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+ TV program na celý týden

Alžír je zachráněný

Památná budova na rohu Riegrovy a Jírovcovy ulice vstává z popela
MLADÍ INFORMATICI

ANTONÍN PELÍŠEK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Bývalý hostinec a útočiště českobudějovických vlastenců Alžír dostává nový kabát. Ačkoliv budově, která za dva roky oslaví
dvousté narozeniny, hrozila ještě nedávno demolice, už letos získá novou střechu a fasádu. Pokračovat mají práce na
interiéru.
Jednopatrová památkově chráněná
budova, ve které jeden čas fungovalo
také divadlo a kino, se po padesátileté
devastaci ocitla na pokraji existence.
Nový majitel požádal o její výmaz ze seznamu kulturních památek a o demolici.
„Všechny dřevěné prvky i omítky
byly napadeny houbou. Práce jsou nákladné a náročné, ale původní vzhled
objektu bude zachovaný,“ ujistil architekt Zdeněk Urbanec, který zastupuje
soukromého majitele.
Vlastník se podle Urbance také rozhodne, jak bude opravenou budovu využívat a co vznikne v jejích interiérech.
Zatím se uvažuje o bytech v podkroví a
obchodních prostorách nebo restauraci
v přízemí. Podobně jako jiní vlastníci
kulturních památek chce využít prostoINZERCE

Jiří Vaníček řídí
republikovou soutěž

...str. 3

ZEMAN VERSUS DRAHOŠ

Jaké jsou jejich silné i slabé
stránky a kdo jim fandí? ...str. 4

Chráněnému domu na rohu Jírovcovy a Riegrovy ulice hrozil zánik. Zatím
ale stojí a majitelé ho opraví.
FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA
ry komerčně, aby se zaplatily náklady
na rekonstrukci.
Na opravy budovy na okraji městské
památkové zóny už dostal majitel dotace, letos chce žádat znovu. Podle Urbance žadatel nepochodil vloni u krajského

úřadu, který argumentoval, že se řeší vyškrtnutí z databáze kulturních památek,
a proto peníze na opravy nedá. Památkou ale objekt nakonec zůstal i díky českobudějovické radnici.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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všech chudých
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Alžír je
zachráněný.
Začnou opravy
DOKONČENÍ ZE STR. 1

O zápis na seznam se před pěti lety zasloužil předseda Klubu přátel Českých
Budějovic architekt Vladimír Musil.
„Budova je kulturní památkou kvůli
svému původnímu významu, který stále
připomíná. Také proto jsme se snažili,
aby z místa nezmizela,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jaromír Talíř.
Alžír, objekt s příběhem, vznikl na
tehdejší městské periférii, dnes Pražském Předměstí, v roce 1820. Fungoval
zde hostinec a později i česká divadelní
společnost. Mimo jiné i zahradní scéna.
Podle dochovaných zpráv zde vystupovali několikrát herci Národního divadla
včetně Jindřicha Mošny. Sál sloužil
k lidovým zábavám i schůzím spolkům
a politických stranám. Po roce 1960 zde
byly jen sklady a objekt začal chátrat.

KRÁTCE

V roce 2016 ve Slavii zahrála například kapela Čechomor. Pořadatelům se do oblíbeného klubu podařilo zlákat i jiné
známé české nebo zahraniční interprety.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Na Dynamu mají novou
tabuli za dva miliony
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Čtvrt století
sloužila světelná tabule na stadionu fotbalistů Dynama v Budějovicích. Protože už byla na hranici životnosti, nahradila ji nová. Její šířka je přes 7,1 metru a
výška přes 4,6 metru. Tabule zobrazuje
nejen všechny základní věci, ale přehrává i důležité okamžiky utkání. Cena
včetně vybavení režie a softwarů je přes
1,8 milionu korun bez DPH.
(mrk)
INZERCE

Pohřební
ústav
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Oblíbený Klub Slavie
končí. Hrály tam špičky

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

Po sedmi letech přijdou českobudějovičtí fanoušci
o oblíbený Klub Slavie ve stejnojmenném kulturním
domě. Majitelé dokončí už jen jarní program.
PETR KUBÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Tomáš Klus,
Monkey Business, J.A.R., Čechomor,
Mig 21. Ti všichni se rádi vraceli do budějovického Klubu Slavie. Nyní si tam
už s největší pravděpodobností zahrají
naposledy. Populární scéna, kde je pravidelně vyprodáno, končí. Majitelé nechtějí dál fungovat v nejistotě. Město
České Budějovice chystá Dům kultury
Slavie, v jehož pravém křídle klub sídlí,
na 15 let přenechat zájemci nebo firmě,
která ho opraví a bude provozovat.
„My máme tříměsíční výpovědní lhůtu. Program tvoříme více než rok dopředu, abychom zarezervovali ta největší
jména. Ve chvíli, kdy dostaneme výpověď z nájmu, budeme muset platit obrovské storno poplatky. Je to rozumné
rozhodnutí. Možná to i vyjadřuje náš postoj k tomu, co město s domem chystá,“
říká 31letý Otta Kovařík, dramaturg a
spolumajitel Klubu Slavie.
Nejistota, co s legendárním domem
bude, podle něj trvá už příliš dlouho. Zároveň upozorňuje, že rekonstrukci celá
Slavie potřebuje. „Nějaké nedostatky
dům určitě má. Jen si nemyslím, že to
musí být tak radikální. Nicméně to, že

bude dělat rekonstrukci někdo „cizí“, a
ne samo město, mi přijde jako alibismus.
Myslím, že kdyby město oslovilo třeba
nás plus další lidi, co ve Slavii pracují a
znají její slabiny, byla by práce efektivnější a byl by dál jasně daný koncept, co
se s prostorem bude dít. Vzhledem k
tomu, že město nebude moci dalších 15
let zasahovat do provozu domu, se bojím,
co z toho vůbec bude,“ míní Kovařík.
Poslední program odstartuje Klub Slavie 2. února koncertem kapely Poletíme? „Přijedou Monkey Business, Horkýže slíže nebo Mig 21, dva koncerty
po sobě odehraje Tomáš Klus. Ještě
mám v jednání pár jmen, jako Iné Kafé
a v dubnu bych rád udělal velký pořad
Na stojáka,“ říká Kovařík.
Na své působení v klubu má nespočet
vzpomínek. „Podařilo se nám přivézt
do klubu americkou legendu Dog Eat
Dog nebo novozélandskou zpěvačku
Princess Chelsea. Během jednoho dne
vyprodal dva koncerty Čechomor.
Budu asi celý život vzpomínat na posezení s trumpetistou Lacem Déczim před
koncertem. Dvě hodiny jsme seděli u
kafe a on mi vyprávěl jednu historku za
druhou. Slavie byla i oblíbeným klubem Radima Hladíka a Blue Effectu.

Hladík bohužel zemřel předloni v prosinci dva dny před naším koncertem.
Ještě mi volala jeho manželka a domlouvala, že Radim bude hrát s kyslíkovou
bombou, protože to u nás miloval. To
jsem zamáčkl velkou slzu,“ líčí.
Kulturní dům Slavie byl postavený
ve druhé polovině 19. století původně
jako kulturně-politické středisko budějovických Němců. Novorenesanční budova byla v 60. a 70. letech minulého
století centrem oblíbených čajů, ve velkém sále bývaly donedávna velké koncerty českých i světových hvězd. V poslední době už se však pořádají akce jen
v Klubu Slavie, který sídlí v pravém křídle. Budova chátrá, hlavní scéna je nevyužitá. Radnice tak hledá zájemce, který dům opraví, oživí a bude 15 let provozovat. Odhadovanou investici ve výši
150 milionů chce pak radnice této osobě nebo subjektu splácet.
Ještě před koncem roku 2017 město
uspořádalo první oficiální setkání s potenciálními zájemci. Dostavili se zástupci tří
společností. „Po jednání si připravili ještě několik dalších písemných dotazů, na
které od nás dostanou odpovědi. Plán je
takový, že bych chtěl přibližně za měsíc
až měsíc a půl přijít do rady s materiálem,
který se bude týkat vypsání koncesního řízení,“ potvrdil náměstek primátora Petr
Podhola. O jiném postupu teď vůbec neuvažuje. Město podle jeho slov chystá
řadu jiných nákladných investic, a tak by
se na Slavii v nejbližší nedostávalo.
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Informatika není
jednoduchý předmět
o klikání a prohlížení
internetu, říká zakladatel
celostátní soutěže
Jiří Vaníček.
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O absolventy je zájem
trým žákům se zájmem o počítače.
Do Bobříka se zapojují stovky škol.
Cítili jste zpočátku zájem, nebo to
nějaký čas trvalo?
Je to individuální. Na některých školách
jsou problémy s rozvrhem nebo připojením k internetu. Vždy musíte najít učitele, nadšence pro informatiku, nebo takového, který rád něco pro své žáky udělá
navíc. Problémem je, že se školy o soutěži těžko dozvídají, nefunguje systém,
kdy bychom informatiky na školách
mohli snadno kontaktovat. V poslední
době zaznamenáváme především zvýšený zájem u mladších kategorií pro první
a druhý stupeň základních škol.

JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity působí
55letý Jiří Vaníček více než 20 let. Současného vedoucího katedry informatiky
mrzí slabý zájem o obor, kde je dnes velmi snadné se uplatnit. „Ročně u nás
obor absolvuje kolem 10 studentů. Je to
žalostně málo, prakticky neustále nám
píšou školy hledající učitele,“ popisuje.
I proto se rozhodl založit českou verzi
celosvětové soutěže, která pomáhá obor
popularizovat. V listopadu loňského
roku se celonárodního kola Bobříka informatiky zúčastnilo přes 74 tisíc žáků
základních i středních škol napříč republikou. V únoru soutěž přechází do dalšího kola, kam postupuje 30 studentů z
každého kraje ze 3. a 4. ročníků středních škol. Už teď se mohou školy hlásit
do nového ročníku.
Na webu uvádíte, že informatika neznamená ovládání počítače. Co si
pod tím představit?
Vysvětlím to na příkladu. Jestliže třeba
v autě používám navigaci, musím se naučit ji ovládat, vyznat se v menu, zadávat jí úkoly. Jsem jejím uživatelem.
Když ale budu potřebovat ji nějakým
způsobem vylepšit, například vyvinout
její nové funkce nebo zlepšit výpočty,
které vyhledají nejkratší cestu rychleji,
potřebuji najít lepší postup, jak se
dobrat k cíli, a tomu stroji postup zapsat
kódem, kterému rozumí. Musím takovou aplikaci naprogramovat.
Proč jste se do projektu pustil?
V současnosti se mění pohled na to, co
potřebuje jedinec znát o počítačích. Ve
vyspělých zemích se více dostává do popředí potřeba nejen počítač ovládat jako
uživatel, ale také rozumět mu, umět ho
naprogramovat, řešit problémy tak, aby
mohly být automaticky nějakým strojem zpracovány. Naše školství na tuto

Jiří Vaníček je vedoucím na Katedře informatiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
změnu podle našeho názoru nestačilo
adekvátně zareagovat.
Kdy se Bobřík v Česku konal poprvé?
Soutěž vznikla v roce 2004 v Litvě. Postupně se rozšířila do dalších států a v
roce 2008 se připojilo Česko s verzí Bobřík informatiky. Letos se konal 10. ročník. V současnosti soutěž organizuje
více než 50 států. My se držíme co do počtu účastníků na pěkném šestém místě.
Jak byste shrnul hlavní myšlenku
soutěže?
Rozvíjet informatické myšlení žáků. Cílem je umožnit žákům na školách online vědomostní soutěžení, popularizovat
informatiku na školách, ukázat žákům i
učitelům, jaké problémy jsou informatické problémy. Důležité je také ukázat,
že informatika není jednoduchý předmět o klikání a prohlížení internetu.
Potýkali jste se zpočátku s nějakými
problémy?
Projekt se rozrůstal postupně, začínali
jsme se čtyřmi tisíci účastníky. Problémy technického rázu přicházely se zvy-

šujícím se počtem soutěžících, aby soutěžní servery stíhaly nápor a zátěž danou množstvím současně soutěžících.
Dvakrát se v průběhu 10 let stalo, že přetížené servery vypadly.
Kolik soutěžících máte nyní?
Vloni se soutěže zúčastnilo přes 74 tisíc
žáků základních a středních škol.
Kdo se může zapojit?
Zúčastnit se mohou žáci od prvního
stupně základních škol po maturitu. Soutěžní testy jsou rozděleny do pěti věkových kategorií. Na škole funguje takzvaný koordinátor, učitel - dobrovolník,
který soutěž na škole zorganizuje. Těmto učitelům patří velký dík za to, že
máme tolik účastníků.
Soutěž u nás odstartovala na Jihočeské univerzitě, existuje v Česku
podobný projekt?
Existují další soutěže zaměřené například na programování, robotiku, určitý
produkt nebo činnost. Často jsou to náročné soutěže pro úzké skupiny velmi
kvalitních žáků. Bobřík informatiky má
masový záběr, je určen běžným bys-

Jak vy osobně vnímáte v současnosti zájem studentů o informatiku?
Na rozdíl od ostatních přírodovědných
oborů má školní informatika smůlu v
tom, že se během jejího studia učí, jak
psát texty, jak hledat informace, jak tvořit prezentace, což nejsou typické informatické dovednosti. Jen na minimu
škol žáci programují třeba robotické stavebnice nebo jednoduché počítačové
hry. Žáci středních škol tak dostávají o
oboru zkreslené informace. Pokud se
pak rozhodnou jít obor studovat na vysokou školu, jsou jeho obsahem často zaskočeni a odcházejí. Naopak nejkvalitnější studenti ve školní informatice nevidí tak náročný předmět jako třeba
v matematice nebo fyzice, svými snadnými úlohami je neosloví.
Kolik studentů tento obor na Jihočeské univerzitě studuje?
Hovořím-li o učitelích informatiky, ročně obor absolvuje kolem 10 studentů. Je
to žalostně málo, prakticky neustále nám
píšou školy hledající učitele informatiky.
Jaká je šance na uplatnění v tomto
oboru v Jihočeském kraji?
Řada technologických firem by uvítala
větší množství absolventů. Je to logické. Kdekdo potřebuje svoji mobilní aplikaci nebo web a odborníci, kteří je umí,
chybí. S učiteli informatiky je to stejné.
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Máte doMa staré šperky a nevíte co s niMi?

Ryzí zlato je platidlem od nepaměti a zárukou stabilní vysoké
ceny, která v podstatě neustále roste. Trochu jinak je tomu
u šperků. Staré šperky mají cenu
pouze v obsahu zlata a nikoliv
jako výrobku s přidanou hodnotou. Takové zlato není vhodné
k držení jako domácí rezerva
ani není vhodné ho nakupovat
jako investici, pakliže se nejedná
o náročné šperky např. s drahými kameny. Staré zlato lze velmi

dobře zpeněžit také v Českých
Budějovicích u solidní instituce
a to ve Zlaté Investiční Bance.
Paní Strnadová se to dozvěděla
od své známé, která se jí zmínila
o nás.
Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po prarodičích, několikero rozbitých náušnic
a stříbrnou minci. Netroufala si je
prodat, ale zašla k nám, aby si
udělala představu, jakou hodnotu
asi mohou mít. Jak paní Strnado-

vá říká: „Byla jsem překvapena,
když mi ten milý pán oznámil,
že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem
váhala, ale nakonec jsem do toho
šla. Když teď někde slyším, že se
někdo bojí nebo neví kde prodat
zlato nebo stříbro velice ráda se
mu zmíním o možnosti prodeje
ve Zlaté Investiční Bance.“
Jak vidíte i z drobností, které
Vám leží doma, můžete získat nemalé peníze, kterými si můžete

potřebujete peníze?
přijďte k nám do Zlaté investiční Banky!

vylepšit rodinný rozpočet a třeba
si něco koupit po čem již delší
dobu toužíte nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám
a nechte si cenu Vašich šperků,
mincí i jiných předmětů ze zlata
či stříbra ocenit. Obslouží Vás
ochotný a odborně proškolený
personál.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionálním zjištěním ryzosti kovu.

