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Bazén bude bez chloru a bio
Obyvatelé Votic se zřejmě už letos dočkají
nového koupaliště. To ve městečku léta chybí.
Navíc má jít o unikátní biokoupání bez chemie.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
VOTICE | Umělá vodní nádrž s lagunami, v níž se voda čistí pomocí rostlin
a mikroorganismů, tedy přirozeně bez
chemie, to je biotop. Votice chtějí vybudovat právě takové zdravější koupaliště
u rybníka Pilař hned za městem.

Náklady na jeho pořízení budou do
třiceti milionů korun, záležet bude na
výsledku výběrového řízení na dodavatele. Právě cena byla hlavním bodem
diskuse mezi zastupiteli. Opozici se nelíbí, že by město mělo utrácet tolik peněz
za věc, která podle ní není až tak potřeba. „Jsou jiné, důležitější věci, než je
zrovna tohle,“ nesouhlasí místostarosta
Martin Rataj (ANO).
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Podobné biotopové koupání si užívají lidé v Jincích na Příbramsku už čtyři
roky. Vzniklo ze starého betonového koupaliště.
FOTO | MIROSLAV MARŠÁLEK
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Tábory na léto vyberte už teď
Rodiče už nyní musí
přemýšlet, kam umístí
své děti přes velké
prázdniny. Některé letní
tábory jsou totiž už nyní
téměř naplněné.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOVSKO | Adrenalinový, výtvarný či jezdecký. Letní prázdninové tábory na Benešovsku nabízejí různorodou
tematiku. A je o ně velký zájem.
Například ochránci přírody z Vlašimi
mají už nyní turnus téměř naplněný,
zbývají poslední místa. Kapacita je kolem třiceti dětí a koná se první týden
v červenci u Nemíže, šest kilometrů od
Vlašimi.
„V regionu organizují tábory například ve Spolkovém domě nebo Kupsův
mlýn a rodiče si zvykli, že už v lednu,
v únoru je potřeba si udělat alespoň rezervaci. U nás je větší polovina těch,
kteří s námi jezdí pravidelně,“ uvedl Jiří
Pavelka z ČSOP Vlašim s tím, že tábor
organizují asi dvacet let.
Jejich pobyt je letos zaměřený na celotáborovou hru Cesta kolem světa, ale
především na přírodu, a to pokaždé.
Vždyť lokalita je přírodní památka s názvem Na ostrově, protože jde o jeden
z největších výskytů jalovce obecného
v regionu. Památku spravují právě vlašimští ochránci přírody.

Ochránci přírody z Vlašimi pořádají letní pobytový i příměstský tábor. Při něm si v paraZOO děti vyzkoušejí také práci
ošetřovatele zvířat.
FOTO | BARBORA HOZOVÁ
Tábořiště vzniká na louce, kde se jinak pasou ovce. Na trávě postaví jen stany, není tu ani elektřina. „Snažíme se
každoročně v rámci tábora uspořádat
brigádu. Předchozí léta jsme se zaměřili
na výsadbu stromů na příjezdové cestě
do Nemíže nebo jsme zlikvidovali starý
přístřešek pro ovce. Spolupracujeme
také se záchrannou stanicí,“ vyjmenoval Pavelka.
K dětem zvou pracovníky stanice pro
zraněné živočichy a vždy vypustí nějaké vyléčené zvíře do volné přírody. Navštívil je tu i botanik či entomolog a děti
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pozorovaly hmyz, odchytávaly ho a určovaly jednotlivé druhy.

Vznikají i nové letní tábory,
třeba se štětcem v ruce
Poprvé se bude konat letní tábor v jezdeckém klubu ve Všeticích. Určený je
i pro ty děti, které nikdy v koňském
sedle neseděly. V osmi turnusech budou probíhat celé léto, kapacita jednoho
týdne je 24 dětí. „O jezdecké tábory je
všeobecně stále větší zájem a tady
máme perfektní zázemí a služby na vysoké úrovni, tak proč to nezkusit,“ poznamenala organizátorka Karolina Mikšíková.
Děti se nejprve seznámí s provozním
řádem areálu, pravidly a bezpečností
a také s koňmi, na kterých bude výcvik
probíhat. Trénování je naplánované
v jízdárně, ale vyrazí i na vyjížďky do
přírody. Každý týden skončí jezdeckou
show, při níž děti předvedou rodičům,
co se naučily.
Teprve podruhé mohou rodiče přihlásit své děti na malířský pobyt v Sázavě.
Letní tábor s uměleckým zaměřením pořádá pražský výtvarný ateliér přímo
u řeky v chatové oblasti.
Připravené budou krátké přednášky
z historie umění, kde se děti hravou formou seznámí s dějinami malířství, sochařství i architektury. Výtvarné úkoly
pak budou vycházet z poznatků z přednášky a zahrnují různé výtvarné techni-

ky i témata. Děti si užijí zábavu i při celotáborové hře s hádankami a šiframi,
která je dovede až k vytvoření výstavy
vlastních děl.
„Hlásí se nám děti, které mají zájem
o malování, z celé republiky. Loni jsme
měli zkušební rok, určitě budeme vylepšovat, co se dá. Měl ale úspěch, přihlásily se už děti, které chtějí jet znovu,“ řekla architektka Nina Mainerová. Tábor
začíná 8. července a kapacita je 38 dětí.
Ceny táborů se pohybují od tří tisíc až
do 4500 korun.

Na tábor pošlete dítě jen
od rána do večera
Velký zájem je také o takzvané příměstské tábory, které mají přichystaný program od pondělí do pátku a pouze přes
den, večer se děti vracejí domů. Plánuje
ho benešovský dům dětí a mládeže a
také ochránci přírody ve Vlašimi, kde je
zaměřený na paraZOO. Děti čeká pozorování a krmení zvířat, vaření v přírodě,
exkurze do záchranné stanice, rukodělné dílny i výlety do přírody.
„V poslední době se rozšiřuje trend,
že se nám sem hlásí i hodně dětí z Prahy. Je to dané tím, že jejich rodiče pocházejí z Vlašimi a děti sem přijíždějí
k prarodičům,“ dodal Jiří Pavelka.
Příměstský tábor vyjde na 1800 korun a poplatek zahrnuje třikrát denně
stravu, pití i materiál. Na tábory se lze
zpravidla přihlásit ještě v květnu.
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Bazén bude bez chloru
a bio, tedy zdravý
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Myslíme si, že by koupaliště počkalo,
je potřeba opravit silnice, chodníky.
Řešit se bude čistírna odpadních vod,
což bude stát velké peníze,“ doplnil místostarosta Martin Rataj.
Lidé také namítají, že obyvatelé mají
bazény u svých rodinných domů a do
„rybníka“ by nechodili. Někteří berou
postavení koupaliště jako populistický
krok, který přichází těsně před volbami.
Ve městě totiž místo pro vodní radovánky léta chybí.
„Slíbili jsme koupaliště ve volebním
programu. Navíc to není jen letošní záležitost, ale nejprve muselo dojít ke schválení územního plánu, pak udělat projekt, nyní běží povolovací řízení, vše nějakou dobu trvá. Pracujeme na tom, co
jsme přišli na radnici,“ upozornil starosta Jiří Slavík (TOP 09) a dodal: „Je to
věc, která je tu potřeba. Není na úkor něčeho jiného. Zároveň spravujeme silni-

ce, kanály, vodovod. Myslím si, že nemůžeme čekat, až opravíme všechny komunikace, to bychom se nedočkali nikdy, protože opravy ve městě jsou trvalý proces,“ upozornil Slavík. Peníze v
rozpočtu podle něj mají, protože se jim
dařilo šetřit, a nemusí si vzít žádný
úvěr.

Inspirovali se v podobně
velkém městě
Myšlenka unikátního koupaliště se mu
zrodila v hlavě už před několika lety.
„Tehdy jsme někde o biotopu slyšeli
a dojeli se podívat do Blovic u Plzně,
což je podobné městečko jako Votice.
Zajímalo nás, jaké s tím mají zkušenosti
a ty byly pozitivní. Oni ho postavili s dotací, to bohužel dnes už nelze,“ poznamenal Slavík.
Ve Voticích počítají se třemi nádržemi – plaveckou, mělčí i se skluzavkou
a další pro nejmenší děti. Návštěvníky

ohlídá plavčík, vybudují také toalety
i občerstvení. Nahoře u cesty vznikne
vyhlídková terasa. „Předností biokoupaliště je, že se nepřidává do vody žádná
chemie, tedy koupání je zdravější,
zvlášť v dnešní době, kdy je mezi dětmi
mnoho alergiků, je to výhoda. A také se
ušetří peníze za nakupování různých
prostředků na čištění,“ uvedl Slavík.
Zajímavé koupání by mohlo do města přilákat i více turistů. „Místní i okolní
penziony mají plno, příroda je tady krásná, lidé jezdí za cyklistikou i turistikou.
Mohla by to být jedna z věcí, která by
jim pobyt doplnila,“ dodal Slavík.
Městský pozemek je velký, a tak se
dá do budoucna ještě koupaliště rozvíjet, rozšířit i o další aktivity.
Biotopové koupaliště existuje už asi
čtyři roky v Jincích na Příbramsku. Tehdy přebudovali staré koupaliště z panelů a betonových desek na biotop. Je hodně oblíbené a jezdí sem lidé ze širokého
okolí.
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ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Jak vidím Čerčany?
ČERČANY | Do nové fotografické soutěže pro amatéry Jak vidím Čerčany? se
mohou přihlásit lidé bez rozdílu věku, a
to do 30. května zasláním fotografií s popisem na e-mail zpravodaj@cercany.cz.
Komise vyhlásí tři nejlepší snímky, další tři vybere veřejnost.
(buš)

INZERCE

AutA s.r.o., Dubno 122, Příbram, tel.: 739 336 841, www.auta.opeldealer.cz

4 23. února 2018

Česká republika

Vysušená rodina i bahenní žena.
V Praze ukazují unikátní mumie
Vypadají strašidelně, ale
pro vědce byly výhrou.
Stav některých světově
proslulých mumií, které
jsou nyní poprvé k vidění
v Evropě, experty
šokoval. Ti dokonce
z jejich žaludků dokázali
zjistit, co dotyční
nebožáci měli
naposledy k jídlu.
5plus2
■ TÉMA
ČR | Kdo se kolem roku 1800 procházel
v centru Prahy, z výlohy obchodu lékárníka
Václava Barky se na něho šklebila seschlá
tvář mumifikované mrtvoly. Viditelně umístěná cedulka s nápisem lákala na prodej
„mumiového prášku“, což byl skutečně
prach z rozemleté mumie. O něm se věřilo,
že je zdraví prospěšný a zároveň působí
jako afrodiziakum. Seschlá tkáň se vždy odřízla, rozemlela na prášek a prodávala. Jenže lékárník zjistil, že než mít mrtvolu ve
skladu, lepší je nebohého nebožtíka vystavit
jako reklamu a prášek mlít postupně od nohou. V Evropě se takto snědly tisíce mumií.
Podivná móda dlouho nevydržela, lékárník přesto stačil mrtvole rozemlít kus nohou
ke kolenům. Teprve pak mumie zamířila do
muzea. Tak se zachovala jedna z nejstarších
českých mumií zvaná Beznohý, která patří
k lákadlům probíhající výstavy Mumie světa na pražském Výstavišti. Kromě českých
mumií se návštěvníci dozvědí i to, jak se zachovaly takzvané „bahenní mumie“. Jedna
z nich, nalezená v holandské bažině, je kompletně vystavena hned na počátku přibližně
hodinového okruhu.

České mumie
Zajímavostí je mumifikovaná hlava (na snímku) ze 17. století,
nalezená u pražské Prašné brány. „Patřila zřejmě církevnímu
hodnostáři dnes už zrušeného kostela u sv. Vojtěcha,“ vysvětluje
kurátorka. Další raritou jsou takzvané klatovské mumie, zřejmě
největší soubor mumií nalezený v Česku. Jsou to těla mnichů
pokládaná na chmel, který měl odpuzovat hmyz. Krypta měla
systém důmyslných vzduchových kanálů v dutých sloupech,
který byl při opravách v roce 1937 porušen, a tak se většina mumií
rozpadla, a proto byla poté pohřbena. Klatovští lékaři jednu
z dochovaných mumií, přes 400 let starou Anežku Kunhutu
Příchovskou z Příchovic, vyšetřili. Přišli na to, že před smrtí trpěla
chronickou rýmou a také plicní a kostní tuberkulózou.

Scvrklé hlavy bojovníků
Bojovník jistého ekvádorského kmene neznámého jména měl smůlu. Nejen, že byl
zabit svými nepřáteli, kmenem Jívarů, ale po smrti mu byla oddělena hlava, která
měla sloužit jako talisman válečníkovi, jenž ho připravil o život. Hlava se na temeni
nařízla, aby bylo možné vyjmout lebeční kosti. Stažená hlava se o polovinu zmenšila
vařením, pak se usušila, oškrábalo se maso a tuk. Nakonec byla zavěšena nad oheň, aby
se proces mumifikace dovedl k dokonalosti. Poté se zašila ústa, neboť bojovníci věřili,
že tak duše poraženého bojovníka z hlavy neunikne a nebude se chtít pomstít.
Do kůže se ještě vtíral uhelný prach, aby duše neviděla ven. Výroba talismanu trvala tři
týdny a krvavý rituál z domorodých kmenů Jižní Ameriky vymýtili v polovině 20. století
až misionáři. Zejména v 18. a 19 . století to byl ale pro bělochy výnosný obchodní artikl.

