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Chtěla
bych roli
v pohádce.
To je práce
za odměnu
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BABIŠŮV SEN?
KLIDNĚ TOMU TAK
ŘÍKEJTE
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Figurky mají pravé vlasy i botičky

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.

Unikátní betlém je k vidění v Kynšperku nad Ohří. Některé postavičky mají příčesky z pravých vlasů, část z nich má pravé
kožené boty. Betlém není dílem jednoho umělce, vznikal postupně několik století. Poslední části pochází z roku 1955 a
jsou dílem místního řezbáře Karla Štingla. Více na straně 2.
FOTO | MARTIN STOLAŘ

První Vánoce s dětmi

Náhradní maminka Petra se stará o děti v SOS vesničce. Spolu se těší na dárky
VLADIMÍR ZEDNÍK
KARLOVY VARY | Na klasickou domácí idylku v rodinném kruhu se těší o
letošním Štědrém večeru i celých Vánocích dvaatřicetiletá Petra Dvořáková z
Karlových Varů - Doubí. Její tatínek
Mojmír, který je kuchař, se postará o
štědrovečerní menu pro ni, tříletou Klárka a šestiletého Tomáška.
Jenže k dokonalé sváteční atmosféře
při zpěvu koled, pouštění lodiček v umyvadle a čekání na Ježíška něco chybí.
Je to jistota, že vysněné první Vánoce
se dvěma dětmi ve vlastním domově nebudou pro rozšířenou rodinu současně

ty poslední. „Klárku a Tomáška mám
v dlouhodobé pěstounské péči. A ta
zpravidla trvá do zletilosti, respektive
při studiu dětí až do šestadvaceti let. To
se ale může každým okamžikem za určitých okolností změnit,“ vysvětlila náhradní maminka Petra Dvořáková z karlovarské SOS vesničky v Doubí.
Dodala, že ke zmíněné změně a následnému rozpadu po dlouhá léta budované náhradní rodiny stačí, aby biologická rodina mohla začít bezproblémově pečovat o Klárku a Tomáška.
Obě děti jsou v kontaktu s nejbližšími
příbuznými. A to na rozdíl od většiny
pěstounů z karlovarské SOS vesničky i

odjinud z regionu, jejichž svěřenci nemají kontakty s biologickou rodinou.
Tyto děti říkají pěstounům mami, tati a
vyrůstají jako v klasické rodině. Je tak
velice nepravděpodobné, že by se vracely ke svým rodičům.
Náhradní maminka Petra se snaží nemyslet na to, že může přijít o svěřené
děti, a raduje se s nimi ze splněných přání, která jsou cenná právě o Vánocích.
Začala u tříleté holčičky Klárky, o
kterou v SOS vesničce pečuje první měsíc. Holčička nyní prožije své první vánoční svátky tak jako většina těch šťastnějších dětí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 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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Umístit hvězdu
je velký výkon
Betlém z Kynšperka vznikal téměř tři století
JITKA DOLANSKÁ
KYNŠPERK NAD OHŘÍ | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku
zdobí unikátní betlém. Rozměrné kulisy pro vzácné figurky každoročně sestavují skauti z tamního střediska Lípa.
„Není to žádná legrace. Vždyť jednotlivé díly kulis jsou těžké přes dvacet kilogramů. Ale hlavně jsou neforemné,“
popisuje vedoucí kynšperských skautů
Láďa Soukup s tím, že nejprve se musí
postavit konstrukce, schůdky pokrýt kobercem a pak je nutné vše sestavit k
sobě a zajistit. Skauti se shodují, že
upevnění nejvyšší hvězdy a nápisu Gloria in excelsis Deo je téměř horolezecký
výkon. Jakmile kulisy stojí, přijde čas
do nich umístit figurky. Ty zaujmou na
první pohled. Jsou totiž oblečené v šatech z textilu. Takzvaný oblékaný betlém z Kynšperka nemá v zemi obdoby.
Je natolik vzácný, že jej v létě 2002 ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní
památku. Figurky poté prošly náročným restaurátorským procesem. Restaurátor Václav Stádník, který figurkám
vracel původní podobu, podle rozdílů v

řezbářské práci usoudil, že betlém postupně tvořilo až šest různých autorů.
Některé z figurek jsou vytvořené spíše
jako loutky, jiné připomínají figuríny.
V betlému se také sešlo několik černochů.

