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Vyzkoušej na 30 dní telku Kuki zdarma.

Sundej antény ze střechy, s Kuki je nepotřebuješ!

Kuki je chytrá televize, kterou můžeš mít kdekoliv v ČR. Stačí ti pouze internet.
Máš jedinečnou možnost sledovat TV pořady na televizích, v mobilech, tabletech a počítačích.

Co Kuki umí:
•

Propásl jsi začátek pořadu? Pusť si ho znovu.

•

Potřebuješ na chvíli odběhnout? Použij pauzu.

•

Jdeš se bavit s přáteli? Pořad si nahraj.

•

Nebaví tě reklamy? Přeskakuj je.

•

Zrovna nic nedávají? Pusť si cokoliv,
co vysílali za posledních 48 hodin.

•

Miluješ seriály? Ty nejžádanější pro tebe
archivujeme půl roku.

Vyzkoušej si, co všechno Kuki umí úplně zadarmo!
Stáhni si aplikaci Kuki do svého chytrého zařízení, vyber možnost
VYZKOUŠET a zadej promokód 5plus2.
To vše na www.kuki.cz/nepropasni-to nebo zavolej na 539 010 020.

PŘIJÍMAČKY
EfEkTivní PříPRAvA Od 13. 3.

 cvičení z českého jazyka
a matematiky
 vzorové testy CERMAT
Předplatné na
4 týdny jen za

340 Kč

Objednávejte na 225 555 522
nebo na mfdnes.cz/prijimacky

Náchodsko a Rychnovsko
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Každý pátek ZDARMA
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Tel.: 777 306 102

e-mail: bachova@rkjuris.cz

+ TV program na celý týden

Kostelecké čekání na prezidenta
BENEFICE PRO LUBU

V Náchodě se vzpomínalo
na slavnou rodačku
...str. 5

KURIÓZNÍ JMÉNA OBCÍ

Prašivá, Mrchojedy. Název jako
sousedská škodolibost ...str. 8 a 9

Návštěva hlavy státu přilákala do Červeného Kostelce stovky příznivců, ale i několik odpůrců s červenými kartami a
transparentem v rukou. Miloš Zeman s nimi polemizoval i při diskuzi. Více čtěte na straně 4.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Náchod chystá obchvat
Stát potřebuje vykoupit pozemky od pěti set vlastníků. Město chce pomoci
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
NÁCHOD | Stavba šestikilometrového
obchvatu Náchoda se přece jen přiblížila. Po dvaceti letech příprav získalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) platné územní rozhodnutí. Náchodská radnice k obchvatu sháněla aktualizované dokumenty týkající se například hluku a s
přípravou obchvatu chce pomáhat i dál.
Před sebou má jednání s majiteli pozemků i několika rodinami, jejichž domy
čeká demolice.
„Po územním rozhodnutí musí násle-

dovat další věci. Musíme sehnat finanční prostředky na výkupy a na dokumentaci pro stavební povolení v rámci ŘSD.
Stát zabezpečí veškerý servis, ale my
sami musíme zařídit výkupy. Od 1. května nabíráme člověka s právnickým
vzděláním, který je bude připravovat.
Mělo by to vést k úplnému výkupu pozemků v trase. Týká se to více než pěti
set vlastníků,“ říká starosta Náchoda a
poslanec Jan Birke.
Pozemky se budou vykupovat podle
novely zákona, kde se počítá nejvýše s
osminásobkem ceny určené znalcem.

Krajní možností je pak vyvlastnění, ale
tam už majitelé pozemků dostanou nižší cenu. „Lidé tady vědí, že se obchvat
plánuje, proto se třeba stalo, že postavili
dům, ale ten jim nebyl zkolaudován.
Jsou to věci nepříjemné, budeme se snažit najít finanční prostředky a snížit negativa. Chceme se s lidmi bavit racionálně a slušně, nikoli z pozice síly a arogantně, aby tu nedošlo k podobné situaci, jako se to stalo s paní Havránkovou
před Hradcem,“ tvrdí náchodský zastupitel, poslanec a vicepremiér Pavel Bělobrádek. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

DĚSIVÁ ONEMOCNĚNÍ

Tvář hororového vlkodlaka
i lidé s kůrou místo kůže ...str. 10

SHOW TVÁŘ POTŘETÍ

Vilhelmová chce černochy,
Háma Zagorovou
...str. 14
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Prezident? Jsem něco mezi
pyrotechnikem a kaskadérem
Miloš Zeman si v během
návštěvy kraje prohlédl
gumárnu ve Stolíně
a debatoval s lidmi
v Červeném Kostelci.

solidaritě a připomněl, že původní země
utrpí odlivem značné části lidí, kteří by
je jinak mohli rozvíjet. Přitom podle Zemana Evropě nepomohou, lákají je zejména sociální systémy v Německu a
Švédsku.
Jeden z demonstrantů s ním nakonec
docela souhlasil. „Má to něco do sebe,
ale nemyslím, že je vždycky možné pomáhat třeba v Africe. To je podmíněno
tím, zda to dovolí místní vlády i bezpečnostní situace. Migranti často věří, že je
v Evropě čeká ráj, to jsou asi přehnané
představy. Ekonomičtí migranti by tam
nejspíš nechtěli zůstat, jiní lidé zase
byli pronásledovaní ve svých zemích a
může jim hrozit nebezpečí,“ zamýšlel
se Petr Hanč.

ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ČERVENÝ KOSTELEC | Návštěva hlavy státu přilákala do Červeného Kostelce hlavně jeho příznivce. Pod sokolovnou se jich sešly možná tři stovky, lidé
na něj čekali i před radnicí. Odpůrců s
červenými kartami přišlo ani ne deset,
na transparent napsali provokativní otázku o imigraci. Ptali se, jak prý se má
samo Řecko a Itálie postarat o všechny
migranty, nebo zda je snad mají utopit.

Souhlas odpůrce
„Ta druhá otázka je hloupá a zbytečná.
Nikdo nechce, aby se imigranti utopili.
Ale věcná otázka zní, jak se mají tyto
země včetně Francie, Španělska, Makedonie, Srbska a dalších evropských
zemí postarat o migranty. Podle mého
názoru je daleko důležitější, aby všechny evropské země včetně České republi-

Ptejte se hejtmana
Miloš Zeman v průběhu diskuze v
Červeném Kostelci. FOTO | M. VESELÝ
ky pomohly zastavení migračního toku
a aby pomohly vybudování uprchlických táborů na území severní Afriky
nebo Blízkého Východu, pokud tam
skončí válka s Islámským státem,“ mínil prezident Miloš Zeman. Vyzýval k

Děti se zajímaly, jaké to je být prezidentem. Zeman rozesmál přítomné bonmotem, že je to něco mezi pyrotechnikem a
kaskadérem. Na hejtmana Jiřího Štěpána pak přehrál dotaz od rozhořčeného
obyvatele nedaleké Dolní Radechové,
kdo pomůže s tamní silnicí první třídy,
která je zničená od objížďky kamionů v
loňském roce kvůli opravám na průtahu
Náchodem. „S policejním ředitelem kraje o tom budu jednat a budu se snažit,

aby další objížďka, pokud bude nutná,
byla co nejkratší časově i co do kilometrů a co nejméně obtěžovala obyvatele
okolních obcí,“ řekl hejtman a přislíbil
podporu chystanému obchvatu Náchoda i dálnicí D11.

Vítání pod vlajkou Číny
Prezidenta vítali pod čínskou vlajkou
také manažeři i zaměstnanci v továrně
Saar Gummi Czech, kterou v roce 2011
koupil od německých vlastníků čínský
holding CQLT, když skupině hrozila insolvence. Kosteleckému podniku se
však vždy dařilo. Loni tam překonali třímiliardovou hranici tržeb. Právě za Zemanova premiérování před sedmnácti
lety se továrna začala stavět. Vláda ji
podpořila investiční pobídkou. Podnik
vyrábí hlavně těsnění do aut a dodává je
prakticky do každého čtvrtého vozu vyrobeného v Evropě. Zaměstnává asi tisíc lidí. Podle prezidenta má republika
dbát na dobré ekonomické vztahy s významnými zeměmi. „Pro nás to není
žádný rozdíl, německý nebo čínský
vlastník. Do průměrných mezd se samozřejmě započítává i vedení, ale v porovnání s jinými firmami jsme na tom
lépe,“ řekla Miriam Kozáková, která v
továrně pracuje od jejího otevření.

Náchod se chystá na stavbu obchvatu
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Město Náchod se chystá nabídnout
státu pomoc s náhradními parcelami
pro lidi, kteří by byli stavbou obchvatu
nejvíc postiženi. Demolice se dotkne několika rodinných domů v okolních vesnicích, ale přesný počet bude znám později. Politici půjdou jednat osobně tam,
kde vznikne problém.

Roky v nejistotě
Obyvatelé Kramolny, na jejímž okraji
povede stometrový tunel, však míní, že
pokud obchvat skutečně vznikne, bude
to za dlouho. „Moje kamarádka má pod
lesem chatičku v zahrádkářské kolonii a
je už mnoho let nešťastná, že pořád
neví, co vlastně bude. Já s mými nemocemi se obchvatu ani nedožiju,“ myslí

si šestasedmdesátiletá obyvatelka Kramolny.
„Jestli ten obchvat postaví, já se na to
budu dívat už shůry. Vždyť mají teprve
první povolení,“ říká Oldřich Pozděna.
Staršího muže ze sousední Řešetovy
Lhoty zajímá, jak se budou napojovat
na obchvat další silnice. „Podle mě by
bylo nejlepší, kdyby auta vjížděla do tunelu u benzinky ve Vysokově, dostala
se kolem Náchoda z druhé strany pod
Montací a vyjela by až u hranice. Tady
zhyzdí krajinu dlouhé nadjezdy a složité křižovatky,“ míní starší muž.
Zpráva o územním rozhodnutí pro obchvat vzbudila rozporuplné debaty na
sociálních sítích. Někteří nad záměrem
jásají, další namítají, že po dokončení
dálnice D11 až na polskou hranici v Královci bude po obchvatu jezdit o dost
méně aut. Podle radnice je však jisté, že

tranzitní doprava v Náchodě částečně
vždy zůstane.
Náchodem teď jezdí přes 20 tisíc aut
denně, v kritických úsecích je to až 24 tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin, což
vede k opakovaným kolonám a zácpám.
Momentálně se Náchodem dá projet třeba do deseti minut, ale ve špičkách nebo
v době stavebních prací to bývá horší.

Nejdříve za tři roky
I když obyvatelé Pražské ulice dostali
nová okna, trápí je otřesy, škodliviny v
ovzduší a hluk ze silnice. „Optimistická
varianta je, že stavba obchvatu začne za
tři roky,“ říká starosta Birke.
Obchvat bude dlouhý 6,43 kilometru
a povede severovýchodně od Náchoda.
Bude se na něj odbočovat ve Vysokově,
kde vznikne okružní křižovatka, projde

východní částí Vysokova a dál povede
členitým územím i lesy přes Kramolnu
k Dolní Radechové, kde po jednom z
mostů překoná usazovací nádrž popílku
z teplárny. Dílo bude pokračovat přes
údolí Radechovky, po polích bude stoupat k Babí a odtud klesat do údolí Metuje v Bělovsi. Obchvat bude mít mezi nejnižším a nejvyšším bodem převýšení 85
metrů. Dvakrát bude také křížit železniční trať z Týniště nad Orlicí směrem do
Meziměstí. Součástí stavby budou například dvě mimoúrovňové křižovatky,
66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, tři
přeložky a úpravy místních komunikací, 18 přeložek polních a lesních cest,
16 mostů a také dva tunely v Kramolně
a Dolní Radechové v celkové délce 463
metrů. Podle dřívějších údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR by měl obchvat
stát 2,6 miliardy korun.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Kryštof Ženatý, krystof.zenaty@mafra.cz ■ Editor: Stanislav Ďoubal, stanislav.doubal@mafra.cz ■ Vedoucí krajské inzerce:
Václav Veselý, vaclav.vesely@mafra.cz ■ Vedoucí distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Redakce - východní Čechy: Nerudova37/32, 500 02
Hradec Králové ■ Redaktorka: Štěpánka Tůmová, tel.: 734 517 067, stepanka.tumova@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází
každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení
vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání duvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu
AGROFERT.

Náchodsko a Rychnovsko

24. února 2017 5

Plné divadlo se loučilo s Lubou
Náchod vzpomínal
na slavnou rodačku
Lubu Skořepovou.

Sama herečka promlouvala ze záznamu televizních reportáží. „Lidé mi říkají, že bych mohla dobře radit těm ostatním, kteří nevědí, jak si ten život mají
zařídit. Jak to udělat, aby uměli trpět,
mít radost i ukončit ten život. Myslí si,
že já jim to poradím, ale každý si to
musí promyslet a zařídit sám, pak to má
cenu,“ vyprávěla Luba Skořepová ve
svých jednadevadesáti letech. Tehdy
ještě hrála ve hře Mydlibaba a ty druhé,
kterou divadlo v Řeznické uvádělo šestnáct let, dopsala šestnáctou knížku a právě se rekreovala v lázních.

ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
NÁCHOD | Vznešené bílé lilie i snítky
nejobyčejnějších jív doprovázely pondělní vzpomínkovou benefici pro herečku Lubu Skořepovou v Náchodě. Směs
písniček ze Semaforu jí zazpívala její
oblíbená Eva Pilarová a přátelé vykreslili Lubu jako originální, i když občas
pěkně jízlivou bytost, která radila druhým se životem.
Kdo přišel k ní domů, viděl neučesanou domácnost plnou krajek, loutek či
talismanů. A když herečka nemohla
něco najít, vysvětlovala to všudypřítomnými skřítky, se kterými je potřeba
vždy se napřed domluvit.

Bylinky s jogurtem
„Když jsem byla u Luby na chalupě,
myslela jsem si, že se vrhnu k plotně,
ale překvapilo mě, že ona mě k tomu vůbec nepustila. Vařila sama, vyvařovala
mi neuvěřitelné dobroty, jednoduchá
jídla, ale ohromně dobrá, a také pekla.
Bylo to vše velmi prosté, dala do všeho
koření, své bylinky a ke všemu jogurt.
Mělo to nádech nějakého indického jídla, ale vždycky to bylo moc dobré,“ pochvalovala si herečka Jaromíra Mílová.
Tvrdila, že pro ni bylo štěstí, že ji
Luba Skořepová oslovila k dvojí spolupráci, z níž se pak vyvinula i osobní se-

Muž s nožem chtěl
dávky na úřadu
HRADEC KRÁLOVÉ | Až tři roky vězení hrozí devětapadesátiletému muži z
Hronova na Náchodsku, který vytáhl
nůž na pracovníky královéhradeckého
úřadu práce. Dožadoval se vyplacení dávek. Vrátil se i druhý den a ve výhrůžkách pokračoval.
Muž přišel v úterý 14. února krátce
po poledni na oddělení hmotné nouze.
Přestože nebyly úřední hodiny, vešel
bez vyzvání do kanceláře. V ruce držel
nůž a úředníkům opakovaně vyhrožoval. „Požadoval okamžité vyplacení hotovosti. Na místo incidentu proto byla
přivolána ostraha, která muže z místa
vyvedla,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Burýšková.
Když neuspěl s nožem, rozhodl se
druhý den pro pasivní formu nátlaku.
Do budovy úřadu práce se vrátil, ale tentokrát zůstal ve vestibulu. Lehl si na
podlahu a odmítal se zvednout, dokud
dávky nedostane. Policisté muže podezírají z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.
(the)

Setkala se i rodina
Na Lubu Skořepovou vzpomínala řada osobností.
tkání na chalupě herečky. Hrály spolu
ve třech aktovkách Milostná tajemství,
které měly premiéru v divadle U Valšů
v roce 2008 a potom také v Lubině jediném dramatickém autorském díle Nezlobíš se...? z roku 2011.
Moderátor Aleš Cibulka vítal pozvané hosty v improvizovaném baru U
Luby, kde barman míchal nápoje. Na herečku, která vytvořila v Národním divadle za osmašedesát let 140 rolí, vzpomínal baletní mistr Vlastimil Harapes a
smál se, že on má za sebou jen dvaačtyřicet sezon na přední scéně.
Přijeli také herci Václav Vydra a Ivan
Vyskočil nebo režisér Ondřej Kepka.
Režisér Jaroslav Hanuš popsal, jakou radostí bývalo jiskření mezi Skořepovou
a Josefem Vinklářem v jeho seriálu Náměstíčko z roku 2004 a poté i v navazující Návsi a Příkopech. „Někdy šlo mezi

FOTO | ARCHIV KLOBOUK FILM

nimi až téměř o vraždu. Oni se ráno sešli v maskérně, tam si přeříkali text, ale
když to jeden z nich zapomněl nebo popletl, druhý na něj velice tvrdě, až vulgárně vystartoval. Totéž se stalo, když
se to natáčelo. Ale oni se milovali, jednak v životě, jednak i v seriálu, kde se
sice nesnášejí, ale v momentu, kdy Vinklářova postava zemřela, divák zjistil,
jak úžasný jejich vztah byl. Hráli dva
protipóly, ale v životě i v rolích se měli
rádi. To se mi moc líbilo,“ chválil režisér Hanuš.
Do Náchoda ho doprovodil scenárista zmíněných seriálů Jan Míka. Přiznával, že roli hubaté ženské pro Lubu Skořepovou později propašoval i do seriálu
Dušana Kleina Cukrárna. Stýskal si
však, že si ho herečka dlouho pletla s televizním dramaturgem, což vedlo k řádce nedorozumění.

Herečka zemřela ve třiadevadesáti letech 23. prosince. Benefici pro ni uspořádala její přítelkyně scenáristka Helena Váňová spolu s náchodskou radnicí.
Zasáhlo ji nepříliš povedené loučení v
Národním divadle. Hereččin popel
bude uložen na hřbitově v Náchodě.
Po zhruba pětadvaceti letech se shledala také rodina Skořepových. Luba zůstala bezdětná, ale měla bratra a sestru,
jejichž potomci se nevídali. „V televizi
jsme tetu sledovali, ale nevídali jsme se.
Ona a náš taťka byli každý jiný, tolik si
nerozuměli, a tak se ani nenavštěvovali.
Ještě si ji pamatuju, jak v létě jezdila do
Bělovsi na chatu, kterou tam měl děda.
Sušila křížaly a my jsme jí je jako malí
kluci kradli. Ona sem pak už nejezdila,“
vzpomínal synovec Luboš Skořepa.
Na benefici se žádné vstupné neplatilo, ale diváci se odvděčili víc než 19 tisíci korunami, které vybrali pro náchodské ochotníky.

INZERCE

www.kia.com

Jízda ve velkém stylu
Akční model Style

Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

AUTOtech spol. s.r.o., Polní 190, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 585 071, www.autotechhk.cz
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Ve dne řeším smrad z chlívku,
večer lidem prodlužuju život
Velké politické kauzy zpívajícího právníka Ivo Jahelku
obvykle příliš neinspirují. Pro 5plus2 ale udělal výjimku.
„Chudoba je potvora, kdo by chtěl být na nule?
My však máme doktora, co mění víno v prašule!“
zarýmoval na účet exposlance Davida Ratha.
Skládání a koncerty jsou pro Jahelku relaxací od drsné
advokátní praxe. „Přes den stres, konflikty se soudem…
A večer na koncertě rozesmáté tváře, potlesk,“ líčí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Jeho písničky vyvolávají dojem, jakoby to u soudu byla především pořádná
legrace. Ivo Jahelka však díky své mnohaleté praxi právníka moc dobře ví, že slzy
smíchu v soudní síni jsou výjimkou. „Spíše než smích bývají slyšet výčitky, nadávky a mnohdy lidé odcházejí i se slzami
v očích. To je bohužel život,“ říká.
O advokátech koluje mnoho vtipů. Nevadí vám, že většina z nich není moc pozitivních a spíš z vás dělá vydřiduchy?
Řada z nich vznikla v Americe, kde se běžně soudí každý s každým, takže tam právníci nejsou zrovna miláčky národa. O tom
ostatně celkem výmluvně svědčí i tento
vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi přejetým
skunkem a přejetým advokátem? Před
skunkem je brzdná stopa!“ Ale i u nás
bývá někdy advokát již předem pasován
na vydřiducha, jehož jedinou snahou je
ožebračit jak klienta, tak protistranu. Tak
nějak podobně to viděl i jeden účastník
soudního řízení, který při jednání do protokolu uvedl: „Neznám paragrafy jako
dobře zaplacený advokát, poněvadž jsem
člověk čestný a slušný!“
Jste právník a zároveň písničkář. Neodrazuje vám tato kombinace některé
klienty? Nebo je to pro vás naopak občas spíš dobrá reklama?
Obojí je možné. Já, jsa v Jindřichově
Hradci, jsem takzvaný „advokát polní“…
A na venkově je nějaká mediální známost
spíše přitěžující okolností, protože pan
doktor práv má být přece ctihodná a seriozní persona, a ne aby po večerech někde prozpěvoval různé ptákoviny –
takže: „Hele mámo, k tomu nepudem, je to komediant a ještě by o nás
mohl něco složit!“ Ale funguje to
i opačně. Třeba v Praze a ve větších
městech, kde klienti dokážou ocenit,
že ten Jahelka je nejenom „zpívající“, ale i ve vší skromnosti... excelentní právník.

Je pravda, že každý příběh z vašich
písní se opravdu stal?
Moje zpívané soudničky jsou zhudebněné
příběhy, které se skutečně staly. Jsem
vlastně sběratel příběhů, které v sobě mají
kromě právního základu především laskavý humor, a věřte, že vymyslet se to vážně
nedá. Všechno napsal život a já jsem přispěl jen drobnou básnickou licencí. Kupodivu to publikum stále baví.
Neláká vás zhudebnit velké případy české justice,
jako kauzu „Nagygate“, tedy zamilovaného expremiéra Petra
Nečase? Nebo o Davidu
Rathovi a jeho penězích
v krabici od vína...?
Mediálně známé kauzy zařazuji do své tvorby jen zcela
výjimečně, protože posluchač
zná ten příběh z televize
a z novin, takže
tomu chybí

pointa a není to úplně ono. Občas však neodolám. Třeba v Baladě o domovní prohlídce u Radovana Krejčíře, neboť jde o
důkaz, že u nás je možné opravdu všechno. A ty další kauzy? No uvidíme, díky za
inspiraci, už se mi něco honí hlavou…
Byly nějaké procesy, u kterých jste váhal, zda je vůbec zhudebnit, protože
byly příliš morbidní?
Někdy sami klienti chtějí, abych právě ten
jejich případ zhudebnil, ale ono to není tak
jednoduché. Jak už jsem říkal, tak kromě
paragrafů tam musí být ještě i nějaký humor, někdy i hodně černý. A právě to rozhoduje, jestli se do toho pustím – tedy zrýmuji
a zhudebním – i když to třeba na první pohled vypadá poněkud morbidně. Jako třeba
lékařská zpráva, která došla soudu v tomto
znění: „Poškozený utrpěl smrtelné zranění,
jehož léčení potrvá šest až sedm dní.“
Který z příběhů, o němž zpíváte, byl už u soudu natolik humorný nebo bizarní, že
jste se smál nejen vy,
ale třeba i sám soudce?
Jednou v dobách dávno
minulých jsem obhajoval jistého bezdomovce
a v okamžiku, kdy jsme
povstali a soudce začal
slavnostním a předepsaným způsobem vyhlašovat rozsudek, dostavil

se pootevřenými dveřmi do jednací síně
pes – čistá pouliční rasa – a jal se nadšeně
vítat svého obžalovaného páníčka. No zachovejte přitom kamennou tvář! Jindy
zase v rozvodovém řízení, které začalo
bez přítomnosti manželky, se tato se zpožděním dostavila a postavila se před soudce
se slovy: „Rozveďte mě, ale rychle, protože musím vařit!“
Smějí se vůbec lidé v soudní síni, nebo
je to tam vždy vážné?
U soudu rozhodně není veselo a lidé tam
často přicházejí s vážnými osobními problémy v očekávání té jejich „spravedlnosti“, které se jim ovšem vůbec nemusí dostat. A tak spíše než smích bývají v soudní
síni slyšet výčitky, nadávky a mnohdy lidé
odcházejí i se slzami. To je, bohužel, život.
Vnímáte zpívání jako jistou protiváhu
své soudní praxe?
Správná otázka. Je to přesně tak. Přes den
permanentní stres, neustálý konflikt se soudem, s klientem, protistranou… A večer
na koncertě rozesmáté tváře, potlesk, poděkování a dobrý pocit, že jsem možná pár lidem i prodloužil život, neboť, jak je známo, právě smích může mít takový účinek.
Pocházíte z Dačic, od roku 1978 žijete
v Jindřichově Hradci, kde jste začínal
jako koncipient. Do Prahy se vám nechtělo? Vždyť tam se toho děje tolik,
že byste měl spoustu inspirace navíc…
Každý člověk má někde své kořeny a já
jsem bytostně spjat se svým rodištěm
a okolím a nemám žádnou potřebu se někam přemísťovat. Jindřichův Hradec je
dobré místo k žití, kam potřebuji, dojdu
pěšky, za pár minut jsem u vody nebo
v lese, všechny místní pachatele trestné
činnosti za ta léta osobně znám. V Praze
jsem pět let studoval, řadu let jsem
tam natáčel svůj televizní pořad
„Neznalost neomlouvá“, často
tam vystupuji, takže kontakt
stále udržuji. Ale zase těžko tam přijdu k pěknému
sousedskému
sporu
o „smrad z chlívu“, a o takové tady není nouze.