„Bahenní“ žena ze Zweeloo
Na holandského dělníka, který těžil v roce 1951 rašelinu, čekalo hluboko pod zemí nehezké překvapení –
mrtvola ženy. Ta se díky kyselému prostředí v bažině uchovala v pozoruhodně dobrém stavu, ačkoliv
pocházela z 1. až 3. století. Dnes je známá jako bahenní mumie zvaná „Žena ze Zweeloo“. Mumie se dostala
do rukou vědců, kteří odhalili neskutečné souvislosti. „Díky zachování vnitřních orgánů se v žaludku ženy
našly zbytky jídla. Její poslední pokrm se skládal z prosa, žita a ječmene. A také ostružin, podle nichž lze
odhadovat, že žena zemřela koncem léta či začátkem podzimu, kdy rostou,“ vypráví organizátorka pražské
výstavy Květa Havelková. Vědci ve zbytcích vnitřností našli také vajíčka a části těl parazitů. Ve střevech a na
játrech žil tenkohlavec lidský, dále jeden z dnes nejrozšířenějších parazitů škrkavka dětská a také motolice
kopinatá, která parazituje u přežvýkavců. Ta se do vnitřností člověka dostane po konzumaci infikovaných
kravských jater. Nedaleko „Ženy ze Zweeloo“ (která je vystavená v Praze) byly nalezeny ostatky jiné
obyvatelky tohoto regionu, která žila zřejmě o pár desetiletí později. Označovaná je jako „Princezna
ze Zweeloo“. Vědcům se podařilo zrekonstruovat zejména její ošacení a ozdoby, jak ukazuje tato kresba.

Evropská premiéra
V některých částech výstavy až zamrazí,
a to třeba když se návštěvník dostane před
tři skleněné rakve, kde je vystavena celá mumifikovaná rodina z Maďarska. „Vystavené
exponáty jsou v Evropě poprvé, zapůjčené
jsou ze světových muzeí a univerzit. Díky
nim se dozvíme, jakými neduhy napříč staletími lidé trpěli, jaké vykonávali povolání, poznáme jejich zachovalé ošacení a v případě
některých zjistíme, co měli v době smrti
k obědu,“ zve na výstavu organizátorka Květa Havelková. Výstava s desítkami mumií
otevřena až do 30. června. Vstupné činí
200 korun pro děti a 320 korun pro dospělé,
o víkendu je o 50 korun dražší.
(jos)

Rodina mlynáře z Vácu
Když se Evropou v 18. a 19. století šířila epidemie tuberkulózy, umíraly
miliony lidí. Nákaze se neubránilo ani prosperující maďarské město Vác,
nacházející se jen pár kilometrů od slovenské hranice. Zemřely tisíce jeho
obyvatel a někteří z nich, přes dvě stě lidí, byli pohřbeni v kryptě kostela.
„Dodnes se neví, proč těla nebyla zakopána pod zem, ale uložena
do dubových rakví z čerstvého dřeva, jehož odkapávající smola pomohla
k mumifikaci zemřelých,“ říká kurátorka. Vystavena je celá rodina
mlynáře Michaela Orlovice včetně manželky Veroniky a ročního
syna Johanese. Všichni jsou oblečeni ve věrné kopii tehdejších šatů.
„Tuberkulóza je dodnes problematické onemocnění. Vědci se na mrtvých
z Vácu učili izolovat tehdejší kmeny bakterií tuberkulózy a tak přispívali
k dnešní léčbě nemoci,“ doplňuje průvodkyně.

Česká republika
Baron von Holz a jeho boty
Když v roce 1806 táhl Napoleon Evropou, jeho vojáci
přenocovali i na hradě Sommersdorf nedaleko
Norimberku, asi 200 km od západní hranice Čech. Vojáci
tehdy v útrobách hradu objevili kryptu s pohřbenými
mrtvolami několika jeho obyvatel, které proudění
vzduchu přírodní cestou dokonale mumifikovalo. Asi
nejpřekvapivější bylo zachované tělo barona von Holz,
který se v pevnosti schoval během třicetileté války
a nakonec zde kolem roku 1640 skonal. Zachovala se jak
baronova vojenská uniforma, tak boty. Ty mu byly jako nové obuty po smrti a dodnes jsou
ve výborném stavu. Baron měřil 180 centimetrů a byl tedy vyšší než většina tehdejších obyvatel
Evropy. Jako voják ale nezemřel na bitevním poli, nýbrž na hradě na následky chřipky či otravy
krve. „V kryptě bylo nalezeno mumií hned několik, vedle barona ležela jistá Schenck von
Geiern, která je geneticky příbuzná dnešních majitelů zámku,“ popisuje Květa Havelková.

Bolavé zuby egyptského kněze
Poslední roky života neměl
kněz Nes-Min z Egypta vůbec
jednoduché. Mnoho zubů mu
už vypadalo, ostatní měl velmi
zkažené a pravděpodobně zemřel
na zubní absces ve 45 letech, tedy
pro Egypťany v poměrně vysokém
věku. Tehdy měřil 157 centimetrů,
měl několik zlomených žeber
a zhroucené bederní obratle, takže pravděpodobně trpěl velkými bolestmi. Jako významný
služebník egyptských božstev byl přibližně v roce 350 před n. l. honosně mumifikován.
Do Evropy byly později v 18. a 19. století tisíce mumií prodány coby suvenýr. Ten si často žádala
bohatší či šlechtická rodina. Na večírcích se pak jedlo kolem zabalené mumie, vrcholem večera
bylo její postupné rozbalování a hosté si odnášeli rituální sošky a cennosti schované v obvazech.
„Mumie se dnes nerozbalují, ale projdou pečlivým rentgenem,“ vysvětluje Květa Havelková.
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„Mumie sloužily i k zábavě“
ČR | Magii mumií propadli naši předci už
před stovkami let. Bohatí lidé je sbírali, jiní
si z nich udělali i docela výnosný obchod.
„Byla to prestižní záležitost,“ říká egyptolog a afrikanista Pavel
Onderka, který je kurátorem egyptské a núbijské sbírky v Náprstkově muzeu. Je rovněž vedoucím archeologické expedice Národního muzea, která se již sedm let podílí
na výzkumech na území dnešního Súdánu.
Kdy nastal „zlatý věk“ evropského obchodu s mumiemi?
Staroegyptské mumie jsou na našem území poprvé doloženy v době renesance, tři
měl ve své kunstkomoře císař Rudolf II.,
jiné jeho dvořané. Další se v našich krajích
spontánně objevovaly v průběhu 17. a 18.
století. Zlatý věk obchodu i zájmu o starověký Egypt nastal po Napoleonově výpravě do Egypta na sklonku 18. století. Nejvíce mumií se do českých zemí dostalo na
konci 19. a 20. století, kdy byly přiváženy
jako suvenýry bohatými cestovateli.
Kde bylo možné mumie koupit?
Mumie se kupovaly především v Egyptě,

například hned vedle muzea v Káhiře. Minimálně jedna mumie ze sbírek Náprstkova muzea v Praze byla zakoupena ve starožitnictví v Berlíně.
Vlastnit mumii byla otázka prestiže?
Mumie fascinují již po staletí a vlastnit je
bylo prestižní pro sběratele i pro muzeum.
V českých zemích to byla hlavně muzea
v Sudetech. Zatímco Češi se spíše zaměřovali na vlastivědu českých zemí, německy
mluvící obyvatelstvo se svou sběratelskou
činností chtělo vyrovnat muzeím v Německu. Mumie se staly zdrojem pobavení – na
večírcích byly rozbalovány ze svých obalů. Ale byly i zdrojem poznání. První odborné ohledání staroegyptských mumií
proběhlo v Praze již v roce 1849.
K čemu měl sloužit mumiový prach
prodávaný v lékárnách?
Byl považován za všelék, který léčí cokoliv od bolesti hlavy až po zlomeniny. Podával se v různých formách. Již ve 12. století
se psaly odborné traktáty o jeho prospěšnosti, v té době se také objevuje v evropských městech. V nabídce lékáren byl ještě v 19. století. Účinnost mumiového prášku je diskutabilní. Neblahé důsledky pro
(jos)
lidské zdraví nelze vyloučit.
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Návrat Kelly Family. „Úspěch nám
V 90. letech hudebníci
z Kelly Family vyprodávali
stadiony po celé Evropě.
Když v roce 1997 rodinná
kapela dlouhovlasých
„kočovníků“ koncertovala
v Praze, šílely po nich tisíce
fanynek. „Tím humbukem
okolo skupiny náš táta
trochu trpěl. Bylo nutné
udělat pauzu, rušili jsme
koncerty za miliony,“
vzpomíná Kathy Kelly.
Vloni skupina ohlásila
comeback a v březnu
se vrátí i do Česka.
5plus2
■ ROZHOVOR
Současná sestava skupiny
Kelly Family čítá sedm členů.
Na snímku vlevo v původní sestavě v 90. letech, kdy se poprvé objevila na plakátu německého časopisu Bravo.

JOSEF HORA
ČR | Jedni je milovali, druzí nenáviděli.
Kelly Family. Rodinná skupina, která zažila fenomenální úspěch v druhé polovině
90. let. Po celém světě prodali dohromady
na 20 milionů desek. Po více než dvou desetiletích se teď vracejí při svém comebackovém turné i do Prahy, 8. března zahrají
v O2 areně.
Kapela mírně prořídla – původně jich
bylo devět, do Česka ale dorazí jen šest
nebo sedm muzikantů. Přijedou z Německa, kde rodina s irskými kořeny pocházející z USA nakonec zakotvila.
Pro 5plus2 se rozhovořili hned tři ze
slavných sourozenců – nejstarší Kathy,
sympatická Patricia a miláček porevolučních náctiletých, někdejší „blonďatý andílek“ Angelo.
V Česku máte hodně fanoušků, zároveň vás ale mnoho vyznavačů jiných
hudebních stylů nikdy nepřijalo. Stali
jste se i inspirací pro parodie. Kapela
Tři sestry třeba zpívá příběh o tom,
jak Angelo mutuje a zničil celou zpívající rodinu. Znáte tu skladbu?
Angelo: Právě teď češtině nerozumím.
(smích) Tu píseň ale každopádně neznám. Legraci máme rádi, umíme si dělat srandu i ze sebe navzájem. Faktem
ovšem zůstává, a to říkám s pokorou, že
jsme dokázali naplnit 50 velkých hal
a mnoho festivalů.
Comeback jste ohlásili vloni. Proč
jste se kapelu rozhodli obnovit?
Kathy: Hlavním důvodem je, že chceme jako Kelly Family udělat zase něco
společně. Všichni máme své vlastní životy, sólové hudební dráhy, jsme roz-

FOTO | ARCHIV KELLY FAMILY,
WIKIPEDIA, PROFIMEDIA

troušení po celém světě a teď bychom
rádi zase byli chvíli pohromadě. Je
mezi námi silné pouto. O návratu na pódia se už dlouho mezi členy rodiny mluvilo. Kromě toho nás mnoho našich fanoušků hecovalo: No tak, udělejte
něco! Jenže jedna věc je něco chtít a druhá to uskutečnit. Objevil se ale ten
správný tým, a tak jsme tu.
Takže když se ozývají hlasy, že jste
se na pódia vrátili kvůli penězům,
tak to není pravda?
Kathy: Jako sóloví zpěváci si vyděláme
myslím víc, takže kvůli penězům to není.

Mluvíte o rodinném poutu rodiny
Kelly. V čem hlavně je silné?
Kathy: Není vše perfektní, to je jasné.
Nežijeme samozřejmě všichni pohromadě, netrávíme spolu každý den. To pouto je jak rodinné, tak profesionální, které v nás vzniklo společnou tvrdou prací.
Obě tyto síly se prolínají.
Vaše rodina si v době největší slávy
koncem 90. let dokonce koupila
v Německu velký zámek Gymnich.
Otec Dan Kelly chtěl mít tehdy
všechny členy pod jednou střechou.
Vydařilo se toto zvláštní soužití?

The Kelly Family

Kapela vznikla už v 70. letech, a to pod názvem
The Kelly Kids.
■ Rodina žila značně alternativně, děti nechodily do školy,
otec je vyučoval doma. Odmala se všichni věnovali hudbě.
■ Po přestěhování z USA do Evropy žili kočovným
způsobem, na hausbótu i v autobuse.
■ V roce 1994 jim vyšlo přelomové album Over The Hump,
které je katapultovalo mezi hvězdy první velikosti.
■ Navzdory milionům fanoušků byli Kelly Family častým
terčem kritiky, hlavně kvůli jednoduchým textům
a celkové stylizaci.
■ Po roce 2000 vrcholily vzájemné neshody, mnozí členové kapely se začali vydávat
na sólovou dráhu a odstěhovali se do různých koutů světa.
■ Vloni The Kelly Family ohlásili comeback spojený s aktuálním turné (na snímku).
■

Patricia: Zámek jsme prodali. Byl velmi velký a jeho údržba stála moc peněz.
Původně se měl stát jakými ústředím
všech aktivit The Kelly Family, ale nestalo se tak. Rodina ho koupila v době,
kdy si jednotliví sourozenci už hledali
partnery a rozutekli se po světě.
Angelo: Otec si myslel, že když bude
zámek dost velký, bude v něm místo pro
každého člena rodiny. To byl jeden
z jeho mála snů, které se nevyplnily. Většina jeho snů se ale vyplnila. Pro mne je
lepší mít po světě několik domů a každý
třeba prodat.
Kathy: Pokud se nám comeback podaří, každý si bude moci koupit zámek.
Patricia: (smích) Ne, žádné další zámky!
Váš otec Dan, který zemřel v roce
2002, vlastně celou zpívající rodinu
dal dohromady a tím stvořil legendu.
Patricia: Myslím, že nejen otec, ale i matka měli sen, abychom všichni někde zpívali. The Kelly Family nebyl nějaký plán.
Bylo to vyústění touhy našich rodičů, kteří milovali hudbu a tanec, abychom všichni společně zpívali, což se dělo už mnohem dřív, než slavná skupina vznikla.
Tato touha o společných vystoupeních
dala rodičům energii a sílu vše uskutečnit.
Základními emocemi v naší rodině byly
štěstí, naděje a vzájemná pomoc.
Otcové často svým dětem dávají do
života různé rady. Obrovský úspěch
zaznamenala Kelly Family v roce
1994 po vydání prvního veleúspěšného alba Over the Hump. Taková sláva
byla začátek konce mnoha umělců.
Otec na to musel nějak reagovat, že?
Kathy: Dobrá otázka. Učil nás třeba to,
že byznys a peníze nejsou to nejdůležitější. Hlavní je držet spolu a následovat svou
touhu. Každý z nás byl jiný a otec nám třeba radil, ať se zaměříme na to, co nás baví.
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přerůstal přes hlavu,“ přiznávají
kdy já si vzal paruku, opravdu příšernou paruku, a během vystoupení jsem
své vlasy ostříhal. Fanynky plakaly.
Když zjistily, že to byl vtip, vše bylo
v pořádku. Když si ale mé jméno zadáte
dnes do internetového vyhledávače,
mezi prvními je fotka právě s tou hroznou parukou.