Skauti pečují o památku
Z dostupných pramenů vyplývá, že Kynšperský betlém vznikal pravděpodobně
od roku 1680 do roku 1955. Obsahuje
70 unikátních figurek vyřezaných ze
dřeva a oděných do látkových šatů. Výška postav se pohybuje v rozmezí od 20
do 60 centimetrů. Jádro chrámového
betléma tvoří asi 27 postav, z nichž je
přibližně třetina ztvárněna na vyšší umělecké úrovni. Detaily mají pečlivě vyřezané, několik postav má dokonce příčesek z pravých vlasů. Část figurek má i
kožené botky. Ovečky, koza a další zvířata autoři vytvořili po roce 1859.
Starší domky byly zhotoveny po roce
1900. Ty novější pochází z dílny Karla
Štingla z Kynšperka. Vyřezal je a zakomponoval do celku v letech 1955 1956.

Figurky z betléma v Kynšperku.
Na současném vzhledu betléma mají
vedle restaurátorů zásluhu i kynšperští
skauti. Ti před časem věnovali hodně
času a energie tomu, aby kulisy z padesátých let minulého století opravili a navrátili jim původní krásu.
„Vlastní kulisy na rozdíl od figurek
památkou nejsou. Proto jsme se mohli
pustit do jejich opravy. Povrch jsme důkladně vyčistili od nánosů špíny a prachu. Objevily se jasné a syté barvy skal
a vegetace. Díry jsme nahradili záplatami a novým kašírováním, zábradlíčka
jsme vyspravili a natřeli původní bar-

FOTO | MARTIN STOLAŘ

vou, stejně tak hradby, střechy, brány i
interiér stájí. Na závěr jsme dílo zafixovali ochranným nátěrem,“ vypočítává
Láďa Soukup a dodává, že vzhledem k
tomu, jak je betlém vzácný, jej skauti nenechají bez dozoru. Po dobu, co je v kostele vystavený, u něj drží stráž. V jesličkách zatím chybí Jezulátko. To se zde
objeví v souladu s tradicemi až na Štědrý den. „Lidé si do kostela také budou
moci přijít pro betlémské světlo. Do
Kynšperka jej přivezeme 23. prosince,
připálit si vlastní svíčku bude možné od
15 do 16 hodin,“ doplňuje Soukup

První Vánoce s dětmi v SOS vesničce
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Bude si s náhradní maminkou a „bratrem“ Tomáškem hrát u voňavého přírodního vánočního stromečku, dívat se
v televizi na pohádky a ke štědrovečerní
večeři „dědeček“ Mojmír usmaží kapra
a připraví bramborový salát. Na menu
bude i kuřecí řízek a vařené brambory.
Členové náhradní rodiny si pochutnají
na lineckém cukroví, které společně napekli.
„Já jsem Klárka,“ hlásí se v dětském pokoji plném hraček Klárka. První dva roky svého života byla doma s
matkou. Kvůli problémům se zanedbaným atopickým ekzémem si nějaký čas
pobyla v nemocnici. Tíživá bytová situace a partnerské problémy její matky zavinily, že dítě putovalo do krizového zařízení Sluníčko, které je součástí SOS
dětské vesničky. Ve Sluníčku, které je
připraveno přijmou dítě okamžitě, Klár-

ka strávila tři měsíce. Ze Sluníčka se na
devět měsíců dostala do přechodné pěstounské péče u pěstounů v Sokolově.

Splněné přání
„Přání se Klárce splnilo, má ji rád i
Tomášek, který nechtěl být se mnou
sám, a tak se hrozně se těšil na sourozence. Dočkal se před Vánocemi a jeho přání je skutečností. Dlouho jsme o holčičce mluvili. Takže už měl pro ni rok nachystanou postýlku. Nemohl se dočkat
a každý den se na svoji sestru vyptával.
Kdy si ji prý převezeme a kdy si ji budeme moci nechat. Děti se sžily opravdu
krásně. Obě děti na sebe myslí. Když
něco koupím Klárce, tak ta hned říká,
že musíme pamatovat i na Tomáška. Je
rád, že není sám. Před spaním si spolu
spolu špitají a Tomášek někdy říká Klárce broučku,“ usmívá se Petra Dvořáková.
Před očima se jí vybavuje první

