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Společná realitní
a advokátní kancelář

O Silvestru,
penězích,
válce
i hrdosti

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
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Vůně Vánoc? Vyrobit
se dá podle fantazie
Podle brněnského
bylinkáře Petra
Bezecného patří
k základní vůni Vánoc
kadidlo. Léčivé účinky
má zase třeba jmelí.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ruce nyní držíte poslední vydání týdeníku 5plus2 v letošním roce. V následujícím týdnu si 5plus2 vybírá
krátké volno, první číslo v roce 2019
vychází 4. ledna.
Redakce týdeníku 5plus2 přeje
Vám – svým čtenářům – klidné Vánoce a vše dobré v příštím roce.

MILADA PROKOPOVÁ
BRNO | Tiše a ochotně purpura na plotně voní. To se zpívá snad v nejznámější
vánoční písni. Byliny, koření a vonné ingredience k nim patří už od doby, kdy
do Betléma přinesli králové z Východu
narozenému Ježíškovi kadidlo a myrhu.
Podle majitele brněnského Centra bylin
Petra Bezecného patří právě kadidlo
k velmi starým hojně používaným látkám. Má totiž nejenom duchovní, ale
i praktický význam. „Je výborné pro
své antiseptické účinky, takže se používalo na očistu prostředí zamořeného nějakou nemocí,“ poznamenal Bezecný.
Vždycky si představím faráře s nádobou na řetízku, ze které se kouří. Co
to vlastně kadidlo je?
Pryskyřice, která se získává ze stromu,
který se jmenuje kadidlovník pravý. Roste na Středním východě, ale třeba i v Africe. Používal se dávno před Kristem, třeba i při mumifikování mrtvých. Stejně
tak i myrha. Tam, kde můžete použít kadilo, můžete použít i myrhu. Ta funguje
trochu jinak, je trochu nasládlejší a slouží spíše na zklidnění. Kadidlem si však
můžete vykouřit i byt, kde vám druhý
den plesniví chleba. Právě kadidlo však
postupně mizí, protože nařezávání kůry
způsobuje, že stromy chřadnou, a moc se
nedaří je pěstovat. Přitom poptávka po
něm je obrovská. Dnes se dává například
i do zubních past proti paradontóze.
Doma se dá namlít na prášek a sníst nebo
naložit do alkoholu jako tinktura.

VÁNOCE ZA „SOCÍKU“

Uhelné prázdniny a přenosné
televize až z Číny
...str. 8

Domácnost netradičně provoní kouř ze špalíků ze stromu Palo Santo. „V Jižní Americe jím odhánějí zlé duchy,“ říká Petr Bezecný.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ
Další bylinou, bez které se neobejdou Vánoce, je jmelí. Pod ním se líbáme, věšíme si ho nad stůl a na dveře. K čemu je dobré?
Funguje na snižování tlaku. Čistí cévy,
umožňuje lepší prokrvení sliznice, ale

je vhodné i na nemocný žaludek. Lidé
věří, že je to afrodiziakum hlavně pro
ženy a že jim pomáhá otěhotnět, ale
musí vám ho někdo darovat. Takže možná proto se pod ním lidé líbají.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

LEGENDA MRAZÍK

Natáčení i herce provázely
neuvěřitelné zvraty
...str. 10
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Vánoce v kostele
slaví už po třísté

Na půlnoční do kostela v Křtinách se každoročně sjíždí nejen místní, ale i lidé z širokého okolí.

Do křtinského kostela se o Vánocích vypraví víc lidí
než jindy. Slaví totiž třísté výročí jeho vzniku
i návrat řádu premonstrátů.
MAREK OSOUCH
KŘTINY | Nazdobit stromeček, postavit
betlém a připravit tak kostel Jména Panny Marie na blížící se Vánoce a připomínku narození Ježíše Krista. Takový
úkol plní farníci v Křtinách už po třísté.
Právě tolik let uplynulo od založení jedné z nejpůvabnějších církevních památek u nás.
Na půlnoční mši do křtinského kostela každoročně míří nejen místní, ale
i lidé z okolí. Starosta Křtin František
Novotný (STAN) očekává, že letos
bude kostel plnější ještě víc než v jiných letech. „Od září máme nové kněží,
takže si myslím, že na ně bude hodně
lidí zvědavých,“ myslí si starosta.
Do Křtin se totiž po 234 letech vrátil
řád premonstrátů, což je nejen pro kostel, ale celou obec mimořádnou historickou událostí. První písemná zmínka
o Křtinách se totiž nachází v textu listiny vydané papežem Řehořem IX. v září
1237, kde je obec podobně jako jiné vesnice zapsána jako majetek zábrdovických premonstrátů.
Život ve Křtinách řídili půl tisíciletí

až do roku 1784 a dodnes jsou na ně
v obci viditelné památky. Teď se tak po
více než dvou stoletích opět vrací, už
však ne jako majitelé křtinského panství, ale správci místní farnosti.
„Možnost předat duchovní správu
Římskokatolické farnosti Křtiny Kanonii premonstrátů v Nové Říši nabídl brněnský biskup Vojtěch Cikrle již v letech 2000 až 2001, ale premonstráti tehdy nebyli ještě dostatečně personálně
vybaveni. Během času došlo k posílení
řeholní komunity, a proto k tomuto kroku dochází až letos po vzájemné dohodě mezi biskupstvím a novoříšským
opatstvím,“ vysvětlila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.
Návrat premonstrátů mezi zdi významného poutního místa se přímo
symbolicky odehrává právě v roce, kdy
uplynulo rovných tři sta let od založení
kostela podle návrhu nejvýznamnějšího barokního architekta Jana Blažeje
Santiniho, jehož stavba kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře
u Žďáru nad Sázavou je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.

Poutní areál v Křtinách se takového
uznání sice nedočkal, posledních deset
let je ovšem na seznamu národních kulturních památek. Pro věřící však hrají
Křtiny důležitou roli už nejméně od
roku 1210, od kdy poutníky do obce
láká „zázračný obraz“ gotické sochy
Panny Marie Křtinské. Stoupající zájem poutníků přiměl premonstráty
v roce 1718 k úplné přestavbě.

Santini se zahájení stavby
kostela nedožil
Právě před třemi sty lety byl položen
základní kámen kaple svaté Anny, která ke kostelu Jména Panny Marie přiléhá. Samotný kostel se začal stavět až
o deset let později, nicméně právě rok
1718 je považován i za rok zahájení
jeho výstavby. Dokončení svého díla
se jeho architekt Jan Blažej Santini nedožil. Zemřel v roce 1723 ve věku
46 let.
Kaple svaté Anny byla dokončena
v roce 1733 a byla do ní slavnostně přenesena socha Madony z původně románského kostelíku zvaného „český“, který
čekala demolice a kolem něhož postupně rostly chrámové zdi budoucího kostela. Hrubá stavba byla dokončena v roce
1744, kdy byly zahájeny práce na vnitřní výzdobě. V roce 1750 se pak vrátila
Madona z kaple do kostela, který byl
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slavnostně vysvěcen po kompletním dokončení o 21 let později tehdejším olomouckým biskupem Františkem Matějem Chorinským.

Letošní oslavy výročí
poprvé v klidu a míru
Od té doby až do letošního roku zažil
kostel dvě stoletá výročí. Ani jednomu
ale nepřála doba jako letošnímu. V roce
1818 byly pouhé tři roky po ničivých napoleonských válkách, v roce 1918 vrcholila první světová válka. Oslavy proběhly ještě během ní pár týdnů před
vznikem Československa. Ty letošní se
nesou ve znamení klidu a míru, stejně
jako vánoční svátky.
Už na zlatou neděli 23. prosince si
lidé budou moci přijít do chrámu pro
betlémské světlo. To hlavní však přijde
o den později – na Štědrý den, kdy se
v obci se zhruba osmi stovkami obyvatel konají dvě mše. „V 16 hodin proběhne mše svatá z vigilie Narození Páně,
hlavně určená pro děti, a ve 22 hodin
Půlnoční mše svatá,“ upřesnil farní vikář Metoděj Ján Lajčák.
„Na Boží hod vánoční plánujeme
mše svaté o půl osmé a o půl jedenácté
dopoledne. Po Novém roce 6. ledna proběhne v kostele také jesličková pobožnost se zpěvem koled a svátostné požehnání,“ doplnil farní vikář.
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Vůně Vánoc? Vyrobit
se dá podle fantazie
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

A co purpura? Píseň Suchého a Šlitra s ní neodehnali ani komunisté.
Je to směs bylinek a koření. Člověk si ji
může namíchat podle vlastního vkusu.
Použít se dá prakticky všechno, například hřebíček, skořice, máta, levandule,
muškátový oříšek, meduňka, mateřídouška, tymián, majoránka, šalvěj, rozmarýn,
kmín, anýz, fenykl, oregano, květy růží,
heřmánku, měsíčku či chrpy, jehličí, listy
maliníku, jahodníku, ostružiníku či borůvčí, prostě všechno. Kdo si chce ale
provonět domácnost netradičně, může použít kousky dřev ze stromu Palo Santo.
Co to je?
Jsou to malé špalíky dřeva ze stejnojmenného stromu, které vydávají sladce
kokosovou, pryskyřičnatě dřevitou
vůni s tóny exotického ovoce. Vykuřovadlo je populární v Jižní Americe na
odhánění neštěstí a zlých energií. Někdy se tomu říká santal Jižní Ameriky
a používá se k šamanským obřadům
Ayahuasca k očištění místa i lidí od špatné energie. V bytě se rozhostí příjemná
atmosféra.
Další populární vůní je františek.
To je v podstatě kadidlo?
Mělo by to tak být. Od lidí jsem jich dostal spoustu, ale jako kadidlo nevoněl
ani jeden, takže mám dojem, že to, co se
dá běžně koupit v obchodech, má s pravým kadidlem pramálo společného.

které rostou v Indii a jihovýchodní Asii.
Má lehkou citrusovou vůni a podporuje
dobrou náladu – pomáhá odstranit deprese a melancholie. Stejný účinek má
i masticha, která roste kolem Středomoří, ale ta je velmi drahá. Používá se spíš
jako lék na špatný žaludek a trávení.

Recept na
dobrý čaj

Vraťme se do českých a moravských
krajů. Co takový jalovec?
Nevím, jestli je to přímo vánoční bylinka, ale asi ano, protože kromě toho, že
se používá k přípravě zvěřiny a je skvělý proti revmatismu, může posloužit,
když se někdo přejí, což je právě o Vánocích hodně aktuální. Je ideální rozkousat a sníst kuličky jalovce. Stejnou službu udělá vachta trojlistá. Vynikající bylinka na to, když člověk sní hodně tučného a je mu těžko. Čaj z vachty to spraví.

Velmi povedená kombinace je
ibišek súdánský, kardamom
zelený mletý nebo lusky a máta.
Každý si ale musí vyzkoušet
poměr podle své chuti. Kdo má
radši kyselejší, dá více ibišku, kdo
má rád víc máty, přidá mátu. Sladit
se dá cukrem nebo medem. Stačí
zalít polévkovou lžíci horkou
vodou, nechat 20 minut louhovat.
Čaj má krásnou červenou barvu,
a když budete mít svíčky
a postavíte je doprostřed stolu, tak
to i velmi pěkně vypadá. Velice
příjemně to voní a výborně chutná.

A co když to na silvestra někdo přežene s alkoholem a má kocovinu?
Na to mohu doporučit jen vitamin C
a hodně vody. A předem dobře funguje
enterosgel, což je gel, který funguje
jako houba a váže na sebe toxiny.

A vy sám si doma voníte čím?
Buď špalíky z Palo Santo, kadidlem, ale
tím opravdovým, nebo vůní Damara, což
je pryskyřice ze stromů rodu damaroň,

To ale není bylinka.
Ne, je to uměle vytvořená látka. Pokud
chcete bylinku, pak mohu doporučit klanoprašku. To jsou červené kuličky, které chrání játra. Takže následky večírku
nejsou tak silné. A hodně důležitá je
voda. Před spaním je potřeba vypít tolik
vody, kolik člověk snese, aby mu nebylo špatně.

INZERCE

pro důchod
bez starosti
telefon:

233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz
K vánočním vůním patří vanilka, hřebíček, skořice, badyán, anýz, kardamom. Ale co když si chci vyrobit
něco sama?
Hodně vděčný je pomerančový květ.
Může se dát do mističky, nebo udělat čaj
v kombinaci se zeleným a ovocným
čajem a tam použít právě koření. Když
se někdo nebojí experimentovat, může si
udělat opravdu zajímavé a voňavé čaje,
které chutnají a zároveň provoní byt.
Když se tak rozhlížím po vašem obchodě, mám pocit, že na všechno je
bylinka, kůra, pryskyřice nebo koření.
Anebo houba. O těch jsme nemluvili,
ale vyznali se v nich hodně Číňané a Japonci. Za nejvzácnější považovali houbu reischi nebo Ling Zhi. O ní se říká,
že je to houba nesmrtelnosti, a ve starověké Číně byla vyhrazena pouze císařské rodině. Kdo ji v přírodě nalezl, musel ji okamžitě odevzdat u císařského
dvora. Kdybych měl volit královnu
mezi bylinami, které rostou v našich zemích, pak bych zvolil pampelišku čili
smetánku lékařskou.