Patricia Kelly

Angelo Kelly

Angelo: Mě třeba směřoval, ať si sednu
za bubny. Takže já jsem teď v kapele
hlavně bubeníkem.
Patricia: Pamatuji si, že v mém případě, ale asi i u ostatních sourozenců, mě
otec vedl k sebepoznání. Samozřejmě
měl své chyby, ale v jednom byl skvělý,
učil nás objevovat naši vlastní osobnost. Jeho rady silně respektovaly to, co
každý z nás chce dělat. Když chceš tancovat, tancuj, když chceš hrát na bubny,

dělej to. Podporoval nás v našich vlastních rozhodnutích, jakým směrem bychom se chtěli ubírat.
Kathy: Humbukem kolem úspěchu
v 90. letech táta trochu trpěl, neustále se
o nás psalo v souvislosti s nějakými údajnými skandály. Dá se říct, že občas ten
úspěch přerůstal přes hlavu a bylo nutné
udělat pauzu, otec rušil kontrakty za miliony. Přesto měl táta stále pocit, že jsme
pány svého osudu.

Kathy Kelly
Pamatuji si vás z 90. let, kdy jste měli
opravdu dlouhé silné krásné vlasy.
Například z mladého blonďáka Angela, který má dnes pět dětí, fanynky šílely. Byly ty vlasy tehdy pravé?
Angelo: Byly pravé, ale museli jsem si
dělat kudrlinky. Nevím, jestli se nám to
dařilo. Jednou jsme měli před sebou vystoupení následovanější německé televizi, které sledovalo asi 20 milionů diváků. Měli jsme připravený takový vtip,

Před koncerty vás tedy čekala náročná úprava účesů? Proč se smějete?
Patricia: Vy jste nějaký časopis píšící
o vlasech? Ale vážně. Ano, příprava
byla dlouhá a náročná. Nosili jsme natáčky – jak holky, tak kluci, které naše
vlasy formovaly přes noc. Jimmy, jeden
ze sourozenců, se kvůli natáčkám nechal ostříhat. Nedalo se s tím spát, bolela nás hlava. Někteří Kellyové mají vlasy extrémně silné, jiní extrémně slabé.
Žijete v mnoha koutech světa. Kde
jsou The Kelly Family dnes doma?
Angelo: Ano, každý z nás žije v jiné
zemi. Někdo v Německu, další ve Španělsku, v Americe. Je pro nás velice těžké se sejít dohromady. A to je také jeden z důvodů našeho comebacku.

Zámek jako rodinné sídlo. Štěstí ale Kellyovým nepřinesl
Byly to časy jejich největší slávy. Vyprodané stadiony, milionové
zisky. Kapela Kelly Family se tenkrát, v roce 1998, rozhodla
zpečetit rodinné i pracovní pouto koupí vlastního
aristokratického sídla – vodního zámku Gymnich nacházejícího
se nedaleko německého Bonnu. Zde měli společně žít a tvořit
všichni členové rodinné kapely. Byl to ale především splněný sen
otce Dana Kellyho, s nímž se ne všichni zcela ztotožnili.
Dan Kelly však v roce 2002 zemřel, a protože ostatní členové
už měli i řadu svých sólových projektů, společné sídlo ztratilo
smysl. Rodina se ale nedokázala domluvit, co se zámkem
ze 14. století udělat. Hádky skončily tak, že zámek šel do dražby.
Prodán byl hluboko pod odhadní cenou, jen za přibližně
3,1 milionu euro, tehdy tedy za něco okolo 80 milionů korun. „Tato nemovitost byla velkým snem mého otce, který
se ale nenaplnil,“ konstatoval po prodeji Joey Kelly. A mimochodem, zámek hostil i jiná slavná jména – třeba
sovětského vůdce Leonida Brežněva, československého prezidenta Gustáva Husáka nebo amerického prezidenta
Richarda Nixona. Objekt totiž původně patřil spolkové vládě, která v něm ubytovávala některé zahraniční návštěvy.
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Stačí zavolat zdarma na 800 459 460.
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Božská Ema: šereda bez talentu?
Potetovaná celebrita, vyznavačka spiritismu, vášnivá
sběratelka kuriozit, diva se vzrušujícím sopránem.
Před 140 lety se narodila pěvkyně Ema Destinnová.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Když se roku 1897 mladičká Ema
Destinnová pokusila o angažmá v Národním divadle, doporučil jí tehdejší ředitel F. A. Šubert „brát sprchy“, aby
zchladila své rozčilení při zpěvu. Budoucí hvězdu newyorské Metropolitní
opery odmítl s tím, že nemá hlas. Stejně
dopadla při zkoušce v Drážďanech a
konkurzu v berlínském Theatru des
Westens. Tamnímu řediteli Hoffpauerovi se zdála bez talentu a nevzhledná: „Vidím, že jste ošklivá.“ Jenomže u
berlínské Dvorní opery Emu přijali a o
pár let později jí už ležel u nohou Londýn po vystoupeních v Covent Garden s
Enrikem Carusem, jedním z nejlepších
tenorů historie. Amerika tak mohla otevřít svou náruč jejímu krásnému sopránu. Čím božská Ema oslnila operní svět
a proč pěvkyni označovali jako výstřední celebritu se sametovým hlasem?

Zhýčkaná slečinka Emílie
Ema Destinnová se
narodila o půlnoci
mezi 26. a 27. únorem 1878 jako Emílie Pavlína Věnceslava Kittlová. Její otec
byl realitní magnát,
měl rudné doly, pivo-

var i lihovar. Majetek ale podědil, sám
byl spíš pražským mecenášem a bohémem, který se uměl divoce bavit. Štědrý otec temperamentní Emu miloval, dělal pro ni všechno. Ona malovala, od
pěti let hrála na housle, v osmi na ně poprvé koncertovala. Výjimečný pěvecký
talent však v Emě odhalila proslulá vídeňská profesorka Marie von Dreger
Löwelová-Destinnová, podle níž si později sopranistka zvolila pseudonym.

Had se šplhal po stehně
V objetí mužů
Destinnová spočívala s rozkoší.
Kvůli první lásce, šampionovi
v cyklistice Jindřichu Vodílkovi,
prý chtěla skočit
z balkonu. Měl
tomu zabránit přítel rodiny Bedřich
Spurný, když ji popadl za copy. Klavírní virtuos Arthur Rubinstein v pamětech Moje mladá léta zmiňuje, že měla
vytetovaného hada na noze, který mířil
až k intimním partiím. Lidové noviny
v roce 1941 však její „kérku“ popisují jinak: „Destinnová si dala na přední část
stehna barevně vytetovat krásnou lví
hlavu, od níž se vinul had po holenní
kosti až k chodidlu. Musela na tu nohu
oblékat dvě punčochy, aby kresba neprosvítala.“ Po Destinnové toužil oper-

ní skladatel Giacomo Puccini, zamilovaný Enrico Caruso jí marně opakovaně
nabízel sňatek. Asi nebyl její typ.

Film a dvoutisícovka

Spiritismus a kostlivec Ivan
„Její byt je nejvýraznějším obrazem slečnina
uměleckého nitra a jejích intimních zálib,“ líčil časopis Český svět
v roce 1911 obydlí
Destinnové s bizarními loveckými zátišími.
O tři roky později si Ema koupila
zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde spávala na katafalku hlídaná kostlivcem
Ivanem. Šlo o skutečnou lidskou kostru, která jí připomínala pomíjivost života a slávy. Sopranistka jen tak potvrdila
svůj obdiv ke spiritismu a alchymii.

V roce 1916 byla Destinnová zadržena
na hranicích a obviněna ze špionáže.
„Vyfasovala“ domácí vězení pod dohledem policie. Ani manželství s mladičkým nadporučíkem letectva Josefem
Halsbachem nebylo šťastné. Zůstala
sama. Chudá a zatrpklá. Zemřela v pouhých 52 letech na mozkovou příhodu.
V roce 1979 připomenul režisér Jiří
Krejčík její vlastenectví i úžasnou kariéru v životopisném filmu Božská Ema.
Navíc portrét Destinnové na nás shlíží
z dvoutisícové bankovky.
(kor, pk)
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ranného stadia

PROTON
THERAPY
CENTER

DOPORUČENÍ Z LÉKÁRNY

INZERCE

Dejte STOP
rýmě
Zase Vás přepadla rýma? Trápí vás obavy z dlouhodobého užívání běžných nosních sprejů a mořské
vody vám nezabírají? Pak na nic nečekejte, vsaďte
na sílu léčivých rostlin a zastavte rýmu hned teď!
Vyzkoušejte účinný RymaSTOP® Dr. Weiss vyráběný
podle původní švýcarské receptury, obsahující unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinných extraktů
HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní
sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek
je možnost přípravek využívat dlouhodobě a bez
obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré
přírodní látky jsou navíc
v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické
reakce!

ANO spánku,
NE chrápání
Pokud se i z vaší ložnice ozývá každou noc hlasité a nepříjemné chrápání, spolehněte
se na přípravek z vaší lékárny! Má příjemnou chuť, nedráždí a zajistí vám klidnou noc
bez tohoto nepříjemného zvuku.
Vyzkoušejte účinný ústní sprej Pssst!®. Tento
doplněk stravy obsahuje unikátní účinnou
složku VOLUME CONTROL COMPLEXTM,
která je jedinečnou kombinací rostlinných
extraktů světlíku lékařského, ostropestřce

Odrazte se od

DNA

mariánského, chmele otáčivého, panthenolu,
šalvějové a eukalyptové silice a mentolu,
jež působí na měkké části horních dýchacích
cest. Ústní sprej Pssst!® je účinný již od první
noci.

Jedna kapka,
moře pohody

a žijte naplno!
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě
on stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být
nepřirozené vylučování kyseliny močové, která v těle krystalizuje. Poté
se vytvoří jehličkovité krystalky, jež se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk
stravy z lékárny Enzycol DNA*. Jeho
unikátní složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje
její lepší vylučování z těla2. Přípravek
obsahuje komplex přírodních látek
Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace extraktu z 1kyselé višně,
2
celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin.
Díky přidanému *zinku napomáhá
k normální syntéze DNA.

Každý den je váš
zrak vystavován
námaze, kterou si ani
neuvědomujete.
Jestliže jsou vaše oči suché, podrážděné či unavené, dopřejte jim
kvalitní péči zvlhčujících očních kapek OCUTEIN® SENSITIVE
z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky speciálnímu složení zajišťují 100% úlevu a okamžitou pomoc pro unavené a červené oči.
Jejich jedinečnost spočívá v tom, že jako jeden z mála zdravotnických prostředků používají dvojkombinaci lubrikačních a hydratačních látek. Výrazně se tím snižuje dráždivost oka, kapky se pomaleji
vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se jejich účinnost.
Kapky OCUTEIN® SENSITIVE umožňují celodenní nošení kontaktních čoček bez dráždění a vysušování.
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Osmdesátka Jiřího Menzela

Děti vůbec nechtěl, dcery Anička a Evička mu teď ale pomáhají porazit nemoc.
„Jsou to hlavně naše holky, které ho drží a motivují,“ prozradila manželka Olga.
Oscarový režisér Jiří Menzel se narodil před 80 lety, 23. února 1938. Režíroval
desítky ﬁlmů,
ﬁlmů, ještě ve více snímcích ale hrál. Tohle jsou jeho tři zásadní role.
HRA O JABLKO
VĚRY CHYTILOVÉ

VANČUROVO ROZMARNÉ LÉTO
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“
říká herec Rudolf Hrušínský coby majitel říčních
lázní Antonín Důra na začátku i na konci filmu
Rozmarné léto podle knihy Vladislava
Vančury. Menzel, jenž snímek režíroval,
si zároveň střihl roli kouzelníka
Arnoštka, pouťového
komedianta.

Ve filmu Věry Chytilové o věčném sporu mezi mužem a ženou
si Jiří Menzel zahrál sobeckého
porodníka MUDr. Johna, který
svádí potřeštěnou zdravotní sestřičku Annu ztvárněnou Dagmar
Bláhovou. V „nahaté“ scéně si
Anna sundá tričko. „Tehdy panovaly příkazy, že v záběru mohlo
být maximálně jedno ňadro. Já musela dát obě,
protože jsou malá,“ prohlásila Bláhová.

UPÍR Z FERATU JURAJE HERZE
V hororu o krvežíznivém závodním autě režisér
Juraj Herz svěřil Menzelovi postavu doktora Marka,
který odhalí, že Ferat saje krev plynovým pedálem
z řidičova chodidla.

Foto: archiv MAFRA

KOMERČNÍ PREZENTACE

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) řeší otázku uložení
radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky
musí být izolovány od životního
prostředí na dlouhou dobu.
Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je úprava a uložení
tak, aby byla zajištěna izolace od všech složek životního prostředí. SÚRAO je zákonem
garantovanou zárukou bezpečného ukládání
všech radioaktivních odpadů v ČR od roku
1997. Bezpečný provoz tří našich provozovaných úložišť je toho dokladem.
V Česku je aktuálně více než sto původců
radioaktivních odpadů. Ty jsou bezpečně
ukládány do úložišť – Bratrství v Jáchymově,
Richard v Litoměřicích a úložiště v areálu
jaderné elektrárny Dukovany. Tato úložiš-

tě jsou určena ke konečnému uložení nízko
a středněaktivních odpadů pocházejících
z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také
z provozu jaderných elektráren. Nyní je
v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů.
ČR vyrábí asi třetinu elektřiny v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany, kde každoročně vzniká na 100 tun vysokoaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP),
které nelze uložit do již provozovaných
úložišť. V současné době je VJP dočasně
skladováno přímo v areálech elektráren ve
speciálních kontejnerech Castor. Ty zajišťují
dokonalou ochranu okolí před zářením, ale
jejich životnost činí zhruba 50 let. VJP i další
vysokoaktivní odpady nelze na povrchu skladovat dlouhodobě. Musíme je účinně oddělit
od životního prostředí, a to na dobu v řádu
dokonce stovek tisíc let. Tak, aby radioaktivita poklesla na bezpečnou úroveň.

