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Stará plovárna ožije.
Herci možná i připlují
Jihlavská divadla
T.E.J.P. a DIOD mají ve
druhé polovině července
v plánu představit
na netradičním místě
příběh z historie města.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
JIHLAVA | Využít kouzla a atmosféry
areálu Staré plovárny chtějí jihlavská divadla T.E.J.P. a DIOD. Od poloviny července do konce prvního prázdninového
měsíce se zde zabydlí se speciálním divadelním projektem, do něhož se může
zapojit a zahrát si v něm i veřejnost.
„Naším záměrem je vytvořit originální divadelní tvar zasazený přímo do lokality jihlavské Staré plovárny a zde jej
pak také minimálně třikrát prezentovat.
Říká se tomu site-specific projekt. Umělec inspirovaný daným místem se specifickým geniem loci tvoří dílo, které

Šéfem nového divadelního projektu je jihlavský herec Jakub Škrdla.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

osloví diváka a umožní mu kvality místa sdílet,“ vysvětluje vedoucí projektu,
herec Jakub Škrdla.
Příběh, v němž se nebude příliš mlu-

vit, bude založený převážně na výrazových prostředcích. Námět chtějí tvůrci
čerpat z jihlavské historie.
„Stejně jako Verona dala příběh Romea a Julie, my věříme a víme, že silný
příběh, ze kterého si lidé odnesou jisté
krédo či poselství, najdeme i v jihlavských kronikách,“ říká Škrdla, jenž kvůli tomu hodlá oslovit také jihlavské historiky, badatele a archiváře.
A protože Divadlo T.E.J.P. tíhne spíše k divadlu obraznému, poetickému
a iluzivním technikám, mohou se diváci
i v tomto případě těšit na použití velkých loutek a originálních masek.
„Jako divadelní jazyk využíváme rovněž stínohru, pohyb, akrobacii i hudbu.
Zapojit bychom chtěli určitě i hladinu
rybníka na Staré plovárně, která když se
nasvítí, funguje jako zrcadlo,“ poznamenává. „Je možné, že lidé budou stát na
hrázi rybníka a příběh k nim bude připlouvat, nebo s nimi budeme kočovat
podél břehu od jednoho obrazu ke druhému,“ dodává vedoucí netradičního divadelního projektu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Nový rekord
z Beranova: 202
zatnutých bicepsů
VELKÝ BERANOV | Republikový šampionát v kulturistice juniorů a dorostu
ve Velkém Beranově přinesl před svým
finále jeden zajímavý výkon. Hoši i dívky ukázali své svaly a postarali se tak
o zápis do České knihy rekordů. „Je to
nejvíce zatnutých bicepsů na jednom pódiu,“ potvrdil komisař pelhřimovské
Agentury Dobrý den David Rafaj.
S organizátory šampionátu v kulturistice, bodyfitness, bikini fitness a physique měl domluveno, že na pódium přijde sto svalnatých mladíků i dívek. Nakonec byl počet ještě o jednoho člověka
u každého pohlaví vyšší. Ustavující rekord je tedy 202 zatnutých bicepsů.
V české databance rekordů je už z dřívějška několik zápisů z oblasti kulturistiky. „Evidujeme například nejmladší
a zároveň nejtěžší kulturistku profesionální ligy, což je Věra Mikulcová z Jihlavy,“ připomněl Rafaj.
Na beranovském mistrovství republiky soutěžilo přes 140 závodníků v 17 kategoriích. „Zástupci Jihlavy se bohužel
do finále neprobojovali,“ uvedla ředitelka soutěže Jana Paulátová.
(jpa)

Potomkem už se chlubí i lemuři černí

Drobotinou se to v posledních týdnech hemží u lemurů v jihlavské zoologické zahradě. Jedním mládětem se mohou
pochlubit lemuři černí (na snímku) i lemuři rudočelí. A do třetice také lemuři kata, kteří mají dokonce dvojčata. Tento
druh poloopice zpopularizoval rodinný animovaný film Madagaskar. (ilm)
FOTO | PETR LEMBERK

Stará plovárna ožije. Herci
možná i připlují po její hladině
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

To jsou však jen hrubé obrysy toho, co
se bude na břehu plovárny odehrávat. Jakou dostane představení finální podobu, bude jasné až jedenáct dní před premiérou. Podílet se na vzniku divadelního představení a určovat jeho směr totiž
mohou všichni lidé s tvůrčím potenciálem. Divadla T.E.J.P. a DIOD totiž hledají do svého týmu nadšence, kteří by si
chtěli vyzkoušet, jak vzniká divadlo,
a pak si v něm zahrát.
„Představu máme, že se projektu zúčastní 30 až 50 lidí. Pozval bych každého, kdo si připadá tvořivý a kdo má chuť
a čas si na něco takového sáhnout. Týká
se to divadelníků, tanečníků, výtvarníků, muzikantů i produkčních. Mohou to
být i vysočinští ochotníci nebo studenti,
pro které může být taková zkušenost zajímavou praxí. Není podmínkou vysoká
škola typu DAMU, JAMU či umělecké
střední vzdělání. Není podmínkou být

Nový projekt naváže i na divadelní představení, která se uskutečnila v letech 2011 a 2012 v Loučkách u Vílance. Významnou roli v něm znovu sehraje
vodní hladina.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
profesionál, ale podstatná je vůle chtít
si vyzkoušet něco nového,“ zdůrazňuje
Škrdla.

Samotné premiéře bude od 16. července předcházet jedenáctidenní intenzivní soustředění. „Řekneme si na něm,

o čem budeme hrát, jak to budeme chtít
udělat. A pokud bude panovat shoda, začneme nacvičovat. Tato intenzivní divadelní dílna bude rozdělená na několik
sekcí – akrobatická, scenáristická, scénografická, pohybová. Lidé budou mít
možnost naučit se něco nového a poznat
různé technologie a postupy.“
Základnu budou mít účastníci tohoto
workshopu na základní škole Nad Plovárnou. Na Staré plovárně pak vyroste
divadelní šapitó, které poskytne zázemí
jednak účinkujícím, ale i divákům.
Celý projekt naváže na zkušenosti Divadla T.E.J.P. s jihlavským projektem
Saltimbango nebo na divadelní projekt
v Loučkách u Vílance z let 2011 a 2012.
A letošní akce má mít i pokračování.
„Rádi bychom vytvořili tradici pro každoroční společnou divadelní tvorbu.
Chceme v Jihlavě nacházet i v příštích
letech místa, která bychom vždy v létě
oživili originálním představením,“ uzavírá Škrdla.
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Pomáhají i obětem autonehod
Bývalý domov důchodců
v Proseči poblíž Pacova
začal přijímat také
lidi po mozkových
mrtvicích nebo
se svalovou dystrofií.

jinak barevný, výmalby jsou provedeny
válečkem obvyklým v šedesátých a sedmdesátých letech, na stropech nejsou moderní svítidla, ale klasické lustry. Zejména pro klienty s Alzheimerovou chorobou jde o vhodnou výzdobu, jsou to totiž
věci, které si mohou pamatovat ze svého
dřívějšího života.

Přednost mají
klienti z Vysočiny

TOMÁŠ BLAŽEK
PROSEČ | Jiří Dvořák původně pochází
z Prahy. Poslední čtyři roky však žije na
Vysočině, konkrétně v Těchobuzi. Nyní
se přestěhoval do Proseče u Pošné nedaleko Pacova na Pelhřimovsku. Nepřivedla
ho sem však láska k přírodě. Důvody
jsou mnohem neveselejší.
V někdejším domově důchodců žije,
protože po mozkové mrtvici není
soběstačný.
„Po mrtvici mám levou půlku těla ochrnutou, chodím jen s holemi,“ popsal svůj
stav Dvořák.
Právě na lidi s podobnými problémy se
momentálně chtějí v Proseči specializovat. Tento týden zde otevřeli novou pří-

Součástí zařízení v Proseči je i takzvaná reminiscenční cesta, která má klientům s demencí pomoci oživit vzpomínky.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
stavbu někdejšího domova důchodců. Zařízení by mělo sloužit pro klienty s demencí, po cévních mozkových příhodách, v poúrazových stavech, s Parkinsonovou chorobou, svalovou dystrofií
a nově také – jako druhé v republice – pro
lidi se vzácnou, neléčitelnou Huntingtonovou chorobou.

„Rozhodli jsme se, že klasický domov
důchodců ukončíme a budeme se specializovat na tyto složitější případy,“ řekl ředitel domova Jiří Hormandl.
Přebudováním prosečského zařízení
v bývalém zámku se jeho kapacita snížila
ze sedmdesáti na 44 lůžek, v přístavbě
vzniklo nově 39 lůžek. Každý z pokojů je

Nově je v domově snížena spodní věková
hranice pro příjem na 26 let. „Máme ještě
pár volných míst, do konce měsíce je obsadíme. Upřednostňujeme klienty z Vysočiny, ale máme zde i obyvatele z jiných
částí republiky,“ popsal Hormandl.
Přístavba bývalého domova důchodců
stála necelých sto milionů korun a kompletně ji zaplatil Kraj Vysočina. Stavbaři
začali s jejím budováním před dvěma
roky.
Součástí oddělení pro pacienty s demencí jsou společenské místnosti či kavárny, kde mohou s klienty posedět návštěvníci, v části pro klienty po mrtvici
jsou například i místnosti se stolním fotbalem či posilovacími stroji.

INZERCE

V Jihlavě teď uvaří
i levnější plyn
Snižte si účty za plyn o 15 %
Naše ceny si zaslouží přípitek jihlavským pivem. Všem
na Jihlavsku, kteří si k nám převedou plyn, zlevníme faktury
v průměru o 15 %. A navíc vám nabízíme 25% slevu na silovou
elektřinu. Teď se vyplatí převést energie k ČEZ. Zastavte se
u nás nebo zavolejte na 840 888 888. A pospěšte si, nabídka
platí jen do 30. června 2016.
Bydlet tady se vyplatí.

Naše kontaktní místa:
Smluvní partner ČEZ, Nádražní 128, Havlíčkův Brod
Obchodní partner ČEZ – Cardinal point,
Benešova 23, Jihlava
www.cez.cz/vysocina

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Eurovize. Show, která
rodí hvězdy i šílenosti
Pro jedny je to jen kýčovitá estráda, pro jiné dobrá
zábava a šance najít nové mezinárodní hvězdy populární
hudby. Letos se do ﬁnále Eurovize poprvé probojoval
někdo z Česka. Zpěvačka Gabriela Gunčíková však
porotu a hlavně hlasující diváky nezaujala a skončila
předposlední. Proč se Čechům nedaří? I to pro 5plus2
komentuje Josef Vlček, hudební publicista a projektový
manažer Rádia Rockzone.

KONTROVERZE A SILNÉ PŘÍBĚHY TÁHNOU

Z nedávných ročníků nejvíce zaujalo vítězství rakouského travesti
zpěváka vystupujícího pod jménem Conchita Wurst, avšak zdaleka to
nebylo poprvé, co v soutěži bodovala kontroverze. Jako druhý skončil
v roce 2007 další transvestita, ukrajinský komik a zpěvák s uměleckým
jménem Věrka Serďučka. Před 18 lety zvítězila reprezentantka Izraele
Dana International, která se narodila jako muž a ve svých 21 letech
podstoupila operativní změnu pohlaví.
Josef Vlček: „Recept na úspěch? Bylo by potřeba najít co největšího
úchyla. K tomu bych doporučoval, aby výtvarný tým vytvořil speciální
program se světelnými efekty, který ještě nikdo nikdy neudělal.
A možná by se text písně, kterou by ten úchyl zpíval, mohl zabývat, co
já vím, třeba tragickým osudem domorodců na Novém Zélandu.“

POLITIKA NA JEVIŠTI

FOTO: PROFIMEDIA, ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIA.ORG

Ačkoli se Eurovision Song Contest tváří jako
čistě apolitická soutěž, vítězství Ukrajinky
Jamaly rozpoutalo hlasitou debatu, zda je to
tak ve skutečnosti. Uspěla totiž s písní 1944,
která odkazuje na Stalinem nařízenou deportaci
krymských Tatarů na Sibiř.
Josef Vlček: „Nevzpomínám si, že by se někdy něco podobného
v soutěži objevilo. Samozřejmě že píseň souvisí s dnešní politickou
situací na Krymu, ale jestliže ji porota považuje za nepolitickou, pak
je všechno v pořádku. Já ji za nepolitickou nepovažuji, ale zároveň
bych chtěl upozornit, že to byla pokud ne nejlepší, tak určitě jedna
z nejlepších skladeb soutěže alespoň po hudební stránce.“

TOVÁRNA NA HVĚZDY
MÁ UŽ ROKY ZAVŘENO

PROČ SE ČECHŮM NEDAŘÍ?
Finálová účast Gabriely Gunčíkové a předposlední 25. místo, které nakonec
obsadila, je dosud největším úspěchem České republiky v soutěži. Za brány
semifinále se před ní neprobojovala skupina Kabát, Gipsy cz, Tereza
Kerndlová ani vloni Marta Jandová s Václavem Noidem Bártou.
Josef Vlček: „Nikdo z nich neměl tak výraznou písničku, aby zvítězila, nebo
aby se alespoň dostala do finále. Druhá věc je, že národní poroty při svém
hlasování vlastně hrají šachy. Ti podporují tyhle a ti zase tamty. My jsme tyhle
hry nikdy nehráli a hrát ani neuměli. Myslím, že to je také jeden z klíčových
důvodů, proč jsme se s výjimkou Gabriely nedostali nikdy alespoň do finále.“

Soutěži se v posledních letech nedaří najít
skutečné mezinárodní hvězdy, jako se to
kdysi povedlo u skupiny ABBA nebo v roce
1988 se zpěvačkou Céline Dion.
Většina vítězů v mezinárodním
měřítku upadla v zapomnění.
Výjimkou nedávných ročníků je
snad jen „strašidelná“ skupina
Lordi známá svými maskami.
Josef Vlček: „Vezměte si, když
vyhrála Conchita Wurst, kdo její vítěznou
písničku potom vůbec poslouchal? Vždyť úplně
zapadla. Všichni ale vědí, kdo je to Conchita
Wurst. Eurosong se rozmazal a rozpil. Dneska to
není nic. Je to jen jakási velká estráda.“

Česká republika
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Ta sedla! aneb Slavná bitka politiků
Facka zezadu a pak pěstní
potyčka. Střet Davida
Ratha a Miroslava Macka
před 10 lety leckoho
hlavně pobavil, mnohé
znechutil. „Českou politiku
to posunulo na východ,“
říká expert na etiketu.
ČR | „Vy u vás neboxujete?“ divil se detektiv Nick Carter. „My se prosím fackujeme,“ odvětil mu komisař Ledvina ve
slavné komedii Adéla ještě nevečeřela.
V podobném stylu začal před 10 lety,
20. května 2006, konflikt, který se zapsal
jako bizarní kapitola české politiky. Odehrál se mezi tehdejším ministrem zdravotnictví Davidem Rathem a někdejším vicepremiérem za ODS Miroslavem Mackem
na sjezdu stomatologické komory.
Že to bylo na setkání zubařů, je příznačné, neboť zuby skutečně málem létaly. Diskuzi, na kterou dorazil i Rath, měl moderovat právě Macek. Těsně před zahájením
ale oznámil, že si musí nejprve vyřídit jed-

nu osobní věc. Přistoupil zezadu k Rathovi
a uštědřil mu silný pohlavek. Šokovaný
Rath nejprve vstal od předsednického stolu
a nakročil k odchodu, pak se ale vrátil a postavil se Mackovi čelem se slovy, že je zbabělec. Ten na něj však zaútočil pěstí a Rath
atak opětoval. Oba odtrhl až Rathův spolupracovník Michal Sojka. To vše na pódiu
před zraky lékařů i fotoaparáty novinářů.
„Nezdá se mi jako chlapský postup přijít zezadu k někomu, kdo navíc sedí, a dát
mu facku,“ hodnotí střet Petr Studenovský, někdejší novinář, nyní expert na mediální komunikaci a také spoluautor televizního pořadu Etiketa. Na tom pracoval
s Ladislavem Špačkem. „Na západ od
nás jsou politici kultivovanější, dvakrát

by si rozmysleli něco takového udělat.
Naopak čím východnější země, tím divočejší tamní politici umí být,“ dodává.

„Občas facka jak od Macka“
Na výtku o zákeřnosti útoku Macek už tehdy reagoval, že Ratha varoval. „Už před
několika dny jsem na svých stránkách
řekl, že při první příležitosti, kdy potkám
doktora Ratha, mu dám výchovnou facku
za to, jak se v rozhovoru vyjádřil o mé
ženě a o mně. Zcela bezdůvodně. A ta první příležitost se dneska naskytla,“ vysvětlil. Důvodem k takové reakci byl Rathův
výrok, že se „Mackova morálka blíží
nule, o čemž svědčí i to, že si svou ženu

vzal pro peníze“. Exces v podobě hospodské strkanice má podle Studenovského jistě vliv i na voliče. „Lidé takové drobnosti
vnímají a později si je vybaví lépe než třeba to, jaké přesně politické názory oba
muži mají na to či ono téma,“ vysvětluje
s tím, že s takovou kartou se dá hrát i při
přípravě marketingových kampaní.
Následný soudní spor vyhrál David
Rath, po pěti letech Nejvyšší soud rozhodl, že se mu Miroslav Macek musí za facku omluvit a zaplatit mu i stotisícové odškodné. Oba politici se s odstupem deseti
let už k incidentu nevyjadřují. Z potyčky si
později udělala legraci kapela Kabát, která
v písni Cesta do Kadaně dala do textu rým
„občas facka jak od Macka“.
(mb)
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Každý den se snažíme zlepšovat život v Česku
k lepšímu. Potřebujeme však i vaši pomoc. Připojte
se k jedinečnému projektu, který spojuje zajímavé
lidi s názorem. Připojte se k lidem, kterým není
kvalita života u nás lhostejná. Podělte se s námi
o vaše názory na naše témata a naopak témata, která
by měla zajímat nás.

Připojte se na www.chcemelepsicesko.cz

www.anobudelip.cz
p
www.chcemelepsicesko.cz
p
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FEMINISTKA versus ŠOVINISTA

Josef Hausmann těžce hledá na feminismu něco dobrého. Snad
jen, že rána od ženy válečkem může chlapa odradit od cesty
do hospody. „Zachrání partnera, aby se neuchlastal,“ říká
sarkasticky. Jana Smiggels Kavková se snaží posilovat roli žen
v životě i v politice. Co si šovinista a feministka řekli jeden
na jednoho?

plu

s2

ČESK

SOBNOSTI
ÉO

pro týd e ník 5

JANA SMIGGELS KAVKOVÁ: MĚL BYSTE TO
V ŽIVOTĚ TĚŽŠÍ, KDYBYSTE SE NARODIL JAKO ŽENA?