INZERCE

Pv novém
říjemné prožití vánočních svátků,
roce hodně zdraví, štěstí
a pohody Vám přeje
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Jsem malující vtipálek, chci se
Silvestr se blíží a Jožin z Bažin, Prachovské skály či
Linda od Ivana Mládka při něm nemohou chybět. Při
televizních Silvestrech se jim smály i herecké legendy
jako Filipovský, Sovák nebo Menšík. „Komu by to
nelichotilo,“ tetelí se Mládek. Teď vydal knihu obrazů.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Humor a písně Ivana Mládka zase
na Silvestra rozesmějí miliony Čechů.
Ivan Mládek tráví přelom roku většinou
na pódiu. A když už jednou vystoupení
v poslední den roku vynechal, byl
z toho trapas. „Jednou jsme to s kamarády táhli asi týden na jedné horské chalupě a silvestr a Nový rok jsme oslavili
sice řádně, ale omylem o den dřív. Bylo
nám divné, že jsme v údolí neviděli žádné rachejtle,“ vzpomíná Mládek pro týdeník 5plus2.
Jaký byl váš nejbláznivější Silvestr?
Hrál jsem se svou malou trampskou kapelou v nějaké lesní restauraci v Posázaví a
o půlnoci se tam kvůli nějaké dost ošklivé holce strhla hromadná rvačka, jako
v amerických kovbojkách. Po místnosti začaly létat nože, láhve a židle, zdraví a své hudební nástroje jsme si zachránili pohotovým výskokem z okna
a úprkem nočním lesem na nádraží.

Cítil jsem se skvěle, kterému baviči by
nelichotilo, když se mu smějí takové legendy.
Zmínil jste, že rozesmát lidi dá
fušku. Stalo se vám někdy, že se prostě nesmáli?
Stane se nám to občas. Například jednou na sympoziu biochemiků v Karlových Varech. Zaníceně diskutující biochemici neměli na
humor moc náladu,
což se zjistilo hned u
prvního mého dost
osvědčeného vtípku. A tak už
jsme rad-

Vaše písně se zpívají při zábavách a oslavách. Nutí vás někdy
ovínění fanoušci, abyste jim zazpíval i mimo vystoupení?
Občas se mi to stane, ale většinou
odmítnu. Exhibovat bez Banjo Bandu se stydím.
Silvestry za socialismu byly ve
znamení skvělých vystoupení
Sováka, Menšíka či Wericha. Vy
jste tehdy býval v publiku i na jevišti. Jaká tam byla atmosféra?
Nejlepší atmosféra byla na několika
televizních silvestrech, které moderoval geniální Vladimír Menšík,
a k tomu byli do hlediště nahnáni
všichni komici, herci a zpěváci, co
měli ruce a nohy.
Jak jste se na pódiu cítil, když v publiku seděly hvězdy jako Ladislav
Pešek, František Filipovský a další?

Ivan Mládek

Narodil se 7. února 1942 v Praze.
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, byl mimo
jiné spolužákem Václava Klause.
■ Jeho songy hraje proslulý Banjo Band už od 70. let.
■ Vytvořil více než 400 písní, píše humoristické
povídky, je autorem několika deskových her.

■

■
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ši jen hráli. A když se k nám nikdo neotočil ani během písniček, udělali jsme si
na pódiu zkoušku. Byla to docela úspěšná placená zkouška, secvičili jsme si na
ní asi deset nových písniček.
Nedávno jste vydal knihu „Ivan Mládek obrazem i slovem“. V posledních měsících jste se tedy stal malířem a literátem?
Sporadicky jsem se vracel k malování
celý život, když byl čas. V knize jsou
vybrané obrazy z druhé poloviny
mého života, ty z dětství a raného mládí se nedochovaly. Buď jsem je někomu
daroval, nebo jsem je
radši zničil. A za to,
že jsem pod každý obraz napsal nějakou
tu legendu, se snad
ještě nebudu považovat za literáta.
A jsem natolik kritický, že se nepovažuju být ani malířem. Jak jsem
v knize

napsal, cítím se být jen malujícím vtipálkem.
Čím bude Ivan Mládek nejvíc teď po
vydání knihy a pak v roce 2019?
Budu dál dělat jen to, k čemu jsem se zavázal o svých sedmdesátinách. Už žádná televize, žádný rozhlasový zábavný
pořad, chci už jen putovat po vlastech
českých a slovenských se svým Banjo
Bandem a malovat. Chci se prostě už
jen bavit.
Takže tempo už jste zvolnil. Co pro
vás dnes znamená práce?
Komedianti, pokud jsou zdraví, sami
nic nezvolňují – většinou je jejich svobodná profese baví a nepřestane bavit nikdy. Tempo zvolňují spíš pořadatelé,
kteří se obrací na mladší a modernější
kapely. Máme tu kliku, že jsme zváni i
v našem pokročilém věku, naše ortodoxní muzika a zábavné mluvené slovo zřejmě zpestřuje hudební produkce i s naprosto odlišnými žánry.
Nakupila se nám v Česku různá výročí. 100 let Československa, 200 let
Národního muzea, nedávno 700 let
od narození Karla IV., příští rok 30
let od sametové revoluce. Cítíte
vnitřně nějakou národní hrdost,
nebo to zvlášť neprožíváte?
Zvlášť silnou národní hrdost
jsem nepociťoval, jsem asi spíš
internacionalista než vlastenec. Tím nechci říct, že
bych nepociťoval hrdost,
když jsme v něčem mistři
světa, nebo když Čech
něco převratného vynalezne. Militantní vlastenecké cítění hodně
utváří národní báje a
legendy, které jsou
většinou úplně vymyšlené, a historie, která je většinou překroucená.
A co se týče vzniku republiky, i o
tom se lže. Většina lidí byla
tenkrát šťastná,
že je konec války a ne že bude
konec Rakouska-Uherska. Dva
mí prarodiče, které jsem zažil, šli
28. října oslavovat
mír, ani netušili, že
se tam strhne mela. A
měli asi pravdu, podle
odtajněných francouzských materiálů dav strhli a shromáždění proměnili v demonstraci za samostatnost francouzští agenti provokatéři.
Možná to byla škoda.
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už jen bavit, říká Ivan Mládek
Jak to myslíte?
Říkám možná, protože za císaře Karla
by Rakousko asi spělo ke konstituční
monarchii, demokracii a federativnímu
uspořádání. S reformami, které směrovaly k demokracii amerického typu, započal už Josef II., ale brutální francouzská
revoluce všechny osvícené monarchy
zděsila a všechno i u nás zhatila. Na poválečném rozpadu Rakouska-Uherska
měly spíš zájem Francie a Anglie, aby
se do budoucna zbavily druhé německy
mluvící mocnosti. Masaryk, legionáři a
profesionální čeští vlastenci byli asi jen
jejich pěšáci. Ale to je jen jeden úhel pohledu, moje úvaha, za kterou si skálopevně nestojím. Ale nebýt rozpadu Rakouska-Uherska, asi by vůbec nebyla
druhá světová válka. Divil bych se, že
by se monarcha spojil s nacistou. Nebylo by ukřivděných sudetských Němců
a Henleina a určitě bychom tady neměli
čtyřicet let komunistickou diktaturu.
A dnes, když se nakonec odvrátíme od
Evropské unie, nebo budeme „odvráceni“ , dost pravděpodobně dospějeme ke
starému staletími prověřenému ekonomickému útvaru, i když asi s jiným názvem a bez císaře. První náznaky už
jsou tady, Rakousku začíná být bližší Visegrádská čtyřka než EU. Ale nebudu si
dál hrát na vizionáře.
Narodil jste se v únoru 1942, tedy za
protektorátu. Ovlivnilo váš život nějak, že jste „válečné dítě“?
Asi neovlivnilo. V socialisticky zorganizovaném protektorátu hlad nebyl, až na
zbytečnou květnovou revoluci a anglo-americké bombardování koncem války byl u nás klid, o život šlo naší rodině
jen za heydrichiády. Vyhlásilo se, že
INZERCE

Z MLÁDKOVY KNIHY
„Lidé si asi neuvědomují, co škody napáchala
policie, když zákeřně přepadla doktora Davida Ratha a zabavila mu finanční prostředky,
které ho motivovaly k další blahodárné činnosti, zvelebující srdce naší republiky – Středočeský kraj.“ Tak začíná pasáž k obrazu Dopadení
doktora Ratha (vlevo) z knihy Ivan Mládek obrazem i slovem. Její titulní stranu zdobí Mládkův autoportrét (nahoře).
když atentátníci nebudou dopadeni,
bude postřílena každá desátá rodina, která bydlí na trase Kobylisy-Hrad, kudy
Heydrich pravidelně jezdil. Ale já se jediný z rodiny nebál, byly mi teprve čtyři
měsíce. Takže protektorát můj život
moc neovlivnil.
Jaké bylo poválečné dětství v Praze?
Vzpomínám si jen na některé momenty
v našem letním bydlišti v Babicích u Říčan. V lese byl uvázlý ruský tank, a tak

nebyl den, abychom se k němu s kamarády nevypravili a nevymontovávali z
něj různé pro nás zajímavé součástky.
Největším úlovkem bylo těžké železné
kolo, které jsme se snažili dokutálet do
kilometr vzdálené naší chaty. Cestou na
jednom prudkém srázu nám ujelo a skutálelo se z cesty doprostřed velké louky.
Nikdo s ním pak už ani nehnul a desítky
let se mu sedlák musel při sekání vyhýbat. Asi nás vždycky dost proklínal. Po
mnoha letech jsem to kolo objevil na Babické návsi u pomníku padlých ruských

vojáků, takže naše klukovina se nakonec ukázala být záslužnou. A jednu
vzpomínku na poválečné období mi připomíná fotografie z pobytu naší rodiny
ve Velkých Karlovicích v Beskydech.
Dlouho jsem si myslel, že sedím na klíně rudoarmějcovi, ale neměl na čepici
hvězdu, takže to byl nejspíš vlasovec.
Chudák, asi ho bolševici popravili nebo
v tom lepším případě skončil v nějakém
sovětském koncentráku.
Pokračování na straně 6...
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Hráli jste si na vojáky, kdy ti špatní
byli Němci, podobně jako na konci
Svěrákova filmu Obecná škola?
My jsme si spíš hráli na lupiče a policajty. Nepamatuju se, že bychom jako děti
nenáviděli Němce, pokud se pamatuju,
komunistická propaganda v nás vyvolávala nenávist hlavně proti americkým
imperialistům, špionům a diverzantům
a snažila se do nás vtlouci lásku k Sovětskému svazu a k naší komunistické straně. Když nám doma nikdo nic neřekl,
jako hloupé děti se jim dařilo nás zpracovat, takže jsme milovali soudruha Stalina, soudruha Gottwalda a další komunistické zločince. Já měl to štěstí,
že jsem se v Holešovicích u Vltavy brzo dostal mezi staré
trampy, a tak jsem pomalu,
ale jistě začal procitat.

„
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Život v Paříži
mě naučil
mluvit rusky. Živil jsem
se tam hrou na balalajku
po ruských klubech,
takže jsem mluvil víc
rusky než francouzsky.
V roce 1968, když vám bylo 26 let,
jste odešel do Francie. Vnímal jste
to jako emigraci?
Po sovětské okupaci jsem jako většina
mých dobrých kamarádů a spolužáků
se svou budoucí manželkou emigroval do Francie. Neprchali
jsme, abychom se navždy vzdali domova, rodičů, sourozenců
a míst, které jsme měli rádi, ale
chtěli jsme aspoň pět let trochu
poznávat svět. Že po příchodu Rusů na delší dobu „spadne
klec“, nám bylo
jasné. Jinak nás
okupace moc nepřekvapila,
dala se očeká-

FOTO | MAFRA

vat, brali jsme ji tak, že si ruští soudruzi
přijeli udělat pořádek ve své komunistické říši, chtěli ukáznit soudruhy československé, aby jim v jejich ideologii nedělali bordel. O socialismu s lidskou tváři
jsme si nedělali iluze, kdyby se těm tak
zvaným „mužům ledna“ začala jejich
utopická demokratizace socialismu vymykat z ruky, sami by zase přitvrdili,
možná surověji než ruští okupanti. Byli
to zase jenom komunisti.
Co vás naučil život v Paříži?
Hlavně víc mluvit rusky. Živil jsem se
ve Francii hrou na balalajku po ruských
emigrantských klubech, takže jsem tam
mluvil víc rusky než francouzsky. Navzdory roku 1968 jsem zášť vůči Rusům
nikdy nepociťoval, díky jejich literatuře,
malířství a muzice jsem byl vždycky trochu rusofil a pobytem mezi potomky ruské antibolševické elity v Paříži jsem si
toto vyhranění v sobě ještě více utužil.
Proč jste se rozhodl pro návrat do
Československa?
Ze Západu jsme se proti původnímu plánu vrátili už za půl roku, jinak bychom
museli přijmout politický azyl. To jsme
odmítli, nechtěli jsme zůstat pryč z domova navždy.

