

Česká republika

Vánoční menu s cizinci
Prostřeno! v Praze a středních Čechách ukáže zahraniční sváteční tabule
ČR | Je před námi poslední premiérové
Prostřeno! roku 2018. Zůstáváme v Praze a středních Čechách, je to ale vydání
speciální, užijeme si vánoční generálku.
Paní Gabriele se líbí jméno, jaké jí
dala maminka, ale klidně by se mohla
jmenovat Blanka, protože miluje bílou
barvu, sníh a v pondělí je tak pozitivní,
že působí až andělsky. První hostitelka
se rozhodne pro vánoční jídla, jejich názvy znějí tajemně: létající kometky,
hvězdičky... A co se skrývá pod „skořicovým tajemstvím“? Jablečný štrúdl.
V úterý přijdou na řadu ukrajinské
Vánoce. Hrdá Ukrajinka Olinka jako
první podá hostům tartaletky – košíčky
z listového těsta se slanou náplní. Šašlik
z kuřecího masa je podobný našemu ražniči, bude k němu bramborová kaše, která by ale neměla obsahovat hrudky,
myslí si soupeřka Gabriela. Oblíbený
dezert hostitelčina manžela za typické
nadýchané suflé nepovažuje Guy ani
Gabriela, ale chutná.
Tradiční alternativní menu zní jako
protimluv, ale přesně o takovou slavnostní tabuli se Rebeka pokusí ve středu. Hosté tak mohou na živočišné produkty zapomenout, papat budou jen rostlinky. V husté „kapustnici“ tvoří náhradu uzeného masa tempeh. Škoda, že hostitelka nemá do zelňačky ani smetanu
na zjemnění, asi nechce narušovat koncept večera. Hlavní chod vypadá na talí-

Pátek: Guy Gheysens (51)

Dva roky působil jako
navigační důstojník v
Belgii, odkud pochází,
poté pracoval pro počítačovou firmu a v roce
1993 se přistěhoval do
České republiky. Nyní
podniká společně se svým manželem
Osmanym Laffitou. Jsou spolu pětadvacet let. Má hodně oblíbených jídel, ale
miluje bramborovou kaši s podmáslím.

ři docela vtipně – „skororybu“ Rebeka
uhnětla do tvaru ryby z veganské sekané z cizrny, vloček, mrkve a cibulky,
která prý dodá jídlu hodně chuti.
Ač je druhá Olga nejstarší, energii by
mohla rozdávat. Narodila se na Slovensku, vyrostla v Čechách a přes třicet let
žije ve Španělsku. A přesto nezapomněla na české koledy – Guy se jí směje, že
je úplný jukebox na koledy. Večer poznamená pozdní příchod Gabriely. Do
bytu vtrhne jak velká voda a tak se bude
i celý večer chovat. Tolerantní Olgu nerozhodí ani to, když ji před jídlem přijde Rebeka požádat, aby jí na talíř rybu
vůbec nedávala. Dostane trošku salátu,
co mají ostatní jako oblohu.

Jako poslední se k plotně v pátek postaví Belgičan Guy. Ten není pravidelným a věrným divákům pořadu Prostřeno! neznámý, protože v bývalé hvězdárně se už vařilo. Sympaťák Guy žije se
známým kubánským módním návrhářem Osmany Laffitou. V honosném
menu nechybí polévka z humra, královské košíčky, hovězí svíčková se zelenými lusky a gratinovanými bramborami,
čokoládový fondant nebo sorbet Champagne. Člověk by až litoval veganku Rebeku, jenže pozorný hostitel se připravil
a myslí i na ni a nachystá jí veganské
chody. A jak celý týden dopadne? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin. Šťastné a veselé!

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Předkrm: Tartaletky

Čtvrtek: Olga Kodajová (68)

Hrála v černém divadle, hodně cestovala a
na cestách se seznámila se svým manželem,
který je Němec a žil ve
Španělsku. Olga se za
ním do Španělska přestěhovala a prožila tam přes polovinu života. Vdaná je už potřetí. Symbolem Vánoc pro ni je vánoční stromeček, sníh a
Ježíšek v jesličkách. Miluje španělské
saláty, slovenské halušky, křepelky a lososa. Nesnědla by housenky a brouky.