Najdete nás
naproti OD Prior
na Lannově třídě 55/31
v Č. Budějovicích,
tel.: 374 449 072.
Otevřeno
Po – Pá od 8.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.00.
www.zlatainvesticni.cz
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Česká republika

Na Hrad může jen jeden

Druhé kolo prezidentských voleb je 26. a 27. ledna 2018. Skoro na den přesně
před patnácti lety, 24. ledna 2003, Miloš Zeman prohrál v prezidentské volbě
s Václavem Klausem i senátorkou Jaroslavou Moserovou. V roce 2013 se
triumfálně vrátil, aby vládl Česku. Obhájí příští týden svoji pozici?
ětšina neúspěšných kandidátů vyzvala
své voliče, aby ve druhém kole dali svůj
hlas Jiřímu Drahošovi. Podle politologa Jana
Kubáčka však soupeř Miloše Zemana nemůže
automaticky počítat s masivním přílivem
hlasů. Klíčové budou debaty. „Jiří Drahoš
musí okamžitě přestat uvažovat jako pouhý
kandidát. Jeho úspěch zkrátka závisí na tom,
zda následující debaty budou vypadat jako
duel dvou prezidentů,“ říká Kubáček s tím, že
zapracovat je třeba také na osobním přístupu.
„Bude muset odhodit jisté akademické elitářství,
aby byl schopen oslovovat srozumitelně každého
y se měl učit od
d své
voliče. V tomto by
é manželky,
ž lky,

která se stane podle mě jednou z tajných zbraní
profesora Drahoše,“ dodává. Miloš Zeman
by naopak měl zmobilizovat především své
příznivce, kteří k volbám nepřišli. „Jednak by měl
připomenout zásadní témata, která garantuje,
jako například jeho neústupné postoje v otázce
migrace a bezpečnosti. Především by ale ne
příliš silný výsledek v prvním kole měl vnímat
jako výchovný pohlavek a signál, že by si měl
udělat zásadní pořádek ve svém týmu a zároveň
začít vystupovat důstojněji a pokorněji,“ dodává
Kubáček, podle něhož si ale Zeman vždy rád razí
vlastní cestu. „Je to takový útes v rozbouřeném
moři
ři a llodivod
di d zároveň,“
á
ň,“ uzavírá.
íá

ZEMAN BY MĚL
BÝT POKORNĚJŠÍ,
DRAHOŠ
ODHODIT
AKADEMICKÉ
ELITÁŘSTVÍ
politolog
Jan Kubáček
báč k

Za Zemanem naopak kromě
jeho stálých fanoušků jako
F. R. Čecha či Daniela
Hůlky veřejně stojí Zdeněk
Troška, Michal David či
Ivan Vyskočil. Už dříve
Zemanovi vyjadřovala jasnou
důvěru zpěvačka Helena
Vondráčková.

SHODNÉ RYSY? JSOU INDIVIDUALISTÉ A MAJÍ ÚCTU K SYMBOLŮM
Ačkoli na vzájemné rozdíly obou kandidátů se logicky soustředí největší pozornost, podle politologa Jana
Kubáčka se s trochou námahy dají u Jiřího Drahoše a Miloše Zemana najít jisté podobnosti. „U obou se dá
říci, že je výrazně ovlivňuje jednak poválečná zkušenost, byť byli oba ještě velmi malí, a pak také období
dozrávání – tedy šedesátá léta a normalizace. V tomto ohledu je může spojovat podobný pohled na svět
a to, že se některých věcí budou chtít vyvarovat,“ říká. Další věc, která oba pány v očích Kubáčka spojuje, je
úcta ke státním symbolům a jejich starobylosti. „Oba k Pražskému hradu vzhlížejí jako k sídlu králů a sídlu
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Oba jsou navíc také velcí solitéři a individualisté,“ dodává.

Většina umělců, ale i sportovců,
kteří se v médiích nebo
na sociálních sítích k volbám
vyjadřovala, však fandí Jiřímu
Drahošovi. Pro druhé kolo
ho podporuje například Dana
Morávková, Zdeněk Svěrák,
Jan Rosák, Fero Fenič, Aňa
Geislerová, Zuzana Hejnová,
Kateřina Emmons či třeba
Janek Ledecký.

FOTO: MICHAL RŮŽIČKA, MICHAL SVÁČEK, JAN ZÁTORSKÝ, DAVID NEFF, LADISLAV KŘIVAN, ARCHIV REDAKCE
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JAK BUDOU VOLIT SLAVNÍ?
Souboj podporovatelů Miloše
Zemana a Jiřího Drahoše
z řad tváří showbyznysu se
ihned po vyhlášení výsledků
prvního kola voleb dostal
do stínu spekulací, komu
že to vlastně fandí miláček
národa Karel Gott. Zeman mu
totiž poděkoval za podporu,
na což mnohonásobný slavík
obratem reagoval, že ale on
nikoho jmenovitě nepodpořil
a Zemanův výrok proto ani
nebude komentovat.

BLÍZCÍ SPOLUPRACOVNÍCI KANDIDÁTŮ
Do nejužšího týmu Jiřího Drahoše patří někdejší velvyslanecc
v USA a v Rusku Petr Kolář, o němž se spekuluje, že by se
v případě Drahošova vítězství mohl stát kancléřem. Mezi
poradci nechybí ani astrofyzik Jiří Grygar. Mluvčí se stala
někdejší televizní reportérka a moderátorka Lenka Pastorčáková,
a
kvůli nemoci ji však v prosinci nahradila další novinářka
Kateřina
Kateřina Procházková a odborník na marketing i etiketu Petr
Studenovský. Nejvíce se ale mluvilo o hlavním koordinátorovi Procházková
Zemanova vyzyvatele Jakubu Kleindiestovi, jemuž je předhazována kontroverzní
podnikatelská minulost. Kleindienstova firma například inkasovala podezřelou
dotaci, on sám prodal byt někdejšímu premiérovi Stanislavu Grossovi a figuroval
také v kontrolních orgánech firmy z korupční kauzy Davida Ratha.

S
Současný prezident Miloš Zeman je obklopený věrnými
z někdejší Strany práv občanů – zemanovci. Jejím
místopředsedou býval prezidentův ekonomický
poradce Martin Nejedlý, spojený s ropným gigantem
Lukoil. Kancléř Vratislav Mynář dokonce zemanovce
ve
edl coby předseda strany. Proslul tím, že se mu
Jiří
nepodařilo získat bezpečnostní prověrku, kterou jeho
Ovčáček
post vyžaduje. Svůj stamilionový majetek měl nastřádat
ještě před tím, než nastoupil na Hrad. A prezidentovým tiskovým mluvčím
je Jiří Ovčáček, bývalý redaktor Haló novin či Blesku. Rád se vyjadřuje ke
státnickým záležitostem na sociálních sítích a dodnes ve volných chvílích
hledá zřejmě neexistující článek Ferdinanda Peroutky Hitler je gentleman.
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Změna zákona bere lidem léky
Moderní léčba vzácného onemocnění, které často
předchází akutní leukémii, dokáže pacientům
prodloužit život a stabilizovat je i na řadu let. Kvůli
legislativnímu spletenci je pro mnohé z nich ale
nedostupná. A překvapivě tentokrát nejde o peníze.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Příčina vzniku takzvaného myelodysplastického syndromu je pro odborníky stále velkou neznámou. Přibližně
dvacet procent případů se rozvine po
předchozí úspěšné léčbě ozařováním a
roli může hrát údajně i opakovaný kontakt s některými chemikáliemi. U části
nemocných se syndrom projevuje v uvozovkách velmi mírně, a to chudokrevností bez dalších závažných příznaků.
Dokonce ani nemusí být nutná léčba.
Zásadní ovšem je, že u zhruba třiceti
procent pacientů dojde k přechodu do
akutní leukémie. Ostatně proto lékaři

myelodysplastický syndrom (MDS)
označují jako preleukémii. „Jde o komplikované a závažné onemocnění krvetvorby, které vede často k významnému
zhoršení kvality a zkrácení života nemocných,“ říká Anna Jonášová z kliniky hematologie 1. LF Univerzity Karlovy a vinohradské fakultní nemocnice.

Postihuje hlavně seniory
Největší nadějí pro lidi s nemocí kostní
dřeně je transplantace. Řada pacientů s
MDS ale není pro tento zákrok vhodnými kandidáty. Mimo jiné i proto, že syndrom postihuje hlavně starší lidi okolo
sedmdesáti let. I pro ně má však moderní lékařská věda řešení v podobě vysoce
účinných léků ve formě injekcí. Pro jejich aplikaci pak nemocní dojíždějí do

koli aby pacient absolvoval sérii injekcí
za cenu ohrožení vlastního zdravotního
stavu. Každá „banální“ rýma totiž může
mít fatální následky.

„Je to česká neschopnost“
některého ze sedmi specializovaných
center hematoonkologické péče.
A zde nastává zásadní problém. Lék
se totiž musí podávat sedm dní po sobě
ve čtyřtýdenních cyklech. Pro mnohé to
znamená i stovky naježděných kilometrů měsíčně. „Jelikož jsou tyto léky užívány hlavně u starších nemocných, jejichž schopnost dojíždět na velké vzdálenosti je značně omezená, jsou tito lidé
o možnost léčby připraveni,“ vysvětluje
Ivan Vonke, primář oddělení klinické
hematologie Nemocnice České Budějovice. Situaci kritizuje také předsedkyně
spolku Diagnóza leukémie Jana Pelouchová. „Řada starších pacientů trpí i přídavným onemocněním, nehledě na rizika infekce vlivem snížené imunity organismu,“ říká. Podle Pelouchové je třeba, aby léčba putovala za nemocným, ni-

Pro kteréhokoliv pacienta se lék musí individuálně ředit. Varianta, že by od lékaře dostal všech sedm dávek s sebou
domů, není možná, protože se v minulosti údajně objevovaly potíže s transportem a podmínkami skladování léčiva. Jinými slovy stát pacientům nevěří, že by
byli schopni se zásobou léků citlivých na
teploty správně nakládat. Proto si později léky předávaly přímo lékárny. Pak ale
přišla změna zákona, na základě které lékárny už nyní nesmějí doručovat nenaředěná léčiva. A tak musí pacienti sedmkrát měsíčně za svými dávkami dojíždět.
Mohou pro to využívat sanitky. Jejich
svozy proplácí pojišťovna. Mimochodem roční náklady pouze na dojíždění
jednoho pacienta se pohybují kolem
čtvrt milionu korun. O ekonomickém přístupu tedy nemůže být řeč. „Za toto nemůže žádné nařízení z EU. Je to jen naše
česká neschopnost,“ dodává Vonke.
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Jánošík. Psanec,
z něhož se stal
hrdina chudých
Ačkoliv byl zbojníkem sotva jen dva roky a popravili
ho v pouhých 25 letech, stal se Juraj Jánošík jedním
z nejslavnějších loupežníků slovenské i české historie.
Pro Slováky je národním hrdinou dodnes. Z mladíka,
od jehož narození 25. ledna uplyne 330 let, se
postupem času stal „sociální hrdina“ chudých.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Ve vesničce Terchová nedaleko Žiliny na severu dnešního Slovenska bylo onoho 25. ledna 1688 veselo. Aby ne, vždyť
křest novorozence je vždy důvodem k radosti. Kněz Michal Smutko toho dne křtil
jistého Juraje – Juraje Jánošíka. Chlapec
vyrůstal na samotě v kopcích, které se říkalo U Jánošů. V relativní chudobě, ale poklidu oslavil i své osmnácté narozeniny. Jeho
další život se však v těch časech začal lámat. Z mladíka se měl stát voják i psanec.
Slovenskem, tehdy jedné z hlavních částí rakouského Uherska, zmítala rebelie proti vládnoucím Habsburkům. Lidem se nedařilo dobře, sužovala je bída a poddanské
povinnosti vůči vrchnosti. Nespokojenost
chudého obyvatelstva vygradovala zformováním odbojného vojska pod velením
knížete Františka II. Rakocziho. Do něj se
nechal naverbovat i mladý Juraj.
Přibližně dvouletou službu u povstaleckého vojska ukončila bitva u Trenčína,
kdy habsburské císařské vojsko rebelii potlačilo a získalo na slovenském území opět
nadvládu. Jánošík boje přežil a vrátil se na
rodnou samotu. Ovšem ne na dlouho.
Za krátký čas vstoupil, byť byl možná donucen, do řad rakouského vojska. Zařadili
ho do vězeňské služby na bytčanském
zámku, kde si za mřížemi odpykával trest
dlouholetý vůdce jisté zbojnické bandy Tomáš Úhorčík. Ten loupil na západním a severním Slovensku, ale také v Polsku či na
Moravě. Oba muže spojovaly stejné politické ideály a sympatie k rebelům.

Kapitán s valaškou
Jánošíka jeho rodiče z císařské vojenské
služby brzy vykoupili, následně se z věznice podařilo uprchnout i Úhorčíkovi. Zkušený zbojník brzy svého nového přítele Jánošíka, který dost možná měl v jeho útěku svoji roli, v jeho rodné vsi navštívil a přemluvil
ho, aby se připojil do jím obnovené loupeži-

vé bandy. Zbojníci v té době nutně nebyli
jen asociální skupinkou zlodějů a vrahů.
Měli své magické rituály, mezi něž patřila
třeba zbojnická přísaha. Tu Jánošík složil
koncem září roku 1711. Na podzim následovala Jánošíkova první loupeživá výprava
– vedla na Moravu, odkud si banda dovezla
plátno na zbojnické košile.
Netrvalo dlouho a zbojnický kapitán
Úhorčík se oženil, své druhy opustil a pod
novým jménem Martin Mravec se usadil
v obci Klenovec, kde – jaký to paradox –
bude sloužit jako strážník. Loupeživá banda tak hledala nového kapitána. Z několika
kandidátů si zvolili chytrého a mírného Jánošíka. Od chvíle, kdy byl pasován, nosil
kapitánskou valašku a všichni ho museli
poslouchat. Zbojnickou partu tvořilo přibližně dvacet druhů, kromě Slováků též
Poláci. Banda okrádala bohaté kupce, faráře, zemany i obchodníky. O kořist se dělili
mezi sebou, ovšem zlato
či stříbro občas darovali i obyčejným lid e m

Juraj Jánošík byl jako symbol odporu proti sociálnímu útlaku zobrazován na
mnoha kresbách. Zatím poslední film (na snímku dole jeho představitel
– český herec Václav Jiráček) o něm vznikl v roce 2009. FOTO | ARCHIV MAFRA
z kraje, často výměnou za jisté služby. Někteří jim třeba opatřovali potraviny či střelivo. Prsteny zbojníci rozdávali mladým dívkám a děvečkám, jejich popularita se tak
postupně zvyšovala a do party se chtěli přidávat další a další mladíci. Většinou ale
byli odmítáni. Zbojníci měli i své oblíbené
krčmy, kde po úspěšném lupu pořádali divoké pitky. Hospodští o nich dobře věděli,
co jsou zač, ale neprozradili je. Však také
za své mlčení často dostávali i zaplaceno.