SEŘIZOVAČ - AUTOMOTIVE (TRUTNOV)
Techničtí nadšenci pozor! Trutnovský
Continental rozšiřuje výrobu a hledá nové
seřizovače výrobních linek. Hledáme
automechaniky, strojaře, elektrikáře a další.
Jistý výdělek až 31.000 Kč hrubého/měs.,
přes 25 benefitů, svozové autobusy
zdarma.
Více na www.jobdnes.cz/detail/X0A5WG

Brigáda V likérce - 15.2. odpolední, 16.2. ranní/odpolední
Pomocná pracovnice/dělnice-pouze ranní směna-Veverská…

Continental
Automotive
Cz ec h…

SVÁŘEČ 235 Kč/h d
8000 Kč áb
Více na www.jobdnes.cz

105 Kč / hodinu
ří

ě

k

Digital marketing manager
35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Učitel odborných předmětů se zaměřením na IT…

Více na www.jobdnes.cz

15 000 - 16 500 Kč

Obsluha/Seřizovač CNC strojů - pracoviště Brno
Dělník u lisu, pondělí až pátek (Jakr.)

Marketing, reklama, public relations

Lektor Aj - Chybí Vám naplnění a radost z práce?

Učitel odborných předmětů se zaměřením na…

Úložiště Dukovany

Výroba, průmysl

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Učitel odborných předmětů se zaměřením na…

Za nejbezpečnější cestu ke zneškodnění
těchto látek vědci považují hlubinné úložiště. V něm jsou odpady uloženy ve speciálních kontejnerech do velké hloubky (cca 500
metrů) ve stabilním geologickém prostředí,
kde nehrozí tektonické posuny, vulkanická
činnost, zemětřesení, záplavy apod.
V ČR za projekt hlubinného úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V současné době probíhá
fáze sběru dat v potenciálně vhodných lokalitách, kterých je celkem 9. Finální lokalita by
měla být vybrána v roce 2025. Se zahájením
provozu hlubinného úložiště se pak počítá
v roce 2065. Výstavba hlubinného úložiště
není českou specialitou. Naopak. Všechny
země s atomovými elektrárnami na ukládání
vyhořelého jaderného paliva intenzivně pracují. Zřejmě nejdále je Finsko, kde se s otevřením úložiště počítá v roce 2023. Hlubinné
úložiště radioaktivních odpadů potřebujeme.
Je to otázka 10 milionů lidí v České republice.

35 000 - 50 000 Kč / měsíc
35 000 50 000 Kč /

ě í

Online marketing specialist pro slovenský trh
Specialista marketingové komunikace

30 000 - 30 000 Kč / měsíc

Specialista eventy

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz
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KOLAPS A BOJ O ŽIVOT

BEZ STUDU ZA ČOKOLÁDOVÉ ČMUCHALY?

Po listopadovém kolapsu tráví Jiří
Menzel už déle než tři měsíce v nemocnici. Podle jeho manželky Olgy
se ovšem zdravotní stav v poslední
době výrazně zlepšil. „Už je ze všeho
vyléčen, jen musí nabrat sílu. A on se
skutečně snaží a velmi bojuje,“ svěřila
se v rozhovoru pro Magazín DNES.
Menzel byl po jistou dobu udržován
v umělém spánku. Za vším prý byla
nákaza meningokokem. „Jirka chytil
meningokoka nejspíš z klimatizace někde v letadle, když v Košicích
připravoval operu Falstaff. Lékaři
ho léčili silnými antibiotiky. K tomu
dostal ještě zánět středouší, který mu
operovali,“ vysvětlila Menzelová.

„Byl to kšeft, myslel jsem, že ani nepůjde do Československa,“ omluvně říkal Jiří
Menzel o komedii Čokoládoví čmuchalové. Režíroval ji roku 1985 v tehdejším Západním Německu. Přiznává, že komedii, v níž dvojice poldů hledá vraha s tygřími drápy a důmyslnost si dodávají švýcarskou čokoládou, on sám
dokázal sledovat asi 20 minut, pak film vypnul.
„Měl bych se stydět,“ přiznal.

MÁMA OLGA, TÁTA MENZEL I TÁTA BRABEC
Je to nezvyklá rodinná trojice, vlastně pětice. Menzel dlouho a vytrvale odmítal mít děti.
Jenže jeho manželka Olga po nich toužila, a tak si jedno „pořídila“ s jiným režisérem
– Jaroslavem Brabcem. Nyní devítiletá Anna Karolína ale Menzela přesvědčila, že mít
vlastní potomky není úplně tak špatné, jak si filmař myslel. A tak mu Olga před třemi
roky přivedla na svět dceru Evu Marii. Menzel, Olga i Brabec žijí každý sám, holčičky
bydlí u maminky. Oba otcové se o své potomky pečlivě starají.
INZERCE

SOKOVI
NAŘEZAL
PRUTEM
Ve velkém sále karlovarského hotelu Thermal
to toho léta 1998 bylo
pořádné pozdvižení. Jiří
Menzel se rozhodl řešit
svůj spor s producentem
Jiřím Sirotkem o práva k filmové adaptaci
Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále pořádným
výpraskem. A na veřejnosti. „Poté, co Sirotek
přišel k sedačkám
určeným pro členy poroty a festivalové hosty,
Menzel vstal, vzal prut,
několikrát ho udeřil
a zcela mlčky ho vyhnal
ze sálu,“ popsal divokou
scénu z Thermalu jeden
z dalších hostů. „Jsem
rád, že jsem to udělal,“
suše konstatoval Menzel
s tím, že si prut připravil
předem.
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Aby vaše tělo v zimě nežíznilo
Dehydratace nám nehrozí
jen v létě, ale i při zimním
sportování. Kolik a jakých
tekutin je potřeba vypít,
abyste byli fit?
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Nejen v létě, ale i v zimě můžeme své
tělo poměrně lehce dehydratovat. Ale zatímco v horkých měsících považujeme za
přirozené, že při sportu více doplňujeme tekutiny, v chladných ročních obdobích už
to pro mnohé tak automatické není.
„Při sportu a pohybu obecně vzrůstá potřeba tekutin nejen v teplém, ale i ve studeném počasí. A to o to více, jestliže jsme v
suchém a větrném prostředí,“ dodává. „Ve
všech těchto případech tělo odpařuje vodu
jako možnost ochlazení organizmu a je nutné mu ji doplnit, spolu s minerálními a dalšími prospěšnými látkami,“ vysvětluje Pavel Suchánek, nutriční specialista Fitbee
a výzkumný pracovník IKEM.
INZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

Jak tedy vypadá správný pitný režim
pro konkrétní aktivity?
Méně náročné aktivity jako chůze v lehkém terénu, méně náročné sjezdové lyžování: Při těchto činnostech doplňujte zejména vodu jako „médium pro chladič“,
obsahující nižší množství minerálních látek. Mezi vhodné nápoje patří kojenecké
a slabě mineralizované vody. Pokud se
více potíte, například kvůli okolní teplotě,
je přínosné vypít i sklenici zhruba 0,33 l
středně mineralizované vody (Mattoni,
Korunní, Ondrášovka).
Středně náročné aktivity jako chůze
v těžším terénu, rychlejší běh v lehkém
terénu, lehčí výlet na běžkách: Pokud
tyto aktivity přesahují 40 minut, doplňujte

nejen vodu a minerální látky prostřednictvím slabě a středně mineralizovaných
vod, ale také energii. Možným doplňkem
pitného režimu jsou proto i mírně slazené
minerálky, případně izotonický nebo v teplém období hypotonický nápoj, který připravíte třeba smícháním teplého čaje ze
středně mineralizované vody s trochou
soli, medu a citronu. Pokračuje-li zátěž delší dobu, pravidelně každých 15 minut doplňujte minimálně 2 dcl tekutin. Můžete přidat i malou műsli tyčinku bez polevy. Po
skončení aktivity pak postupně vypijte alespoň půl litru, lépe však litr středně mineralizované vody s vyšším obsahem hořčíku
a draslíku (Magnesia, Mattoni, Korunní),
v případě výraznější námahy i speciální regenerační sportovní nápoj.
Velmi náročné aktivity jako rychlý běh
na běžkách, vysokohorská turistika, velmi intenzivní lyžování na těžkých svazích: Doplňovat vodu, minerální látky
i zdroje energie je v těchto případech velmi důležité. K tomu slouží izotonické
sportovní nápoje s přidanými cukry a také
silně mineralizované vody (Poděbradka,
Hanácká kyselka, Magnesia Extra). Ztráta
vody, minerálních látek a zároveň velká

spotřeba energie po delší dobu klade velké nároky na organizmus a je naprosto nezbytné doplňovat tekutiny i energii před
začátkem, v průběhu i po skončení zátěže.
U intenzivních sportovních činností hrozí
už po jedné až jedné a půl hodině takový
stupeň dehydratace, který může vyvolat
velmi těžkou únavu. Po dvou až třech hodinách může kombinace intenzivní sportovní zátěže a nedostatku tekutin ohrožovat zdraví. Ztráty tekutin se totiž mohou
pohybovat až okolo dvou litrů za hodinu.

Kolik toho vypít před,
během a po sportování?
Před zátěží – 2 hodiny před začátkem
zátěže 400 až 600 ml tekutin.
Během zátěže – doplňování ztrát tekutin
150 až 350 ml každých 15 až 20 minut.
Po zátěži – 450 až 675 ml tekutin na každý
0,5 kg ztráty tělesné váhy během zátěže.
Každodenní potřeba tekutin zdravého
člověka se pohybuje podle tělesné
hmotnosti okolo 2 litrů (30 až 35 ml na
1 kg optimální tělesné hmotnosti a den).
Řídí se optimální tělesnou hmotností,
nikoli aktuální.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE
SPECIÁLNÍ KOMERČNÍ PROJEKT

Blízká budoucnost
podle Vodafone:
internet na parkovišti
Chytrá parkoviště
odlehčí městům
Technologie úzkopásmového internetu
věcí (NB-IoT, z anglického Narrow
Band Internet of Things) propojující
různé stroje, přístroje a objekty slibuje
velkou budoucnost. Vodafone touto speciální sítí určenou pro přenos malých objemů dat na velké vzdálenosti pokrývá
již celou Českou republiku.
Obrovskou výhodou sítě NB-IoT je
dostupnost jejího signálu i na těžko přístupných místech, která se mohou nacházet dokonce i pod zemí a signál
NB-IoT projde i několika zdmi v řadě.

Ušetří čas a sníží
ekologickou zátěž
ve městech

Všechna města se dnes potýkají s nárůstem individuální automobilové dopravy a hledají řešení, jak ve městech
omezit ekologickou zátěž a vyřešit nedostatek parkovacích míst. Tuto situaci mohou znatelně vylepšit tzv. chytrá
parkoviště, která nabídnou online re-

INZERCE

Chytré parkování

Inteligentní plánování a využití
parkovacích ploch pro
provozovatele parkovišť.
■ Rezervace a platby online
prostřednictvím webového.
portálu nebo mobilní aplikace.
■ Vysoký stupeň zabezpečení sítě
NB-IoT.
■ Uživatelsky přívětivá mobilní
aplikace.

■

Tento koncept byl úspěšně
otestován a předveden odborné
veřejnosti na konferenci IDC IoT
Forum 2017. Vodafone ČR v
současné době buduje další pilotní
projekty chytrých parkovišť.

Vodafone řešení
na síti NB-IoT

Chytrá parkoviště mohou vyřešit nedostatek parkovacích míst a omezit ekologickou zátěž.
FOTO | SHUTTERSTOCK
zervaci přes webový portál či mobilní
aplikaci a zamezí tak zbytečnému provozu, který vzniká právě při hledání
parkovacího místa.

Majitelé, provozovatelé parkovišť
a parkovacích domů, ale i řidiči získají
přehled o volné kapacitě a vytížení
v různých časových obdobích.

Chytré parkoviště v každém okamžiku
přesně ví, kolik parkovacích míst je obsazeno a kolik je volných. Senzory připojené k NB-IoT síti odesílají informace o obsazenosti míst, která mohou
mít řidiči k dispozici v mobilní aplikaci nebo přímo v navigaci.
Společnost Vodafone navrhla koncept chytrého parkoviště s využitím
nové sítě NB-IoT. Základem technického řešení je senzor zabudovaný přímo na konkrétním parkovacím místě,
platforma pro sběr dat o obsazenosti
daných míst a aplikace pro Android či
iOS (případně webový portál). Rezervace konkrétního místa ve vybraném
parkovišti nebo parkovacím domě je
možné udělat v aplikaci ještě před příjezdem. Aplikace slouží také k zaplacení parkovného přesně podle délky
parkování.

HUDEBNÍ IMPULSY

33 (ne)Ztracených let
Nebylo to ztracených
33 let, může si říct
zpěvák Marek Ztracený,
který právě slaví
„Kristova léta“.
JOSEF VLČEK

L

oni v listopadu oslavil písničkář
Marek Ztracený deset let v českém showbyznysu. Do populární
hudby doslova vtrhnul výraznou baladou Ztrácíš v roce 2007 a v následujícím
roce se stal v Českém slavíku objevem
roku. Zůstal za ním i další nový talent,
který se tehdy objevil, Tomáš Klus.
Pianista, kytarista a zpěvák Miroslav
Slodičák, který si říká v souladu se
svým prvním hitem Marek Ztracený, patří spíše k nenápadným, ale ceněným autorským interpretům. Nejspíš bychom
ho mohli zařadit mezi romantiky typu
„láskou zkrocený bouřlivák“. Rozpoložení takového autora výstižně vyjadřují

slova jedné z jeho nejznámějších a nejupřímnějších písní Vlastní svět: „Jediný
důvod, proč se vracím, jsi ty, vracíš mě
zpátky do reality.“
Většina písničkářů a mladých popových hvězd, které se objevily v posledních letech, nepochází z Prahy. Platí to
i o Marku Ztraceném, který vyrazil do
světa showbyznysu ze šumavské Železné Rudy. Tam se narodil a je tam dodnes jeho domovská stanice. Není tedy
divu, že právě tady, konkrétně na sjezdovce na Špičáku, oslaví výjimečným
koncertem už 24. února 33. narozeniny.