Ivo Jahelka

Narodil se 18. července 1954 v Dačicích.
Vystudoval právnickou fakultu v Praze,
ale už od 80. let se kromě advokátní
praxe věnuje také hudbě a skládání.
■ V roce 1985 byl vyhlášen osobností
festivalu Porta 85.
■ Jako „zpívající právník“ se objevuje
v zábavných televizních pořadech.
Provázel také magazínem o soudnictví
Neznalost neomlouvá.

■

■

FOTO | TOMÁŠ BINTER, MAFRA
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Kdyby žili, mohli by být vašimi konkurenty Karel Čapek nebo Karel Poláček, kteří psali vtipné soudničky do novin. Inspirujete se jimi?
Naši soudničkáři jako Karel Poláček, František Němec a další byli mistři pera a povýšili soudničku na regulérní literární útvar.
Jsou pro mě velkou inspirací, i když prapůvodně mě oslovily lidové balady – takzvané morytáty, které se zpívaly po poutích
a plnily tenkrát funkci černé kroniky, jak
jsme ji později znali z tisku. Já dělám vlastně to samé, jen v trochu jiném kabátě.

„

Soudničky
od Karla
Poláčka a Karla Čapka
si čtu před spaním.
V čem byly soudy a procesy jiné v časech Karla Čapka a za doby, kdy jste
vy začínal zpívat, tedy v 80. letech?
A co dnes?
V dobách první republiky se k soudu chodilo jako do divadla. Byla to jiná doba,
kdy se lidi soudili o „nactiutrhání“ nebo
„zmrhání pod slibem manželství“, ale v zásadě vždycky šlo o nějakou tu spravedlnost. A stejné je to i dnes. Možná dříve byl
humor v soudních síních o něco laskavější

a před soudem stál opravdu člověk a ne
jen „případ k vyřízení“.
Plánujete zhudebnit nějakou soudničku Karlů Poláčka či Čapka?
Mám v knihovně soudničky od Karla Poláčka i Karla Čapka, čtu si v nich před spaním, vzhlížím k nim s úctou, a kdybych nějakou chtěl zhudebnit, považoval bych za
slušné požádat autory o svolení… Což už,
bohužel, není možné.
Na jaké písni právě pracujete? Podělte se o nějaký nový rým...
Vy jste mě inspiroval s doktorem
Rathem, což je příběh zajímavý nejenom
lidsky, ale po rozhodnutí vrchního soudu
i právnicky, takže by to možná stálo za
nějaké zpracování. Co třeba takhle?
Chudoba je potvora,
kdo by chtěl být na nule?
My však máme doktora,
co mění víno v prašule!
Tak pokud je nemáte, věřte v jeho ambice!
Pak už jenom vyndáte osm mega z krabice!
Refrén: Z krabice... Od vína…
To je ale kravina!
Prostě je to tak, jak pravil jeden nenapravitelný recidivista v závěrečné řeči: Život je nepřetržitá řada průserů nepravidelně po sobě jdoucích! Tak ať je právo
zdrávo a spravedlnost spravedlivá!
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Na srdce jsou poděbrady
bezva týden v poděbradech!

Zpříjemněte si čekání na jaro, přijeďte v březnu do hotelu
Zámeček a dopřejte si lázeňské hýčkání.
Na období do 31.3.2017
jsme pro Vás připraVili sleVu 20% Na týdeNNí pobyty:
Zámecký aktivní týden, týden pro ženy,
lázeňský týden v poděbradech, Vip týden
Při objednávce uveďte heslo „beZVatýdeN“
Nechte o sebe pečoVat V láZNích poděbrady!
Bližší informace včetně objednávky pobytu najdete na
www.lazne-podebrady.cz nebo na telefonním čísle 325 606 500.
Těšíme se na Vás!

a
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e
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Titul JUDr. mezi herci, zpěváky a modelkami
Petr Pečený se podobně jako Ivo Jahelka kromě advokacie
věnuje i muzice. Jako Doctor PP vystupuje s rockovou
kapelou na menších akcích i velkých festivalech. Před lety
patřil k hlavním propagátorům iniciativy, která chtěla, aby
Karel Gott kandidoval na prezidenta.

Janek Ledecký se coby vystudovaný právník připomněl
svou aktivitou při schvalování zákona o církevních
restitucích. Populární zpěvák se dokonce v roce 2012
rozhodl sepsat petici s názvem Výzva okrádaných.
V ní sepsal argumenty proti restitucím a vyzýval
parlament, aby navracení majetku církvím zamítl. Marně.

Modelka Andrea Verešová vystudovala práva na
Západočeské univerzitě v Plzni, která se před několika lety
nechvalně proslavila aférou takzvaných „rychlostudentů“.
Pochybnosti o svém titulu ale Verešová vždy odmítala
a říkala, že ji spekulace o jejím vzdělání urážejí.

Ačkoliv ve filmech hraje často – mírně řečeno – podivíny,
Jiří Macháček v reálném životě kromě herectví vystudoval
také práva, a to na Univerzitě Karlově v Praze. „Ideální soudce
je podle mě ten, kterej nikdy neudělá žádnej rozsudek. Protože
někoho soudit, to je největší hřích, jak říká Jean Paul Belmondo
ve filmu Cartouche,“ řekl pro web Soudcovské unie ČR.
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Název obce byla pomsta sousedů
Slabošství, nemoc, ale také loupeže. Naše škodolibé
prapředky pro pojmenování sousední obce
inspirovalo ledasco. Nešlo však jen o dodnes známá
a prvoplánová jména jako Řitka či Hrdlořezy. Nyní by
nás u řady názvů ani nenapadlo, že vznikly jako
hanlivé označení. „Tak třeba Vševily. Málokdo ví, že
‚vila‘ znamenalo šašek nebo blázen. Takže Vševily byla
obec bláznů,“ vysvětluje jazykovědec Pavel Štěpán.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Česká nátura umí být pěkně zlomyslná. A platí to od pradávna. Své o tom vědí
obyvatelé desítek českých obcí. Ty totiž
dostaly prapodivná jména od svých škodolibých sousedů. A zůstala jim dodnes.
Vezměte si takové středočeské Vševily.
Náhodného poutníka ani nenapadne, že ve
vsi, o které se prvně napsalo v roce 1349,
prý dříve bydleli samí blázni. „Málokdo ví,
že slovo ‚vila‘ znamenalo ve středověku blázen nebo šašek. Vševily byla ves, kde jsou
všichni blázni,“ vysvětluje Pavel Štěpán
z Ústavu pro jazyk český Akademie věd
ČR. Pouhý kilometr od Vševil leží ves Pročevily. „Starobylé slovo ‚proče‘ mělo význam ‚další‘ či ‚ostatní‘. Takže to byla ves
dalších bláznů,“ pokračuje Štěpán. „Odborně se takovým názvům říká ‚místní jména
přezdívková‘ a původně je vsi dostávaly od
svých sousedů. Dalším příkladem jsou třeba Hrdlořezy, tedy ves rváčů,“ upřesňuje.
Nebo obce Řitka nedaleko Prahy či
Kostrčany na Karlovarsku. Obě jména
nám znějí posměšně a skutečně mohou
souviset, jak napadne asi každého, s řitním
otvorem a s kostrčí. Našimi předky to ale
tak vnímáno být nemuselo. „Řitka mohlo
být obrazné pojmenování terénu, který připomínal zadní část lidského těla a ves u takového zvlnění ležela,“ popisuje Štěpán

s tím, že podobně tomu mohlo být i v případě Kostrčan.
Jiný badatel, Antonín Profous, který
v první polovině 20. století zkoumal původ
asi 15 500 jmen českých měst, obcí a jejich
částí, nabízí další výklad: Základem je prý
staročeské slovo kostřec neboli kostrč,
tedy poslední díl hřbetnice čili páteře.
„Kostrčany je tedy ves lidí, kteří bydlí
u kostrce, tedy u řiti. Bylo to jméno
posměšné,“ uvádí Profous ve
svém slovníku.
Posměšný původ názvu můžeme najít také u některých obcí například na Kutnohorsku. Tak třeba
Vrdy mohla být původně ves takzvaných vrdů, tedy lidí vrdavých čili koktavých nebo koktů. V nedalekých Krchlebech měli místní obyvatelé hlavu (lebku) nakloněnou na levou (krchou) stranu. Ale také
se tak mohli nazývat ti, kteří stranou, tajně, něco kují.
Ještě horší jméno má obec Podveky –
ves takzvaných poděvěků, lidí, kteří schovávají, pohazují nebo ztrácejí životní sílu či
život. „Šlo o ves slabochů či zoufalců,“ uvádí se v Profousově slovníku. Nedaleké Zbizuby zase dostaly posměšné pojmenování
podle svých obyvatel, kteří zbytečně přišli
nějakým způsobem o zuby, podobné to je
s obcemi Zbihlavy nebo Zbinohy. A to nemluvíme o Všestarech nebo Všechromech,
bystrý čtenář si jistě dokáže představit, jací
lidé v obci dle jejich sousedů žili.
Do jmen obcí se často promítala obživa
jejich obyvatel. Třeba Zlatníky, což je asi

Filmová trilogie Slunce, seno... ukázala, jak se mohou sousedé vzájemně hašteřit. A právě sousedská škodolibost v minulosti stála za vznikem mnohých vtipných i lehce vulgárních
názvů obcí. To Hoštice ale mají původ veskrze slušný. Název
je odvozen od osobního jména Host či Hošek, což mohl být
zakladatel nebo první obyvatel obce. Nebo podle „hostů“,
tedy lidí hospodařících na cizí půdě.
FOTO | ARCHIV MAFRA
zřejmé, ale co takové Rataje či
Bečváry? „Staročeské slovo ‚rataj‘ znamenalo oráč, takže ves oráčů. Bečváry jsou
zase vsí bednářů,“ vysvětluje Pavel Štěpán
(na snímku ve výřeu).

Brambory, nebo Braniboři?
Vsi získávaly jména také podle toho, odkud lidé do místa přišli. Moravany byla
tedy ves příchozích z Moravy, Osvětimany lidí z Osvětimi.
Sem patří i vesnice Brambory založena
kolem roku 1393 nedaleko Čáslavi. Zase
nevíte? „Dnešní název vsi Brambory se vyvinul několika změnami z německého jména Brandenburg. Čechové tohoto jména
používali od počátku v množném čísle

a označovali jím přistěhovalce z Braniborska (německá spolková země v okolí Berlína, pozn. red.),“ uvádí slavný český badatel Antonín Profous.
Dalším častým vysvětlením názvu obce
je rodový původ jejích obyvatelů nebo majitelů. Třeba Litoměřice byla ves lidí Lutomírových. Nebo také dle majitele místního
panství či usedlosti. To je třeba příklad Benešova, tedy Benešův dvůr, nebo také Hlízov, což býval pravděpodobně Hlízův
dvůr. Jméno Hlíza pak vzniklo ve středověku od slova žláza onemocnělá, boule morová nebo nežit. Jména vznikala i podle terénních útvarů jako Chlumec či Hůrka, podle
vodstva jako Bystřice, podle klimatických
poměrů jako Větrov, podle výskytu rostlin
jako Jablonec nebo dle zvířat jako Nedvězí.
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Romantický hudební ﬁlm režiséra Dušana Rapoše a scenáristy Petra Šišky
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Nejdelší název má obec Nová Ves u Nového Města na Moravě (33 písmen), naopak nejkratší má Aš (Chebsko) a Eš (Pelhřimovsko).
Nejčastějším názvem pro obec nebo její část je v současné době Nová Ves (62), následovaná Lhotou (31) a Lhotkou (28), Chlumem
a Petrovicemi (obě 25). Statistika počítala pouze Lhoty a Lhotky v „čisté“ podobě bez jakýchkoliv přívlastků, jako je například Nová Lhota,
Horní Lhota a podobně.
Zdroj: Český statistický úřad

Sběř (Královéhradecko) – Jméno vsi
u Nového Bydžova původně označovalo
„sběr lidstva“ neboli hejno či zástup lidí
v neutrálním smyslu. Později ale obec dostala hanlivý název Gesindel (česky „ksindl“),
což mělo význam jako „chátra“ nebo „loupežná sběř“. Z toho pak vzniklo slovo
„zběř“. Úřady se pak snažily ušetřit obyvatele vsi výsměchu jiných lidí a změnily její
jméno na Zběřník, to se ale neujalo.
Mrchojedy (Domažlicko) – I Mrchojedů
existovalo na českém území požehnaně a byl
to jeden z vůbec nejhorších názvů pro obec.
Šlo o ves mrchojedů, tedy lidí, kteří jedí mrtvá těla zvířecí i lidská. Několik obcí se přejmenovalo na Mrkvojedy či Múkojedy.

Kde hledat původ
jména vaší obce?
Pokud chcete znát původ jména jakékoliv
obce v Česku, najdete ho v elektronické
podobě slovníku Antonína Profouse
na http://mjc.ujc.cas.cz/.
Pětisvazkový slovník „Místní jména
v Čechách: jejich vznik, původ, význam
a změny“ napsal Profous ve spolupráci
s Janem Svobodou a Vladimírem
Šmilauerem. Vyšel v letech 1947 až 1960
a je v něm zpracováno přes 15 000 jmen
českých měst a obcí.