Zrada zbojnického kumpána
Jánošík zbojničil od podzimu 1711 do prvních měsíců roku 1713 a právě i díky jeho
ochotě podělit se o kořist s chudými lidmi
vzniklo ono proslavené tvrzení, že „bohatým bral a chudým dával“. Poprvé měl
mladý zbojník namále už v roce 1712.
Tehdy jej i spolu s jeho bývalým zbojnickým kapitánem Úhorčíkem, ke
kterému Jánošík často chodíval na
návštěvy, zatkli po přepadení
banskobystrických kupců.
Za živého lapku se tehdy vyplácela odměna 50 zlatých, za
mrtvého jen 25. Kvůli
přímluvě jistého vysokého úředníka a sympatizanta s rebely byli nakonec oba muži propuštěni.
Jenže cejch psance už Jánošík nemohl smazat a úřady se po dalších
jeho loupeživých eskapádách rozhodly znovu zakročit. To, že Jánošíka mohou drábové při troše štěstí najít u Úhorčíka v Klenovci, udal úřadům jistý Mikuláš Šustek, někdejší
Jánošíkův zbojnický kumpán. Sám
Šustek si tím ale život nezachránil, o něco později byl v Žilině
lámán v kole a popraven.
O jeho zradě Jánošík tenkrát nevěděl a dokonce
mrtvé tělo svého bývalé-

ho spolubojovníka v noci po popravě sundal z popravčího kola a pohřbil.

Krutá smrt zrodila legendu
Do Klenovce si poté pro Jánošíka a Úhorčíka přišlo 30 drábů. Soud se konal 16. března
1713. Jánošík odpovídal chytře, soud se snažil zmást, aby neprozradil kumpány. Obžaloba žádala trest nejpřísnější, navrhovala napíchnutí na kůl, pověšení na hák nebo smrt
lámáním v kole. Soud ten samý den rozhodl, že Jánošík má podstoupit lehké a následně těžké mučení, což představovalo pálení
kůže, zapichování žhavých jehel za nehty
a trhání nehtů nebo natahování na skřipec.
Druhý den vynesl soud verdikt, jehož zápis

Zbojnická přísaha
„Přísahám věčnému Bohu, Svaté Trojici,
panence Marii, všem božím svatým, že
svých druhů nezradím, neoklamu
a neopustím ani ve štěstí, ani v neštěstí.
Tak mi pánbůh pomáhej.“

se dochoval dodnes: „Protože obžalovaný
Juro Jánošík zavrhoval přikázání božské
i zákony světské a před dvěma roky se dal
na zboj, kde se svými druhy na cestách lidi
zastavovali a o majetek připravili, pána pátera z Domaniže postřelili a bezbožně zamordovali a i jinších zlých skutků se dopustili,
pro takové zlé účinky mu má být levý bok
hákem prohnatý a za zločiny bude za žebro
zavěšený.“ Trest, při kterém odsouzený pomalu umírá, byl vykonán téhož dne.
Jánošík se postupem času stal „sociálním hrdinou“, jehož pověst nabývala na velikosti se staletími. Lidovou fantazií mu
byly přisouzeny i nadpřirozené schopnosti, jeho podobizny zdobily snad každou
krčmu v regionu. Jánošík je národním hrdinou Slováků dodnes. Nad rodnou vsí se
tyčí jeho velká stříbrná socha a točí se
o něm filmy, ten poslední je z roku 2009.
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Proletěl kolem Země za půlku pomeranče
le dopadla do moře a začala kvůli porušenému plášti nabírat vodu. Než doletěl
vrtulník a dopravil ji na letadlovou loď,
uběhlo celých 7 hodin. Přesto po otevření bylo číslo 65 nejen naživu, ale také
ve skvělé náladě a sápalo se po jablku a
půlce pomeranče, kterou za odměnu dostalo. Tehdy bylo, zejména pro tisk, pojmenováno Ham. Jeho kariéra byla u
konce a zbytek života prožil ve dvou zo-

INZERCE

JOSEF HORA

Platnost
od čtvrtka
do neděle
18. 1. – 21. 1.
2018
HROZNY RÉVY VINNÉ BÍLÉ
bezsemenné, balené
500 g | 100 g 9,98 Kč

KUŘE
chlazené, bez drobů
cena za 1 kg

OPLATKA MILA
50 g

5

15

MAX.

BALENÍ

MAX.

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M | 30 ks
1 ks 3,- Kč

39,90

CE

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné, 1,5 % tuku
1l

24

11,90�

-43%

AK

CE

ks

8,90

CE

běžně

79,90�

-28%

MAX.

AK

44,90

CE

49,90

24

ks

AK

AK

MLÉKO TRVANLIVÉ
plnotučné, 3,5 % tuku
1l

ks

osoba/den

osoba/den

osoba/den

69,90�

5

JIHOČESKÉ MÁSLO
250 g | 100 g 15,96 Kč

100 g 17,80 Kč

MAX.

USA | Šimpanz Ham se narodil v africkém Kamerunu a jako mládě byl odchycen lovci, kteří ho prodali na farmu ve
Spojených státech. Tam v roce 1959 zavítali pracovníci Národního výboru pro
letectví, předchůdce dnešní NASA, aby
vybrali 6 šimpanzů pro lety do vesmíru.
Bylo nutné zjistit, zda přežijí, a připravit tak půdu pro vesmírný let člověka.
Malá skupinka vesmírných kandidátů
ze zvířecí říše zamířila v doprovodu dvaceti lidských vědců na leteckou základnu. Následoval rok a půl dlouhý trénink, kdy se šimpanzi učili například odpovídat na světelné či zvukové signály.

ologických zahradách. Zemřel 19. ledna 1983. Náhradnice Minnie se zařadila
do programu chovu dalších astrošimpanzů a uhynula až v roce 1998 ve věku 41
let. Orbity dosáhlo v 50. a 60. letech
mnoho zvířat. Zatímco v USA to byly
zejména opice, v tehdejším SSSR létali
do kosmu psi. Velká většina zvířat se
vrátila v pořádku na zem a po zbytek života si užívala zaslouženého důchodu.

MAX.

ZÁBLESK
HISTORIE

poruchám, kdy silně poklesl tlak. Raketa se místo plánovaných 187 km dostala
o téměř šedesát kilometrů výš a šimpanz strávil ve stavu beztíže několik
sekund. Velkým překvapením pro pozemní lidský tým byly záběry z kamery
uvnitř kabiny, kdy ve stavu beztíže všude létalo mnoho prachu a úlomků částí
lodi. Šimpanzí astronaut nakonec přistál 679 kilometrů od místa startu. Kaps-

52,90�

-25%
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MAX.

Byly mu teprve čtyři
roky, když se vydal
do vesmíru. Od smrti
prvního šimpanze
v kosmu právě dnes
uplynulo 35 let.

BALENÍ

osoba/den

-24%

MLÉČNÁ RÝŽE KUNÍN
různé druhy | 175 g
100 g 4,51 Kč

ks

osoba/den

osoba/den

běžně

14,90�

-33%

24

12

OLEJ
SLUNEČNICOVÝ
PENNY
15 1 l
MAX.

1 l 26,60 Kč

7,90
17,90�

-55%

Naše ceny nízké byly, jsou a budou.

CARO
rozpustný cereální nápoj
200 g | 100 g 24,95 Kč
MAX.

PIVO ZLATOPRAMEN
PET
1,5 l

89,90

ZŮSTAŇTE V KLIDU.
ks

osoba/den

CUKR KRYSTAL
1 kg
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ks

ks

osoba/den

osoba/den
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osoba/den
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39,90

-37%

49,90
69,90�

-28%

AK

19,80

CENA BEZ PENNY KARTY

29,90

-33%

9,90
14,90�

CE

24,90

CENA BEZ PENNY KARTY

CE

Jedním z úkolů bylo po rozsvícení
modrého světla stlačit páku. Když to
šimpanz neudělal, dostal malý zásah
elektrickým proudem do chodidel, zatímco správná reakce mu zajistila příděl
banánů. Pro let byl nakonec vybrán pro
svou energičnost a dobrý smysl pro humor šimpanz číslo 65, jméno Ham dostal až po ukončení mise. Důvodem
bylo, aby v případě neúspěchu a případné smrti opičího astronauta nebylo v médiích neustále zmiňováno zvíře s vlastním jménem. Náhradníkem byla jmenována stejně šikovná samička Minnie.
Den D nastal 31. ledna 1961 a Ham,
tehdy ještě číslo 65, seděl ve speciálním
skafandru, který udržoval stálý tlak i
teplotu. Tyto podmínky měly panovat i
v kabině, ale po startu došlo k prvním

9,90

VŠICHNI OKOLO KŘIČÍ
NÍZKÉ CENY?
MAX.

Šimpanz Ham. V překladu však
jeho jméno neznamená „šunka“,
ale jde o zkratku The Holloman Aerospace Medical Center, kde ho připravovali na kosmickou misi.

-17%

CE

běžně

CE

CE

13,90
16,90�

AK

AK

MAX.

AK

-33%

Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávky
Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky
dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na
osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze
první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování
Přijímáme:
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.
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Alkohol skoro nepiju, ale hospody
Smích diváků je pro Luďka Sobotu stále drogou.
„Považoval bych za tragédii, kdybych lidi už
rozesmát nedokázal,“ přiznává oblíbený herec, jehož
nová autorská divadelní hra bude mít premiéru už na
konci ledna. Dost možná při ní dojde i na improvizaci,
při které Sobota dokáže překvapit i sám sebe. „Říkám
tomu, že se hlava diví, co huba mluví,“ směje se.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Na uměleckých školách se studentům mnohdy vtloukalo do hlavy, že dobrý
herec musí umět zahrát cokoliv. Luděk Sobota s takovým názorem ale nesouhlasí.
„Už na fakultě jsem profesorům oponoval, že když člověk zahraje všechno, tak
vlastně nezahraje nic,“ říká s tím, že zatímco komik dokáže zvládnout vážnou roli
v podstatě vždy, opačně to tak jednoduše
nefunguje. „Pro mě by byla tragédie, kdybych lidi nedokázal rozesmát,“ dodává.
Povídáme si spolu v jedné ze smíchovských hospod, což je pro vás spíše výjimečná situace, protože o sobě tvrdíte,
že do hospod už moc nechodíte. Proč?
Když mě nikdo neznal, to jsem ještě působil v divadle Ypsilon v Liberci, tak jsem
do hospod chodíval. Pak jsem se ale díky
divadlu a televizi stal jednou z nejznámějších tváří v republice a lidé mě poznávali
všude. Takže když jsem přišel do hospody, hned se na mě někdo „nalepil“ a zval
mě na panáka.
Alkoholem posilnění štamgasti mohou být nepříjemní, že?
Přesně tak, hroznou věc zažil třeba můj herecký kolega Josef Dvořák. Odmítl v jedné liberecké hospodě „paňáka“ od jistého
řezníka. Ten se naštval a dal mu pěstí. Ale
INZERCE

no jsme seděli u nás doma a on se zmínil,
že pohřby ho nebaví a nechodí na ně. Pak
se na mě podíval a říká: „No ale
tobě bych šel.“ Má hra měla
předpremiéru v Branickém divadle a lidé přišli,
takže se na lednovou
premiéru těším.

takovou, že musel do nemocnice a měl slabý otřes mozku. Mně se nic takového naštěstí nestalo, ale stále platí, že pro mě jsou
hospody nebezpečná zóna. Kromě toho
teď skoro dva měsíce nepiji alkohol, ale
úplným abstinentem se už asi nestanu nikdy. Bar, kde zrovna sedíme, ale znám,
protože kousek odsud chodím na masáže
a občas si sem zajdu dát něco k pití.
Dal jste se tedy na zdravý životní
styl?
Občas si jdu dopoledne zaběhat,
rád chodím na delší procházky,
nedávno jsem prošel třeba přírodní rezervaci Prokopské údolí. Rád jezdím na hory na lyže,
ale čím jsem starší, tím méně
mě baví se na hory balit, takže
stále víc přemýšlím nad cestováním za teplem. No a kromě
toho si občas zahraji tenis.
Loni jste napsal divadelní
hru Dvě facky a pohřeb
aneb Luděk Sobota ještě
žije!, která má premiéru
v divadle Semafor 29. ledna. Zhostil jste se hlavní role
a děj je mimo jiné o tom,
jaké dvě velké facky jste od
života dostal. Pohřeb je pak
symbolický – váš. Jak vás
to napadlo?
Jedním z mála mých kamarádů herců, kteří jsou dosud na
živu, je Ivan Mládek. Nedáv-

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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jsou pro mě nebezpečná zóna
Ale to není vaše jediná současná aktivita spojená s divadlem, že?
Kromě své hry mám ještě krátkou scénu
v nové hře Jiřího Suchého Šest žen. Jsem
tam, jak se říká v Hollywoodu, guest star
(slavná filmová hvězda, která se ve filmu
nebo divadle objeví vždy jen na pár vteřin
či minut a tím přidá dílu na popularitě,
pozn. red.). Jinak v jedné televizi připravuji nový pořad, kde budu improvizovaně
povídat své historky.
Jste známý tím, že rád během natáčení, ale i naživo v divadle, improvizujete. Na druhé straně jsou herci, kteří
musejí mít scénář pevně napsaný
a drží se ho „zuby nehty“. Jaký je
v obou přístupech rozdíl?
Třeba Petr Nárožný je skvělý matematik
a oborem stavař. Má velký smysl pro humor, umí skvěle vyprávět anekdoty, které
vyžadují naprostou přesnost. Já tohle moc
neumím a raději mám své improvizované
povídání. Občas mě napadají věci, které
mě na překvapí. Říkám tomu „hlava se
diví, co huba mluví“. Když jsem s Petrem
Nárožným hrál nějakou scénku, jejímž autorem jsem byl spolu s Miloslavem Šimkem, mohl jsem si dovolit během představení lehce text upravovat podle svého.
Kdežto Petr Nárožný vyžadoval, abych to
říkal přesně. Změny přímo před publikem
ho dost rozčilovaly, on je totiž trochu
prudší povahy. A to jeho rozčilení zase bavilo mne.
Většinu vašich z televize či divadla
nejznámějších scén, u nichž diváci doslova brečeli smíchy, jste si psal sám?
Spíše ve dvou. S Miloslavem Šimkem
jsme seděli, psali a vymýšleli fóry a oba
jsme měli právo veta. Chtěl jsem také spolupracovat s Felixem Holzmannem a společně jsme dokonce napsali scénku „Luštitel křížovek“. Nakonec v ní ale vystupoval s Lubomírem Lipským. On totiž jeden
z té dvojice musí být vážnější, tedy ten,
kterému se lidé tolik nesmějí. V našem případě by se spojili dva „blbí“ a to prostě ne-

Luděk Sobota

Narodil se
27. května 1943
v Praze.
■ Vystudoval
dopravní
průmyslovou
školu, poté
absolvoval
herectví na DAMU.
■ Začínal v divadle Ypsilon, ovšem nejvíce
let (téměř tři desítky) strávil v Semaforu,
kde se proslavil scénkami s Miloslavem
Šimkem a Petrem Nárožným.
■ Jeho postavy z komedií jako Jáchyme, hoď
ho do stroje či Jen ho nechte, ať se bojí jsou
populární dodnes, ovšem od 90. let se
Luděk Sobota ve filmech příliš neobjevuje.
Snímky Ještě větší blbec, než jsme doufali
či Nebát se a nakrást (ke kterým napsal
i scénář) byly propadáky.
■ Povedeným návratem na obrazovky byl
až seriál Okresní přebor a na něj navazující
film Poslední zápas Pepika Hnátka.
■

šlo. Mimochodem, Felix Holzmann patřil
mezi ty herce, o kterých jsme se bavili, že
vždycky hráli přesně podle scénáře.