Jako na zámku se budou cítit soupeři u Belgičana Guye, který žije s Osmany
Lafittou v bývalé hvězdárně. Uvaří v pátek.
FOTO | FTV PRIMA

Co jsou tartaletky? Křehké košíčky, které se plní sladkou i slanou náplní. Ingredience: listové těsto, uzený losos, vařené vejce, dva nastrouhané druhy sýra,
majonéza, sůl, pepř. Postup: Listové
těsto rozválíme, vykrojíme z něj kolečka a košíčky upečeme v troubě. Uzený
losos nakrájíme na malé kousky, přidáme nastrouhaný sýr, nastrouhané vejce,
majonézu, sůl a pepř, zamícháme. Touto směsí plníme upečené tartaletky, které nakonec ozdobíme růžičkou z lososa.
Humrová polévka
Ingredience: 3 humři, 1 cibule, 1 česnek, 1 mrkev, 1 pórek, 1 bobkový list,
kousek celeru, petržel, máslo, 5 rajčat,
worcester, zakysaná smetana, koňak,

sůl, pepř. Postup: Zeleninu a koření nakrájíme a lehce osmažíme. Poté zalijeme dvěma litry vody a necháme vařit.
Přidáme humry a necháme je 15 minut
vařit. Maso z humrů obereme, skořápky
z humrů necháme vařit pomalu ještě hodinu. Nakonec polévku přecedíme, při-

v troubě. Podáváme s česnekovou majonézou, do majonézy si rozmačkáme
pár stroužků česneku.

dáme nakrájené humří maso a rozmixujeme. Dochutíme worcesterem, koňakem a před podáváním přidáme trochu
zakysané smetany.
Hlavní chod: Salmon a la plancha
Ingredience: 5 filetů z lososa, olivový
olej, 5 větších brambor, majonéza, česnek, sůl. Postup: Na rozpálené pánvi s
olivovým olejem osmažíme osoleného
lososa kůží dolů z obou stran dozlatova.
Brambory uvaříme ve slupce doměkka,
rozpůlíme a můžeme ještě chvíli zapéct

Dezert: Sorbet Champagne
Ingredience: šampaňské, zmrzlina, maliny na ozdobení. Postup: Šampaňské
dáme spolu se zmrzlinou do mixéru, rozmixujeme, dozdobíme malinou a můžeme podávat.
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Fresky v Charvatcích opět září
Restaurátoři obnovili
jedinečnou ornamentální
výzdobu v desetiletí
chátrající hřbitovní kapli.

řekl, že jedině se mnou. Tak jsme začali
ze střípků skládat mozaiku,“ vypráví
Brodský.
Restaurátoři se pustili do téměř detektivní práce. „Prozkoumali jsme zbytky
jednotlivých fragmentů a snažili jsme
se z nich složit původní ornamenty. Podařilo se to, protože se ornamenty opakují. Díky sestavení vzorků z menších
ploch se následně podařilo vytvořit i celek,“ objasňuje Jiří Brodský s tím, že secesní prvky jsou velice zajímavé a některé ornamenty dokonce připomínají
moravský dekor.