setkání Tomáše s Klárkou u její přechodné sokolovské pěstounky. Jakmile
Tomášek uviděl Klárku poprvé v Sokolově na pískovišti, tak začal konverzaci
otázkou, jestli Klárka ví, že bude u nás
v SOS vesničce bydlet? Klárka jen koukala. A pak si spolu začali hezky hrát.
Tomášek podle svého okolí udělal
ohromný pokrok. Když před třemi lety
přišel z kojeneckého ústavu, tak mu nebylo vůbec rozumět a míval hrozné záchvaty vzteku. Teď se jako by nic tulí
ke své náhradní mamince. Jakmile si
žena uvědomí, že může o Tomáška a
Klárku kdykoliv přijít, tak jí není vůbec
do smíchu. Ke všemu biologičtí rodiče
o Tomáška velmi stojí.
„Při dlouhodobém pěstounství pokládám za největší problém nejistotu, jestli
dítě zůstane, anebo ne. Tomášek se mne
zpočátku dlouho vyptával, jestli už
bude u mne navždycky. Odpovědět
bylo velice těžké,“ konstatovala Petra

Dvořáková. A jako se o letošních Vánocích splnilo její přání? Sama vyrůstala jako jedináček. A už od mala věděla,
že vychovávat jedináčka nikdy nechce.
Do pěstounství šla před třemi lety jako
bývalá sociální pracovnice jedné německé neziskové organizace s působností v
Česku. Chtěla se ve vesničce starat o
dvě až tři děti.
Jenže karlovarský krajský úřad tehdy uvedl, že to není reálné, protože pěstounka nemá vlastní děti ani partnera. A
navíc je jako devětadvacetiletá příliš
mladá. Dostala tedy Tomáška, a hned
chtěla další dítě. Klárku ji svěřili až v
uplynulých dnech.
V karlovarské SOS vesničce fungují
tři služby. SOS Přístav se věnuje pěstounským rodinám. Sluníčko je zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Třetí službou je SOS Kompas. Jeho pracovníci pomáhají rodinám v jejich přirozeném prostředí.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Petr Przeczek, petr.przeczek@mafra.cz ■ Vedoucí inzerce pro západní Čechy: Milena Seidlerová, milena.seidlerova@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2:
distribuce@5plus2.cz ■ Regionální redakce: Jugoslávská 1706/3, 360 01 Karlovy Vary, redkv@mfdnes.cz, tel. 359 404 111
Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo
celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
duvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Karlovarský kraj

20. prosince 2019 3

O svátcích se chtějí celé rodiny
věnovat samy sobě. I v hotelu
Češi v posledních letech začali slavit vánoční svátky mimo domov. Nechybí dárky nebo vánoční menu
JITKA DOLANSKÁ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Prožít vánoční
svátky v hotelu? Pro řadu lidí něco nepředstavitelného. Jenže těch, kteří z nejrůznějších důvodů chtějí slavit Vánoce
mimo domov, stále přibývá. Své o tom
ví dlouholetý ředitel hotelu Krakonoš v
Mariánských Lázních Jiří Richter.
„Vánoční svátky v hotelu slavíme už
řadu let. Hotel je totiž postavený na ideálním místě. Je ve městě a zároveň v přírodě. Navíc téměř osm set metrů nad
mořem. Takže sníh nebo alespoň mrazivý poprašek, který dokáže vykouzlit
sváteční náladu, je tu takřka vždy,“ říká
Jiří Richter.
Dříve podle něj do hotelu mířilo poměrně málo lidí z tuzemska, měl ale
hodně hostů za zahraničí. Češi nebyli
zvyklí slavit Vánoce mimo domov.
Dnes to však není nic výjimečného.
„K nám do hotelu míří, řekl bych,
dvě skupiny hostů. Jednak jsou to lidé,
kteří ztratili životního partnera nebo řízením osudu zůstali sami a na Vánoce
touží po společnosti. Takových hostů je
stále víc. Dokonce se stává, že se tu ti
lidé sbližují, navazují přátelství a na Vánoce tady se už těší,“ popisuje Richter
současnost.
Druhá skupina jsou podle něj rodiny
s dětmi. Rodiče se doma nechtějí zaobírat přípravami, nebo na to jednoduše nemají čas. Ale přitom si chtějí Vánoce
užít. Velká část hostů také přijíždí těsně
po svátcích na takzvaný povánoční relax.