Sledujete zábavní pořady v televizi?
Vždyť dneska už ani neexistují. Tyhle pořady, kde se scénky prokládaly hudbou,
byly pejorativně nazývány estrádou. Mezi
lidmi je o tento druh zábavy zájem pořád,
televize o to ale nestojí.
Při jakém představení jste se naposledy od srdce zasmál?
Na vystoupení Lukáše Pavláska. Lidé řvali smíchy a já také.
Před časem jsem zahlédl zprávu, že
právě Lukáš Pavlásek je váš nemanželský syn. To byl nějaký vtip, nebo záměrná mystifikace?
Je to mystifikace. Máme ideu, že bychom
spolu vytvořili takové představení založené na nápadu, že Pavlásek je původem
syn můj a Heleny Vondráčkové. Možná
se do psaní pustíme už tento rok.
Souhlasila by Helena Vondráčková?
To nevím, já se jí neptal.
Občas zaslechnu slovní spojení „bavič Luděk Sobota“. Vám se to ale moc
nelíbí, jak jsem zaznamenal...

Britský herec Rowan Atkinson, známý
jako Mr. Bean, prozradil, že právě roli
přihlouplého starého mládence Beana
má ze všech nejméně rád, protože takový vůbec není. Měl z toho dokonce
deprese. Vadil vám někdy ten „komik“, se kterým jste spojený?
Ne, já naopak vždy komika hrát chtěl. Už
na fakultě jsem s tím měl s profesory problémy. Ti tenkrát vyžadovali, aby herec
uměl zahrát všechno. Oponoval jsem, že si
myslím, že když herec zahraje všechno,
tak nezahraje nic. Říká se, že komik zahraje vážnou roli vždycky, ale obráceně to nefunguje. Baví mě vážné role, ale raději
mám komedie, které jsou herecky těžší,
musíte lidi za každou cenu rozesmát. Vždy
jsem se bál chvíle, kdy bych je v jednom
okamžiku nerozesmál, to by byla tragédie.

Slovo bavič nesnáším a za baviče se nepokládám. Vždycky jsem obdivoval komiky
jako Charlieho Chaplina, Vlastu Buriana,
Voskovce a Wericha a miloval jsem grotesky. Tehdy slovo „bavič“ nikdo neznal.
Bavič může být i někdo, komu se dříve říkalo konferenciér, dnes třeba moderátor –
člověk, který mluví, občas plácá páté přes
deváté, humorné to moc není. To jsou asi
baviči, já mám raději slovo komik.
V říjnu jste dostal prezidentské vyznamenání a při výčtu vašich zkušeností
a dovedností zaznělo právě i slovo
„bavič“. Nenaštvalo vás to?
Máte pravdu, že když kancléř Mynář jmenoval mé profese a tituly jako magistr, režisér, scenárista, herec, tak řekl i slovo bavič. Nevím, jestli pan prezident ví, že
jsem na slovo bavič vůči své osobě alergický, a všiml si toho, nebo mu to někdo později řekl, ale každopádně když se ta vyznamenání předávala, tak vedle mne stojící
prezident Zeman se naklonil a pošeptal
mi: „Víte, já jsem taky bavič“. Ceny si velice vážím a nechápu lidi, kteří toto jedno
z nejvyšších vyznamenání odmítají, to je
podle mě neslušnost.

Mezinárodní dětská
pěvecká soutěž
pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

Finálový večer za doprovodu
Bon Art Pops Orchestra
v divadle Hybernia 21. 2. 2018
www.sanremojunior.cz
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MAĎARSKO – zájezdy s výlety

ZALAKAROS Hotel Karos Spa**** 12 590 Kč/osoba
Zájezdy s vyhlídkovou plavbou po Balatonu v ceně!

30. 6.–7. 7.

14. 7.–21. 7.
28. 7.–4. 8.
11. 8.–18. 8.
25. 8.–1. 9.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x snídaně, 6x večeře, 1x večeře
s ochutnávkou vína, 1x svačinový balíček v den odjezdu, vstup do hotelových
bazénů, 1x vstupenka do lázní Gránit, 1x masáž 15 min.,
výlet do Kesztehly s plavbou po Balatonu,
doprava, služby delegáta

www.hungariatour.cz

CK Hungariatour Písek
Harantova 1359
Tel.: 737 332 565

10 19. ledna 2018

Česká republika

Drsná realita
re
inspiruje ﬁlmaře
Martiin Finger coby vyšetřovatel kauzy vražedného alkoholu či třeba
Jiří Macháček
M
v roli komunistického rozvědčíka. Filmoví tvůrci letos přenesou
na televizní obrazovky a do kin příběhy založené na reálných událostech.
MACHÁČEK JAKO KOMUNISTICKÝ ŠÉF ROZVĚDKY

PIŠKULA POD BEZEDNÝMI KOŠI

Na podzim do českých kin zamíří Toman, snímek
o někdejším šéfovi zahraniční rozvědky, který byl
klíčovou postavou komunistického puče v roce 1948.
Do hlavní role Zdeňka Tomana obsadil režisér
Ondřej Trojan Jiřího Macháčka. „Šéf komunistické
rozvědky po druhé světové válce, zároveň Žid
a současně takový vekslák dané doby, prapodivná
postava, jeden z prvních komunistů vězněných
komunisty - tak mi ho Trojan popsal. To bych měl
hrát já, řekl jsem,“ vzpomínal na první seznamování
s postavou sám Macháček. V příběhu se objevuje
řada historických postav jako Jan Masaryk, Rudolf
Slánský či Klement Gottwald. Také další herecké
obsazení sází na zvučná jména. Ve filmu si zahráli
Marek Taclík, Jaroslav Plesl nebo Táňa Pauhofová.

Svého filmového zpracování se dočká také jedna sportovní
historická událost. Režisér Radim Špaček se pustil
do natáčení dramtu Zlatý podraz, které mapuje největší
senzaci v československém basketbalu. V roce 1946
vydobyla naše reprezentace dosud jediné prvenství
na evropském šampionátu ve Švýcarsku. Zdeněk
Piškula a další herci, kteří si ve filmu zahrají, museli
nacvičovat především dobovou hru. „Herci trénují
už od srpna. Tehdy se hrálo pomaleji, jinak se driblovalo,
jiné byly čáry na hřišti, prostě se snažíme
najít nějaký rozumný
kompromis mezi
historickou a současnou
podobou,“ říká režisér
Špaček.

Foto: Profimedia, Česká televize, T.H.A.

DŮLNÍ KATASTROFA
I S LANGMAJEREM

FIN
NGER V SOUBOJI
S VRAŽEDNÝM METANOLEM

Česká televize
na jaře odvysílá
dvoudílný film
Dukla 61 o největším
důlním neštěstí druhé
poloviny 20. století
vna
v ČSSR. Sedmého červ
roku 1961 se havířovský Důl
Dukla kvůli zanedbání bezpečnostních
pravidel a souhře nešťastných náhod stal
hořícím peklem, ve kterém našlo smrt
108 horníků. V hlavních rolích se objeví
Marek Taclík, Jiří Langmajer a Martha
Issová. Ta si zahrála manželku tehdejšího
revírníka na Dole Dukla Marii Šlachtovou.
„Když jsem se setkala se skutečnou Marií
Šlachtovou, pocit zodpovědnosti u mě
zesílil. Když se tragédie stala, vůbec se
o tom nemluvilo. Díky filmu se poprvé
mluví o 108 lidech, kteří v dole zahynuli,“
nechala se slyšet herečka.

Lukáš Vaculík, Veronika Freimanová
a Martin Finger se na jaře představí
v příběhu, jenž mapuje metanolovou kauzu.
Ta v roce 2012 zahýbala s celou republikou. Alkohol
vyrobený ze směsi etanolu a jedovatého metanolu zabil
v
bě
ěhem několika týdnů na tři desítky lidí. Snímek Metanol
z dílny České televize čerpá ze skutečných událostí, které
vyústily v jednu z nejostřeji sledovaných kriminálních afér
posledních let. „Díky setkání s vyšetřovateli jsem zjistil, jak
strašně komplikovaná byla práce na tomhle případu. Bojovali
s časem a umíral jeden člověk po druhém. Chytit toho chlapíka
byla jedna věc, ale usvědčit ho bylo nesmírně těžké. Za vším
stál jediný člověk,
kvůli kterému
bylo tolik mrtvých
a doživotně
poznamenaných,“
říká Martin
Finger, který si
zahrál jednoho
z kriminalistů.
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Menzies Aviation (Czech) přijme
Reklamačního pracovníka Požadujeme:
SŠ, znalost AJ slovem i písmem,
reprezentativní vystupování, spolehlivost,
čistý RT. Nabízíme práci ve stabilní úspěšné
mezinárodní společnosti, bohaté benefity,
Pracoviště: Letiště Václava Havla. Kontakt:
prg.hr@menziesaviation.com
Více na www.jobdnes.cz/detail/0P1WS7

Administrativa
Asistentka ředitele

Menz ies
Aviation
(Cz ec h), s.r.o.

Justice, právo, legislativa
Advokátní koncipient – obchodní, finanční…

23 000 - 25 000 Kč / měsíc

Expat Assistant part time, 20 hours/week, 110 czk/hour
Zákaznický konzultant se slovenštinou
Zákaznický konzultant s češtinou a angličtinou
K
di át
ká k
šti
Více na www.jobdnes.cz

Média, polygrafie
23 000 - 30 000 Kč / měsíc

Výrobní dispečer

Advokátní koncipient s AJ nebo NJ

Tiskař

Podnikový právník - vhodné i pro absolventy

Obsluha odvíjecí stanice tiskového stroje (rolař)

Právní poradce

Expedient (tiskárna Olomouc)

ů
Více na www.jobdnes.cz

ů
Více na www.jobdnes.cz

110 Kč / měsíc

Lednová inspirace z lékárny

INZERCE

JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ
STIMULACE IMUNITY1
Potřebujete v chladném zimním počasí nutně posílit
svou oslabenou imunitu?
Vyzkoušejte Imunit® 5PreveMax, dop
plněk stravy s obsahem 1vitaminu C, B6
B
a selenu pro přirozenou funkci imuniitního systému. Jeho složení je obohaceeno o kyselinu listovou, která pomáh
há
snižovat míru únavy a vyčerpání. Navvíc
se v přípravku rovněž nachází nukleottidy, získané ze sladkovodní řasy chloreelly, a beta-glukany z hlívy ústřičné. Cu
ucavé tablety s jahodovou příchutí díkky
své nové formě působí přímo na slizniici
v dutině ústní, a tím zajišťují rychlé pů
ů
ůsobení přítomných látek již po 5 minu
utách od užití!

STOP Suché
pokožce

Jsou vaaaš
ašee
uché,
u
ruce su
drsné
naté?
a šupin
Praská
ůže
vám ků
ou
na ruko
ou?
či noho
Vsaďtee
nopku!
na Kon
p

K

onopka díky svému složení
s vysokým podílem konopného
oleje (50 %), bambuckého másla
a šalvějí spolehlivě zvláčňuje, zjemňuje
a zklidňuje suchou a citlivou pokožku.
Konopka vytváří na kůži ochranný film,
jenž ji chrání proti vysušování a vzniku
prasklin, drsných, zarudlých nebo svědících míst. Certifikované přírodní složení
vyhovuje také nárokům péče o pokožku
s projevy atopie nebo lupénky.

ky
Bylinná mast na průdušk
V mrazivých prosincových dnech se kašel
a nachlazení vyhne pouze málokomu.
Proto je dobré se pořádně připravit. Vsaďte
na zaručeného pomocníka, zdravotnický
prostředek PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss®,
l
bylinnou mast, která je vyráběna podle originální
receptury legendárního švýcarského léčitele.
Konzistence masti s extrakty
z 10 léčivých bylin je na bázi
včelího vosku, jenž věrně kopívče
rujje funkci a účinek původního
živvočišného sádla. Obsahuje
sm
měs přírodních extraktů, které
usn
nadňují dýchání, a hydratač-

ních přísad pečujících o jakoukoliv pokožku. Obsažená eukalyptová silice rozpouští tuhé
hleny a uvolňuje ucpaný nos,
tymiánová silice usnadňuje vykašlávání usazeného hlenu z dýchacích cest a usnadňuje dýchá-

ní. Psí sádlo se tradičně maže
na hruď a záda, ale je možné
aplikovat menší množství také
pod nos a do oblasti spánků.
Navíc díky obsaženým hydratačním přísadám skvěle pečuje
o jakýkoliv typ pokožky.

Konec bezesným nocím
Máte problémy s usínáním nebo
se probouzíte unavení a cítíte se nevyspaní?
Špatný spánek je nejčastěji zapříčiněn nevhodnými
podmínkami pro spaní, stresem, nedostatkem
pohybu nebo nezdravým životním stylem.

P

oznejte sílu zdravého
spánku díky revoluční
novince, doplňku stravy NEOSPAN forte, který byl
vyvinut právě pro zlepšení
spánkové hygieny. Obsahuje
jedinečné extrakty z kozlíku,
mučenky, chmele a oleje z květu
pomerančovníku, jež usnadňují

usínání, zlepšují
u
kvalitu spánku
a omezují předčasné probouzení. Aby únavaa
rychleji odezně-la, je ve složení také hořčík a vi- NEOSPAN forte z vaší lékárny
taminy skupiny B, pro zklidnění je na přírodní bázi, tedy zcela
bezpečný a nenávykový.
od stresu a napětí.
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Česká republika

Dietní krůta chutná i s kokosem
Lehké a přitom univerzálně využitelné. Takové je krůtí maso, které je ale v našem jídelníčku stále za „popelku“
5plus2
■ V KUCHYNI
Krůtí ragú s ananasem
a pohanka s karotkou
Na 1 porci potřebujeme: 100 g krůtích
prsou bez kůže, 50 g čerstvého ananasu,
10 g olivového oleje, 70 g baby karotky,
30 g pohanky, 50 ml kuřecího vývaru.
Postup: Krůtí maso nakrájíme na tenké
nudličky. Kousky masa osolíme,
opepříme, orestujeme na oleji a podlijeme
kuřecím vývarem. Dusíme do změknutí
spolu s ananasem. Necháme ještě krátce
povařit. Pohanku uvaříme spolu s baby
karotkou ideálně například v parním hrnci.
Pohanku lze
ochutit čerstvým
oreganem nebo
třeba mátou, která
se k ananasu hodí.
Podáváme spolu
s krůtí směsí.
Zdroj: iDNES.cz

Krůtí bochánky pečené na cuketě

Krůtí karbanátky s koriandrem

Potřebujeme:
400 g krůtího masa,
5 větších žampionů,
čerstvou petrželovou
nať, mladou cuketu, sůl,
2 lžíce balsamikového
octa, 3 lžíce olivového
oleje. Na marinádu –
snítku rozmarýnu,
2 stroužky česneku, lžíci
citronu, olivový olej.
Postup: Maso naložíme
do připravené marinády
na několik hodin dopředu a skladujeme jej v chladu. Aby bochánek
držel tvar, použijeme formičky pro přípravu muffinů. Do každé
formičky vložíme 2 až 3 kolečka nasolené velmi mladé cukety
a zakápneme olivovým olejem. Přes cuketu položíme plátek krůtího
masa. Pro větší efekt je možné zbylou cuketu nastrouhat a ozdobit tak
krůtí maso. Naplněné formičky pečeme v pekáči přikryté alobalem, aby
se zachovala šťavnatost masa, 45 minut při 200 °C a poté přepneme
troubu na grilovací režim. S odstraněným alobalem pečeme dalších
15 minut, a to podle tloušťky plátků masa. Žampionovou přílohu
připravíme velmi jednoduše zhruba 10minutovým orestováním
nakrájených plátků žampionů na olivovém oleji, kam poté přidáme
balsamikový ocet, sůl a nasekanou petrželku.
Jitka Přichystalová

Potřebujeme: 400 g mletého krůtího masa z prsíček, 1 jarní
cibulku, hrst nasekaného čerstvého koriandru, 2 sušená rajčata
nakrájená na kostičky, šťávu z půlky citronu, sůl, pepř, olej.
Příloha – 1/2 lilku, 1 cuketu, asi 10 cherry rajčat, 1 papriku, 1 kukuřici.
Postup: Namleté krůtí maso smícháme s nasekanou jarní cibulkou,
přidáme pokrájený koriandr, sušená rajčata a vše zakápneme
citronovou šťávou. Směs osolíme a opepříme a zamícháme.
Z masové směsi vytvoříme širší placičky a na rozpáleném oleji
je z obou stran osmažíme. Jako přílohu vyzkoušejte restovanou
zeleninu osmahnutou na olivovém oleji.
Zdroj: iDNES.cz

Kokosové krůtí řízky
Potřebujeme: 1 čerstvý ananas, 2 vejce, kari, sůl, 4 krůtí řízky, 4 lžíce
celozrnné pšeničné mouky, 4 lžíce strouhaného kokosu, 2 lžíce oleje,
50 g přepuštěného másla, po 2 lžících medu a rakytníkové šťávy.
Postup: Z každé půlky ananasu odřízneme plátky. Zbytek pokrájíme
na kousky a rozmixujeme. Vejce rozšleháme s kari a osolíme. Řízky
opláchneme studenou vodou a osušíme. Pak obalíme postupně
v mouce, vejci a strouhaném kokosu. Smažíme v rozehřátém oleji
a 30 g přepuštěného másla po obou stranách asi 6 minut.
Na zbývajícím másle opečeme plátky ananasu dozlatova.
Řízky i ananas vyjmeme z pánve. Pyré zalijeme vypečenou šťávou,
medem a rakytníkovou šťávou a necháme přejít varem.
Řízky podáváme s ananasovými plátky a pyré.
Zdroj: Labužník.cz
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Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou.