Jan Žižka s Prokopem Holým na
vodě. Další z obrazů Ivana Mládka.
jsem jsem si myslel.“ Co o kapitalismu soudíte vy?
Jsem fanda kapitalismu, zejména toho
dravého amerického. Nebýt jeho vojenské síly, tak by nás němečtí nacionální
socialisté nakonec všechny vymlátili a
nebo jsme pomrzli ve vyhnanství někde
na Sibiři. A v nejlepším případě by nás
tady další desítky let dusili komunisti.

Dokážete srovnat, jaký je pro
mladého člověka
rozdíl odjet do Francie na
zkušenou dnes a tehdy?
V roce 1968 Čechům fandil celý svět,
dneska po migrantské vlně, kterou je
Francie také zasažena, se asi budou
Francouzi chovat trochu odtažitě ke
všem cizincům.

Posloužil vám během života lépe
smích, nebo peníze? Co z obou věcí
máte raději?
Já se s lidmi, kteří se baví jen o penězích, nestýkám. Peníze jako takové mě
nebaví, beru je jako nutné zlo, nikdy
bych se je nesnažil za každou cenu kupit jako obchodníci. A protože jsem jak
svou muzikou, tak svým malováním bavič, neposluhuje mi smích můj, ale
smích jiných. A ten dá fušku. Za svůj
smích si nic nekoupím, ani s ním na poště nezaplatím složenky.

O kapitalismu po roce 1989
Jiří Suchý říká: „Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než

Dá se říct, že pro vás smích jsou peníze?
Protože jsem bavič z povolání, tak se to
v mém případě říct dá.

INZERCE
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Vánoce za „socíku“

Ani komunisté si nedovolili zrušit svátky klidu a míru. Tak se aspoň snažili lidem vnutit dědu Mráze.
Jenomže Ježíšek je Ježíšek. Přesto mívaly socialistické Vánoce dost svých zvláštností. Výstava
v pražském Tančícím domě ukazuje některé z nich.
AUTOR: JOSEF HORA FOTO: JOSEF HORA, DAN MATERNA, MAFRA

HIT „CÉČKA“ MĚL
DRŽET ZÁCLONY
Dětské oči tehdy rozzářily
dárky vyrobené zejména
v ČSSR nebo SSSR. Právě
z Ruska je hit 80. let –
digitální hry. Nejznámější
byl Tajemný oceán, Veselý
kuchař nebo Jen počkej,
zajíci. Zachovalé se ještě
dnes prodávají za cenu
kolem 3 tisíc korun. Pamětníci vzpomínají i na ruský
samopal, který rachotil
po celém sídlišti. Z českých
výrobků zaujímala prvenství stavebnice
Merkur, která se v Polici nad Metují začala
vyrábět už roku 1925. Obrovskou oblibu
měla „céčka“, původně šlo o součástky
plastových závěsů. Darem „číslo jedna“ bývalo ale kolo Favorit z Rokycan nebo terénní kola BMX.

KAPRŮ DOST, POMERANČE POD PULTEM
Vánoce 70. a 80. let měli lidé většinou rádi, návštěvníci výstavy často vzpomínají, že rodiny hodně držely pospolu. Komplikací byl nedostatek zboží. Málo
bylo třeba pomerančů, které se dovážely z Kuby, měly tvrdou slupku a nešlo je
loupat, byly ale dobré. Pod pultem šlo občas sehnat i banány a mandarinky.
Naopak kaprů bylo dost, stejně jako brambor a piva, takže štědrovečerní tabule
bývala velmi podobná té dnešní. Stromky za okny českých domů a stavení zdobily elektrické svíčky, jedna prasklá žárovka ovšem zhasla celý řetěz. Kdo neměl,
používal svíčky voskové, takže doma občas lehce zahořelo, třeba záclony.

KVŮLI MRAZŮM UHELNÉ PRÁZDNINY
Jedním z největších dárků zejména dětem byly uhelné
prázdniny. Tři týdny volna kvůli obrovským mrazům,
které poničily koleje a nebylo tak možné uhlí dovézt, se
vyhlásily roku 1979. Další pak 1987. Děti v době vánočního volna běhaly po ulicích a chodnících posypaných
popelem z kamen, sáňkovaly, stavěly sněhuláky, dospělí
vyráželi za sportem. Nejoblíbenější byly zahraniční značky lyží Fisher či Atomic a vázání Marker, o malinko horší
bývaly české značky Artis a Sulov. Typické byly vánoční
dovolené s ROH, například v roce 1985 vyjelo během
svátků do 103 zotavoven 200 tisíc odborářů s rodinami.
Kdo nebyl odborář, jezdil na chalupy vlastní či půjčené.

TELEVIZÍ BYLO MÁLO,
POHÁDKY SE TOČILY PRVOTŘÍDNÍ
Televizní Vánoce byly ve znamení pohádek a komedií, které vznikly zejména v 70. letech a vídáme je ve slavnostním programu dodnes. Barevné
televize Orava se stávaly nedostatkovým zbožím, trh doplňovaly přenosné
barevné televizory z Číny nebo televize černobílé. Děti i dospělí milovali
například Tři oříšky pro Popelku z roku 1973, pohádky Malá mořská víla
z roku 1976 a Princ a Večernice z roku 1978. Dospělé zase bavily komedie
Homolka a Tobolka z roku 1972, Marečku, podejte mi pero z roku 1976,
nebo Adéla ještě nevečeřela z roku 1978. Televizní Silvestry s Vladimírem
Menšíkem nebo vánoční koncert Karla Gotta patřily k nejsledovanějším
pořadům celého roku.
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Kdybys nebyl hlupákem,
nestal by ses medvědem
Ruská pohádka Mrazík patří k vánočním svátkům
stejně neodmyslitelně jako Libuška Šafránková
ve Třech oříšcích pro Popelku. Samotné natáčení
Mrazíka a také osudy hereckých hvězd však
provázela řada neuvěřitelných momentů a zvratů.
VERONIKA STREJCOVÁ

P

ředstavitele krásného Ivánka
Eduarda Izotova zdaleka v životě nepotkalo takové štěstí
jako jeho pohádkového hrdinu. Po
uvedení Mrazíka se z pohledného herce původem z Běloruska stal miláček
žen a na nedostatek dalších rolí si
nemohl stěžovat, nicméně v 80. letech se vše zlomilo. Se svou druhou
manželkou byl v roce 1983 zatčen na
ulici při tom, když se načerno pokoušeli prodat tisíc amerických dolarů
a rodinné zlato. Vekslováním chtěli
získat peníze na vysněnou chatu. Za
to však manželům mělo hrozit až patnáct let. Nakonec byli odsouzeni na
tři roky. Z bran vězení vyšli díky
dobrému chování o půl roku dříve.
Kriminál herce do konce života poznamenal a udělal z něj tichého a uzavře-

V

K

rásnou Nastěnku hrála Natalija Sedychová, které bylo
v době natáčení pouhých
šestnáct let. Její pohádkový polibek s filmovým Ivánkem Eduardem
Izotovem byl pro ni dokonce první
v životě. Není divu, že se na place
do svého zkušenějšího pohledného
kolegy platonicky zamilovala.
„Byla to taková dětská zamilovanost. On byl krásný, kulisy natáčení filmu opravdu připomínaly
pohádku a Ivánek se mi moc líbil. Nikdy jsem mu to ale neřekla,“ přiznala po letech.

Z

ného člověka. Když ho v padesáti letech postihla mrtvice, znamenalo to
definitivní konec jeho kariéry. Následovalo několik dalších mozkových
příhod, po kterých zůstal nepohyblivý. Své poslední dny strávil v péči
psychiatrů a nepoznával již ani své
blízké. Zemřel v roce 2003.

„rodném“ Rusku se Mrazíkovi nedostalo zdaleka takové obliby jako u nás. S Vánoci si Rusové na prvním místě spojují jiné
dílo. „Ne, tak jako v Česku nikdy populární nebyl. U nás
máme Ironii osudu režiséra Rjazanova. Nemůžeme přivítat nový rok,
aniž by tenhle film nebyl v televizi. Stejně jako u vás Mrazík,“ nechala se slyšet pohádková Marfuška Inna Čurikovová (foto vpravo).
V roce 1966 se Mrazík dočkal uvedení i ve Spojených státech, kde ale
zcela propadl a byl označen za jeden z nejhorších filmů všech dob.

lákavé tabule, u které se
ve filmu hoduje, se ve skutečnosti herci moc neradovali. Šetřiví rekvizitáři totiž
hostinu znehodnotili. „Fakt je,
že na stůl nachystali pečené selátko,
s olivkami místo oček, a spoustu dalších dobrot. Ale vše polili benzinem, abychom hostinu nesnědli.
Tři dny jsme to točili, tvářili se sytě
a spokojeně, ale tři dny nám pod nosem smrděl benzin!“ vzpomínala
před šesti lety představitelka Marfušky Inna Čurikovová. Z vizáže Marfušky byla nešťastná a při prvním promítání filmu ji doslova zachvátila panika. „Připadala
jsem si hrozně ošklivá.
Dokonce
jsem chtěla od filmu úplně odejít,“
přiznala později.

přihlas se na fotbalový turnaj
přijď si užít spustu zábavy
poleť s námi na evropský fotbal

18+

inisterstvo nancí varuje
astí na hazar ní hře m že vzniknout závislost

Více informací na ifortuna.cz a prihraj.cz

TV program týdeníku 5plus2
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ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Herbář VI 6.25 Sněhurka 6.50 Nejsem
chmýrko na bodláku 7.25 Dědeček je lepší
než pes 8.20 Popelka 10.00 O princezně na
klíček 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Strach má velké oči 14.20 C. a k. polní
maršálek 15.50 Angelika a sultán 17.25
O pokladech. Pohádka (ČR, 2012) 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.05 Lví hlídka 6.30 Looney Tunes: Nové příběhy (5) 6.50 Kačeří příběhy (56) 7.15 Show Toma
a Jerryho II (18) 7.35 Modrá lucerna 8.50 Casper
10.45 Princezna ze mlejna II (6) 11.20 Vánoční
rande 13.05 Čtyřicítka na krku 14.55 Dům
u jezera 16.55 Sněžní psi 18.50 Helena IV (57)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (7) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení II (10) 7.20 Bolek a Lolek na
Divokém západě. Anim. pohádka (Pol., 1986)
7.30 M.A.S.H (30) 8.05 M.A.S.H (31) 8.35
Autosalon 9.55 Prima Partička 10.55 Vánoce
v ohrožení. Rodinný film (Kan., 2015) 12.50
Trable o Vánocích. Komedie (USA, 2015)
15.05 Rolničky, kam se podíváš. Rodinný film
(USA, 1996) 16.55 Trollové. Animovaný
rodinný film (USA, 2016) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Akta X X (6) 8.05 Top Gear IV 9.20 Pevnost
Boyard (7) 11.20 Re-play 11.50 Futurama III (14)
12.20 Simpsonovi V (19, 20) 13.20 COOLfeed 13.35
Simpsonovi V (21, 22) 14.35 Futurama III (15) 15.05
Propast 17.55 Simpsonovi VI (1) 18.30 Simpsonovi
VI (2) 18.55 Simpsonovi VI (3) 19.30 Simpsonovi VI
(4) 20.00 Doba ledová 4: Země v pohybu 22.05
Santa je pořád úchyl 23.55 American Crime Story:
Lid versus O. J. Simpson (4), seriál (USA, 2016)

20.00 Dvanáct měsíčků
Pohádka (ČR, 2012). Hrají
R. Vojtek, V. Žilková a další
21.35 Adéla ještě nevečeřela
Komedie (ČR, 1977). Hrají
M. Dočolomanský, R. Hrušínský
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Řekněte mi, kdo to je
0.20 Záhada
Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1985). Hrají J. Bohdalová,
J. Satoranský, M. Vladyka a další
0.35 Banánové hvězdičky
1.25 Bydlení je hra
1.50 Zahrada je hra
2.15 Chalupa je hra
2.35 Kolem Pražského hradu
2.55 Malá farma
3.20 Kuchařská pohotovost
3.40 Oltáře útěchy
4.35 Pod pokličkou
5.00 Kde bydlely princezny

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.00 Krimi

6.25 Noviny 7.00 Soudní síň – nové případy 8.00
Soudní síň 9.00 Policisté v akci 10.00 Smrtící hora
12.00 Zákony pohybu (6/13) 13.35 Zákony pohybu
(7/13) 15.00 Kaňka do pohádky 16.40 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (3/13) 21.30 Okres na severu (4/13) 22.40
Všechno, co mám rád 0.40 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Krimi 6.35