Konětopy (Praha-východ) – Ves konětopů, která dostala toto jméno podle jistého směšného činu jejích obyvatel, při kterém se topili koně. „Pravděpodobnějším
výkladem je ale souvislost se slovem ‚konětop‘ nebo ‚konotopa‘, tedy místo, kde
se může utopit i kůň. Jedná se tedy o nebezpečné bažinaté místo,“ vysvětluje jazykovědec Pavel Štěpán.

Patokryje (Mostecko) – Ves patokryjů,
tedy lidí, kteří si kryjí paty, ukrývají se, ze
strachu utíkají. Jméno pravděpodobně
vzniklo dle místních vladyků, kteří si zde
ve 14. století vybudovali obrannou tvrz,
kde se ukrývali. Dnes má obec ve znaku
tři chodidla s patou krytou ostruhou.
Daskabát (Olomoucko) – Nebývala to
žádná mírumilovná vesnička, kde by se rozdávalo ošacení potřebným. „Dáš kabát“
bylo ve středověku loupežnické zvolání
a Daskabátu se tedy lidé spíše vyhýbali.
„Takových obcí je víc, u Příbrami třeba
Dalskabáty. Podobné jméno měla i část
lesa na dnešním okraji Prahy u Klánovic,“
vypočítává Pavel Štěpán. Stejné varování
před loupežníky čekalo na lidi v místě či
vsi, které se říkalo Cukmantl. „V překladu
to znamenalo ‚strhni kabát‘ a Cukmantlů
bylo na českém území více. Třeba dnešní
Zlaté Hory na Jesenicku, které se přejmenovaly až po roce 1945, kdy v některých případech docházelo k odstraňování německých názvů,“ dodává. Varovný byl i název
vsi Velká Hleďsebe (Mariánské Lázně) či
Hleďsebe (dříve Hrdlořezy) u Mělníka.
Člověk měl být ostražitý.
Korea (Havířov) – Část sídliště Šumbark
v Havířově dostala svůj název proto, že blátivé a rozkopané místo, kde se v 50. letech
rodilo nové město, lidem připomínalo bojiště korejské války, která probíhala v letech 1950 až 1953.
Vídeň (Vysočina) – Česká obec Vídeň
u Velkého Meziříčí se nejmenuje podle rakouského hlavního města, jak by si mnozí
mysleli. Základ jména vsi je třeba hledat
ještě v předslovanských dobách. Pochází
z keltského vídeňky, vědunia, tedy lesní potok. Stejně vzniklo i jméno rakouské Vídně, německé pojmenování Wien je mladší.
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PŘIVÝDĚLEK
S FAIR CREDITEM.
JÁCHYM, 22 LET,
STUDENT VYSOKÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ. U NÁS
SI ZA MINULÝ ROK
PŘILEPŠIL KAŽDÝ MĚSÍC
O 7 100 KČ.
Žiji mezi čísly. Vysoká škola je
náročná a najít zajímavý potíž.
přivýdělek může být
Ale ne u Fair Creditu.

Bezplatná linka: 800 050 288
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz

Peklo (Benešovsko) – Jméno Peklo
vzniklo z křesťanské představy o místě
hrozných muk strašně bědujících zatracenců. „To jméno mají obyčejně hlučné
mlýny v hlubokých údolích, někde také
hostince nebo osady s pověstí mravního
spuštění. Opakem tohoto jména jsou Nebesa nebo Ráj, které leží někdy nablízku
Pekel,“ stojí v Profousově slovníkuu
Močovice (Kutnohorsko) – Dříve to
byla ves lidí Močových. Toto jméno bylo
obměnou osobního jména Motz, které
vzniklo ze jména Matz, což bylo lichotné
pojmenování osoby jménem Mathias.
Pičín (Příbramsko) – Základem jména je
staročeské osobní jméno Pieka čili Píka.
„Byl to pravděpodobně muž, který ves založil. Ve středověku měly osoby často jen jedno jméno, nikoliv dvě,“ vysvětluje Štěpán.
Šukačka (Železná Ruda) – Jméno bylo
odvozené od srbského „šuka“ čili koza.
Může být i od „šukat“, tedy hledat nebo pobíhat po domě, jak známe dodnes z polštiny.
Prašivá (Beskydy) a Svrabov (Táborsko) – Jde o jméno více obcí, které byly
pravděpodobně postiženy prašivinou. Středočeský Svrabov se nechal přejmenovat na
Svatbín. Změna jména ale není u vsí nic nového. Třeba pražská městská část Hloubětín nesla až do počátku 20. století název
Hloupětín, Malá Lípa na Havlíčkobrodsku
se snaží zapomenout na své původní jméno
Sračkov, Mrákov u Domažlic zase na
„chlípný“ Mrdákov neboli Mrdákův dvůr.
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Byznys s nálepkou „lidské zrůdy“
Dříve byli atrakcí v cirkusech. Dnes je sice nevnímáme
jako „zrůdy“, ale jejich vzácná onemocnění je v běžném
životě stále limitují. Život s tváří vlkodlaka či šmouly
je zkrátka prokletí, ale i vstupenka do reality show.
ČR | Na světě jsou stovky vzácných onemocnění, kterými trpí jen mizivé množství populace, ale když byste tyto lidi potkali, u většiny z nich byste na první pohled nic nepoznali. Jsou ale i choroby, které přehlédnout skutečně nelze. I ty si svět
připomíná při každém přestupném roce
29. února, který je mezinárodním dnem
boje proti vzácným onemocněním.
Ještě v první polovině 20. století přitom
nebylo ani v Evropě nic výjimečného, že
nešťastníci postižení vzácnými poruchami
působili jako lákadlo v cirkusech a žili s komerční nálepkou lidské zrůdy. Příkladem
byla britská siamská dvojčata Daisy a Violet Hiltonová. S cirkusem objížděla na začátku 20. století celou Anglii a později se
s podivným varieté dostala až do Ameriky.
INZERCE
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I dnes pohled na bizarní anomálie láká.
Z jedinců trpících vzácnými poruchami,
které deformují jejich zevnějšek, se stávají předměty televizních reality show, šokujících dokumentů a bulvárních pořadů.
Podstata však zůstává stejná, stále se musí
živit jako atrakce. Takový osud stihl i Indonésana Dedeho Koswaru, kterého celý
svět znal jako nejslavnějšího „stromového muže“.
Většinu jeho těla, a zejména končetiny,
pokrývaly šupinaté bradavice tvořící obrovské ztvrdlé výrůstky připomínající
stromovou kůru. I on se ale svého času živil v klasickém cirkusu. Později o něm
bylo natočeno několik dokumentů. Zemřel loni v únoru v nemocnici poté, co se
jeho onemocnění rapidně zhoršilo.

Jesus Aceves patří mezi takzvané vlčí muže a často vystupuje v televizi. V rodině mají toto onemocnění dědičné. Dříve jemu podobní lidé vystupovali v cirkusech (na snímku ve výřezu) v jakýchsi „obludáriích“.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Děti s tváří starců

Šmoulí obličej

„Při postižení lipodystrofií vypadá obličej dětí stařecky, hyzdí ho
hluboké vrásky,
kůže je nepružná,
s hlubokými rýhami a děti se pak
často stávají terčem posměchu,“ říká dermatoložka Jindřiška Rajnišová s tím, že se jedná o poruchu tukové tkáně. „Onemocnění může
být získané například po opakovaných injekcích ve stejném místě nebo po některých lécích. Závažný, ale naštěstí velmi
vzácný je vrozený typ,“ vysvětluje a dodává, že jedinou možnou léčbou jsou plastické operace, konkrétně facelift. K tomu se
odhodlala také 20letá Britka Zara
Hartshorn (na snímku ve 13 letech). Za
práci plastických chirurgů zaplatila v přepočtu kolem stovky tisíc korun. Po čase
se však její kůže začala opět svrašťovat.

I vzácné onemocnění jménem methemoglobinémie
své oběti sociálně
silně poznamenává. Tito lidé totiž
bývají kvůli své
namodralé kůži
přirovnáváni ke
šmoulům nebo dokonce k postavám ze
sci-fi Avatar. V tomto případě jde o fyziologickou poruchu krve. Způsobovat ji mohou i některé léky, barviva nebo drogy.
„Nebezpečné je toto onemocnění u kojenců do šesti měsíců – příčinou jsou dusičnany v pitné vodě nebo v zelenině, kam se
dostávají z kontaminované půdy. Tyto
děti mívají často dechové obtíže, průjmy
a může dojít i k narušení činnosti mozku,“
varuje doktorka.

Syndrom vlkodlaka
Hypertrichóza neboli takzvaný syndrom
vlkodlaka „proslavil“ například Mexičana jménem Jesus Aceves (na snímku nahoře) i s celou svou rodinou. Vzácným
onemocněním trpí již několikátá generace rodu a svět je zná jako „vlčí rodinu“.
„Při onemocnění dochází k růstu silnějšího ochlupení v neobvyklých místech.
V dospělosti mohou být příčinou přetrvávajících obtíží například hormonální poruchy, které mohou být vyprovokovány
některými léky. Hypertrichóza může být
i vrozená,“ vysvětluje dermatoložka a dodává, že v moderní době je již léčba a odstranění nežádoucího ochlupení možná
díky laserové epilaci.

Tělo plné „boláků“
Nepříjemnosti s pletí, které jsou typické v období dospívání, mohou v některých případech
přerůst doslova
v existenční problém. „Závažná forma se nazývá acne conglobata a není tak
úplně vzácná, jak bychom si mohli myslet. Na kůži nejenom v obličeji, ale i na
hrudníku a zádech se tvoří velké bolestivé
boule, záněty, píštěle, které se hojí někdy
hlubokými jizvami. Existují velmi závažné formy akutního onemocnění, kdy současně se zánětlivou formou akné jsou vysoké teploty. Postupně dochází k zvředovatění. Tímto onemocněním trpí hlavně
(vrm)
mladí muži,“ říká Rajnišová.
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Leckdo to bere jen jako
zbytečnou buzeraci, čísla
ale mluví opačnou řečí.
Rok od uzákonění
povinnosti nosit mimo
obec v noci nebo za
horší viditelnosti reflexní
prvky se snížil počet
mrtvých „neviditelných“
chodců o třetinu.
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Neviditelní chodci. Platí
pokuty, umírá jich míň
Co říká zákon
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z reflexního
materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.“

JOSEF HORA
ČR | Když se Petr Nový, dělník z jihočeských Volar, vracel v pátek v noci z oblíbené přespolní hospody domů, měl na
sobě montérky z práce a černou bundu.
Domů šel dva kilometry po neosvětlené
silnici a o povinnosti nosit v noci nebo
za horší viditelnosti mimo obec reflexní
prvky nebo vestu nevěděl. Pravda,
zákon, který to nařizuje, je poměrně
nový, 20. února „oslavil“ teprve první
rok. Tato obhajoba ale před policisty, kteří mladého dělníka na silnici zastavili, neobstála. Pokutě v plné výši se nevyhnul.
„Člověka bez reflexních prvků nebo
vesty může policie zastavit a na místě
mu dát pokutu do dvou tisíc korun blokově nebo poslat dotyčného do správního
řízení, kde mu kromě pokuty až 2 500
korun hrozí v případně uznání viny navrch ještě tisícikorunový poplatek za
správní řízení,“ vysvětluje postihy za
„neviditelnost“ Petr Jansa z BESIPu.
Ač se to někomu může zdát jako „zbytečná buzerace“, faktem je, že nový
zákon skutečně přinesl pozitivní výsledky. Za rok jeho platnosti klesl počet
usmrcených chodců, kteří na silnici
mimo obce vyrazili v noci nebo za sníže-

Zdroj: BESIP

né viditelnosti přes den. „Vezmeme-li
podmínky, za kterých zákon nařizuje,
že chodec musí užít reflexní prvky, pak
v roce 2015 zemřelo mimo obce 41 lidí,
v roce 2016 to bylo už o 13 méně. To je
pokles obětí prakticky o třetinu,“ konstatuje Martin Farář, ředitel společnosti
BESIP.

Vesta nebo aspoň pásky
Čím se tedy v noci na silnici máme vybavit? Reflexní prvek musí být viditelný
pro všechny ostatní účastníky silničního
provozu, nejčastěji to bývá již zmiňovaná reflexní vesta nebo dvě reflexní pásky. „V případě reflexní pásky doporučujeme její umístění na holeň nad kotník
anebo na zápěstí. Ideální je, máme-li pásky dvě. Vždy je dáváme na pravou stranu, protože mimo obce, kde není chodník, chodíme proti směru jízdy, tedy pra-

Test reflexních pásků:
Nejvíc pomohou na kotníku
ČR | Abyste byli jako chodci na noční silnici opravdu dobře vidět, nestačí vám
k tomu rozsvícený mobil nebo bílé triko.
Je třeba mít kvalitní reflexní vestu nebo
alespoň pásku. Jak vybrat tu nejlepší?
Na noční neosvětlené silnici, v dešti,
mlze nebo za silného sněžení je ideální již
zmíněná reflexní vesta. Jenže komu by se
chtělo třeba na večerní rande chodit v zelené vestě... Podobně efektivní, ale mnohem skladnější alternativou je reflexní
páska. Seženete ji na benzinkách, v papírnictví i na poště a ty nejlevnější stojí kolem devíti korun.
Aby se v jejich kvalitách mohl zákazník orientovat, připravil před časem portál
iDNES.cz a společnost BESIP test 26 reflexních pásek, které se prodávají na českém trhu. Měření retroreflexe, tedy intenzity, s níž pásky odrážejí světlo, se ujala
akreditovaná laboratoř Centra dopravního výzkumu.