Josef Hausmann: Měl, protože jsem ošklivý. Ale pokud bych byl dlouhonohá krasavice, měl
bych to lehčí. Zakrslá, tlustá, uhrovitá ženská to má těžší. Díky tomu, že jsem chlap, mohu
vizuální nedostatky vykompenzovat jinými vlastnostmi, například bohatstvím. Žena má vsazeno jen na krásu, pokud není hezká, může mít miliony v bance, a nikdo ji stejně nepohladí.
Ženám závidím pouze jejich orgasmus. Kvůli tomu bych ale neměnil, zažít ženský orgasmus
mi nestojí za to, abych neměl život ve svých rukou, tak jak to ženy mají.

Jana Smiggels Kavková: Pokud by byly kvóty nastaveny standardně, například tak, jak to navrhuje směrnice Evropské komise o zastoupení žen a mužů v dozorčích radách firem, tak klidně ano. V tomto
případě jsou totiž uchazeči a uchazečky vybíráni na základě jasně stanovených kritérií. Představa, že
zavedením kvót se rezignuje na kvalitu uchazečů, je zcela mylná, ale v Česku rozšířená. Kdyby se dnes
při obsazování vedoucích pozic rozhodovalo objektivně na základě kvalit kandidátů a kandidátek, kvóty
bychom nepotřebovali. Realita je taková, že mnohem podstatnější bývá to, s kým chodíte na golf nebo
na pivo. Což naštěstí (pevně doufám) neplatí pro výběr pilotů a pilotek (smích).

JANA SMIGGELS KAVKOVÁ: MÁTE DVĚ DCERY.
CO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO JSTE JIM VŠTĚPOVAL?

Josef Hausmann: Jak vypadá chlap. Že se občas naštve, smrdí mu ponožky, má
své nálady a občas nepřijde domů. Na druhou stranu organizuje zábavu, holky
jsem naučil hrát ping pong, jezdit na kajaku, lézt po skalách. Když dnes žijí
s chlapem, tak je nezaskočí, že chlap někdy nepřijde domů, a hned se
kvůli tomu nerozvedou. Vštěpoval jsem jim důležitost vzdělání, takže
umí několik světových jazyků, a posílal je na zkušenou do zahraničí. Naopak jsem je varoval před velkou kariérou. Když už mají vysokou školu,
ať raději třeba učí, aby měly čas na rodinu, než aby se staly ředitelkami
Třineckých železáren.

Jana Smiggels Kavková: Práce ve Fóru 50 %
je mým regulérním zaměstnáním, věnuji se jí
na plný úvazek a placeně. Výši platu zveřejňovat
nechci, ale jelikož působím v neziskové sféře,
není to žádný zázrak. Kvůli penězům
člověk tuhle práci nedělá. Jiné zaměstnání nemám. Kromě toho dobrovolně,
tedy zadarmo, působím v poradních orgánech vlády, které se zabývají otázkou
rovnosti žen a mužů.

JOSEF HAUSMANN: KOLIK
VÁM VAŠE FEMINISTICKÁ
ANGAŽOVANOST MĚSÍČNĚ
VYNESE? MÁTE I JINÉ
ZAMĚSTNÁNÍ?

JANA SMIGGELS KAVKOVÁ: UVÍTAL BYSTE
ŽENU NA PRAŽSKÉM HRADĚ NEBO V ČELE
VLÁDY?

Jana Smiggels Kavková
Vystudovala politologii v nizozemském Leidenu.
Pracuje jako ředitelka organizace Fórum 50 %,
která usiluje o vyrovnané zastoupení žen
a mužů v politice.
Je vdaná, má syna.

JOSEF HAUSMANN: LETĚLA BYSTE
LETADLEM SPOLEČNOSTI, KTERÁ
NA POSTY PILOTŮ VYBÍRÁ UCHAZEČE
PODLE KVÓT NAŘIZUJÍCÍCH URČITÉ
PROCENTO ZASTOUPENÍ ŽEN V TOMTO
POVOLÁNÍ?

Josef Hausmann: Uvítal, pokud si
to vydobude v konkurenci neovlivněné kvótami. Například Margaret Thatcherová
nebo Angela Merkelová strčí do kapsy všechny chlapy, a také se nedostaly na svou pozici
kvůli kvótám. Žena prezidentkou může být
třeba v příštích volbách, záleží na kvalitě
kandidátů. Víte, politika je zlodějina. Chlap-politik krade kvůli ženám, aby nějaké huse
mohl koupit dovolenou v Karibiku, kde se
pak stejně nudí. Sám peníze moc nepotřebuje. Schopné ženy si často už nějakého
„zloděje“ opatřily. Takže žena v politice už by
tolik nekradla, má totiž v povaze, že někdo
musí krást pro ni.

Josef
Hausmann
Vystudoval Matematicko-fyzikální
i Přírodovědeckou
fakultu Univerzity
Karlovy.
Proslavil se knihami Základy mužského šovinismu
a Nahá pravda
o feminismu.
Živí ho soukromá
výuka matematiky,
chemie, překlady
a tlumočení.
Je rozvedený, má dvě
dcery.
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Vlaky pod vodou, křídla
na zádech. Tak lidé snili
Ačkoliv mnohé představy
našich předků o životě
v 21. století dnes vyvolávají
úsměvy, někteří autoři knih
byli až nečekaně předvídaví.
„Předpověděli videotelefón
i bakteriologické zbraně,“
říká spisovatel Ondřej Neff.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | „Až bude chtít žena v roce 2000 uklidit domov, bude to velice jednoduché. Nábytek v bytě bude vodě odolný, takže vezme jen hadici a vše opláchne,“ hlásal je-

den z plakátů z 60. let, který ukazoval, jak
bude vypadat běžný život za půlstoletí.
Autor se v této představě sice netrefil, jiní
vizionáři však prokázali podstatně lepší
předvídavost. A to už mnohem dřív.
Tak například francouzský spisovatel
a kreslíř Albert Robida v románu Elektrický život z roku 1890 předvídal televizi či
telefony umožňující videohovory. „Skvěle odhadl také vynálezy spojené s vojenstvím. Třeba plynovou a bakteriologickou
válku,“ říká autor mnoha oceňovaných
sci-fi románů Ondřej Neff. „Úplnou smršť
technických prognóz má Jules Verne
v knize Paříž ve 20. století, ta vyšla až dávno po jeho smrti. Najdeme v ní vysokorychlostní vlaky, počítače i elektrické
křeslo,“ dodává.
Mnoho pozoruhodných představ o životě za 100 let, tedy po roce 2000, nabídla
Světová výstava konaná v Paříži roku
1900. Evropa žila opojena technologickým
pokrokem i relativně dlouhou dobou bez
válek. Vizionáři se v některých motivech

svých představ o budoucnosti vzácně shodovali: Lidé budou používat osobní létající
přístroje v podobě jakýchsi křídel, hlavním
pozemním dopravním prostředkem bude
železnice, která umí jezdit i pod vodou,
a v oblacích se budou vznášet obří vzducholodě. „Nutno ale dodat, že zobrazované
jednoosobní létající stroje byly už tehdy
brané spíše jako humor než coby reálná
vize budoucnosti,“ upozorňuje Neff.
Serióznější pokusy o vizionářství technického procesu se datují spíše do 60. let.
„Převládal technooptimismus se zvláštním zřetelem na kolonizaci vesmíru. Ta lidem připadala na dosah ruky ještě v sedmdesátých létech,“ vysvětluje Ondřej Neff.
Cestování na Měsíc mělo být zcela běžné.

„Životní elán našim předkům můžeme jen závidět,“ říká autor sci-fi
románů Ondřej Neff. FOTO | MAFRA
A dnešní představy spisovatelů o životě za sto let? Vesměs nic pozitivního,
samé katastrofické scénáře. „Skepse vrcholí. V tomto ohledu můžeme životní
elán a náladu ve společnosti našim předkům spíš závidět,“ uzavírá Neff.

INZERCE

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Ač automobily naši předci na přelomu 19. a 20. století již znali, lidé se v představách vizionářů měli přepravovat hlavně v jednoosobních létajících strojích.
Už tehdy ovšem takové nápady sami prezentovali za spíše hodně fantastické.

Cestování do kosmu, především na
Měsíc, a kolonizace Marsu patřily
k hlavním tématům autorů sci-fi románů v 60. a 70. letech. O vesmírné expanzi tehdy nepochybovali a považovali ji za otázku nejbližších 50 let.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
skoda-auto.cz

Oficiální partneři projektu:

Někteří kreslíři už před 120 lety dobře odhadli vývoj vojenské techniky. Naopak
představy o městech budoucnosti mnohdy přecenily vývoj.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG
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„Mražené nákupy“ za pět prstů
Termokamera umí
odhalit, že si poberta
pod kabátem odnáší
chlazeného lososa.
JOSEF HORA
ČR | Ryby, husy, kachny, kuřata či krevety mrazem ztvrdlé na kost berou nejčastěji zloději v supermarketech. Krádeže chlazeného a mraženého zboží mají
podle expertů často na svědomí organizované gangy. Lup pak prodávají na černém trhu. „Těchto krádeží meziročně
přibylo o 40 procent. Zloději se nejčastěji zaměřují na dražší sortiment, například na vybrané ryby, kdy jenom kilo vyjde na několik stovek korun. Po kilogramech mizí i mražené a chlazené kuřecí
řízky nebo krevety,“ přibližuje Jan Lakner z bezpečnostní agentury Securitas.

„

O pachateli
víme ještě
předtím, než se dostane
do pokladní zóny.

„Zajímavostí je, že nám zloději několikrát ukradli makety spotřebičů. Vypadají sice jako normální plně funkční zboží, ale ve skutečnosti jsou k ničemu,“
uvedla Iva Pavlousková z marketingu
prodejce elektroniky Datart.

Zloději si odnesli například maketu
holicího strojku a epilátoru.
Obchody začínají uplatňovat proti
zlodějům takzvaný skandinávský model ochrany, kdy se několik obchodů domluví a podělí se o náklady na sdílenou

INZERCE

Triky ,,čórkařů“
Zloději používají takzvané
„přátelské nákupy“. Zákazník je
domluvený s pokladní, která
markuje například místo kartonu
mléka pouze jeden kus.
Další trik je přelepování čárových
kódů u zboží, k němuž dochází
v obchodech se samoobslužnými
pokladnami.

PRVNÍ JOGURT S CHIA

ČR | Snad každý už se někdy obrátil na
call centrum čili zákaznické služby nějaké společnosti. Málokdo ovšem tuší, co
práce operátora obnáší.
Více než 800 zákazníků se každý pracovní den dovolá na zákaznickou linku
jednoho z největších dodavatelů energií
- Centropol Energy. Hluk v místnosti,
kde sedí čtyři týmy operátorů, připomíná ruch přeplněného nádraží. Každý
operátor měsíčně zpracuje přes 530 po-

Velmi sofistikovanou zlodějnou
bývá vkládání drahého zboží do
obalů s levnějším výrobkem,
třeba lahev tvrdého alkoholu se
přenáší v base společně s pivem.

Úsměvný popleta

Skandinávský model

DODAVATELÉ ENERGIÍ

Promyšlené jednání

„Skutečnou kuriozitou pak byla
dáma, která si pod dlouhou sukni
schovala televizor s úmyslem
jej ukrást,“ zmiňuje neuvěřitelný
případ Jan Lakner, odborník
na zabezpečení obchodů.

Zmrzlé pochoutky se dají objevit v batohu zloděje speciální termokamerou.
„Jakmile dostaneme informaci z termovize, pachatele ztotožníme pomocí standardního kamerového systému ještě
předtím, než se dostane do pokladní
zóny. Tak se nám ročně podaří zachránit zboží za desítky tisíc korun,“ říká
Lakner. „Nedávno jsme zachytili zloděje už při zkouškách termovize. Stalo se
tak krátce poté, co jsme zařízení uvedli
do zkušebního provozu. Chtěl odnést
chlazeného lososa,“ dodává perličku.

Nejčastějšími odběrateli mraženého
zboží bývají drobní prodejci a restaurace, dokonce i ty luxusní. Že jde o krádeže na objednávku, vyplývá z výpovědí
pachatelů, které ostraha po zadržení předává policii. Terčem zlodějů kromě potravin a alkoholu bývá také elektronika.

ostrahu. „Zatímco dříve jednočlenná
ostraha vyšla obchody třeba na 35 tisíc
měsíčně, nyní platí kolem pěti tisíc za
služby v podobném rozsahu. Pěší patrola je schopna zasáhnout do devadesáti
vteřin,“ uzavřel Lakner.

www.olma.cz

Kuriózní krádeže se před časem
dopustil v jednom zlínském
supermarketu třicetiletý Polák.
Kvůli směšnému zisku vymyslel
krkolomný postup. Prolezl do
skladu otvorem pro přepravky
v automatu na vracení lahví. Tam
sebral dvě prázdné basy od piva,
aby je znovu vložil do automatu
a dostal za ně dvě stovky. Jenže
když páčil lup z otvoru, všimla si
ho ochranka. Popletený smolař.

Neviditelná řehole operátorů z call centra
žadavků zákazníků, k tomu měsíčně odbaví přes 270 e-mailů. „Většinu požadavků zákazníků se snažíme vyřešit po
všech stránkách správně do šesti minut,“ říká operátorka Jana Balatová.
Cíle nemají operátoři vůbec snadné.
80 % hovorů musí být přijato do 20 vteřin a e-mailový požadavek vyřízen do
2 pracovních dnů. Přes tvrdé parametry
má většina operátorů na tváři úsměv,
což se při telefonickém hovoru může

zdát zbytečné. „Je prokázané, že výraz
tváře se promítá i do hlasového projevu.
I při telefonátu cítíte, jak se člověk asi
na druhé straně tváří,“ vysvětluje Ladislav Šticha z Centropolu.
Trochu strojená strojová řeč operátorů je daní za propracovaný efektivní systém práce se zákazníky. Jakmile by hovory byly volnou disciplínou, doba každého z nich se prodlouží a desítky zákazníků se nedovolají. Každý operátor je

neustále pod dohledem trenérů, auditorů a supervizorů.
Kdo nikdy na židli operátora neseděl,
neumí si úplně představit permanentní
tlak, pod kterým musí pracovat. „Není to
nudná práce, neustále se něco děje a každý
zákazník je jiný. Pracovní den tady utíká
mnohem rychleji než jinde,“ pochvaluje si
jeden z operátorů, který nechce prozradit
jméno. Je vysokoškolák a nechce být terčem hloupých dotazů spolužáků. (nkd)

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA
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Biomatky blázní s raw
„Jídlo nemůžeme dělit na zdravé a nezdravé.
Hlavní je životní styl,“ tvrdí gastronomický
guru Roman Vaněk. „Čím lépe se máme, tím
více blbneme a věříme na nesmysly,“ dodává.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Roman Vaněk často kritizuje amatérismus mnohých českých kuchařů,
ovšem tolik zesměšňovaný smažák naopak hájí. „Ale musí to být Pan Smažák,
hezky na přepuštěném másle,“ zasní se.

Roman Vaněk
Narodil se 11. ledna 1969.
Je autorem úspěšných kuchařek, ve kterých
klade důraz na tradiční českou kuchyni.
■ Známé jsou také jeho internetové pořady
Peklo na talíři a Jídlo, s. r. o. odhalující zákulisí
i nešvary v gastronomii a potravinářství.
■ V roce 2007 založil Pražský kulinářský institut
(Prakul), kuchařskou školu pro veřejnost.
■ Vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara
a až později střední školu gastronomickou
a hotelovou.

■

■

Jste známý jako gurmán, ale kromě
toho jste také nadšeným sběratelem
jídelních lístků. Kolik jich máte?
Už je jich hodně přes čtyři tisíce. Když
půjdeme do historie, tak nejstarší lístek,
který vlastním, je z roku 1789 měsíc před
útokem na Bastilu. Krásný lístek. O měsíc
později už ta knajpa byla zavřená.
Jak se k takovým kouskům dostáváte? Procházíte antikvariáty?
Tady v Česku je toho velmi málo. I když
pár krásných věcí jsem tu sehnal. Například úžasný lístek podepsaný prezidentem Masarykem, jeho manželkou a také
jeho přítelem doktorem Benešem, budoucím prezidentem republiky. Podepsaných
lístků mám mnoho. Například s autogramem Brada Pitta, Eltona Johna, ale také
třeba Franka Sinatry nebo Josephine Bakerové. Těch podpisů je celá řada.
Taková sbírka musí mít nezanedbatelnou finanční hodnotu…
U nás se o peníze stará moje žena, takže ta
to ví mnohem lépe než já. (smích) Něco se
dá pořídit za rozumné peníze, nebo jste
knoflíkář jako já, a pak teda do té sbírky… Ano, má cenu. (smích) Velikou.
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STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

www.ptc.cz
www.ptcog55.org

RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz

Už tři roky poskytuje Protonové centrum v Praze onkologickým
pacientům nejmodernější léčbu – protonovou terapii. Diagnózy
s nejvyšším prokazatelným efektem protonové léčby jsou nádory
dětského věku, nádory mozku a CNS, hlavy a krku, lymfomů, nádory prostaty, nádory plic nebo slinivky i nádory prsu.

