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Chtěla
bych roli
v pohádce.
To je práce
za odměnu

20. 12. 2019

…str. 4 a 5

BABIŠŮV SEN?
KLIDNĚ TOMU TAK
ŘÍKEJTE

INZERCE

VYDÁNÍ B, ROČNÍK VIII

Lucie Bílá

NAJDETE
UVNITŘ

Staročeskou uličku prozářilo slunce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ruce nyní držíte poslední vydání týdeníku 5plus2 v letošním roce. V následujícím týdnu si 5plus2 vybírá
krátké volno, první číslo v roce 2020
vychází 3. ledna.
Redakce týdeníku 5plus2 přeje
Vám – svým čtenářům – klidné Vánoce a vše dobré v příštím roce.
Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské lákaly v neděli tisíce návštěvníků do centra Českých Budějovic. SlunečFOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
né počasí ale dávalo vánočním řemeslným trhům spíš ráz velikonočních jarmarků.

Kam vyrazit o svátcích
Vánoční svátky a poslední dny v roce si můžete
zpříjemnit na akcích po celém Jihočeském kraji.
Redakce týdeníku 5plus2 vybrala nejlepší tipy.
DAVID NEBOR
Štědrý den v zoo
Čekání na štědrovečerní večeři a rozdělování dárků bývá zdlouhavé. Netrpělivé děti můžete v úterý 24. prosince zabavit v Zoo Hluboká. „Štědrodenní program potrvá od 10 do 15 hodin. Máme
připravených několik komentovaných
krmení, například vyder. Každý malý
návštěvník dostane malý vánoční dárek, který najde pod stromkem. Nabídneme punč na zahřátí, budeme pouštět
koledy nebo půjdeme i dovnitř výběhů,
třeba k poníkům,“ zve Martin Švihel ze
Zoo Hluboká. Zahrada bude otevřená
od 9.30 do 16 hodin.

Vstupné bude standardní, 110 pro dospělého, pro starší děti 70 korun, pro
menší zdarma. Rodinná vstupenka stojí
290 korun. Až do 6. ledna pak pokračuje Vánočně nasvícená zoo, kde se návštěvníci mohou projít světélky ozdobenými uličkami v prodloužené otevírací
době až do 19 hodin.
Pět betlémů na stezce
Nenáročnou vánoční procházku můžete
podniknout v historickém centru města
Písek. Je tam rozmístěno několik zastávek s různými betlémy. První zastávka je
v děkanském kostele, v jehož průčelí je
k vidění malovaný betlém. V některé
dny si ho můžete prohlédnout přímo

v kostele. Další bod je v gotickém příkopu, kde čeká betlémská scéna z kovu. Slaměné postavy pak stojí na nejstarším kamenném mostě v Česku. Centrální park
na Palackého sadech zdobí dřevěná 2D
plastika Svaté rodiny. Adventní trasa
končí na Velkém náměstí v prostorách
adventní kavárny, která se chlubí novým
vyřezávaným betlémem. Všechny jsou
po městě vystaveny do konce roku.
Bruslení na náměstí
Aktivnější zimní zábavu stejně jako
v minulých letech přichystali do 6. ledna na budějovickém náměstí Přemysla
Otakara II. Letošní kluziště kolem Samsonovy kašny měří 640 metrů čtverečních. „Zabruslit si může kdokoli zdarma, k dispozici je i půjčovna, pro dospělé jsou brusle za 100 korun, pro děti za
50,“ informuje Tereza Kávová. Na led
můžete vyrazit i na Štědrý den od 10 do
22 hodin.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

SYMBOL ADVENTU I PARAZIT

Jmelí pěstují některé české
rodiny po generace ...str. 6 a 7

VÁNOČNÍ KATASTROFY HVĚZD

Sobota se bodnul do ruky,
Zelenková překvapila ...str. 8
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Kam na jihu
Čech vyrazit přes
vánoční svátky
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Silvestrovské jízdy na Šumavu
Už podvacáté a letos nejspíše naposledy vyjede 31. prosince zvláštní vlaková
souprava z Vimperka do Kubovy Huti
a nazpět. V obci na Prachaticku stojí nejvýše položené nádraží v Česku. Z vimperské stanice vlaky vyrazí v 7.50, 9.50,
11.50 a 13.50 hodin. Nazpět pojedou
rovněž čtyři spoje po dvou hodinách,
první v 8.42 a poslední v 14.42 hodin.
„Letošním tématem bude zoo, kromě
představení činnosti zahrad se děti ve
vlaku setkají se zvířecími kostýmy. Otevřena bude i naše expozice v bývalém
skladišti na vimperském nádraží,“ líčí
Vladimír Šlégr, jednatel Stifterova pošumavského železničního spolku, který
akci připravuje. Ceny jízdenek jsou 70,
40 a 30 korun.
Divadlo v Boudě
Jihočeské divadlo pokračuje s inscenacemi v Boudě na budějovickém Mariánském náměstí. Vánoční představení pro
celou rodinu s názvem Útěk do Egypta
přes Království české uvede 23., 28.
a 29. prosince od 14 a 18 hodin, 27. a 30.
prosince v 18 hodin. Vstupenky jsou za
230 korun na portálu cbsystem.cz.
Vánoční jízda po Lužnici
Ve středu 25. prosince pořádá Vodácký
klub Suchdol nad Lužnicí tradiční akci
Vánoční jízda na Lužnici. Sraz je v deset hodin u Klikovského mostu. Lužnice se splouvá k jezu Pilař v Majdaleně.
INZERCE

Pohřební
ústav
města Č. Budějovice p.o.

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz
Stálá služba:
tel.: 607 928 724
■
■
■
■
■

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

Vytáhli muže z hořícího
auta, jsou Gentlemani
Z tří řidičů se v létě
nedaleko Českých
Budějovic ve vteřině stali
zachránci. Pomohli
dvěma lidem při velmi
vážné nehodě. Před
několika dny za to získali
ocenění Gentleman silnic.
LUKÁŠ MAREK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Žár z hořícího
auta už byl tak obrovský, že začala praskat skla a bouchat pneumatiky. Přesto
tři mladí lidé neváhali, a když jako první přijeli k vážné nehodě, okamžitě začali pomáhat. Za svůj hrdinský čin proto
po zásluze Petra Fedáková, Martin Svoboda a Lukáš Csicsely převzali ocenění
Gentleman silnic, které už 15 let uděluje Policie ČR s Českou pojišťovnou.
Nehoda se stala letos 7. srpna večer
na Českobudějovicku na silnici ze Zlivi
na Munice. Ve voze jeli dva mladí
muži, řidiči Jozefu Kolodzejovi vběhla
do cesty srna, on strhl volant a narazil
do stromu. Nabourané auto okamžitě začalo hořet.
Zraněnému řidiči se ještě podařilo odříznout bezpečnostní pás u jeho bezvládného kamaráda Zdeňka Fencla na vedlejším sedadle. Vystoupil a chtěl zprovoznit hasicí přístroj, jenže ten bohužel nefungoval. U sedadla spolujezdce navíc
nešly otevřít dveře. „Naštěstí u nehody
zastavilo hned několik odvážných řidičů, kteří oba zraněné dostali do bezpečí
mimo plameny a poskytli jim první pomoc,“ líčí jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
„Když jsem zjistil, že tetelící se světlo u cesty vychází z nabouraného auta,
zastavil jsem a běžel jsem k němu,“
vzpomíná na srpnový večer Martin Svoboda, který u nehody zastavil první.
Spolu s řidičem zkoušel z vozu vyprostit spolujezdce. Na pomoc brzy přibyl i
Lukáš Csicsely. „Až společnými silami
jsme dostali bezvládného z kabiny a odnesli ho dál na opačnou stranu cesty,“
říká další zachránce.
Spolujezdce, který se mezitím stačil
probrat z mdlob, oba hrdinové odnesli
v obavách z výbuchu auta dostatečně da-

Na snímku jsou zachránci Martin Svoboda, Petra Fedáková a Lukáš Csicsely
(čtvrtý až šestý zleva) a vedle nich vpravo Zdeněk Fencl a Jozef Kolodzej,
kteří s autem narazili do stromu.
FOTO | POLICIE ČR
leko. „Oheň se rozšířil na celé vozidlo.
Začala praskat skla i pneumatiky,“ popisuje Svoboda. Lukáš Csicsely pak neprodleně zavolal záchranku a spolujezdce
dál udržoval při vědomí Martin Svoboda.
Podložil mu hlavu krabicí od bot, a protože začalo pršet, dal pod něj mikinu.
U nehody mezitím zastavila další vozidla. Řidička Petra Fedáková nechala
v autě své dvě malé děti a přispěchala
také na pomoc. Ujala se řidiče, který byl
hodně dezorientovaný a hrozil mu šok.
Opřela ho o jedno z aut a udržovala s ním
co nejklidnější konverzaci, aby do šoku
neupadl. „Byly chvilky, kdy se doopravdy nekontrolovatelně třásl,“ vzpomíná Fedáková. „Snažila jsem se ho uklidnit, jak
jsem mohla,“ dodává mladá žena, která
je profesí učitelka v mateřské škole.
„Díky těmto statečným lidem událost
neskončila tragicky. Kdo jiný by se tak
měl stát Gentlemany silnic než právě
tito tři lidé,“ říká rozhodně ředitelka projektu Ivana Buriánková. Oba zranění
muži byli po nehodě převezeni do nemocnice, odkud se v pořádku vrátili

domů. Ocenění třem hrdinům předali na
začátku prosince v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnili i oba zachránění, kteří nakonec vyvázli s lehkými zraněními. Hrdinové se stali 194., 195.
a 196. oceněným Gentlemanem silnic.
Prvním Gentlemanem silnic byl v prosinci 2004 Jiří Lukáč z Albrechtiček na
Novojičínsku, který vytáhl z hořícího
automobilu 17letého mladíka.
V Budějovicích už letos jednou toto
ocenění předávali. V srpnu ho dostaly pracovnice Domova pro seniory Máj za pomoc při červnové nehodě trolejbusu
v krajském městě. K záchraně se přidala
ještě matka s dcerou, které jely kolem.
Všechny hned začaly s první pomocí, zastavováním krvácení a uklidněním cestujících v šoku. Podle policie i záchranářů
odvedly profesionální práci. „V tu chvíli
jsme tušily, že se stala nehoda, protože už
jich tu bylo více. Vyběhly jsme ven a tam
viděly to strašné neštěstí. Všechny jsme
se okamžitě snažily začít pomáhat,“ popisuje červnovou nehodu Andrea Papanová, která v domově pro seniory pracuje.
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Kamarádi oživují staré Jawy
ANTONÍN PELÍŠEK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Jako teenageři
na malých motocyklech typu Pionýr
opatřených širokými řídítky a různými
potisky „balili“ holky. Po více než padesáti letech se bývalí spolužáci ke značce
Jawa opět vrátili. Jako kutilové zachraňující veterány. Oba se po letech praxe shodují, že Jawa vyráběla v dobách slávy ty
nelepší motorky na světě. „Jsou jednoduché a spolehlivé. Všechno se na nich dá
opravit skoro na koleně. Sháníme stroje
určené do šrotu. Úplně je rozebereme,
jednotlivé díly očistíme nebo vyměníme,
nakonec necháme přestříkat a pionýr
jako by vyšel z výrobního pásu,“ líčí
67letý Václav Baťka a jeho kolega Josef
Havlíček souhlasně přikyvuje.
Dvojice se pravidelně schází v garáži
rodinného domu na okraji Českých Budějovic. Mají tu vše potřebné, hlavně
ruční nářadí. Opískování nebo chromování zadávají specializovaným firmám.
I když se už pustili i do rekonstrukcí starých aut, nejraději křísí stroje o obsahu
válců do 50 kubických centimetrů. Repasované je od nich berou sběratelé

Josef Havlíček (vpravo) s kamarádem Václavem Baťkou renovují staré motocykly. Na snímku s Jawou 23 Mustangem.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
a milovníci veteránů, kteří je vnímají podobně jako oni. Tak trochu nostalgicky.
S opravami pionýrů začali před pěti
lety. „Tehdy jsem potkal souseda, jak
tlačí odevzdat do šrotu Jawu 550, jednosedadlového pionýra přezdívaného Pařez. Okamžitě jsem zvedl ruce a zasta-

vil ho. Byl to první Pionýr, kterého
jsme společně s Pepou zachránili. V té
době jsme si navíc uvědomili, že v důchodovém věku máme víc času. Proč
ho tedy nevyužít hraním? Bavíme se
a vzpomínáme na mládí,“ říká Baťka.
Díly opravují, některé shánějí přes in-

zeráty nebo na burzách. Horší zkušenosti mají s objednávkami přes internetové
servery. Stává se, že místo žádaných
komponentů jim přijde hromada starého železa. I tak tvrdí, že se na 60 až 70
let staré „fichtly“ dá dodnes sehnat skoro všechno. „Nové součástky jsou drahé. Určití výrobci zjistili, že je o ně zájem, a podle toho nasadili ceny. Dělají
se třeba v Polsku, Turecku nebo v Číně.
Dneska takový pionýr sestavený z nových dílů vyjde na 15 až 20 tisíc,“ tvrdí
Josef Havlíček. Některé části mechanici amatéři vyčistí opískováním nebo nechají pochromovat a nalakovat.
Nad ponkem Havlíčkovi visí fotografie jeho otce automechanika, který, jak
říká, v klukovských letech přejel na motorce oblouk Zlatého mostu vedoucího
přes Malši naproti Jihočeskému divadlu. V práci právě mají dvousedadlovou
Jawu 23 Mustang. Tvrdí, že třeba v Indii by měla cenu zlata a uvezla nejméně
deset cestujících. Pamatuje doby, kdy si
dokázal auta nebo motorky opravit každý jen trochu zručný český kutil a kolem měst ještě nerostly hřbitovy na pohled docela solidních vraků.