Noviny 7.20 Rodinné záležitosti 8.45 Kouzelníci
10.45 Jsem máma (19/20) 11.45 Jsem máma
(20/20) 12.45 Okres na severu (3/13) 14.00 Okres
na severu (4/13) 15.05 Malý velký hokejista 17.00
Sněhová apokalypsa 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.35 Všechno, co mám
rád 0.30 Všechno, co má Ander rád

PONDĚLÍ 6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.30 Violka,

malá čarodějnice 9.30 Poplach v oblacích 11.05
Od zítřka nečaruji 12.55 Pan Tau 15.10 Malá mořská
víla 16.50 V sedmém nebi 19.15 Prázdniny:
Vánoční dobrodružství 21.00 Kočičí princ 22.50
Sněhová apokalypsa 0.50 Prázdniny: Vánoční
dobrodružství, komediální seriál (SR, 2018)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Harry Potter a vězeň
z Azkabanu
Dobrodružný film
(USA/VB, 2004)
23.00 Méďa
Komedie (USA, 2012)
1.05 Dokonalý šéf
Komedie (USA, 2015)
2.55 Kriminálka Miami V (12)

ÚTERÝ 9.10 Hoď svištěm 10.00 Kaňka do

pohádky 11.30 Prázdniny: Vánoční dobrodružství
13.05 Všechno, co mám rád – Vánoce 2017 15.05
Všechno, co mám rád – Vánoce 2018 17.00 Začátek
konce: Srážka s kometou 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Globální dopad 22.20 Osada Havranů

STŘEDA 7.45 Soudní síň 8.50 Soudní síň –
nové případy 9.55 Malý velký hokejista 11.50
Kočičí princ 13.30 Poplach v oblacích 15.15 Od
zítřka nečaruji 17.00 Pan Tau 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Malá mořská víla 22.00 Na veliké
řece 23.35 Kutil, s. r. o. II 0.20 Hoď svištěm
ČTVRTEK 9.50 Soudní síň – nové případy 11.00
Policisté v akci 12.00 Ve jménu zákona (112/131)
13.00 Globální dopad 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Policisté v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Stonehenge: Soudný den 22.10
Volání rodu 23.45 Ve jménu zákona (112/131)
PÁTEK 10.10 Policisté v akci 11.10 Policisté

v akci 12.10 Ve jménu zákona (113/131) 13.20 Osada
Havranů 14.50 Soudní síň 16.00 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Policisté v akci
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(8, 9/13) 23.00 Rodinné záležitosti 0.25 Ochránci

20.15 Galakoncert Kapky naděje
Bavte se a pomáhejte v rámci
večera Kapky naděje! Sledujte
zábavní program se spoustou
hudebních hvězd, kterým vás
provede David Gránský, Jakub
Prachař, Libor Bouček a Jan
Maxián
22.15 Proč právě on?
Komedie (USA, 2016).
Hrají Z. Deutchová, J. Franco,
B. Cranston, M. Mullallyová
a další. Režie J. Hamburg
0.40 Vražedné spolčení
Thriller (Kan., 2014). Hrají
A. Breslinová, G. Henleyová,
M. Sorvinová a další.
Režie S. Brooks
2.45 13
Thriller (USA, 2010). Hrají
S. Riley, J. Statham, M. Rourke
a další. Režie G. Bubluani
4.45 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

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

NEDĚLE 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Stefanie

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

PONDĚLÍ 10.50 7 pádů: manželé Brzobohatí

11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Poslední zhasne: Princezny
Zdeňka Trošky 17.30 Zvěřinec: Vánoční speciál
18.00 Top Relax 19.00 Poslední zhasne: Vánoční
speciál 20.35 Vánoční koncert Petra Bendeho
22.15 Cabaret zábavy 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Království opic 7.40 Dr. House VI (13, 14) 9.30
Námořní vyšetřovací služba VII (15, 16),
krimiseriál (USA, 2009) 11.45 Gremlins, hororová
komedie (USA, 1984) 13.45 Polární expres,
animovaný film (USA, 2004) 15.35 Gremlins 2:
Nová generace, fantasy komedie (USA, 1990)
17.35 Mocný vládce Oz, dobrodružné fantasy
(USA, 2013) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.20 Výměna, drama (USA, 2008)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení II (9) 7.40
Chlupatá rota (6) 8.05 Velké zprávy 9.25 Vítejte
doma! VII (27, 28) 11.20 Božská Florence 13.45 Jak
zkrotit důchodce 15.45 Hombre, western (USA,
1967) 18.05 20 000 mil pod mořem (1/2),
dobrodružný film (Austr./USA, 1997) 20.00
Loupež století, krimifilm (USA, 2014) 22.05
Monstrum z hlubin, akční horor (USA, 2013) 23.45
Santa je pořád úchyl, komedie (USA, 2016)

ÚTERÝ 10.50 7 pádů: Libor Bouček 11.25

Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Megakoncert rádia Čas 2017
18.55 Top Relax 19.30 Vysílá televize První
republika (1) 20.50 Vánoční koncert Vladimíra
Hrona 22.20 Cabaret zábavy 23.45 Luxus store

STŘEDA 10.15 7 pádů: Jan Révai 10.50 7 pádů:

Bára Basiková 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.15 Teleshopping 15.55 Megakoncert rádia
Čas 2016 18.55 Top Relax 19.30 Vysílá televize
První republika (2) 20.50 Vánoční koncert Bohuše
Matuše 22.50 Top Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus

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

PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store

15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25
Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.15
Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 23. prosince 2018
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.55 C. a k. polní
maršálek 8.25 Velká kočičí pohádka
9.05 Úsměvy vánoční 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Dynastie
Nováků (5/13) 11.50 Z Televarieté

13.00 Zprávy
13.05 O dívce, která šlápla na chléb
Pohádka (ČR, 2007)
14.00 O kominickém učni a dceři cukráře
Pohádka (ČR, 2006)
15.05 Boháč a chudák
Pohádka (ČR, 2005)
16.20 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
17.55 Adventní koncerty České televize
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Anděl Páně
Pohádka (ČR, 2005)
21.35 Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Vánoce
0.00 Poklad

NOVA
5.55
6.10
6.35
7.20
7.45
8.05
9.40
11.20
13.10
14.45
16.30
18.00
19.30
20.20
22.05
0.15
1.55
3.30

Oggy a Škodíci V
Lví hlídka (28)
Looney Tunes: Nové příběhy (6, 7)
Kačeří příběhy (57)
Show Toma a Jerryho II (19)
Kráska a zvíře
Princ a chuďas
Dobrodružný film (VB, 2000)
Chobotnice z II. patra
Komedie (ČR, 1986)
Královské Vánoce
Romantický film (USA, 2014)
Vánoce naruby
Komedie (USA, 2004)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Popelka
Romantické fantasy drama
(USA/VB, 2015)
Mystery, Aljaška
Komedie (USA/Kan., 1999)
Sněžní psi
Čtyřicítka na krku
Kráska a zvíře

Prima
6.15
6.45
7.10
7.45
8.15
8.50
9.55
10.25
11.15
13.00
14.55
17.05
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
23.25
1.45
2.50
5.05

Chlupatá rota (8)
Transformers:
Roboti v utajení II (11)
M.A.S.H (31)
M.A.S.H (32)
M.A.S.H (33)
Přírodní vesmír (13)
MotorSport
Teď vaří šéf!
Kozí příběh
Rolničky, kam se podíváš 2
Rodinná komedie (USA, 2014)
Zakletá Ella
Rodinná komedie (USA, 2004)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (16)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Loupež na úrovni
Krimikomedie (Kan./VB, 2013)
Proč právě on?
Komedie (USA, 2016)
Přírodní vesmír (13)
Vražedné spolčení
Jak se staví sen

Nova Cinema
6.55 Scooby-Doo: Frankenhrůza 8.10 Tom a Jerry:
Santovi malí pomocníčci 8.30 Neuvěřitelné příběhy
8.50 Přijde letos Ježíšek? 11.10 Gremlins 2: Nová
generace 13.00 Nesvatbovi 15.05 Sue Thomas:
Agentka FBI III (8-10) 17.40 Harry Potter a vězeň
z Azkabanu 20.00 Vánoční prázdniny 21.50 Princ
a pruďas 23.35 Méďa, komedie (USA, 2012)

Prima cool
8.15 Letopisy rodu Shannara (1) 9.10 Top Gear IV
10.25 Pevnost Boyard (8) 12.40 MotorSport 13.10
Futurama III (15) 13.40 Simpsonovi VI (1, 2) 14.30
COOLfeed 14.45 Simpsonovi VI (3, 4) 15.45 Futu
rama IV (1) 16.15 Doba ledová 4: Země v pohybu 17.55
Simpsonovi VI (5-8) 20.00 Krabat: Čarodějův učeň
22.35 Vikingové V (2) 23.35 Živí mrtví VIII (14) 0.40
American Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (5)

Prima Max
7.55 Transformers: Roboti v utajení II (10) 8.20
Chlupatá rota (7) 8.50 Velké zprávy 10.15 Vítejte
doma! VII (28, 29) 12.10 Rolničky, kam se podíváš
14.05 20 000 mil pod mořem (1/2) 16.05 Loupež
století 18.05 20 000 mil pod mořem (2/2),
dobrodružný film (Austr./USA, 1997) 20.00 Muž se
železnou maskou, dobrodružný film (USA, 1998)
22.50 Vražedné spolčení, thriller (Kan., 2014)

pondělí 24. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Koloběžka První. Pohádka (ČR, 1984)
7.10 Micimutr. Pohádka (ČR, 2011)
8.40 Zlatovláska. Pohádka (ČR, 1973)
10.00 Císař a tambor. Pohádka (ČR,
1998) 11.10 Nesmrtelná teta. Pohádka
(ČR, 1993)

12.50 Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
14.20 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009)
15.54 Výsledky losování Šťastných 10
15.55 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968)
17.20 Byl jednou jeden král...
Pohádka (ČR, 1954)
19.00 Kouzelník Žito
Pohádka (ČR, 2018)
20.40 Tři oříšky pro Popelku
Pohádka (ČR, 1973)
22.10 Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
0.05 Ducháček to zařídí
Veselohra (ČR, 1938)
1.35 Štědrý večer pana rady Vacátka
Krimifilm (ČR, 1972)
2.15 Vánoce s Hutkou
2.35 Banánové rybičky
3.00 Herecké Vánoce

5.55
7.15
8.45
10.25
12.15
14.30
16.05
16.40
17.05
18.40
20.15
21.55
0.30
2.15

Peter Pan
Animovaný film (USA, 1953)
Čarovné dědictví
Pohádka (ČR/N, 1985)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Veselé Vánoce přejí chobotnice
Komedie (ČR, 1986)
Z pekla štěstí
Pohádka (ČR, 1999)
Shrek 2
Animovaný film (USA, 2004)
Comeback
Heavy Christmas
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Tři bratři
Rodinný film (ČR/Dán., 2014)
Láska nebeská
Romantická komedie (USA, 2003)
Vánoce naruby
Komedie (USA, 2004)
Dům u jezera
Fantasy film (USA, 2006)

6.20
6.50
7.15
7.45
8.15
10.10
12.15
14.15
16.40
18.25
18.35
20.15
22.20
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (9)
My Little Pony VII (16)
Tlapková patrola
Jen počkej, zajíci!
Animovaný seriál (Rus., 1969)
Hotel Transylvánie
Animovaná komedie (USA, 2012)
Kristian
Filmová komedie (ČR, 1939)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Strašidla
Pohádková komedie (ČR, 2016)
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Velké zprávy
O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990).
Hrají M. Culkin, J. Pesci, D. Stern
Zorro: Tajemná tvář
Dobrodružný film (USA, 1998)
Ulovit miliardáře
Černá komedie (ČR, 2009)
Trable o Vánocích
Komedie (USA, 2015)

5.10 Americký ocásek 6.25 Gremlins 8.10 Casper
9.50 Polární expres 11.25 Nesvatbovi 13.25 Princ
a chuďas 15.10 Vánoční rande 16.45 Vánoční
prázdniny 18.25 Sněžní psi 20.00 Dokonalý trik
22.20 Mandolína kapitána Corelliho, romantické
válečné drama (VB/Fr./USA, 2001) 0.30 Ukradené
Vánoce Tima Burtona, animovaný film (USA, 1993)

Prima cool
9.35 Top Gear IV 10.50 Futurama IV (1) 11.20 Simpsonovi VI (5, 6) 12.10 COOLfeed 12.25 Simpsonovi VI
(7, 8) 13.25 Těžká dřina 14.05 Re-play 14.40
Futurama IV (2) 15.00 Špinavá práce V (4) 16.00 Top
Gear IV 17.15 Simpsonovi VI (9-12) 19.10 COOLfeed
19.20 Zataženo, občas trakaře 2 21.20 Teorie velkého
třesku II (18, 19) 22.20 Prima Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Špinavá práce V (4) 0.20 Prima Partička