Chorvatsko

V květnu hostí Protonové centrum 55. ročník světového kongresu onkologů, radioterapeutů a fyziků PTCOG, kterého se zúčastní
na 2 000 odborníků z nejvýznamnějších světových univerzit a klinik. Prezentovány budou i výsledky léčby karcinomu prostaty,
které potvrzují 97% úspěšnost! V PTC léčba prostaty navíc trvá
pouhých 5 dnů.

hotel Rivijera

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

28.5. – 4.6., Makarska

2 990

Kč/os.

týden s polopenzí

www.ckvt.cz

800 567 567
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stravou, reklamy útočí na blbce
5plus2
■ ROZHOVOR
lii, jedenáct let v Asii, v Austrálii jsem
zase nakupoval kůže. Projel jsem nejdřív
celý svět, abych pochopil, že si potřebuju
sednout tady na zadnici a dělat něco, co
po mně zůstane. Protože do té doby jsem
jenom nakupoval a prodával. Teď můžu
dělat konečně to, co šlo celý život latentně
vedle mě, a to je jídlo. To je věc, která nás
ovlivňuje každý den. Zároveň je to nekončící proces, protože se pořád učíte něco nového. Získáváte nové vědomosti. Já navíc
miluju historii a ty historické jídelní lístky, které sbírám, do toho krásně zapadají.
Dokáží toho totiž spoustu vypovědět o určité době, sociálních skupinách… Prozradí toho strašně moc.
To nepochybně, ostatně na Českém
rozhlasu Dvojka máte vlastní pořad
Dějiny kuchyně, kde hodně čerpáte
právě z dobových jídelních lístků. Co
o nás ale prozrazují ty dnešní? V posledních letech se už z restaurací vytrácejí provařené klasiky, jako je smažený sýr nebo katův šleh…
Nevytrácejí. Stačí zajet na menší město
a najdete je tam taky. Jinak o nás vypovídají průměr. Těch nadprůměrných se ale
INZERCE

naštěstí rodí víc a víc. Pořád je jich ještě
málo, ale už jsou. A to je skvělé. Nicméně,
pořád ještě v lístcích najdete šílenosti typu
„prsa naší komtesy“, což je plátek kuřecího s broskví, a všechny ty „kaťáky“ a nevím co všechno. Smažák mě nijak neuráží.
O smaženém sýru si pořád myslíme, že je
to nějaký fenomén dnešní doby…
A není to tak?
Vůbec ne. Je to sto padesát let stará věc.
Já sám mám smažák rád! Ale musí být dělaný hezky v přepuštěném máslíčku
dokřupavoučka… Ježiš, pak je to dobrota! Takže nic proti smažáku, ale musí to
být „Pan Smažák“!
Co je podle vás největší problém současného českého restauratérství?
V téhle branži je pořád strašně moc amatérismu. Spousta lidí si myslí, že když doma
umí uvařit svíčkovou, tak si může otevřít
restauraci a už ho čekají samé nádherné
zítřky a slunce západy. Opak je pravdou.
Slezou vám nehty, zešedivíte, ztratíte rodinu, a to z velké části proto, že v téhle branži nejsou erudovaní lidé, kteří by chtěli
pracovat. Lidem se v téhle zemi nechce tahat. Vůbec. Raději jsou na podpoře a jdou
někam načerno na brigádu, než aby dřeli
v kuchyni. Čili největší současný problém
je sehnat erudovaného člověka, kterého
by navíc ta práce bavila. Jídlo vás totiž
prozradí. Okamžitě. Podle talíře poznáte,
jestli je to snaživec, jestli je mladý, jestli
vůbec ví, co dělá… To jsou indicie, které
vám na první dobrou řeknou všechno.
V současnosti je velkým trendem přibližovat se co nejvíce zdravé výživě.
Některé školní jídelny dokonce téměř
z vaření vyškrtly sůl a nahrazují ji tře-

ba bylinkami. Jak se díváte vy, jako
gurmán, na jídlo bez soli?
Jako na nesmysl. Snižovat množství soli
je samozřejmě dobrá věc, ale musíte si
uvědomit, že dneska tady žijeme v konzumní společnosti. Máme se dobře,
a mám pocit, že čím lépe se máme, tím
více společnost blbne. Kdybychom se neměli dobře, tak tady určitě nebudou biomatky bláznit s raw stravou a já nevím
čím vším. Nemůžete ze dne na den odepřít dětem sůl, protože jsou na ni zvyklé.
Nedá se všeobecně říct, že jim vezmeme

Morkové kosti s topinkou
FOTO | HERMINAPRESS

Původně jste pracoval jako laborant
a fotograf České tiskové kanceláře. To
nemá s gastronomií moc společného...
Bylo to moje úplně první povolání. Původně jsem totiž vystudoval výtvarnou školu,
kuchařské vzdělání jsem si dodělal asi
před pěti šesti lety. Předtím jsem se ale živil hlavně zahraničním obchodem. Sedmnáct let svého života jsem strávil v Brazí-

Potřebujeme: 4 nařezané morkové kosti,
4 plátky chleba, 2 stroužky česneku, sůl, pepř.
Postup: Nařezané morkové kosti dáme
na plech a pečeme je v troubě rozehřáté
na 200 stupňů 14 minut. Pak je vyjmeme
z trouby a necháme trochu zchladit.
Poté z nich vytlačíme morek, který osolíme
a opepříme. Plátky chleba rozpůlíme
a opečeme nasucho ve středně rozpálené
pánvi. Potřeme lehce stroužky česneku
a namažeme na ně opečený morek. Osolíme
a opepříme čerstvě mletým pepřem.
Roman Vaněk: Kouzlo kuchyně Čech
a Moravy aneb Dědictví našich babiček

sůl a místo ní jim dáme papriku s pomerančem a děti začnou žít zdravě. Dnes
jsme závislí na dvou drogách, a to je sůl
a cukr. Nemluvím jen o Češích, ale o celé
západní společnosti. Tahle závislost započala už v padesátých letech v Americe,
kdy se ve velkém začala používat dochucovadla, nové příchutě, vůně a podobně.
Takže dnes je čokoláda ještě čokoládovější, přitom v ní chybí kakaové máslo, polévka je polévkovější, nudle nudlovější,
všechno je „ější“. Přitom je to vlastně jen
útok na blbé a reklama pro lidi, kteří jdou
s davem a odmítají svůj vlastní selský rozum. Teď se zase rádi oháníme pojmem
zdravá strava. Co to je? Můžete mi ten pojem definovat? Přece nemůžeme jídlo rozdělit na zdravé a nezdravé. Existuje zdravý životní styl.
Nemáte pocit, že se některé potraviny doslova mytizují?
Hodně se například v poslední době řeší
palmový tuk. Nedávno jsem si někde přečetl takový nesmysl, že je rakovinotvorný. To je totální blbost. Palmáč není rakovinotvorný. Zvýší nám cholesterol, zahustí krev a my zemřeme na infarkt. Špatné
je, že se kvůli němu plení příroda, ovšem
to je jiný problém. Jak je možné, že ho jí
celá Asie a nic jim není, zatímco my tady
na něj umíráme? Řeknu vám to úplně jednoduše. Oni jedí daleko víc zeleniny než
masa a hýbou se. To my raději sedíme na
zadnicích a říkáme: Fuj, palmáč! A všechny biomatky a další experti diskutují na
různých internetových fórech, jak je to
strašné, jak se palmový olej všude dává
a my na to pak umíráme. Když se začneme víc hýbat a jíst víc zeleniny, tak je to
úplně jedno. Pak budeme umírat na jiné
věci. Takhle umíráme na vlastní blbost.
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Česko jako dílna Hollywoodu, kde

Martin Péč (vlevo) a Marek Fančík, zkušení tvůrci filmových dekorací. Jejich šikovností využívají desítky domácích i zahraničních produkcí.

Češi jsou mistři ve výrobě „špinavých košil“,
umělých balvanů či napodobenin jídel, která jsou
od reálných tak k nerozeznání, že je někteří herci
chtějí skutečně sníst. Schopnost vytvořit realistické
dekorace k nám přivádí každý rok zahraniční
filmové produkce, jež zde utratí miliardy korun.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Česká republika a Hollywood. Nejznámnějším pojítkem těchto dvou míst bývali proslulí čeští kaskadéři, herec Karel
Roden a také magická místa staré Prahy či
Karlových Varů jako dějiště amerických
trháků. V jejich stínu ale zůstává fakt, že

Česko platí v téhle branži ještě za jinou velmoc. A pro zahraniční produkce důležitější. Nabídnout jim totiž může jedny z nejlepších tvůrců kulis a dekorací. Mají zkušenosti a také oceňovanou schopnost pro
Čechy typickou – improvizaci. Naše dekorace jsou tak věrohodné, že si je pletou
s reálnými věcmi i lidé na place, chlubí se.
A vůbec nejde o nadsázku. Filmaři i díky
jejich věhlasu utrácejí v České republice
v součtu miliardy korun. Vloni to bylo dokonce nejvíc za posledních 12 let.

Jeden příklad za všechny. Když se u nás
před několika měsíci točil další díl americké upíří ságy Underworld, filmaři tu nechali přes 750 milionů korun, většinu rozpočtu
na celý snímek. Triky, dekorace a speciální
efekty pro ně tvořily české firmy.
„Jednou z nejnáročnějších a také nejdražších prací, které jsme dělali vloni, bylo
vytvoření iluze stovky metrů dlouhého zamrzlého jezera,“ říká Martin Péč, který se
specializuje na výrobu dekorací. Divák ve
výsledku sleduje napínavou scénu, kdy
hlavní hrdinky v jezeře podplavávají obrovské kry. „Led je samozřejmě umělý,
v pravém by herečky zmrzly. Základem je
vyrobit obří nádobu na vodu, určenou speciálně pro tuto scénu,“ popisuje počátek výroby filmového triku. Poté je třeba vytvořit
imitaci ledu. „Dělají se zkoušky s různými
materiály a povrchy, zkouší se mnoho odstínů barev, jako imitace ledu slouží často
plexisklo,“ vysvětluje Péč, původní profe-

FOTO | T. KRIST, MAFRA

sí sochař. Dekorace zmátne oko diváka natolik, že ve filmu vše vypadá jako pravé.
Počítačovými triky se zařídí, že zamrzlé jezero se táhne donekonečna, přitom se vše
točí pouze v jakémsi bazénu. Vytvořit takovou iluzi stojí miliony korun. Ovšem podobně drahá je i výroba zdánlivě drobnějších počinů. „Příkladem je model města
velkého zhruba pět krát pět metrů. Je velmi
přesný, proto stojí tolik peněz,“ dodává.

Od hradu až po raketoplán
Jednu z tradičních českých firem, které vyrábí filmové kulisy a dekorace, řídí Marek
Fančík. Funguje od roku 1990 a nyní pro ni
pracuje na šest desítek lidí, zejména truhláři, malíři a lakýrníci. „Jsme schopni vytvořit dekoraci téměř čehokoliv. Od stromu
přes raketu, zříceninu hradu až po maketu
vesnice,“ vyjmenovává spolumajitel firmy,
která se podílela na asi padesátce filmů.

Zašpinit, zestařit. To je úkol filmových patinérů
ČR | V pražských barrandovských ateliérech právě Jana Šustová (ve výřezu)
pracuje na přípravě dvou televizních reklam. Z nových věcí dělá staré, z čistých
špinavé a zašlé. Je totiž patinérkou. „Patinérství se překládá jako zestařování. Nejvíc se s rekvizitami piplají Francouzi, my
jejich práci někdy nechápeme,“ říká vystudovaná malířka, která pracovala mimo
jiné i na fantasy sérii Underworld.
Vypadáte hodně zaneprázdněně...
Pobíhám mezi dvěma ateliéry. V jednom
se staví vesmírné plavidlo, ve druhém nějaká sportovní scéna – oboje bude reklama. Je toho teď opravdu hodně.

Lze patinérství označit za povolání?
Ano, je to povolání, ale asi to takhle nikde zapsané není. Patinéři mohou být filmoví, designoví i další. Já bych se mohla
považovat za filmovou patinérku.
Co je tedy hlavní náplň vaší práce?
Patinérství ve filmu se dělí na víc typů.
Na patinu kostýmů, patinu rekvizit, patinu dekorací a další a další. Jde také o to,
jaké se používají materiály, ale nakonec
mi rukama projdou téměř všechny. Patina
jako taková by se nepřesně dala přeložit
jako „špína“ nebo „zestařování“. U oděvů
po nás filmaři navíc chtějí, aby špína šla
dolů a oblek se mohl vyprat a znovu pou-

žít. To nás dost omezuje, je to složitější a časově náročné. Oděvy nejen špiníme, ale
také různě trháme, opakujeme a podobně.

Výsledek práce patinérů (ve výřezu
Jana Šustová) oblečení a maskérů.

Čeští patinéři jsou u zahraničních produkcí hodně cenění. Opravdu jsou
tak dobří?
Ty, které znám, tak určitě ano. Hlavně tu
práci dělají rádi. Kdo se ale s patinérstvím
nejvíc piplá, tak to jsou Francouzi. Mají
určité postupy, které tady u nás ani moc
nechápeme, ani na ně nemáme čas. Například když upravují a zestaří trám. Nám
stačí většinou tři kroky a výsledek je dobrý. Oni mají neuvěřitelných 17 procesů,
které musí splnit a přes to vlak nejede.
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vznikají dokonalé iluze
Velkou výzvou pro Fančíkův tým byl
švýcarský snímek Gotthard, který půjde
do kin v červnu. Natáčel se mimo jiné
v lomu na Berounsku a vypráví o ražbě
jednoho z nejstarších železničních tunelů
v druhé polovině 19. století. Ten se stavěl
skrz švýcarské Alpy za velmi špatných
bezpečnostních podmínek, za které zaplatily životem dvě stovky dělníků. Jejich demonstraci dokonce musela tehdy potlačit
až armáda. „A právě my jsme pro Švýcary
vybudovali celou vesnici, kde dělníci bydleli,“ říká Marek Fančík.
Jiná česká firma se starala o scény s odstřelem skal, ražbou tunelu. Češi jsou v podobné práci považovaní za jedny z nejlepších evropských expertů. „Ve filmové architektuře, tedy ve stavbě dekorací, vytváření kostýmů a dalších záležitostí patří
v evropském měřítku mezi nejlepší. I proto se u nás každoročně natáčí velké množství dobových nebo fantasy filmů a seriálů
jako Borgia, The Musketeers, Underworld
nebo nyní připravované seriály Britannia
a Knightfall,“ potvrzuje Ludmila Claussová z filmové kanceláře Czech Film Comission. Tedy z organizace, která zprostředkovává spolupráci mezi zahraničními či českými filmaři a tvůrci rekvizit, efektů a dalšími odvětvími filmového průmyslu.
„Práce je hodně, filmaři nás vyhledávají. Říká se, že když nemá filmař peníze,
jede na Balkán. Já třeba točil i v levnějším

Jak se točí reklama?
Nejen film, ale i televizní reklama
může být pro tvůrce triků náročná
výzva. „Skupina lidí se měla při chůzi
po nábřeží proměnit v lidi odlišných
pracovních profesí. Nesměli jsme jim
ale věci sundávat pomocí provázků.
Během 10 dnů jsme museli do
oblečení vložit malé motory, které
herci aktivovali tlačítkem, a ty jim
staré oblečení srolovaly a narolovaly
naopak nové,“ říká Martin Péč.

Pro švýcarský film Gotthard Češi postavili filmový tábor pro dělníky a museli vytvořit desítky řádně „špinavého“ oblečení. FOTO | WWW.SILVIABUSUIOC.COM
Rumunsku, kde
moc dobré zázemí nemají, i když
lákají na nízké
ceny. U nás byla
tradice filmových
dekorací a triků
vždy,
vždyť
za minulého režimu se
točil na Barrandově třeba Formanův Amadeus,“ dodává Marek Fančík.

Skála zabere
měsíc práce
O tom, že iluze vzniklá rukama českých
techniků je skutečně dokonalá, svědčí i to,
že mnohdy nejsou schopní rozlišit rekvizity od skutečných předmětů ani lidé na filmovém place. Pro snímek s Benem
Kingsleyem Češi na hradě Rabí připravovali třeba záběr, ve kterém ze skály padaly
kameny. Byly samozřejmě umělé a lehké.
„Vytvořit takové napodobeniny kamenů
zabere v menším počtu asi 10 dní. Ale třeba celá skála se připravuje i čtyři týdny,“

popisuje Péč. Nejpoužívanější materiál? Polystyrén a laminát. Mimochodem, tato umělá skála je na
Rabí dodnes a návštěvníci hradu ji
od těch reálných vůbec nerozliší.
„Když pak podobně vyrobené kameny mají lidé ze štábu sbírat,
mnozí z nich do
nich raději nejdřív kopnou, jestli jsou to opravdu jen rekvizity,“ podotýká.
Podobně dokonalé jsou i napodobeniny jídla. „Jsou tak realistické, že se je čas od času nějaký komparsista či technik snaží skutečně sníst,“
směje se. A ještě jeden příklad práce českých tvůrců dekorací. Ten je poněkud bizarnější. „Měli jsme jen pár dní na to vyrobit umělého kance, z jehož útrob herečka
vyrve srdce, které následně pozře,“ popisuje úkol starý sotva dva týdny.
Jak už bylo řečeno, výroba triků a dekorací mnohdy stojí miliony korun. Mnohé
z nich ale po natáčení skončí v odpadu. Některé obleky se sice schovají do skladu, ale
například na charitativní účely se dát nemohou. „Představte si to pozdvižení, kdyby
najednou chodili po ulici lidé v barokním
kostýmu nebo v rakousko-uherské uniformě,“ uzavírá Martin Péč s nadsázkou.

Rekordní Letopisy
Narnie i návrat Rena
• Zřejmě vůbec nejdražším filmem, který
se v Česku za posledních 25 let natáčel,
byly Letopisy Narnie: Princ Kaspian.
„Filmovalo se v roce 2007 ve studiích
na Barrandově a zejména na Ústecku.
Zahraniční produkce u nás utratila přes

1,2 miliardy korun. Stavěly se rozsáhlé
dekorace, bylo potřeba mnoho
komparsistů, kostýmů, nákladné byly
i vizuální efekty,“ říká Ludmila Claussová
z filmové kanceláře Czech Film Comission.
• Právě tento týden jde do českých kin
třetí pokračování francouzského filmu
Návštěvníci s Jeanem Reno (na snímku),
který se točil v Praze, Kutné Hoře a na
hradě Pernštejn. Nedávno navštívili Česko
herci Michael Douglas nebo Orlando

Bloom. Natáčeli zde snímek Unlocked
z prostředí CIA, produkce zde za několik
týdnů utratila 100 milionů korun.
• Filmaře láká i česká vláda. V roce 2010
zavedla takzvané filmové pobídky – tedy
zákon, který filmařům zaručuje vrátit ze
státního rozpočtu 20 % nákladů. „České
vlády bohužel se zavedením pobídek
čekaly moc dlouho. Z více než pěti miliard
obratu zahraniční produkce v Česku v roce
2003 jsme se dostali na ubohých
700 milionů v roce 2009,“ vypočítává
Claussová. Loni se už produkce vyšplhala
na čtyři miliardy korun.