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

Utajovaná PRAVDA
kterou jsme neměli

NIKDY SLYŠET

Autoři přinášejí šokující informace o nemocech mocných mužů. Měl
francouzský prezident v době své funkce rakovinu? Vládnul Ronald Reagan
největší armádě světa s alzheimerem ? Zemřel Klement Gottwald na devastující
syfilis? Proč poradci prezidenta Zemana rychle rozpustili lékařské konzilium a
úzkostlivě tají jeho lékařskou zprávu?

t:
e
h
c
o
Pin státník,
ný
c
o
át.
m
t
s
Ne
ý
cn
nemo

Zema
Kdo si za n:
hr
životem ává se
našeho
preziden
ta?

Mitterand:
Nádor se značkou
“přísně tajné”!

Gottwald:
oroba
h
c
í
n
v
la
h
o
P
ou
si vybrala sv
krutou daň!

Reagan:
Několik let ho
poradci vodili
jako loutku.

Cena 250 Kč

Nyní jen za

99Kč
pouze do konce ledna

Objednávejte na www.nemocimocnych.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Sedm desetiletí s Helenou
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

JOSEF VLČEK

S

půlročním zpožděním oslaví Helena
Vondráčková 20. ledna v pražské
O2 areně své 70. narozeniny a také
téměř 55 let na hudební scéně. Projděte se s
námi tím nejdůležitějším z její hudební historie.

60. léta: Průkopnice
Nebylo jí ještě ani 17 a už vyhrála v dubnu
1964 soutěž Hledáme nové talenty. Ještě
v témže roce měla své první hity Červenou
řeku a Mám ráda cestu letní. Po nich začala
do éteru sázet jednu úspěšnou píseň za druhou. Zpočátku byly inspirovány americkým folkovým revivalem, později se většinou ve spolupráci s Václavem Neckářem
pokoušela dát českou tvář nově se rodícímu
country&western. Od tehdejších hvězd se
vyžadovala univerzálnost, takže se bez problémů pouštěla i do lidovek, šansonů a jako
členka tria Golden Kids zkoušela i náročnější popové songy. V roce 1965 získala svého
jediného Zlatého slavíka. Později k němu
za svou dlouholetou kariéru připojila ještě
11 slavíků stříbrných a 16 bronzových.

70. léta: Královna popu
Po konci Golden Kids se Helena vydala
znovu na sólovou dráhu, na níž uplatnila
svou schopnost zazpívat skoro každý hudební styl. Byla doma v kabaretních písních, ve středoproudém popu, pop rocku
a dokonce i v černošském soulu. Všem stylům dokázala vtisknout svou tvář. Ať to
byla píseň přejatá nebo původní, vždy byla
vnímána jako píseň Heleny Vondráčkové.
Výrazně se podílela i na stylu, kterému se
dnes začíná říkat czech pop, mixu slovanské a německé hudební kultury s angloame-

rickou populární hudbou. Písně jako Malovaný džbánku, Lásko má, já stůňu nebo
Fanfán jsou těmi nejlepšími příklady.

80. léta: Swing i disko
V 80. letech působila trochu rozpolceným
dojmem. Jako televizní hvězda vytvořila spolu s Jiřím Kornem nebo s Orchestrem Gustava Broma dokonalé retro swingu. Stala se
z ní i obdivovaná stepařka. Oproti tomu jí nebyla cizí ani uhlazenější podoba evropské
diskotékové hudby. K tomu nejlepšímu, co
u nás v této oblasti vzniklo, patří česká verze
slavného hitu od skupiny ABBA, A ty se
ptáš, co já. Taneční éra Heleny Vondráčkové vyvrcholila písní Sladké mámení z filmu
S tebou mě baví svět. Je pozoruhodné, že se
skladba ujala až více než deset let poté, co
byl snímek uveden do kin.

90. léta: Muzikálová diva
Na začátku 90. let se staré generaci popových hvězd dočasně přestalo dařit, ale Helena si našla svůj nový hudební svět. Stala se
muzikálovou divou a na její výkon v Bídní-

cích se pěly ódy. Ostatně k její nové roli
„české Barbary Streisand“ přispělo i zdařilé album broadwayských muzikálových
melodií. Veřejnost ji začala vnímat také
jako zpěvačku českých Vánoc – její dvě vánoční desky jsou dnes už klasika. Na konci
desetiletí se vrátila k taneční hudbě. Skladba Já půjdu dál naznačila, že disko, teď už
v retro podobě, jí stále vyhovuje nejvíc.

Nultá léta: Comeback
V roce 2000 prožila Helena Vondráčková
neuvěřitelný comeback. Možná dokonce
největší v historii české populární hudby.
Přičinilo se o to album Vodopád. Z něj pocházející píseň Dlouhá noc se stala největším českým hitem celého desetiletí. I když
se její následující dráha zdála být často společensky konfliktní, držela si pak i nadále
svou popularitu. A všechno by klidně pokračovalo dodnes, kdyby byl dostatek autorů, kteří pro ni dovedou napsat tak silné
písně jako byla Dlouhá noc. Ale i tak má
Helena podle statistik Rádia Impuls na
svém kontě přes šedesát trvalek, jak se
říká hitům, které neodvál čas.

INZERCE

ODLEHČETE
VAŠEMU PODNIKÁNÍ
S PROGRAMEM PODPORY
Nový kurz LN od 2. února

ÚSPORY

ENERGIE
0%

ÚVĚRY PRO PODNIKATELE ZA
FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

www.mpo.cz

www.cmzrb.cz

PŘIJÍMAČKY
na střední školy

Komplexní příprava na jednotné
přijímací zkoušky cermat





Předplatné
na 5 týdnů
za 420 Kč

pro žáky 5. a 9. tříd
jak se naučit odpovídat na otázky používané v testech CERMAT
nejdůležitější témata z českého jazyka a matematiky
výklady látky, časté chyby, procvičování, opakovací testy

Objednávejte na 225 555 533 nebo na
www.lidovenoviny.cz/prijimacky.
Nabídka platí do 31. 1. 2018.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. ledna 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.35 Jablíčko z laciného kraje 7.15 Královská
ozvěna 8.20 Gejzír 8.50 Panství Downton VI
9.40 Naděje má hluboké dno 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Události
v regionech plus 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Tři princezny tanečnice 13.55 Cesta do pekla a zpátky
14.30 Tetička 15.55 Dopis psaný španělsky
17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.05 Lišákoviny 6.20 Oggy a Škodíci V (35)
6.30 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (9)
6.55 Milesova vesmírná dobrodružství (22)
7.20 Kačeří příběhy (57, 58) 8.05 Lví hlídka (2)
8.30 Jack. Komediální drama (USA, 1996)
10.30 Jak překazit svatbu 12.10 Volejte Novu
12.50 Víkend 13.50 Poslední píseň 15.55
Nesnesitelná krutost. Komedie (USA, 2003)
17.45 Sněhurka a sedm trpaslíků. Animovaný
film (USA, 1937) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ninjago VI (7) 6.45 Ferda Mravenec (39)
7.35 M.A.S.H (20) 8.05 Autosalon 9.20 Prima
Partička 10.20 Máme rádi Česko 12.00
Mordparta II (1) 13.20 Ano, šéfe! 14.30 Vraždy
v Midsomeru VII. Kriminální seriál VB (2003).
Hrají: J. Nettles, J. Hopkins a další. Režie
P. Smith 16.45 Naše dovolená a jiné pohromy.
Komedie (VB, 2014). Hrají: D. Tennant,
R. Pikeová, B. Connolly a další. Režie G. Jenkin
a A. Hamilton 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.35 Soudní síň 7.25 Poldové v akci

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

KRIMINÁLNÍ

8.25 Soudní síň – cz 9.30 Interaktivní teleshopping
10.30 Žena z mých snů 12.20 Stříbrná pila (3/6)
13.40 Vlci (5, 6), dramatický seriál (SR, 2017) 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (3), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.05 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

NEDĚLE 5.45 Noviny 6.25 Soudní síň 7.20 Síla

naděje 9.30 Interaktivní teleshopping 10.30
Poslední Den nezávislosti 12.15 Dlouhá míle (3),
seriál (ČR, 1989) 14.00 Slaměný klobouk, komedie
(ČR, 1971) 15.50 Nová zahrada 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 99 franků, komedie
(Fr., 2007) 0.50 Nová zahrada

PONDĚLÍ 7.45 Experti 8.40 Interaktivní tele-

shopping 9.40 Rodinné záležitosti 11.00 Ve jménu
zákona (88/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Panelák 13.50 Divocí koně II (40/68) 15.00 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Slaměný klobouk 22.10 Síla naděje 0.25 Ve
jménu zákona (88/131)

ÚTERÝ 7.05 Soudní síň 8.05 Poldové v akci

20.00 Zázraky přírody
21.10 Šejdrem
Komedie (ČR, 2009)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Kon-Tiki
Koprodukční film (Nor., 2012)
0.40 Manéž Bolka Polívky
1.50 Banánové rybičky
2.20 Sama doma
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Zahrada je hra

20.20 Harry Potter a relikvie smrti –
část 2
Dobrodružný film (USA/VB,
2011). Hrají D. Radcliffe,
E. Watsonová, R. Grint. Režie
D. Yates
22.35 Světová invaze
Akční film (USA, 2011)
0.45 Cizinec v nás
Thriller (USA, 2013)
2.15 Poslední píseň
4.20 DO-RE-MI
5.05 Novashopping

20.15 Maigret a noc na křižovatce
Krimifilm (VB, 2017). Hrají
R. Atkinson, T. Wlaschiha,
K. McNally a další. Režie
S. Hardingová
22.15 Elitní zabiják
Akční film (USA, 2014). Hrají B.
Willis, J. Patric, J. Cusack a další.
Režie B. Miller
0.10 Strážce hranice
Thriller (USA, 2008).
Režie I. Florentine
2.05 Vraždy v Midsomeru VII

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.05 Firefly (14) 8.05 13. okrsek (10) 9.00 Top Gear
VII 10.10 Re-play 10.45 Pevnost Boyard (3) 11.50
Pevnost Boyard (4) 12.50 Simpsonovi (13) 13.20
Simpsonovi II (1-3) 14.50 Záhada Severního moře
17.55 Simpsonovi II (4) 18.30 Simpsonovi II (5)
18.55 Simpsonovi II (6) 19.30 Simpsonovi II (7)
20.00 Velcí bratři, komedie (USA, 2008) 22.10
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013) 0.15
Grimm V (9), fantasy seriál (USA, 2016)

5.25 Nová cestománie 5.50 Piráti ze Silicon Valley
7.20 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 8.55
Mentalista IV (16, 17) 10.35 Námořní vyšetřovací
služba VIII (15, 16) 12.40 Nahlas a naplno 14.55
V tom domě straší! 16.25 Neuvěřitelná cesta 17.50
Iron Man 2, akční film (USA, 2010) 20.00 Zbožňuju
prachy!, komedie (USA, 2006) 21.40 Dopisy
z Iwodžimy, válečný film (USA/Jap., 2006) 0.15
Equalizér, akční film (USA, 2014)

8.15 Ninjago VI (7) 8.45 Ferda Mravenec (39) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Vítejte doma V (25)
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma V (26) 13.20 Jeremiah Johnson, western
(USA, 1972) 15.45 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 17.45
Pistole sedmi statečných, western (USA, 1969)
20.00 Zelená jako smaragd, fantasy film (N, 2014)
22.25 Hon na žraloka, akční film (Kan., 2015) 0.20
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013)

SÉRUM PRAVDY

9.05 Interaktivní teleshopping 10.05 Soudní síň –
CZ 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 14.55 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci 21.25 Poslední Den nezávislosti 23.25
Dr. Stefan Frank 0.25 Ve jménu zákona

STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Interaktivní
teleshopping 10.00 Soudní síň – CZ 11.00 Ve jménu
zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák
13.50 Divocí koně II 15.00 Soudní síň 17.55 Poldové
v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 22.30 Dr. Ludsky 23.40
Dr. Stefan Frank 0.40 Ve jménu zákona (90/131)
ČTVRTEK 7.00 Soudní síň 8.00 Poldové v akci

9.00 Interaktivní teleshopping 10.00 Soudní síň –
CZ 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.45 Divocí koně II 15.00 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (8) 21.20 Nová republika 23.30
Dr. Stefan Frank (73) 0.30 Ve jménu zákona

PÁTEK 9.00 Interaktivní teleshopping 10.00

Soudní síň – CZ 11.00 Ve jménu zákona 12.00
Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50 Divocí
koně II 15.00 Soudní síň 18.00 Poldové v akci 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila 21.25
Bučkovi – slunce, seno, vesnice 22.55 Experti 23.45
Dr. Stefan Frank 0.50 Ve jménu zákona
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neděle 21. ledna 2018
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.30
17.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.25 Stokoruna
6.35 Tetička 8.00 Úsměvy Vlasty
Fialové
8.40
Nevěsta
9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (3/13)

6.00 Lišákoviny
6.10 Oggy a Škodíci V (36)
6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(10)
6.45 Milesova vesmírná dobrodružství
(23)
7.10 Kačeří příběhy (59, 60)
7.55 Lví hlídka (3)
8.15 Krok za krokem IV (1)
8.40 O šesti labutích
10.20 Zpověď americké nevěsty
12.05 Casper
13.50 Dům za všechny peníze
15.35 Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
17.10 Okrsek 49
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989)
22.25 Střepiny
22.55 Skandální odhalení
1.20 Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
2.45 Kriminálka Miami IX (22)
3.25 Volejte Novu
4.10 DO-RE-MI
4.55 Novashopping