Divočil, ale klid mu svědčí
Marek má na svém kontě čtyři alba. První, pojmenované podle jeho největšího
hitu, bylo v roce 2008 na naší scéně událostí roku. Jeho úspěch překvapil autora
i vydavatele, který stál o to, aby Ztracený co nejrychleji zúročil svůj dobrý výsledek dalším albem. Deska Pohledy do
duše se bohužel příliš nevydařila. Na
písničkách bylo znát, že vznikaly pod
tlakem a jsou šité horkou jehlou. Aby

ne. Po letech zpěvák přiznal, že
tehdy měl v repertoáru jen tolik písní, že mu jen tak tak
vystačily na jeho debut. Písničky na druhé album, jak
se říká, tahal až z paty.
V následujících letech se
Marek Ztracený snažil stabilizovat svůj osobní život, až
příliš rozvrácený rychlým úspěchem. Užívá si syna, který
hraje hokej, ale
také poctivě trénuje na bubny
a rád se vrací
i k přítelkyni
Marcele. Nově
získaná koncentrace mu dala
sílu ke třetímu
albu V opilosti,
na němž s jistou
smířlivostí bilancuje své alkoholem
a sexem prosycené období života. Zdá se, že klid-

nější rodinný způsob života mu vyhovuje. Album Pády z roku 2015, které
tuto éru zachycuje, patří k tomu nejlepšímu, co ve své kariéře vytvořil.
V posledních měsících to vypadá,
že rezignoval na dlouhohrající nosiče. Pro rádia i YouTube jen uvolňuje
zhruba každého půl roku jednu píseň
i s klipem. Poslední dvě se mu
výjimečně vydařily - jak
Vlastní svět, tak retro
melodie Léto 95 se
staly velkými rádiovými a internetovými hity. V klipu Léto 95 si zahrálo 14 českých
celebrit v čele
s Jiřím Bartoškou, Lucií Bílou
a Karlem Gottem. Pro toho Marek dokonce napsal
písničku, kterou už brzy
posluchači uslyší. Na
čerstvého třiatřicátníka
rozhodně slušné skóre.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Hudební kalendář: U Evy Pilarové
to byla s Nekonečným ohnivá show
| Písničku Mexico nahrála Eva Pilarová
sice už v roce 1973, ale pořádně „horko“ jí
s ní bylo i o více než dvě desetiletí později.
Když ji totiž v 90. letech nacvičovala pro
televizní silvestrovský pořad, málem kvůli
tomu u ní doma začalo hořet. Mohl za to
zpěvák Daniel Nekonečný. „Kde byl Dan,
tam byly ohně,“ zavzpomínala s úsměvem
Eva Pilarová na rádiu Český Impuls
AM 981. Písničku Mexico Dan Nekonečný, známý svou zálibou v ohnivých efektech, totiž „piloval“ u Evy Pilarové doma.
„Navíc jsme asi ještě tři neděle poté luxovali zlaté třpytky, které z Dana padaly,“
dodala Pilarová s tím, že třpytky pak ještě dlouho vyčesávali i z jejich kocoura.
„Ten Dana miloval, a tak byl také pozlacený,“ uzavřela.

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2
VyhrajTe
dárkový balíček k filmu Pračlověk!

SOUTĚŽní OTázka

Jak se JmenuJe hlavní hrdina filmu?
a) dug b) shaun c) Gromit
VyhráVají 3 soutěžící
Instrukce k soutěži:

Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na
adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu e-mailu
uveďte PRAčLOVĚk. Tři soutěžící se správnou odpovědí vyhrávají dárkový balíček
k ﬁlmu Pračlověk. Výherci budou kontaktováni e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí
cen najdete na www.5plus2.cz

Zpívej dál, všechnu tíhu sejmi z ramen
a v moři vyper do běla své šaty tropico,
zpívej dál jak z dálky řeky pramen,
víc než Mississippi zvuč a zpívej Mexico...
(Hudba: lidová, český text: Z. Borovec)
Yvonne Přenosilová přišla k písničce
Roň slzy omylem. Prozradí to příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý
program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

Protažení chrání
klouby i svaly
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Důsledné a správné protažení svalů,
šlach a kloubů ještě před tím, než se vrhnete do sportování, by mělo být pravidlem.
Přesto řada lidí, lyžaře nevyjímaje, právě
tuto přípravnou fázi podceňují. Výsledkem jsou pak minimálně namožené svaly
a klouby, v horším případě i zranění.
„Vykloubení a poškození úponu
a šlach bývá nejčastějším úrazem lyžařů.
Bohužel je to z velké části dáno nedostatečným rozcvičením ztuhlých svalů před
výkonem,“ potvrzuje Adnan Ahmetašević, hlavní fyzioterapeut Lékařského
domu Praha 7. Na zahřátí stačí 10 až
15 minut, které věnujete protažení hlezenních kloubů, kyčlí a bederní a krční páteře. „Ještě než nohy uzavřete do těsných lyžařských bot, prohýbejte je v kotnících.
Před nasazením lyží zakružte bedry na
obě strany a krk protáhněte s hlavou skloněnou k hrudníku,“ radí Ahmetašević.
Správné rozcvičení je samozřejmě pro
vaše klouby důležité nejen před lyžováním, ale v podstatě před jakoukoliv sportovní aktivitou. „Jako první byste se měli
zahřát, tím se všechny tkáně, tedy i kloubní, nastaví na správnou provozní teplotu,“

Capsicolle náplast

KAPSAICINOVÁ HŘEJIVÁ NÁPLAST
Složení kapsaicinové hřejivé náplasti
Hlavní účinnou složku hřejivé náplastí tvoří kapsaicin, přírodní látka
získávaná z vybraných druhů paprik. Kapsaicin patří mezi tradiční součásti indiánského léčitelství i moderní medicíny. Podporuje krevní
oběh, likviduje bakterie, zrychluje metabolismus a prohřívá pokožku.
Okamžitá a 100% přírodní pomoc při ztuhlosti zad, svalů i kloubů.
Jednoduše ji nalepíte na postižené místo a do 20 minut cítíte úlevu
a příjemné teplo, které trvá až 8 hodin.

Kapsaicinová náplast účinně a dlouhodobě pomáhá
při ztuhlosti
osti svalů a kloubů i svalové únavě
FOTO | SHUTTERSTOCK

souhlasí Kateřina Hollerová, trenérka
z Contours, a přidává další rady: „Dále by
měl následovat dynamický strečink a mobilizace kloubů, tedy pohyby ve všech
kloubech všemi jejich možnými směry.
To pomůže rozprostřít uvnitř kloubní tekutinu optimálně a rovnoměrně. Zároveň
se připraví na výkon i okolní tkáně, jako
šlachy, vazy a samozřejmě i svaly,“ popisuje. Ačkoliv je bolesti lepší předcházet,
když už se dostaví, tak mohou pomoci
speciální masti, které přinesou potřebnou
úlevu – ať už bolavým kloubům nebo třeba namoženým a unaveným svalům.
Přesto je potřeba mít na paměti, že
sportovat navzdory intenzivní bolesti se
nevyplácí a problém je potřeba konzultovat s lékařem.
(re)

Najdete nás
v lékárnách
BENU a Dr.Max
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SuperStar nově i s Knechtovou
Pěvecká show SuperStar
se v sobotu večer vrací
na obrazovky. S novou
moderátorkou i porotou,
v níž kromě „kata“
Pavola Habery usedla
také Katarína Knechtová.
ČR | Je to už necelých 15 let, kdy televizní
diváky poprvé upoutala soutěže Česko hledá SuperStar. Později se do pěveckého klání přidalo i Slovensko a další česko-slovenská řada oblíbeného pořadu odstartuje už
za pár hodin. Diváci se mohou těšit na tři
nové tváře v porotě – zpěváka kapely Monkey Bussines Matěje Rupperta, bývalého
soutěžícího SuperStar Bena Cristovaa a půvabnou zpěvačku Katarínu Knechtovou
známou i ze skupiny PEHA.
Zato veterán a „kat“ Pavol Habera zasedne v porotě už poosmé. „Alespoň jeden
v porotě by měl být takový, který přesně
řekne to, co si myslí lidé u obrazovek,“
říká o své role „kata“ mezi porotci. „Někteří lidé mají samozřejmě problém, když jim

říkáte pravdu,
ale já prostě
jen konstatuji
to, co vidím
a slyším, a snažím se nezmýlit,“ dodává.
To nováček
Katarína
Knechtová
chce být na pěvecké bojovníky milejší.
Katarína Knechtová „Budu se snaFOTO | TV NOVA žit být co nejvíce autentická a upřímná. Nechci lidem ubližovat, ale
naopak chci, aby se o sobě něco nového dozvěděli a třeba se podívali na svoje zpívání
z trochu jiného úhlu,“ vysvětluje zpěvačka. I Katarína ale už musela během castingů několik soutěžící „vykopnout“.
Jaké to je někomu říct, že nepostupuje?
„Na začátku je to velmi těžké a člověk to
prožívá velmi osobně. Ale je to show, jež
má určitá kritéria, která musíme dodržet.“
S dalšími členy poroty si Katarína padla
do noty. „Ben je naše sluníčko, je to jiná
generace, takže si všímá jiných záležitostí

a někdy upozorní na věci, které jsou pro
nás úplně nové. Jako celek jsme velmi
dobrá porota,“ dodává slovenská zpěvačka, která má Prahu, kde se klání uskuteční, ráda a navíc si pochvaluje české
pivo. Doprovod jí dělá francouzský
buldoček, fenka Kaja. Možná právě
proto, že je milovnicí psů, se během natáčení nepohodla s jedním
kočičím hercem, se kterým se
měla fotit. Kočka ji prostě pokousala a utekla.

Nová moderátorka
Hvězdou show bude
i nová moderátorka Jasmina Alagič. Sexy brunetka
s bosensko-maďarskými kořeny je populární zejména na Slovensku a má zkušenosti ve světě modelingu, dokonce byla finalistkou Miss
Universe Slovenska roku 2009. Ani ona
to nemá se zvířaty jednoduché. Když se
nedávno fotila na jedné slovenské farmě s kozlem, rohatému zvířeti se moc
nelíbila, což jí dal najevo pořádným
trknutím. Nebohá moderátorka skon(jos)
čila s rozbitou hlavou.

Moderátorka
Jasmina
Alagič

INZERCE

Katka 41

3+1

7 223 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Objednávejte
+420 377 825 782

Z DAR M A

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. února 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.00 Lišákoviny 6.10 Oggy a Škodíci VI (12, 13)
6.30 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (16)
6.55 Kačeří příběhy (77, 78) 7.45 Lví hlídka
(12) 8.05 Tři pírka. Rodinný film (N, 2015) 9.20
Popelka v teniskách. Rodinný film (USA, 2016)
11.10 Koření 12.05 Volejte Novu 12.45 Rady
ptáka Loskutáka 14.00 Víkend 15.00 Život
s Helenou. Komedie (USA, 2004). Režie
G. Marshall 17.20 Hledá se Nemo. Animovaný
film (USA, 2003) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.25 Nexo Knights III (2) 6.55 Chlupatá rota
(22) 7.25 Jen počkej, zajíci! 7.55 M.A.S.H (75)
8.25 Autosalon 9.35 Prima Partička 10.45
Pevnost Boyard 12.20 Mordparta II (5) 13.45
Ano, šéfe! 14.50 Vraždy v Midsomeru VIII.
Krimiseriál (VB, 2005) 16.55 Vdaná snoubenka. Romantická komedie (USA/Irs., 2008).
Hrají: U. Thurmanová, C. Firth, J. D. Morgan,
S. Shepard a další. Režie G. Dunne 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.05 Soudní síň 6.50 Poldové v akci

SOUTĚŽ

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Sněhurka 7.45
Gejzír 8.15 Panství Downton VI 9.30 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Putování
za měsíční nitkou 13.55 Kmotři z blat 14.30
Konec starých časů 16.05 Neobyčejné životy
17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.40 Branky, body, vteřiny

PES RO(C)KU

síň 7.35 Holka k sežrání 9.40 Interaktivní teleshopping 10.40 Smrtící hora 12.30 Případ pro zvláštní
skupinu (2/6), krimiseriál (ČR, 1989) 13.50 Zralé
víno, komedie (ČR, 1981) 15.55 Nová zahrada 17.00
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Vyjednávačka, akční film (Jap., 2010)

ÚTERÝ 6.30 Noviny 7.05 Soudní síň 8.05

NEDĚLE |15:05

20.20 SuperStar
22.10 Muž z oceli
Akční fantasy film
(USA/Kan./VB, 2013). Hrají
H. Cavill, A. Adamsová, R. Crowe,
D. Laneová. Režie Z. Snyder
0.50 Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg., 2013)
2.25 Námořní vyšetřovací služba VI
3.05 Krok za krokem V (2)
3.35 Áčko
4.15 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

20.15 Polda III (4)
Čeština pro začátečníky.
Krimiseriál (ČR, 2018)
21.30 Kartel smrti
Akční film (USA, 2016). Hrají
S. Seagal, L. Goss, G. St-Pierre
a další. Režie K. Waxman
23.40 Památkáři
Dobrodružný film (USA, 2014)
2.00 Vraždy v Midsomeru VIII
Šestý smysl
4.05 Zásnuby naruby
Romantická komedie (N, 2015)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.00 Kurýr (9) 8.00 Minority Report (2) 8.55 Top
Gear 2009 10.10 Re-play 10.45 Pevnost Boyard II
(5, 6) 12.50 Futurama II (9) 13.20 Simpsonovi VII
(25) 13.50 Simpsonovi VIII (1) 14.15 COOLfeed
14.25 Simpsonovi VIII (2, 3) 15.25 Futurama II (10)
15.50 Loch Ness 17.55 Simpsonovi VIII (4, 5) 18.55
Simpsonovi VIII (6) 19.30 Simpsonovi VIII (7)
20.00 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 22.10
Černočerná tma 0.20 Grimm V (19)

6.30 Ničitel 8.25 Mentalista VI (20, 21) 10.05
Sherlock Holmes: Jak prosté (1, 2) 12.25 Stůj, nebo
maminka vystřelí, komedie (USA, 1992) 14.05 Bolt:
Pes pro každý případ, animovaný film (USA, 2008)
15.50 Blesk z čistého nebe, komedie (USA, 2012)
17.35 Lovci pokladů, dobrodružný film (USA, 2004)
20.00 Kód Enigmy, drama (VB/USA, 2014) 22.15
Big Lebowski, komedie (USA, 1998) 0.35
Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