INZERCE

U ČEZ máme jistotu
nízkých cen energií
Zlevnili jsme pro vás ceny elektřiny a plynu.
Nyní ušetříte až 20 % na silové elektřině nebo
10 % z ceny odebraného plynu. Navíc když
budete platit naší novou ČEZ KARTOU, fakturu
za energie budete mít ještě levnější.
Vaše spokojenost je pro nás na prvním místě.
www.cez.cz | Zákaznická linka 371 100 100
Jsme s vámi. skupina Čez

INZERCE

Schindeleho minerály
...když příroda dělá divy
D

louhodobě je známo, co Schindeleho minerály s lidským
tělem dokáží, nikdy jsme to ale nemohli naplno zveřejnit, protože stále visela ve vzduchu pokuta za nepodložená
tvrzení. Díky velmi pozitivním ohlasům našich spokojených
zákazníků bylo i přesto možné velmi dobré jméno produktu Schindeleho minerály mezi lidmi šířit dál. Aby nikdo nezpochybňoval účinky Schindeleho minerálů byla provedena
lékařsko-epidemiologická studie na univerzitě v Kolíně nad
Rýnem. Výsledky studie jsou názorně zobrazeny v následujícím grafu. Celé znění je samozřejmě k nahlédnutí na našich
stránkách.

Trpíte revmatickým onemocněním jako je revmatoidní artritida, dna, artróza nebo spondylóza?
Může Vám pomoci přírodní produkt vulkanického původu Schindeleho minerály.
100,0%

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%

Únava
88,0%
13,0%

mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

Skleslost
66,7%
12,5%

Poruchy spánku
69,2%
9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

Jak je vidět z ohlasů, Schindeleho minerály
neprospívají jen kloubům.
Dobrý den, s manželem užíváme minerály 3 měsíce. Manžel přestal užívat léky na vysoký krevní tlak, zhoustly mu
vlasy, dokonce mu rostou černé a cítí se mnohem lépe. Já jsem se celkově zklidnila, lépe spím, vlasy mají též lepší
kvalitu a přestaly vypadávat. Zmizely migrény a bolesti hlavy a celkově jsem vitálnější. Doporučuji všem užívat vaše
minerály. Pošlete mi prosím 4 plechovky a k nim knihu o minerálech.
Ludmila Kříčková, Kateřinice
Dobrý den, dlouho jsem se rozmýšlela, zda si mám minerály objednat. Měla jsem problémy s bolestí krční páteře, otoky
pravé nohy, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a také se mi lámaly nehty. Po měsíci užívání jsem necítila bolesti, také
otok na noze byl menší, byla jsem na krevním obraze a paní doktorka mi říkala, že mám všechny hodnoty v pořádku,
to jsem snad nikdy neměla, vždy jsem měla aspoň některé na hranici nebo i přes. Při kontrole tlaku jsem měla 120/70.
Nehty se mě už také nelámou, ale to je až po půlročním užívání. Vím, že se vše nespraví hned, ale vážně to funguje.
Dozvěděla jsem se od známé, že má veliké problémy s nehty a vaše minerály ji doporučila paní doktorka. Objednávám
si další minerály i pro své známé a těším se na další spolupráci.
Zdeňka Kalábová, Kadolec
Vážení, je mi 76 let, měla jsem zlomený kyčel po úraze, kolena mne také bolela. Neužívám žádné léky.Využívala jsem
již 4 plechovky minerálů, chodím 8 km denně bez problémů. Sílí mi také nehty a vlasy. Jsem velice spokojená a budu
doporučovat všem přátelům. Budu užívat i nadále.
Zdena Míková, Chomutov

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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Nazareth: V Česku jsme
hráli i v uhelném dole
tech. Často, když se najde prostor v harmonogramu turné, tak někteří z kluků navštíví Prahu na víkend, protože tam
máme spoustu přátel. Takže v současnosti se Česká republika stala součástí našeho pracovního i společenského života.
Když se ptáte, jestli vidím nějaké rozdíly, předpokládám, že máte na mysli to,
jak se země víc přiblížila svým západním sousedům. Ano, v některých ohledech je to nejspíš pravda, ale jelikož jste
už měli jedny z nejpřátelštějších lidí,
krásnou přírodu a rozhodně to nejlepší
pivo v Evropě, kdo potřebuje změny?
Jak moc jsou pro rockera důležité fanynky – ženy? A jak se za ty roky
změnil váš vztah k nim?
Letos v září mám sedmdesáté narozeniny. Tak si to představte… (smích)

Nazareth hraje v pátek v Brně a v sobotu v pražské Lucerně.

FOTO | MAFRA

Skotská kapela Nazareth opět zahraje pro české fanoušky.
Její baskytarista a jediný původní člen skupiny Pete
Agnew pro týdeník 5plus2 zavzpomínal, jak vypadalo
Československo v době, kdy tu byl s kapelou poprvé.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Kdybychom nezahráli Love Hurts
a Dream On, fanoušci by měli právo po
nás chtít zpět vstupné,“ říká s nadsázkou
téměř 70letý Pete Agnew, tahoun skupiny
Nazareth, která vystoupí v Brně a v Praze.
Kapela za dva roky oslaví neuvěřitelných padesát let od svého vzniku
a vy jste jediný původní člen. Vnímáte to jako takové své osobní výročí?
Velice. V roce 1961 jsem založil kapelu
The Shadettes, ze které se později vyvinuli Nazareth, tak se cítím, jako by tyhle
padesáté narozeniny uplynuly už před nějakou dobou. Jsem poslední mohykán.
Do Česka se vracíte poměrně často.
Jaké to tady pro vás bylo vůbec poprvé ještě v dobách Československa?
Při našich prvních návštěvách Československa jsme viděli pouze Prahu, kterou
jsme si samozřejmě zamilovali. Je to
tak nádherné město a i tehdy mělo veškerou vybavenost, kterou byste očekávali ve velkém hlavním městě kterékoli
země. Ačkoli zboží a služby byly omezené ve srovnání s domovem. Na druhou stranu jsme zjistili, že zdejší publikum je na koncertech stejně tak šílené
jako kterákoli banda rockerů kdekoli jinde. Jediné další místo, kde jsme v té

době hráli, byl povrchový uhelný důl
v Mostě, což tedy opravdu nebylo moc
krásné. Takže jsme se tehdy nedostali
k tomu vidět zbytek země.
Jak moc se tady publikum od té
doby změnilo? Vnímáte rozdíly?
Od té doby jsme procestovali vaši zemi
mnohokrát, a to ne jen velká města, ale
i ta menší. Můžu vám jenom říct, že
když se nás ptají, jaké jsou pro Nazareth
nejoblíbenější země na turné, Česká republika je vždycky v top 5. Dokonce
jsme v roce 2011 nahráli desku ve studiu
Sono nedaleko Prahy a dodnes pravidelně v tomto studiu pracujeme na projek-

Nazareth

Na každém koncertu se od vás očekává, že zazní písně Love Hurts a Dream on. Nepodařilo se ještě fanouškům vám tyhle songy zprotivit?
Nemůžu sice předstírat, že tyhle písně
miluji, ale také nemůžu říct, že bych je
nesnášel. Velmi dobře si uvědomujeme
fakt, že tyhle skladby nám daly slávu
a neustále se nám připomíná – každý večer na koncertě, jak moc je naši fanoušci milují. Musíte si uvědomit, že i když
my písničky slyšíme na turné často, publikum je slyší pouze jednou na koncertě. Kapela ví, že každý nový výkon by
měla podávat s takovou vášní jako ten
předchozí. Nefunguje to sice úplně každou noc, ale stále se snažíme. A vy byste měli mít na paměti, že reakce publika
rozhodně může zvýšit úroveň vystoupení kapely. Pořádně. Stejně jako dav
může ovlivnit fotbalový tým.
Troufli byste si tyto legendární písně
někdy vůbec na koncertě vynechat?
Nikdy jsem to nezkoušel a nikdy nezkusím. Myslím si, že publikum by klidně
mohlo požadovat zpátky peníze za lístky. A bylo by to tak správně.

Kapela vznikla v roce 1968 ve skotském Dunfermlinu.
Celosvětovou popularitu si získali především coververzí písně
Love Hurts a skladbou Dream On, které se zařadily mezi stovku
nejlepších skladeb všech dob v žebříčku prestižního časopisu
Rolling Stone.
■ Zatím poslední album s názvem Album Rock'n'roll
Telephone vydala kapela v roce 2014.
■ Posledním původním členem skupiny je baskytarista
Pete Agnew (na snímku).
■
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Česká republika
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Speciálně
o vlasech

Thermal
– vlasová minerální
kosmetika, při nadměrném vypadávání vlasů,
tvorbě koutů a pleše,
opakované tvorbě lupů.
Jedna vlasová kúra se
skládá ze 2 ks krému
Thermal (1 ks 330 Kč)
a šamponu Thermal
(330 Kč). U těžších stavů
doporučujeme absolvovat
za sebou dvě kúry. Přípravky si můžete zakoupit
nebo objednat na dobírku s přesným návodem.

Jedna kompletní
kúra: 990 Kč
SENS – 697 01 Kyjov,
Komenského 606.
Tel.: 518 615 091

■

Aktuální koncerty v Česku
20. 5. Brno, Sonocentrum
21. 5. Praha, Lucerna

www.thermal-sens.cz
th
l
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Pavla Karpíšková (23)

S maminkou a sestrou
bydlí ve Vejprnicích.
Rodiče jsou rozvedení, tatínek je starosta
Vejprnic. Pavla studuje na Západočeské univerzitě. Tvrdí o sobě,
že je horká hlava, vytočí ji prý téměř
vše. Zajímá ji vysokofrekvenční intervalový trénink a pilotování kluzáku. Miluje maso a vždy si pochutná na sushi. Nesnáší čočku, nikdy by nepozřela hmyz.
Úterý: Sabina Štruncová (18)

Je studentkou střední
školy, ale bydlí už dva
roky s přítelem v domku v Kyšicích. Chtěla
se osamostatnit, je
spíš domácký typ. Na
svůj věk působí dospěle. Mezi její koníčky patří vaření, výlety
po památkách, procházky se psem a posezení s přáteli. Nejvíce jí chutnají jídla
z menu, která uvaří pro své soupeře. Nesnáší luštěniny, mlékovou polévku, mořské řasy a syrové maso.

Středa: Miroslava Pelcová (26)

Má 3 malé dcery, je na
mateřské. Rozvádí se,
protože má pocit, že život zvládá bez manžela lépe. Bydlí v bytě v
Plzni-Doubravce. Mirka vystudovala střední
zemědělskou školu, před mateřskou pracovala jako prodavačka. Považuje se za
veselou a kamarádskou. Je sebevědomá
a rázná. Nejraději má kuřecí maso na
různé způsoby. Nesnáší houby, rozinky, olivy a mořské plody.

Česká republika

„Fúrie“ Igora Hnízdová
Čtyři ženy a jeden muž
z Plzeňského kraje
soupeří o výhru v pořadu
Prostřeno! na Primě.
ČR | V partičce amatérských kuchařů se
Mirka a Jarka moc nemusí a nic dobrého si o sobě nemyslí. Prostřeno! ze západních Čech tak dostane grády. „Ve finále mě vyhodnotili jako kritika týdne,
ale já jsem na to hrdá,“ říká Mirka.
Něžně působící Pavlína v pondělí pozve hosty do rodinného domu, kde žije s
maminkou a mladší sestrou. Něco je nedosolené, něco naopak přesolené. Mezi
soupeři bude abstinentka Jarmila, která
odmítne i přípitek, jiný zase řekne ne na
nabídku potáhnout si z vodní dýmky.
Přestože Sabina přizná, že vařit se učí
půl roku, zvolí si v úterý složité menu.
Cibuli na skopovém spálí, bramborové
knedlíky se srazí. Když jí do kuchyně
přijdou asistovat hladoví Mirka s Petrem, je už nevrlá. „Sabina si bohužel nasadila vysokou laťku,“ myslí si Jarka.
Rázná kritička Miroslava leze ostatním docela na nervy. „Myslím si, že největší úspěch bude mít květáková poma-

Pátek: Jarmila Skalická (25)

Vystudovala rodinnou
církevní střední školu.
Přes 5 let pracuje jako
montážní dělnice. Má
3 sestry. Je nezadaná a
žije ve dvoupatrovém
domě s rodiči v Kožlanech. Myslí si o sobě, že je upřímná, někdy až moc hodná. Ráda bruslí na ledě
hodně času tráví na Facebooku. Nejraději má játra s rýží. Nesnáší kuře na paprice od té doby, co jí ho paní učitelka ve
školce nacpala až do krku.

zánka, protože nikdo nepozná, z čeho je
vyrobená,“ je přesvědčená. Jenže její
hlavní jídlo bude skoro studené.
Nezadaný pohodář Petr touží dámy
ve čtvrtek dobře pohostit. „Mě vaření
vždycky bavilo,“ říká. Složitý předkrm
z plněných kuřecích prsíček připomíná
spíš hlavní chod. „Ženy si hýčká a možná se snaží až moc,“ mudruje Mirka.
„Mirka je hráčka, tam jde vyloženě
o prachy, já se jí ani nedivím,“ má jasno
Petr. Pro Pavlu je jídlo bez chybičky.
Soutěžní týden zakončíme u Jarmily.

Miroslava si myslí, že ač stejně staré,
s Jarmilou je od sebe dělí světelné roky.
Nervózní hostitelka upustí na zem jeden naložený talíř s hlavním chodem,
takže sama zůstane skoro o hladu. Ale
pak hodně překvapí nečekanou zábavou. V kostýmku se představí jako přísná učitelka Igora Hnízdová na zvláštní
lekci hudby. Nehne ani brvou a soupeře
chvíli podusí…
A kdo si odnese výhru 50 tisíc korun?
Dívejte se na Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE
Salát s kuřecím prsíčkem plněným sušenými rajčaty, bazalkou a sýrem

Čtvrtek: Petr Hála (35)

Pracuje jako vedoucí
obchodu stavební firmy a bydlí v Plzni-Liticích. Rozešel se s přítelkyní a žije sám. Má
rád adrenalin. Když
hledá klid, vezme pruty a jde na ryby. Do soutěže ho přihlásila kamarádka, pokud by vyhrál, vzal by
ji na dovolenou. Mezi jeho oblíbené suroviny patří hovězí maso, ryby a houby.
Nesnáší polotovary. Nikdy by nesnědl
kočku, psa nebo smaženého pavouka.

Až příliš hodná abstinentka Jarmila (vzadu uprostřed) se v pátek promění
ve velice přísnou učitelku Igoru Hnízdovou. To bude mela.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 3 kuřecí prsa, 3 bílé papriky, půlka cibule, cherry rajčata, 1 salátová okurka, 1 bílý jogurt, pár lžic majonézy, 100 g šunky, tvrdý sýr výraznější
chuti (Madeland, čedar apod.), bazalka,
salátové nebo italské koření, grilovací
koření, sušená rajčata, 5 křepelčích vajec na ozdobu, olej, sůl a pepř. Postup:
Bílou papriku, cherry rajčata a okurku
nakrájíme na kostičky, cibuli pokrájíme
hodně najemno, opepříme, osolíme, přidáme nadrobno nakrájenou šunku a promícháme. Spojíme bílý jogurt a majonézu, zálivku dochutíme. Do kuřecích prsíček si uděláme kapsu, maso osolíme, dochutíme grilovacím kořením. Sušená
rajčata nakrájíme na drobné kousky, nakrájíme (nastrouháme) sýr a bazalku a
vytvoříme směs, kterou naplníme přírodní prsní řízky. Kuřecí prsa zprudka
opečeme z obou stran asi 3 minuty na
pánvi, pak je dáme na 8 až 10 minut dopéct do trouby vyhřáté na 180 stupňů.
Dáme si uvařit pět křepelčích vajíček
(stačí 5 minut). Připravenou zeleninu v

míse smícháme se zálivkou na salát. Hotová kuřecí prsíčka pokrájíme na plátky
a položíme na hotový salát, který podáváme s uvařenými křepelčími vajíčky,
jimiž předkrm dozdobíme.
Jehněčí nadivoko, knedlík
Ingredience: 1500 g jehněčího masa,
5 velkých cibulí, 10 kuliček nového koření, 15 kuliček černého pepře, 3 bobkové listy, sladká mletá paprika, sůl,
100 ml oleje, kus másla. Bramborový
knedlík: 1500 g brambor, 2 vejce,
500 g hrubé mouky, sůl, bramborový
škrob, 1 lžíce octa. Postup: Maso očistíme, omyjeme a osušíme. Osolíme, opaprikujeme a vložíme do pekáče. Cibuli
oloupeme a nakrájíme na kolečka, která
poklademe na maso. Přidáme nové koření, pepř a bobkový list a zakápneme olejem. Podlijeme vodou a pečeme asi 2 hodiny na 200 stupňů. Bramborový knedlík: Brambory omyjeme a ve slupce uvaříme doměkka. Ještě teplé je oloupeme a
rozmačkáme. Necháme vychladnout,
osolíme, přidáme 2 vejce a hrubou mouku a vypracujeme těsto. Vytvoříme válečky, které obalíme v bramborovém

škrobu. Knedlíky vaříme 20 minut v osolené vodě, kam jsme přidali lžíci octa.
Chia pudink s ovocem

Ingredience: 2 banány, 1 kokosové
mléko, kakao, 2 vanilkové lusky, 2 velké lžíce měkkého tvarohu, 2 zakysané
smetany, čerstvé jahody, čerstvé borůvky, máta, 150 g chia semínek, pár lžiček
kondenzovaného mléka. Postup: Chia
semínka necháme přes noc louhovat a
bobtnat v kokosovém mléce, kam přidáme také pár lžiček kondenzovaného
mléka – vznikne rosol. První zralý banán rozšťoucháme s kakaem a položíme
na dno skleniček. Druhý banán nakrájíme na plátky a dáme ho na banánovou
hmotu, přidáme pudink z chia semínek,
poté borůvky, které smícháme s trochou
cukru a předtím necháme chvíli ohřát v
mikrovlnce. Zakysanou smetanu smícháme s tvarohem, přidáme vanilkový
lusk (rozřízneme, vyškrábneme), dosladíme podle chuti. Na borůvky dáme
směs ze zakysané smetany a nahoru položíme jahody nakrájené na měsíčky.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. května 2016

ČT1
6.25

Polopatě 7.20 Chytrost má děravé
šaty 8.00 Úsměvy Ivy Janžurové 8.40
Nejlepší Bakaláři 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Bílá kočička
13.55 Kmotři z blat
14.35 Klícka
15.50 Já se tam vrátím...
16.50 Hercule Poirot X
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.35
7.00
7.25
7.50
8.15
8.45
10.50
11.50
12.25
13.15
13.40
15.10
17.25
19.30