Dárky pro všechny
A jak takový Štědrý večer v hotelu vypadá? „Myslím, že tu atmosféru si tu každý užívá. Lidé vcházejí do potemnělé restaurace, na stole svítí keramický kostelíček, který si každý host od nás odnese
jako dárek. Hraje hudba, zpívají se koledy, pod stromečkem jsou dárky. Zbytek svátečního večera je možné prožít
například v lobby baru. My mezitím
oběhneme pokoje a každému hostu připravíme na polštář talířek s vánočními
dobrotami, čokoládou a ovocem,“ popisuje ředitel atmosféru Štědrého dne.
Večer nechybí ani bohaté vánoční
menu, a nejen to tradiční. „Máme samozřejmě i kapra, ale menu není striktně
omezené tradicí. Mnoho lidí ryby nejí,
snažíme se vyjít vstříc i hostům, kteří
mají nějaké zdravotní omezení, nebo
jsou třeba vegetariáni,“ vysvětluje.
Podle jeho zkušeností se změnily nejen oslavy Vánoc, jiné jsou i silvestry.
Hotel je plný hostů stejně jako v minu-

Na Krakonoši se slaví nejen Vánoce nebo Silvestr. Letos na Mikuláše tam připravili sbírku plyšových hraček, která byla
určená pro děti z plzeňské nemocnice.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
losti, ale i tak se leccos změnilo.
„Dříve se slavilo až do časných ranních hodin, dnes už je ve dvě po půlnoci
většina hostů v kanafasu. I když jsou tu
malé skupinky, které se baví dál v baru
či na pokojích. A také tentokrát máme
pro každého hosta dárek. Keramický kalíšek, který má uvnitř nožky schovaný
zvoneček. Každý z návštěvníků, který
dopije, si tak může zazvonit o dolití,“
usmívá se Richter.

Silvestr v klidu
Změnilo se i spektrum lidí, kteří jezdili
do hotelu slavit konec roku. Dříve to
byla taková směsice. Po roce 1989 začali mezi návštěvníky přibývat starší lidé,
nyní se na silvestrovské pobyty vydávají také mladší, hodně jezdí i rodiny s dětmi.
Hotel je nedaleko města, takže si mohou vychutnat procházku slavnostně vyzdobenými ulicemi, ale vzhledem ke
své poloze můžeme nabídnout i spoustu
sportovního vyžití. V okolí jsou upravené běžkařské či vycházkové trasy, kousek od nás je sjezdovka s dětskou lyžařskou školičkou. Oblíbené jsou i vycházky ke krmelci, kam je možné odnést zvířátkům leccos dobrého. „Dříve jsme

tam hosty doprovázeli, dnes bohužel nemáme tolik personálu, abychom mohli
někoho na procházku uvolnit,“ povzdechnul si ředitel.
Podle něj lidé stále častěji slaví Vánoce nebo konec roku mimo svůj domov.
A mají k tomu hned několik důvodů.
„Jen si to představte. Ráno v klidu
vstanete, podíváte se z okna a vidíte

laně. Na parkovišti se čas od času objeví liška nebo sem přihopsá ušák. Kolem
je klid a přitom je v blízkosti dostatek
sportovního či kulturního vyžití. Lidé tu
mají možnost opustit hektický způsob
života, zastavit se, oddechnout, zajít do
města, na svah, do bazénu, na masáž.
Mohou se věnovat sami sobě,“ vysvětluje Jiří Richter.

INZERCE
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Andělská Hora

nabízí konání

svatebních obřadů, koncertů a výstav
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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.

6 20. prosince 2019

Česká republika

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
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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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„Politici ve více funkcích
nemají pobírat plné platy“
Poslankyně a hejtmanka
Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová
přivítala snížení platů
„vícefunkčních“ politiků.
Na konci roku se loučí
jako první žena kraje
a těší se na miminko.