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení II (11) 6.35
Chlupatá rota (8) 7.05 Velké zprávy 8.45 Vítejte
doma! VII (29) 9.35 Vítejte doma! VIII (1) 10.30
Hvězdná brána VI (2) 11.30 Zakletá Ella 13.40
20 000 mil pod mořem (2/2) 15.35 Krabat:
Čarodějův učeň 18.10 Nebezpečná seznamka
20.00 Zkažená úča 22.05 Ledová sklizeň 23.50
Krabat: Čarodějův učeň, pohádka (N, 2008)

úterý 25. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Nezbedná
pohádka.
Pohádka
(ČR, 1976) 6.40 Noc na Karlštejně.
Muzikál (ČR, 1973) 8.05 Byl jednou
jeden král... Pohádka (ČR, 1954) 9.45
Princezna ze mlejna. Pohádka (ČR,
1994) 11.35 Císařův pekař. Komedie
(ČR, 1951)

13.00 Sněžný drak
Pohádka (ČR, 2013)
14.30 Tři životy
Pohádka (ČR, 2007)
15.50 Lotrando a Zubejda
Pohádková komedie
(ČR/Fr./Bulh., 1996)
17.30 Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Anděl Páně 2
Pohádka (ČR, 2016)
21.35 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Nezničitelný Vladimír Menšík
0.05 Ráno budeme moudřejší
1.15
Bohyně krásy

7.05
8.10
9.55
10.45
12.15
14.15
16.00
17.45
19.30
20.20
22.30
1.45
3.10
4.00

Šípková Růženka
Pohádka (N, 2009)
Rumburak
Pohádka (ČR, 1984)
O medvědu Ondřejovi
Pohádka (ČR, 1959)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Z pekla štěstí 2
Pohádka (ČR, 2001)
Hledá se Nemo
Animovaný film
(USA/Austr., 2003)
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982)
Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
Seznamte se, Joe Black
Romantické drama (USA, 1998)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Kriminálka Las Vegas IV
Jako motýl
Šípková Růženka

Prima
6.05
6.30
6.55
8.45
10.30
12.35
14.30
17.10
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
0.35
2.25

Chlupatá rota (10)
My Little Pony VII (17)
Konec Dering Dů?
Konečně doma
Anim. pohádka (USA, 2015)
Dr. Dolittle
Rodinná komedie (USA, 1998)
Sám doma
Rodinná komedie (USA, 1990)
Tři vejce do skla
Komedie (ČR, 1937)
Muž se železnou maskou
Dobrodružný film (USA, 1998)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sám doma 2: Ztracen v New
Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Divoká dvojka
Akční komedie (USA, 2015)
Milenci v čase
Romantický film
(Belg./VB/Austr., 2015)
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)

Nova Cinema
5.25 Scooby-Doo: Frankenhrůza 6.40 Tom a Jerry:
Santovi malí pomocníčci 7.00 Gremlins 2: Nová
generace 8.45 Vánoční prázdniny 10.20 Čtyřicítka
na krku 11.55 Dům u jezera 13.40 Dokonalý trik 15.55
Harry Potter a vězeň z Azkabanu 18.20 Vánoce
naruby 20.00 Dokonalý gentleman 22.05 Skandální
život lady Worsleyové 23.45 Zpětná reakce

Prima cool
11.10 Partička 12.05 Futurama IV (2) 12.35 Simpsonovi
VI (9, 10) 13.25 COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (11, 12)
14.40 Teorie velkého třesku II (18, 19) 15.35 Futurama
IV (3) 16.00 Špinavá práce V (5) 17.00 Top Gear IV
18.15 Simpsonovi VI (13-16) 20.05 COOLfeed 20.15
Top Gear: Olympijský speciál 21.20 Teorie velkého
třesku II (20, 21) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed
23.15 Špinavá práce V (5) 0.10 Partička 0.45 Exorcista

Prima Max
9.05 My Little Pony VII (16) 9.30 Chlupatá rota (9)
9.55 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! VIII (1, 2)
11.50 Hvězdná brána VI (3) 12.50 Dařbuján
a Pandrhola 14.25 Nebezpečná seznamka 16.05
Zkažená úča, komedie (USA, 2011) 17.55 Fotbalová
parta – legenda žije! 20.00 Staří a neklidní, krimikomedie (USA, 2009) 22.00 Spletenec, sci-fi horor
(Kan./USA, 2009) 0.05 Ledová sklizeň

středa 26. prosince 2018
ČT1
6.00

Doktorská pohádka 6.50 Adéla ještě
nevečeřela. Komedie (ČR, 1977) 8.30
Šíleně smutná princezna. Pohádka
(ČR, 1968) 9.55 Princezna ze mlejna
2. Pohádka (ČR, 2000) 11.50 Pekařův
císař. Komedie (ČR, 1951)

13.00 Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
13.15 Jak si zasloužit princeznu
14.30 Princezna a písař
15.55 Tři oříšky pro Popelku
17.20 Jak dostat tatínka do polepšovny
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 O zakletém králi a odvážném
Martinovi
Pohádka (ČR/SR, 2018)
21.25 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Nezapomenutelné scénky
23.55 Kotva u přívozu
Komediální drama (ČR, 1980)
1.30 Vánoce u Matěnů
TV inscenace (ČR, 1976)
2.05 Fleret

NOVA
5.55
7.15
9.05
9.40
11.15
13.00
13.20
15.50
17.30
19.30
20.20
22.10
23.35
1.55
3.20
4.30

Tom a Jerry: Návrat do země Oz
O zapomnětlivém
černokněžníkovi
Jak se Franta naučil bát
Kocour v botách
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana
Láska nebeská
Romantická komedie
(USA, 2003)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Tři veteráni
Komedie (ČR, 1983)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Skandální odhalení
Drama (USA, 1994)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Kriminálka Las Vegas IV
Jak se Franta naučil bát

Prima
6.25
6.50
7.20
9.15
11.00
13.30
15.20
17.00
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.35
2.20

Chlupatá rota (11)
My Little Pony VII (18)
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný film (USA, 2013)
Dr. Dolittle 2
Komedie (USA, 2001)
Sám doma 2:
Ztracen v New Yorku
Rodinná komedie (USA, 1992)
Hledá se táta
Komedie (ČR, 1961)
O princezně Jasněnce
a létajícím ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Učitelem z nouze
Romantická komedie
(USA, 2014)
Kristian
Filmová komedie (ČR, 1939)
Dr. Dolittle
Rodinná komedie (USA, 1998)

Nova Cinema
6.10 Bambi 7.20 Medvídek Pú 8.15 Kráska a zvíře
9.50 Čarovné dědictví 11.15 Princ a chuďas 13.00
Dokonalý gentleman 15.00 Královské Vánoce
16.40 Shrek 2 18.15 Hledá se Nemo 20.00
Zaříkávač koní, romantický film (USA, 1998) 23.00
Zahulíme, uvidíme 3, komedie (USA, 2011) 0.25
Mystery, Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999)

Prima cool
11.00 Top Gear: Olympijský speciál 12.10 Futurama IV
(3) 12.40 Simpsonovi VI (13, 14) 13.30 COOLfeed
13.45 Simpsonovi VI (15, 16) 14.45 Teorie velkého třesku
II (20, 21) 15.40 Futurama IV (4) 16.05 Špinavá práce
V (6) 17.05 Top Gear IV 18.15 Simpsonovi VI (17-20)
20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. IX (17) 21.20 Teorie velkého třesku II (22, 23)
22.20 Partička 23.05 COOLfeed 23.15 Špinavá práce

Prima Max
6.40 My Little Pony VII (17) 7.05 Chlupatá rota (10)
7.30 Velké zprávy 8.45 Vítejte doma! VIII (2) 9.30
Vítejte doma! VIII (3) 10.25 Hvězdná brána VI (4)
11.20 Zorro: Tajemná tvář 14.05 Fotbalová parta –
legenda žije! 16.05 Staří a neklidní 17.50 Řetězová
reakce 20.00 Rain Man, drama (USA, 1988) 22.40
Ostrov doktora Moreaua, dobrodružný film (USA,
1977) 0.30 Spletenec, sci-fi horor (Kan./USA, 2009)

čtvrtek 27. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Popelka 7.35 Zlatá panna 8.45
Tajemství mořské panny 9.30 Jak
přišli kováři k měchu 10.30 Honza
málem králem

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Perly a růže
13.00 To neznáte Hadimršku
14.30 Marečku, podejte mi pero!
16.05 Láska na vlásku
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 Korunní princ
Pohádka (ČR, 2015)
21.35 Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Tentokrát se budu smát já
23.55 Dynastie Nováků (5/13)
0.50 Banánové rybičky
1.15
Z metropole
1.45 Zahrada je hra
2.10 Bydlení je hra
2.30 Chalupa je hra

6.05
7.20
8.40
10.30
12.15
13.50
15.40
17.20
19.30
20.20
21.55
0.25
2.05
2.50
3.40

Tom a Jerry: Špionská mise
Animovaný film (USA, 2015)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Chobotnice z II. patra
Komedie (ČR, 1986)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Kráska a zvíře
Animovaný film (USA, 1991)
Popelka
Romantické fantasy drama
(USA/VB, 2015)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Junior
Komedie (USA, 1994)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mrazík
Pohádka (Rus., 1964)
Divoši
Krimidrama (USA, 2012)
Hadí oči
Thriller (USA, 1998)
Kriminálka Las Vegas V
Kriminálka Las Vegas V
Kolotoč

Prima
6.15
6.45
7.10
9.25
11.30
13.15
15.00
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15

22.10
0.20
1.55

Chlupatá rota (12)
My Little Pony VII (19)
Velké putování Bolka a Lolka
Animovaný film (Pol., 1977)
Sám doma 3
Komedie (USA, 1997)
Všichni musí být v pyžamu
Komedie (ČR, 1984)
Katakomby
Filmová komedie (ČR, 1940)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Panna a netvor
Pohádka (ČR, 1978)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977).
Hrají J. Sovák, M. Dvorská,
M. Horáková, J. Hrušínský,
J. Kraus. Režie V. Vorlíček
Mercury
Thriller (USA, 1998)
Divoká dvojka
Akční komedie (USA, 2015)
Dr. Dolittle 2
Komedie (USA, 2001)

Nova Cinema
5.20 Peter Pan 6.40 Tom a Jerry: Návrat do země
Oz 8.00 Královské Vánoce 9.55 Dokonalý trik
12.20 Cesta domů 14.30 Zaříkávač koní 17.30
O medvědu Ondřejovi 18.20 Rumburak, pohádka
(ČR, 1984) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VII
(17, 18) 21.40 Noční dravci, thriller (USA, 1981) 23.25
Skandální odhalení, drama (USA, 1994)

Prima cool
11.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (17) 12.05
Futurama IV (4) 12.35 Simpsonovi VI (17, 18) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (19, 20) 14.40
Teorie velkého třesku II (22, 23) 15.35 Futurama IV
(5) 15.55 Špinavá práce V (7) 16.55 Top Gear V
18.15 Simpsonovi VI (21-24) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku III (1, 2)
22.25 Krvavý Bangkok 0.20 Špinavá práce V (7)

Prima Max
6.55 My Little Pony VII (18) 7.20 Chlupatá rota (11)
7.45 Velké zprávy 9.05 Vítejte doma! VIII (3) 9.50
Vítejte doma! VIII (4) 10.45 Hvězdná brána VI (5)
11.45 Tři vejce do skla 13.25 Řetězová reakce 15.35
Rain Man 18.10 Zamilovaní rivalové 20.00 Když
rozvod, tak rozvod, komedie (ČR, 1982) 21.30
Fakjů, pane učiteli, komedie (N, 2013) 23.50 Ostrov
doktora Moreaua, dobrodružný film (USA, 1977)

pátek 28. prosince 2018
NOVA

ČT1
6.00

Ducháček to zařídí 7.25 Elixír
a Halíbela 8.25 O princezně se
zlatým lukem 9.30 Císařův pekař
10.50 Pekařův císař

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O ševci Ondrovi a komtesce
Julince
13.20 Prázdniny pro psa
14.40 Což takhle dát si špenát
16.05 Zázračný nos
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Olympic slaví 55 let
23.25 Na kus řeči – Silvestrovský koktejl
Miroslava Donutila
0.20 Banánové rybičky
0.50 Vystřiženo z Manéže Bolka
Polívky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Pod pokličkou

6.05
7.30
8.35
10.20
12.20
14.00
15.45
17.30
19.30
20.20
21.50
0.00
1.55
3.25
4.10

Kráska a zvíře
Animovaný film (USA, 1991)
Král zlodějů
Pohádka (N, 2010)
Veselé Vánoce přejí chobotnice
Komedie (ČR, 1986)
Junior
Komedie (USA, 1994)
Hodný dinosaurus
Animovaný film (USA, 2015)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Tři bratři
Rodinný film (ČR/Dán., 2014)
Hříšný tanec
Romantický film (USA, 1987)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Bourneovo ultimátum
Thriller (N/USA, 2007)
Okamžik zlomu
Thriller (USA/N, 2007)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
DO-RE-MI
Král zlodějů

6.25
6.50
7.20
7.45
9.15
11.20
13.10
14.55
16.35
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
0.35
2.15