INZERCE

10 LET NEMOCNICE DAČICE, A.S.
Nemocnice Dačice,a.s. je malou nemocnicí s několika ambulancemi a Léčebnou
dlouhodobě nemocných umístěnou v 1. a 2. patře hlavní budovy.V letošním roce
slaví Nemocnice Dačice, a.s. již 10. výročí svého vzniku, byla totiž jediným akcionářem všech 8 nemocnic Jihočeským krajem založena dne 10.11.2009. Jihočeský kraj se ujal zbytku nemocnice v Dačicích po procesech privatizace a přechodu
řady lékařů do soukromého
podnikání. Od 1.2.2010 začal
fungovat zdravotnický provoz Nemocnice Dačice, a.s.
s 56 lůžky Léčebny dlouhodobě nemocných a několika
ambulancemi. Před vítěze
výběrového řízení na vedení
nemocnice byl postaven
těžký úkol, nejen po stránce

zachování poskytovaných zdravotních služeb v tom rozsahu jak dovolí zdravotní
pojišťovny při širokých službách privatizovaných lékařů v Dačicích. Ale i zrekonstruovat staré provozy a staré budovy nemocnice a začít ekonomicky zvedat
celý provoz nemocnice. Nebylo to jednoduchých 10 let, ale měli jsme podporu
v našem zřizovateli Jihočeském kraji, který do nemocnice investovat bezmála
50 milionů korun, které jsou vidět na každém kroku při návštěvě nemocnice.
Byly nakoupeny nové přístroje, vybavení, opraveny budovy, rekonstruovány
provozy. Na sklonku letošního roku otevíráme nově zrekonstruované oddělení
o 30 lůžkách s novým vybavením pokojů v celkových nákladech rekonstrukce
5,5 mil.Kč.
Zásadním stimulem k budovatelské náladě 10 let vedení nemocnice byla kvalita
zdravotnického a dalšího personálu, bez něhož by takový rozvoj nebyl možný.
Dosáhli jsme společně v roce 2015 akreditace a obdrželi Certifikát kvality a bezpečí. Ten jsme pak následně i v roce 2018 obhájili. V roce 2019 jsme byli vyhlášeni Absolutním vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019 v kategorii

zařízení s následnou
péčí. Ač to vypadá
jednoduše, je za tím
spousta práce všech
našich zaměstnanců,
ať již zdravotníků, tak
i nezdravotníků. Vydržet a zachovat standardy kvality stojí hodně námahy a důslednosti. Proto bych
ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří přiložili ruku k dílu, snažili se svou
práci dělat co nejlépe a dodržovali standardy všech nemocničních procesů. Tato
práce je velice odpovědná, snadno kontrolovatelná a na očích všem našim pacientům. Přeji našim současným i bývalým zaměstnancům krásné a klidné svátky
vánoční, pohodu u stromečku a spoustu energie do roku 2020.
Za vedení: MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M- předseda představenstva
Nemocnice Dačice, a.s.
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Česká republika

Vánoce v cizině mě netěšily.
Pohádková smršť se přes Vánoce přežene českými
televizemi. Těší se na ni i zpěvačka Lucie Bílá, která
si zahrála třeba v Princezně ze mlejna. A doufá, že
s podobnými rolemi ještě neskončila. „Hrát
v pohádce je za odměnu,“ říká zlatá slavice.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zatímco ve svém synovi vidí Lucie Bílá světoobčana, ona sama je nejšťastnější doma v Česku. A o Vánocích
to platí dvojnásob. Na svátky v teple a
na pláži zpěvačku neužije. „Ozdoby na
palmách, to nebylo nic pro mě,“ říká
mnohonásobná slavice, která před nedávnem své fanoušky potěšila novou
deskou.
Vánoce jsou tady, ale vy už jste si
stihla něco nadělit s předstihem. Na
podzim jste vydala novou desku
s názvem Ta o mně.
Je to vlastně takový dárek, ale doufám,
že jsem ho nenadělila jen sobě. Cédéčko jsem připravovala tři roky, ale poslední celý rok jsem pracovala intenzivně na tom, abych mohla v nové sezóně
představit nejen nové album, ale i svou
kávu. Je to hezký pocit, když to, na čem
jste dlouho dělali, nakonec můžete držet v ruce, nabídnout lidem a doufat, že
se to bude líbit. Je to krásné, mám nádhernou práci. I když je pravda, že teď už
nastalo období odměn, kdy můžu výsledek ukazovat a mluvit o něm. Než se to
ale narodilo, byla to fuška. Z padesáti
vybraných písniček jsme natočili 25 demáčů a z toho jich 13 vyšlo. Nikomu ale
ty písničky, které zbyly, nedám. Jsou to
tak krásné věci, až mi bylo líto, že se na
album nevešly.

Novou deskou jste si splnila hudební přání, ale pokud vím, máte ještě
jedno herecké, a sice zahrát si v pohádce. Na tiskové konferenci České televize jste ostatně sama vyzvala tvůrce, aby se neostýchali a obsadili vás do nějaké.
Nebo to byl žert?
Žert to vůbec nebyl, to je naprosto vážná věc. Já už jsem
si v pohádkách zahrála – u
Zdeňka Trošky v nádherné
pohádce Princezna ze mlejna. Vzpomínám si, že když
mě tehdy můj syn viděl
v kostýmu čarodějnice,
strašně se lekl. Pak
jsem si ještě zahrála
pavoučnici ve Ztracené lásce. Myslím si,
že hrát pohádky je
za odměnu. Já ze
všech nejvíc miluju Popelku s
Libuškou
Šafránkovou!

Ta ostatně v televizi nechybí nikdy
na Štědrý den. Co je pro vás ten základ, bez kterého by nemohly Vánoce být?
Vůbec si neumím představit, že bych
trávila Vánoce bez syna, protože je
vždycky se mnou. A neumím si je ještě
představit bez maminčina bramborového salátu. Recept mám a teď ho děláme
s tatínkem. Nemůžu říct, že je to úplně
přesně ono, ale
snažíme se.

Už je to nějaký ten pátek, co váš syn
vylétl z rodného hnízda. Ještě pořád žije ve Francii?
Má to tak na střídačku, zčásti žije tady,
zčásti žije ve Francii. Vždycky říkám,
že se narodil jako světoobčan, na rozdíl
ode mě. Mě svět moc neláká, vím, že
moje míso je tady. Tady jsem ráda a
tady jsem zapotřebí. On naopak lítá všude.
Jezdíte ho občas navštívit do zahraničí?
Už jsem tam za ním byla, ale budu raději, když se on bude vracet domů, protože práce mám opravdu strašně moc. Ale
baví mě to. Vůbec si nechci stěžovat
na to, že mám totálně plný diář.
V poslední době se z vás stala zručná šperkařka, vyrábíte náramky, andělíčky nebo
růžence. Celé to má ušlechtilou myšlenku, protože z jejich prodeje pak kupujete invalidní vozíky pro potřebné.
Jak jste na tenhle nápad přišla?
Nejdřív jsem háčkovala srdíčka
pro Konto Bariéry. Udělala jsem
jich asi tři tisíce a jsem dokonce v
nějaké knize rekordů…
Počkejte, vy jste vlastnoručně
uháčkovala tři tisíce srdíček?
Ano, ale je to strašně pomalá práce.
Potřebovala jsem něco rychlejšího,
a to korálkování rychlejší je. Takže jsem začala navlékat a vyrábět
růžence. Přišlo mi, že takto získané peníze by se měly vrátit do
kostelů, a tak jsem třeba v jednom kostele v Bratislavě nechala opravit malby na stěnách, které byly asi pět set let staré. Pak
jsem dala peníze ještě do dvou kostelů na opravu oltáříků. Později
jsem začala dělat andělíčky,
za které jsem koupila jeden invalidní vozík.

„

Jednou jsme
o Vánocích ke
štědrovečernímu stolu
vzali souseda, protože
byl sám.
V klipu k písni Mám ráda život si zahrál i váš syn Filip. Bylo těžké ho přesvědčit?
Mám velkou radost, že si v něm Filip zahrál. Nedělal to kvůli sobě, ale aby mě
potěšil. Nemusela jsem ho přemlouvat, jenom jsem mu řekla: Hele, zpívám tam o tobě, a kdybys chtěl, přijď
se podívat, a kdyby ti nevadilo, že
na tebe namířím kameru, bylo by to
skvělý. Kromě něj tam mám ještě
spoustu dalších lidí, které mám
ráda.

Neumím si představit svátky bez lidí,
které mám ráda. Zažila jsem ale už i Vánoce, kdy jsme k sobě ke štědrovečernímu stolu vzali souseda, protože byl
sám. Myslím, že o Vánocích by neměli
chybět lidé, které máte rád a kteří mají
rádi vás.

FOTO | ONDŘEJ NEFF, MAFRA
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Z Česka už se nehnu
Pán, který ho dostal, měl strašnou radost.
Už by se nikam nedostal, protože neměl
nikoho, kdo by se o něj staral, a vozík, na
který měl nárok, byl pro něj nedostačující. Řekla jsem si, že to je přesně úkol pro
mě. A tak jsem to postupně rozjela ve velkém.
Jak dlouho vám zabere, než navlečete dost korálků, aby to stačilo na jeden vozík?
Například teď naposledy jsem si spočítala, že než jsem dojela do Bratislavy,
vyrobila jsem patnáct svatých Kryštofů, a ty jsou poměrně náročnější. Na vozík to ale vlastně vůbec neumím přepočítat.
Každopádně, všude jezdíte s pytlíkem korálků po ruce.
To je pravda. Když čekám v šatně nebo
když jsem v autě, tak pořád navlékám.
Tu výkonnost už nepočítám na andílky
a náramky, ale na invalidní vozíky.
Těch už mám navlečeno dvaadvacet.
(smích) Korálků je to nespočítaně. Kdybyste viděla můj dům, připadal by vám
jako velkosklad. Dokonce jsem si koupila sedačku, která má tolik šuplíků,

Jednou z nejčastěji uváděných
pohádek o Vánocích je Princezna
ze mlejna z roku
1994. Lucie Bílá si
v ní zahrála čarodějnici.
FOTO | ARCHIV MAFRA

aby se mi tam všechny korálky vešly.
Jsou všude, o autě ani nemluvě!
(smích)
Vraťme se ještě na chvilku k Vánocům. Zažila jste už některou z těch
klasických pohrom, jako je požár
stromečku nebo cesta na pohotovost kvůli zaseklé rybí kosti?
To ne, ale zažila jsem Vánoce, které
bych už nikdy zažít nechtěla. Byla jsem
na měsíčním turné v Německu spolu se
skupinou Uno a vůbec se mi to nelíbilo.
Byla jsem tam na Vánoce i na silvestra

Jan ZrZavý: anděl strážný, kresba na papíře, 1950, 20 x 14 cm
vyvolávací cena: 95 000 Kč, dosažená cena: 180 000 Kč
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Srdečně děkujeme
za Vaši přízeň,
díky níž byl
jubilejní 30. aukční rok
tím nejúspěšnějším.
Přejeme Vám
krásné prožití
vánočních svátků
a šťastný rok 2020.
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v Hamburku a bylo mi strašně smutno.
Pak jsem zažila jedny Vánoce na Floridě, kde jsme měli dům, a musím říct, že
ty ozdoby na palmách a Santa Clausové
na každém kroku, to také není nic
pro mě.
Přitom Florida byla po určitý čas
vaše útočiště, že?
To ano, ale já jsem vám nějak strašně
šťastná doma. Je to sice takové hrozně
ohrané, přemýšlím, jak to říct jinak…
Ale proč bych to měla přikrášlovat?
Doma jsem prostě nejšťastnější!