Jana Mračková
Vildumetzová
Narodila se 8. května 1973
v Karlových Varech.
■ Je vystudovaná učitelka.
■ V letech 2006 až 2013 byla
starostkou Horního Slavkova
na Sokolovsku.
■ Bývalá náměstkyně ministra
vnitra se v roce 2016 stala
hejtmankou Karlovarského
kraje, je zároveň předsedkyní
Asociace krajů ČR.
■ Od roku 2017 je poslankyní.
■

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová před časem
v Poslanecké sněmovně obhajovala návrh na snížení platů politiků ve více
funkcích. Placeným zastupitelům obcí
a krajů, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo ministři, tak klesl plat na
40 procent. Vysloužila si tím na jedné
straně pozitivní ohlas ze strany občanů,
na straně druhé ale až útočné reakce některých politiků. Sama ještě před prosazením změny jako neuvolněná hejtmanka a zároveň poslankyně dostávala a dostává za práci na hejtmanském postu
pouze 40 procent platu.
Paní hejtmanko, vy sama víte nejlíp,
jaké to je, když se člověk snaží dělat
naplno práci na hejtmanství, v Poslanecké sněmovně a v čele Asociace
krajů…
Nikdy jsem přitom kumulaci funkcí nebyla nakloněna. Na druhou stranu ale
mám šanci podstatně více prosazovat zájmy našeho kraje a ostatních regionů na
úrovni státu. Vím, jak je náročné nemít
téměř žádný volný čas a na úkor vlastního zdraví denně do noci pracovat pro
kraj i ve Sněmovně. Přesto říkám, že kumulace odměn politiků z veřejných prostředků není správná a jejich omezení je
spravedlivé. Den má jen 24 hodin a není
v lidských silách pracovat dlouhodobě
naplno na několika místech. Poslanec či
senátor, který je současně starosta a třeba i zastupitel či radní v územně členěném městě, nemůže pobírat odměny za
všechny funkce v plné výši.
Jak to momentálně vypadá se žalobou, kterou senátoři tento zákon napadli?
Senátoři žalobou napadli náš zákon pro
jeho údajnou protiústavnost. Vadí jim,
že se mění pravidla hry během mandátu. Když se ale například každoročně navyšují odměny komunálních politiků
nebo když se letos navýšily platy ústavních činitelů, problém v tom neviděli.

Rozsáhlá revitalizace je naplánována na
42 měsíců a my budeme pevně věřit, že
žádná nenadálá událost nezasáhne do
harmonogramu, jenž bude pod bedlivým dohledem. Císařské lázně jsou už
dnes nejnavštěvovanější památkou ve
správě Karlovarského kraje. Po rozsáhlé rekonstrukci nabídnou lidem multifunkční sál, kde se bude moci například
promítat během filmového festivalu, pořádat koncerty a další kulturní akce,
dále si budou moci prohlédnout majestátní Zanderův sál, k dispozici bude
muzejní expozice, kavárna, infocentrum. Část prostor je také určena k pronájmu, nejlépe pro léčebné účely. Ještě nikdy jsme nebyli tak blízko záchraně
této cenné památky. A uděláme všechno pro to, aby se obnova bez problémů
podařila.
Jana Mračková Vildumetzová má radost, že 14. prosince začala revitalizace
národní kulturní památky Císařské lázně.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Nahoru ano, dolů ne. Chápu, že se senátoři nechtějí dobrovolně vzdát části
svých vysokých odměn, vím, že mě za
to nemají rádi. Toto politické rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která Senát
přehlasovala, je ale legitimní, a jak já
říkám, tak i správné a spravedlivé. Ani
Legislativní rada vlády ani nikdo jiný
na možnou protiústavnost návrhu nepoukázal. Budu proto velmi zvědavá na argumentaci před Ústavním soudem.
Vraťme se do Karlovarského kraje.
Na sklonku roku se vám podařilo
něco, o co vaši předchůdci marně
usilovali 18 let. Začala rekonstrukce
Císařských lázní.
Díky tomu, jak zodpovědně a velmi peč-

livě bylo připraveno zadávací řízení, nepodal nikdo z účastníků v zákonné lhůtě
námitku, a tak s velkou radostí mohu
oznámit, že jsme revitalizaci našeho historického pokladu, národní kulturní památky Císařské lázně v centru Karlových Varů, zahájili 14. prosince. Po
všech těch peripetiích, které mají Císařské lázně za sebou, po zrušeném tendru
z června roku 2016, který jsme po nástupu do vedení kraje nechali prověřit a zjistili jsme, že mimo jiné porušil zákon
o veřejných zakázkách, se lidé v našem
kraji i návštěvníci a turisté konečně dočkají obnovy.
Co po dokončení prací v Císařských
lázních bude a kdy oprava skončí?