Na první pohled totiž vypadají všechny
téměř stejné – světle zelené, plastové, samonavíjecí. Jejich kvalita je ale rozdílná.
„Kvalita odrazu se odvíjí od hustoty speciální skleněné hmoty, která v pásce zajišťuje odraz světla,“ vysvětluje Martin Farář, ředitel společnosti BESIP. V první
řadě je proto dobré z obalu pásky zjistit,
zda splňuje normu, tedy zda je tam číslo
EN 471 nebo nově 20471. Dále je vhodné
zvážit barvu. Nejlépe světlo odrazí svítivě
žlutá, vhodná je i bílá nebo stříbrná. Naopak červené a zelené barvy se v testu umístily spíš na konci žebříčku. V obchodě se
snažte koupit tu nejširší pásku, jakou právě mají, a dávejte si je směrem do vozovky. „Tedy na pravou stranu těla, a to na kotník a zápěstí,“ radí Martin Farář. Máte-li
k dispozici jenom jedinou pásku, je lepší ji
umístit na kotník. „Světla auta totiž svítí
odspodu, a osvítí tak pásku na kotníku
dřív než na zápěstí,“ upozorňuje.
(jos)

vou stranou do vozovky,“ doporučuje
Farář. „Světla přijíždějícího auta svítí
nejprve na dolní polovinu těla, proto je
dobré mít pásku co nejníže. Důležité je,
aby nám ji nezakrylo oblečení,“ dodává.
Pokud žádný reflexní prvek nemáme,
může to být problém. „V tomto případě
platí, že neznalost zákona neomlouvá.
V nouzové situaci, kdy nemáme žádný
reflexní prvek, i když reflexní pásku můINZERCE

žeme nosit u sebe prakticky neustále, je
možné použít rozsvícený mobilní telefon nebo baterku, abychom na sebe upozornili,“ popisuje Petr Jansa. „Je to ale
skutečně jen nouzové řešení, které nám
může pomoci být vidět, ale před pokutou nás neochrání. Proto doporučujeme
nosit oblečení s reflexními prvky, kdykoliv víme, že se budeme pohybovat
venku,“ uzavírá Jansa.
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Příloha Zdraví

Avokádo jako
zelená lékárna
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Avokádo někteří odborníci na zdravou stravu řadí mezi takzvané superpotraviny. Není se co divit, je mimořádně výživné. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny,
vitamíny řady A, B, C, minerály, proteiny.
Naopak v něm není cholesterol, ale má vysoký obsah rostlinných tuků. Zralé avokádo má tmavě zelenou či fialovou slupku
a světle zelenou dužninu. Tmavě fialové
avokádo pochází ze střední a Jižní Ameriky. V Evropě je k dostání tmavě zelený
plod, který do Česka dovážíme především
ze Španělska. Na povrchu avokáda by neměly být znatelné otlačeniny. Pokud si ho
koupíte příliš tvrdé, můžete ho nechat dozrát na chladném místě v papírovém obalu.
V kuchyni z něj můžete dělat nejrůznější
pomazánky či dipy, ale také méně obvyklé
pokrmy. Nechte se inspirovat.
(re)

Avokádová pomazánka s chilli a dýňovými semínky
Potřebujeme: 1 větší avokádo, 1 lžičku olivového oleje, 1 lžíci limetkové nebo citrónové
šťávy, sůl, chilli, 1 drcený stroužek česneku, pár dýňových semínek, čerstvou bazalku.
Postup: Rozkrojíme avokádo, odstraníme pecku, vyloupneme ze slupky a rozmačkáme.
Přimícháme 1 lžičku olivového oleje a 1 lžíci citrónové šťávy. Osolíme a přidáme špetku chilli,
případně pro pikantnější chuť drcený česnek. Namažeme na chleba, posypeme sušenými
chilli papričkami a ozdobíme čerstvou bazalkou. Zdroj: Dagmar Heřtová, TASTEJOURNEY.CZ

Klasické mexické guacamole
Potřebujeme: 2 velká uzrálá avokáda, 1 utřený stroužek česneku, 2 soudková rajčata
zbavená semínek a posekaná, 2 najemno posekaná jalapeno chiles (semeník vyjměte,
chcete-li méně pálivé), 4 lžíce limetové nebo citrónové šťávy, 1 malou červenou najemno
posekanou cibuli, 1/2 – 1 lžičku hrubé soli, 1/2 lžíce rostlinného oleje, 8 lžic najemno
posekaného cilantra (zeleného čerstvého koriandru).
Postup: Avokádo rozkrojíme na půl a odstraníme semeno. Pomocí lžičky vyjmeme dužinu
a dáme ji do misky. Avokádo ihned pokapeme limetkou a pomocí vidličky rozmělníme.
Přidáme cibuli, sůl, rajčata, koriandr, olej a chiles. Dobře rozmícháme a přikryté necháme
před podáváním alespoň hodinu zchladit.

Uzená ryba s avokádovým krémem

Smažené „pivní avokádo“

Potřebujeme: 80 g uzené ryby (nejlépe pstruh), 1/2 červeného
paprikového lusku, 1 šalotku, hrst bylinek podle sezony, 2 malé slané
okurky (cornichonky), 1/2 zralého avokáda, 1 kávovou lžičku kořeněného
octa 5 %, 1/2 prolisovaného stroužku česneku, sůl, pepř.
Postup: Rybu a paprikový lusk nakrájíme na malé kostičky, šalotku,
okurky a bylinky nadrobno. Avokádo rozpůlíme, zbavíme slupky a jádra
a nakrájíme na plátky. Položíme je na talířek, přidáme na ně česnek
a pokapeme octem. Vidličkou vše rozmačkáme na kaši. Do ní přidáme
rybu, šalotku, paprikový lusk, bylinky a promícháme do konzistence pyré.
Ochutíme solí, pepřem a podle chuti případně i trochou octa.

Na 8 porcí potřebujeme: 720 ml piva (ležák), 720 ml mouky,
2 polévkové lžíce mleté papriky, 6 velkých stroužků česneku
nakrájených nadrobno, 6 větších avokád, sůl, salsu,
olej na smažení.
Postup: Z piva, papriky, mouky a česneku vytvoříme těstíčko
a necháme jej 2 hodiny odpočinout. Avokáda zbavíme slupky
a pecek a každé rozřízneme podélně na šest částí. Obalíme je
v těstíčku a smažíme v oleji asi 3 minuty. Necháme odkapat,
osolíme a podáváme se salsou, například rajčatovou či třeba
mangovou.
Zdroj: 3x labužník.cz
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CAPSICOL LE

Bez procvičení kloubů
riskujete bolest i zranění

Kapsaicinový krém








Kapsaicinový hřejivý krém
bezpečně a dlouhodobě pomáhá
při bolestech svalů a kloubů
a navozuje svalovou relaxaci
Skládá se z 8 čistě přírodních látek
Hřejivý krém je vhodný pro dospělé
é
a děti od 12 let
Stačí malé množství o velikosti hráššku
Výborně se vstřebá do pokožky
a je bez zápachu
Krém začne ihned sám prohřívat
na teplotu až 50° C.

www.hrejivanaplast.cz/kapsaicinovy-hrejivy-krem/

FOTO | SHUTTERSTOCK

ČR | Tu nepříjemnou bolest poznal asi
každý, kdo se někdy věnoval lyžování.
Klouby umí být zkrátka prevít a ať už se
na běžkách pohybujete v zimě pravidelně nebo jen občas, když je něco v nepořádku, dají to pořádně silně najevo. „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,“ 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,
tak když už se dostaví, tak mohou pomoci speciální masti, které přinesou potřebnou úlevu. Sportovat přes bolest se ale
nevyplácí. „Sportování i přes bolest
kloubů je odůvodněné v případě artrózy, kde vyřazení pohybové aktivity
vede naopak k ještě větším bolestem.
Pokud je v kloubu ale například zánět
nebo výrůstky, je vhodné po dobu léčby
sport omezit a zaměřit se na odstranění
příčiny problému,“ uzavírá Kateřina
Hollerová.
(re)
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Svátek uctívá AKCE ROKU
bitvu, která se 15% SLEVA
nikdy nestala

NA VŠECHNO !!!

Rusové si Den obránců vlasti připomínají každoročními průvody v Moskvě.
V Praze se u této příležitosti koná pietní akt (ve výřezu). FOTO | ARMY.CZ, PROFIMEDIA

Den obránců vlasti.
Svátek stojící na mýtu
vytvořeném sovětskou
propagandou se slaví
dodnes i v Česku. Vojáky
připomíná v souvislosti
s bitvou, která se nikdy
ve skutečnosti neodehrála.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Věnce i čestná stráž. Česká armáda si
stejně jako v předchozích letech i včera,
23. února, pietním aktem připomněla ruský státní svátek Den obránců vlasti. Svátek, kterým Sověti od 20. let propagovali
Rudou armádou na základě vítězné bitvy
u Pskova a Narvy. Jenže...
Ke slavné bitvě mělo dojít 23. února
1918. Legenda říká, že tehdy čerstvě zrozená Rudá armáda zastavila německé oddíly
pochodující na Petrohrad a zvítězila u Pskova a Narvy, dvou měst na rusko–estonské hranici. Na počest vítězství se od roku
1922 tento den začal oslavovat jako Den
Rudé armády a válečného loďstva. V roce
1995 se svátek přejmenoval na Den obránců vlasti, Rusové dostali den volna a slaví
ho za světel ohňostrojů dodnes. A nejen
v Rusku. Den obránců vlasti se připomíná
i v jiných zemích, například v Česku.
„Účast rezortu obrany na pietní vzpomínce Den obránců vlasti Ruské federace byla
v letošním roce podobná, jako v letech
předchozích. Přítomna byla jednotka Čest-

né stráže Armády ČR a ředitel Krajského
vojenského velitelství Praha,“ potvrzuje
mluvčí ministerstva Jana Zechmeisterová.
Jenže všechno to má háček – k oné slavné
bitvě u Pskova a Narvy nikdy nedošlo.
„23. února 1918 žádná velká bitva
u Narvy a Pskova nebyla,“ říká historik
Vojenského historického ústavu Tomáš
Jakl. V únoru 1918 se totiž události vyvíjely jinak. „Rusko po bolševickém převratu
na konci 1. světové války jednalo s Rakousko-Uherskem o míru, ale nakonec
k dohodě nedošlo. Rakousko-uherská armáda dala Rusům ultimátum, po jehož vypršení začaly rakousko-uherské jednotky
postupovat na východ a obsadily Ukrajinu
a Pobaltí. 23. února ale Němci zdaleka
u Narvy ani u Pskova nebyli a ani později
tu k žádné bitvě nedošlo,“ vysvětluje historik s tím, že Rusko potřebovalo nějaké pozitivní vzory, a proto zavedlo tento svátek.
Toho, že je oslava založená na neexistující bitvě, si je české Ministerstvo obrany
vědomé. „Každá země, tedy i Ruská federace, má výsostné právo zvolit si den svého svátku připomínajícího nějakou, pro
tuto zemi významnou událost. Hodnocení
volby je pouze na ní. Vzdání pocty padlým vojákům a jejich rodinám je přirozeným projevem úcty obětem válečných
konfliktů,“ vysvětluje mluvčí.
Je ale správné připomínat si svátek postavený na historickém nesmyslu? „Není
na nás, abychom posuzovali, jakou konkrétní historickou událost si jiný stát vybere jako základ pro založení tradice, kterou
hodlá nadále slavit nebo připomínat. Jistě
bychom sami nechtěli, aby nám někdo
cizí posuzoval historické události, které si
dodnes připomínáme,“ reaguje Vladimír
Lukovský z tiskového odboru českého Mi(jos)
nisterstva obrany.