Filip a Filipi. Vánoce se
dvěma osudovými muži
Vedle čtyřiadvacetiletého syna Filipa bude
zlaté slavici dělat o Vánocích společnost
její šestatřicetiletý přítel Radek Filipi, se
kterým je přes dva roky. Do svatby se ale
zatím nehrnou. „Kdybychom si to už oba
nezkusili, tak bychom již asi dávno byli
svoji. My jsme svoji i bez toho papíru.
Nebrala bych to jako téma. Je ale logické,
že se všichni ptají, a asi by se jim to i líbilo.
Já bych ale nespěchala,“ nechala se slyšet
v pořadu Limuzína Míry Hejdy. Pár spolu
tráví většinu času, protože je pojí i pracovní
vztah. Filipi je totiž zpěvaččiným „road
manažerem“. „Není to žádná bžunda.
Být partnerem je velká honička, ale road
manažer, který se stará o všechno, abych
někam přijela včas, měla dobrou náladu,
připravené věci, kostýmy, jeviště, jídlo,
pití... Když ke mně nastoupil můj bratr,
po čase říkal, že kdyby věděl, kolik je u mě
práce, jel by radši do dolů,“ přiznala Bílá.
Nedávno byla pyšná na mezinárodní
úspěch své lásky. Filipi se v listopadu
v Brazílii stal mistrem světa v benchpressu.
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Sedmdesát tun zeleného štěstí.
Jmelí na Vánoce sklízel už děda
Uctívaný symbol i parazit, který napadá stromy. Bez
trsů jmelí se vánoční svátky neobejdou. Čím více
bílých bobulek na větvičce je, tím větší štěstí nás prý
čeká. Rodina Kašíků sbírá jmelí po celé generace.
5plus2
■ TÉMA

lem a dodavatelem na český trh je zahradník Jiří Kašík z Kroměříže. „Ročně
zpracováváme 50 až 70 tun, hotovými
svazky zásobujeme velkou část českého
trhu,“ vysvětluje zahradník.

JOSEF HORA
ČR | Zatímco mnoho květin do Česka
dovážíme ze zahraničí, jmelí, které se
před Vánoci prodává na každém trhu, je
většinou domácí. Sklízet jej totiž lze
kvůli jeho křehkosti jen pár dnů před
prodejem, takže cestovat moc neumí.
„Tajemný“ keřík se ovšem obchodním artiklem stal až během 20. století,
kdy se ujala tradice původem z Anglie
zdobit jím na Vánoce domácnosti pro
štěstí. Dříve byl prodej jmelí poslední
možností zahradníků si před tuhou zimou přilepšit. Tehdy, stejně jako dnes,
však šlo o nesmírně tvrdou a fyzicky namáhavou práci. Sesbírané jmelí bývá
dál upravováno a největším zpracovate-

Jen bronz a cukrová voda
Rodina Kašíků je se jmelím spjata už několik generací. „Můj děda měl až do padesátých let u Valašského Meziříčí za-

Stejný strom obsypaný jmelím
před sběrem (vlevo) a po „sklizni“.
Kdo chce sklízet takzvané zelené štěstí dnes, musí mít povolení od majitele
lesa, lezecké zkoušky a speciální „trhačský kurz“, kde je třeba prokázat znalosti
běžných lesních dřevin, jejich plodů a
semen, je třeba poznat zralost šišek
nebo se orientovat v právních předpisech v oblasti lesních dřevin.

„Krásně“ černé větvičky
Po válce rostlo jmelí jenom málo a bylo
poměrně vzácné. „Dnes je ho hodně a
na mnohých místech je tak rozšířeno, že
se z toho začíná dělat problém. Osobně
si myslím, že si s tím příroda poradí,
i bez našich ‚promyšlených‘ zásahů
a dotací na ně,“ říká Kašík.

INZERCE

Universal Music Night
Mezinárodní dětská pěvecká soutěž
Finálový večer za doprovodu
Bon Art Pops Orchestra v divadle Hybernia

19. 2. 2020

sanremojunior.cz | sanremojunior.sk

hradnictví. Každý rok na podzim jmelí
ze stromů odřezával, doma ho pak vázal. Když měl hotovo, vyslal s ním babičku na trh,“ vypráví vzpomínky svého táty. „Vánoční trhy byly poslední
možností, jak utržit peníze a přežít dlouhou zimu bez příjmu. V dřívějších letech až do jara od zahradníků lidé nic nekupovali,“ popisuje časy svých prarodičů Jiří Kašík. Dříve se jmelí téměř nebarvilo, pouze se sypalo bronzem. Aby
bronz držel, muselo se předtím máčet v
cukrové vodě.
„Můj otec začínal sklízet, když mu
bylo osm let. Lezl na stromy, uřezával
trsy a házel je dolů. Děda potom dole
pod stromem jmelí naskládal do tzv.
ohrabečného koše čili ohrabečňáku, ten
potom naložili na káru a odvezli domů
zpracovat. Většina se prodala jako přírodní,“ pokračuje ve vyprávění pětapadesátiletý podnikatel.

-4

stupně Celsia je teplota,
do níž lze sbírat jmelí. Pak
je křehké a rozbíjí se.

Jinak jmelí se dá ze stromů sbírat, pokud teplota neklesne pod minus čtyři
stupně. Zmrzlé jmelí je totiž velmi křehké a při dopadu na zem se rozbije na
malé kousíčky.
„Změní vlivem mrazu také barvu, začne být tmavě zelené až černé,“ vysvětluje. „Schválně si zkuste dát větvičku
do mrazáku, uvidíte, jak hezky zčerná.“
Jmelí, které lidé kupují, je nejméně
deset let staré. „Starší jmelí už je většinou škaredé. Stáří se pozná jednoduše
podle větviček. Jeden kloubek značí jeden rok,“ říká. Jmelí také přebírá určité
vlastnosti podle stromu, na kterém roste. „Jabloňové jmelí je jiné než lipové
nebo topolové. Lipové je měkčí, tolik se
neláme a déle vydrží. To z topolů rychle
podléhá zkáze, ale má zase krásné listy.
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Kristovu kolébku vyřezal Josef ze stromu jmelí
Jmelí provází lidstvo už tisíce let. První křesťané věřili, že z něho byla vyřezána kolébka
pro Ježíška nebo kříž, na kterém později na hoře Golgotě zemřel. Podle pověsti bylo jmelí
tehdy strom, ze studu však na sebe vzalo podobu malého keříku.
Na českém území ho ve starověku obřadně zlatým srpem vždy šestý den v měsíci sklízeli
keltští druidi a dodnes se vedou spory, zda to byli právě Keltové, kdo začal jako první
jmelí uctívat, nebo Římané, kteří měli jmelí taktéž ve velké úctě. Protože poloparazitický
keř „padal z nebe“ (tehdy se nevědělo, že semínka rozšiřuje zejména známá trojice drozd,
brkoslav a pěnice), získalo jmelí v očích člověka magickou moc, která člověka i jeho dům
chrání před zlými duchy, uřknutím a chorobami.
Do českých zemí se tradice pověsit si jmelí na Vánoce dostala přes Německo z Anglie.
Nejdříve byly pod zavěšenou snítkou líbány ženy a dívky, postupně se z jmelí stal jeden ze
symbolů největšího křesťanského svátku.
(jos)
INZERCE

Podnikatel Jiří Kašík ve výrobě při
úpravě posbíraného jmelí. Na snímku dole čerstvě sklizené trsy „zeleného štěstí“.
FOTO 3x | ARCHIV JK
Lidé se prý často ptají, zda mohou
jmelí pěstovat sami. „Jde to. Vezme se
ten bílý plod, kulička, a rozloupne se.
Uvnitř je malé lepkavé semínko, které
stačí přilepit na strom. Občas proces pozoruji, půl roku se semínko na kůře ani
nehne, najednou se zničehonic zavrtá,
pustí klíček, chytne mízu a začne růst,“
popisuje vznik nové rostliny.
„Problém je, že pokud máte jmelí z
lípy a dáte ho na jabloň, nebo obráceně,
tak do dvou let zahyne. Musí se množit
na stejném druhu stromu,“ radí Kašík,
který zkoušel jmelí prodávat i na holandské burze. „Ceny na burze byly ale tak
nízké, že jsme tuto myšlenku opustili.
Pro naši výrobu je český trh dostatečně
velký,“ vysvětluje.
Z roční produkce je více jak 30 procent odpadu, který se buď zkompostuje,
nebo ho kupují firmy, které obchodují
s léčivými bylinami. „Jednou jsme zbytky nabídli právě takové firmě, oni si vzali všechno, pak ale na dva roky přestali
jmelí vykupovat úplně, protože ho měli
strašně moc,“ podotýká.
Na jmelí do svého vlastního domu se
vydává s rodinou až 24. prosince. „Do
přírody vyrážíme ráno, samí chlapi,
včetně vnuků. Najdeme třeba celý trs,
tu velkou kouli, kterou si pak doma zavěsíme, je to taková naše hezká tradice,“ uzavírá zahradník Jiří Kašík.
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Vánoční
katastrofy
Hořící svetr i motorka, bodnutí do ruky místo do kapra či rachejtle v obýváku.
O vánočních svátcích se mohou odehrát různé bizarní situace, pro 5plus2 na ně
zavzpomínali Luděk Sobota, Jitka Zelenková nebo Jiří Mádl.
Foto: archiv MAFRA, Shutterstock

LUDĚK SOBOTA

VERONIKA FREIMANOVÁ

JIŘÍ MÁDL

„V naší rodině se
málokteré Vánoce
obešly bez katastrof.
Samozřejmě, že nám
jednou, když byl syn malej,
začal od prskavky hořet stromeček. Uhasili
jsme to. Jednou jsem chtěl klukovi koupit
k Ježíšku dětskou motorku. V době, kdy by se
na ni ještě váhově vešel, tak nebyla k dostání.
Sehnal jsem ji, když už klukovi bylo asi 10 let.
Den po Štědrém večeru jsme si celá rodina
vyšli na procházku. Po nějaké chvíli jsme zavětřili, že se něco pálí. Já říkám ženě, že ty lidé
si nedají pokoj ani o svátcích a musí pálit listí.
Jenže to nebyli lidi ze sousedství. To se pálila
naše motorka. Motor se spálil úplně. Motorku
se nám po svátcích podařilo vrátit.

„Vzpomínám si, že jako dítě jsem
k Vánocům dostala vysněný krepsilonový svetr. Byl bleděmodrý propínací,
a i když byl v podstatě umělohmotný,
tenkrát to nehrálo roli. Měla jsem ohromnou radost, jenže se mi ho podařilo během chvíle podpálit
o svíčku, když jsem sahala po cukroví. Takže můj úplně nový
modrý svetr zdobil hnědý seškvařený flek. Zašít se to nedalo, leda vystřihnout. Tehdy mi mohlo být asi dvanáct, takže
tahle ztráta mě opravdu bolela.“

„Když jsme se loni
chtěli s rodinou
podívat v televizi na pohádku,
omylem jsem přepnul
na Jaromíra Soukupa. Udělalo se mi tak
zle, že to bylo horší, než kdybych spolknul
rybí kost, dusil se, přitom na mě spadl hořící vánoční stromeček a okolostojící rodina
by se mě čůráním pokoušela uhasit.“

Jindy jsem zase chtěl klukovi udělat radost
tím, že jsem před Vánocemi koupil živého kapra, aby si s ním mohl hrát ve vaně. Jenže před
Štědrým dnem jsem ho musel zabít. Nikdy
jsem to předtím nedělal a bylo mně ho líto.
Praštil jsem ho paličkou, on vyklouzl na zem
a honili jsme ho po celé kuchyni. Nakonec
jsem ho chtěl bodnout nožem, ale bodnul
jsem do ruky jenom sebe. Běželi jsme na pohotovost a kapra potom nějak zabila žena.
Nejstrašnější katastrofa se ale odehrála, když
mi byly asi čtyři roky. Dostal jsem od Ježíška
drahou koloběžku. Druhý den jsem si s ní chtěl
jezdit venku. Potkal mě nějaký kluk, jestli
bych mu koloběžku nepůjčil. Půjčil jsem mu
ji a už nikdy jsem ji neviděl. Když jsem to řekl
doma, dostal jsem ještě od otce nářez. To
byly smutné Vánoce.“