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Pohádka z větrného mlýna
Berenika
Pozdní léto
Příběhy slavných... Dana Medřická
Zlatí úhoři
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Rudý kapitán
Thriller (ČR/SR, 2016)
22.10 168 hodin
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Pátek čtrnáctého
TV film (ČR, 2003)
0.15 Mladý Montalbano
2.15 Banánové rybičky
2.55 13. komnata Vítězslava Jandáka
3.20 Sváteční slovo básníka
Jaromíra Šlosara

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (8)
Ferda Mravenec (40)
M.A.S.H (21)
Přírodní vesmír (8)
Prima ZOOM Svět
1890 (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VII
Discopříběh
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl a další. Režie J. Vejdělek
22.55 Očima Josefa Klímy
23.45 Štvanec
Akční thriller (USA, 2003)
1.45 Přírodní vesmír (8)
2.50 Vraždy v Midsomeru VII
Král rybář. Krimiseriál
(VB, 2003)
4.25 Máme rádi Česko

5.35 Nahlas a naplno 7.35 Sedmikráska 8.35 Jak
překazit svatbu 10.10 Neuvěřitelná cesta 12.05
V tom domě straší! 13.35 Zbožňuju prachy! 15.15
Pohřešovaní II (15-17) 17.45 Harry Potter a relikvie
smrti – část 2 20.00 Exploze, akční krimithriller
(USA, 1992) 21.30 Síly temna, akční film (USA,
2006) 23.20 Světová invaze, akční film (USA, 2011)

6.25
6.50
7.20
7.55
9.00
9.30
11.00
11.55
12.50
13.40
14.45
16.55
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Prima cool
5.00 Autosalon 7.05 Firefly (15) 8.00 13. okrsek (11)
9.00 Top Gear VII 10.15 Těžká dřina 10.50 Pevnost
Boyard (5) 11.50 Pevnost Boyard (6) 12.55
Simpsonovi II (4-7) 14.55 Lincoln 17.55 Simpsonovi II
(8) 18.30 Simpsonovi II (9) 18.55 Simpsonovi II (10)
19.30 Simpsonovi II (11) 20.00 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 22.35 Exorcista (2) 23.35
Vikingové (3) 0.35 Grimm V (10)

Prima Max
8.45 Ninjago VI (8) 9.10 Ferda Mravenec (40) 9.40
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Vítejte doma V (26)
11.55 Mňam aneb Prima vařečka 12.25 Vítejte doma
V (27) 13.20 Pistole sedmi statečných 15.40 Zelená
jako smaragd 18.05 Podezření pana Whichera:
Společensky nepřijatelné 20.00 Baba na zabití
21.55 Elitní zabiják, akční film (USA, 2014) 23.50
Štvanec, akční thriller (USA, 2003)

pondělí 22. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(3/10) 9.50 Stokoruna 10.00 168
hodin 10.35 Zlatí úhoři

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Parádní číslo
14.55 V Praze bejvávalo blaze
15.50 To je vražda, napsala VIII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (3/22)
21.05 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Ve jménu vlasti VI
0.35 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.50
9.05
10.00
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.30
23.25
0.15
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3385)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (127)
Mentalista IV (18)
Mentalista IV (19)
Kriminálka Miami X (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3386)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (27)
Kriminálka Anděl (3)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (2)
Vražedná čísla VI (11)
Mentalista IV (18, 19)
Kriminálka Miami X (1)
Střepiny

6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (9)
Ferda Mravenec (41)
M.A.S.H (22-24)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (20)
Doktor z hor: Nové příběhy III (18)
Návrat komisaře Rexe XIII (1)
Návrat komisaře Rexe XIII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (67)
Ano, šéfe!
Naše dovolená a jiné pohromy
Komedie (VB, 2014)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (1)
Návrat komisaře Rexe XIII (2)
Rosamunde Pilcher:
Na křídlech lásky

6.25 Zbožňuju prachy! 7.55 Casper 9.40 Jack 11.45
Teleshopping 12.10 Dům za všechny peníze 13.55
Teleshopping 14.15 Nesnesitelná krutost 16.05 Iron
Man 2 18.25 Sněhurka a sedm trpaslíků 20.00
Rodinné hříchy, drama (USA/Kan., 2004) 21.50
Velmi nebezpečné známosti 2, drama (USA, 2000)
23.30 Síly temna, akční film (USA, 2006)

Prima cool
9.55 Americký chopper III (15) 10.55 Top Gear VII
12.05 Futurama V (7) 12.35 Simpsonovi II (8-11)
14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.40 Futurama V
(8) 16.05 Americký chopper III (16) 17.05 Top Gear
VII 18.15 Simpsonovi II (12-15) 20.15 Teorie velkého
třesku XI (3) 20.50 Simpsonovi XXIX (3) 21.20
Teorie velkého třesku VII (2, 3) 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper III (16) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.15 Ferda Mravenec (41) 9.45 Zpravodajství FTV
Prima 11.05 Vítejte doma V (27) 11.55 Mňam aneb
Prima vařečka 12.25 Vítejte doma V (28) 13.25
Podezření pana Whichera: Společensky nepřijatelné 15.25 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
17.50 Hitchcock 20.00 Dva v tom, romantická
komedie (USA, 1995) 22.15 xXx, akční film (USA,
2002) 0.50 Baba na zabití

úterý 23. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Parádní číslo 10.35 Dopis
psaný španělsky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Alimenty
14.15 V Praze bejvávalo blaze
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 7 dní hříchů
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Ve jménu vlasti VI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kde bydlely princezny
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.50
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3386)
Specialisté (27)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (128)
Mentalista IV (20, 21)
Kriminálka Miami X (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3387)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (785)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (3)
Vražedná čísla VI (12)
Mentalista IV (20, 21)
Kriminálka Miami X (2)
Krok za krokem IV (3)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.20
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.55
3.00
4.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (10)
Ferda Mravenec (42)
M.A.S.H (24-26)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Zeptej se srdce
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (21)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (71)
Mordparta II (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Rosamunde Pilcher:
Zeptej se srdce
Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)

5.00 Neuvěřitelná cesta 6.15 O šesti labutích 7.55
Mentalista IV (18, 19) 9.35 Rodinné hříchy 11.45
Poslední píseň 14.00 Policejní akademie 3: Znovu
ve výcviku 15.30 Harry Potter a relikvie smrti – část 2
17.50 Okrsek 49 20.00 Milionový nadhazovač,
drama (USA, 2014) 22.20 Boží vzkaz, drama (USA,
2010) 0.10 Velmi nebezpečné známosti 2

Prima cool
9.00 Top Gear VII 10.10 Americký chopper III (16)
11.15 Teorie velkého třesku XI (3) 11.45 Simpsonovi
XXIX (3) 12.10 Futurama V (8) 12.40 Simpsonovi II
14.40 Teorie velkého třesku VII 15.35 Futurama V
6.00 Americký chopper III (17) 17.00 Top Gear VII
18.15 Simpsonovi II 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší z Británie 21.20 Teorie velkého třesku VII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.20 Ninjago VI (10) 8.45 Ferda Mravenec (42)
9.20 Zpravodajství FTV Prima 10.55 Vítejte doma V
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma V (29) 13.20 Hitchcock 15.30 Účastníci
zájezdu, komedie (ČR, 2006) 18.05 Maigret a noc
na křižovatce, krimifilm (VB, 2017) 20.00 Den poté,
katastrofický film (USA, 2004) 22.40 Do třiceti
minut, krimikomedie (USA, 2011) 0.20 Dva v tom

středa 24. ledna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VIII
9.45 Doktor Martin 10.30 Alimenty
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Typicky ženská reakce
15.10 Trumfy Miroslava Donutila
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vzteklina (3/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (3/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Krásný čas
23.35 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Hobby naší doby
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.55
0.40
2.10
2.55
3.20
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3387)
Ordinace v růžové zahradě 2 (785)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (129)
Mentalista IV (22, 23)
Kriminálka Miami X (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3388)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013)
Vražedná čísla VI (13)
Mentalista IV (22, 23)
Kriminálka Miami X (3)
Krok za krokem IV (4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (129)

6.05
6.35
7.20
9.20
10.15
12.10
12.20
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
3.00
4.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (1)
Ferda Mravenec (43)
M.A.S.H (26-28)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (22)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)
Návrat komisaře Rexe XIII (5, 6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (68)
Spadly z Marsu. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (5, 6)
Rosamunde Pilcher:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)

5.40 Sněhurka a sedm trpaslíků 7.05 Mentalista IV
(20, 21) 8.45 Pohřešovaní II (15-17) 11.40
Nesnesitelná krutost 13.50 Zpověď americké
nevěsty 15.35 Milionový nadhazovač 17.50 Velký
skok 20.00 Lidé jako my, komediální drama (USA,
2012) 22.15 Celeste a Jesse navždy, komedie (USA,
2012) 0.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)

Prima cool
10.05 Americký chopper III (17) 11.05 Top Gear
speciál: To nejlepší z Británie (3) 12.20 Futurama V
12.50 Simpsonovi II 14.50 Teorie velkého třesku VII
15.40 Futurama V 16.05 Americký chopper III
17.00 Top Gear VIII 18.15 Simpsonovi II 19.45
Simpsonovi III (1) 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VIII (12) 21.20 Teorie velkého třesku VII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.35 Ninjago VII (1) 9.05 Ferda Mravenec (43) 9.30
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Vítejte doma V (29)
12.00 Mňam aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte
doma V (30) 13.35 Veterinář vyšetřuje: Tajemství
Estonie 15.35 Den poté 18.10 Ohnivá zkáza 20.00
Rozvod po francouzsku, romantická komedie
(Fr./USA, 2003) 22.25 Smrtící hadohlavci, horor
(USA, 2014) 0.20 Do třiceti minut

čtvrtek 25. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 F. L. Věk (3/13) 10.45
Příběhy slavných... Dana Medřická
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vrátný
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.25
1.15
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3388)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (130)
Mentalista IV (24)
Mentalista V (1)
Kriminálka Miami X (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3389)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
Prásk!
Náhlá smrt
Akční film (USA, 1995)
Mentalista IV (24)
Mentalista V (1)
Kriminálka Miami X (4)
Prásk!

6.05
6.35
7.20
9.20
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.55
2.00
3.05
4.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (2)
Ferda Mravenec (44)
M.A.S.H (28-30)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Láska na obzoru
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (23)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (7, 8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (72)
Prima Partička
Berlínská mise (9)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (7)
Návrat komisaře Rexe XIII (8)
Rosamunde Pilcher:
Láska na obzoru
Romantický film (N, 2010)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)

5.15 Pohřešovaní II (15-17) 7.20 Mentalista IV (22,
23) 9.00 Velký skok 11.30 Pomsta ženy středního
věku 13.40 Okrsek 49 15.50 Lidé jako my 17.55
Slunce, seno a pár facek 20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (17, 18), krimiseriál (USA, 2010)
21.50 Gloria, krimidrama (USA, 1999) 23.50 Zpátky
do ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
9.00 Top Gear VIII 10.10 Americký chopper III 11.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15
Futurama V 12.45 Simpsonovi II 14.15 Simpsonovi
III 14.45 Teorie velkého třesku VII 15.40 Futurama V
16.00 Americký chopper III 17.00 Top Gear VIII
18.15 Simpsonovi III 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII 22.20 Street Fighter: Poslední
boj 0.20 Americký chopper III (19)

Prima Max
8.40 Ninjago VII (2) 9.05 Ferda Mravenec (44)
9.35 Zpravodajství FTV Prima 11.15 Vítejte doma V
(30) 12.05 Mňam aneb Prima vařečka 12.35 Vítejte
doma V (31) 13.40 Naše dovolená a jiné pohromy
15.40 Ohnivá zkáza 17.35 Rozvod po francouzsku
20.00 Dva muži hlásí příchod, komedie (ČR, 1975)
22.00 Stigmata, horor (USA, 1999) 0.15 Smrtící
hadohlavci, horor (USA, 2014)

pátek 26. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Vrátný 10.00 Doktor Martin
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Už vám není dvacet, paní Bláhová
15.45 Cestománie
16.15 Měsíc s dýmkou
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 Četnické humoresky (21/39)
21.10 13. komnata Josefa Dvořáka
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.15
Na forbíně TM
1.55 Žiješ jenom 2x

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
0.35
2.05
3.05
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3389)
Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (131)
Mentalista V (2, 3)
Kriminálka Miami X (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3390)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Iron Man 3
Akční dobrodružný film
(USA/Čína, 2013)
Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003)
Mentalista V (2, 3)
Kriminálka Miami X (5)
Krok za krokem IV (5)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.20
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.50
0.50
1.50
2.45
4.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (3)
Ferda Mravenec (45)
M.A.S.H (30-32)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (24)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
Návrat komisaře Rexe XIII (9, 10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (4)
Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (9)
Návrat komisaře Rexe XIII (10)
Rosamunde Pilcher:
Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)

5.50 Milionový nadhazovač 7.50 Mentalista IV (24)
8.40 Mentalista V (1) 9.30 Zavěste, prosím 11.40
Lidé jako my 14.10 Rocketeer 16.10 Námořní vyšetřovací služba VIII (17, 18) 17.50 Detektivové
z Hollywoodu 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Dvojnásobná vražedkyně Lizzie
Bordenová 23.30 Gloria, krimidrama (USA, 1999)

Prima cool
7.40 Hvězdná brána V (2) 8.55 Top Gear VIII 10.00
Americký chopper III (19) 11.05 Autosalon 12.15
Futurama V (11) 12.45 Simpsonovi III (2-5) 14.45
Teorie velkého třesku VII (8, 9) 15.40 Futurama
V (12) 16.00 Americký chopper III (20) 17.00 Top
Gear VIII 18.15 Simpsonovi III (6-9) 20.15 Kurýr 2
22.05 Divoký grizzly 0.00 Americký chopper III
1.00 Killjoys: Vesmírní lovci II (10)

Prima Max
8.50 Ninjago VII (3) 9.20 Ferda Mravenec (45)
9.50 Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma
V (31) 12.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.55
Vítejte doma V (32) 13.55 Cizí minulost 15.50 Láska
jako z románu 17.45 Velký, komedie (USA, 1988)
20.00 Hájili jsme hrad, válečný film (USA, 1969)
22.15 Street Fighter: Poslední boj, akční film (USA,
1994) 0.25 Stigmata, horor (USA, 1999)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Zdeňka Kollarová (64)

Je v důchodu, už ovdověla, má tři děti a žije
v rodinném domě s přítelem. Případnou výhru by ráda utratila za
cestování. Mezi její oblíbená jídla patří vepřo
knedlo zelo a vývary. V jídle není vybíravá, nikdy by ale nesnědla brouky. Miluje moře a ráda si přečte pěknou knihu.

Úterý: Markéta Prášilová (16)

Studuje střední školu
multimediální a propagační tvorby. Je vegetariánka. Žije ve vilové čtvrti na Praze 5
v bytě s maminkou a
třemi sourozenci. Pokud vyhraje, část peněz věnuje na charitu a za zbytek natočí videoklip s kamarádkou, se kterou rapuje. Má ráda špagety, brokolici a vegetariánské párky,
maso už od dětství vůbec nejí. Nesnáší
také marcipán, řepu, celer a petržel.

Středa: Tereza Brabcová (22)

Dělá v rodinné reklamní agentuře. Žije s přítelem v bytě v Rakovníku. Pokud vyhraje,
pořídí si do kuchyně
vysněný robot. Mezi
její koníčky patří cvičení, výlety a nakupování. Má ráda
špagety s česnekem a medailonky z hovězí svíčkové. Nesnáší houby a játra.
Doufá ve výhru.