Máte vůbec čas se těšit na Vánoce
a užít si adventní okamžiky?
To víte, že času moc nezbývá, nemám
ani prostor shánět vánoční dárky, přitom bych nejraději obdarovala úplně
všechny lidi, které mám ráda. Ale věřím, že nejenom mně, ale i všem ostatním přinesou Vánoce potřebné zklidnění, možnost ohlédnout se zpět a zamyslet se nad tím, co přinesly uplynulé měsíce. Na konci roku se rozloučím s funkcí
hejtmanky, i když ve vedení kraje zůstávám, abych svému nástupci alespoň trochu usnadnila první kroky v čele regionu. A mezitím se budeme společně
s manželem a celou rodinou těšit na miminko, které se nám narodí na jaře. Přeji všem lidem krásné sváteční chvíle
s nejbližšími, rozzářené dětské oči nad
dárky pod stromečkem. A kdybych to
uměla, zařídila bych, aby na Vánoce nikdo nebyl sám.
(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

Společně podporujeme náš region
... a to dává smysl

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, DĚKUJEME VÁM ZA VAŠÍ PŘÍZEŇ V ROCE 2019.
ZÁROVEŇ VÁS ZVEME K POHODLNÉMU A RYCHLÉMU NÁKUPU
VÁNOČNÍCH A SILVESTROVSKÝCH SPECIALIT.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA VŠECH NAŠICH PRODEJNÁCH COOP,
A RÁDI VÁS OBSLOUŽÍME I V ROCE 2020.
DĚKUJEME VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ZKD SUŠICE ZA ODVEDENOU PRÁCI
A DO NOVÉHO ROKU 2020 PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST
A MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SUŠICE

Karlovarský kraj
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Srdce nehasnou, zazní v lázních
Repertoár mariánskolázeňské Zpívající fontány rozšíří v příštím roce dvě skladby Karla Gotta
JITKA DOLANSKÁ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Srdce nehasnou a Být stále mlád. To jsou dvě písně,
které pro příští rok obohatí repertoár mariánskolázeňské Zpívající fontány. Lidé
tak budou moci zavzpomínat na fenomenálního umělce Karla Gotta při poslechu duetu, který nazpíval se svou dcerou Charlottou, a songu, jehož originální verze v podání skupiny Alphaville je
známá po celém světě.
„Obě skladby zazní v jednom bloku.
Dohromady mají přibližně sedm minut.,“ uvedl mariánskolázeňský starosta
Martin Kalina s tím, že písně už centrem Mariánských Lázní zněly, hrály
při letošním ukončení lázeňské sezony
v souvislosti se zpěvákovým úmrtím.
V hudební produkci fontány, v níž se
snoubí tryskající voda s barvami a tóny,
je nyní skoro 20 skladeb. Každým
rokem se přibližně polovina seznamu
obměňuje.
V minulých letech zněly prostranstvím u kolonády například skladby
Chopina, Mozarta, Bacha, Smetany či

Zpívající fontána je dnes jedním ze symbolů Mariánských Lázní. Od příštího
roku bude hrát i dvě skladby Karla Gotta.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
Dvořáka. Oblíbené je ale i Dobytí ráje
od řeckého instrumentalisty Vangelise
nebo ikonická skladba z filmu Tenkrát

na Západě. V programu však nesmí chybět ta úplně první skladba. Tou je Hudba pro fontánu, kterou pro Mariánské