JITKA ZELENKOVÁ
„Vánoce v naší rodině vlastně nikdy neprobíhaly klasicky. Maminka i tatínek byli
umělci, takže se nám často stávalo, že jsme se potkávali hodně pozdě večer, nebo
také vůbec. Záleželo na tom, jak se nám podařilo přes námrazu a sníh dobruslit až
domů z nějakého vystoupení nebo turné. Nebylo neobvyklé, že jsme si dárky předávali až 25. prosince ráno. Jednou s námi trávil svátky jeden rodinný známý a vůbec
nechápal, že se vánoční tradice v našem pojetí úplně míjí s tou českou klasikou. A přitom
třeba v Americe to takhle mají normálně.“

JINDRA POLÁK (frontman kapely Jelen)
„O největší (před)vánoční katastrofu se před pár lety postaral náš
kocour Max, když se rozhodl v předvečer Štědrého dne prozkoumat,
copak to stydne na poličce v kuchyni. Špatně si to vyměřil a spadl
do misky vajec, přichystané na lince. Vyděsil se a vystřelil z kuchyně
otevřenými dveřmi rovnou do ložnice, kde na peřiňáku převrhl
květináč. Obalil vajíčky a hlínou nejenom sebe, ale i čerstvě
povlečené peřiny, načež proběhl do obýváku, kde převrhl
vánoční stromek a schoval se pod gauč, odkud jsme ho další
dvě hodiny nemohli dostat. Zkrvavené a podrápané ruce,
když jsme se z něj snažili zaschlé vaječné bahno umýt ve
vaně, už pak byly jen třešničkou na dortu naší rodinné,
vánoční pohody.“

MILAN PEROUTKA
„Nestalo se to přímo o Vánocích, ale hned po nich, když se mladší bratříček snažil uprosit maminku, aby mohl v předstihu odpálit první
ohňostroj do dvora. Provokoval ji se zapalovačem tak dlouho, dokud rachejtle skutečně nevznítila. Živě si pamatuju na tu paniku, co
v těch následujících sekundách dělat. Hodili ji do rohu obýváku, schovali se za gauč a dodnes mám před očima, jak hrál náš byt všemi
barvami. Rybičky v přilehlém akvárku měly velkou show a dodnes zůstal na parketách vypálený flek. Nic vážnějšího se naštěstí ale nestalo.
Od té doby už jsme takové veselí v bytě nepořádali. Bydlíme teď ale na kopci nad Prahou, a tak už zábavu přenecháváme sousedům a raději
se jen kocháme.“

Svezte se s námi
na bílé vlne
Skvělý bílý jogurt s nižším obsahem tuku
a vysokým obsahem bílkovin. Jemný a hustý
pro vydatnou každodenní snídani.

Originální Olma Krémový jogurt,
s vysokým obsahem bílkovin obohacen
o jedinečnou probiotickou kulturu
Lactobacillus rhamnosus, LGG ®.

Dokonalý a hustý Smetanový jogurt s plnou chutí.
Je vyroben pouze z české smetany, ideální jako
dezert, když do něj dáte povidla nebo džem.
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Vydra coby postní jídlo
Naši předkové razili jednoduché pravidlo: Co žije
ve vodě nebo u vody, je postní jídlo. Ať ryba či
vydra. Chráněný živočich ale dnes na talíř už nepatří.

helná kaše přelitá sirupem z řepy nebo
medem, placky z černé mouky pečené
na rozpálené plotně a vánočka.

trochu jinak než ten moderní, teprve sto
let starý, kterému vévodí vánoční strom a
kapr se salátem. Žádné nacpávání se cukrovím, přes den se jedlo poskrovnu. Nesnídalo se, k obědu byla zelná či ovocná
polévka, některé rodiny držely celý den
půst. Ke štědrovečernímu stolu, který
zdobily svíce, bible, chléb, vánočka, ořechy a ovoce, se zasedlo s východem první hvězdy. Pod stůl se dala sláma pro úrodu, na ni sekyra pro zdraví a sílu rodiny.
Všichni se pomodlili a začala hostina.
Chodů bylo několik, zpravidla devět.
Začínalo se oplatkem (někde ho nahradil chléb s medem), následovala polévka, čočková, hrachová či bramboračka,
pak houbový kuba v Podkrkonoší známý jako hubník či hubovec. Později ja-

Hřebem večera bylo maso. Postní ryba
se jedla pouze kolem řek a rybníků.
Tam, kde byly ryby vzácné, třeba na horách, se podával zajíc. Často se ale místo ryby jedla zmíněná „postní“ vydra,
kterou si oblíbila i vrchnost. Jedla se pečená, přelitá speciální omáčkou. Chuť
vydřího masa popisuje třeba web severoamerických lovců cannundrum, kde
se s ním jeden ze střelců setkává poprvé: „Je velmi tmavé, vypadá skoro
jako játra. Osmahl jsem ho na pánvi jen
s pepřem a solí. Chuť je velmi silná,
vzdáleně podobná játrům a chuti zvěřiny, ale přece jen ji neumím k ničemu přirovnat. Snad jen k chuti masa tuleně,
které jsem dostal v Kanadě. Asi je to
tím, že se obě zvířata živí rybami.“

JOSEF HORA
ČR | V našem století je vydra zákonem
chráněná. Bývala však doba, kdy tento
„nejlepší rybář českých vod“ končil na
talíři. Jako dnes kapr, tisíce kusů vydry
říční, latinsky Lutra lutra, se během středověku a ještě i v 19. století stávaly vítaným štědrovečerním pokrmem.
Vydru jedli hlavně lidé ve městech a
tam, kde byly řeky nebo rybníky. Naši
předkové ji totiž nepovažovali za savce,
ale za rybu. Nebo, jak napsal Jan Ámos
Komenský v roce 1657, za obojživelníka.
Tehdy razili jednoduché pravidlo: „Co
žije ve vodě nebo u vody, je postní jídlo.
Ať ryba nebo vydra.“
Štědrý večer minulých století vypadal

Maso podobné tulenímu

Chráněná vydra říční na Novojičínsku.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

INZERCE

NIKDO VÁM NEVNUCUJE,
CO SI MÁTE MYSLET

ParlamentníListy.cz

Vydra v černé omáčce

Výstava Smrt vydrám

Tuzemští středověcí lovci, kuchaři, řezníci i obchodníci měli vydru spojenou s
výdělkem. Nejen kvůli masu, ale i kvalitní kožešině.
Zvířata v českých zemích nakonec doplatila na rozvoj rybníkářství. Například v roce 1603 bylo vydáno státní nařízení všem královským fišmistrům:
„Bobry a vydry, kteří v haltýřích a rybnících na rybách škodu velkou činí a jako
vlci nad zvěří nad rybami škůdci jsou,
má fišmistr lapati, aneb jakkoli hubiti
dáti.“ Jednotlivá panství za zabitou vydru dokonce platila. Vydra se dostala na
úroveň nenáviděného vlka.
Když se v 18. století začaly rybníky
rušit, toky narovnávat a mokřady vysušovat, vyder znovu ubylo. Vždyť od
roku 1800 do roku 1960 se jen tok Labe
mezi Jaroměří a Mělníkem zkrátil ze
404 na 178 kilometrů. S rozvojem zbra-

ní, střeliva i průmyslu se lasicovité šelmě pěkně „zatopilo“. Důkazem byla
Zemská jubilejní výstava v Praze v roce
1891, kde návštěvníky zaujal obří nápis
na stěně „Smrt vydrám“ poskládaný z
vydřích lebek a kostí asi padesáti exemplářů těchto živočichů. Expozici zaměřenou na hubení vyder a propagující
nové pasti včetně želez měl na starosti
rybářský spolek z Loun. Vydry hubil i
vznikající těžký průmysl i válečné období hladu. Teprve za 1. republiky vláda
podnikla vládní kroky k jejich záchraně, zvířata tehdy z Moravy zmizela úplně, v Čechách už zbyla jen na několika
málo ostrůvcích. Stát definitivně posvětil ochranu vyder zákonem v roce 1947.

G

abriela Triwaldová pracovala coby kuchařka v Německu, Francii i v Itálii. Když se
provdala za listonoše v Karlíně, proslavily ji kulinářské knihy. A v Nové
pražské kuchařce roku 1877 radí, jak
přichystat chutnou vydru. Vy to ale
nezkoušejte, vydra je ohrožený druh.

Naporcované vydří maso. Snímek je z webu severoamerických lovců. ZDROJ | CANNUNDRUM

Předek vydry připraví se právě
tak, jako se upravuje potápka, jenom
s tím rozdílem, že se vezme málo
octa, 2 díly vody a 2 díly červeného
vína, ostatní příprava jest stejná; na
tom však obzvláště záleží, aby omáčka byla černoskvělá. Zadek močí se
den v postním moku, tento se skládá
z hrachové vody, octa a koření, zeleniny, hojné cibule, česneku, citronové kůry, másla a ze soli. Pak se to
peče v moku, polévá se to často, posléze se může k tomu přidati po procezení šťávy kyselá hustá smetana.
Při upravení poleje se pečeně omáčkou a posypá se citronovou kůrou.
K zadělávanému přidává se vždycky
máselné těsto.
(jos)

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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„Trháky“ televizního silvestra
Poslední den roku 2019
strávený před
obrazovkou potěší
klasickými komediemi,
populární talk show i
řádnou náloží muziky.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Silvestrovská nabídka velkých televizí sází i letos na prověřené formáty.
Se svými speciály se vytasí Zázraky přírody, Partička i převleková show Tvoje
tvář má známý hlas. Milovníci české
muziky se dočkají nálože hitů v podobě
Českého mejdanu s Impulsem 2019.
Česká televize poslední den v roce nabídne českou filmovou klasiku, která na
silvestra téměř nikdy nechybí. Diváci se
tak mohou těšit na sázku na jistotu – komedie Vrchní prchni, Kristiána nebo legendární Světáky. A osvědčené tipy nebudou chybět ani v nabídce komerční
Novy a Primy. Krakonoš a lyžníci, Kdo
chce zabít Jessii nebo Tři vejce do skla.

Meky Žbirka a Katarína Knechtová, Lucie Bílá (vpravo nahoře) či Karel Šíp zpestří silvestra v televizi.
FOTO | MAFRA
To je zlomek z arzenálu dalších stanic.
Silvestrovská noc pak bude patřit speciálním dílům populárních pořadů.
Nova rozjede více než tříhodinový maraton písní a převleků Tvoje tvář má
známý hlas – Silvestrovský trhák. Prima nabídne pány Suchánka, Genzera,

Chmelu, Novotného
a Dangla v silvestrovské Partičce, kterou
později vystřídá hudební smršť, a sice
více než dvouhodinový záznam Českého mejdanu s Impulsem 2019. Mezi letošními hosty koncertu se blýskli napří-

klad Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Miro Žbirka a mnoho dalších.
To veřejnoprávní televize vsadila
na kratší formáty pořadů, které se budou střídat jako na běžícím páse. Večer odstartuje Maroš Kramár ve speciálním dílu Zázraků přírody, jehož
hosty budou Veronika Freimanová,
Rudolf Hrušínský mladší, Jan Čenský
a Libor Bouček.
Poté bude následovat Silvestrovská
hodina dějepisu,
tedy svérázný výklad dějin od
roku 1989. Střihový hudebně
zábavný pořad
bude uvádět
Martin Dejdar. Chybět
nebude ani silvestrovské vydání talk show
Všechnopárty s Karlem Šípem a hodinu
před půlnocí nastoupí hostitelé Jana
Paulová a Pavel Zedníček, kteří tradičně konec roku oslaví se svými kolegy a
přáteli pořadem Do roka a do dna.