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (13)
Transformers:
Roboti v utajení II (12)
Jen počkej, zajíci!
Animovaný seriál (Rus., 1969)
Bolek a Lolek na Divokém západě
Anim. pohádka (Pol., 1986)
Šmoulové 2
Animovaný rodinný film
(USA, 2013)
Spy Kids: Špioni v akci
Rodinná komedie (USA, 2001)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)
Královna pouště
Historické drama (USA/Mar., 2015)
Burácení
Roadmovie (ČR/USA, 2015)
Sám doma 3

5.25 Bambi 6.35 Tom a Jerry a ztracený drak 7.30
Americký ocásek 2 8.40 Dokonalý gentleman
11.05 O zapomnětlivém černokněžníkovi 13.05
Čarovný les 15.10 Námořní vyšetřovací služba VII
(17, 18) 16.50 Seznamte se, Joe Black 20.00 Dva
bratři 22.00 Connorsova válka, akční film (USA,
2006) 23.35 Divoši, krimidrama (USA, 2012)

Prima cool
9.50 Špinavá práce V (7) 10.50 Autosalon 12.05
Futurama IV (5) 12.35 Simpsonovi VI (21, 22) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (23, 24) 14.40
Teorie velkého třesku III (1, 2) 15.35 Futurama IV (6)
15.55 Špinavá práce V (8) 16.55 Top Gear V 18.15
Simpsonovi VI (25) 18.45 Simpsonovi VII (1-3) 20.05
COOLfeed 20.15 Rudý úsvit: Nová krev 22.15
Tyranosaurus: Zhouba Aztéků 0.00 Špinavá práce V

Prima Max
7.50 My Little Pony VII (19) 8.15 Chlupatá rota (12)
8.40 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! VIII (4) 10.45
Vítejte doma! VIII (5) 11.35 Hvězdná brána VI (6)
12.35 Katakomby 14.10 Zamilovaní rivalové 16.05
Strašidélko Plísňák (2/2) 17.50 Neodolatelná
Tamara 20.00 Chyťte zloděje, krimifilm (USA, 1955)
22.10 Cesta bez návratu, akční film (USA, 2009)
23.50 Fakjů, pane učiteli, komedie (N, 2013)
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Česká republika

„Pohádky, to je moje“
Štědrý večer na České
televizi patří tradičně
nové pohádce. Jejím
letošním hlavním
hrdinou je mladičký
kouzelník Žito.
VERONIKA STREJCOVÁ

mlýny melou pomalu, ale jistě – je důležité žít poctivě, pokud tak nežijeme,
dřív nebo později na to doplatíme. A nakonec, že jeden člověk je silný, ale dva
jsou neporazitelní – tím narážím hlavně
na lásku mezi Žitem a Adélkou.
Kouzelník Žito je znám ze Starých
pověstí českých. Máte je rád?
Abych se přiznal, dlouho jsem Staré pověsti české nečetl, naposledy na základní škole. Ale většinu příběhů si pamatuji dodnes. Můj nejoblíbenější je o praotci Čechovi, ale to, že v Pověstech vystupuje i kouzelník Žito, jsem se dozvěděl až při pročítání scénáře.

„

ČR | Začínající herec Denis Šafařík, který vizáží, ale především hlasem připomíná mladého Václava Neckáře, má hlavní roli ve štědrovečerní pohádce Kouzelník Žito. Jde o jeho první větší příležitost před kamerou. O svátcích si ji v televizi nenechá ujít. „Z českých pohádek
je můj evergreen S čerty nejsou žerty.
Doufám, že po letošních Vánocích to
bude i Kouzelník Žito,“ říká Denis.

Dobro vítězí.
I přestože se
zdá být vše ztraceno.

Pohádky většinou nesou nějaké ponaučení. Má nějaké ta vaše?
Kouzelník Žito má hned několik ponaučení. Dobro vždy zvítězí – i přestože se už zdá být všechno ztraceno. Boží

Jak vypadají vaše typické Vánoce?
V dětství jsem měl každé Vánoce kouzelné. A to přetrvalo až dodnes. Rád si
představuju, že mi dárky nosí Ježíšek
a alespoň na Štědrý den se stanu opět

malým klukem. Nepocházím z rodiny,
která by příliš lpěla na štědrovečerních
tradicích, ale šupinu pod talíř dáváme,
lodičky pouštíme a řízek se salátem
také máme. Hlavně všichni chceme mít
doma pohodový a hezký den. Vánoce
trávím většinou se svojí rodinou v Krkonoších, ale letos budu na Štědrý den na
Moravě s přítelkyní a její rodinou.
Vzpomenete si na nějaký dárek, který vám udělal největší radost?
Největší radost mi udělalo, když mi rodiče k Vánocům darovali roční pobyt v
USA. Byl to totiž dárek, ze kterého
budu čerpat celý život. Jo a také mi udělalo velikou radost, když jsem dostal
své první hodinky.
V Česku k Vánocům patří i sledování
pohádek. Které máte nejraději?
Pohádky, to je moje. A o Vánocích to
musí být. Sedět v pohodlném křesle, jíst
cukroví a koukat na pohádku. Z českých pohádek je můj evergreen S čerty
nejsou žerty a ze zahraničních Nekonečný příběh. Ale doufám, že po letošních
Vánocích to bude i Kouzelník Žito.

Kouzelník Žito s krásnou princeznou ve velké výpravné pohádce,
jejíž premiéru připravuje Česká televize na 24. prosince od 19 hodin. FOTO | DAVID RAUB, ČESKÁ TELEVIZE

INZERCE

Administrativa

Řemesla, výroba

Asistentka

Technolog vstřikolisů

Inženýr výroby

Podlahář - Německo - prémie 500 euro!

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

22 000 - 22 000 Kč / měsíc
20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Recepční do IT firmy (6851)

Automechanik - mladá boleslav
F é ř
Více na www.jobdnes.cz

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Personalistika, HR

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Lékař (s ubytováním) (H4343)
Ošetřovatelé a ošetřovatelky do domovů pro…

56 000 Kč / měsíc
50 000 - 55 000 Kč / měsíc

Zdravotní sestra na recepci, Praha 1, 26 400 Kč +…
Více na www.jobdnes.cz

26 400 - 26 400 Kč

72 000 - 84 000 Kč

Operátor výroby, 22000 Kč/měsíc +…

R
č í P
Více na www.jobdnes.cz

Fyzioterapeut (s ubytováním) (H4344)

55 000 - 60 000 Kč / měsíc

HR Manager (H4315)

Kč /

ě í

50 000 - 50 000 Kč / měsíc

Interní IT Recruiter (pro SW firmu) - 6858
Junior IT recruiter (i pro VŠ studenty/absolventy) - 6818
HR manager - mezinárodní výrobní společnost
Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

Česká republika
Knižní
TIPY

Zpráva o mém muži
Josefa Slánská

Vzpomínky manželky generálního
tajemníka KSČ Rudolfa Slánského,
popraveného ve vykonstruovaném procesu v roce 1952.
Tentokrát se nejedná o pohled „jasné
oběti“, ale manželky jednoho z těch,
kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské
nás zavedou na demonstrace ve 30. letech 20. století, do emigrace v Moskvě,
ale i do Československa poválečné
doby. Bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany. Původní vydání
knihy bylo v roce 1969 zastaveno.
Nakladatelství JOTA, 256 stran

Škleb
Joseph Knox

Po drogovém skandálu a převelení na
noční směnu se
musí detektiv Aidan Waits smířit
nejen s otravným
kolegou Suttym,
ale také s tím, že už
pravděpodobně nikdy nebude vyšetřovat žádný velký případ. To se změní,
když je v opuštěném hotelu nalezen
omráčený noční hlídač a šklebící se
mrtvola muže bez identity.
Po Sirénách druhá detektivka J. Knoxe
v hlavní roli s Aidanem Waitsem vrací
na scénu protagonistu, který jako by vypadl z románů americké drsné školy.
Nakladatelství Plus, 400 stran
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Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie
Miroslav Bárta a kol.
Je jich 140 a každý z nich přišel znovu na svět
až po tisících letech. Jsou malé i velké, co se
rozměrů týče, každý však má svůj příběh a význam. Čeští egyptologové poprvé seznamují
čtenáře se svými objevy, které nalezli během
desítek let práce v Egyptě, v unikátní knize
Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie. Zatímco
například o loňském odkrytí chrámu faraona Ramesse II. nebo o
mimořádně významném objevu hrobky vysokého hodnostáře a králova důvěrníka Kairese letos v říjnu se ihned dozvěděl celý svět, s

první milostnou písní i jinými nálezy, které kniha představuje, se
čtenář seznámí poprvé. V knize najdete 140 vybraných předmětů s
nádhernými fotografiemi a s doprovodným textem, který vždy
představuje příběh nálezu, jeho historii a význam. Většina z nich
pochází z vlajkové lodě českých egyptologů, tedy z pyramidového
pole v Abúsíru, a nálezy pokrývají více než pět tisíc let existence
pravěku a staroegyptské civilizace. Poprvé zde čtenář uvidí například sochu Kairese ve stavu po vyčištění a rekonstrukci nebo dokonce příběh o pohřbu myši do sarkofágu kněze Neferinpua, ale
také řadu dokumentů z pozůstatků papyrových archivů a další nálezy z Abúsíru či Sakkáry. Vydala Filozofická fakulta UK, 388 stran

100 Kč
navíc?
No jako
jsou ty

Udělám z tebe milionáře
Petr Hroch Binder
Jmenuji se... Ale to je
jedno, beztak jsem
všechna jména musel
pochopitelně změnit.
Jsem milionář. Možná
mne znáte. Možná jste
byli v mém podniku
nebo jste pro mě pracovali. Tisíce lidí obdivují moji práci
a chtějí být jako já. Ale zhola nic o mém
životě netuší. Jak se mi podařilo proniknout do šoubyznysu? Jsou drogy a alkohol opravdu jeho neoddělitelnou součástí? Kolikrát jsem musel použít pistoli?
Co mne dohnalo k návratu z divoké Gruzie? A jak se cítí milionář, když přijde
o všechno? Dokonalá zpověď muže,
který měl všechno a nevážil si toho.
Čeká ho zmoudření, pokání, omluva
nebo další trest? Pranýřujte ho, odplivněte si, hoďte kamenem. Jste-li bez viny...
Nakladatelství Klika, 276 stran

Dobij za 300 a
navíc je tvých
Akce 100 Kč kreditu navíc platí při dobití v hodnotě
300 Kč a více od 1. do 31. 12. 2018. Více o výhodách
předplacené karty na www.mobil.cz

když

16 21. prosince 2018

Česká republika

Objednejte si
týdeník 5plus2

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!

www.5plus2.cz/schrankovne

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Vánoce u Čapků

Tel.: 724 286 137

Pro naše závody
v Rousínově a Komořanech,
nabízíme tyto pracovní pozice
v jednosměnném
i vícesměnném provozu

Spisovatel Karel Čapek
psával pro Lidovky
nedělní sloupky. Nechybí
mezi nimi ani vánoční
postřehy. Jeho bratr
Josef zase v Povídání
o pejskovi a kočičce
nevynechal kapitolu
Jak to bylo o Vánocích.
ZÁBLESK
HISTORIE

V případě, že vás zaujala naše nabídka,
ozvěte se nám.