Čtvrtek: Lubomír Melko (25)

Podniká v pojišťovnictví a autodopravě a
také studuje obchodní
akademii. Pochází z
Moravy. Pokud vyhraje, pojede s přítelkyní
na dovolenou. Rád
chodí boxovat a pak relaxovat do sauny. Jeho velkým koníčkem je hudba, Lubomír je také dýdžej. Má rád rizoto, těstoviny, maso a lehká jídla nebo také indickou kuchyni. Nesnáší mořské plody
a vepřový jazyk. Těší se na dobrou zábavu a nové zkušenosti.

Pátek: Martina Cibulková Měkutová (29)

Je na mateřské dovolené, s partnerem má patnáctiměsíčního syna.
Zároveň studuje druhou střední školu a snaží se získat praxi v grafice, aby se této profesi mohla po mateřské věnovat profesionálně. Dosud se živila jako fotografka
na volné noze. Pokud vyhraje, zaplatí si
školné a pojede s rodinou na výlet. Snaží se jít synovi příkladem, doma jí proto
hodně zeleniny a ovoce. Mezi její oblíbená jídla patří babiččina bílá polévka a
maminčiny perníčky. Nesnáší dršťkovou polévku a prdelačku.

Česká republika

Se zavázanýma očima
První premiérové
Prostřeno! v roce 2018
se odehraje v Praze
a Středočeském kraji.
ČR | Od pondělí se v pořadu Prostřeno!
na televizi Prima utkají čtyři ženy a jediný muž. Dvě hostitelky od sebe dělí
skoro půlstoletí, benjamínkem pořadu
je navíc vegetariánka. Teenagerka Markéta šokuje tím, že kolegům nepodá
ruce – má prý panický strach z virů, mikrobů a bakterií. Ale v jejím doupátku to
nijak sterilně nevypadá, spíš naopak.
Nejlepší hostitel vyhraje 60 tisíc korun. K další odměně 10 tisíc korun dopomohou svými hlasy diváci, kteří mohou
ze soutěžících vybrat toho, jenž se jim
nejvíce líbí. A s prázdnou neodejde ani
jeden z hlasujících diváků, který si rovněž odnese 10 tisíc korun. Dívejte se na
premiérové Prostřeno! a hlasujte!
V pondělí paní Zdeňku překvapí, kolik mladých děvčat se v kuchyni jejího
hezkého domu se zahrádkou sejde. Těžkou hlavu jí způsobí Markéta sdělením,
že je vegetariánka. Vývar ani škvarkové
placky nejí. Nezůstane úplně hladová,
nakonec si dá i přílohy ke stehnům z husokachny, což jsou dva druhy výborných domácích knedlíků a zelí.

Soutěžící si u Martiny vyzkoušejí pocity nevidomých při jídle.
V úterý mladičká studentka fotografie Markéta svoje jídla nejí a jen se na
hosty spíš mlčky dívá. To atmosféře u
stolu nepřidá, hosté jsou z toho rozpačití a také se moc nenajedí.
Tereza se ve středu předvede jako šikovná kuchařka a pozorná hostitelka,
po včerejšku je to příjemná změna. Hovězí vývar s domácími nudlemi je ověřená klasika a téměř sázka na jistotu, stejně jako panenka na hlavní chod.
Na večeři u jediného muže týdne,
podnikatele Lubomíra, jsou dámy hodně zvědavé. Hostitel ve čtvrtek vsadí na
moderní a světovou kuchyni. Kritika ho
ale dorazí. Hlavní chod skoro nikomu
nechutná. Tagliatelle s bazalkovým pes-

FOTO | FTV PRIMA

tem jsou přijaty dobře a může je i Markéta, ale velký steak z tuňáka, obalený
v sezamu, dámy zklame. Sezam je prý
hořký a tuňák také dost studený, no docela katastrofa.
Martina během páteční večeře hostům zinscenuje pocity některých postižených lidí. Takže čočkovo-těstovinový salát s polníčkem budou jíst kolegové poslepu, se zavázanýma očima, aby
si uvědomili, jak se při jídle cítí nevidomí. A na hlavní chod má hostitelka připravené kolíčky na prádlo, to aby si soupeři uvědomili, jaké to je, když ztratíte
čich. Přistoupí soutěžící na její hru? Sledujte premiérové Prostřeno! každý všední den v 17.50 a hlasujte!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Avokádo s tuňákem a domácí škvarkové placky

nout. Pak tvoříme malé bochánky, které
opět chvíli necháme kynout, poté je
dáme na plech vyložený pečicím papírem. Z bochánku uděláme placky, na
nich nakreslíme slabé mřížky, nakonec
dle chuti osolíme a pečeme do zlatova.
Tagliatelle s bazalkovým pestem
a tuňák v sezamové krustě

Ingredience: 4 avokáda, 3 plechovky
tuňáka v oleji, 1 rajče, česnek, 1 červená cibule, 1 citron, sůl, pepř, bylinky
dle libosti. Škvarkové placky: 700 g
hladké mouky, 300 g pokrájených škvarků, 30 g droždí, troška mléka (na kvásek), 3 malé vařené brambory ve slupce, 1 vejce, ořech sádla. Postup: Zralá
avokáda rozpůlíme, vyndáme pecky,
opatrně vydlabeme dužinu, kterou vidličkou rozmačkáme s okapaným tuňákem z plechovky, dochutíme a slupky
uchováme. Směs nandáme zpět do slupky z avokáda jako do mističky, necháme v chladu ztuhnout a před podáváním
ozdobíme rajčetem a petrželkou. Škvarkové placky: Uděláme si kvásek, pak
přidáme vajíčko, mouku, teplé škvarky
i se sádlem, nastrouháme vařené loupané brambory. Těsto propracujeme tak,
aby se nám nelepilo, a necháme je vyky-

Ingredience: 2 balení širších nudlí
tagliatelle, bazalka, parmazán, piniové
oříšky, olivový olej, tuňák, sezam, máslo, pepř, sůl. Postup: Do mixéru dáme
bazalku, parmazán, oříšky, olivový olej
a rozmixujeme. Vytvoříme domácí pesto. Ve velkém hrnci s osolenou vodou
uvaříme tagliatelle, když jsou hotové,
přidáme pesto a zamícháme. Tuňáka
osolíme, opepříme, obalíme v sezamu a
opečeme na pánvi, stačí pár minut. Poté
přendáme tuňáka do pekáče s máslem a

dáme péct asi na osm minut do trouby
vyhřáté na 150 °C.
Cuketové řízky nebo kuře, vařené
brambory a salát
Ingredience: 1 větší kuře (ideálně od
farmáře), 2 větší cukety, 1 kg brambor,
1 cibule, 1 mrkev, 1 celer, celozrnná
mouka, 3 vejce, olivový olej, kmín,
pepř, sůl. Na salát: 1 paprika, 1 okurka,
salát, cherry rajčata. Postup: Předehřejeme si troubu. Očištěné kuře dáme do
pekáče spolu s nakrájenou mrkví, cibulí
a celerem. Podlijeme trochou vařící
vody, pokapeme olivovým olejem, osolíme, opepříme, přiklopíme pokličkou a
dáme na hodinu péct. Pak odklopíme pokličku a pečeme další hodinu. Cuketu si
nakrájíme na centimetrové plátky, které
obalíme v rozšlehaném vajíčku a následně v osolené a opepřené mouce. Obalené plátky cukety osmažíme na pánvi dozlatova. Vhodnou přílohou jsou brambory uvařené v osolené vodě a míchaný zeleninový salát.

Česká republika
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Odbavení jako v Praze?
Z Pardubic už za pár dní

Dárek v podobě
letištního terminálu
dostanou do užívání
všichni lidé, kteří často
létají z Pardubic nebo
se k tomu chystají.
ČR | Zkušební režim letištního terminálu na mezinárodním letišti v Pardubicích končí. Slavnostní otevření stavby
za 256 milionů korun je za námi a do
běžného provozu už zbývají jen dny.
Terminál zřejmě začne normálně sloužit s koncem ledna či začátkem února.

256

milionů korun stál
letištní terminál
v Pardubicích.

„Přejímka stavby proběhla bez komplikací a terminál je takový, jaký potřebujeme – moderní a účelný, s kapacitou
na odbavení dvou letadel najednou, přímo u stojánek pro velká dopravní letadla. Co se týká provozních a bezpečnostních technologií, je náš terminál srovnatelný i s pražským letištěm,“ řekla Hana
Šmejkalová, ředitelka civilní části pardubického letiště a místopředsedkyně
správní rady společnosti East Bohemian Airport, která letiště provozuje.

Nová letištní brána do východních Čech se právě otevírá.
Do doby, než se hala otevře, se do nových prostor přestěhují poskytovatelé
služeb, které dosud fungovaly ve staré
hale, například duty free shop, prodej suvenýrů a podobně. Terminál poskytne i

FOTO | MAFRA

služby nové, například zcela nová stání
pro vozy taxislužby. „Cestující, kteří na
letiště přijedou automobilem, budou
mít k dispozici, do doby než bude dobudováno parkoviště před terminálem, od-

stavnou plochu zhruba 90 metrů od odbavovací haly. Hotov je i chodník, který
plochu s terminálem spojuje,“ uvedl za
letiště jeho mluvčí Libor Kříž.
Díky vyhlídce na moderní odbavení
cestujících se letišti podařilo získat
nové dopravce. Kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do
Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu,
Ufy a Kazaně od září funguje linka Ryanairu mezi Londýnem a Pardubicemi,
od října společnost Red Wings provozuje linku Pardubice – Moskva. „Rok
2017 by mohl být co do počtu odbavených cestujících pátým nejúspěšnějším
v historii letiště, přestože se veškeré
lety odbavovaly ještě ve starém terminálu. Věřím, že v nových letošních podmínkách výkony pardubického letiště
dál porostou. Koncem března se nabídka letů z Pardubic rozšíří o pravidelnou
linku do španělského Alicante,“ dodala
ředitelka letiště. Linka ke Středozemnímu moři bude létat dvakrát týdně. (lat)
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Desítky kočárků,
bezpočet panenek,
spousty her. Sběratelka
shromáždila velkou
kolekci z éry socialismu.

Česká republika

Sbírku hraček neutajila

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JAN MIKULIČKA
ČR | Nic se neutají. A před manželem
už vůbec ne. Své o tom ví Veronika
Loskotová z Dolní Řasnice na Frýdlantsku, která nashromáždila během let
úctyhodné množství historických hraček z období československé normalizace. O bobtnající kolekci, jejíž část je
nyní k vidění na výstavě v muzeu ve
frýdlantské radnici, totiž zprvu manželovi neřekla. „Původně jsem měla hračky
uskladněné u maminky v bytě. Byl to
byt tři plus jedna a maminka žila jen
v obýváku na gauči, protože ty hračky
byly všude. Když mi něco přišlo, hned
jsem to převezla k mamince, takže manžel o mém koníčku nevěděl,“ vyprávěla
Loskotová.

„U babičky nemám kde
spát. Jsou tam hračky“
Jednou ale její muž řekl synovi, že půjde spát k babičce. „On na to odpověděl, že tam nemá kde spát, že má maminka u babičky spoustu věcí. Tím to prasklo. Zprvu z toho manžel nadšený moc
nebyl, ale pak se nějak oklepal. Když
dneska někam jede, tak mi něco i přiveze,“ usmála se sběratelka.
Za to, že se žena před několika lety začala sbíráním hraček zabývat, vlastně
může internet. „Bydleli jsme ve vedlejší
vesnici a internet jsme doma neměli,
ani jsme po něm netoužili. Když jsme
se ale pak přestěhovali sem, nechali
jsme si ho domů zavést,“ řekla Loskotová. Začala pak po internetu brouzdat a
na jednom bazaru objevila kolébku na
prodej. „Sama jsem takovou měla a nevěřila jsem tomu, že by něco takového
vůbec ještě mohlo existovat. Koupila
jsem ji a to byl začátek,“ zavzpomínala
sběratelka. Postupně začala porůznu nacházet víc a víc zajímavých věcí. „Šla

„

Synům by
se líbily
koloběžky i oranžové
tatrovky, ale mají
zákaz,“ říká sběratelka.
jsem po tom, co jsem znala z dětství –
po hračkách sedmdesátých a osmdesátých let. Vyrůstala jsem tehdy jako jediná holka v rodině a můžu říct, že jsem
dostávala hraček docela dost. Pak se ale
dávaly dál, mizely a tak si teď vlastně
vracím dětské vzpomínky,“ svěřila se.
To, co až do konce února představuje
expozice frýdlantského muzea, není ani

Výstava Retrohračky je v městském muzeu (na snímku jeho vedoucí Iva Beranová) otevřena každou středu a pátek
od 10 do 16 hodin s výjimkou půlhodinové polední pauzy.

To, co se až do konce února nalézá v expozici frýdlantského muzea, není ani
čtvrtina sběratelčiny kolekce. I tak se jedná o rozsáhlý vhled do historie československých hraček.
FOTO | 5x OTA BARTOVSKÝ
čtvrtina sbírky. „Všechno mám sbalené
v krabicích na půdě. Odhadem tak třicet
čtyřicet kočárků, bezpočet panenek,
spoustu her a tak dále,“ popsala Loskotová. „Většinu přírůstků seženu přes internet, občas ale i něco dostanu: sousedky mi třeba věnovaly kočárky Liberta.“
Sběratelka si mezi svými exponáty
cení zejména kočárku, ve kterém ji vozila matka, pak kočárku pro panenky, který dostala asi jako tříletá k Vánocům,
a kočárku, v němž se vozil její starší bratr. „To je ještě ten starý, proutěný, takzvaný osmipérák. Nejsou to samozřejmě ony původní rodinné originály, jen
jsem ty stejné kočárky sehnala.“

Dlouho prahla po kočárku na dvojčata. „Ale už ho mám, pán mi ho poslal až
ze Slovenska. Ještě bych ráda jeden, ale
jiný typ. Jinak ale nic extra vysněného
nemám, už kupuju víceméně jen věci,
které se mi zalíbí.“ Zatím však není kde
věci vystavit. „Líbilo by se mi mít takové soukromé muzeum. Nechtěla bych z
toho ani nějak těžit, spíš mi jde hlavně o
to, aby lidé přišli, podívali se, zavzpomínali a udělalo jim to radost,“ zamyslila
se Loskotová. Sama má dva kluky. „To
víte, že by si chtěli s mými věcmi hrát,
líbily se jim koloběžky i takové ty oranžové tatrovky na písek. Ale mají
zákaz,“ usmála se sběratelka.