Senzační Spiderman (3)
Avengers: Sjednocení II (10)
Jen počkej, zajíci! (11, 12)
Tom a Jerry III (4)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (11)
Krok za krokem V (3)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Úsměv Mony Lisy
Příšerná tchyně
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

Prima
7.20
7.45
8.45
10.05
11.15
13.15
15.20
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy (21)
Star Wars: Příběhy droidů
Autosalon
Ohnivý kuře (24)
Mezi námi děvčaty
Komedie (USA, 2003). Hrají
J. L. Curtisová, L. Lohanová
Naše chůva je milionář
Romantická komedie (N, 2006)
Vraždy v Midsomeru II
Škrtičův les. Krimiseriál
(VB, 1998)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.30 Ztraceni VI (8) 8.20 Americká odysea (2) 9.15
Americká odysea (3) 10.15 Stav ohrožení (3) 11.10
Skladiště 13 V (5) 12.05 Top Gear II (5) 13.15
Stav ohrožení (3) 14.10 Simpsonovi IX (25) 14.40
Simpsonovi X (1) 15.10 Simpsonovi X (2) 15.40
Simpsonovi X (3) 16.10 Re-play 16.45 Applikace
17.20 Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi X (4) 18.30
Simpsonovi X (5) 18.55 Simpsonovi X (6) 19.30
Simpsonovi X (7) 20.00 Bratři, jak se patří, komedie
(USA, 2003), hrají M. Damon, G. Kinnear E. Mendesová, Cher, S. Cassel a další 22.40 Zastav a nepřežiješ 0.35 Re-play 1.10 Applikace 1.35 Aliho parťáci
2.10 Graceland (5) 2.55 Skladiště 13 V (5)

Prima Max

774 335 503

20.00 Černá hvězda aneb 60 let
vysílání z Ostravy
21.30 Hrabě Monte Christo (1/2)
Dobr. romant. drama (Fr./It.,
1955). Hrají J. Marais, L. Amandaová, D. Ivernel, F. Lulli,
L. Seigner. Režie R. Verney
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Láska všemi deseti
Komedie (Belg./Fr., 2012). Hrají
R. Duris, D. Francoisová, B. Bejová, S. Benson, F. Atkine a další
0.55 Manéž Bolka Polívky
2.10 Banánové rybičky
2.35 Sama doma
4.05 Žiješ jenom 2x
4.35 Bolkoviny
5.30 Z metropole

Nova Cinema
5.50 Gilmorova děvčata IV (20) 6.30 Pohřešovaní
III (15) 7.20 Superprohnilí 9.15 Sue Thomas: Agentka FBI II (7) 10.10 Dr. House IV (3) 11.05 Dr. House
IV (4) 12.20 Gilmorova děvčata IV (21) 13.15 Balto
2: Na vlčí stezce 14.50 O statečném kováři 16.30
Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku 18.10 Táta
lump, krimikomedie (USA, 1993) 20.00 Legenda
o sovích strážcích, anim. film (USA/Austr., 2010)
21.50 Na tuhle nemám, komedie (USA, 2010) 0.00
Leon, thriller (Fr./USA, 1994)

20.20 Deník princezny 2: Královské
povinnosti
Romantická komedie (USA,
2004). Hrají A. Hathawayová,
J. Andrewsová, H. Elizondo,
J. Rhys-Davies, H. Matarazzová
22.30 Poslední skaut
Akční film (USA, 1991). Hrají
B. Willis, D. Wayans, H. Berryová,
Ch. Fieldová, N. Willingham
0.35 Netvoři z Beringova moře
Akční film (USA, 2013). Hrají
C. Scerbová, J. Lipnicki, J. Flemingová, B. Beemer, K. Dobson
2.05 Krok za krokem V (3)
Sitcom (USA, 1995). Hrají P. Duffy,
S. Somersová, S. Keananová
2.30 Úsměv Mony Lisy
Komediální drama (USA, 2003)

20.15 Po čem ženy touží
Komedie (USA, 2000).
Hrají M. Gibson, H. Huntová,
M. Tomeiová, A. Alda a další.
Režie N. Meyersová
22.55 Cesta za pomstou
Thriller (USA, 2014). Hrají
S. Seagal, V. Webster, R. Balicki
a další. Režie K. Waxman
1.15
Rudý písek
Akční horor (USA, 2009). Hrají
S. West, L. Roberts, A. Hodge
T. Rossi, N. Gugliemi a další.
Režie A. Turner
3.00 Vraždy v Midsomeru II
Škrtičův les. Krimiseriál (VB,
1998). Hrají J. Nettles, D. Casey,
K. Byronová, J. Clyde, P. Eyre.
Režie J. Silberston

8.25 Zpravodajství FTV Prima 9.35 Star Wars:
Příběhy droidů 10.05 Astro Boy (21) 10.30 Vítejte
v novém těle VI (20) 11.25 Wolffův revír (23) 12.30
Kráska a zvíře (22) 13.20 Božské dorty V (1) 13.50
Wolffův revír (24) 14.55 Kráska a zvíře II (1) 15.50
Zlomený oštěp 17.50 Božské dorty V (2) 18.20
Vítejte v novém těle VI (21) 19.20 Rozpal to, šéfe!
20.15 Hawaii 5-0 III (16) 21.10 Hawaii 5-0 III (17)
22.10 Muži v černém 2, sci-fi komedie (USA, 2002),
hrají T. L. Jones, W. Smith, L. Flynn Boyleová a další
0.05 Dobrá manželka VI (21) 0.55 Zastav a nepřežiješ, akční film (USA? 2006), hrají J. Statham,
J. P. Cantillo, E. Ramirez, A. Ramirez a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (14) 8.45 World of
Freesports 9.35 NHL 11.20 Šipky - Premier League
Darts 2016 14.15 Magazín NBA Action (31) 15.00
Kobra 11 V (7) 16.00 Star Trek: Nová generace (14)
16.55 Ripleyho věřte nevěřte IV (14) 17.50 Pan
účetní se nevzdává, komedie (It., 1990) 19.25 Star
Trek: Nová generace (15) 20.20 Sázka na smrt,
krimifilm (USA, 1988) 22.00 Armáda jednoho,
akční film (USA, 2009) 23.45 K.O. Night (795) 0.35
Sázka na smrt, krimifilm (USA, 1988)
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neděle 22. května 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.00
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.20
21.54
21.55
23.30
1.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Neobyčejné životy: Iva Janžurová 7.20 Nezralé
maliny 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.25
Objektiv 10.55 My všichni školou
povinní (8/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Čarovné prstýnky
Vojáček a dračí princezna
Úplně beznadějný případ
Co je doma, to se počítá,
pánové...
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (5/6)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Definice lásky
Romant. film (ČR, 2012)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kde alibi nestačí
Krimidrama (ČR, 1961)
Komisař Moulin
Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.50
8.20
8.45
9.35
10.40
12.00
13.45
15.45
17.50
19.30
20.20
21.25
22.30
23.05
1.05
1.55

Lišákoviny
Senzační Spiderman (4)
Avengers: Sjednocení II (11)
Jen počkej, zajíci! (13, 14)
Tom a Jerry III (5)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (12)
Krok za krokem V (4, 5)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(76)
Bláznivá školka
Komedie (USA, 2003)
Vy nám taky, šéfe!
Komedie (ČR, 2008)
Šaman
Dobrodružný film (USA, 1992)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (5)
Kriminálka Anděl (6)
Střepiny
48 hodin
Akční film (USA, 1982)
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (22)
Star Wars: Příběhy droidů
Star Wars: Příběhy droidů
Největší tankové bitvy II (4)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (25)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (13)
Vraždy v Midsomeru II
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ďábel nosí Pradu
Romantické komediální drama
(USA, 2006). Hrají M. Streepová,
A. Hathawayová, S. Tucci a další
22.40 Johanna a dobrodruh: Jeřábí
legenda
Romantický film (N, 2012). Hrají
J. Brendlerová, K. Schumann
0.40 Největší tankové bitvy II (4)
1.40 Vegas (8)
2.30 Vraždy v Midsomeru II

7.20 Táta lump 9.10 Moje první láska 11.25 Koření
(521) 12.20 Legenda o sovích strážcích 14.05
Příšerná tchyně, romant 16.00 Deník princezny 2:
Královské povinnosti, romant. komedie (USA,
2004) 18.10 Lovci zločinců III (15, 16) 20.00 Spider-Man 2, akční film (USA, 2004) 22.40 Číslo 23, thriller (USA, 2007) 0.35 Politická hra (2)

6.45
7.10
7.40
8.15
9.15
9.45
11.00
11.45
12.25
13.05
13.25
15.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Prima cool
6.50 Ztraceni VI (9) 7.40 Applikace 8.15 Re-play
8.50 Aliho parťáci 9.30 Stav ohrožení (4) 10.25
Skladiště 13 V (6) 11.20 Top Gear II (6) 12.30 Stav
ohrožení (4) 13.25 Simpsonovi X (4-7) 15.25 Bratři,
jak se patří 17.55 Simpsonovi X (8, 9) 18.55
Simpsonovi X (10, 11) 20.00 Zapomenutá kletba
22.10 Hannibal (8) 23.05 Těžká dřina 23.40 Autosalon 0.45 Hannibal (8)

Prima Max
10.25 Astro Boy (22) 10.50 Vítejte v novém těle VI
(21) 11.50 Wolffův revír (24) 12.55 Kráska a zvíře II (1)
13.50 Božské dorty V (2) 14.15 Wolffův revír (25)
15.20 Kráska a zvíře II (2) 16.15 Hawaii 5-0 III (16, 17)
18.05 Božské dorty V (3) 18.35 Vítejte v novém těle VI
(22) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo
a pořádek XVII (11) 21.10 Právo a pořádek XVII (12)
22.05 Cesta za pomstou 0.15 Dobrá manželka VI (22)

pondělí 23. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Divadélko pod
věží 11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Stopař
15.05 Kojak III
15.55 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (13/14)
21.05 Rozsudek
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Kriminálka Paříž
0.25 AZ-kvíz
0.50 Kalendárium

5.55
8.50
9.10
10.05
11.15
12.00
12.25
12.35
13.40
14.30
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
23.40
0.30
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3040)
Kriminálka Anděl (5)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI II (8)
Dr. House IV (5)
Dr. House IV (6)
Ordinace v růžové zahradě 2
(527)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3041)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dědictví aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992). Hrají
B. Polívka, D. Veškrnová a další
Kriminálka Las Vegas XIII (7)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (2)
Dr. House IV (5)
Dr. House IV (6)

Prima
6.10
6.40
7.10
9.25
10.20
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.35

Astro Boy (23)
Elfové
M.A.S.H (91-93)
Castle na zabití (9)
Místo činu: Stuttgart (7)
Policie Hamburk VI (19)
Závěť. Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití (10)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (26)
Mužská ješitnost. Seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Stuttgart (7)
Policie Hamburk VI (19)

Nova Cinema
8.15 Úsměv Mony Lisy 10.50 Bláznivá školka 12.30
Vy nám taky, šéfe!, komedie (ČR, 2008) 14.40
Spider-Man 2, akční film (USA, 2004) 17.10 Nové
ruce ďábla, western (It./Šp./N, 1995) 19.05 Gilmorova děvčata IV (22) 20.00 Lov lososů v Jemenu,
drama (VB, 2011) 22.10 30 dní dlouhá noc: Doba
temna, horor (USA, 2010) 0.05 Franklin a Bash IV (6)

Prima cool
7.40 Alias (14) 8.55 Vítejte doma VII (21) 9.55 Futurama X (2) 10.25 Hvězdná brána IV (12) 11.20
Hawaii 5-0 III (11) 12.20 Top Gear II (5) 13.25 Simpsonovi X (8-11) 15.25 Applikace 15.55 Futurama
X (3) 16.25 Hvězdná brána IV (13) 17.20 Alias (15)
18.20 Simpsonovi X (12-15) 20.15 Grimm V (5)
21.25 Teorie velkého třesku VIII (6) 22.00 Agresivní virus (10) 22.55 Jezero 2 0.50 Grimm V (5)

Prima Max
10.05 Astro Boy (23) 10.30 Vítejte v novém těle VI
(22) 11.20 Wolffův revír (25) 12.25 Kráska a zvíře II
(2) 13.20 Božské dorty V (3) 13.50 Wolffův revír
(26) 14.50 Kráska a zvíře II (3) 15.45 Zapomenutá
kletba 17.50 Božské dorty V (4) 18.20 Vítejte
v novém těle VI (23) 19.20 Vítejte doma VII (22)
20.15 Kokosy v pralese 22.30 Nebojte se tmy, horor
(USA, 2010) 0.35 Spravedlnost v krvi V (12)

úterý 24. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Tatínek
15.00 Kojak IV
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.05 Hercule Poirot XI
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Na stopě
23.05 Kriminálka Paříž
0.00 Rozsudek
0.25 AZ-kvíz
0.55 Hobby naší doby

5.55
8.50
9.10
10.05
11.15
12.00
12.25
12.35
13.40
14.30
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
0.20
1.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3041)
Kriminálka Anděl (6)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI II (9)
Dr. House IV (7)
Dr. House IV (8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(528)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3042)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(659)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIII (8)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (3)
Dr. House IV (7)
Dr. House IV (8)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.55
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (24)
Elfové
M.A.S.H (93-95)
Castle na zabití (10)
Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Stuttgart (8)
Krimiseriál (N, 2010-2012)
Policie Hamburk VI (20)
Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe X (8)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití II (1)
Bílý kůň. Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať
je to láska
Romance (N, 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XVIII (4)
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Stuttgart (8)
Policie Hamburk VI (20)
Návrat komisaře Rexe X (8)

8.45 Dr. House IV (5, 6) 10.55 Lov lososů v Jemenu
12.55 90210: Nová generace IV (17) 13.40 Gilmorova
děvčata IV (22) 15.00 Dědictví aneb Kurvahošigutntag 17.20 Království II (4) 18.10 Pohřešovaní III (16)
19.05 Gilmorova děvčata V (1) 20.00 Poslední
templář (1/2) 21.45 Poslední templář (2/2) 23.30
Franklin a Bash IV (7) 0.15 Lovci zločinců III (15, 16)

Prima cool
8.55 Vítejte doma VII (22) 9.55 Futurama X (3)
10.25 Hvězdná brána IV (13) 11.20 Hawaii 5-0 III (12)
12.20 Top Gear II (6) 13.25 Simpsonovi X (12-15)
15.25 Teorie velkého třesku VIII (6) 15.55 Futurama
X (4) 16.25 Hvězdná brána IV (14) 17.20 Alias (16)
18.20 Simpsonovi X (16-19) 20.15 Top Gear XXII (5)
21.25 Teorie velkého třesku VIII (7) 21.55 Partička
22.40 Bouře meteorů 0.35 Partička

Prima Max
8.20 Elfové 8.50 Astro Boy (24) 9.15 Vítejte v novém
těle VI (23) 10.15 Wolffův revír (26) 11.20 Kráska
a zvíře II (3) 12.15 Božské dorty V (4) 12.45 Wolffův
revír II 14.45 Kráska a zvíře II (4) 15.40 Kokosy v pralese 17.50 Božské dorty V (5) 18.20 Vítejte v novém
těle VI (24) 19.20 Vítejte doma VII (23) 20.15 Hartova válka 22.50 Vraždy v Yorkshiru: 1980, thriller
(VB, 2009) 0.55 Spravedlnost v krvi V (13)

středa 25. května 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak IV 11.40 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Pleš
15.05 Kojak IV
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Škoda lásky
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Parta Maraton
22.40 Co je doma, to se počítá,
pánové...
Komedie (ČR, 1980)
0.05 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.25
12.35
13.40
14.30
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.40
0.55
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3042)
Ordinace v růžové zahradě 2
(659)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI II (10)
Dr. House IV (9)
Dr. House IV (10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(529)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3043)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Námořní vyšetřovací služba XII
(5)
Válka světů
Sci-fi film (USA, 2005)
Dr. House IV (9)
Dr. House IV (10)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.45
0.45
2.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (25)
Elfové
M.A.S.H (95-97)
Castle na zabití II (1)
Bílý kůň. Krimiseriál (USA, 2009)
Místo činu: Stuttgart (9)
Krimiseriál (N, 2010-2012)
Policie Hamburk VI (21)
Stará škola. Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití II (2)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (27)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Stuttgart (9)
Policie Hamburk VI (21)

7.55 Dr. House IV (7, 8) 9.40 Pohřešovaní III (16)
11.00 90210: Nová generace IV (18) 11.45 Království
II (4) 12.40 Gilmorova děvčata V (1) 14.00 Poslední templář (1/2) 15.40 Poslední templář (2/2) 17.20
Království II (5) 18.10 Pohřešovaní III (17) 19.05
Gilmorova děvčata V (2) 20.00 Odkaz hříšnice 22.40
Maminčin mazánek 0.20 Franklin a Bash IV (8)

Prima cool
9.55 Futurama X (4) 10.25 Hvězdná brána IV (14)
11.20 Hawaii 5-0 III (13) 12.20 Top Gear XXII (5)
13.25 Simpsonovi X (16-19) 15.25 Teorie velkého
třesku VIII (7) 15.55 Futurama X (5) 16.25 Hvězdná
brána IV (15) 17.20 Alias (17) 18.20 Simpsonovi
X (20-23) 20.15 Letečtí stíhači v boji II (12) 21.25
Teorie velkého třesku VIII (8) 21.55 Partička 22.35
Cesty k úspěchu 22.50 Gang v útoku

Prima Max
7.10 Zpravodajství FTV Prima 8.20 Elfové 8.50
Astro Boy (25) 9.20 Vítejte v novém těle VI (24)
10.15 Wolffův revír II 12.15 Kráska a zvíře II (4) 13.10
Božské dorty V (5) 13.40 Wolffův revír II (1) 14.45
Kráska a zvíře II (5) 15.40 Velký 17.50 Božské dorty
V (6) 18.20 Vítejte v novém těle VI (25) 19.20 Vítejte
doma VII (24) 20.15 Příliš mnoho tajemství 22.10
Bouře meteorů 0.05 Spravedlnost v krvi V (14)