POUZE
OD 24. 2. 2017
DO 31. 3. 2017

Více informací na www.solodoor.cz
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Háma chce Zagorku,
Gondíková depešáky
Legendy hudebního nebe a jejich hity v podání Tatiany Vilhelmové,
Martina Dejdara či Adély Gondíkové. Taková bude třetí série show
Tvoje tvář má známý hlas, která startuje už tuto neděli. Kterého
interpreta by si osmička účastníků přála imitovat?
ALEŠ HÁMA

MARTIN DEJDAR

Foto: archiv MAFRA, Herminapres

„Když dostanu nějakou
třicetikilovou černošku, která
skáče a metá kozelce, tak
to se svými odrovnanými
koleny budu mít obtížné.
Navíc hubenou ženskou ze
mě těžko někdo udělá,“ říká
Martin Dejdar, který je z nové
soutěžní party tím nejstarším.
„Jsem přeci jenom ta starší
generace, takže lepší by
pro mě byli českoslovenští
interpreti. Ale poperu se
s čímkoli. Barta Simpsona
jsem daboval už v době, kdy
někteří z mých kolegů, se
kterými teď budu soutěžit,
ještě nebyli ani na světě,“
dodává.

Na svá teenagerovská léta by díky soutěži rád zavzpomínal
moderátor a herec Aleš Háma. „Asi by se mi líbily takové ty
klasiky mého mládí. Takže Rod Stewart, Eros Ramazzotti
nebo Phil Collins. No a z českých… Zagorka by byla super!“
Jako jeden z nejzkušenějších účastníků třetí řady Tváře
Háma vnímá, že jej od nejmladších kolegů dělí pěkných
pár let. „Mám trošku generační problém, to znamená, že
populární hudbu poslední dekády moc nesleduju. Takže mě
určitě budou nějaká jména překvapovat.“

MARKÉTA KONVIČKOVÁ
Zpěvačka Markéta Konvičková se po natáčení
snímku Muzzikanti vrhla do dalšího hudebního projektu. Také ona by se v show alespoň
jednou ráda převtělila do muže. „Nejlépe do
nějakého černocha, abych věděla, jaké to je,
alespoň na den,“ říká zpěvačka, jejímiž profesními vzory jsou Beyoncé, Christina Aguilera či
Whitney Houston.. Právě těmto hvězdám by se
ale paradoxně ve Tváři nejraději vyhnula. „Nerada bych interpretovala takové pěvecké divy
jako je Beyoncé či Mariah Carey. Je to pro mě
světová špička a v rámci mezinárodního klidu
by tyto dámy podle mě neměl interpretovat
nikdo,“ směje se Konvičková.

Zpěvák ONDŘEJ RUML, který vešel do povědomí díky
talentové soutěži X Factor je známý tím, že hudbou jeho
srdce je swing a jazz. V soutěži tak jistě bude více pokukovat
po interpretech těchto stylů než po pestrobarevných
hvězdách MTV.
Pěvecké dovednosti herečky MARTHY ISSOVÉ jsou velkou neznámou třetí řady. Zajímavé by ale rozhodně bylo, kdyby měla
možnost zazpívat si úspěšný hit Barbory Polákové Nafrněná.
V jeho klipu si totiž herečka měla možnost zahrát.

ADÉLA GONDÍKOVÁ
Moderátorku a herečku Adélu Gondíkovou ženou
dopředu její oblíbené pěvecké ikony, na druhou stranu
respekt k nim ji drží při zemi. „Mám hrozně moc nápadů
a myšlenek na lidi, které jsem v dětství poslouchala a milovala. Chtěla bych se do nich převtělit, ale na druhou
stranu oni jsou tak strašně dobří, že je to nereálné.
Tak se alespoň namaskuji jako oni,“ říká. O tom,
do koho by se chtěla převtělit na jevišti, má jasno.
I když… „Byli by to například Depeche Mode,
na kterých jsem vyrostla. Jenže Dave Gahan se
tak strašně točí, že by se mi mohla zamotat škeble a spadla bych. Takže to je vlastně nereálné
už kvůli tomu točení,“ zamyslela se.

Talentovaný MILAN PEROUTKA zastupující v show
mladší generaci je frontman kapely Perutě, ale také
hraje a moderuje. Určitě by pro něj bylo velmi
osobní, pokud by mu los určil některý z hitu
Olympiku. Je totiž synem tragicky zesnulého
bubeníka kapely Milana Peroutky.

TATIANA VILHELMOVÁ
Za velké překvapení třetí řady se dá považovat účast
Tatiany Vilhelmové. Ta už teď pošilhává mezi interprety
jedním směrem. „Je spousta zpěvaček a zpěváků,
které bych chtěla ztvárnit, ale převážně mě napadají muži, ti mi připadají
zajímavější. A ještě jsou to většinou černoši. Takže u mě je to jasné, dostalo
se to do takové jedné dlouhé cesty černochů. Jestli se mi tohle moje přání
vyplní, maskéři budou mít co dělat,“ smála se herečka.
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Návrat k Neposlušným teniskám
ČR | Právě v těchto dnech je to 32 let, kdy
se z 19leté švadlenky a rockerky Hany Zaňákové stala Lucie Bílá. Tehdy v únoru
1985 ve studiu nazpívala svůj první hit Neposlušné tenisky, který pro ni napsal skladatel Petr Hannig. Byl to také on, kdo ji objevil a vymyslel pseudonym, který zpěvačka
dodnes používá. Hana Zaňáková podle něj
nebylo ideální jméno pro svět šoubyznysu.
A vzpomenete si, jak písnička zněla?
„Neposlušné tenisky já mám, koupil mi je

k svátku můj kluk sám.
Jdou, jdou, jdou jenom
tam, kde je teď on. Vždycky zhatí každý jiný plán.“
Je to stejně teenagersky
úsměvné jako její tehdejší
rozevláté kučery a čelenka. Naštěstí se ale
potom vydala jinou hudební cestou a ta jí
vynesla na vrchol české populární hudby,
na němž se suverénně drží už víc než dvacet let. K padesátinám, které oslavila loni,

si ale Lucie Bílá nadělila nejen návrat
k Haně, ale také k teniskám. Hana, to je
jméno jejího posledního alba i písničky,
kterou pro ni překvapivě složila Katarína
Knechtová z někdejší skupiny Peha. Katarína nedávno na začátky této spolupráce
vzpomínala při návštěvě Rádia Impuls.
Bylo to vlastně náhodné setkání obou zpěvaček na koncertě, kdy Lucie Kataríně pochválila písničky a zeptala se, jestli by jí
jednu také nenapsala. A Katarína dostala

inspiraci a poslala Lucii Bílé jeden kousek
hned po koncertě. Nakonec z toho vznikla
spolupráce na novém albu. Ale vraťme se
k Neposlušným teniskám. Tenisky, to je
další song na nejnovější desce, v němž se
Lucie nostalgicky ohlíží a zpívá: „Tati, tenisky mé ještě nejsou tolik pronošené.“
Prý je to její vzkaz všem, že ani Lucie, ani
Hana zdaleka nekončí. Už brzy uslyšíte
jméno Lucie Bílá i ve spojení s Rádiem
Impuls. Nechte se překvapit.
(re)
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Jiří Suchý:
Krajinu posedlou
tmou většinou
popletu

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
CHCETE ZÍSKAT PŘEVODOVKU
DSK-317/S NEBO DSK-316.1PSVN?

Stačí odevzdat vaši starou převodovku VARI (i
nefunkční) a za atraktivní sníženou cenu si odnesete převodovku novou.
Akci lze využít při vrácení funkčních či nefunkčních převodovek VARI: DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modiﬁkací a
roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (provedení
na osový čep) a DSK-316 a T-19 všech modiﬁkací a roků
výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN.

Pro Jiřího Suchého byla písnička
Krajina posedlá tmou příjemnou
změnou. „Občas jsme s Jiřím Šlitrem
zabrousili do žánru country and western. Tohle je zrovna taková písnička,“ zavzpomínal Suchý na rádiu
Český Impuls AM 981. Jiří Suchý
míval Krajinu rád, ale poslední dobou se jí raději vyhýbá. „Teď ji zpívám výjimečně, poněvadž mi vždycky vypadla jedna z těch čtyř slok. Slova jsem tak různě prohazoval,“ prozradil Jiří Suchý.
Nahrávka písničky Krajina posedlá
tmou vznikla 20. února 1965 v pražských Kobylisích. Písnička se stala
součástí Recitalu 64, pásma písniček
se značkou S+Š.
Krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu navěky sám...
(Hudba: Jiří Šlitr, text: Jiří Suchý)
Jak se rodila písnička Miluše Voborníkové Staré říční proudy? To prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

Obj. číslo: 4262
Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VARI jakéhokoliv stáří a stavu, ale také pro převodovky třetích výrobců či kopie převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus).
Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80 mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami TERRA-VARI. Počet převodovek
do akce je omezen, může být tedy zaveden pořadový systém.

Cena s DPH:

Obj. číslo: 3421
Cena s DPH:

13 990 Kč

18 490 Kč

AKCE ŠROTOVNÉ:

AKCE ŠROTOVNÉ:

7 990 Kč

10 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491
462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Horka u Staré Paky, SVOBODA HORKA s.r.o., Horka u Staré
Paky 1, T 481 595 299 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T
602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl,
ZAHRADA V AKCI, NaLánech 105, T 774876 704 • Nový Bydžov, OKZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735,T 495 490 047 • Praha 5 - Velká Chuchle, BGTECHNIKcs,a.s.,
U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182
• Studenec, Dušan Jech, Studenec 7, T 608 722 084 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o.,
ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Barbora Marzecová (28)

Barbora pracuje jako
prodavačka, má vystudovanou střední odbornou školu. Je svobodná a nezadaná, žije
s rodiči a mladší
sestrou. Uvaří v bytě
kamaráda, který ji do pořadu přihlásil.
Barbora by chtěla v soutěži poznat nové
lidi a zjistit, jak celé natáčení probíhá.
Docela si věří, protože vaří ráda. Pokud
by vyhrála, tak by odjela na dovolenou,
koupila by nějaké dárečky rodině a pozvala by své kolegy na dobrou večeři.

Úterý: Zdeněk Tancoš (23)

Zdeněk absolvoval
střední umělecko-průmyslovou školu, kterou zakončil maturitou. Pracoval jako obchodní zástupce, kadeřník i osobní asistent, umění ho stále zajímá. Nyní působí v kavárně jako barista. Je svobodný
a bezdětný a bydlí v bytě 3+kk v Ostravě. Do pořadu Prostřeno! ho přihlásila
kolegyně z práce. Zdeněk ještě neví, jak
by s výhrou naložil, ale pravděpodobně
by ji využil na cestování.

Středa: Marcela Fiurašková (40)

Paní Marcela pracuje
již přes devatenáct let
v automobilovém průmyslu, předtím dělala
prodavačku. Je rozvedená a žije se svým čtrnáctiletým synem. Do
soutěže ji přihlásil přítel. Pokud by vyhrála, vzala by syna na dovolenou, možná by část výhry věnovala i na charitu –
zatím ale ještě není rozhodnutá. Marcela žije v bytě 2+1 v Novém Jičíně.

Česká republika

Studenta rozhodí dekolt
Pořad Prostřeno! zamíří
na sever Moravy.
Soutěžící budou vařit
v Moravskoslezském kraji.
ČR | Tentokrát se v Moravskoslezském
kraji, zejména v Ostravě a okolí, setkají tři
ženy a dva mladí muži. Není to konfliktní
parta a celý týden se hodně točí kolem jídla i úkolu týdne, který našim soutěžícím
pěkně zamotá hlavy. Nejzkušenější a nejstarší amatérskou kuchařkou je čtyřicetiletá Marcela, která ale názorně předvede,
jak to také může dopadnout s ambiciózní
večeří, když si na hostitele sedne smůla,
bojuje s nervozitou, časem a také s nespolehlivou troubou. To Nikol na to jde odjinud, ta spoléhá na svůj nepřehlédnutelný
dekolt. Ocení to ale soupeři?

Souboj s papiňákem
V pondělí připraví večeři Barbora, která
ale kvůli nemocnému strýci vaří v kuchyni půjčeného bytu. Hostitelka z toho bude
ve stresu, není si jistá při používání papiňáku a při vaření bez zástěry si ještě zamoučí slavnostní oblečení. Jak si s tím
vším hostitelka nakonec poradí?
V úterý se k plotně postaví kreativní barista Zdeněk a při sestavování soutěžního
menu se nebojí zariskovat. Například
s hodně pálivou dýňovou polévkou, jež
naštve hlavního kritika Marcelu. Ta se k

Pátek: David Podhorný (19)

Benjamínek týdne David je studentem průmyslovky ve Vítkově
a žije klasickým studentským životem. Do
pořadu ho přihlásil
jeho bratranec, protože si o něm myslí, že umí dobře vařit.
David bydlí v Ostravě-Porubě v bytě
4+1. Volný čas nejraději tráví při sportu
nebo s přáteli. Případnou výhru by použil na cestování.

jídlu vyjadřuje nejvíce a soupeři ji proto
považují za hlavní taktičku.
Marcela se ostatní soutěžící pokusí ve
středu překvapit netradičními slanými špenátovými muffiny z pivního těsta, ze stejného těsta je i nejvíce problematický
chod. Jenže pro ostatní je její kapsa plněná zelím, což je příloha ke konfitovaným
husím stehnům, téměř nepoživatelná.
Spraví si Marcela dojem aspoň kokosovo-pudinkovým koláčem?
Ani Nikol nepozve hosty k sobě domů,
ale k příbuzným, jejichž byt pomáhala zařizovat a prý ho zná jak své boty. Občas
ale ve čtvrtek stejně tápe, hlavně některé

suroviny jí při vaření chybí a musí docela
improvizovat. Hostitelka nabídne pohled
do svého omračujícího potetovaného výstřihu. Jednou se jí to skoro vymkne a David neví, kam s očima.
Jak si v kuchyni poradí benjamínek týdne? Středoškolák David se docela stydí
a trochu drmolí, někdy je těžké mu rozumět. Může překvapit, nebo zklamat, nikdo v pátek neví, co od něho může čekat.
Poslední večeře bude plná zmatků.
A kdo nakonec vyhraje 60 tisíc korun?
Zvítězí nejchutnější večeře, nebo největší
taktik? Sledujte Prostřeno! na televizi Prima
každý všední den od 17:35 hodin. (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Čtvrtek: Nikol Herudková (28)

Nikol se vyučila servírkou, poté si ještě udělala barmanský a kadeřnický kurz. Dnes pracuje u jedné firmy
jako osobní asistentka.
Je rozvedená a bydlí
se svou devítiletou dcerou, kterou má
v péči. Společně bydlí ve 2+1 v Ostravě-Zábřehu. Do pořadu ji přihlásil její
bratr se švagrovou. Pokud vyhraje, tak
peníze použije na dovolenou.