PAVEL KŘIVOHLAVÝ
CHARVATCE | Unikátní ornamentální
freska ve hřbitovní kapli sv. Prokopa
v Charvatcích na Litoměřicku se probudila k novému životu. Restaurátorům se
podařilo obnovit zničené nástěnné
a stropní malby, které dlouhá desetiletí
chátraly v téměř zapomenuté rozpadající se neogotické stavbě.
„Kaple sv. Prokopa pochází z roku
1911, někdy v roce 1980 se ale propadla
část střechy a léta se s tím nic nedělalo.
Až teprve po revoluci se ji podařilo částečně opravit, kaple se však nevyužívala,“ popisuje smutnou historii Luboš
Tydlitát, starosta obce Martiněves, pod
kterou Charvatce patří.
„Před sedmi lety tuto památkově chráněnou stavbu a celý areál hřbitova převedla církev na obec. Chtěli jsme kapli
upravit na rozlučkovou síň, ale čekala
nás obrovská rekonstrukce. Kaple byla
v žalostném stavu a opravit se muselo
úplně všechno, od dlažby až po štuky.
Bylo nutné zcela nově udělat celý dřevěný kůr, ze kterého se dochovaly jen dva
poničené trámy, zbytek zničila dřevomorka nebo byl rozkraden, protože léta
byly dveře kaple vylomené,“ vypráví
Tydlitát.
Během rekonstrukce bylo potřeba obnovit také jedinečnou původní výmalbu. „Kapli navrhl tehdy známý architekt Rudolf Vomáčka, který se pravděpodobně nechal inspirovat mísením románských a gotických prvků v nedalekém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Kaple měla velmi pěknou ornamentální
výzdobu, která se pohybuje na rozhraní
secese a art deca. V severních Čechách
je to jediná velká freska ze začátku
20. století,“ vysvětluje restaurátor Jiří
Brodský.
Z původních vnitřních výmaleb po letech chátrání zůstala pouze část, něco
bylo zabíleno a většina zdevastovaná.
„Z fresek zbyly pouze fragmenty na
žebrování klenby a pak sem tam něco.
Někde se objevily rýhy nebo zbytky barevnosti. Navrhl jsem kolegovi Petru
Barešovi, aby se do toho pustil, a on

Nejsložitější byla oprava
výmalby na stropní klenbě

Dlouhá léta byla hřbitovní kaple sv. Prokopa z roku 1911 zdevastovaná, nyní
ji obec opravila a díky práci restaurátorů v tomto novogotickém prostoru
zazářily i unikátní ornamentální fresky.
FOTO | 3x PAVEL KŘIVOHLAVÝ

Náročná práce na restaurátory čekala
při opravách klenby, do které po zničení střechy od osmdesátých let dlouho zatékalo. „Nejsložitější bylo obnovit bohatě zdobený vrchlík ve stropní klenbě.
Na tom má velkou zásluhu kolega Petr
Bareš, kterému se podařilo v poničených ornamentech dobře zorientovat.
Zjistil, že malíři při výzdobě hřbitovní
kaple využili motivy stylizovaného kříže, kde z jednotlivých ornamentů dohromady vytvořili celky, které také tvoří
kříže,“ líčí Brodský.
Díky umu restaurátorů, ale i díky obrovské práci na dalších opravách kaple,
je nyní možné unikátní freskovou výzdobu opět uvidět v plné kráse. „Jsem
velice šťastný, že vznikl tento prostor
pro poslední rozloučení, neboť vedle
místních ho mohou využívat i lidé z okolí, protože například v Roudnici se pohřební rozloučení dělají v bývalé prádelně, což je opravdu nedůstojný prostor,“
poznamenává Jiří Brodský.
Hřbitovní kaple sv. Prokopa byla slavnostně otevřena při stém výročí vzniku
republiky. „Opravená je tak pěkně, že
se v ní budou konat také koncerty
a máme ji dokonce zamluvenou i na
svatbu,“ připojuje starosta Tydlitát, kterému se vedle kaple a areálu hřbitova
podařilo opravit také krásnou historickou márnici z roku 1830.
Rekonstrukce památky probíhaly čtyři roky. „Podle toho, jak se dařilo získávat granty nebo jak jsme měli našetřeno. Celkově vyšla oprava kaple, márnice a hřbitova na šest a půl milionu. Na
dotacích se podařilo sehnat necelé dva
miliony, zbytek dala obec ze svého,“ doplňuje starosta.
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Francouzský spisovatel Luc Clapiers De Vauvenargues: Velké myšlenky...

Tajenka: ... vznikají v srdci.

Pozor, může vám
prasknout soudek
s Prazdrojem
ČR | Plzeňský Prazdroj stahuje z maloobchodu dvě šarže svého pětilitrového
soudku piva Pilsner Urquell. Důvodem
není zdravotní riziko, ale neodpovídající kvalita. Soudek může při otevírání
prasknout a pivo vytrysknout do okolí.