čtvrtek 26. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Rytíř
15.05 Kojak IV
15.55 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší Bakaláři
21.00 Máte slovo s M. Jílkovou
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Gejzír
22.30 Taggart
23.25 Motiv II
0.10 AZ-kvíz
0.40 Objektiv
1.10 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.50
9.45
11.15
12.00
12.25
12.35
13.40
14.30
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.45
0.40
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3043)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI II (11)
Dr. House IV (11)
Dr. House IV (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(530)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3044)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(660)
Prásk!
Poslední mise
Akční film (USA/Pol., 2004)
Dr. House IV (11)
Dr. House IV (12)
Áčko

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.45
23.35
0.15
1.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (1)
Elfové
M.A.S.H (97-99)
Castle na zabití II (2)
Místo činu: Stuttgart (10)
Krimiseriál (N, 2010-2012)
Policie Hamburk VI (22)
Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe X (10)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití II (3)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Shledání
v Rose Abbey
Romantický film (N, 2009)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prostřeno!
Místo činu: Stuttgart (10)

9.45 Dr. House IV (9, 10) 11.35 Pohřešovaní III (17)
12.50 90210: Nová generace IV (19) 13.40 Království
II (5) 14.30 Gilmorova děvčata V (2) 15.45 Dívka na
koštěti 17.15 Království II (6) 18.10 Pohřešovaní III (18)
19.05 Gilmorova děvčata V (3) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba II (12, 14) 21.50 Krásná řeznice
23.35 Franklin a Bash IV (9) 0.25 Krásná řeznice

Prima cool
9.55 Futurama X (5) 10.25 Hvězdná brána IV (15)
11.25 Hawaii 5-0 III (14) 12.25 Letečtí stíhači v boji II
(12) 13.25 Simpsonovi X (20-23) 15.25 Teorie
velkého třesku VIII (8) 15.55 Futurama X (6) 16.25
Hvězdná brána IV (16) 17.20 Alias (18) 18.20 Simpsonovi XI (1-3) 19.50 Simpsonovi XI (4) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VIII (9) 22.00
Rudé horko 0.15 Poslední chlap na Zemi (9)

Prima Max
10.40 Vítejte v novém těle VI (25) 11.40 Wolffův
revír II (1) 12.45 Kráska a zvíře II (5) 13.40 Božské
dorty V (6) 14.10 Wolffův revír II (2) 15.10 Kráska
a zvíře II (6), krimiseriál (USA, 2013) 16.05 Příliš
mnoho tajemství, drama (VB, 2011) 17.50 Božské
dorty V (7) 18.20 Vítejte v novém těle VI (26) 19.20
Vítejte doma VII (25) 20.15 Holka na zabití, krimikomedie (ČR, 1975) 22.25 Gang v útoku

pátek 27. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009). Hrají
T. Voříšková, J. Mádl a další
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Zpátky se Sobotou
23.30 Případy detektiva Murdocha VII
0.15 AZ-kvíz
0.40 Parta Maraton
1.25 Banánové rybičky
1.55 Žiješ jenom 2x

5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.30
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.55
0.10
1.35
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3044)
Ordinace v růžové zahradě 2
(660)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI II (12)
Dr. House IV (13)
Dr. House IV (14)
Ordinace v růžové zahradě 2
(531)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3045)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šíleně smutná princezna
Pohádková romance (ČR, 1968)
Ve stínu
Krimifilm (ČR, 2012)
Chcete být milionářem?
Dr. House IV (13)
Dr. House IV (14)

Prima
6.20
6.50
7.20
9.35
11.40
12.40
14.40
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.45
23.55
0.55
2.40

Astro Boy II (2)
Ninjago
M.A.S.H (99-101)
Místo činu: Stuttgart (11)
Hra o čas. Krimiseriál (N, 2013)
Policie Hamburk VI (23)
Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe X (11)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití II (4)
Krimiseriál (USA, 2009)
Rosamunde Pilcherová: Tak
blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (62)
Mohl bych zůstat? Komediální
seriál (ČR, 2016)
Zrození planety opic
Sci-fi film (USA, 2011)
Prostřeno!
Místo činu: Stuttgart (11)
Policie Hamburk VI (23)

Nova Cinema
9.10 Dr. House IV (11, 12) 11.00 Pohřešovaní III (18)
12.10 Království II (6) 13.00 Gilmorova děvčata V (3)
14.20 Námořní vyšetřovací služba II (12, 12) 16.05
Pošetilost mocných 18.10 Pohřešovaní III (19) 19.05
Gilmorova děvčata V (4) 20.00 Policejní akademie
4: Občanská patrola 21.45 Na lince je vrah 23.25
Franklin a Bash IV (10) 0.15 Na lince je vrah

Prima cool
8.55 Vítejte doma VII (25) 9.55 Futurama X (6) 10.25
Hvězdná brána IV (16) 11.20 Hawaii 5-0 III (15) 12.15
Autosalon 13.25 Simpsonovi XI (1-3) 14.55 Simpsonovi XI (4) 15.25 Teorie velkého třesku VIII (9) 15.55
Futurama X (7) 16.25 Hvězdná brána IV (17) 17.20
Alias (19) 18.20 Simpsonovi XI (5-8) 20.15 Americká
odysea (4) 21.15 Americká odysea (5) 22.10 Žraločí
muž 0.05 Vraždy mýtů zbavené II (1)

Prima Max
9.50 Astro Boy II (2) 10.20 Vítejte v novém těle VI
(26) 11.15 Wolffův revír II (2) 12.20 Kráska a zvíře II
(6) 13.15 Božské dorty V (7) 13.40 Wolffův revír II
(3) 14.45 Kráska a zvíře II (7) 15.40 Holka na zabití
17.50 Božské dorty V (8) 18.20 Můj život s obezitou
19.20 Vítejte doma VII (26) 20.15 Hádej, kdo přijde
na večeři 22.30 Helix (4) 23.25 American Horror
Story: Coven (2) 0.20 Spravedlnost v krvi V (16)

20 20. května 2016

Česká republika

„Začínal jsem uváděním večerníčků“
ČR | Už i moderátor Karel Voříšek podlehl fenoménu běhání, které se v Česku těší
obrovské popularitě. Na pražském maratonu, který se uskutečnil na začátku května,
se však ukázal pouze v roli fanouška.
„Byl jsem to tak lehce okouknout, do
čeho bych šel,“ smál se Voříšek, který byl
hostem vysílání Rádia Impuls. Přestože se
mu běhání zalíbilo, s tréninkem to nijak nepřehání. „Nejdelší trasu jsem si dal na
svém běžeckém trenažéru. Bylo to asi tak

pět kilometrů. Musím u toho mít ale
dobrou muziku nebo film. Jsem Váha,
zkrátka se nepředřu,“ přiznala oblíbená
osobnost televizního zpravodajství. Kromě moderování se věnuje také koučování.
„Vedu semináře a přednášky, kde mimo
jiné učím lidi, jak vystupovat na veřejnosti,“ vysvětlil v pořadu Haló, tady Impulsovi. Voříšek je dokonce spoluautorem knihy Jak být přesvědčivý a neztratit se
v davu. V éteru zavzpomínal také na svoje

INZERCE

CZ

PRO VELKÉ PLÁNY

Bubnová sekačka VARI DS-521Z AGATHA
a dalších 12 modelů sekaček na vysokou trávu
za skvělé ceny od

začátky v médiích. Po vysoké škole se mu
podařilo vyhrát konkurz v České televizi
na pozici programového hlasatele. „Uváděl jsem třeba večerníčky a potom říkal:
Děti, jděte spát, vyčistěte si zoubky, utřete
si prdélky,“ hýřil vtipem Voříšek, který
sám sebe označil za dítě konkurzů. Jeho letité působení na televizi Nova ostatně také
odstartoval úspěšný konkurz. Nyní je jeho
zpravodajskou partnerkou na Primě krásná Klára Doležalová.
(vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Kapela Olympic:
Strejček Jonatán
si nese chybičku

17 990 KČ











odolný, inovativní HDG bezpečnostní kryt
disk se čtyřmi originálními noži (uložení T-Bar)
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
pevná náprava pro přesné vedení stroje
řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
bezpečnostní brzda disku
plachetka pro řádkování trávy
záběr 60 cm
výběr ze 3 typů motorů
VARI XP-200, HONDA GCV 160
B&S 675 SeriesTM

Powered by

Majitelům TERRA-VARI doporučujeme:
2 rychlosti

* ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH

BDR-620 LUCINA MAX
multifunkční sekačka, možnost připojení
vyžínače křovin VM-580, sněžného pluhu
SP-800 či pasivního kartáče PK-950

BDR-650V
pro dvoutaktní i čtyřtaktní pohonné
jednotky HONDA - TERRA - VARI
záběr 60 cm

SAMSON-56
pro převodové skříně DSK-316
ve všech jejich modifikacích
záběr 60 cm

26 990 Kč

15 990 Kč

13 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 • Brno, GARDEN
STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • Brtnice,
Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 • České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 602 454
661, 606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havličkovo nám. 133, T 601 382 804 • Jihlava, MARREKO, Romana
Havelky 2, T 567 220 595 • Mladá Vožice, JIŘÍ HOLUB-TECHNIKAPROZAHRADU. cz, Husovo náměstí 675, T 603 442 758 • Moravský
Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Týn
nad Vltavou, CPG DUO spol, s.r.o., Puchmayerova 245, T 385 731 862 • Vimperk, HOBBYTECH spol. s.r.o., Špidrova 48, T 777 653 724 •
Vyškov, Doležel Petr, Pístovice 29, T 723 053 467 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Skupina Olympic si píše prakticky
všechny své písničky sama. Výjimkou je hit Strejček Jonatán, který složil Václav Zahradník. Písnička se
proto natáčela podle not, na což kapela nebyla zvyklá. Strejčka Jonatána
nahrávala několikrát. „Muzikanti už
byli otrávení, když totéž hráli asi popáté. Václav Zahradník tedy usoudil,
že nemá smysl kiks v basové lince
opravovat,“ prozradil tahoun Olympiku Petr Janda na rádiu Český Impuls AM 981. Ve finální nahrávce
tak chybka zůstala dodnes. „Teď už
by se nic takového nemohlo stát, protože v dnešní době se každý nástroj
nahrává zvlášť,“ doplnil Janda.
A od těch dob, staň se, co staň,
chci bejt jak strejček Jonatán,
nemít nic a žít jak pán,
toulat se sám a sám...
(Hudba: Václav Zahradník,
text: Zdeněk Rytíř)
Ve středu v 11:30 se v Hudebním kalendáři dozvíte, jak vznikla písnička
skupiny Katapult s názvem Jen jednou dostat šanci. Rádio Český Impuls, druhý program Ráááádia Impuls, uslyšíte na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Traktor? Kombajn? Nebojím se!
Farmářek v Česku přibývá, ale pořád je žena v traktoru nebo kombajnu raritou. Bára Váňová patří mezi ně
HYNEK ZDENĚK
ČR | Ženská za volantem si od mužů-řidičů musí vyslechnout spoustu poznámek a vtípků. A co teprve ženská za volantem traktoru nebo kombajnu! Zemědělkyně Bára Váňová z Kolínska si s
tím hlavu neláme.
„Už od malička jsem byla spíš kluk,
většinou jsem byla jediná holka v klučičí partě, takže jsem měla blízko i ke
všem různým strojům s motorem. Zároveň se moje rodina zemědělství věnuje
snad odjakživa, takže je to pro mě vlastně běžná věc a nijak výjimečně si nepřipadám,“ říká.
Vzpomenete si na vaši první samostatnou jízdu na traktoru?
Řidičák mám už asi sedm let a od té
doby i aktivně jezdím. Na první samostatnou jízdu si asi nevzpomenu, ale
živě si vzpomínám na dobu, kdy jsem
dělala autoškolu. Byla zima, spousta
sněhu, kam se člověk podíval, a já bojovala se Zetorem po Poděbradech. Volant šel těžko, když jsem chtěla zabrzdit, tak jsem se musela zapřít do sedačky a o řazení ani nemluvím... To všechno mě už po prvních deseti minutách zahřálo tak, že jsem jezdila jen v tílku.
Lidé zabalení až po uši v šále a čepici,
které jsme míjeli, se otáčeli a klepali na
čelo, co to tam jede za blázna.

mět, protože zemědělství není moc časté zaměstnání, nebo z oboru bude a v
tom případě mu uvolním volant a půjdu
se opalovat nebo projet na motorce
(smích).

Co říká váš partner, když vás vidí
řídit traktor či kombajn? Nesnaží se
vám udělovat rady?
Přítele nemám, na tuhle otázku většinou
odpovídám, že se ještě nenašel takový
blázen, který by se mnou vydržel
(smích). Zároveň si myslím, že s radami
u potencionálního přítele nebude problém. Buď tomu nebude vůbec rozu-

Jak moc je pro ženu složité věnovat
se zemědělství?
Navazuji tím na rodinnou tradici. Před
šesti lety se táta rozhodl odejít do důchodu a přepsat na mě podnik v rámci
dotací ,,Mladý začínající zemědělec",
tak jsem se této příležitosti chopila a
jsem za ni moc ráda. Myslím si, že v
dnešní době je v podstatě nemožné si
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Do vozového parku Báry Váňové patří tři traktory a jeden kombajn.
jen tak říct: Tak a teď začnu hospodařit.
Je potřeba hodně strojů i prostor. Pořízení obojího je finančně dost náročné a
nedovedu si představit, kolik by to
všechno stálo, kdyby to chtěl člověk
koupit najednou. Zároveň je podle mě
poslední dobou velká válka o půdu.
Cena za metr roste, nájmy se zvedají, a
pokud nemá firma k dispozici vlastní
pozemky, tak to má dost složité. Já
osobně válku o půdu pociťuji hodně.
Mám jen malý podnik, a pokud jde nějaká půda do veřejného prodeje, tak mě
přeplatí větší firmy, které mají větší zisky. Moje jediná šance je, když vlastník

FOTO | HYNEK ZDENĚK

nabídne pozemky přímo mně, například když máme pole od něj v nájmu
už několik let.
Máte nějaké zaměstnance, nebo se
zemědělství věnujete výhradně
sama?
Zaměstnance žádné nemám, bohužel
nejsou prostředky na to někoho celoročně zaměstnávat. Naštěstí mám ale kolem sebe rodinu a lidi, kteří mi vždy
rádi pomohou a vyjdou vstříc. Táta sice
odešel do důchodu, ale i nadále mi je
k ruce a o nejdůležitějších krocích rozhodujeme spolu.
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Vychytávky: chytré kombajny
i obojek, který ví o krávě vše
Osina v zadku už řidiči
traktoru nebo kombajnu
nehrozí. Sklizeň tráví
v klimatizované kabině
nabité elektronikou.
JOSEF HORA
ČR | Kombajny s laserovým pilotem,
traktory naváděné podle družice, krávy
se speciálními obojky, které monitorují
dech a srdeční činnost. Zemědělství jak
vystřižené ze sci-fi filmu už je dávno realitou. „V budoucnu by se po polích mohli pohybovat menší roboti na solární pohon, kteří by měli specifické úkoly, třeba ničit konkrétní plevele nebo sklízet
ovoce,“ říká šéfredaktor časopisu Mechanizace zemědělství Luboš Stehno.
Už dnes ale zemědělci používají
spoustu vychytávek. Česká pole sklízí

Zemědělské stroje bývají na poli naváděny podle GPS.

Moderní zemědělské stroje jsou vybavené chytrou technikou, knoflíky nahradil dotykový monitor.
3x FOTO | ARCHIV L. STEHNA
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supermoderní kombajny v ceně kolem
šesti milionů korun, výjimečný stroj přitom stojí i dvakrát tolik. „Supermoderní
zemědělský stroj je nabitý elektronikou.
Kombajny či traktory jsou mnohem složitější než například nákladní automobily, protože musí zastat mnohem víc funkcí. Různé páčky a knoflíky nahradil
dnes dotykový monitor. Přes něj se nastavuje řada funkcí tak, aby byl provoz
co nejvíce ekonomický,“ říká Stehno.
Bez řidičů zatím nejezdí, ale kombajnérů je i tak potřeba mnohem méně než
dřív. „Kombajny fungují v plně automatickém provozu. Je to stejné jako u vlaků metra, které jezdí zcela samy, ale
strojvůdce je stále nutný kvůli bezpečnosti a řešení nenadálých situací,“ popisuje odborník. Velkým technickým pomocníkem je v zemědělství navádění
podle GPS. „Dnes už je to běžná věc,
díky korekčním systémům je přesnost
stroje v řádu několika centimetrů. A optimální využití záběru dokáže uspořit
naftu,“ doplňuje Stehno.
Pro kombajnéry je to dnes po všech
stránkách čistší práce. Když řidič ještě
před několika lety zasedl do kabiny a vyjel sklízet pole, děsily ho osiny – miniaturní ostré částečky sklizených rostlin,
které se zasekávají do kůže. „Když
jsem poprvé sklízel pole s ječmenem,
po nějaké době mě začala strašně svědit
kůže, po celém těle. Chvílemi se to nedalo vydržet,“ popisuje svou premiéru
před dvaceti lety zemědělec Jiří Novotný ze středočeské Kouřimi. To už mu
dnes s novými stroji nehrozí. „Osiny
z ječmene jsou nepřítelem každého
kombajnéra. V současné době s nimi do
styku již tolik nepřijde, většinu času tráví v dobře odhlučněné a klimatizované
kabině, která mu pomáhá vydržet dlouhé pracovní směny,“ říká Stehno.

mů sledovat i množství mléka a jeho
kvalitu. Pomalu se začíná prosazovat
i využití dojicích robotů, které zvládnou
dojnici podojit zcela bez účasti lidské
práce,“ vysvětluje Stehno.
A přidává další technologickou vymoženost: „Dojnice mají obvykle obojky
s čidly, která snímají jejich pohyb, intenzitu přežvykování a další faktory,
z nichž lze odvodit zdravotní stav, indikovat říji a podobně.“

Pole ovládnou malí roboti
A jak bude vypadat zemědělství třeba
za 20, 50 nebo 100 let? „Stroje budoucnosti v zemědělství jsou podle mne roboti, kteří by uměli nahradit ruční práci,
například při sklizni ovoce. Nebo by
uměli rozpoznat rostliny kulturní a plevelné, což je pro stroje velice těžké,“
říká expert.
A dodává, že bude sílit směřování
k ekologickému zemědělství. „Přírodu
nelze obelstít a je důležité s ní spolupracovat, nikoliv proti ní bojovat. Proto význam ekologického zemědělství roste.
To ale neznamená návrat k vidlím
a kosám,“ usmívá se Stehno.