Posledním hostitelem bude benjamínek mezi soutěžícími tohoto týdne – David
(v čele stolu). Jak si poradí s vařením i poprsím své soupeřky? FOTO | FTV PRIMA

Špenátové pivní muffiny
Ingredience: Těsto – 200 g polohrubé
mouky, 125 g hery, 1 žloutek, 6 lžic piva.
Náplň: 250 g anglické slaniny, 1 cibule,
200 g špenátu, 1 lžíce pesta z medvědího
česneku, 3 stroužky česneku, 2 vejce, 2 lučiny, 150 g sýra, sůl. Postup: Vejce si rozdělíme na žloutky a bílky. Pokrájenou cibuli a slaninu osmažíme na pánvi, po chvíli
přidáme špenát. Necháme podusit, poté zamícháme dva žloutky, osolíme, opepříme
a dochutíme česnekem. Zbylé dva bílky vyšleháme s lučinou. Připravíme si pivní těsto, všechny ingredience smícháme dohromady a dáme na 20 minut do lednice. Poté
vyválíme placku a vykrajujeme z ní kolečka. Do formiček vložíme vykrojená kolečka a plníme směsí z lučiny, potom špenátovou směs a nakonec směsí z lučiny a dáme
zapéct do trouby na 180 stupňů asi na půl
hodiny. Před koncem pečení posypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme dozlatova.

Vepřová panenka na červeném víně s brusinkami a gratinovanými bramborami
Ingredience: 400 g vepřové panenky,
2 stroužky česneku, 1 lžíce polotučné
hořčice, 2 lžíce olivového oleje, zelený
pepř, 1 červená cibule, pár snítek rozmarýnu, červené víno, brusinky, sůl. Gratinované brambory: 800 g nových brambor,
máslo, 250 ml sladké smetany, 2 stroužky česneku, 100 g parmazánu, sůl.

Postup: Omytou a osušenou panenku zbavíme přebytečných blan, potřeme ji směsí
česneku, hořčice a olivového oleje, osolíme, opepříme a dáme na minimálně 30 minut odležet do chladu. Pak ji zprudka ze
všech stran opečeme na pánvi, přendáme
do zapékací mísy a zasypeme tence pokrájenou cibulí. Podlijeme červeným vínem
smíchaným s brusinkovým džemem a pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů asi
10 minut. Poté panenku obrátíme, přidáme
pár snítek rozmarýnu a přiklopené ještě

20 minut dopečeme. Vyndáme z trouby, necháme asi dvě minuty stát, teprve pak maso
nakrájíme na tenké plátky. Gratinované
brambory: Oloupané, omyté brambory nakrájíme na centimetrové plátky, dáme je do
vymazané zapékací mísy, každou vrstvu
vždy osolíme a přelijeme zahřátou smetanou s česnekem a posypeme parmazánem
a při 180 stupních pečeme asi 30 minut.
Tiramisu do skleniček
Ingredience: 2 smetany ke šlehání, 2 mascarpone, cukrářské piškoty, cukr, hořké kakao, káva, rum. Postup: Uvaříme si černou kávu, kterou necháme vystydnout
a přidáme do ní panáka rumu. Ušleháme si
mascarpone, přidáme cukr a zvlášť si vyšleháme šlehačku. Pak spolu smícháme dohromady a v případě potřeby ještě přidáme
cukr. Do skleniček pak vrstvíme postupně
piškoty namočené do kávy, krém, piškoty,
a končíme krémem, který posypeme na
závěr kakaem. Necháme dobře vychladit.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. února 2017

ČT1
7.35

O pasáčkovi a labutích princeznách
8.00 Kojak: Květiny pro Mattyho
9.35 Gejzír 10.05 Všechnopárty
11.00 Hříchy pro pátera Knoxe (8/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech
plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Motanice
14.10 O loupežníku Olbramovi
14.50 Eva tropí hlouposti
16.20 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.30
6.55
7.20
7.45
8.05
9.20
11.10
12.05
12.45
13.45
14.00
15.20
17.35
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(16)
Monstra vs. vetřelci (21)
Avengers: Sjednocení II (7)
Looney Tunes: Úžasná show II (2)
Tučňáci z Madagaskaru (9)
Popelka
Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek II
My dva a křen
VALL-I
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
5.55
6.05

6.30
6.55
7.25
7.55
8.30
9.40
10.55
12.20
13.20
14.50
16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (7)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (97)
Autosalon
Ohnivý kuře (83)
Přístav II (8)
davinci
Česko Slovensko má talent
Láska s vůní sušenek
Romantická komedie (USA, 2014)
Vraždy v Midsomeru VII
Duchové minulosti. Krimiseriál
(VB, 2003)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.50 Poldové a zloději 7.30 Mentalista VI (10) 8.20
Mentalista VI (11) 9.15 Nabitá zbraň 1, komedie
(USA, 1993) 11.10 Mrtvý bod (13, 14), krimiseriál
(USA, 2015) 12.55 Stopařův průvodce po Galaxii,
komedie (USA/VB, 2005) 15.00 Sami v poušti,
dobrodružný film (USA, 1993) 17.10 Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA, 2013) 20.00 Kód
Enigmy, drama (N/VB/USA, 2014) 22.20 Lidé jako
my, komediální drama (USA, 2012) 0.30 Anděl
smrti, thriller (USA, 1998)

VÁLEČNÝ

Prima cool
7.45 24 hodin: Dnes neumírej (1) 8.40 Minority
Report (1) 9.40 To nejlepší z Top Gearu (3) 10.45
Applikace 11.20 Re-play 11.50 Pevnost Boyard
(15, 16) 13.55 Simpsonovi XXIII (21, 22) 14.55
Simpsonovi XXIV (1, 2) 15.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (13, 14) 17.55 Simpsonovi XXIV (3)
18.30 Simpsonovi XXIV (4) 18.55 Simpsonovi XXIV
(5) 19.30 Simpsonovi XXIV (6) 20.00 Ledová
zkáza, katastrofický film (USA, 2014) 22.05
Turbotarantule 2: Druhá láva, akční horor (USA,
2016) 23.50 Re-play 0.25 Applikace 0.55 Pevnost
Boyard (15) 1.50 Pevnost Boyard (16) 2.40 Minority
Report (1) 3.25 24 hodin: Dnes neumírej (1)

Prima Max

20.00 Tajemství těla
21.10 Na úrovni
Komedie (VB, 1973). Hrají
G. Jacksonová, G. Segal,
P. Sorvino, H. Neilová a další.
Režie M. Frank
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Mladý Montalbano
Návrat ke kořenům. Detektivní
seriál (It., 2012). Hrají M. Riondino,
A. Tidona, F. Pizzuto, C. Galati
a další. Režie G. M. Tavarelli
0.50 Bolkoviny
1.45 Banánové rybičky
2.20 DoktorKA
3.15 Sama doma
4.45 Pod pokličkou
5.10 Kde bydlely princezny

SÉRUM PRAVDY

20.20 Chart Show
22.15 John Wick
Akční film (USA, 2014). Hrají
K. Reeves, M. Nyqvist, A. Allen,
W. Dafoe, D. Winters. Režie
Ch. Stahelski
0.20 Přenašeči
Thriller (USA, 2009). Hrají
Ch. Pine, P. Perabová, E. VanCampová, J. Berry, L. T. Pucci.
Režie D. Pastor, A. Pastor
2.15 DO-RE-MI
2.55 Co na to Češi
3.35 Výměna manželek II
4.35 Novashopping
5.35 Lišákoviny
Animovaný seriál (Indie, 2015)
5.45 Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(17)

20.15 Železná srdce
Válečný film (USA, 2014).
Hrají B. Pitt, L. Lerman,
S. LaBeouf, M. Peňa a další.
Režie D. Ayer
23.10 Trans
Thriller (VB, 2013). Hrají
J. McAvoy, V. Cassel, R. Dawsonová a další. Režie D. Boyle
1.15
Hydra: Krvelačná bestie
Sci-fi film (USA, 2009).
Hrají G. Stults, D. Olivierová,
A. McArthur a další. Režie
A. Prendergast
3.05 Vraždy v Midsomeru VII
Duchové minulosti. Krimiseriál
(VB, 2003). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, B. Alexander,
W. Chubb a další. Režie R. Rye

7.40 Zpravodajství FTV Prima 8.50 Nexo Knights
9.20 Astro Boy (7) 9.45 Brainiac: Šílená věda III (7)
10.45 To je vražda, napsala X (12) 11.45 Policejní
bažanti V (21) 12.40 S Italem v kuchyni 13.25 To je
vražda, napsala X (13) 14.25 Policejní bažanti V (22)
15.20 Honba za klenotem Nilu, dobrodružný film
(USA, 985) 17.40 S Italem v kuchyni 18.20 Brainiac:
Šílená věda III (8) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii
5-0 VI (25), krimiseriál (USA, 2015) 21.10 Láska
s vůní sušenek, romantická komedie (USA, 2014)
22.55 Divočina, dobrodružný film (USA, 2014) 1.25
Dobrá manželka VII (13), seriál (USA, 2016) 2.20
Invaze terordaktylů, katastrofický film (USA, 2015)

Nova Action
8.05 Walker, Texas Ranger VIII (21, 22) 9.35 Walker,
Texas Ranger VIII (23, 24) 11.20 Agenti S.H.I.E.L.D.
(20, 21) 13.15 Válka skladů II (10, 11) 14.05 Válka
skladů II (12, 13) 15.15 Mistři zastavárny III (11, 12)
16.05 Mistři zastavárny III (13, 14) 16.55 Walker,
Texas Ranger VIII 18.40 Válka skladů II (14, 15)
19.30 Mistři zastavárny III (15, 16) 20.20 Kriminálka
Miami X (1, 2) 22.00 Agenti S.H.I.E.L.D. (22) 22.50
Kriminálka Miami IX (21, 22) 0.30 Kriminálka Miami
X (1, 2) 1.50 Agenti S.H.I.E.L.D. (19)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 162

neděle 26. února 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.05
16.00
17.15
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.55
22.29
22.30
23.50
1.20
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách
hvězd 6.50 Eva tropí hlouposti 8.15
Úsměvy Vlasty Janečkové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O zlé a dobré vodě
Začarovaná láska
Příběhy slavných – Nataša Gollová
Typicky ženská reakce
Komedie (ČR, 1976)
Zlá krev (3/7)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Gangster Ka
Krimithriller (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Ženy, které nenávidí muže
Místo činu – Schimanski
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.45
8.50
9.50
10.50
13.30
15.15
16.55
19.30
20.20
23.25
0.00
1.55
3.35
4.15
4.55

Monstra vs. vetřelci (22)
Avengers: Sjednocení II (8)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Tučňáci z Madagaskaru (10)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Hvězdný prach
Fantasy film (VB/USA, 2007)
Jak překazit svatbu
Romantická komedie (USA, 2014)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Hudson Hawk
Krimikomedie (USA, 1991). Hrají
B. Willis, A. MacDowellová a další
My dva a křen
Romantická komedie
(USA, 2006)
Volejte Novu
DO-RE-MI
Novashopping

Prima
6.45
7.10
8.10
9.15
9.45
11.00
11.50
12.30
13.15
13.55
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.35
1.30
2.35