7.10 Nexo Knights III (2) 7.35 Chlupatá rota (22)
8.00 Polední zprávy 8.05 Odpolední zprávy 8.20
Zprávy FTV Prima 9.35 Vítejte doma VI (27) 10.35
Mňam aneb Prima vařečka 11.05 Vítejte doma VI
(28) 12.10 Karate Kid 14.50 Souboj o poklad
z Yankee Zephyru 17.15 Pí a jeho život 20.00
Daleko od hlučícího davu, romantické drama
(VB/USA, 2015) 22.30 Hydra: Krvelačná bestie,
sci-fi film (USA, 2009) 0.30 Černočerná tma

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.40 Soudní

PONDĚLÍ 6.45 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
8.00 Experti 8.55 Rodinné záležitosti 10.00 Ve
jménu zákona 11.00 Panelák 11.50 Nákupní maniačky 13.00 Divocí koně II 14.00 Soudní síň 17.05
Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zralé víno 22.25
Holka k sežrání 0.25 Ve jménu zákona (113/131)

Pes, který zpívá, nekouše

20.00 Tajemství těla
21.10 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Sluha Jeho Veličenstva
Historické drama (Rus., 2007)
1.10 Banánové rybičky
1.45 Diskodrom 2007
2.30 Žiješ jenom 2x
3.00 Sama doma
4.30 Na forbíně TM
5.10 V kondici

7.50 Soudní síň – cz 8.40 Interaktivní teleshopping
9.40 Jmenuji se Jerry, komedie (USA, 2009) 11.50
Dnes v jednom domě (2/9) 13.45 Vlci (15, 16) 15.45
Soudní síň 16.50 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu (2/6),
krimiseriál (ČR, 1989) 21.45 Česko Slovensko má
talent 2 23.45 Bučkovi – slunce, seno, vesnice

Poldové v akci 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Ve jménu
zákona 11.00 Panelák 11.50 Nákupní maniačky
12.50 Divocí koně II 14.00 Soudní síň 17.05 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Smrtící hora 22.20 Vlci 23.25
Dr. Stefan Frank 0.25 Ve jménu zákona (114/131)

STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 10.00 Ve jménu zákona 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Divocí koně II 14.00
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 2 22.20 Dr. Ludsky
23.30 Dr. Stefan Frank 0.30 Ve jménu zákona
ČTVRTEK 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –

cz 10.00 Ve jménu zákona 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Divocí koně II 14.00
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Mé
potrhlé já 22.10 Vlci (18) 23.05 Dr. Stefan Frank
(93) 0.10 Ve jménu zákona (116/131)

PÁTEK 7.45 Poldové v akci 8.45 Soudní síň – cz

9.40 Ve jménu zákona 10.45 Panelák 11.35
Nákupní maniačky 12.40 Zoo 15.05 Soudní síň
17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (3/9) 22.10 Bučkovi 3 23.30 Dr. Stefan
Frank (94) 0.30 Ve jménu zákona (117/131)
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ČÍSLO 208

neděle 25. února 2018
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.30
15.35
17.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.40
19.57
20.00
20.15
21.30
22.24
22.25
23.55
1.40

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.35 Konec
časů
8.10
Úsměvy
starých
Svatopluka Beneše 8.50 Polopatě
9.40 Dnes před 70 lety 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (8/13)

6.00 Lišákoviny
6.10 Oggy a Škodíci VI (14)
6.25 Milesova
vesmírná dobrodružství (29)
6.50 Kačeří příběhy (79, 80)
7.40 Lví hlídka (13)
8.00 Král Drozdí brada
Pohádka (N, 2008)
9.15 Robinsonův ostrov II (5)
10.15 Robinsonův ostrov II (6)
11.15 Svatba mého nejlepšího přítele
Romantická komedie (USA, 1997)
13.25 Báječný svět shopaholiků
Komedie (USA, 2009)
15.30 Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
17.20 Baby Máma
Komedie (USA, 2008)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Dáma a Král (11)
Jak ukrást Rembrandta
21.35 Střepiny
22.10 Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
0.25 Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
2.10 Kriminálka Las Vegas IV (17)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O spanilé Jašince
O princi Truhlíkovi
Dvanáct měsíčků
Dnes před 70 lety
Zdivočelá země (1/45)
Dnes před 70 lety
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Masaryk (1/2)
Dnes před 70 lety
Výsledky losování Šťastných 10
105% alibi
Mladý Montalbano II
Manéž Bolka Polívky

Prima
6.25
6.55
7.20
7.55
8.55
9.30
11.00
11.55
12.50
13.30
14.45
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

0.55
2.00
4.05

Nexo Knights III (3)
Chlupatá rota (23)
M.A.S.H (76)
Přírodní vesmír (13)
Prima ZOOM Svět
1890 (8)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VIII
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Křivdy z minulosti
Thriller (USA, 2015). Hrají
J. Bateman, R. Hallová a další.
Režie J. Edgerton
Přírodní vesmír (13)
Vraždy v Midsomeru VIII
Tajemný sklep
Sestra v ohrožení
Thriller (Kan., 2012)

Nova Cinema
6.20 Blesk z čistého nebe 8.05 Bolt: Pes pro každý
případ 10.15 Život s Helenou 12.30 Kód Enigmy,
drama (VB/USA, 2014) 14.45 Pohřešovaní III
(12-14) 17.25 Muž z oceli 20.00 Hancock, akční fantasy film (USA, 2008) 21.45 Swordfish: Operace
Hacker, akční film (USA, 2001) 23.40 Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg., 2013)

Prima cool
9.10 Top Gear 2009 10.25 Těžká dřina 10.55
Pevnost Boyard II (7, 8) 13.10 Futurama II (10) 13.40
Simpsonovi VIII (4, 5) 14.35 COOLfeed 14.45
Simpsonovi VIII (6, 7) 15.45 Futurama II (11) 16.15
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 17.55
Simpsonovi VIII (8-10) 19.30 Simpsonovi VIII (11)
20.00 Liga výjimečných 22.30 Exorcista (7) 23.25
Vikingové (8) 0.20 Grimm V (20)

Prima Max
8.05 Nexo Knights III (3) 8.30 Chlupatá rota (23)
8.55 Zprávy FTV Prima 10.15 Vítejte doma VI (28)
11.05 Mňam aneb Prima vařečka 11.35 Vítejte doma
VI (29) 12.40 Pí a jeho život 15.20 Daleko od hlučícího davu 17.55 Holka z předměstí, romantická
komedie (USA, 2007) 20.00 Dost, thriller (USA,
2002) 22.25 Kartel smrti, akční film (USA, 2016)
0.30 Křivdy z minulosti, thriller (USA, 2015)

pondělí 26. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(8/10) 10.15 Prémie 10.30 Po stopách hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Košile
14.25 105% alibi
Krimidrama (ČR, 1959)
15.55 To je vražda, napsala
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 (8/22)
21.05 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Ve jménu vlasti VI
0.30 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3410)
Dáma a Král (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (152)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3411)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (32)
Vražda na objednávku
Robinsonův ostrov II (7)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (10)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
1.10
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (4)
Chlupatá rota (24)
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (19)
Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (77)
Jak se staví sen – extra
Proroctví z temnot
Thriller (USA, 2002)
Policie v akci
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)

5.05 Ničitel 6.40 Stůj, nebo maminka vystřelí 8.10
Tři pírka 9.20 Kód Enigmy 12.00 Popelka v teniskách 14.05 Hancock 15.45 Lovci pokladů 18.10
Hledá se Nemo, animovaný film (USA/Austr., 2003)
20.00 3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové,
drama (N, 2013) 22.15 Tichý nepřítel, thriller (USA,
1997) 0.25 Swordfish: Operace Hacker

Prima cool
10.50 Top Gear 2009 12.05 Futurama II 12.35
Simpsonovi VIII 3.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi
VIII 14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama
II 16.05 Americký chopper IV 17.05 Top Gear 2009
18.15 Simpsonovi VIII 20.15 Teorie velkého třesku XI
20.50 Simpsonovi XXIX 21.20 Teorie velkého třesku VIII 22.15 Prima Partička 23.20 Americký chopper IV (16) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.05 Nexo Knights III (4) 9.30 Chlupatá rota (24)
9.55 Zprávy FTV Prima 11.15 Vítejte doma VI (29)
12.15 Mňam aneb Prima vařečka 12.45 Vítejte doma
VI (30) 13.40 Holka z předměstí 15.45 Liga výjimečných 18.10 Falešná snoubenka, romantický film
(USA, 2016) 20.00 Pařmeni, komedie (Austr., 2011)
22.05 Temná zákoutí, horor (USA/VB, 2006) 0.05
Dost, thriller (USA, 2002)

úterý 27. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Profíci 10.20 Žena v trysku století 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Z Divadélka pod věží
15.00 Doktor Martin
15.50 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Díky za každé nové ráno
Komedie (ČR, 1994)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.35 Taggart
0.45 AZ-kvíz
1.10 Prémie
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.35
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3411)
Specialisté (32)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (153)
Mentalista VII (2)
Mentalista VII (3)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3412)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (795)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (11)
Mentalista VII (2)
Mentalista VII (3)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (5)
Chlupatá rota (25)
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (20)
Doktor z hor: Nové příběhy V (11)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (81)
Mordparta II (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián

5.05 Blesk z čistého nebe 6.30 Popelka v teniskách
8.15 Mentalista VI (22) 9.10 Mentalista VII (1) 10.05
Hancock 12.10 Hledá se Nemo 14.25 Síly temna
16.10 Svatba mého nejlepšího přítele 18.10 Baby
Máma 20.00 Pozdravy ze spermabanky, komedie
(USA, 2013) 22.00 Odplata Wyatta Earpa, western
(USA, 2012) 23.50 Česká spojka

Prima cool
11.20 Teorie velkého třesku XI 11.45 Simpsonovi
XXIX 12.15 Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi VIII 14.50 Teorie velkého třesku VIII 15.45 Futurama II 16.05 Americký
chopper IV 17.05 Top Gear 2009 18.15 Simpsonovi
VIII 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří 21.20
Teorie velkého třesku VIII (20, 21) 22.20 Partička
23.10 Americký chopper IV (17) 0.10 Partička

Prima Max
9.05 Nexo Knights III (5) 9.35 Chlupatá rota (25)
10.00 Polední zprávy 10.05 Odpolední zprávy
10.20 Zprávy FTV Prima 11.35 Vítejte doma VI (30)
12.30 Mňam aneb Prima vařečka 13.05 Vítejte
doma VI (31) 14.00 Falešná snoubenka 15.55 Holka
z předměstí 18.05 Vdaná snoubenka 20.00 Růžový
panter znovu zasahuje, komedie (VB, 1976) 22.15
Buď v klidu 0.45 Temná zákoutí

středa 28. února 2018
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
15.55 To je vražda, napsala
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
20.05 Inspektor Max (2/13)
Výlet. Krimiseriál (ČR/SR, 2018)
21.05 Cirkus Bukowsky (8/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Columbo
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
1.00 Hobby naší doby
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
0.35
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3412)
Ordinace v růžové zahradě 2 (795)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (154)
Mentalista VII (4)
Mentalista VII (5)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3413)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Robinsonův ostrov II (8)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (12)
Mentalista VII (4)
Mentalista VII (5)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (6)
Chlupatá rota (26)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Milostná rošáda
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (21)
Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (78)
Show Jana Krause
Polda III (4)
Policie v akci
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Rosamunde Pilcherová:
Milostná rošáda

6.05 Mentalista VII (2, 3) 7.50 Pohřešovaní III
(12-14) 10.30 Král Drozdí brada 12.05 Svatba mého
nejlepšího přítele 14.25 Báječný svět shopaholiků
16.20 Pozdravy ze spermabanky 18.15
Spravedlnost pro Natalee Hollowayovou 20.00
Zápisník jedné lásky 22.25 Volte mě! 0.05 Odplata
Wyatta Earpa, western (USA, 2012)

Prima cool
9.35 Americký chopper IV 10.45 Top Gear speciál:
Když se nedaří 11.50 Futurama II 12.20 Simpsonovi
VIII 13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VIII 14.25
Teorie velkého třesku VIII 15.15 Futurama II 5.45
Americký chopper IV 16.40 Top Gear 2009 18.15
Simpsonovi VIII 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku VIII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper IV 0.05 Partička

Prima Max
8.15 Nexo Knights III (6) 8.45 Chlupatá rota (26)
9.15 Polední zprávy 9.20 Odpolední zprávy 9.35
Zprávy FTV Prima 10.50 Vítejte doma VI (31) 11.40
Mňam aneb Prima vařečka 12.10 Vítejte doma VII
(1) 13.15 Vdaná snoubenka 15.05 Růžový panter
znovu zasahuje 17.20 Kohout na víně 2 20.00
Deset malých černoušků (2/2) 22.05 Muž s cejchem smrti 23.55 Buď v klidu

čtvrtek 1. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.55 F. L. Věk (8/13) 10.45
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Z Divadélka pod věží
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Céčka. Seriál (ČR, 2009-2013)
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.00 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
0.55
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3413)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (155)
Mentalista VII (6)
Mentalista VII (7)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3414)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (796)
Prásk!
Společnost hrdinů
Válečný film (USA, 2013)
Mentalista VII (6)
Mentalista VII (7)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (5, 6)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (7)
Mstitel Blade (1)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (22)
Doktor z hor: Nové příběhy V (13)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (82)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Rosamunde Pilcherová: Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996)

5.10 Pohřešovaní III (13, 14) 6.40 Návrat do divočiny 7.25 Mentalista VII (4, 5) 9.05 Spravedlnost pro
Natalee Hollowayovou 11.10 Báječný svět shopaholiků 13.25 Angie 15.25 Zápisník jedné lásky 17.40
Vítězství 20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté (3),
krimiseriál (USA, 2012) 20.55 Sherlock Holmes: Jak
prosté (4) 21.50 Tequila Sunrise 0.05 Volte mě!