Jižní Čechy
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Strmá kariéra. Vimperská
běžkařka myslí na Koreu
Talentovanou lyžařku
Havlíčkovou trénuje
bývalý kouč Kateřiny
Neumannové. Mladá
závodnice pomýšlí na
účast na olympijských
hrách. Našlápnuto má
dobře.
DAVID MRZENA
VIMPERK | Během tréninku troufale
povzdechla: „Už nemůžu.“ Odvážný
čin drobné blondýnky, vždyť běžkyni
na lyžích Barboru Havlíčkovou cepuje
v nové sezoně Stanislav Frühauf, někdejší osobní trenér olympijské vítězky
Kateřiny Neumannové. „Asi půl sekundy se na mě díval, měla jsem slzy na krajíčku. Potom jsem slyšela jen: Ale můžeš! Tak pokračuj. A fakt jsem ještě
mohla,“ vypráví 17letá Havlíčková, jež
platí v současnosti za jeden z největších
talentů v krizi topícího se českého běžeckého lyžování.
Opravdu je trenér Frühauf tak tvrdý
a nekompromisní?
Trenér by měl být přísný a já ho beru
jako autoritu. Nedá vám prostor říkat,
že vás něco bolí, to je dobře.
Vaše spolupráce začala teprve před
letošní sezonou. Co všechno se změnilo?
Určitě individuální přístup, což jsem v
minulosti postrádala. Myslím si, že je to
klíčové i z toho důvodu, že běžky jsou
individuální sport. Každý je lepší v něčem jiném a nejde na všechny koukat
stejným pohledem.
Objevil kouč i nějaké nedostatky?
No, troufnu si říct, že až do loňského
léta jsem neuměla jezdit klasicky. Pilovali jsme to hodně na kolečkových lyžích.
Připravujete se i na oblíbeném tréninkovém místě Kateřiny Neumannové U Matesa?
Přesunula jsem se z Vimperka právě na
Zadov. Standa tam má ty svoje měřené
tréninky, které se opakují rok co rok,
ale díky tomu máme skvělou zpětnou
vazbu.
Šestinásobná olympijská medailistka vám pomáhala už v minulých letech. Zintenzivnila se nyní vaše spolupráce?
Asi měsíc zpátky jsem našla fotku,

Barbora Havlíčková je velkým talentem českého běžeckého lyžování.
když mi byl rok a Kačka lyžovala na Zadově. Důvěrně se známe už několik let.
Od přechodu k panu Frühaufovi je spolupráce ještě užší. Byla s námi na soustředění na Dachsteinu, pomáhat mi
bude i s přípravou na mistrovství světa
juniorů.
Když Neumannová získala v roce
2006 olympijské zlato, šla jste do
první třídy. A poté jste se vrhla na
běžky?
Už v té době jsem začínala lyžovat. Tehdy všichni chtěli být jako Kačka Neumannová ani já nebyla výjimkou.
Mnozí o vás mluví jako o její nástupkyni. Vnímáte to?
Je určitě těžké, když vás někdo připodobňuje k tak obrovskému jménu a výsledkům. Doufám, že se mi třeba někdy
povede se k nim přiblížit.
Cítíte, že loňská sezona byla pro vás
zlomová? Kromě jiného jste prožila
premiéru na seniorském světovém
šampionátu v Lahti.
Hlavně byla strašně specifická. Přechodila jsem mononukleózu. Doktoři mi
před odjezdem na první sníh říkali, že
sezonu nestihnu. Ale věřila jsem tomu a
nakonec se i dokázala vrátit. Hrozně

dlouho mi trvalo, než jsem to vstřebala.
Vzhledem k tomu, jak byl ten začátek
sezony bídnej.
Jak na mistrovství světa vzpomínáte?
Všechno bylo strašně hektické. Dozvěděla jsem se to den před odletem. Díky
tomu jsem neměla svůj tradiční předzávodní rytmus. Měla jsem skvělou formu, ale díky těm všem okolnostem
jsem ji nemohla prodat.
Nebylo by lákavé se letos posunout
znovu o krok výš. Třeba k únorové
olympiádě v Pchjongčchangu?
Každý sportovec chce závodit na olympiádě, nejsem výjimkou. Nedokážu ale
říct, kdy to bude. Neupínám se na to.
Bylo by hezké, kdyby se to povedlo už
v Koreji, ale prioritou je juniorské mistrovství světa, k tomu směřuje příprava.
O finální nominaci na olympiádu bude
rozhodovat šéftrenér reprezentace Ilkka
Jarva, neměla jsem žádný výsledkový
výkyv, třeba k tomu někdo přihlédne.
O víkendu jste ovládla skiatlon juniorek v rámci kontinentálního poháru
ve Švýcarsku. Znovu jste závodila
až s o dva roky staršími soupeřkami.
Lidi občas říkají, seš mladší, nevadí, že

FOTO | ARCHIV ZÁVODNICE

se ti to nepovede. Jenže takhle to brát nemůžu, když už se na start postavím –
byla to moje volba. Samozřejmě je hezké porážet starší holky, navíc když je
každý rok znát. Silově totiž nedokážu
udělat takový pokrok.
Ostatním Čechům se ale v mezinárodní konkurenci příliš nedaří.
Proč?
V Čechách se to dělá tak, že na všechny
se kouká jako na malé děti. Tratě nesmí
být těžké a krátké. Pak člověk přijede za
hranice a jede tak dlouhý sprint, že je to
skoro na občerstvovačku. Nikdo neřeší,
že ta holčička je malá. Je hezké, že lidi
vyhrávají mistrovství republiky, ale ty
závody by se měly srovnat. Ale jdeme
dobrou cestou. Chce to jen čas. Nefunguje to tak, že se jeden rok něco změní a
hned to bude jinak.
Při čem nejraději odpočíváte?
Lyžování mi zabere nejvíce času. Když
už si nějaký najdu, ráda sleduju televizní přenosy, chodím v přírodě a taky
peču.
I vánoční cukroví?
Napekla jsem tři druhy, mamka teda asi
deset. Ale to mě hodně baví, ráda čtu i
kuchařky.
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Páteř není věšák
na tělo. Čtěte
ve vydání Téma

Muzikál Shrek na jaře putuje
po řadě měst, začne v Praze

ČR | Léčil Václava Havla, Václava
Klause i Miloše Zemana. Profesor
MUDr. Pavel Dungl (69), DrSc. je jedno z nejzvučnějších jmen české ortopedie. Vypracoval nové operační postupy,
které se používají po celém světě. Zavedl do běžné praxe ultrazvukové vyšetření novorozenců, které pomáhá odhalovat vrozené vady kyčelního kloubu. Dětem s postižením prodlužuje kosti i celé
postavy. „Stále více lidí se bude dožívat
onemocnění kloubů, která se vyvinou
z našich předchozích hříchů,“ říká přednosta ortopedické kliniky na Bulovce v
rozhovoru pro týdeník Téma, který v pátek vychází.
Mají Češi specifické ortopedické problémy? Proč se na totální endoprotézu
čeká tak dlouho? Hraje obezita při problémech kloubů
menší roli, než
se všeobecně
soudí?
Odpovědi
najdete v týdeníku Téma,
který právě
vychází.

ČR | Finalistka
mezinárodní
pěvecké soutěže Sanremo Junior CZ 2016
Kristýna Petráková (na snímku) získala jednu z hlavních
rolí v připravovaném muzikálu Shrek, představí se jako dospívající Fiona. „Moc se
na roli Fiony těším. Několikrát jsem
Shreka viděla a moc se mi líbil,“ říká
Kristýna. V roli Shreka vystoupí Radim
Schwab a Jiří Zonyga, Fionu ztvární Ivana Jirešová a Radka Pavlovčinová, Lorda Farquaada pak Viktor Dyk, Oslíka
hraje Marek Holý, roli zamilované Dračice si zahraje Hana Křížková.
Muzikál Shrek se na jaře 2018 rozjede do českých a moravských měst. Jako
první se na něj mohou těšit diváci v Praze, a to 21. dubna 2018 v Tipsport Areně. Následuje Plzeň (28. dubna), poté
České Budějovice, Zlín, Liberec, Ostrava a Brno.
Kristýna je finalistkou mezinárodní
pěvecké soutěže Sanremo Junior, které

se zúčastnila v roce 2016 a při Grand finále v italském lázeňském městě získala speciální ocenění poroty.
V současné době se chystá třetí ročník Sanremo Junior. Během ledna a února čekají 10 finalistů z České republiky
a 3 finalistky ze Slovenské republiky
přípravy na finálový večer, při němž odborná porota ve složení Anna K, Miroslav Žbirka, Leona Machálková, Janis
Sidovský, Jaroslav Svěcený a další vybere jednoho postupujícího z každé
země, který pojede svou zemi reprezentovat do italského lázeňského města
Sanremo na mezinárodní finálové kolo.
Galavečerem v pražské Hybernii
bude stejně jako minulý rok provázet
Jan Čenský. „Spolupracuji na různých
projektech, nicméně být součástí cesty
do pěvecké soutěže Sanremo Junior je
opravdu potěšení. Profesionální přístup, zázemí a odborní poradci několik
měsíců připravují malé zpěváky, kteří
jsou pro mě samotného profíky už teď.
Když jsem viděl, co všechno jsou schopni vydržet a koncentrovat se, mohu jen
tleskat. Je mi nesmírnou ctí, že jsem byl
i letos osloven ke spolupráci a těším se
na nové talenty. Všem držím pěsti,“
říká Jan Čenský.
(kh)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

„Boty proti lásce
jsou o mém životě“
Písnička Boty proti lásce má americký vzor. Pod názvem
These
Boots Are Made
For Walking písničku nazpívala
Nancy Sinatrová.
Zpěvačka Yvonne Přenosilová originál slyšela ještě
jako novinku v zahraničním rozhlase. „Ač jsem byla velice mladá, písničky jsem si vybírala sama. Měla
jsem na ně docela čich,“ prozradila
paní Yvonne na rádiu Český Impuls
AM 981. Český text napsal Eduard
Krečmar. „Je to jeden z básníků, který se umí vžít do ženského myšlení.
Když se ohlédnu za svým životem,
dokonale se do mě trefil,“ uzavřela
Yvonne Přenosilová, která považuje
český text za lepší než originál. Boty
proti lásce natočila v roce 1966.
Mám proti lásce boty,
ty chrání paní svou,
ty boty vždycky jdou
a všechno hezké pošlapou...
(Hudba: Lee Hazlewood, český text:
Eduard Krečmar)

Českobudějovicko
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„Ještě máme co zlepšovat“

Ve třetí čtvrtině získal Motor 32 bodů za deset tříbodových výher a jedno vítězství po nájezdech
PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hokejisté českobudějovického Motoru si upevnili pozici prvoligového lídra. Třetí čtvrtinu základní části zpečetili domácí výhrou
nad Přerovem 3:1 a ve středu začali poslední čtvrtinu v Litoměřicích. Do
play-off už tak zbývá odehrát jen dvanáct zápasů.
Máte za sebou odehrané tři čtvrtiny
základní části, ve kterých Motor získal 82 bodů a je první. Jak se vám to
hodnotí?
Když jsme k týmu 15. října a na 14. kolo
základní části přišli my (Marian Jelínek,
Luboš Rob a Aleš Kotalík nahradili trenérský tandem Antonín Stavjaňa a Martin Štrba, pozn. red.), tak jsme měli na
vedoucí Karlovy Vary ztrátu devíti
bodů. Teď jsme první, a i když nechci zatím moc hodnotit, jaká byla výkonnost v
jednotlivých utkáních, musíme být spokojení s postavením v tabulce. Odvedli
jsme s týmem kus dobré práce.
Přesto výkyvy ve vaší hře byly.
Určitě ano. S lepšími týmy samozřejmě
hrajeme hezčí hokej. Ale s těmi soupe-

ři, kteří hrajou spíš
obranný hokej, to někdy není úplně ono a
nejsou pak za námi vidět jasné výsledky.
Už jsem to říkal hned
po zápase, že není
umění vyhrávat, když se vám hodně
daří, ale je jenom plus umět vyhrát právě takové horší zápasy, jako byl například teď s Přerovem. O to je to cennější, když vyhrajeme, byť hokej není
podle našich představ.
To je určitě dobré zjištění. Navíc,
když se podobné zápasy v minulé
sezoně tolik nedařilo vyhrávat. Z
hlediště to vypadá, že si současný
tým víc věří a umí otočit i nepříznivý
stav či si udržet jednogólový
náskok.
Navíc si myslím, že i v takových zápasech se nepostavíme v pěti lidech na
modrou do obrany, ale hrajeme dál takový hokej, kdy chceme, aby nás soupeř
pod tlak prostě nedostal. Navíc v posledních třinácti nebo čtrnácti utkáních jsme
dostali asi jen čtrnáct gólů. Je vidět, že
jsme na některých věcech pracovali. Je
to vzhledem k play-off pozitivní zjištění.

Které utkání za tu dobu, co jste na
střídačce, vás pořád ještě štve?
Vybaví se mi hned jako první domácí
zápas s Prostějovem, který jsme prohráli 1:4 a hrubě se nám nepovedl. Hrálo se
po přestávce, před svátky jsme chtěli lidem udělat radost, ale bohužel se to nepodařilo.
Na střídačce jste tři. Vy, Marian Jelínek jako hlavní trenér a také Aleš
Kotalík. Už jste našli správný rytmus, kdy, kdo a komu dává pokyny?
Lavičce samozřejmě šéfuje Marian, já
mám navíc na starosti beky a on útočníky. Z mé a z Alešovy strany jde spíš jen
o poznámky, rady k hráčům a hlavní trenér si obstarává důležité pokyny, které
patří ke hře a k systému. Na střídačce
není zmatek, v tomto máme jasný pořádek, i když se může stát, že tam jsou
také nějaké emoce. Ale ty k hokeji patří.
Do vyřazovací části soutěže zbývají
ještě necelé dva měsíce. Už si vše
sedlo tak, jak má, anebo ještě vidíte
ve hře a v systému pořád zásadnější
nedostatky?
Určitě jsme ještě všechno nedoladili.
Tím, jak pořád přicházejí noví hráči, a

někteří tu nejsou až takovou dobu, tak
budeme ještě během ledna hledat ideální spojení jednotlivých formací. Ještě
tým projde změnami, protože potřebujeme do play-off pět silných pětek.
Kdo z hráčů ze současného kádru
vás během dvou čtvrtin, co trénujete, příjemně překvapil?
Teď bych tohle nechtěl moc hodnotit,
protože pořád kluky, co přicházejí, ještě
poznáváme. Myslím si, že hráče doceníme až tehdy, až uvidíme, jak se budou
chovat ve vypjatých situacích. To bude
v play-off.
Zlepšila se v této sezoně kvalita první ligy? Když to porovnáte třeba s
minulým ročníkem, na který jste se
chodil dívat jako divák.
Zlepšila, určitě ano. Přisuzuju to možná
právě uzavření soutěže. Teď se mi hokej nezdá tak svázaný tím, že by někdo
sestupoval. I ty týmy, které mají mladé
kluky, se snaží hrát útočně a snaží se
něco vytvořit, aby se ti hráči opravdu
něco v hokeji naučili. Taky k tomu například přispěly Karlovy Vary. Ambice
má ale letos víc týmů, my, Kladno,
Vary a moravské týmy také.

INZERCE

Nakupujeme
zdravě
19. 1. 2018
Pátek

od 10 do 17 hodin,Terno České Budějovice

Prezentace a ochutnávky výrobků zdravého životního stylu, bezlepkových a bio výrobků.

Reprezentativní zvýhodnění pro Transit Custom Kombi Van 310 L2 Trend 130 k, zvýhodnění pro ostatní verze připraví autorizovaní partneři Ford. Nabídka ﬁnancování vybraných skladových
vozů u participujících prodejců Ford, pro podnikatele a není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy, platné do 31. 3. 2018. Prodloužená záruka 5 let / 200 000 km pro Transit a Transit
Custom a 5 let / 120 000 km pro Transit Connect a Transit Courier (platí, co nastane dříve). Ilustrativní vyobrazení.

Skladové vozy Ford Transit
se zvýhodněním až 141 000 Kč
Osvědčený Transit a jeho menší verze Custom, Connect a Courier jsou
zde, aby vám pomohly ve vašem podnikání. Za výhodné ceny, s nízkým
úročením 0,9 % od Ford Credit a prodlouženou zárukou na 5 let.

fordskladem.cz

pro vozy ihned k odběru

forduzitkove.cz

pro nabídku šitou na míru

Navštivte některého z regionálních autorizovaných partnerů Ford.