Obojek místo doktora
Technologie používají farmáři i při chovu skotu. „Moderní dojírny umí nejen
dojit, ale pomocí elektronických systé-

Luboš Stehno, šéfredaktor časopisu Mechanizace zemědělství.
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„Zemědělství očima moderního zemědělce“

Pokud chce dnes zemědělec uspět na trhu a hlavně ekonomicky, musí se postupně přizpůsobovat
modernímtrendům,kteréjsouzaměřenyhlavněna kvalituprodukce,jejícenovoukonkurenceschopnost
a šetrnost k půdě.
Základem úspěchu každé činnosti je
vždy správná ekonomika, i když v zemědělství je to vždy trochu loterie. Dnes však
máme řadu prostředků, jak můžeme negativní vlivy povětrnostních podmínek částečně nahradit. Jsou to moderní technologie a technika, které nám mohou uspořit
spoustu peněz a zvýšit výnos i kvalitu produkce.
Většina evropských výrobců techniky se
těmto tendencím věnuje a každým rokem
představují novinky, které posouvají naše
výkony stále dopředu.
Např. firma Amazone nabízí k postřikovačům systém AMASELECT, který spočívá
v řazení jednotlivých trysek po 50 nebo 25
cm. Tím lze snížit spotřebu postřiku nebo
herbicidu a nejen to. Systém si podle rychlosti vybírá z nabídky 4 trysek jednu nebo
kombinaci dvou trysek tak, aby byla zachována dávka i kapkové spektrum.

Škody způsobené nerovnoměrným
rozhozem
Ale ani setí nezůstává pozadu. Firma
Amazone vyvinula způsob, jak zamezit
přesévání na souvratích. Při dojezdu k hranici souvrati vypne standardně traktorista
dávkování a osivo, které je dopraveno od
dávkovače až k secí botce za cca 3 vteřiny,
čímž přesévá souvrať. Tento přesev je závislý na pojezdové rychlosti, vždy však tvoří několik metrů. Když sečteme všechny
tyto plochy, dostaneme hodně osiva, které „vyhodíme“, a navíc vytváříme v těchto
přehuštěných místech špatné podmínky
pro růst. Princip softwaru „AUTOPOINT“
je jednoduchý: dávkovací váleček osiva
vypne dávkování dříve, než stroj dojede
k hranici souvratě. Tuto vzdálenost si zjistí
z pozice GPS a rychlosti secího stroje. Osivo se tak uloží přesně k hranici zcela bez

granulovaného hnojiva podle zabarvení
porostu nebo podle karty výnosového
potenciálu, kterou vytvoří např. kombajn
nebo se získá z družicových snímků. Senzory pracují za všech světelných podmínek
i v noci a výsledkem jejich použití je zvýšení výnosu a úspora hnojiva, protože se
dávkuje lokálně jen podle potřeby. Návratnost takové investice se pohybuje kolem
1 roku.

ISARIA – variabilní N hnojení
Další inteligentní technologií značky
Amazone, která přináší výraznou úsporu
tentokrát herbicidních přípravků, je systém AMASPOT. Jedná se o řadu senzorů snímajících povrch pole a detekujících
přítomnost zelených rostlin na půdě,
která není pokryta biomasou. Senzory
tak zapínají trysku postřikovače s herbicidem přesně tam, kde se zelený porost
nachází.

Automatický výběr ze 4 trysek
AMASELECT
U rozmetadlel na granulovaná hnojiva
nabízí stejná firma kontrolu správného
nastavení rozhozu obou rozmetacích obrazců. Tato kontrola pod názvem ARGUS
se stará o to, aby při rozmetání byla dávka
rovnoměrná v celém záběru a nemohlo dojít k „pruhům v porostu“. Senzory snímají
vějíř rozhozu a při střídavých vlastnostech
hnojiva jej okamžitě upravují změnou pozice hradítka nad rozmetacím kotoučem.

Senzorová kontrola ARGUS

Setí bez přesevů

AmaSpot – úspora herbicidu až 90 %

překryvů nebo naopak prázdných míst.
Systém automatického vypínání řádků
u přesných secích strojů „GPS Switch“
umí totéž a GPS Switch je dnes již téměř
samozřejmostí výbavy moderních rozmetadel i postřikovačů.
K uvedeným novinkám můžeme přiřadit
i N-senzory ISARIA od firmy Fritzmeier,
které umějí regulovat dávku postřiku nebo

To je jen několik příkladů technických
novinek.
Je vidět, že možnosti zemědělců, jak
zvýšit výnos, zlepšit kvalitu produkce a ještě přitom uspořit, zdaleka nejsou vyčerpány. Přejme si tedy, aby si i naši zákonodárci významu půdy více vážili a dokázali její
hodnotu uhájit před každoročním úbytkem.
Jiří Kubík

24 20. května 2016

Zemědělský speciál

České krávy v genové bance

Šlechtěním krav kvůli mléku a masu se vytrácí původní geny českých druhů skotu. Experti je zachraňují
FILIP ŽIVNÝ
ČR | Udržení co největší různorodosti
živočichů, rostlin a mikroorganismů je
úkolem mezinárodního programu na
ochranu genetických zdrojů. Hojně se
do něj zapojují zvláště chovatelé dobytka nebo včelaři.
V genových zdrojích České republiky
jsou například tuzemská plemena skotu
česká červinka a česká straka. „Mají do
budoucna zajistit zachování genové informace těchto původních plemen typických pro naše území,“ říká Pavel Král
ze Svazu českého strakatého skotu.
Snahy o záchranu červinek začaly již
před první světovou válkou, kdy bylo
malé stádo umístěno na školní statek v
Uhříněvsi na okraji Prahy. Po druhé světové válce se podobné snahy setkaly s
nepochopením, od devadesátých let
jsou však i díky genovým zdrojům počty červinek a strak opět na vzestupu.
„Šlechtitelskou činností člověka, která se zaměřuje konkrétně na mléko
nebo maso, se vytrácí původní geny,“
vysvětluje Král. Ty však podle něj zaru-

Český strakatý skot patří mezi druhy, jejichž geny odborníci chrání.
čují kravám například lepší odolnost
vůči nemocem a nepříznivému klimatu
nebo jim ulehčují přizpůsobit se místním potravinovým zdrojům. Snahou
lidí, kteří se do programu zapojují, je
tyto vlastnosti zachovat.
Program není ojedinělým tuzem-

ským výstřelkem. Jde o celosvětový systém, do kterého se Česko zapojilo v
roce 1994. V současné době přispívá do
databáze zhruba 200 červinkami a 60
kusy českého strakatého skotu. Chovatel se může se žádostí o zařazení do genových zdrojů přihlásit na Ministerstvo

zemědělství. Tyto chovy mívají prokazatelně menší produkci mléka a pomalejší reprodukci. Náklady na speciální
zacházení, ke kterému patří třeba dodržování určitého systému plemenění,
pak majiteli skotu kompenzují dotace.
„Hodně chovatelů si myslí, že tímto
způsobem zbohatne, před tím bych je
však chtěl varovat. Dotace nejsou nijak
vysoké,“ upozorňuje Ivan Majzlík z České zemědělské univerzity v Praze. Spíše
než o byznys tak podle něj musí zájemci
jít o zachování rozmanitosti přírody.
Genové zdroje se dělí do třech škatulek: živočišné, rostlinné a mikroorganismy. „Do živočišných patří kromě
skotu také některé druhy prasat, koní,
ryb nebo i včela,“ vysvětluje Král. Například u ryb se uchovávání genové informace zajišťuje formou takzvaných
kmenových hejn se značenými jedinci,
mezi něž se v českých rybnících a řekách řadí kapr, pstruh nebo sumec.
Zvláštní důraz se v Česku klade na
ochranu včelstev, u kterých kvůli degeneraci hrozí nejen pokles užitkovosti,
ale i výrazné zvýšení agresivity.
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NABÍZÍME:
• listnaté okrasné dřeviny
• jehličnaté okrasné dřeviny
• alejové stromy a solitéry
• dřeviny pro krajinářské účely
• okrasné dřeviny a rostlinný materiál do volné krajiny
(aleje, rekultivace, břehové porosty)
• kompletaci zakázek
Sadební materiál dodáváme z následujících středisek:
Drmaly u Jirkova | Planá nad Lužnicí | Budišov
Tišice u Mělníka | Chřibská - Krásná Pole
Kontakty:

Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
obchodní zástupce
petr.vanek@wotan.cz
+420 607 056 979

Ing. Kristýna Písaříková
vedoucí střediska Krajinářství
kristyna.pisarikova@wotan.cz
+420 604 296 038

Wotan Forest, a.s.,
Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, PSČ 370 01
IČ: 260 60 701, DIČ: CZ26060701
Bankovní spojení: 188265907/0300
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Mechanici ukážou Tatru,
kuchaři uvaří z chřestu
Dobroty z regionálních
potravin i prohlídky
moderní techniky.
Zemědělci zvou na akce
po celém Česku.
VERONIKA HORÁKOVÁ
ČR | Přemýšlíte, kam v následujících
týdnech vyrazit? Po celé republice se
koná nespočet zemědělských akcí. Například značky Zetor a Tatra letos slaví
významné výročí a jejich mechanici
ukážou technickým nadšencům nejmodernější modely. V Ivančicích zase kuchaři připraví chřestové speciality
a v Lysé nad Labem vytvoří profesionální aranžéři nádherné květinové vazby.
Den se Zetorem
Slavná značka Zetor slaví 70 let. Může-

te si přijít zajezdit na traktorech, pobavit se s Elán Revival, Timbre Music a
dalšími. Součástí programu je také exhibice s lasem a řada soutěží pro děti i dospělé.
Kdy: 21. května od 14 hodin
Kde: Zetor Gallery, Trnkova 111, Brno

hlédnout přímo pod ruky techniků. Zajištěna bude ale i jiná zábava. Vystoupí
zpěváci Celeste Buckingham a Marek
Ztracený. Minulý rok navštívilo akci
téměř 25 tisíc lidí.
Kdy: 4. a 5. června, vždy od 9 hodin
Kde: Areál Tatry, Kopřivnice

Slavnosti chřestu
Už podvacáté Ivančice na Brněnsku
uspořádají Slavnosti chřestu. Na náměstí mohou lidé ochutnat minimálně
30 chřestových specialit, na nádvoří radnice budou na návštěvníky čekat vinaři
a potravinový trh FoodPark.
Kdy: 20. až 22. května
Kde: Ivančice u Brna

Zemědělská výstava Naše pole
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Návštěvníci si mohou například
prohlédnout historické odrůdy obilnin
z genové banky.
Kdy: 9. a 10. června, vždy od 9 hodin
Kde: Nabočany u Chrudimi

Kopřivnické dny techniky
Významné výročí letos slaví i značka
Tatra. Uplynulo totiž 30 let od prvního
startu na Rallye Dakar. Firma to patřičně oslaví na letošních Kopřivnických
dnech techniky. Návštěvníci mohou na-

Gastronomický festival Habry
Prezentace regionální kuchyně, která
využívá místních surovin. Návštěvníci
mohou ochutnat i zakoupit uzeniny,
ryby, mléčné výrobky, ale také koření,
bylinky či pivo. K dispozici bude také

stánek s výrobky z rakytníku, prodejna
zdravé výživy, stánek s medovinou
a další. Součástí celého gastrofestivalu
budou farmářské trhy certifikovaných
regionálních výrobců. V programu nebude chybět ani barmanská a kuchařská
show, ukázka filetování ryb či představení tématu fitness a výživa.
Kdy: 18. června
Kde: Žižkovo náměstí, Habry
Květy: 20. celostátní výstava květin
a zahradnické trhy
Výstava pro všechny milovníky křehké
krásy květin. Tradičně největší pozornost návštěvníků přitahují atraktivní
květinová aranžmá, která vytvoří zkušený tým aranžérů Českého zahrádkářského svazu, a to na obrovské ploše 2 160
metrů čtverečních. K vidění budou nezapomenutelná zákoutí a netradiční květinové vazby.
Kdy: 14. až 17. července
Kde: Výstaviště Lysá nad Labem
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S NÁMI SKLIDÍTE VŠECHNO A ČISTĚ
NÁŠ ZÁKAZNÍK JE NAŠE PRIORITA
JE SPRÁVNÝ ČAS
SE ROZHODNOUT
Předsezónní zvýhodnění
až 1 100 000 Kč

PŘES 6000 ks
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SKLADEM

AKCE
A
D
O
PR LOUŽEN

ZÁRUKA 3 RO

KY

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSEZÓNNÍ
CENY NAŠICH KOMBAJNŮ
Začínáme na cenách
od 1 800 000 Kč

PŘES 20 NOVÝCH STROJŮ SKLADEM

SERVIS DO 24

HODIN

09. 6. - 10. 6. 2016 - NAŠE POLE - NABOČANY u Chrudimi
22. 6. 2016 - XII.VELKÝ POLNÍ DEN SOUFFLET AGRO - VŠESTARY u Hradce Králové
22. 6. - 23. 06. 2016 - POLNÍ DNY - LIBČANY

NOVINA P
RO
ROK 2016

Kontaktní údaje:
Vedoucí: Vasilij Lukjaněnko
Tel./Fax: +420 495 436 956
Mobil: +420 773 914 244
E-mail: gomselmash.cz@gmail.com

Prodej kombajnů: Jozef Današ
Mobil: +420 777 845 087
E-mail: obchod@gomselmash.eu

www.gomselmash.eu

Zastoupení výrobního závodu pro ČR a SR:
Nádražní 238, 503 53 Smidary, Hradec Králové
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Zemědělský speciál

Brambory jako tatarák i pudink
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Bez brambor si lze jen těžko představit českou, ale i celou škálu zahraničních
kuchyní. Jak je ale správně skladovat a nakládat s nimi v kuchyni?
Na pultech se běžně setkáváme se třemi
varnými typy brambor. A vybírat bychom
měli podle toho, jaké s nimi máme kulinářské plány. Varný typ A obsahuje minimum škrobu a naopak hodně vody. Hodí
se do salátů, na opékání i do příloh. Typ B
se středním obsahem škrobu je ideální na
smažení, vaření, ale i do bramborového
těsta. Nejmoučnější jsou brambory
typu C, které se po uvaření téměř rozpadají a jsou skvělé pro přípravu kaše. Brambory bychom měli skladovat v tmavém prostředí, protože na světle zezelenají a zvýší
se tak v nich obsah jedovatého solaninu. Jedovaté jsou také kusy, na kterých během
skladování vyrazí klíčky. Ideální teplota
pro uchovávání hlíz je mezi 4 až 6 °C. Pokud brambory skladujeme delší dobu při
nízké teplotě, začnou se v nich vytvářet
jednoduché cukry a zesládnou. To však při
konzumaci nemusí až tolik vadit. (vrm)

Bernské rösti

Bramborový tatarák

Potřebujeme: 1 kg brambor uvařených ve slupce, 100 g slaniny, 1 cibule, 20 g másla, sůl,
60 g sýra Gruyére (Jde o tvrdý sýr z nepasterizovaného kravského mléka. Jeho střed je
slámové barvy, kůrka je tvrdá.).
Postup: Brambory oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle. Slaninu a cibuli
pokrájíme. Na pánvi rozehřejeme máslo, přidáme brambory, slaninu a cibuli.
Osolíme a promícháme. Brambory stlačíme na pánvi vařečkou, aby vytvořily souvislou
hmotu, a na mírném plamenu je opékáme asi 10 minut. Jakmile jsou brambory na jedné
straně dozlatova opečené, obrátíme rösti pomocí talíře
na druhou stranu a znovu opékáme dokřupava.
Plátky sýra položíme na hotový pokrm a necháme
rozpustit. Rozkrájíme a podáváme.

Potřebujeme: 4 brambory, svazek jarních
cibulek, 100 g anglické slaniny, 2 lžíce
dijonské hořčice, chilli papričku, 2 stroužky
česneku. Postup: Brambory uvaříme
ve slupce a nastrouháme. Osmažíme
nakrájenou slaninu a přimícháme
k bramborám. Přidáme prolisovaný česnek,
dijonskou hořčici, sůl a pepř podle chuti.
Jarní cibulky nasekáme spolu s chilli
papričkou a přidáme ke směsi.
Servírujeme s opečenými topinkami.

Bramborový koláč s jablky
Potřebujeme: 600 g brambor, 250 g hrubé
mouky, 80 g cukru, sůl, 60 g másla, 300 g jablek,
80 g ořechů, 30 g rozinek, skořici, citronovou šťávu,
cukr na posypání.
Postup: Brambory uvařené ve slupce oloupeme
a prolisujeme. Smícháme s moukou, cukrem a špetkou soli.
Polovinu směsi nasypeme na vymazaný plech. Jablka
nastrouháme nahrubo. Ořechy nasekáme nahrubo, rozinky
spaříme. Na vrstvu bramborové směsi nasypeme strouhaná jablka, pokapeme citronem,
přidáme rozinky, ořechy a skořici; poslední vrstvou je druhá polovina bramborové směsi.
Pocukrujeme a pokapeme rozehřátým tukem. Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova.

Bramborový pudink
Potřebujeme: 700 ml mléka, 4 lžíce hrubé
mouky, 1 kg vařených brambor, 1 lžíce cukru
krupice, 100 g rozpuštěného másla.
Postup: Horké brambory oloupeme,
najemno nastrouháme, vmícháme mouku
a cukr, přikryjeme a necháme asi hodinu
uležet. Dosolíme, zalijeme mlékem
a máslem a vyšleháme do jemného pyré.
Rozdělíme do vymaštěných misek
a asi 30 minut zapékáme při 180 stupních.
Podáváme se zeleninovým salátem.
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u zrodu vašeho úspěchu

Granulovaná hnojiva
LOVOFERT LAV 27
LOVOFERT LAD 27
LOVOFERT LAS 24+6S
LOVODASA 26+13S

www.lovochemie.cz

LOVODASA 25+12S
SÍRAN AMONNÝ
GRANULOVANÝ 20%N
GRANULOVANÁ
SMĚSNÁ HNOJIVA NPK

Kapalná hnojiva

listová hnojiva

LOVODAM 30

BOROSAN Forte
BOROSAN Humine
FERTIGREEN Kombi
NPK 7-7-5
Lovo CaN

MgN sol
MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn
SK sol
ZINKOSOL Forte

Česká republika

Bastardi, Jedlíci aneb Sto
kilo lásky, Modelky s.r.o.,
Stopy života. To jsou
filmy a seriály režiséra
Tomáše Magnuska. Teď
v Ratibořicích staví
Herecký dům Viktorka.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ČR | Hned za zahradou empírového zámku v Ratibořicích vzniká nové muzeum.
Vymyslel si ho režisér brakových filmů
Tomáš Magnusek a památkově chráněný dům z roku 1901 opravuje od loňských prázdnin. V domě, u nějž už vyrůstá menší přístavba, bude sídlit herecké muzeum, restaurace, kinosál pro šedesát diváků i pokoje pro hosty.