Prima cool
11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15
Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.40 COOLfeed
13.50 Simpsonovi VIII 14.50 Teorie velkého třesku
VIII 15.40 Futurama II 16.00 Americký chopper IV
17.00 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VIII 19.15
Simpsonovi IX 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VIII 21.50 Teorie velkého třesku IX 22.20
Přímý zásah 0.20 Americký chopper IV (19)

Prima Max
8.35 Nexo Knights III (7) 9.05 Mstitel Blade (1) 9.30
Polední zprávy 9.35 Odpolední zprávy 9.50 Zprávy
FTV Prima 11.10 Vítejte doma VII (1) 12.00 Mňam
aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte doma VII (2)
13.35 Kohout na víně 2 16.10 Sestra v ohrožení
18.05 Mythica: Hledání hrdinů 20.00 Rozpuštěný
a vypuštěný, komedie (ČR, 1984) 21.40 Válka
Roseových 0.10 Muž s cejchem smrti

pátek 2. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.35 Spáč 10.50
Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Radovan
Lukavský
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (26/39)
Slavnost. Krimiseriál (ČR, 2003)
21.30 13. komnata Kateřiny Englichové
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X
0.30 AZ-kvíz
0.55 Bolkoviny

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
0.50
1.40
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3414)
Ordinace v růžové zahradě 2 (796)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (156)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3415)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
Nic nás nerozdělí
Drama (USA/Šp., 2012)
Mentalista VII (8)
Mentalista VII (9)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (7)

6.10
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
0.45
1.45
2.45
3.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights III (8)
Mstitel Blade (2)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Návrat do ráje
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (23)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (9)
Smutná oslava
Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010)
Policie v akci
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)

5.20 Vítězství 7.30 Mentalista VII (6, 7) 9.10 Cesta
za vítězstvím 11.45 Zápisník jedné lásky 14.20
Madisonské mosty 16.45 Sherlock Holmes: Jak
prosté (3, 4) 18.35 College Road Trip 20.00
Lovecká sezona, animovaný film (USA, 2006)
21.30 Pravda o Charliem, mysteriózní thriller
(USA/N, 2002) 23.25 Společnost hrdinů

Prima cool
10.00 Americký chopper IV 11.05 Autosalon 12.15
Futurama II 12.45 Simpsonovi VIII 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi IX 14.45 Teorie velkého třesku
VIII 15.15 Teorie velkého třesku IX 5.40 Futurama II
16.05 Americký chopper IV 17.00 Top Gear 2010
18.15 Simpsonovi IX 18.45 Simpsonovi IX 20.15 Ve
jménu krále 22.45 Behemot: Bestie z podzemí
0.40 Americký chopper IV (20)

Prima Max
9.15 Nexo Knights III (8) 9.45 Mstitel Blade (2) 10.15
Polední zprávy 10.20 Odpolední zprávy 10.35
Zprávy FTV Prima 11.50 Vítejte doma VII (2) 12.45
Mňam aneb Prima vařečka 13.20 Vítejte doma VII
(3) 14.15 Mythica: Hledání hrdinů 16.15 Láska s vůní
sušenek 18.10 Zaprášená tajemství, krimifilm (USA,
2013) 20.00 Doktor Živago, drama (USA, 1965)
0.10 Přímý zásah, akční film (USA/Kan., 2004)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Michal Poláček (24)

Pracoval jako vedoucí
uzenin a lahůdek, prodavač v elektru a operátor, momentálně je
nezaměstnaný. Michal
je zadaný a má přítelkyni. Bydlí v Mostě.
Kdyby uspěl, za vyhrané peníze by odjel na dovolenou. Mezi jeho oblíbená
jídla patří svíčková. Nesnáší koprovou
omáčku, játra, nemusí sladká jídla.

Úterý: Lukáš Gábor (30)

Pracoval jako zedník a
dělník, nyní je nezaměstnaný. S partnerkou jsou spolu už patnáct let a mají pět dětí.
Žijí v Chomutově. Pokud by zvítězil, tak by
zařídil a dovybavil pokojíčky svým dětem. Jeho koníčkem jsou auta, ze starého prý umí udělat pořádný vůz. Mezi
jeho oblíbená jídla patří domácí slepičí
polévka a pikantní guláš. Nesnáší mořské plody a nikdy by nesnědl brouky.

Středa: Eva Kotěrová (27)

Stará se o PR a marketing ve fotbalovém klubu a je instruktorkou
fitness. Je vdaná, žije
v Ústí nad Labem,
předtím působili ve fotbale v Košicích, manžel je profesionální sportovec. Chce na
vlastní kůži vyzkoušet průběh soutěže a
pokusit se vyhrát. Miluje steak se šťouchanými brambory s cibulkou a slaninou. Nesnáší mozeček a vnitřnosti, moc
nemusí mák a nikdy by nesnědla hmyz.

Čtvrtek: Michaela Horáčková (29)

Je na mateřské dovolené a žije ve šťastné pětičlenné rodinně v
bytě v Mostě. Pokud
vyhraje, bude s rodinou cestovat. Nejvíc
času momentálně věnuje svým dětem. Mezi oblíbená jídla
řadí maso a zeleninu. Nesnáší ledvinky
a mořské plody. Svou účast bere jako
zpestření mateřské dovolené.

Česká republika

Mezi pány se to přiostří
Severní vítr je krutý…
Prostíráme v Ústeckém
kraji, kde život není
úplně jednoduchý.
ČR | Všichni soutěžící pořadu Prostřeno! bydlí v panelácích, tak typických
pro severočeský region. Kdo si odnese
hlavní výhru 60 tisíc korun? A kdo
bude divákům nejsympatičtější a získá
odměnu 10 tisíc korun? Zcela určitě se
ale ze stejné částky bude radovat i jeden
z hlasujících diváků. Sledujte další Prostřeno! a hlasujte každý všední den.
Michal je vyučený kuchař, ale nikdy
se tou profesí neživil. V pondělí připraví chutnou moderní večeři. Vepřová panenka na houbovém ragú se šťouchaným bramborem se mu moc povede.
Lukáš doma prý vaří často, hlavně oblíbený guláš. V úterý ale riskuje s jídly,
s nimiž nemá moc zkušeností. Předkrm
plněný šunkou, sýrem a houbami je navrchu suchý a uvnitř syrový, Lukáš ještě na své chyby soupeře upozorňuje. A
hlavně nestíhá… V kuchyni má velký
skluz, vstává od malého stolu, kam se
už sám skoro nevejde, ještě před tím,
než ostatní dojedí. Je to neslušné, jenže
on má v kuchyni pořád fůru práce. Jak
se Lukášovi výhra vzdaluje a kritika
sílí, vytrácí se hostitelova nálada.

Prostředek týdne patří Evě, která spojila svůj život s fotbalem. V Ústí nad Labem nežijí s manželem dlouho, její byt
je proto trochu strohý. Ale přesto je to
po včerejšku u Evy oáza pohody. Tu ale
naruší podmračený a zamlklý Lukáš,
který dorazí jako poslední. Vypije si to
hostitelka za ostatní? Docela dobře dopadne tomatová polévka s parmazánem, i když Lukáš se diví, že chutná
jako rajská. To rozesměje Michala a je
zase oheň na střeše.
Brunetka Míša by ráda vyhrála. Co
pro to ve čtvrtek udělá? Začne kuřecím
koktejlem s opečeným toustem, předkrm podává v mističkách. Úspěch bude
mít marinovaná krkovička se smetanovými brambory, kterým dodá říz jarní ci-

bulka. U stolu se opět chytnou Michal s
Lukášem, kterému vadí, že se mu mladík vysmívá, ale hostitelka si svůj večer
zkazit nenechá.
Blondýnka Míša už ví, že hosté mají
mlsné jazýčky, a Lukáš, který si myslí,
že ostatní taktizují, taktizuje nejvíc
sám. Míša v pátek naservíruje domácí
paštiku se salátem s brusinkovým přelivem i vepřovou panenku v kabátku.
Hlavní chod je ale sušší. Při zábavě se
rozhoří diskuze hlavně mezi pány.
Bude se hrát na pravdu a debata se docela přiostří.
Vyhraje ten nejlepší? A co tomu řeknou ostatní soutěžící? Dívejte se na Prostřeno! každý všední den od 17.50 hodin a bodujte.
(duc)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Předkrm: Kapsa z listového těsta
Ingredience: 500 g listového těsta, plátky šunky, plátky sýra, červená paprika,
cherry rajčata, koření podle libosti, 1 vejce (na potření). Postup: Listové těsto
rozválíme, položíme na něj plátky šunky, sýra, přidáme pokrájenou papriku a
cherry rajčata, okořeníme a zabalíme
jako štrúdl. Potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme 20 minut při 150 °C.
Hlavní chod: Marinovaná krkovička,
smetanové brambory

Pátek: Michaela Akuninová (30)

Vyučila se jako krejčová. Pak si udělala kurz
na nehtovou modeláž
a této profesi se věnovala deset let. Také
pracovala ve firmě na
výrobu elektromotorů.
Nyní je na mateřské dovolené. Je rozvedená a z manželství má sedmiletá dvojčata – holčičky, se současným přítelem
má sedmiměsíčního chlapečka. Až na
pár výjimek má ráda vše, moc jí chutná
svíčková. Nesnáší kopr a rozinky. Doufá, že se naučí něco nového, těší se na
zajímavé lidi a zkušenosti, které jí celý
týden přinese.

Brunetka Míša (vzadu uprostřed) se v kuchyni pohybuje s jistotou a grácií,
přesto se ale bojí ukřivděného a vztahovačného Lukáše.
FOTO | FTV PRIMA

Aby mělo maso dobrou chuť a bylo měkké, si hostitelka pojistila tím, že vepřové naložila do kořeněné marinády. A vyšlo to, podařila se i příloha s jarní cibulkou… Ingredience: 1 kg krkovice,
1 kg brambor, 250 ml smetany (33 %),
svazek jarní cibule. Marináda: 8 lžic
oleje, 4 lžíce kečupu, grilovací koření,
1 lžíce sójové omáčky, 4 stroužky česne-

ku, 1 lžíce hořčice, pepř, špetka soli. Postup: Maso nakrájíme na plátky a naložíme je do připravené marinády. Krkovičku necháme alespoň dvě hodiny odležet v chladu, nejlépe přes noc. Maso
dáme na grilovací pánev a z každé strany opékáme tři minuty. Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky a osolíme. Naskládáme je do máslem vymazaného pekáče, posypeme nakrájenou jarní cibulkou, zalijeme smetanou a přikryjeme. Dáme do trouby vyhřáté na
200 °C a pečeme aspoň 50 minut. Můžeme podávat s lehkým salátkem.
Dezert: Čokoládové cupcakes
Se sladkou tečkou si hostitelka vyhrála.
Vršek ozdobila jedlým papírem s logem
Prostřeno!. Ingredience: 80 g rozpuštěného másla, 250 g hladké mouky, vanilkový cukr, 100 g cukru, 3 lžíce kakaa,
200 ml vlažného mléka, půl prášku do
pečiva, 1 lžička jedlé sody, 2 vejce, nutella, fondán, čokoládová pomazánka z
lískových oříšků, fixátor z cukru na jedlý papír, ozdoby z jedlého papíru. Vanilková omáčka: 250 ml smetany, 3 žloutky, 1,5 lžíce cukru, 1 vanilkový lusk.
Postup: Mouku smícháme s práškem
do pečiva, jedlou sodou, kakaem, přidáme oba cukry a promícháme, přidáme
obě celá vejce, mléko, máslo a vypracu-

jeme těsto. Košíčky na muffiny naplníme do třetiny těstem, přidáme vrchovatou lžíci čokoládové pomazánky z lískových oříšků a zase přidáme lžíci těsta
tak, aby byly košíčky plné do dvou třetin. Pečeme dvacet minut na 180 °C.

Fondán rozválíme a vykrájíme kolečka
ve velikosti ozdob z jedlého papíru. Kolečko potřeme fixátorem z cukru, přilepíme ozdobu z jedlého papíru a papír
znovu potřeme fixátorem. Vychladlé
muffiny potřeme čokoládovou pomazánkou z lískových oříšků a na ni přilepíme ozdoby z fondánu a papíru. Smetanu dáme do rendlíku společně s cukrem
a zrníčky vyškrábnutými z vanilkového
lusku. Jakmile začne smetana probublávat, sundáme z plotny a opatrně zašleháme žloutky. Pak vrátíme na plotnu a mícháme do zhoustnutí. Cupcakes servírujeme s omáčkou a ozdobené ovocem.

INZERCE

Zemědělci mohou
využívat dotaci
v rámci vedlejší činnosti i na stavební stroje

I

letos se mohou zemědělci ucházet
o čerpání dotací. V rámci Programu
rozvoje venkova investuje Státní zemědělský investiční fond i do podnikatelských vedlejších, nezemědělských
činností. Programem jsou podporovány ekonomické aktivity, díky kterým
dochází k diverziﬁkaci příjmů zemědělských podnikatelů, k vytváření nových
pracovních pozic a k posilování ekonomického potenciálu venkovských
oblastí. Jedná se například o oblasti
stavebního průmyslu, zpracovatelského průmyslu nebo maloobchodu. Dotaci mohou podnikatelé využít například i na nákup stavebních strojů.
Stavební stroj pro vedlejší činnost si
pořídil i zemědělský podnikatel pan
Vladislav Voldřich, a to v kombinaci s harvesterovou hlavicí pro těžbu
dřeva. „Jde o kombinaci klasického
pásového rypadla CASE Construction
CX80C využívaného ve stavebnictví
a harvesterové hlavice. Začal jsem kromě farmářství podnikat také v lesnictví
a soukromníci mě oslovovali, zda bych

mohl zařídit probírkové zásahy v jejich
lese. Stroj jsem se tedy rozhodl pořídit,
abych pročištění lesních ploch mohl
nabízet,“ vysvětluje Voldřich. Kromě
této služby využívá rypadlo s hlavicí
i na svých 25 hektarech lesa. Přesto pro
něj probírky v okolí Stach znamenají
pouze doplňkovou činnost. Jeho hlavní aktivita je spojena s rodinnou zemědělskou farmou zaměřující se na chov
masného skotu.
Zákazníky pana Voldřicha jsou vlastníci lesů, kteří se musí řídit lesními
hospodářskými osnovami. Ty jim napovídají, jaké zásahy mají na lesní ploše provést. Její majitel po konzultaci
s odborným lesním hospodářem zadá
Voldřichovi práci. „Obvykle dřevo vytěžíme, vyvezeme ho a zařídíme jeho
prodej,“ přibližuje celý proces Voldřich, který ve farmářství podniká od
roku 1992.
Podobný stroj, který v okolí nikdo
jiný nevlastní, si však mohl opatřit jen
díky individuálnímu zákaznickému
přístupu ﬁrmy UNIAGRA CZ, od které

vyžadoval záruku funkčnosti. „Oslovili
jsme i jiné ﬁrmy, avšak tento stroj nejlépe vyhověl kombinaci s harvesterovou hlavicí, do čehož se ostatním příliš nechtělo. Společně s dodavatelem
hlavice se poté tato ﬁrma zavázala
k tomu, že bude stroj plně funkční. Ze
začátku bylo potřeba funkčnost ještě
technicky doladit, ale po spolupráci
obou ﬁrem nyní všechno funguje, jak
má, tudíž jsem spokojený,“ pokračuje
farmář.
Speciálně upravený stroj byl pro zákazníka Voldřicha cenově přijatelnější
než klasický kolový harvestor, který je
využíván k obdobným účelům. „Neměl jsem možnost si před pořízením
stroje ten stejný jinde prohlédnout.
Proto byl risk investovat do něj namísto harvestoru, u kterého byla funkčnost jistá. I díky příznivější ceně jsem
se však rozhodl pro pásové rypadlo
s hlavicí, které se nyní výrazně přibližuje výkonnosti kolového harvestoru,“
uzavírá Vladislav Voldřich.
www.agrotecservis.cz
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Volkswagen Transporter T5 2.0...