Ing. Durajová
Kontakt

tel.:
tel.:
email:

517 300 161
604 22 55 55

prace@edpsro.cz

ČR | Vánoční svátky přinesly spisovateli
Karlu Čapkovi dobré i zlé chvíle. Ty dobré pojednal v nedělních sloupcích pro Lidové noviny. Třeba 25. prosince 1925
píše: „Je to den, kdy se láska neosvědčuje kázáním o lásce, nýbrž darováním nových košil nebo velbloudích papučí. Je
to nejhmotařštější ze všech svátků a slavných dnů; ale jeho jarý materialismus
mu kupodivu nic nebere na jeho obzvláštní svatosti.“ Čapek také přiznal, že vánoční období považuje za dny svaté
a téměř boží. „Snad je to takový zvyk z
dětství; ale zrovna to na člověka o Vánocích lehne a chtěj nebo nechtěj musí
uznat, že jsou to dny posvěcené vší svatostí, která je na dosah člověka.“
O Štědrém dni, 24. prosince 1931, se
na svátky a dění před nimi podíval trochu rozverněji: ...nikdy nepotkáte na ulicích tolik hezkých děvčat jako v předvánoční době. Jako by se smluvily, že se
budou obzvláště hemžit v těch několika
předvánočních dnech. Je to úkaz až dosud odborně nevysvětlený. Snad jeho
příčina je v tom, že druhé pohlaví přišlo
na to, že mu Vánoce (a případně nějaký
ten malý balíček) zvlášť sluší. Nebo si
vzaly do hlavy, že musí být co nejpěknější, aby si tím vydělaly hojnější a větší nadílku.“

Vlevo Karel Čapek, vpravo jeho
starší bratr Josef. Vpravo dole ilustrace z Povídání o pejskovi a kočičce.
FOTO | MAFRA
Se Štědrým dnem roku 1937 je dokonce spojena jediná známá nahrávka hlasu
spisovatele Karla Čapka. Tenkrát v rozhlase přednesl „Pozdrav lidem dobré
vůle“, v něm se obracel na indického
básníka Rabíndranáta Thákura. Šlo o poselství míru a Čapkovu odpověď na
agresi hitlerovského Německa.
Jeho starší bratr Josef, uznávaný malíř, už na konci 20. let napsal pro svoji
dceru Alenku proslulé Povídání o
pejskovi a kočičce. Jak vařili dort, zná
každý, ale víte, „Jak to bylo o Vánocích“? Josefu Čapkovi přišli pejsek a kočička poradit, co má dětem vzkázat: „A
to tam zároveň napište, aby taky kočkám nešlapaly na tlapičky a netahaly je
za ouška,“ připojila se kočka, „nás to
taky bolí, zrovna tak jako psy.“ – „A pejsky ať taky netahají za ocas, to my také
nemáme rádi,“ řekl pes. „Tak teď to
všechno napište a dejte nám něco za
dobrou radu.“ Tak tedy pan Čapek dal
kočičce za dobrou radu kus vánočky a –
protože jsou Vánoce – k tomu měchýř z
ryby. Psovi – ten fíky, datle ani pomeranče nejí – dal pořádný konec salámu,
tři syrečky a několik kostek cukru. „Tak
vidějí, vašnosti, dali jsme jim tu radu lacino,“ řekli pes s kočičkou, „zrovna
jsme si něco takového na zub přáli. Tak
jim děkujeme, má úcta a veselé Vánoce!“
Boží hod vánoční 25. prosince 1938 se
nakonec stal spisovateli Karlu Čapkovi
osudným. Podlehl zápalu plic.
(kor)

Do našeho SeniorCentra Modřice, patřícího do skupiny SeneCura,
hledáme nové kolegy na pozice:

ZDRAVOTNÍ SESTRA
PEČOVATEL / PEČOVATELKA
KUCHAŘ / KUCHAŘKA
Nabízíme
o mzdu odpovídající vašim zkušenostem
o poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
o k využití wellness a bazén v budově
o bonusy za věrnost
o dotované stravování

Zemědělské družstvo Hodonice přeje všem
svým zaměstnancům a obchodním partnerům
příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2019.

o příplatky za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %
o možnost profesního vzdělávání
o pracovní poměr ve stabilní nadnárodní firmě
o práci v dostupnosti MHD

Kontakt
Kontaktujte nás na telefonním čísle: + 420 725 831 977
www.brno-modrice.senecura.cz
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., Masarykova 1018, Modřice
SeneCura je největším soukromým provozovatelem
Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem
v České republice. V současné době vlastní 13 domovů
s celkem 1776 lůžky.

Domov pro seniory
Černá Hora
příspěvková organizace
Zámecká 1,
679 21 Černá Hora
přijme
do pracovního poměru

pracovníka
v sociálních službách
– přímo obslužná péče.

Jedná se o dlouhodobý zástup za nemoc
s perspektivou trvalého pracovního poměru.
Nabízíme:
• osobní ohodnocení
• pravidelné mimořádné odměny
• příspěvek na dovolenou
• zvýhodněné stravování
Nástup možný ihned!
Písemné žádosti s přiloženým životopisem a kontaktními údaji zašlete
písemně nebo mailem na adresu:

Mgr. Lucie Höklová - vedoucí sociálního úseku
Domov pro seniory Černá Hora,
příspěvková organizace
Zámecká 1, 679 21 Černá Hora
tel.: 516 426 449, 734 543 433
e-mail.: lucie.hoklova@domovch.cz

Atomo Projekt s.r.o.

Bořitov u Černé Hory
odlakování
tryskání
odrezení
žíhání
Hledáme
na dvousměnný provoz:

• manipulačního
dělníka
• směnového
mistra

Nabízíme:

Hledáme
na jednosměnný provoz:

• asistentku péče
o zákazníky
• provozního technika
- údržbáře
• řidiče VZV / manipulanta

• zázemí silné ﬁrmy působící ve svém oboru již
více jak 10 let
• zajímavé a motivující ohodnocení
• beneﬁty: dotované stravování, u vybraných
pozic služební vozidlo a mobilní telefon

Bližší informace o naší společnosti
a o námi nabízených pracovních pozicích
najdete na www.atomo.cz,
záložka volná místa
nebo na tel. čísle 516 412 635, 775 564 997
- pí. Nárožná.
Email s Vaším životopisem zasílejte na adresu
narozna@atomo.cz.
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V restauraci u „šéfa“ z televize
Santo Pagana, následník
Zdeňka Pohlreicha
a moderátor z pořadu
Ano, šéfová!, před
rokem otevřel vlastní
luxusní restauraci.

děli, kdo jste. Pro nás jste byl Pražák,
který přijel na oběd, a my jsme z toho
měli velkou radost.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

VIKTOR VOTRUBA
MĚLNÍK | „Dobrý den, buďte u nás vítán. Jmenuji se Santo a udělám vše pro
to, abyste se u nás cítil jako doma,“ vítá
mě Santo Pagana již ve dveřích své restaurace Ristorante Santo. Sotva jsem
vzal za kliku, on už je u mě. Rozzářený
jako slunce. Sundává mi bundu a vede
mě ke stolu. Pak následuje spousta milé
péče a samozřejmě výborné jídlo a pití.
Po celou tu dobu Santo ani nikdo jiný
z personálu netuší, že jsem novinář.
To odtajňuji až na závěr. Stoupající
hvězda pořadu Ano, šéfová! televize Prima ve zkoušce obstála.

Santo Pagana se narodil v Německu.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Když jsem přišel, tak už jste mě
u dveří uvítal. To děláte běžně?
Pokud zrovna něco nezařizuji nebo
nejsem v kanceláři, tak stojím ve své restauraci a jsem tu jako člověk, který
vítá, jako číšník, someliér nebo občas
i něco hezkého uvařím. Jsem takový univerzální bojovník, který se cítí nejlépe
v přímém kontaktu s hostem, a já doufám, že jste to dnes sám pocítil, tedy to,
že nám záleží na tom, abyste se tady
jako host cítil dobře. Vůbec jsme nevě-

To chápu. Ve vaší restauraci sedím
hodinu a po celou tu dobu jsem tu jediný návštěvník. To je přece dost
málo na to, aby to fungovalo.
Vám se to možná zdá málo, já ale spíš
funguji na kvalitu než na kvantitu. Raději budu mít zpočátku přes den tři čtyři
stolky, které mi dovolí podnikat tak, jak
chci, než abych měl plnou restauraci
a vařil jídlo, které nechci. Nechci se stát
tím jednodenním zázrakem, který začne
dělat svou gastronomii jen pro peníze
a velký byznys. Budu trpělivý a trpělivost je matka moudrosti.
S restaurací jste tedy spokojený?
Zářím vitalitou a štěstím. Jsem přesvědčený o tom, že když se člověk do něčeho pustí s láskou a s tou správnou energií, tak to musí fungovat.
Proč jste si vybral zrovna Mělník?
Mělník si vybral mě. Před asi dvěma
lety jsem se v restauraci v Praze potkal
se dvěma zajímavými hosty, kteří po-

chází z Mělníka. Tak jsem začal mít
Mělník v povědomí a pak mě sem jednoho krásného dne kamarádka zavedla
a já jsem se tu do toho zamiloval.
Součástí toho zamilování byla vaše
partnerka, která pochází z Mělníka?
Seznámili jsme se asi tři měsíce po otevření restaurace. Bylo to osudové.
A je to správná volba pro takový
druh luxusní restaurace?
Jakákoliv volba je správná, když za ní
člověk jde. V mém světě a v mých pravidlech se nejde špatně rozhodnout. Špatné rozhodnutí by to bylo jen v případě,
že bych toho litoval, to by pak mohlo být
negativní. Když se ale vydáte nějakým
směrem a budete tomu věřit, tak jedině
tak docílíte věcí, které jsou pro spoustu
lidí nepochopitelné či nedosažitelné.
Od koho vzešlo rozhodnutí převzít
Ano, šéfe! po Zdeňku Pohlreichovi?
Má máma (Jitka Pagana, pozn. red.) dostala nabídku od televize Prima. Mamka
ale není takový exhibicionista jako já,
tak si dala podmínku, že by do toho šla
jen se mnou. Já jsem na to hned kývnul.

INZERCE

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY DO VÝROBY,

OBRÁBĚČE KOVŮ,

„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí
a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice

- pracoviště Svitavy

Beneﬁty:
- zajímavé náborové příspěvky
až 60 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
obráběč kovů→160 Kč až 220 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti
je možnost i brigády – dohoda o provedení práce
nebo pracovní činnosti
Nabízíme:

•
•
•
•
•

základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační
pobyt, na kulturní akce, vitamínové doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

Nástup dle dohody.
Jste vítáni!

Česká republika
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mají úctu k hostům i surovinám
Natočení jednoho dílu vám trvá čtyři natáčecí dny, je to tak?
Kompletně pět. Čtyři dny jsou v kuse.
První dva dny se rozkoukáváme a snažíme se navázat nějaké sympatie s majitelem. Už během druhého dne koukáme,
kde by se co dalo změnit, a třetí den už
je takový konfliktní, to již říkáme, co by
se mělo změnit. A to provozovatele restaurace bolí stejně tak, jako by bolelo
mě, kdyby moje máma přišla hodnotit
mou restauraci. Některé věci při provozu přestanete vnímat. Čtvrtý den natáčení už bývá hezký, tehdy lidé pochopí, že
to nemyslíme špatně. Na pátý den se
tam pak vracíme zhruba po měsíci a rozhodujeme se, zda restauraci dáme nějakou hvězdu. Točíme dva díly za měsíc.
Když jsem sledoval pořad Ano, šéfová!, tak mi přišlo, že tím šéfem jste
tam spíš vy než vaše maminka.
Mezi mámou a mnou funguje symbióza. Ani jeden si nehrajeme na šéfa. Dokážeme fungovat dohromady. Já jsem
možná jen víc slyšet, to je má povaha,
a vidět, protože jsem větší. Za šéfa bych
se ale neviděl. Má máma je mnohem

me řešit každou korunu. A co se týče vlivu natáčení, tak ano, už sem jezdí i lidé
z Prahy a dalších měst mimo Mělník.
Cítíte, že byste se kvůli pořadu musel ve vaší restauraci víc hlídat, protože to na vás klade větší nároky?
Každý dobrý gastronom by se měl hlídat, aby neusnul na vavřínech.

„Kdybyste mi vzali mou restauraci,
tak byste mi vzali i můj životní
prostor,“ říká Santo. Na snímku je
s matkou Jitkou. FOTO | MICHAL ŠULA
zkušenější než jsem já. V tomhle byznysu pracuje už 35 let!
Už se nějak projevilo natáčení na návštěvnosti vaší restaurace?
Jak už jste sám zjistil, tak přes poledne
to u mě v restauraci bývá v návštěvnosti
hodně slabé. Ale i z těch pár lidí, kteří se
ukážou a nechají se unést, mám velkou
radost. Nejsme v žádné krizi a nemusí-

INZERCE

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka

• skladník/skladnice

• specialista sterilizace

• švadlena
ve zdravotnické výrobě

• dělnice
ve zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky
nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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dny v kuse točí jeden díl,
na 5. den se vrací za měsíc,
aby případně dali hvězdu.

Jaký typ majitele restaurace jste?
Pohodář, nebo jste spíš ten přísný
šéf, co si umí zařvat?
Dokud všechno funguje tak, jak má,
a lidé se chovají s úctou k mým hostům
a k surovinám, tak jsem jeden z nejvíc
pohodových majitelů, které jsem sám
zažil. Ani se nepovažuji za šéfa restaurace. Šéfem je restaurace sama. Když přijde host, tak jsem na place stejně tak
jako moji kolegové, a když je potřeba,
tak zaskočím i do kuchyně. Chci, aby
všichni chápali, že tu restauraci tvoříme
společně jako tým.

Jste v oblasti gastronomie vyučený,
nebo to, co umíte, máte z praxe?
Nejsem vyučený ani v kuchyni, ani na
place. To, co umím, je božský dar. Patřím k těm lidem, kteří si uvědomují to,
v čem jsou výjimeční – a to dělají.
K tomu mám spoustu praxe a prošel
jsem si velkým množstvím restaurací
v Čechách, Německu a v Itálii. Gastronomie mě baví až tak moc, že za ní cestuji. Je to pro mě životní filozofie. Není
to pro mě jen práce. Kdybyste mi vzali
mou restauraci, tak byste mi vzali i můj
životní prostor.
Odkud ten svůj životní a profesní optimismus čerpáte?
Každá lidská bytost se narodila jako
nejsilnější a nejchytřejší část. A teď
mám na mysli to, že vajíčko oplodní
jen ta nejlepší spermie. Každý je to nejlepší z toho, co mohlo být. I takové filozofické prvky mi dodávají obrovskou energii. Už to, že každé ráno vyjde sluníčko, je zázrak, a už jen to, že
s vámi mohu vypít skleničku vína
nebo hodit polínko do hořícího krbu,
je krásný pocit.