Jde o pětilitrové balení
Podle vrchního sládka Plzeňského
Prazdroje Jana Engeho jde o zdravotně
nezávadný výrobek, který však neodpovídá požadavkům na kvalitu. „Obsahuje určité množství tzv. hluboce prokvašujících kvasinek. Pro naše pivo je jejich přítomnost nežádoucí,“ uvedl
Enge. K tomuto poškození došlo podle
něj pouze u dvou šarží výrobku. „Jedná
se o pětilitrový soudek piva Pilsner
Urquell s minimálním datem spotřeby
6. března 2019,“ řekl obchodní ředitel
Prazdroje Tomáš Mráz. Postižené soudky spadají do šarží L9 249 a L9 250.
Pivovar jich vyrobil 4,5 tisíce, prodávaly se od 26. září. Podle Mráze lidé už
80 až 90 procent výrobků zkonzumovali. Zákazníky, kteří stále mají soudky
doma a doposud je neotevřeli, vyzvali
představitelé firmy ke kontaktování zákaznické linky (tel.: 222-710-159 nebo
e-mailem info@prazdroj.cz).
(zr)

Kiki je šťastná, bude maminkou
ČR | Plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová (30 let) letos v létě
ukončila kariéru a vrhla se na moderování. Nyní se Kiki, jak sportovkyni přezdívají, chystá na další velkou roli. Oznámila, že je těhotná.
„Už pár týdnů nosím v břiše náš malinkatý zázrak. Jsem z toho všeho trochu nervózní, zároveň moc zvědavá a
hlavně šťastná!“ napsala nastávající maminka k fotce na Instagramu, kde prozradila, že je v 15. týdnu těhotenství.
Stříbrná medailistka z mistrovství Evropy a pátá z olympijských her v Londýně 2012 v srpnu oznámila, že se rozhodla skončit s kariérou. „Je to o tom,
že už nechci. Jiný důvod není. Prostě už
toho bylo dost, bylo to fajn a už to stačilo,“ řekla na tiskové konferenci chvějícím se hlasem Hoidarová Kolocová.
„Není to jednoduché rozhodnutí a důvodů je nespočet. Kdyby byl jeden dva,
možná by se dalo něco dělat, ale je to
kombinace všeho možného, co se za poslední roky nakupilo,“ přiznala.
Už v létě prozradila, že by chtěla miminko. „Nejsem těhotná, ale v budoucnu bych ráda byla a kromě role matky
bych ráda měla i nějakou pracovní roli,
ale o tom teprve budu přemýšlet. Opravdu jsem to neřešila,“ řekla v srpnu.
Už během aktivní kariéry Kiki občas
spolukomentovala sportovní přenosy,