INZERCE

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Ekonomika

Bankéř/ka Erste Premier – Rytířská

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Finance Business Analyst

Bankéř junior

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Senior finance consultant

Relationship Manager/ka pro SE segment –…

50 000 - 55 000 Kč / měsíc

Účetní

Bankéř / vedoucí pobočky

23 000 - 40 000 Kč / měsíc

Finanční controller junior

50 000 75 000 Kč /

Fi
č í
t ll j i
Více na www.jobdnes.cz

R l ti
hi M
/k
SME
Více na www.jobdnes.cz

t

ě í

Strojírenství

70 000 - 80 000 Kč / měsíc

Státní, veřejná správa

Programátor PLC

45 000 - 50 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce oddělení kultury v odboru kancelář starostky, kultury a…

Obráběč kovů (více míst soustruh, frézka,…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce vztahů k veřejnosti

Obsluha/programování CNC frézovacího centra

Odborný/á referent/ka na vodoprávním úseku odboru výstavby a územního…

Vedoucí projektů s NJ - strojírenství

Odborný/á referent/ka - sociálně-právní ochrana dětí

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Slavnostní vyhlášení
soutěže Realiťák roku

ů

Více informací a vstupenky získáte na webu
www.realitni-ples.cz

1. Realitní ples, 18.1.2020, Národní dům na Vinohradech

Hlavní partneři soutěže Realiťák roku:

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. prosince 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Herbář VII 6.25 O tlustém pradědečkovi
7.00 Darounická poudačka 8.35 O dívce,
která šlápla na chléb 9.35 Přednosta stanice
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Poklad na Sovím
hrádku 13.35 Koloběžka První. Pohádka 14.45
Přítelkyně pana ministra. Komedie (ČR, 1940)
16.10 Boháč a chudák. Pohádka (ČR, 2005)
17.25 O pokladech. Pohádka (ČR, 2012) 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.00 Tlapková patrola II (14, 15) 6.50 Looney
Tunes: Úžasná show II (2, 3) 7.35 Show Toma
a Jerryho II (8) 7.55 Sněhová královna 9.45
Navždy mladý 11.40 Nezapomenutelné
Vánoce 13.25 Hudbu složil, slova napsal 15.35
Risknem to s Polly 17.15 Popelka 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Astro Boy (24) 6.50 Super Wings (42)
7.10 Příhody Bolka a Lolka 7.40 M.A.S.H (155)
8.10 M.A.S.H (156) 8.40 M.A.S.H (157) 9.05
Autosalon
10.20
Schůzka
naslepo.
Romantická komedie (USA, 1987) 12.15
Vražedné záhady slečny Fisherové (3) 13.25
Vražedné záhady slečny Fisherové (4) 14.45
Kantor Ideál. Filmová komedie (ČR, 1932)
16.45 Zítra vstanu a opařím se čajem. Sci-fi
komedie (ČR, 1977) 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.05 X-Men: Nová generace (13) 7.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (2) 7.55 Top Gear IV
9.00 Pevnost Boyard (2) 11.25 Re-play 11.55 COOL
e-sport 12.25 Futurama IX (13) 12.55 Simpsonovi
XII (8-11) 14.55 Futurama X (1) 15.15 COOLfeed
15.25 Kon-tiki 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XII (1-15) 19.50 COOLfeed 20.00 Růžový panter 2
22.05 Ve jménu krále 3: Síla medailonu 23.50
Killjoys: Vesmírní lovci V (6) 0.45 Re-play

20.00 Nejlepší přítel
Pohádka (ČR, 2017). Hrají
Z. Piškula, M. Adamczyk,
K. Svarinská, F. Němec
21.35 Láska nebeská
Romantická komedie
(VB/USA/Fr., 2003). Hrají H.
Grant, E. Thompsonová, C. Firth,
K. Knightleyová, A. Rickman
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Kráska v nesnázích
Komediální drama (ČR, 2006).
Hrají A. Geislerová, J. Abrhám,
R. Luknár, J. Brejchová
1.40 Banánové rybičky
2.20 Bolkoviny
3.10 Bydlení je hra
3.30 Chalupa je hra
3.55 Zahrada je hra
4.20 Andělé tě hlídají
5.20 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.00 Policisté v akci 6.50 Policisté

v akci 7.45 Policisté v akci 8.40 Na chalupě 9.45
Nové bydlení 10.50 Divoká srdce 13.10 Muž na radnici (8) 14.40 Přejděte na druhou stranu (5/5)
15.45 Delukse 16.45 Extrémní případy 18.05 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tři zlaté
vlasy děda Vševěda, pohádka (ČR, 1963) 21.55
Labakan, pohádka 23.35 V sedmém nebi

NEDĚLE 6.25 Krimi 6.50 Noviny 7.35 Policisté

v akci 8.30 Policisté v akci 9.30 Policisté v akci
10.30 Policisté v akci 11.30 Nefňukej, veverko!
13.05 Ďábelské líbánky 15.10 Království za kytaru,
rodinný film (ČR, 1989) 16.55 Freonový duch, fantasy (ČR, 1990) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Nalezené štěstí, rodinný film
(N/Rak., 2006) 0.20 Extrémní případy

PONDĚLÍ 5.15 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Soudní síň – cz 7.35 Soudní síň – cz 8.25
Poplach v oblacích 9.55 Freonový duch 11.55
Tajemný neznámý 13.50 Pohádka o Malíčkovi
15.35 Pan Tau 17.30 Hoď svištěm 18.15 Kutil, s. r. o.
II 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Deváté srdce
22.05 Kočičí princ 23.50 Tajemný neznámý

SÉRUM PRAVDY

ANIMOVANÝ

20.20 Já, padouch
Animovaný film (USA/Fr., 2010)
22.10 Bourneovo ultimátum
Thriller (N/USA, 2007)
0.20 Očista 3: Volební rok
Akční sci-fi horor
(USA/Jap., 2016)
2.00 Dr. House (6)
2.40 Život ve hvězdách

ÚTERÝ 6.45 Poplach v oblacích 8.05 Nefňukej,
veverko! 9.35 Prázdniny: Vánoční dobrodružství
11.10 Kočičí princ 12.50 Tři zlaté vlasy děda Vševěda
14.10 Labakan 15.45 Pohádka o putování 17.50 Od
zítřka nečaruji 19.30 V sedmém nebi 21.30 V sedmém nebi 23.25 Všechno, co mám rád – Lúčky
STŘEDA 7.25 Skutečné příběhy 8.50 Deváté

srdce 10.40 Pan Tau 12.30 Hoď svištěm 13.15
Kutil, s. r. o. II 13.55 Tajemství Červeného domu
(1, 2) 17.35 Osada Havranů 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.30 Pohádka o putování 22.35 Přijela
k nám pouť 0.05 Vyznání lásky

ČTVRTEK 7.00 Vyznání lásky 8.50 Pohádka
o Malíčkovi 10.30 Od zítřka nečaruji 12.05
Prázdniny: Vánoční dobrodružství 13.40 Příběh
princezny Sofie (1, 2) 17.35 Na veliké řece 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.30 Srdečný pozdrav ze zeměkoule
22.30 Osada Havranů 23.55 Tajemný neznámý
PÁTEK 6.35 Noviny 7.25 Krimi 7.55 Soudní síň

9.00 Soudní síň – cz 9.45 Všechno, co mám rád –
Lúčky 12.25 Naši – Vánoce u Rodinových 13.55
Jantarový amulet (1, 2) 17.35 Volání rodu 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Na veliké řece 21.35
Nakročeno ke štěstí 23.30 Od teď navždy

20.15 Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Hrají M. Taclík, K. Boková-Lišková, J. Budař, Z. Stivínová,
T. Hanák. Režie J. Chlumský
22.30 Táta je doma
Komedie (USA, 2015). Hrají
W. Ferrell, M. Wahlberg,
L. Cardelliniová, T. Haden
Church. Režie S. Anders
0.40 Zběsilý únos
Thriller (USA, 2017). Hrají
H. Berryová, S. Correa,
Ch. McGinn, L. Temple, Ch. Berry.
Režie L. Prieto
2.35 Vražedné záhady
slečny Fisherové (3)
Krimiseriál (Austr., 2012).
Hrají E. Davisová, N. Page,
M. Margolyesová
3.45 Vražedné záhady
slečny Fisherové (4)
Krimiseriál (Austr., 2012)

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 7.30 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Doktor
z hor 11.30 Top Relax 11.55 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10 Paní domu
16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda
19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00
Esmeralda 21.50 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 5.55

Nespoutaný anděl 7.30
Nespoutaný anděl 8.30 Nespoutaný anděl 9.30
Nespoutaný anděl 10.30 Nespoutaný anděl 11.30
Top Relax 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
16.00 Na červeném koberci 16.30 Pralinky 17.10
Esmeralda 18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda
20.00 Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50 Vladimír
Hron: Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 7.05 Divoký anděl 8.05 Doktor z hor
9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.35 Mentalista (10) 7.30 Mentalista (11) 8.25 Jako
kočky a psi, komedie (USA, 2001) 10.40 Wonder
Woman, dobrodružné fantasy (USA/HG/Čína,
2017) 13.15 Polární expres, animovaný film (USA,
2004) 15.05 Postrach Dennis, komedie (USA,
1993) 17.00 Harry Potter a tajemná komnata, dobrodružný rodinný fantasy film (USA/VB/N, 2002)
20.00 Sex ve městě 2, komedie (USA, 2010) 22.50
Annabelle 2: Zrození zla, horor (USA, 2017)

Prima Max
7.55 Super Wings (41) 8.10 Astro Boy (23) 8.35
Zpravodajství FTV Prima 9.50 Vítejte doma! VII
(15, 16) 11.40 Schůzka naslepo 13.35 Vánoce za
všechny prachy 15.30 Muž, který chtěl být králem
18.00 Dvanáct do tuctu, rodinná komedie (USA,
2003) 20.00 Muž se železnou maskou, dobrodružný film (USA/Fr., 1998) 22.40 Komici, s. r. o.,
The Tour, komedie (ČR, 2016) 0.35 Ve jménu krále
3: Síla medailonu, dobrodružný film (Kan., 2013)

ÚTERÝ 8.45 Cirkus Cirkus Festival Vánoce 9.40

Cabaret 10.45 Paní domu 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Cabaret 16.40 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 18.15 Vánoční koncert Pepy Vágnera
19.55 Megakoncert rádia Čas 22.50 Pohodové zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

STŘEDA 8.45 Cirkus Cirkus Festival Vánoce 9.40
Cabaret 10.45 Na červeném koberci 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Cabaret 17.05 Vánoční
koncert Pepy Vágnera 18.45 Vánoční koncert Petra
Bendeho 20.05 Megakoncert rádia Čas 22.50
Pohodové zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 8.45 Cirkus Cirkus Festival Vánoce

9.40 Cabaret 10.30 Pralinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Cabaret 17.05 Vánoční koncert Petra Bendeho 18.35 Vánoční koncert Vladimíra
Hrona 20.05 Megakoncert rádia Čas 22.50
Pohodové zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

PÁTEK 8.05 Doktor z hor 9.05 Stefanie 10.05
Stefanie 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda 17.55
Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Zvěřinec
19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 22.50
Pohodové zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 293

neděle 22. prosince 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
14.15
15.55
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.40
23.14
23.15
0.15
0.45
1.30
1.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Pan
Větrovský z Větrova a paní Deštná
z Dešťova 7.20 Zkouška 7.40
Přítelkyně pana ministra 9.05 Úsměvy Jiřího Šlitra 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 O spanilé Jašince

O Šípkové Růžence
Zlatovláska
Popelka
Kotva u přívozu
Adventní koncerty
České televize 2019
Herbář VII
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Dvanáct měsíčků
Pohádka (ČR, 2012)
Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
Výsledky losování Šťastných 10
Vánoce
Banánové rybičky
Bolkoviny
Zkus mít vkus
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00 Oggy a Škodíci VI
6.15 Tlapková patrola II (16, 17)
7.05 Looney Tunes:
Úžasná show II (4, 5)
7.55 Show Toma a Jerryho II (9)
8.15 Sedmikráska
Pohádka (N, 2014)
9.30 Tajemství Vánoc
Romantický film (USA, 2016)
11.00 Kouzelná romance
Fantasy komedie (USA, 2007)
13.05 Královské Vánoce
Romantický film (USA, 2014)
14.50 Bejvalek se nezbavíš
Romantická komedie (USA, 2009)
16.45 Prázdniny
Romantická komedie (USA, 2006)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
22.15 Sully: Zázrak na řece Hudson
Životopisné drama (USA, 2016)
0.10 Spiknutí
Thriller (USA, 1997)
2.30 Risknem to s Polly
Komedie (USA, 2004)
4.05 Sedmikráska

Prima
6.15
6.40
6.50
7.00
7.30
8.00
9.10
9.40
10.45
11.55
12.50
13.35
14.40
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15

22.45
1.15
3.45

Astro Boy (25)
Super Wings (43)
Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (157)
M.A.S.H (158)
Přírodní vesmír (2)
MotorSport
Vůně zločinu (3)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen – extra
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Galakoncert Kapka naděje 2019
Bavte se a pomáhejte v rámci
večera Kapky naděje! Moderuje
L. Bouček a V. Pizingerová
Spojenci
Válečný film (VB/USA, 2016)
Kon-tiki
Koprodukční film (Nor., 2012)
Přírodní vesmír (2)