Režisér Tomáš Magnusek před budoucím muzeem. FOTO | Š. TŮMOVÁ
„Zda otevřeme celou budovu nebo
část, o tom teď denně debatuji se svou
ženou a kolegy. Muzeum dokončíme během prázdnin, ale odhaduji, že otevřeme až v říjnu nebo listopadu, až bude hotová i přístavba. Čekali jsme na úvěr,
ten jsme nyní dostali. Lidé se chodí dívat na místo už teď a sledují, jak stavba
přibývá nebo jak se opravují klenby,“
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Magnusek chce Viktorku
popisuje dvaatřicetiletý bývalý učitel
a filmařský samouk Tomáš Magnusek.
Je známý hlavně trilogií Bastardi. Kritici ji neocenili, ale vydělala na splacení
dluhů, které mu zbyly za jeho prvním filmem Pamětnice z roku 2009. Právě tento snímek s Libuší Švormovou v hlavní
roli vznikl na počest hereckých legend,
jež režisér zval i do dalších snímků. Jim
má patřit chystané muzeum.
Jména či tváře těch, kteří už odešli, se
objeví v herecké aleji a poctou pro žijící
herce bude chodník slávy. V muzeu se
počítá se dvěma stálými a dvěma příležitostnými expozicemi. Chystají i zeď autogramů, hereckou knihovnu či historii
vývoje divadla od prvních kočovných
společností až po úděl herců za jednotlivých režimů. „Herci jsou vzorek společnosti. Někteří jsou prima, jiní škarohlídi, a každý divák si mezi nimi najde takové, s nimiž se ztotožňuje. V našem
muzeu budou mít místo čeští herci, kteří hráli velké i malé role a zůstala za
nimi na divadle, v dabingu, televizi
nebo ve filmu nesmazatelná stopa,“ přibližuje Magnusek.
Tvůrci muzea už sbírají do expozice
různé předměty ze soukromého i pracovního života herců. Lidé například nahlédnou do scénáře komedie Světáci
s poznámkami Vlastimila Brodského
nebo uvidí šálu Heleny Růžičkové, kterou zhotovila týden před smrtí. Jaroslava Obermaierová věnovala soukromou
fotografii z natáčení seriálu Třicet případů majora Zemana, na níž je s prezidentem Gustávem Husákem a ministrem
vnitra Obzinou. Další rekvizity nebo památeční věci daruje Martin Dejdar, Regina Rázlová, Libuše Švormová i další.
Ač režisér pochází z Náchoda, muzeum umístil raději do Ratibořic, kde je
zárukou silná návštěvnost. Tvůrci muzea proto doufají, že si turisté najdou jejich restauraci, která dosud v Babiččině
údolí scházela, a že pomohou provozu
vstupným nebo tím, že se v domě ubytují. Projekt má celkový rozpočet 30 milionů korun, z toho 5 milionů stál nákup
domu a 15 milionů tvoří úvěr. Režisér

se teď snaží získat zbývající část. Zájemci mohou poslat svůj sponzorský dar na
číslo účtu muzea, dokonce už přišly první peníze od dárců. „Buďme realisti.
Těžko říct, zda si muzeum vydělá na
své náklady a obrovský úvěr. Máme
řadu partnerů, sponzorů, i kraj pomohl,

ale i tak je to velký kousek. Některé práce se prodražují tím, že jde o kulturní památku,“ vysvětluje Magnusek.
Dům čp. 12, tradičně nazývaný Monako, sloužil kdysi jako ubytovna pro pracovníky sousedícího Panského dvora
a jeho správce.
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Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Krahulčí 10, 588 56 Telč
Hledáme vhodného
kandidáta, kandidátku na pozici:

Vedoucí nákupu
suroVin
Požadujeme:
� SŠ nebo VŠ vzdělání
� aktivní přístup, schopnost samostatné práce
a pečlivost
� loajalitu a flexibilitu
� aktivní znalost anglického jazyka podmínkou
� praxe v oboru výhodou
� uživatelská znalost PC – MS Office
� řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
� perspektivní a zajímavé zaměstnání
� zázemí stabilní společnosti
� finanční ohodnocení dle výkonu a schopností
Nástup: 1. 7. 2016

Budoucí podoba nového muzea, které vzniká za zahradou empírového zámku v Ratibořicích.
VIZUALIZACE | ARCHIV TOMÁŠE MAGNUSKA

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu
společnosti nebo na email: mzdy@krahulik.cz
(tel. 567 145 142) do 31.5.2016.
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Česká republika

Pocta Otci vlasti zamíří na Hrad
Novoborští skláři slaví.
Jejich plastika Karla IV.
ohromí státní návštěvy
pozvané prezidentem.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Mezi nejposvátnější česká místa
brzy pronikne dílo novoborských sklářů
sdružených kolem výtvarníka Pavla Danyse. Skupina pracovala na skleněném
artefaktu k letošnímu 700. výročí narození českého krále Karla IV. Dílo přislíbil převzít Pražský hrad.
„Jsme připraveni dar převzít. Plastika
se stane součástí trvalé expozice v prostorách, kde probíhají státní návštěvy,“
potvrdil mluvčí prezidenta republiky
Jiří Ovčáček. Artefakt je prozatím vystaven v novoborské galerii Egermann, na
Hrad se přestěhuje po vyřízení formalit.
Pilířem artefaktu je obří skleněná
báň, znázorňující slunce. Ta sedí na postříbřené skleněné noze, obklopené pěti
skleněnými půlválci, do jejichž červené
lazury brusič vyryl motivy Karlova mos-

Novoborský výtvarník Pavel Danys po roce dokončil skleněnou plastiku k letošnímu 700. výročí narození českého krále Karla IV.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
tu, Univerzity Karlovy a Karlštejna.
Největší půlválec vpředu na sobě nese
tvář samotného panovníka. Celá plasti-

ka stojí na šachovnici, mající na každé
straně sedm polí, jejíž každé políčko
měří 77 milimetrů.

Na uměleckém díle pracovalo průběžně 17 novoborských sklářů a sedm firem. Vystřídali se na něm skláři, foukači, brusiči, formíři, malíři. Dřevěný podstavec vyráběl truhlář. Artefakt putoval
z jedněch rukou do druhých a svůj tvar
dostával jen pomalu. „Třeba válců jsme
vyrobili celkem dvacet, než jsme trefili
správný tvar a tloušťku. Podobné to
bylo se skleněnou koulí, která tvoří slunce. Pořád se nám to nedařilo, už jsem
byl zoufalý,“ vylíčil Danys.
Kuriózní je, že na artefaktu pracovali
všichni bez nároku na honorář. Naopak
sklářské firmy musely investovat značné prostředky do materiálu. „Třeba jedna z barev, která se nachází na podstavci, vyšla na tři tisíce eur,“ podotkl výtvarník. Celková cena díla se vyšplhala
na 420 tisíc korun.
S ukončením prací na artefaktu Danysovo působení ve sklářském světě nekončí. V hlavě už nosí nápad na obří
ocelové srdce vypletené drátem, v jehož
středu bude položeno skleněné srdce.
„Milenci budou moci na ocelový výplet
připnout zámek, jako to dělají třeba na
mostech, odkud jim je ale často odstraňují,“ svěřil se Danys.
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lídr v oblasti silniční dopravy přijme do kmenového stavu
nové pracovníky na pozici

ŘIDIČ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ
JIPOCAR svým řidičům poskytuje:

MODERNÍ VOZOVÝ PARK
ŠPIČKOVÉ SERVISNÍ I PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ
MODERNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
PROFESNÍ ŠKOLENÍ ZDARMA
CÍLOVÉ ODMĚNY A DALŠÍ BENEFITY
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
FIREMNÍ OBLEČENÍ
PŘÍSPĚVKY NA SPORT A KULTURU
PŘÍSPĚVKY NA PRANÍ A ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ
Pro začínající řidiče

ZAJISTÍME A UHRADÍME ZÍSKÁNÍ
ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ C+E
A PROFESNÍHO PRŮKAZU
Pro více informací kontaktujte personální oddělení:
tel: 567 575 193 – 195
Profesní životopis zasílejte na: personalni@jipocar.cz

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 5.000,- Kč

lídr v oblasti skladování a dopravy přijme do kmenového stavu

60 nových pracovníků na pozici

SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV

• Hledáte uplatnění?
• Máte chuť naučit se s manipulační technikou?
• Rádi byste pracovali v oblasti skladování?
Právě Vás hledáme!
Nabízená pozice je vhodná i pro ženy.

Co Vám nabízíme:
• 1 týden dovolené navíc
• Cílové odměny
• Příspěvek na praní a čištění oděvů
• Příspěvek na sport a kulturu
• Zaučíme a zprostředkujeme školení na manipulační techniku
• Vybavíme Vás pracovními oděvy
• Moderní a čisté pracovní prostředí
Co můžete očekávat na našich provozech?
• Třísměnný provoz
• Skladování pomocí manipulační techniky
• Ruční skladové práce spočívající v třídění, kompletaci nebo počítání komponent
• Příjem, uskladňování zboží do regálových systémů, příprava zboží k expedici,
nakládky a vykládky kamiónů

Přijďte k nám, naše dveře jsou pro Vás otevřené!!!
Pro více informací kontaktujte personální oddělení
tel: 567 575 193, 567 575 195, 567 575 194
Profesní životopis zasílejte na
personalni@jipocar.cz

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 5000,- Kč

Pracoviště: Logistické centrum JIPOCAR, Střítež u Jihlavy 3, 588 11 Jihlava
Pávov 113, 586 01 Jihlava

Kraj Vysočina
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Závěr sezony FC Vysočina:
Záchrana! A výbuch na Spartě
Jihlavští fotbalisté si výhrou 3:0 v domácím utkání
proti Ostravě zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro
příští rok. Vedení je přesto ročníkem zklamáno.
JAN SALICHOV
JIHLAVA | Nemůže o tom být debat.
A statistiky to jen potvrzují. Jihlavští
fotbalisté mají za sebou nejhorší sezonu
od chvíle, kdy se před čtyřmi lety vrátili
do nejvyšší domácí soutěže.
V konečné tabulce obsadili až jedenáctou příčku, získali nejméně bodů
(31), připsali si nejvíce porážek (15).
Navíc nastříleli nejmenší počet branek
(31) a naopak nejvíce inkasovali (54).
„Sezonu – a to jsme na pondělní týmové večeři řekli i hráčům – hodnotím
za méně úspěšnou,“ připouští majitel
FC Vysočina František Vaculík. „Především moment, že jsme až do předposledního kola byli v ohrožení, je něco, co
bych byl raději, abychom v budoucnu
nemuseli už zažívat.“
Definitivní jistotu záchrany si jihlavský celek vybojoval v závěrečném domácím utkání, ve kterém přejel už sestupující Ostravu 0:3.
V závěrečném kole však Vysočina
znovu inkasovala tvrdý direkt, když na
pražské Letné podlehla domácí Spartě
0:5! „Bylo to zklamání,“ připouští trenér jihlavského týmu Michal Hipp. „Na
druhou stranu je potřeba říct, že nehrálo, zdá se mi, sedm hráčů základní sestaINZERCE

FC Vysočina
Jihlava v první lize
Sezona 2005/06
15. Jihlava 6 - 11 - 13 20:36
* sestup z nejvyšší soutěže
Sezona 2012/13
10. Jihlava 7 - 15 - 8
Sezona 2013/14
8. Jihlava 10 - 7 - 13
Sezona 2014/15
10. Jihlava 10 - 6 - 14
Sezona 2015/16
11. Jihlava 8 - 7 - 15
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vy z předchozího zápasu. A tak jsem já
i vedení dostali reálný obraz o ostatních
hráčích, kteří tolik nehrávali,“ pokračuje Hipp.
Pro něj je největším zklamáním, že
jeho tým nedokázal pohlídat domácího
kanonýra Davida Lafatu. Ten v utkání
vstřelil všech pět gólů! „Je to zajímavé.
A nutí to člověka přemýšlet,“ dumá
Hipp. „Čekali jsme, média i prameny
z domácího klubu tvrdily, že Sparta
bude hrát na Lafatu. A hráč, na kterého
jsme se připravovali, nám dá pět gólů.“

Záložník Tomáš Kučera (v modrém) se
po půlročním hostování v Jihlavě vrací
do mistrovské Plzně. FOTO | PETR LEMBERK
Jihlavští fotbalisté se naposledy na
tréninku sešli ve středu, o den později
nastoupili na dovolené. „Hráči dostali
individuální tréninkové plány a znovu
se sejdeme 15. června,“ prozradil Hipp.

Tomu však z kádru zmizí trojice hostujících fotbalistů: záložník Tomáš Kučera se vrací do mistrovské Plzně, dvojice záložník Josef Bazal a útočník Radek
Valtr do pražské Slavie.

INZERCE
Tajenka: lidstvo by záhy vymřelo.
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Jihlavská 24 MTB: Kozáka
budou nahánět Krejčík a Vitvar
V sobotu v pravé
poledne odstartuje
v Jihlavě šestý ročník
vytrvalostního závodu
horských kol. Chybět
nebude ani největší
hvězda, trojnásobný
vítěz Tomáš Kozák.

(Krabcycles.cz). A ten do toho taky
bude chtít mluvit,“ varuje ředitel Jihlavská 24 MTB Jiří Holoubek.
Na start adrenalinového závodu se
však můžete postavit i vy. A to přesto,
že jste dosud nepodali přihlášku.
„Více než kdy jindy máme ohlasy,
že lidé čekají na poslední chvíli. Na
počasí,“ říká Holoubek. A podle
jeho slov by předpověď měla závodu přát. „Aktuálně ji vylepšili na
21 stupňů a sluníčko. Což je dokonalé,“ pochvaloval si na začátku týdne. „Původní předpověď
byla 17 stupňů a déšť, pak 18
a polojasno,“ podotýká.
Závodu by se mohlo zúčastnit až 350 jezdců. Což z Jihlavské 24 MTB dělá největší vytrvalostní závod horských kol
v České republice a na Slovensku. „Jen pro názornost, na úvodní závod DEMA Československého poháru do Malecek přijela stovka
bikerů,“ srovnává šéf podniku.
Závod na Vysočině láká jezdce
na parádní atmosféru. „Doma nemáme
konkurenci. Srovnávat bychom se
mohli s nějakým zahraničním závodem, ale tam nejsme měřitelní. Protože
někde jezdí třeba tisíc lidí,“ usmívá se
Holoubek, který si pochvaluje oblíbenou trať. „Závodníkům se líbí, že se jezdí ve městě. A že v něm máme i zázemí,“ líčí Holoubek. „Díky tomu přijdou
k trati fandit i diváci, což nikde jinde
není,“ dodává.

JAN SALICHOV
JIHLAVA | S trochou nadsázky se dá
říct, že je to JEHO závod. Tomáš Kozák, čtyřiačtyřicetiletý biker z Plzně, vyhrál tři z dosavadních pěti ročníků vytrvalostního závodu horských kol Jihlavská 24 MTB.
Na celkové prvenství v maratonském
podniku zkušený jezdec Focus Rapiro
Racing týmu na Vysočině útočil i loni.
Jenže...
Ze zdravotních důvodů tenkrát musel
odstoupit už po patnácti hodinách. Neotřesitelné místo na pomyslném trůnu jihlavského podniku tak nedobrovolně přepustil svému kamarádovi Ondřeji Krejčíkovi (Beespee.cz).

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
O víkendu se oba cyklisté v Jihlavě
střetnou znovu. A při druhém letošním
podniku pětidílného DEMA Československého seriálu 24 hodin MTB budou
znovu patřit k hlavním favoritům.
„Ale pozor! Přijede i vítěz úvodního
letošního podniku Československého seriálu v Malackách Tomáš Vitvar

Ve třech z pěti dosavadních ročníků Jihlavské 24
MTB shodně zvítězil Tomáš Kozák.

INZERCE

• EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
ODMĚNA za autovrak až 3000 Kč
ODVOZ vozidla
a VYSTAVENÍ dokladu ZDARMA

• KOVOŠROT
• VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO
ODPADU
Od května 2016 ZAHÁjEN

Provoz:
Ekometal Šrot s.r.o. • Nádražní 1168
• 675 51 Jaroměřice n. Rok.

sObOTNÍ VÝKUP

provozní doba 8 – 12hod.

Kontakt:
www.ekometal-srot.cz
734 820 835 – ekologická likvidace vozidel • 603 202 296 • e-mail: info@ekometal-srot.cz
Provozní doba: Po – Pá: 7.00 – 11.00 12.00 – 16.00

So: 8.00 – 12.00

Jihlavská 24 MTB

Vytrvalostní závod horských kol
na 12 a 24 hodin, v němž muži
a ženy soupeří v kategoriích
jednotlivců, dvojic, čtveřic
a pěti- až osmičlenných týmů.
■ Jihlavský závod, který tento rok
čeká šestý ročník, je tradičně
největším podnikem v letošní
sezoně pětidílného DEMA
Československého seriálu
24 hodin MTB, který se kromě
Vysočiny jede i ve slovenských
okresech Malecky (24 hodin
MTB Jam, 30. 4. – 1. 5.) a Žilina
(Festina 24 hodin MTB, 4.–5. 6.),
v Náchodě (Náchodská 24 hours
MTB) a v Opavě (24 hodin
NO LIMIT).
■ Závod startuje v sobotu v pravé
poledne na Masarykově náměstí.
Bikeři budou jezdit na městském
okruhu, který je zavede
na hradební parkán,
do historického centra, ale
také na starou plovárnu.
■ Zázemí závodu, včetně kempu,
bude v areálu letního kina
v lesoparku Heulos.
■ V rámci doprovodného
programu se uskuteční i hudební
minifestival, na kterém dnes
zahrají kapely El'Brkos (18.15),
The Tap Tap (20.15) a Keks
(21.30).
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Nejrychlejší doručení

Zboží vám doručíme nejrychleji na trhu.

Telefonická podpora 24 hodin denně
Naši profesionálové jsou vám k dispozici.
Poradíme s výběrem i objednávkou.

Nejširší nabídka světových značek

Skladem a ihned k odběru máme více než 800 000 kusů zboží
v téměř 6 000 různých kategoriích.

více na www.alza.cz/nejobchod