Lázně složil Petr Hapka. Krátce po dokončení se Zpívající fontána stala symbolem Mariánských Lázní.
Poprvé se v novém roce fontána rozezpívá 30. dubna ve 21 hodin. Po celou
sezonu, tedy až do 31. října, pak bude
hrát denně od 7 do 19 hodin vždy každou lichou hodinu, ve 21 a 22 hodin se
navíc koná projekce s barevným osvětlením.
Zpívající fontána byla v Mariánských
Lázních vybudována v letech 1982 až
1986 jako součást rekonstrukce promenádního prostoru tehdejšího areálu Maxima Gorkého. Tvoří ji kruhový bazén
o průměru osmnáct metrů uprostřed s
dvanáctidílnou kamennou plastikou stylizovaného květu. Ten má střed z leštěné oceli. Fontána má deset základních
střikových systémů s několika stovkami
trysek. Centrální dokáže poslat vodu do
výšky šesti metrů. Celý systém je řízen
počítačem, což umožňuje vytvářet zajímavé kombinace proudů vody, hudby a
barevného osvětlení. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel
Mikšík.
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Nová přírodní rezervace
chrání vzácného motýla

JANA PLECHATÁ
BOCHOV | Novou přírodní památkou
se stanou Louky u Dlouhé Lomnice,
kde žije motýl hnědásek chrastavcový.
Oblast je cenná také bohatými společenstvy rostlin a živočichů mokřadních
luk. Oblast je nyní evropsky významná
lokalita a ty musíme podle nařízení Evropské unie postupně převést do přírodních památek, což hbitě a zodpovědně
činíme,“ uvedl krajský radní pro životní
prostředí Karel Jakobec.
Louky u Dlouhé Lomnice se nacháze-

jí v katastrálním území Bochova na Karlovarsku a celková výměra činí 8,1 hektaru.
Hnědásek chrastavcový patří ke kriticky ohroženým druhům denních motýlů, a to nejen v České republice, ale i v
celé Evropě. Vyznačuje se hnědooranžovým zbarvením s typickou tmavou
kresbou. U samců je na zadním páru křídel patrný oranžový pás s tmavými tečkami.
Na území České republiky obývá již
jen několik desítek lokalit, přičemž
všechny jsou v západních Čechách.
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Karlovarský kraj

Gymnastky doma zabodovaly

První medaili z nejvyšší soutěže získala pro Karlovy Vary dvojice Kristina Bernatová a Anna Špičková
PAVEL MRHÁLEK
KARLOVY VARY | Je to jako příběh z
amerického filmu. Patnáct let tréninku,
dřiny a hlavně pevné vůle musely zvládnout jednadvacetileté moderní gymnastky Kristina Bernatová a Anna Špičková, aby si splnily svůj sportovní sen a na
domácím šampionátu se postavily na
bednu. Seniorská dvojice karlovarského TopGymu vybojovala na mistrovství
České republiky bronzové medaile.
Na dvoudenním mistrovství, které
proběhlo právě v Karlových Varech, získaly pro karlovarskou moderní gymnastiku historicky první medaili v nejvyšší soutěži.
„To, co Kristina s Annou v životě dokázaly, je vítězství už samo o sobě.
Když s moderní gymnastikou začínaly,
bylo jim šest a tehdejší karlovarský oddíl TJ Slavia patřil na mapě české moderní gymnastiky k neznámým územím. V roce 2012 také málem ukončil
svoji činnost, a kdyby jej nepřevzalo
nové vedení, dnes by nebylo o čem
psát,“ popisuje počátek příběhu předseda dnešního TopGymu Jiří Herian.
„Obrozený oddíl prošel za těch osm
let neuvěřitelným a také neskutečně náročným vzestupem a musel opakovaně
čelit mnoha pochybovačům, a to i z
vlastních řad. Všechny problémy jsme
však brali jako skrytou příležitost a
vždy z nich vyšli ještě silnější. Zkvalitnili jsme trenérský kádr, získali výkonnostní středisko, rozhodčí s vysokou
kvalifikací a v neposlední řadě důvěru
řady partnerů, kteří nás podporují. To

Na mistrovství republiky získaly karlovarské moderní gymnastky Anna Špičková s Kristinou Bernatovou získaly bronz
v seniorkách.
FOTO | TOPGYM KARLOVY VARY
vše vyvrcholilo letošní podzimní sezonu společných skladeb, kdy jsme ani z
jedněch závodů neodjeli bez medaile.
To, že jsme si na medaili sáhli i na mistrovství, nás opravdu neskutečně překvapilo a je to pro nás takové gymnastické Nagano,“ uzavírá Herian, který takové umístění střízlivě očekával až tak za
rok či dva.