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

s.r.o. Rožmitálová 14, Blansko

T/F: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz
www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

Centrum zájezdů dovolená
lASt mInute –nejnIŽŠÍ CenY od 304 CK

Alexandria*BlueStyle*Čedok*exim*Firo*Fischer*neckermann*travel2002*victorria

LÉTO: VYBERTE SI SLEVU A HOTEL VČAS!
CESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ RADOST A ZÁBAVU!
VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM ZÁŽITEK,
NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ!
DÁRKOVÝ POUKAZ KAŽDÉHO POTĚŠÍ!

Přejeme Vám krásné Vánoce,
hodně štěstí, zdraví a elánu v roce 2019!
Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí!

24/2018

do SvĚtA od náS = 28 let GArAnCe Pro váS !

Výběr z akční nabídky
od 5. 12. do 31. 12. 2018
Šunka Amálka

nejvyšší jakosti
MP KRÁSNO

92% masa

1690
cena za 100 g

Sekt 0,75 l
Sovetskoe
Igristoe

Eidamský sýr
Moravia

119,87/1 l

Dezert 200 g
Lindor Lindt

30%
MORAVIA LACTO
JIHLAVA

milk, dark 60%,
assorted

11 90

109,-

cena za 100 g

Bylinný likér 0,5 l
Becherovka

Original 38%

polosuché

8990

SUPER CENA

149,298,-/1 l

54,50/100 g

HUDEBNÍ IMPULSY

Král rádiových Vánoc
Před čtvrtstoletím
vzniklo první moderní
české vánoční album.
Skutečným vládcem
vánočních hitů je ale
Janek Ledecký.
JOSEF VLČEK

J

e tomu přesně 25 let, co vyšla první
česká kompilace popových vánočních písní. Psal se rok 1993 a soukromá rádia druhý rok opanovávala éter.
A právě v té době narazila na první problematická úskalí programu. Jedním z nich
byla česká vánoční hudba. K dispozici
byla totiž jen Suchého a Šlitrova Purpura,
album Vánoce ve zlaté Praze Karla Gotta,
koledy a konzumní odrhovačka Vánoce,
vánoce přicházejí, což se do moderních
hudebních programů příliš nehodilo.
Zástupce jedné soukromé stanice se po
špatných zkušenostech s vánoční hudbou z
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předchozích svátků obrátil na vydavatelství Popron, které v té době dominovalo na
českém trhu, a požádal majitele, zda by nedal dohromady nějaké album s moderními
písněmi o Vánocích. Majitel Petr Schier
sice nejdřív nabízel, že doveze cokoli z bohaté zahraniční produkce, ale nakonec se
nechal přesvědčit. Uznal, že k Vánocům
opravdu nutně patří česká písnička. Výsledkem jeho snahy bylo Vánoční album, které vydal v listopadu 1993. Přispěli na něj
Bohouš Josef, Ivan Hlas, Dan Bárta, Jan
Kalousek, Karya nebo Wanastovi Vjecy.

Vánoční hit vznikl v srpnu
Dan Bárta, tehdy nová tvář české hudby,
na něm zpíval soulově laděný song
Na nebi svítí. Vzdor brilantnímu pěveckému výkonu tehdy jeho provedení posluchači nepřijali s velkým nadšením. Stěžovali si, že Bárta příliš řve nebo že nahrávka je příliš rocková. Pozoruhodné bylo, že
už o rok později si právě o ni lidé volali
jako zběsilí. Případů, že písnička posluchačům „dojde“ až po čase, bychom našli víc,

ale ta Bártova skladba se do historie české
pop music zapsala jako nejintenzivnější
proměna přístupu publika k domácímu hitu.
Ze stejného roku je i další píseň, kterou máme i po 25 letech
spojenou s Vánocemi. Janek Ledecký a jeho už nesmrtelný vánoční hit Sliby se maj plnit o Vánocích. Paradoxně byl napsaný
v srpnu, protože Janek prý tak
dlouho čekal na tu pravou vánoční
náladu, až mu hořel termín a vydavatelé z B&M Music si pro písničku dojeli k němu domů osobně a prostě si počkali, dokud nebylo hotovo.
Pro Ledeckého to byl přitom jeden z klíčových kroků v jeho kariéře. Ohlas skladby byl tak velký, že začal pracovat na dalších, které v roce 1996 shrnul na stejnojmenné album. Přineslo i další dodnes hrané vánoční písničky Ryba rybě a Od těch
časů. Janek Ledecký je od těch dob vlastně králem rádiových Vánoc a dosud ho nepřekonal ani Václav Neckář s Půlnoční
nebo Lucie s Medvídkem.

Ruský spisovatel Ivan Andrejevič Krylov: Když si vybíráš přítele, vybíráš si tím...

Tajenka: ... i svého soudce.
INZERCE
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Prodej 4+KK

Zachráníme Vaši nemovitost

včetně parkovacího stání

v Brně-Chrlicích
prostorná terasa // zastřešené parkování

Vyřešte své závazky
Zůstaňte bydlet ve svém

www.rksting.cz // 606 662 853

pobočky Hodonín a Břeclav
515 159 091 // www.rksting.cz

Jihomoravský kraj
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Sportovce obleče do modrotisku
Čeští sportovci se na
olympijských hrách
v Tokiu oblečou do
oděvů, které navrhne
rodačka z Hodonínska
Zuzana Osako.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
LUŽICE, PRAHA | Mimořádně úspěšný rok završila návrhářka Zuzana Osako (na snímku), která pochází z Lužic
u Hodonína, exkluzivní spoluprací. Český olympijský výbor ji oslovil, aby pro
české sportovce ve spolupráci s firmou
Alpine Pro navrhla nástupovou kolekci
pro slavnostní ceremoniály her v japonském Tokiu. Bude obsahovat i prvky
zdobené modrotiskem, který je tradiční
v Česku i Japonsku a je nově zapsán
v seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. „Přepadla mě
obrovská radost a dojetí, jaké jsem v práci ještě nezažila. Patří k tomu i hodně
velká dávka nadšení, že se Český olympijský výbor rozhodl do kolekce vložit

národní prvky a vlastenecký odkaz
a prezentovat se něčím, co je opravdu
naše,“ říká Zuzana Osako.
„Na slavnostním zahájení nastupuje
206 zemí a my bychom chtěli v Tokiu
zaujmout tak, aby to udělalo radost českým fanouškům a náš záměr zároveň pochopili i Japonci. Chceme uctít české
i japonské tradice. Přitom je pro nás japonská kultura vzdálená a dost odlišná,
takže jsme velmi rádi, že jsme našli návrhářku, která nám pomůže do ní proniknout. Zuzana Osako je pro nás členkou týmu expertů z pohledu znalosti Japonska a jeho zvyklostí. Navíc nás
nadchla její ohromná chuť do spolupráce,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého
olympijského výboru.
Zuzana Osako v Japonsku pět let žila
a studovala, jak říká, od sedmnácti let
tady funguje takřka nepřetržitě. I samotný modrotisk k nám přišel z Číny a z Japonska. V Japonsku se přitom dodnes
běžně používá. „Tam je to opravdu věc
každodennosti. Modrotisk je k vidění
na textiliích, které jsou pro denní potřebu. Hodně se do toho balí třeba dárky,
nebo také obědy. Japonci používají krabičky bento, což je několikapatrová kra-

bička na obědy, kterou ženy dávají manželovi do práce či dětem do školy. Nebo se používá, když celá rodina jde pojíst pod sakury. A právě
tato krabička je často svázaná šátkem z modrotisku. Běžně se modrotisk používá na různé pytlíky, taštičky a samozřejmě také
na kimona,“ poukazuje
návrhářka.
I když se zdá, že
modrotisk ji bude
omezovat v barevnosti, na olympijských oděvech
nebude chybět
tradiční trikolora. K modrobílé kombinaci
Zuzana Osako chce přidat i akcent červené.
Pro české sportovce chystá zcela
nový
autorský
vzor. „Zatím ne-

můžu prozradit jeho přesnou podobu. Samozřejmě reflektuje
fakt, že je určen pro slavnostní událost spojenou se sportem, ale bude mít i tradiční
prvky,“ napovídá Zuzana
Osako, pro niž je letošní
rok mimořádně úspěšný. Svědčí o tom
i před pár dny dohodnutá spolupráce se značkou Pietro Filipi, pro kterou
bude navrhovat kolekci
vycházející
rovněž
z modrotisk u .
Oděvy inspirované tradičními vzory by měly
být u značky
k dostání na jaře
a v létě příštího
roku.
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Univerzita
obrany

Zachráníme Vaši nemovitost

DNY OTEV ENÝCH DVE Í UNIVERZITY OBRANY
DOZVÍŠ SE VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
12. ledna 2019 - FVZ v Hradci Králové
24. ledna 2019 - FVL a FVT v Brn

Vyřešte své závazky
Zůstaňte bydlet ve svém
pobočka Znojmo
515 223 760 // www.rksting.cz

VYBER SI CESTU

VPŘED >

kariera.army.cz
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Melichárek dobíjí energii i u aut
Dnes už bývalý brankář Zbrojovky Brno si užívá předvánočního času, pauzu od fotbalu si ale neplánuje
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Předvánoční čas volna, návštěv příbuzných a dohánění restů, které se nestihly vyřídit během podzimu, si
fotbalový brankář Dušan Melichárek
užívá stejně jako ostatní sportovci.
„Z posledního zápasu za Zbrojovku
jsem měl koňara, týden deset dní jsem
netrénoval, takže to jsem si zároveň
vzal jako volno. Teď abych zase už trénoval. Kromě toho jsem s rodinou, na
kterou jsem neměl čas, a snažím se
všechno spojit i s firmou, ve které pomáhám. Jo, užívám si to,“ povídá vyškovský rodák Melichárek.
Po hlase není poznat, že je to sotva
pár týdnů, co se musel rozejít s druholigovou Zbrojovkou. Melichárek vybírá
ze dvou nabídek, jež ho zaujaly, po Novém roce by rád někde naskočil do přípravy. Může to být v Česku i v zahraničí, nic není rozhodnuté.
Energii do fotbalu nabírá nejen u příbuzných a malého syna, který se mu
v létě narodil, ale také v autoservisu, což
je firma jeho přítelkyně. „Motám se tam

Brankář Dušan Melichárek inkasuje jeden z gólů v brněnském dresu během
podzimní části druhé ligy.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
taky,“ popsal s úsměvem svoji činnost.
Auto dát dohromady neumí, s přezouváním pneumatik by měl taky asi horkou
chvilku. „Neumím to, ale umím do toho
dobře kecat. Asi tak dobře jako někteří
lidi do fotbalu,“ nadhodí lehčím tónem.
„Kecání do fotbalu“ zažil za poslední

období plno. Rok 2018 pohříchu nebyl
Zbrojovce, jejíž dres oblékal, moc nakloněn; jaro skončilo sestupem z první ligy,
podzim pak klopýtáním o soutěž níž.
Ve druhé lize přezimují Brňané sedmí.
Už bez Melichárka, s nímž klub rozvázal smlouvu.

„Na můj vkus jsme dostávali dost
gólů. Zodpovědnost je na každém, kdo
jsme v mužstvu byli. Ta moje byla nedostávat góly, ale nebyl jsem na hřišti sám.
Na tento rok se nemůžeme dívat jako na
úspěšný,“ uvědomuje si 35letý gólman.
Přestože s rodinou našel od fotbalu
potřebný odstup, o tom, že by si vynucenou pauzu protáhl a odpočíval ještě na
jaře, nechce Melichárek ani slyšet.
„Dejte pokoj!“ vyhrkne spontánně.
„Snažím se, aby se věci, které se daly
do pohybu a které se mi líbí, podařilo
dotáhnout do konce. Byl bych rád, kdybych do Vánoc měl jasno, kde nastoupím do zimní přípravy. O nějaké pauze
není vůbec řeč, to by mě přítelkyně pěkně hnala. Říká, že neumím odpočívat,
a má asi pravdu,“ dodává veterán.
Až se jednou bude za svou dobou ve
Zbrojovce ohlížet, nejraději si vzpomene na 6. místo v nejvyšší soutěži na konci sezony 2015/16. Pak nastal úpadek.
„Poznal jsem zde výborné kluky i lidi
kolem mužstva. A taky se mi během působení ve Zbrojovce narodil syn, určitě
to beru i tak,“ dodal Melichárek.
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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A POHODY
VÁM PŘEJE
KAMENICTVÍ GRIC SENETÁŘOV
www.kamenictvi-gric.cz

Děkujeme Vám za Vaši
spolupráci v roce 2018
a přejeme Vám mnoho osobních
a pracovních úspěchů v roce 2019
TextilEco a. s.