například olympiádu v Rio de Janeiru.
Letos začala s moderováním společenských akcí a stala se také reportérkou
primáckého magazínu Sport Star.
Kristýna Kolocová si na podzim
2016 vzala svého přítele Martina Hoidara. Vdala se týden po své kamarádce ze
školy Markétě Slukové, s níž byla parťačka. Kiki a Maki, jak jim přezdívali,
se však v roce 2015 nerozešly v dobrém.
(zar)
Vlevo nahoře Kristýna Hoidarová
Kolocová jako nastávající maminka na fotce z Instagramu. Dole někdejší beachvolejbalová reprezentantka s manželem Martinem Hoidarem. FOTO | TOMÁŠ KRIST, INSTAGRAM
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„Top týmy jsou pořád jinde“
Volejbalisté Ústí se
po sérii šesti porážek
v extralize zřítili
až na deváté místo.
ONDŘEJ BIČIŠTĚ
SEVERNÍ ČECHY | Šokovali extraligu,
když po skvělém rozjezdu vedli tabulku. Teď se ale volejbalisté Ústí zadrhli.
Šest proher v řadě je srazilo až na deváté místo. „Asi jsme se trochu podívali
pravdě do očí. Týmy, které budou bojovat o medaili, jsou pořád jinde než my.
Ale neděláme z toho žádnou vědu. Teď
jde o to, abychom tu sérii proher co
nejdříve ukončili a dostali se zase do pohody,“ přál si ústecký generální manažer Miroslav Přikryl po jasné porážce
s Českými Budějovicemi.
Co se stalo, že jste se zasekli?
Na začátku nám přál los, měli jsme tři
čtyři slabší soupeře, o kterých jsme věděli, že budou v tabulce kolem nás nebo
pod námi. Porazili jsme je a chtěli jsme
tu euforii využít k tomu, abychom potrápili i ty lepší soupeře a něco jim ukradli,
což se bohužel nepovedlo. Takže s tím
spokojen nejsem, ale jinak si myslím,
že umístění i hra odpovídají našim možnostem. Nejsem z toho rozpačitý, na
kdyby se sice nehraje, ale měli jsme šanci něco uhrát s Příbramí, v Praze, v Kladně i v Liberci. Vždy tomu chyběl jen
kousek.
Budějovice vám ale nedaly žádnou
šanci.
Bylo vidět, že soupeř je o kategorii výš
kvalitou, herními činnostmi, chybovostí. Snad jen ve třetím setu jsme měli trochu šanci s tím něco udělat, kdybychom
tam dokázali uhrát nějakou tu bodovku.
Ale to jsou zase jen kdyby. Se silnými
soupeři Kladnem, Karlovarskem i Budějovicemi jsme prohráli jasně 0:3, což
nás moc nepotěšilo, ale zase z toho neděláme žádnou tragédii.
Až do domácího zápasu s Příbramí
vypadalo vše růžově, ale pak se to
začalo otáčet. Nahlodalo vás, že
jste slibně rozjetý duel, v němž jste
vedli už 2:0 na sety, nakonec nedotáhli k výhře?
Byl to hodně nešťastný zápas z naší strany. Nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce stabilní hrou, kterou
jsme předváděli první dva sety. To byla
velká ztráta, která nás možná dostala trochu do takové atmosféry, že můžeme
prohrávat. Je to vidět na tom, že se teď
s těmi lepšími soupeři neporveme tak,
jak já si třeba představuju. Na začátku
tam bylo víc euforie, nový tým, nový
trenér, nedělalo se moc chyb. Teď se to
trochu otáčí, najednou ty chyby jsou vidět.

Marc Wilson (vlevo) a Jakub Rybníček smutní. Volejbalové Ústí podlehlo Českým Budějovicím.
Co tedy je za tím poklesem?
Kvalita soupeřů je prostě vyšší, ale to,
že jsme se s tím neporvali, v tom je trošku z mé strany nespokojenost. Nezvládáme momenty, kdy se ten zápas láme.
Takové ty okamžiky, kdy musíme vydržet ten tlak a být odolní vůči tlaku soupeře. A když se to nepovede, tak hodně
rychle ztrácíme jistotu. Slabší soupeř
nám to vrátí, ten tu chybu udělá, protože má také slabší okamžiky, ale Budějovice a další favorité nám tu šanci nedají
a my se potápíme čím dál hlouběji do té
chybovosti a odevzdanosti. A už se
z toho nedostaneme.

čekají dva zápasy, pak se dohodneme
dál. Proti Budějovicím ukázal, že to má
pořád v ruce, poradí si i s relativně kom-

FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

paktní obranou, umí obejít i vytlouct
blok. I když už to samozřejmě není tak
úplně top jako před deseti lety.
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janek ledecký

Dá se s tím něco dělat?
Je to o složení kádru, o jeho momentální síle. A tam zatím nevidím, že by se to
dalo nějak ovlivnit trenérem či mnou.
Hráči musejí na hřišti odevzdat, co umějí, možná být trochu zodpovědnější, nedělat tolik chyb. Pak se to možná znovu
vrátí do té vítězné série.
Spadli jste na deváté místo, jaké teď
jsou vaše ambice?
Pořád stejné, chceme se dostat do
play-off. Skončit do šestého místa a postoupit přímo, to by byl ideál, ale není
to úkol. Hlavní cíl je dostat se tam.
Když to bude přes předkolo, bude to
také úspěch. Pořád si myslím, že se můžeme pohybovat kolem šestého místa,
ale musíme už zabrat. Teď nás čekají důležité zápasy s týmy kolem nás, tak doufám, že uspějeme, abychom se drželi
v těsném kontaktu se šestým místem.
Do kádru jste na zkoušku angažovali zkušeného smečaře Jakuba Rybníčka. Jak se vám tento hráč osvědčil?
Je to starý mazák, rutinér, má se mnou
dohodu zatím do konce roku. Ještě nás