Nova Cinema
5.20 Štěstí je... 7.15 Postrach Dennis 9.10 Polární
expres 11.00 Přijde letos Ježíšek? 13.35 Správci
osudu 15.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II (10-12)
18.15 Vy nám taky, šéfe!, komedie (ČR, 2008)
20.00 Temné stíny, hororová komedie (USA/Austr.,
2012) 22.20 Anděl smrti, thriller (USA, 1998) 0.50
Bourneovo ultimátum, thriller (N/USA, 2007)

Prima cool
7.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (3) 8.30
Top Gear V 9.40 Pevnost Boyard (3) 12.05 Těžká
dřina 12.40 Bikesalon 13.15 Futurama X (1) 13.40
Simpsonovi XII (12-15) 15.35 Futurama X (2) 15.55
COOLfeed 16.05 Růžový panter 2 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XII (16-19) 19.50
COOLfeed 20.00 Ghost Rider 2: Duch pomsty
22.00 Narcos II (1) 23.05 Vikingové V (1)

Prima Max
6.45 Zpravodajství FTV Prima 8.00 Vítejte doma!
VII (16) 8.55 Vítejte doma! VII (17) 9.50 Fotři jsou
lotři 11.45 Kantor Ideál 13.35 Dvanáct do tuctu
15.30 Muž se železnou maskou, dobrodružný 18.10
Bez obojku, romantická komedie (USA, 2016)
20.00 Matky na tahu o Vánocích, komedie (USA,
2017) 22.15 Táta je doma, komedie (USA, 2015) 0.15
Spojenci, válečný film (VB/USA, 2016)

pondělí 23. prosince 2019
ČT1
6.00

Banánové hvězdičky 6.50 Felixír 8.00
To vánoční šturmování aneb Pokoj
lidem dobré vůle 9.05 O kominickém
učni a dceři cukráře 10.10 Vánoce
11.10 Tajemství mořské panny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Bezvousák a princezna Kamila
13.00 Na samotě u lesa
14.35 O Janovi a podivuhodném příteli
16.05 Zázračný nos
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 Anděl Páně
Pohádka (ČR, 2005)
21.35 Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Láska nebeská
Romantická komedie
(VB/USA/Fr., 2003)
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Příběhy slavných... Václav Čtvrtek
2.40 Kalendárium

Nova
6.00 Looney Tunes: Úžasná show II (6)
6.20 Tom a Jerry a Willy Wonka
7.40 Čarovné dědictví
Pohádka (ČR/N, 1985)
9.05 Princ a chuďas
Dobrodružný film (VB, 2000)
10.50 Chobotnice z II. patra
Komedie (ČR, 1986)
12.35 Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
14.15 Já, padouch
Animovaný film (USA/Fr., 2010)
15.55 Jack a obři
Fantasy film (USA, 2013)
17.50 Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ledové království
Animovaný komediální muzikál
(USA, 2013)
22.00 King Kong
Dobrodružný film (N/USA, 2005)
1.15
Bejvalek se nezbavíš
Romantická komedie (USA, 2009)
2.50 Souhvězdí Novy
3.30 Hudbu složil, slova napsal
Komedie (USA, 2007)

Prima
6.25
6.50
7.05
7.30
8.05
9.55
11.30
13.20
14.55
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.10
2.00
3.45

Astro Boy II (1)
Super Wings (44)
Ninjago VIII (1)
Olympiáda Bolka a Lolka
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný film (USA, 2013)
Kozí příběh
Animovaný film (ČR, 2008)
Rolničky, kam se podíváš 2
Rodinná komedie (USA, 2014)
Provdám svou ženu
Filmová komedie (ČR, 1941)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Nekonečný příběh
Fantasy film (N/USA, 1984)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Univerzální uklízečka
Krimikomedie (VB, 2005)
Rok jedna
Komedie (USA, 2009)
Rolničky, kam se podíváš 2
Rodinná komedie (USA, 2014)
Jak se staví sen – extra

Nova Cinema
6.20 Jako kočky a psi 7.50 Vy nám taky, šéfe! 9.25
Navždy mladý 11.45 Nezapomenutelné Vánoce
13.45 Risknem to s Polly 15.20 Harry Potter a tajemná komnata 18.00 Hrdina proti své vůli 20.00
Vánoční prázdniny, komedie (USA, 1989) 21.50
Astronautova žena, sci-fi thriller (USA, 1999) 23.45
Očista 3: Volební rok, asci-fi horor (USA/Jap., 2016)

Prima cool
13.25 Simpsonovi XII (16-19) 15.15 Těžká dřina 15.45
Re-play 16.15 Futurama X (3) 16.35 COOLfeed
16.40 Americký chopper VII (14) 17.30 Top Gear V
18.35 COOLfeed 18.40 Velké putování Bolka a Lolka
18.55 Simpsonovi XII (20, 21) 19.50 Simpsonovi XIII
(1, 2) 20.40 Úplně debilní zprávy 20.50 Těžká dřina
21.25 Teorie velkého třesku II (20, 21) 22.15 Partička
23.00 COOLfeed 23.10 COOL e-sport

Prima Max
6.45 Astro Boy (25) 7.10 Zpravodajství FTV Prima
8.25 Vítejte doma! VII (17, 18) 10.05 Láska pod
hvězdami 11.45 Martin a Venuše 13.35 Bez obojku
15.25 Percy Jackson: Zloděj blesku 17.45 Kleopatra
(1/2), historické drama (USA/VB/Švýc., 1963)
20.00 Rande naslepo, komedie (N, 2017) 22.15
Sbal prachy a jeď, akční komedie (USA/Austr./Kan.,
2014) 0.05 Matky na tahu o Vánocích, komedie

úterý 24. prosince 2019
6.00

12.15
14.04
14.10
15.44
15.45
17.20
19.00
20.30
22.05
0.05
1.35
2.35

ČT1

Nova

O Janovi a podivuhodném příteli
7.30 Nesmrtelná teta 9.10 Tři veteráni. Pohádka 10.45 Tajemství staré
bambitky. Pohádka (ČR, 2011)

6.00 Looney Tunes: Úžasná show II (7)
6.20 Mickey:
Co se ještě stalo o Vánocích
7.25 Šmankote, babičko, čaruj!
8.40 Za humny je drak
10.20 Veselé Vánoce přejí chobotnice
12.10 Z pekla štěstí
14.15 Hledá se Nemo
16.00 Oslava v Ledovém království
16.10 Ledové království:
Vánoce s Olafem
16.35 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
16.55 Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
18.40 Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
20.15 Tři bratři
Pohádka (ČR/Dán., 2014)
21.55 Pretty Woman
Romantická komedie
(USA, 1990)
0.10 Comeback
0.40 Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
2.05 Prázdniny
4.30 Ordinace v růžové zahradě 2
5.00 Novashopping

Princezna ze mlejna
Pohádka (ČR, 1994)
Losování Mimořádné Sportky
a Šance
Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Korunní princ
Pohádka (ČR, 2015)
Byl jednou jeden král...
Pohádka (ČR, 1954)
Princezna a půl království
Pohádka (ČR, 2019)
Anděl Páně 2
Pohádka (ČR, 2016)
Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
Přednosta stanice
Veselohra (ČR, 1941)
Bohyně krásy
Komedie (ČR, 1984)
Čepice
TV komedie (ČR, 1983)

Prima
6.20
6.45
7.00
7.25
9.15
10.30
12.20
14.20
16.20
18.00
18.05
20.15
22.15
0.20
1.55
3.50

Astro Boy II (2)
Super Wings (45)
Ninjago VIII (2)
Trollové
Animovaný film (USA, 2016)
Pohádka o Honzíkovi a Mařence
Anim. pohádka (ČR, 1980)
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Lízin let do nebe
Romantické drama (ČR, 1937)
Vánoce a spol.
Komedie (Fr., 2017)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Velké zprávy
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Táta je doma 2
Komedie (USA, 2017)
Hibernatus
Komedie (Fr., 1969)
Komici, s. r. o., The Tour
Komedie (ČR, 2016)
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)

Nova Cinema
7.25 Balto 8.45 Postrach Dennis 10.20
Nezapomenutelné Vánoce 11.55 Tajemství Vánoc
13.20 Hudbu složil, slova napsal 15.10 Vánoční
prázdniny 16.50 Já, padouch 18.30 Královské
Vánoce 20.00 Strašidlo cantervillské, rodinný film
(USA, 1996) 21.40 Training Day, krimifilm (USA,
2001) 23.50 Skandální život lady Worsleyové

Prima cool
13.20 Simpsonovi XII (20, 21) 14.15 Simpsonovi XIII
(1, 2) 15.00 Teorie velkého třesku II (20, 21) 15.50
Futurama X (4) 16.10 COOLfeed 16.15 Americký
chopper VII (15) 17.05 Top Gear V 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XIII (3-6) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička XXL 21.40 Teorie velkého
třesku II (22, 23) 22.25 Partička 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper VII (15) 0.10 Partička

Prima Max
6.40 Astro Boy II (1) 7.00 Zpravodajství FTV Prima
8.15 Vítejte doma! VII (18, 19) 9.55 Zataženo, občas
trakaře 2 11.45 Táta je doma 13.35 Kleopatra (1/2)
15.45 Rande naslepo 17.55 Cesta za králem trollů,
pohádka (Nor., 2017) 20.00 Loupež na úrovni, krimikomedie (Kan./VB, 2013) 21.50 Komando, akční
film (USA, 1985) 23.35 Sbal prachy a jeď, akční
komedie (USA/Austr./Kan., 2014)

středa 25. prosince 2019
ČT1
6.00

Vánoční panenka. Pohádka 6.50 Noc
na Karlštejně 8.20 Císařův pekař
9.40 Pravý rytíř. Pohádka 11.00
RumplCimprCampr. Pohádka

12.35 Princezna ze mlejna 2
Pohádka (ČR, 2000)
14.30 Princezna a písař
Pohádka (ČR, 2014)
15.50 Dešťová víla
Pohádka (ČR, 2010)
17.30 Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Čertí brko
Pohádka (ČR/SR, 2018)
21.40 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Vladimír Menšík nonstop
0.15 A zlehka zazvoní
Drama (ČR, 1982)
1.25 Poklad
Komedie (ČR, 1983)
1.40 Banánové rybičky
2.05 Bolkoviny

Nova
6.00
6.15
6.35
7.50
9.35
11.05
12.30
14.25
16.15
17.55
19.30
20.20
22.10
0.15
1.45
3.05
3.45

Oggy a Škodíci VI
Looney Tunes: Úžasná show II (8)
Slavný myší detektiv
O zatoulané princezně
Příšerky, s. r. o.
Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
Z pekla štěstí 2
Pohádka (ČR, 2001)
Popelka
Fantasy drama (USA/VB, 2015)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Nejkrásnější hádanka
Pohádka (ČR, 2007)
Do posledního dechu
Thriller (USA, 2016)
Double Team
Akční film (USA, 1997)
Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
Souhvězdí Novy
Čarovné dědictví
Pohádka (ČR/N, 1985)

Prima
6.20
6.45
7.00
7.25
8.55
10.50
12.50
14.55
17.15
18.55
19.40
19.55
20.15
22.40
0.30
2.10

Astro Boy II (3)
Super Wings (46)
Ninjago VIII (3)
Garfield
Rodinná komedie (USA, 2004)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Lízino štěstí
Romantický film (ČR, 1939)
Asterix a olympijské hry
Dobrodružná rodinná komedie
(Fr./N/It./Šp., 2008)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sám doma 2:
Ztracen v New Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Který je ten pravý?
Komedie (USA, 2017)
Provdám svou ženu
Filmová komedie (ČR, 1941)
Garfield
Rodinná komedie (USA, 2004)

Nova Cinema
5.35 Navždy mladý 7.15 Balto 2: Na vlčí stezce 8.35
Sherlock Holmes: Jak prosté II (10-12) 10.55 Princ
a chuďas 12.35 Kouzelná romance 14.20 Strašidlo
cantervillské 15.55 Bejvalek se nezbavíš 17.40
Prázdniny 20.00 Čtvery Vánoce, romantická
komedie (USA/N, 2008) 21.35 Zahulíme, uvidíme 3, komedie (USA, 2011) 23.05 King Kong

Prima cool
13.15 Futurama X (4) 13.40 Simpsonovi XIII (3-6)
15.20 Teorie velkého třesku II (22, 23) 16.00
Futurama X (5) 16.20 COOLfeed 16.25 Americký
chopper VII (16) 17.15 Top Gear V 18.15 COOLfeed
18.25 Simpsonovi XIII (7-10) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Teorie velkého třesku III (1-4) 21.50
Prima Partička 22.45 COOLfeed 22.50 Americký
chopper VII (16) 23.40 Prima Partička