Fiat Ducato 130 MJET MAXI KLIMA
TOP

BMW Řada 3 318...

Tachometr 279 000 km

Vyrobeno

Tachometr 158 000 km

Palivo

diesel

Tachometr 82 000 km

Palivo

benzín

Cena

295 000 Kč

Palivo

diesel

Cena

115 000 Kč

Cena

398 090 Kč

Vyrobeno

2012

AF CARS
312 680 456
www.afcars.cz

2015

Dodávky Brno s.r.o.
773 775 770 | www.dodavkybrno.cz

Vyrobeno

2003

AUTO JUKA
608 081 843
www.autojuka.cz

Středočeský kraj
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Jeden svět letos už podvacáté
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
o lidských právech se
bude konat od 5. do 14.
března v Praze a
následně v 36 dalších
městech.
EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Více než 110 filmů, bezbariérové projekce, koncerty, besedy a řada
novinek. To vše přinese 20. ročník festivalu Jeden svět. V Praze se bude odehrávat na desítce míst. Filmy jsou rozdělené do programových kategorií. Některé
jsou již divákům známé z minulých ročníků, jiné jsou nové. Mezi nimi je i kategorie Americana, která se zaměří na
osobnost Donalda Trumpa, rasovou nesnášenlivost, úlohu policie v systému
nebo práva indiánů. Letošní ročník vybízí k aktualizaci systému. Nejen počítačové systémy prý potřebují čas na to,
aby zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat.

Dezinformace jsou velkým
problémem současnosti
„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a jednat pod vlivem emocí.
Právě zjitřené emoce ve společnosti
jsou živnou půdou pro populisty, kteří
sami sebe označují za bojovníky vůči
systému, jejž považují za překonaný,“
upozornil ředitel festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby si diváci a divačky
návštěvou kina mohli dovolit něco, na
co v každodenním životě plném (dez)infromací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kon-

Tvůrci festivalu chtějí přiblížit projekce co největšímu počtu diváků. Uvedou
proto i filmy pro neslyšící či nevidomé.
FOTO | ARCHIV JEDEN SVĚT
textu,“ vysvětlil Kamenický. Podle organizátorů jsou dezinformace a mediální manipulace jedním z největších problémů současného světa. Život v informačním věku na člověka klade vysoké
nároky - rozlišovat, co je pravda a co
není, sdílet, komentovat, mít názor.
Snahou tvůrců festivalu je přiblížit
projekce co největšímu počtu diváků
bez ohledu na postižení, věk či jiný mateřský jazyk. Jeden svět proto uvede deset filmů s titulky pro neslyšící a čtyři
filmy doplněné o audiokomentáře pro
nevidomé. Všechny ceremonie a část debat, které následují po projekcích, budou tlumočeny do českého znakového
jazyka.
„Právo na kulturu vnímáme jako základní lidské právo, proto se snažíme
zpřístupnit náš festival všem bez rozdílu,“ uvedla koordinátorka Jednoho světa pro všechny Milena Poeta. Novinkou
jsou pak takzvané relaxované projekce.
Ty jsou určeny pro diváky s mentálním
postižením či poruchami soustředění,
ale také pro návštěvníky, kteří si u filmu
chtějí odpočinout. Projekce se liší od tradičních v tom, že zvuk je více ztlume-

ný, v sále je více světla, film běží bez titulků a trailerů. Další novinkou je rozšíření týmu o odborníky s postižením. „Ti
nám předávají své osobní zkušenosti
a učí nás, co to univerzálně přístupné
kino vlastně je,“ vysvětlila Poeta.

Diskutovat budou i experti
Panelové debaty letos nahradí nový koncept nazvaný Mluvící kino/Talking Cinema. Přiveze do Prahy několik zajímavých zahraničních jmen z řad odborníků a novinářů a novinářek velkých světových médií. „Vybrali jsme z programu šest filmů, které reflektují zásadní

Jeden svět v Praze
5. - 14. března
Kino Atlas, Bio Oko, Camp, Evald.
Kino 35, Lucerna, Městská
knihovna, Ponrepo, Kino Světozor,
Divácké centrum Školská - Tibet
Open House
Více na : www.jedensvet.cz

a aktuální témata, a pozvali jsme k nim
experty a expertky, kteří českému divákovi umí nabídnout nový pohled. Ti dostanou buď prostor pro vlastní prezentaci, nebo budou diskutovat v duelech,“
přiblížil programový ředitel festivalu
Ondřej Moravec.
Souběžně s festivalem se koná také
akce pro dokumentární tvůrce EAST
DOC PLATFORM, která se uskuteční
od 3. do 9. března. Během týdne se
v Praze sejde světová špička filmových
profesionálů, distributorů, televizních
a festivalových dramaturgů. Filmaři
zde představí své dokumentární projekty ze střední a východní Evropy a budou usilovat o jednu z cen v celkové
hodnotě 35 000 Eur věnovanou na další
rozvoj svého filmu. Pro širokou veřejnost je připravena celá řada zajímavých
přednášek od předních světových filmových odborníků. Akci pořádá Institut dokumentárního filmu.
Jeden svět letos oslaví dvacet let od
svého vzniku. Během dvou desítek let
vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na
světě. K tomuto jubileu si festival nadělil nové logo a vizuální identitu, za kterou stojí výtvarník Matyáš Trnka.
„Výzva k aktualizaci systému se objevuje na obrazovkách počítačů, když je
nutné updatovat operační systém o nejnovější prvky. Proto i vizuál odkazuje
na obávanou modrou obrazovku s upozorněním Paměť zařízení je plná,“ vysvětlil Matyáš Trnka.
Loňský ročník navštívilo jen v Praze
47 074 lidí. Divácky nejúspěšnějším filmem byl švédský snímek Život začíná
po stovce o 104leté bloggerce.
Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku
v roce 1999 se stal nejvýznamnějším
festivalem svého druhu na světě
a v roce 2007 získal čestné uznání
UNESCO za výchovu k lidským právům.
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Kanárské ostrovy
Mallorca • Madeira
Srí Lanka • Mexiko…

www.poznani.cz

•
•
•

Korsika • Provence
Skotsko • Jižní Anglie
Irsko • Černá Hora…

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ • Palackého třída 2744
530 02 PARDUBICE • Tel.: 466 535 401 • tel.:/fax: 466 535 777

s turistikou

•
•
•

Zahrada Dolomit
Jezero Achensee • Zillertal
Kranjska Gora • Korsika
Skotsko…

POBOČKY PRAHA 3 • Bořivojova 23, Tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10, Tel.: 542 213 676

Kompletní nabídku najdete v novém 268stránkovém katalogu CK Poznání 2018. Zdarma zašleme na Vaši adresu!
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Benešovsko

Dýcka přeje úspěch Benešovu
Hokejistům Vlašimi
skončila v krajské lize
sezona. Hráči ještě
budou chodit jednou
týdně na led, ale bude
to bez větší zátěže.
PETR PROCHÁZKA ML.
VLAŠIM | Osm týmů bojuje v play-off,
dva celky v baráži o sestup. Pro deset
mužstev sezona pokračuje, ale dalším
šesti se po základní části krajské ligy
uzavřela. Mezi týmy, které ve své skupině skončily na pátém až sedmém místě,
je také Vlašim.
„Měli jsme hodně špatný začátek.
Poté jsme se zvedli, pětkrát za sebou vyhráli, ale zase přišla řada proher, někdy
i dost zbytečných o jednu branku,“ hodnotí sezonu vlašimský trenér Karel Dýcka. „V posledním kole už nám o nic nešlo. Takže na jednu stranu škoda, že
play-off nevyšlo, ale na druhou jsme
rádi, že nemusíme hrát baráž. Trápily
nás nevyrovnané výkony. Věřím, že to

Derby mezi Benešovem a Vlašimí bylo letos ozdobou krajské hokejové ligy.
Pro Vlašim už sezona skončila, Benešov pokračuje.
FOTO | WLADA NOVOTNÝ
pro diváky někdy bylo rozpačité. Trápila nás špatná docházka na trénincích,
málokdy jsme trénovali v plné sestavě,“
lituje Dýcka.
Některé další týmy zůstanou i po vypadnutí z ostrých zápasů ještě nějakou
dobu v přípravě. Vlašim také setrvá na
ledě, ale už to bude v poklidném reži-

mu. „Máme konec sezony, jen si jednou
za týden půjdeme zabruslit a pro zábavu
zahrát hokej. Máme tu kluky od Prahy
či od Kolína, pro ty už teď nemá cenu,
aby sem dojížděli,“ vysvětlil Karel Dýcka.
Největším soupeřem byl pro Vlašim
během sezony sousední Benešov, okres-

ní derby byla ozdobou krajské ligy. Nevraživost z ostrých bitev je však nyní zapomenuta, Dýcka přeje lokálním sousedům v play-off jen to nejlepší.
„Přeji Benešovu, aby se dostal co nejdál. Budou to mít těžké. Věřím, že přes
první kolo přejdou, poté je bude čekat
soupeř z druhé skupiny,“ řekl Dýcka a
vyjádřil se i k baráži o záchranu. „Kutná
Hora se podle mě zachrání, ale Kladno
je pro mě dost nevyzpytatelné.“
Úplně opačně to s barážovým vývojem vidí Radek Smitka, vlašimský odchovanec, který nyní vede v krajské lize
Žabonosy.
„Jako hlavní favority beru Černošice,
Mělník a Benešov. Nepřeji nikomu nic
špatného, ale Kutná Hora bude mít
podle mě velké problémy se udržet.
Kladno to, myslím, zvládne,“ míní bývalý druholigový obránce.
„Kutná Hora podle mě krajskou ligu
uhájí, Kladno těžko říci. Nepříjemným
soupeřem pro nás byla Čáslav, nejsilnější asi byly Černošice, ačkoliv neskončily první. Záleží na ambicích klubů a co
předvedou lídři z Benešova a Mělníka,“
vyjádřil se ke zbytku sezony také poděbradský kouč David Kubát.
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Včetně snídaní v dobrých 3* + 4* hotelech!

03.04. – 12.04.18

ZLATÝ TROJÚHELNÍK • DILLÍ • JAIPUR • AMBER FORT • AGRA

2. den: přílet do Dillí – okružní cesta městem
Po příletu do Dillí následuje transfer do Vašeho hotelu, kde
se ubytujete a odpočinete si. Poté Vás čeká okružní jízda
Starým Dillí.
3. den: Návštěva Nového Dillí – Agra
Po snídani opustíte hotel a vydáte se na prohlídku Nového Dillí
a jeho nejdůležitějších pamětihodností. Poté se vydáte do Agry.
4. den: Agra – Tádž Mahal – Červená pevnost
Dnes brzy ráno navštívíte Tádž Mahal. Poté se vrátíte do hotelu a vychutnáte si snídani. Nakonec se pojede k pevnosti
Agra, taktéž zvaná Červená pevnost (fakultativní). V pozdním
odpoledni Vás pozveme na „Agra Food Trail“ (fakultativní).

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!
Termíny
Běžná cena
se slevou SUPER
zájezdu
za osobu
Last-Minute!

V CENĚ!

1. den: Přílet do Dillí (Při objednaném balíčku transportů)
Renomovaná letecká společnost Emirates Vás vezme z Prahy
nebo Vídně do Dillí, kde přistanete druhý den ráno na
mezinárodním letišti.

19 490 Kč

5. den: Fatehpur Sikri – Jaipur
Snídaně. Jízda směrem Jaipur. Po cestě navštívíme město
Fatehpur Sikri. Pokračujeme dále do Jaipuru, kde se ubytujeme.
6. den: Amber Fort
Snídaně. Ráno navštívíme pevnost Amber. Poté následuje
okružní jízda Jaipurem.
7. den: Volný čas – Výlet Jeep Safari nebo
výlet „Den se slony“(fakultativní)
8. den: Jaipur – Dillí
Snídaně. Návrat do Dillí. Večer máte možnost navšívit show
Kingdom of Dreams (fakultativní).
9. den: Dillí – Zpáteční cesta (Při objednaném balíčku transportů)
Snídaně. Volný čas podle Vaší libosti. Transfer na letiště, kde
nastopíte do letadla domů.
10. den: Návrat do Prahy nebo Vídně
Kolem poledne dorazíte na letiště.

Další zájezdy a podobnější informace naleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz nebo nám zavolejte!

19 490 Kč

7 490 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 7x ubytování v dobrých 3 a 4* hotelech
ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
NOVÉ: 6 výletů V CENĚ!
• Okružní jízda městem Staré Dillí
• Návštěva Tádž Mahalu v Agře
• Prohlídka města Nové Dillí, Fatehpur Sikri,
Jaipur a Amber Fort
Váš balíček transportů:
17 990 Kč za osobu
• Let z Prahy nebo z Vídně do Dillí a zpět
• Transfer letiště ➞ hotel ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 022