17/12/2018 19.00 h
ústí nad labem

severočeské divadlo

tvproducts.cz
KOUPELNOVÉ VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO

100%

30 dní

GARANCE

KVALITY

VÁNOČNÍ HITY
OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU

MULTIFUNKČNÍ MADLO
s indikátorem
Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.

Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová
úprava sedáku.

1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč
Barva: bílá, chrom

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

Nosnost:
120 kg

Zesiluje hovor i jiné zvuky. Uslyšíte šepot
š
na
30 m. Regulace hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
K
➊
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWEER
za 699 Kč
➎ Digital za 8999 Kč

699,-

199,-

399,-

od

MULTIFUNKČNÍ HRNEC 8v1

CERAMIC

Pečení, vaření, vaření v páře, smažení,
fritování,, zapékání,
p
, fondue,, p
pomalé vaření. Bez p
použití
tuku. S nepřilnavým
n
keramickým
em.
povrche
Skleněné
víko.

SUPER CHOPPER

/ks

Multifunkční kuchyňský robot.
Našlehá, rozdrtí, namele, naseká
aseká. Nerezový nůž.
nůž
Včetně nástavce pro mixování
tekutých potravin
(objem 1 ℓ,
výška 28 cm).

➎

➍

➌

399,-

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

➋

od

/ks

MIXÉRY NUTRIMAX

Pro přípravu smoothie. Rozmělňuje, drtí, krájí, mixuje. 2x nerezový
nůž.

➊

➊ Model PRO 600 W za 999 Kč
➋ Model ULTRAPRO 900 W za 1 399 Kč
Bohaté přísluššenství ZDARMA:

➋

Objem: 5 l.

1 999,-

1 399,-

2 299,-

899,-

1 699,-

MIKROSKOP

od

PROJEKTOR NA MALOVÁNÍ

INTERAKTIVNÍ ZVÍŘÁTKA

Obsah balení: vysouvací rameno,
extra přísvit, 6 disků se
48 obrázky, 8 barevných fixů

běhá, štěká, sedne, lehne, čmuchá,
panáčkuje

Naučí děti kreslit a vymalovávat. Vložíte
kolečko s obrázky a projektor vše zobrazí
na papír nebo na stůl.

Umožní prozkoumat mikrosvět opravdu
do hloubky. Určen pro pozorování
tenkých řezů různých rostlinných, živočišných tkání a jiných drobných předmětů.

999,-

Roztomilé štěňátko, které
se chová jako opravdový
pejsek. 7 funkcí: prosí,

6 funkcí: prosí, sedí, chodí,
uklání se, zpívá, protahuje
se. Provoz na 4× baterie
1,5 V AA (nejsou součástí).
Materiál 100% polyester.

900×

429,-

349,-

ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE ZOOM

Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití, luštění
křížovek, modelářství…). Lze kombinovat s dioptrickými
brýlemi. Univerzální velikost.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

399,-

599,-

Pomocí vodní páry spolehlivě odstraní zápach
a špínu. Bez použití jakékoli chemikálie.
Regulace páry.

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

PARNÍ MOP 5v1
Výkon: 1300 W.

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

➊ LIGHT za 499 Kč
➋ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➌ PROFI za 999 Kč

➌

33 g
ODOLNÉ

LEHKÉ

➋

od

199,-

160%
/ks

zvětšení

699,-

1 999,-

1 199,-

VÁNOČNÍ
SLEVA

od

BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu
a vyobrazení vyhrazeny.

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
Á
OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz

499,-

Garance
výměny
nevhodného dárku!
podrobnosti
na www.tvproducts.cz