Prima Max
7.45 Super Wings (45) 8.00 Astro Boy II (2) 8.20
Zpravodajství FTV Prima 8.30 Vítejte doma! VII (19,
20) 10.10 Pohádka o Honzíkovi a Mařence 11.25
Trollové 13.05 Kozí příběh 14.35 Cesta za králem
trollů 16.30 Loupež na úrovni 18.10 Královská noc
20.00 Krabat: Čarodějův učeň, pohádka (N, 2008)
22.20 Policajt v Beverly Hills III, akční komedie
(USA, 1994) 0.15 Komando, akční film (USA, 1985)

čtvrtek 26. prosince 2019
ČT1
6.00

Byl jednou jeden král... 7.40 Princové
jsou na draka 8.35 Pekařův císař
9.40 Duch nad zlato 11.15 Lotrando
a Zubejda. Pohádková komedie
(ČR/Fr./Bulh., 1996)

13.00 Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
13.20 O třech ospalých princeznách
Pohádka (ČR, 1998)
14.25 Císař a tambor
Pohádka (ČR, 1998)
15.40 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015)
17.20 Jak dostat tatínka do polepšovny
Komedie (ČR, 1978)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Tři oříšky pro Popelku
Pohádka (ČR/N, 1973)
21.25 S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Řekněte mi, kdo to je
23.45 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
1.20 Ráno budeme moudřejší
Drama (ČR, 1977)

Nova
6.00
6.05
6.25
7.55
9.35
11.15
13.00
13.20
14.10
16.20
17.50
19.30
20.20
21.55
0.25
2.25
4.10

Oggy a Škodíci VI
Looney Tunes: Úžasná show II (9)
Meč v kameni
O zapomnětlivém černokněžníkovi
Univerzita pro příšerky
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
O medvědu Ondřejovi
Pohádka (ČR, 1959)
Pretty Woman
Romantická komedie (USA, 1990)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977)
Skála
Akční film (USA, 1996)
Striptýz
Krimifilm (USA, 1996)
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
O medvědu Ondřejovi

6.30
6.50
7.05
7.30
8.00
10.20

12.35
14.25
17.05
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.35
2.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (4)
Super Wings (47)
Ninjago VIII (4)
Příhody Bolka a Lolka
Sám doma 2:
Ztracen v New Yorku
Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Dobrodružná rodinná komedie
(Fr./Šp./It./Maď., 2012)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
Muž se železnou maskou
Dobrodružný film
(USA/Fr., 1998)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Cesta do Ameriky
Romantická komedie (USA, 1988)
Rande naslepo
Komedie (N, 2017)
Vánoce a spol.
Komedie (Fr., 2017)

6.20 Mickey: Co se ještě stalo o Vánocích 7.30 Princ
a chuďas 9.05 Kouzelná romance 10.50 Medvídek
Pú 11.45 Královské Vánoce 13.20 Strašidlo cantervillské 14.50 Sully: Zázrak na řece Hudson 16.25
Hledá se Nemo 18.05 Jack a obři, fantasy (USA,
2013) 20.00 Doktor Hollywood, romantický film
(USA, 1991) 22.00 Bílá smrt 23.50 Tvář teroru

Prima cool
12.20 Teorie velkého třesku III (1, 2) 13.10 Futurama
X (5) 13.35 Simpsonovi XIII (7-10) 15.15 Teorie velkého třesku III (3, 4) 16.00 Futurama X (6) 16.20
COOLfeed 16.25 Americký chopper VII (17) 17.15
Top Gear V 18.20 COOLfeed 18.25 Simpsonovi XIII
(11-14) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku III (5, 6) 22.10 Legenda
o opilém mistrovi 0.00 Americký chopper VII (17)

Prima Max
7.30 Super Wings (46) 7.45 Astro Boy II (3) 8.10
Zpravodajství FTV Prima 9.20 Vítejte doma! VII
(20, 21) 11.00 Garfield 12.30 Táta je doma 2 14.25
Královská noc, 16.05 Krabat: Čarodějův učeň 18.25
Vánoce v ohrožení, rodinný film (Kan., 2015) 20.00
Vrať se do hrobu!, komedie (ČR, 1989) 21.55
Banditi, krimikomedie (USA, 2001) 0.15 Policajt
v Beverly Hills III, akční komedie (USA, 1994)

pátek 27. prosince 2019
6.00

ČT1

Nova

Popelka 7.35 Císařův pekař 8.55
Pekařův císař 10.00 Příběhy slavných...
Vladimír Dvořák 10.50 O Nesytovi

6.00 Oggy a Škodíci VI
6.10 Scooby-Doo:
Legenda o Fantosaurovi
7.25 Král Drozdí brada
8.35 Chobotnice z II. patra
10.20 Útěk na horu Čarodějnic
12.05 Za humny je drak
13.50 Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
15.25 Ledové království
Animovaný muzikál (USA, 2013)
17.05 Oslava v Ledovém království
Animovaný film (USA, 2015)
17.10 Ledové království:
Vánoce s Olafem
Animovaný film (USA, 2017)
17.35 Kniha džunglí
Dobrodružný film (VB/USA, 2016)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Fantasy (USA/VB, 2004)
22.45 V cizí kůži
Komedie (USA, 2011)
0.50 Vzorec pro vraždu
Krimifilm (USA, 2002)
3.00 Útěk na horu Čarodějnic
4.35 Comeback

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Táto, sežeň štěně!
Rodinná komedie (ČR, 1964)
13.45 O princezně z Rimini
Pohádka (ČR, 1999)
14.55 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
16.35 Johančino tajemství
Pohádka (SR/ČR, 2015)
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 Čarovný kamínek
Pohádka (ČR/SR, 2019)
21.25 Všechnopárty
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Jára Cimrman ležící, spící
Komedie (ČR, 1983)
23.35 Menšíkoviny
23.55 Felixír
1.20 Zajímavosti z regionů

Prima
6.30
6.50
7.10
7.30
7.45
9.25
11.25
13.25
15.20
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.05
1.50
3.45

Astro Boy II (5)
Super Wings (48)
Ninjago VIII (5)
Bolek a Lolek
na prázdninách
Roboti
Animovaný film (USA, 2005)
Sám doma 3
Komedie (USA, 1997)
Valentin Dobrotivý
Filmová komedie (ČR, 1942)
Zakletá Ella
Rodinná komedie (USA, 2004)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Panna a netvor
Pohádka (ČR, 1978)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Karel Svoboda 80
Žoldnéř
Akční film (VB, 2013)
Maigret klade past
Krimifilm (VB, 2016)
Sám doma 3
Komedie (USA, 1997)
Jak se staví sen – extra

Nova Cinema
5.55 Slavný myší detektiv 7.10 Vánoční prázdniny
8.50 Hrdina proti své vůli, komedie (USA, 1992) 11.20
Jack a obři 13.20 Čtvery Vánoce, romantick 15.20
Doktor Hollywood 17.10 Příšerky, s. r. o. 18.40 Jako
kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 20.00 Princ
egyptský, animovaný film (USA, 1998) 21.50 Princ
a pruďas, komedie (USA, 2011) 23.45 Double Team

Prima cool
11.20 Americký chopper VII (17) 12.10 Autosalon
13.15 Futurama X (6) 13.40 Simpsonovi XIII (11-14)
15.20 Teorie velkého třesku III (5, 6) 16.00
Futurama X (7) 16.20 COOLfeed 16.25 Americký
chopper VII (18) 17.15 Top Gear V 18.20 COOLfeed
18.25 Simpsonovi XIII (15-18) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Robin Hood 22.10 Komici, s. r. o.
v Lucerně 23.55 Americký chopper VII (18)

Prima Max
7.55 Super Wings (47) 8.10 Astro Boy II (4) 8.30
Ninjago 8.55 Příhody Bolka a Lolka 9.05
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Vítejte doma! VII (21,
22) 11.55 Hibernatus 13.25 Který je ten pravý? 15.05
Vánoce v ohrožení 16.45 Láska s vůní hroznů 18.20
Léto s Beautym 20.00 Trumfové eso, western (It.,
1968) 22.20 Legenda o opilém mistrovi, akční
komedie (HG, 1994) 0.15 Banditi, krimikomedie
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„Dopravní stavby se daly
do pohybu. A je to vidět“
Jihočeský poslanec
Roman Kubíček se ve
Sněmovně zabývá
hlavně kontrolní činností,
udržitelnou energetikou,
teplárenstvím a také
energetickým využitím
odpadu.

Roman Kubíček
Narodil se 6. května 1963
v Moravské Třebové, celý život
žije v jižních Čechách.
■ Vystudoval obor letectví na
letecké škole v Košicích,
doktorát získal na Ekonomické
fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
■ Byl vojenský pilot, pak pracoval
v manažerských pozicích
v obchodních a ve výrobních
podnicích.
■ Od roku 2013 je poslancem hnutí
ANO za Jihočeský kraj, od roku
2017 je předseda kontrolního
a člen hospodářského výboru.
■ Je i zastupitelem Jihočeského
kraje.
■

Jak využíváte svých zkušeností z Poslanecké sněmovny při práci ve vašem volebním kraji?
Vzhledem ke členství v hospodářském
výboru se účastním jednání o změně zákonů ovlivňujících energetiku, teplárenství a nakládání s odpady. Prosazením
snížené sazby DPH z 15 na 10 procent
se mi – ve spolupráci s kolegy – podařilo zabránit skokovému nárůstu ceny tepla, který hrozil po dramatickém nárůstu
cen emisních povolenek z 5 na 25 eur
na tunu. Tato situace by výrazně ohrozila hospodaření centrálních výrobců tepla ve velkých městech našeho kraje.
Co považujete za zásadní výzvu pro
Jihočeský kraj?
Zase se budeme vracet k energetice a odpadům. Jak jistě všichni vědí, v blízké
budoucnosti bude dramatických způsobem růst cena skládkování komunálního odpadu. Přes snahu o maximální třídění a recyklaci stále zůstává dost odpadu, který by bylo potřeba efektivně využít. Jednou z možností je energetické využití odpadu. To znamená, že jeho likvidací získáváme důležité komodity, jako
je teplo (ale i chlad) a přidružená výroba elektřiny, a tyto pak můžeme následně využít. Takové využití je běžné třeba
v Německu, Rakousku, Švýcarsku a již
zde máme příklady i z České republiky,
například z Chotíkova u Plzně. Je potřeba myslet dopředu a již dnes s odborníky z Teplárny České Budějovice a pracovními týmy kraje mapujeme situaci.
Takové projekty potřebují spolupracovat jak na úrovni legislativy, tak i práci
s vizemi Jihočeského kraje.
Co si myslíte o dopravní situaci v jihočeském regionu?
To je dobrá otázka. Pro Jihočechy jsou
klíčové dvě dopravní komunikace, a to
dálnice D3 a dálnice D4. Dobrou zprávou je, že práce na výstavbě D3 se v letošním roce výrazně pohnuly – 10. prosince otevřel nový úsek Ševětín–Borek

Jihočeského kraje a měst a obcí existuje
velmi dobrá spolupráce, která umožňuje množství problémů řešit a vyřešit.