Diváci obdivovali
závodnice
Diváky zcela zaplněná Hala míčových
sportů KV Areny, kde mistrovství probí-

halo, přivítala i další karlovarské závodnice. „V kategorii nadějí starších se
předvedla dvojice Michaela Borovičková a Darja Fedunova. V jinak pěkně
předvedené sestavě se švihadlem a míčem však došlo k pádu náčiní, což je stálo cenné body za provedení, a skončily
tak na sedmém místě těsně před branami finále. V kategorii juniorek měly
díky úspěšné sezoně velmi dobře našlápnuto Klára Orlová a Alisa Samareva, které byly ve startovní listině mezi
ostatními zkušenými závodnicemi výrazně nejmladší. Jejich perfektně odcvičená skladba se švihadly na mix skla-

deb Dana Nekonečného nejen roztleskala zcela zaplněné hlediště, ale znamenala i slušné bodové hodnocení, které jim
zajistilo postup do finále. Tam v náročném souboji s dalšími juniorkami skončily nakonec na velmi pěkném pátém
místě s minimálním bodovým rozdílem
na čtvrté i třetí místo. Věříme, že příští
rok budou následovat v umístění naše
seniorky,“ shrnuje jejich trenér Jiří Špička.
Medaile z mistrovství jen potvrzuje,
že se karlovarské moderní gymnastky z
TopGymu za posledních osm let výkonnostně dostaly mezi ty nejlepší.

Baník povede od ledna Bohuslav Pilný
SOKOLOV | Za podzimních šestnáct
kol získal Baník jen sedm bodů za jednu výhru a čtyři remízy. Na první nesestupové místo, které drží Vlašim, ztrácí
sedm bodů. To není dobrá vizitka druholigových fotbalistů Baníku Sokolov.
Není tak divu, že se u mužstva častěji
než hráči střídají trenéři. Zatím posledním kormidelníkem byl jmenován od 1.
1. 2020 šestačtyřicetiletý bývalý prvoligový obránce Bohuslav Pilný, který má
za sebou také trenérská angažmá v první i druhé lize.
Dohodl se na smlouvě do konce června a pokusí se tým zachránit v soutěži.
Pilný převezme tým po Davidu Vaněčkovi, který dočasně vedl mužstvo od října. „Jarní část sezony bude po sportovní stránce nesmírně náročná, a proto
jsme po našem interním vyhodnocení
dospěli k přesvědčení, že potřebujeme
trenéra typologicky vhodného pro fotbalové bitvy a boj o záchranu. Obojí nás
totiž na jaře čeká,“ přiznal sokolovský

výkonný ředitel Tomáš Provazník klubovému webu. „Trenér Bohuslav Pilný
má zkušenosti s první i druhou ligou, navíc umí pracovat v náročnějších podmínkách.“ Na lavičce Pilného doplní
další exligový hráč a dřívější sokolovský kapitán sedmatřicetiletý Vít Vrtělka, dosavadní šéftrenér mládeže. „Jeví
se nám jako další vhodný člen realizačního týmu. Oba dva byli výraznými
osobnostmi jak na hřišti, tak i v kabině,
a to samozřejmě sehrálo také svou roli,“
vysvětluje Provazník.
Do sezony vstupoval Baník na lavičce s Františkem Šturmou, toho v závěru
nahradili David Vaněček s Karlem Tichotou, kteří v pěti posledních zápasech
získali s týmem jen jeden bod. Jejich angažmá bylo dočasným řešením, které nepřineslo výsledky.
„Trenérskému tandemu Vaněček – Tichota však musím poděkovat, protože
nám v nelehké situaci byli ochotni pomoci, byť se to výsledkově nepovedlo.

Bohuslav Pilný.
K 31. 12. 2019 jim mandát u A mužstva
končí, oběma však byla nabídnuta pozice na úseku mládeže, kterou přijali. Karel Tichota převezme pozici šéftrenéra

FOTO | PETR LEMBERK

mládeže, trenérem U16 zůstává, a David Vaněček bude působit na pozici vedoucího SCM a hlavního trenéra U19,“
dodává Provazník.
(vmn)