Roman Kubíček byl vojenský pilot, pak pracoval v manažerských pozicích,
od roku 2013 je poslancem ANO za Jihočeský kraj.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
a práce dále úspěšně pokračují. Důležitým počinem bude dobudování obchvatu krajského města a tím odlehčení tranzitní dopravy přes město.
Ale vyhráno zatím rozhodně není...
Bohužel přes úspěšně pokračující práce
na území Jihočeského kraje stále není
jasno v otázce dostavby dálnice ve Středočeském kraji. Za dobrou zprávu nicméně považuji informace o pokračování dostavby D4, kde se v úseku od Mirotic do Středočeského kraje soutěží formou PPP projektu, tedy že soukromý
vlastník postaví a provozuje tento úsek.
Ve hře jsou nyní tři fináloví zájemci.
Dálnici chybí na hranicích Jihočeského
a Středočeského kraje přes 30 kilometrů. Kompletně tam má být D4 hotová
v roce 2024, už o rok dříve by se mohlo
dostat do provozu prvních 20 kilometrů

od Hájů kolem Milína až k Čimelicím.
Následovala by část až za Mirotice, kde
už dálnice funguje. V úseku mezi Pískem a Českými Budějovicemi by se
dále měla stávající silnice rozšířit na silnici tříproudovou. V projektu je také počítáno s obchvaty jednotlivých obcí
v tomto úseku.
S čím se na vás obracejí lidé?
To je velmi různé, bývají to celospolečenská témata, jako je kůrovec na Šumavě či zpřísnění trestů za týrání zvířat,
pak lokální, jako je řešení dopravní situace, odstraňování ekologické zátěže
i výstavba kanalizace a vodovodů, ale
obrací se na mě i s ryze osobními problémy. Vše se snažím v rámci svých možností řešit nebo alespoň poskytnout
radu, jak a kam se obrátit. Musím podotknout, že mezi poslanci a zastupiteli

Jste také předsedou kontrolního výboru Sněmovny. Co vše řešíte?
Kontrolní výbor je jeden z povinně zakládaných výborů, je v něm poměrné zastoupení všech politických stran v parlamentu. Zabývá se kontrolou rozpočtů
a hospodaření jednotlivých organizačních složek státu, úzce spolupracuje
s Nejvyšším kontrolním úřadem. Také
vyvíjí kontrolní činnost u velkých projektů financovaných státem. Musím podotknout, že spolupráce členů je příkladná bez ohledu na politickou příslušnost.
Třeba v poslední době se výbor zabýval
zprovozněním nového mýtného systému, kde si troufám říct, že ve spolupráci
s ministerstvem dopravy významně přispěl k odstraňování potenciálních potíží
a vyvíjel tlak na všechny angažované,
aby nenastaly katastrofické scénáře spojené s registrací do systému.
Co dalšího připravujete?
Momentální výzvou je prosazení rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního
úřadu, tak aby mohl kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky na úrovni
krajů, statutárních měst a ve firmách
vlastněných státem. Také tato novela počítá s možností kontroly hospodaření
České televize a Českého rozhlasu. Přijetím této změny zákona by se předešlo
množstvím spekulací a občan by měl
větší přehled o tom, jak se nakládá s veřejnými penězi.
(PR)

Česká republika
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Knižní tipy: ilustrovaný Gatsby i válečné drama
U obětovaného prezidenta

Velký Gatsby

Josef Kliment

první ilustrované české vydání
Francis Scott Fitzgerald
Ilustrováno Tomski&Polanski
Velký Gatsby byl mnohokrát prohlášen
za největší a nejkrásnější milostný román všech dob, podobně úchvatný jako
Romeo a Julie. Je ho však možné číst
i úplně jinak – jako nezvykle pojatou de-

Paměti Josefa Klimenta – tajemníka
prezidenta Emila
Háchy – představují unikátní pramen
poznání protektorátu i poválečného
období. Dosud nebyly souhrnně publikovány. Důvodem byl nejen jejich obrovský rozsah a nepřipravenost rukopisu k vydání, ale rovněž kontroverznost mnoha Klimentových
názorů, které nezapadají do „tradiční“ interpretace protektorátu. Klimentovy životní zkušenosti zcela popírají černobílé dělení společnosti na hrdiny a padouchy, na
odbojáře a kolaboranty a velmi problematizují otázku legitimity státní moci, konstruktu totalitarismu i filozofie viny a trestu. Jeho paměti ukazují malého člověka
ve stínu velkých, úředníka ve vleku dějinných zlomů, který někdy idealisticky, někdy naivně věřil v právo a spravedlnost.
770 stran, Nakladatelství Academia

Cilčina cesta
Heather Morrisová

Cilce je pouhých
16 let, když ji v
roce 1942 odvezou
do koncentračního
tábora Osvětim-Březinka. Její krása přitahuje nechtěnoupozornost velitelů.
O tři roky později ji
však místo vytoužené svobody čeká pobyt v gulagu ve Vorkutě.
Cilka zde udělá dojem na místní lékařku a začne se starat o nemocné v táboře. Každý den
čelí lidskému neštěstí a smrti. Nakonec však
navzdory všem prožitým hrůzám zjistí, že
má stále v srdci místo pro lásku.
336 stran, Nakladatelství CPress

Nouzové osvětlení
Michael Ondaatje

Nový román od
autora světoznámého bestselleru
Anglický pacient. Michael Ondaatje přichází
s brilantně napsaným románem,
situovaným do
období těsně po
druhé světové
válce. Příběh dospívajícího Nathaniela se
začíná odvíjet v roce 1945 v Londýně. Právě se dozvěděl, že otec s matkou odjíždějí
kvůli práci na rok do Singapuru. O chlapce a jeho sestru Rachel se bude starat podivný rodinný přítel přezdívaný Mol. Kdo
je Mol? Kriminálník? Špion? Pašerák?
256 stran, Nakladatelství JOTA

INZERCE

tektivku,
jako zobrazení divoké
„jazzové“
podoby
amerického
snu,
jako mafiánský příběh, román

o dospívání, podobenství o nespravedlnosti života a světa, možná i jako pohádku o neposlušné holčičce – podle čtenářské zkušenosti, povahy, věku nebo nálady. Existuje něco jako poselství románu? Aby naplnil svůj sen, rozdává se
Jay Gatsby citově i hmotně až za hranici možného – a jeho bezmezná touha přivolá tragické ztroskotání.
258 stran, Nakladatelství LEDA
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Skladatel Ilja Hurník: Humor není žert, humor ...

Tajenka: ...je životní postoj.
INZERCE

INZERCE

DáLnice s přehLeDem s asisTenČní LinkoU řsD
Zimní sezona je tady a s ní i dopravní rizika. mlhy, mráz nebo
sníh dokážou na silnicích řidiče
pořádně potrápit. před cestou
totiž stoprocentně nevíte, zda
neuváznete v koloně kvůli nehodě, nebo co si na vás počasí
nachystá. naštěstí je to bezplatná dálniční linka asistenční
služby řsD, kde rádi pomůžou
a poskytnou nejaktuálnější informace z českých dálnic.
Většina telefonátů začíná podobně:
„Dobrý den, právě jedu z Budějic do Prahy, mohli byste mi, prosím, říct, jak to vypadá na D3?“ Za rok operátoři asistenční
linky ŘSD odbaví více než 70 000 podobných hovorů. A každým rokem se toto
číslo zvyšuje.
„Téměř 95 % volajících zajímá aktuální
dopravní situace, zbylých 5 % řidičů pak
žádají pomoc naší asistenční služby. Nejčastěji žádají označení vozidla při poruše
nebo nehodě,“ řekl Ctirad Weissmann,
vedoucí Národního dopravního informačního centra ŘSD s tím, že ročně vyřídí
bezmála 80 tisíc telefonátů.

poskytnou aktuální dopravní informace
nebo poradí, jak se vyhnout kolonám.
Lepší informace než apLikace
Operátoři linky asistenční služby ŘSD
mají komplexní přehled o situaci na dálnicích, a to i díky dispečinku NDIC, který
24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje
sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci dopravních informací
a dat.
„O nehodě víme daleko dřív a máme o ní
více informací než kterákoliv mobilní navigace. Disponujme totiž nejaktuálnějšími informacemi od policie, hasičů, záchranky a z dalších zdrojů,“ uvedl Ctirad
Weissmann.

Navigace v mobilu sice řidiče informují
o dopravních situacích. Údaje o zdržení
atd. však nejsou často tak přesné. Aplikace jen těžkou vyhodnotí situaci a vypočítá dobu, jak dlouho si v kolně postojíte.
Navíc se velmi často stává, že nabídne
řidiči nevhodnou objízdnou trasu. „Řidiči využívající danou mobilní aplikaci
pak začnou ve velkém sjíždět z dálnice
a zkomplikují tak například situaci v daném místě,“ vysvětlil vedoucí NDCI.
Pokud se tedy chystáte na cesty, stačí si
do mobilu uložit bezplatné telefonní číslo 800 280 281. Před cestou taky můžete
navštívit internetové stránky:
www.dopravniinfo.cz

Ať už vyrazíte do Prahy na nákupy, nebo
se vydáte na delší cestu po tolik obávané
D1, v call centru ŘSD vám kdykoliv a rádi

VYZKOUŠELI JSME ZA VÁS!
Vyzkoušeli jsme linku asistenční služby za vás a vyrazili jsme z Prahy do Ostravy. Tam totiž sídlí Národní dopravní informační
centru (NDIC), jehož součástí je call centrum asistenční služby ŘSD.
„Dobré den, chystáme se dnes z prahy do ostravy, prosím, mohli byste nám říct, jaká je situace na dálnici?“
„a pojedete přes olomouc?“
„ano, přes olomouc…“
„opatrní buďte při výjezdu Z prahy, hned na první kilometru. hlášenou zde máme dopravní nehodu, kolony se však netvoří. až do Brna je provoz plynulý. podívám se dál na Vyškov, prostějov a olomouc. Také vše v pořádku, bez omezení…“
„moc děkujeme!“
„až budete u Brna, klidně nám zavolejte a podíváme se společně na aktuální dopravní situaci. přejeme vám šťastnou
cestu! “
Podtrženo a sečteno! Využití asistenční linky je pohodlnější a bezpečnější než kdejaká asistence. Pokud totiž používáte
handsfree, můžete v klidu hovořit s operátorem namísto toho, abyste studovali navigaci v telefonu a sháněli si další doplňující informace.

ASISTEČNÍ LINKA ŘSD – 800 280 281
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Jižní Čechy

KleKluLi poběží už podvacáté
PAVEL KORTUS
JIŽNÍ ČECHY | Okolo Vánoc a Silvestra čeká sportovní fanoušky spousta akcí
i možností k protáhnutí těla.
Českobudějovičtí hokejisté jasně
vládnou první lize a zahálet nebudou
ani během svátků. Ve čtvrtek 26. prosince přivítá Motor na svém ledě od 17 hodin Piráty Chomutov. Poslední duel
v kalendářním roce 2019 čeká tým trenéra Václava Prospala v pondělí 30. prosince od 17.30 hodin doma proti Vsetínu. „Zápasy během adventu mají své
speciální kouzlo a každoročně na ně
chodí ještě více diváků,“ těší se Tomáš
Kučera, marketingový manažer klubu.
Kdo si chce sám zabruslit, může zkusit veřejné bruslení na druhé ploše zimního stadionu v Českých Budějovicích.
Na Štědrý den a na Silvestra bude led
připravený pro veřejnost od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. V dalších
dnech od 25. do 30. prosince si lidé mohou zabruslit od 16 do 18 hodin. Na
Nový rok je to možné od 10 do 12 hodin
a i od 14 do 16 hodin. O svátcích se mohou zájemci na ledě pobavit i na zimním stadionu v Táboře. Na Štědrý den

V pondělí 30. prosince vypukne v 11.11 hodin 20. ročník závodu KleKluLi
z Krumlova přes Kleť a Kluk do Litvínovic u Budějovic.
FOTO | MAFRA
od 12 do 13.30 hodin, na 1. svátek vánoční od 18 do 19.30 hodin a na Štěpána už v tradičním čase 10.30 až 12.00
hodin. Na Silvestra se uskuteční veřejné
bruslení od 13.30 do 15 hodin.
V závěru roku také vrcholí Jihočeský
běžecký pohár. Štěpánský běh v Prachaticích startuje 26. prosince v 11 hodin.

V pondělí 30. prosince v 11.11 hodin vypukne 20. ročník závodu KleKluLi
z Českého Krumlova přes Kleť a Kluk
do Litvínovic u Českých Budějovic. Poběží se 28,5 kilometru.
O půlnoci ze 30. prosince na Silvestra začne soběslavský silvestrovský běh
na vzdálenost 2 019 metrů. Trať vedou-

cí soběslavskými ulicemi se každý rok
prodlužuje o metr. První den roku 2020
bude 17. ročník Novoročního běhu kolem sídliště nad Lužnicí v Táboře. Start
je ve 13 hodin a na účastníky je připraveno pět kilometrů.
Naopak čas na regeneraci po náročném programu budou mít českobudějovičtí volejbalisté. Jihostroj přivítá 22.
prosince od 17 hodin Odolenu Vodu
a pak bude hrát až po Novém roce. Sportovní hala tak bude volná pro veřejnost
v krajském městě. Lidé si mohou zasportovat od 26. do 30. prosince v běžných časech, naopak 24., 25. a 31. prosince a na Nový rok bude zavřeno.
Kdo by si chtěl mezi svátky zaplavat,
může využít plavecký stadion v Budějovicích. „Zavřeno bude 24., 25. a 31. prosince a na Nový rok, jinak bude plovárna v běžném provozu,“ doplnil Jaroslav
Masař ze Sportovních zařízení města
České Budějovice.
Tradiční turnaje čekají v závěru roku
i stolní tenisty. V sobotu 21. prosince se
ve Vodňanech nejlepší krajští hráči
utkají o Vodňanského kapra. Půjde již
o 57. ročník. Hned 25. prosince bude vánoční turnaj v Týně nad Vltavou.
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