Astro Boy (8)
Nexo Knights
M.A.S.H (98, 99)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (84)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Blázni ze stadionu
Komedie (Fr., 1972)
Vraždy v Midsomeru XVI
Duch panského domu.
Detektivní seriál (VB, 2013)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (7)
Pekelníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Pravdivý příběh herečky
Životopisné drama (USA, 2014)
Tři mušketýři (8)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
5.10 Můj nejoblíbenější Marťan 6.40 Jubal 8.30
Popelka 9.40 Stopařův průvodce po Galaxii 12.10
My dva a křen 14.10 Kód Enigmy 16.25 Lovci zločinců II (10, 11) 18.15 VALL-I, animovaný sci-fi film
(USA, 2008) 20.00 Air Force One, akční film
(USA/N, 1997) 22.25 Pavučina snů, horor (USA/
Kan., 2003) 1.00 John Wick, akční film (USA, 2014)

Prima cool
7.35 Applikace 8.10 Re-play 8.40 24 hodin: Dnes
neumírej (2) 9.40 Minority Report (2) 10.35 To nejlepší z Top Gearu (4) 11.45 Pevnost Boyard (17) 12.50
Pevnost Boyard (18) 13.55 Simpsonovi XXIV (3, 4)
14.55 Simpsonovi XXIV (5, 6) 15.55 Ledová zkáza
17.55 Simpsonovi XXIV (7, 8) 18.55 Simpsonovi XXIV
(9, 10) 20.00 G. I. Joe 2: Odveta 22.35 Satan přichází (3) 23.35 Těžká dřina 0.05 Autosalon

Prima Max
9.35 Brainiac: Šílená věda III (8) 10.35 To je vražda,
napsala X (13) 11.35 Policejní bažanti V (22) 12.30
S Italem v kuchyni 13.15 To je vražda, napsala X (14)
14.15 Doktor z hor: Nové příběhy (1) 15.15 Rozvod
po francouzsku 17.45 S Italem v kuchyni 18.30
Brainiac: Šílená věda IV (1) 19.30 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 22.45
Trans 0.50 Dobrá manželka VII (14)

pondělí 27. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Nouzové řešení 10.00
168 hodin 10.30 Četníci z Luhačovic:
Zpěvačka

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.50 Kojak II
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 Svět pod hlavou (9/10)
21.00 Čtvrtá hvězda (3/12)
21.30 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy kriminalistiky: Kolínský
gang
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.35 Kalendárium

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.00
1.30
1.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3195)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (12)
Ordinace v růžové zahradě (101)
Mentalista VI (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3196)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (7)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(6)
Vražedná čísla (1)
Mentalista VI (12, 13)
Dva a půl chlapa XII (12)
Střepiny

Prima
6.15
6.40
7.10
7.50
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.45
0.40
1.35

Astro Boy (9)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (99)
M.A.S.H (100)
Jake a Tlusťoch II (5)
Rosamunde Pilcherová: Shledání
v Rose Abbey
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (6)
Komisař Rex V (15)
Komisař Rex VI (1)
Policie Hamburk (1)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (85)
Ano, šéfe!
Castle na zabití III (13)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (6)
Rosamunde Pilcherová: Shledání
v Rose Abbey

Nova Cinema
5.20 Jubal 7.05 Stopařův průvodce po Galaxii 9.05
Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 10.40 Hvězdný
prach 13.25 Kód Enigmy 15.55 Jak překazit svatbu
17.40 Osm statečných, dobrodružný film (USA,
2006) 20.00 Případ Pelikán, thriller (USA, 1993)
22.45 Velmi nebezpečné známosti 2, drama (USA,
2000) 0.25 Pavučina snů, horor (USA/Kan., 2003)

Prima cool
9.25 Futurama III (15) 9.55 Hvězdná brána III (20)
10.55 Bylo nebylo (17) 11.50 To nejlepší z Top Gearu
(3) 12.55 Simpsonovi XXIV (7-10) 14.50 Applikace
15.20 Re-play 15.50 Futurama IV (1) 16.20 Hvězdná
brána III (21) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět (10) 18.15
Simpsonovi XXIV (11-14) 20.15 Grimm V (13) 21.20
Teorie velkého třesku (11, 12) 22.15 Vikingové II (5)
23.15 Helix II (4) 0.10 Grimm V (13)

Prima Max
8.45 Astro Boy (9) 9.10 Brainiac: Šílená věda IV (1)
10.10 To je vražda, napsala X (14) 11.10 Doktor z hor:
Nové příběhy (1) 12.05 S Italem v kuchyni 12.50 To
je vražda, napsala X (15) 13.50 Doktor z hor: Nové
příběhy (2) 14.50 Twilight sága: Rozbřesk (1/2)
17.20 S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda
IV (2) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Bohové musí být
šílení 22.30 Do noci 0.55 G. I. Joe 2: Odveta

úterý 28. února 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 9.55 Kufr
10.45 Silvestrovský koktejl 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 Soudkyně Amy III
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.45 Kojak II
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 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.40 Santiniho jazyk
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Motiv IV
0.00 AZ-kvíz
0.25 13. komnata Heleny Rytířové
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3196)
Specialisté (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (13)
Ordinace v růžové zahradě (102)
Mentalista VI (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3197)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(715)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(7)
Vražedná čísla (2)
Mentalista VI (14, 15)
Dva a půl chlapa XII (13)

Prima
6.15
6.40
7.10
7.50
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
1.15
3.05

Astro Boy (10)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (100)
M.A.S.H (101)
Jake a Tlusťoch II (6)
Rosamunde Pilcherová:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (7)
Komisař Rex VI (2, 3)
Policie Hamburk (2)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (7)
TOP STAR magazín
Castle na zabití III (14)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (7)
Rosamunde Pilcherová:
Na křídlech lásky
Komisař Rex VI (2, 3)

Nova Cinema
5.40 Jak překazit svatbu 7.15 Mentalista VI (12, 13)
8.55 Sami v poušti 11.15 Air Force One 13.50 VALL-I,
animovaný sci-fi film (USA, 2008) 15.35 Případ
Pelikán, thriller (USA, 1993) 18.15 Strašidelný dům,
komedie (USA, 2003) 20.00 Batman a Robin,
akční film (USA, 1997) 22.25 Upíři, horor (USA,
1998) 0.25 Hudson Hawk, krimikomedie (USA, 1991)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána III (21) 10.55 Bylo nebylo (18)
11.50 To nejlepší z Top Gearu (4) 12.55 Simpsonovi
XXIV (11-14) 14.55 Teorie velkého třesku (11, 12)
15.50 Futurama IV (2) 16.20 Hvězdná brána III (22)
17.20 Kdo přežije: Jeden svět (11) 18.15 Simpsonovi
XXIV (15-18) 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří
(2) 21.20 Teorie velkého třesku (13, 14) 22.20
davinci 23.15 Hannibal (7) 0.10 Partička

Prima Max
8.50 Astro Boy (10) 9.15 Brainiac: Šílená věda IV (2)
10.15 To je vražda, napsala X (15) 11.15 Doktor z hor:
Nové příběhy (2) 12.15 S Italem v kuchyni 12.55 To
je vražda, napsala X (16) 13.55 Doktor z hor: Nové
příběhy (3) 14.55 Bohové musí být šílení 17.20
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda IV (3)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Air America 22.40 Deuce
Bigalow: Evropský gigolo 0.30 Do noci

středa 1. března 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Dobrodružství kriminalistiky 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 Soudkyně Amy IV
14.45 Slepice na smetaně
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
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 Pošta pro tebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kojak: Vždycky je tu něco
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
1.55
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3197)
Ordinace v růžové zahradě 2 (715)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (14)
Ordinace v růžové zahradě (103)
Mentalista VI (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3198)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(8)
Vražedná čísla (3)
Mentalista VI (16, 17)
Dva a půl chlapa XII (14)
Áčko

6.10
6.40
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.30
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (11)
Nexo Knights
Nexo Knights
M.A.S.H (101)
M.A.S.H (102)
Jake a Tlusťoch II (7)
Rosamunde Pilcherová: Zeptej se
srdce
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (8)
Komisař Rex VI (4, 5)
Policie Hamburk (3)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (86)
Show Jana Krause
Castle na zabití III (15)
Soudní síň
Pekelná kuchyně XII (8)
Rosamunde Pilcherová: Zeptej se
srdce
Komisař Rex VI (4, 5)

5.15 90210: Nová generace IV (1, 2) 6.35 Mentalista
VI (14, 15) 8.15 Lovci zločinců II (10, 11) 9.55 Případ
Pelikán 12.55 Osm statečných, dobrodružný film
(USA, 2006) 15.35 Batman a Robin, akční film
(USA, 1997) 17.55 Angie, romantický film (USA,
1994) 20.00 Pod toskánským sluncem, komedie
(It./USA, 2003) 22.15 Náhodná známost

Prima cool
9.25 Futurama IV (2) 9.55 Hvězdná brána III (22)
10.55 Bylo nebylo (19) 11.55 Top Gear speciál: Když
se nedaří (2) 12.55 Simpsonovi XXIV (15-18) 14.55
Teorie velkého třesku (13, 14) 15.50 Futurama IV (3)
16.20 Hvězdná brána IV (1) 17.20 Kdo přežije: Jeden
svět (12) 18.15 Simpsonovi XXIV (19-22) 20.15 Druhá
šance (10) 21.20 Teorie velkého třesku (15, 16) 22.15
Partička 23.10 Hannibal (8) 0.05 Partička

Prima Max
8.45 Astro Boy (11) 9.10 Brainiac: Šílená věda IV (3)
10.10 To je vražda, napsala X (16) 11.10 Doktor z hor:
Nové příběhy (3) 12.10 S Italem v kuchyni 12.55 To
je vražda, napsala X (17) 13.55 Doktor z hor: Nové
příběhy (4) 14.50 Air America 17.20 S Italem
v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda IV (4) 19.10 Jste
to, co jíte 20.15 Zkáza zámku Herm, dobrodružný
film (Fr., 2007) 23.25 Rocky, drama (USA, 1976)

čtvrtek 2. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Kufr
10.40 Pošta pro tebe 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 Soudkyně Amy IV
14.45 Spánek
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
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 Nevinné lži
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.15 Gejzír
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Na stopě
23.10 Taggart
0.55 Legendy kriminalistiky: Kolínský
gang
1.25 AZ-kvíz
2.00 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
1.35
1.55
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3198)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (15)
Ordinace v růžové zahradě (104)
Mentalista VI (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3199)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (716)
Prásk!
Černý úsvit
Akční film (USA, 2005)
Mentalista VI (18, 19)
Dva a půl chlapa XII (15)
Robinsonův ostrov
Kolotoč

Prima
6.10 Astro Boy (12)
6.40 Nexo Knights
7.05 Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
7.50 M.A.S.H (102, 103)
9.20 Jake a Tlusťoch II (8)
10.20 Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
12.10 Polední zprávy
12.25 Jake a Tlusťoch II (9)
13.25 Komisař Rex VI (6, 7)
15.25 Policie Hamburk (4)
16.25 Odpolední zprávy
16.40 Soudní síň
17.35 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Česko Slovensko má talent
21.35 davinci
22.30 Castle na zabití III (16)
23.20 Soudní síň
0.15 Pekelná kuchyně XII (9)
1.10 Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
3.10 Komisař Rex VI (6, 7)

Nova Cinema
5.10 90210: Nová generace IV 6.30 Lovci zločinců II
(10, 11) 8.15 Mentalista VI (16, 17) 9.55 Strašidelný
dům 12.00 Batman a Robin 14.40 Babylon 5: Hlasy
v temnotě 16.00 Pod toskánským sluncem 18.10
Stroj času, sci-fi film (USA, 2002) 20.00 Mrtvý bod
(15, 16) 21.50 Ruka na kolébce, psychothriller (USA,
1992) 0.05 Náhodná známost, komedie (USA, 2014)

Prima cool
9.25 Futurama IV (3) 9.55 Hvězdná brána IV (1)
10.55 Bylo nebylo (20) 11.55 Druhá šance (10)
12.55 Simpsonovi XXIV (19-22) 14.55 Teorie velkého třesku (15, 16) 15.50 Futurama IV (4) 16.20
Hvězdná brána IV (2) 17.20 Kdo přežije: Jeden svět
(13) 18.15 Simpsonovi XXV (1-4) 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku (17) 21.50 Teorie velkého třesku II (1) 22.20 Vetřelec 0.45 Stav ohrožení

Prima Max
8.30 Brainiac: Šílená věda IV (4) 9.30 To je vražda,
napsala X (17) 10.30 Doktor z hor: Nové příběhy (4)
11.25 S Italem v kuchyni 12.10 To je vražda, napsala
X (18) 13.10 Doktor z hor: Nové příběhy (5) 14.10
Zkáza zámku Herm 17.20 S Italem v kuchyni 18.10
Brainiac: Šílená věda IV (5) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 Což takhle dát si špenát 22.10 Bílí muži neumějí skákat, komedie (USA, 1992) 0.40 Rocky

pátek 3. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.05 Kufr
10.45 Příběhy slavných – Nataša
Gollová 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 Soudkyně Amy IV
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
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 Četníci z Luhačovic: Dopis ze
záhrobí
21.25 13. komnata Kateřiny Sokolové
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Silvestrovský koktejl
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Toulavá kamera
1.55 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.45
2.10
2.35
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3199)
Ordinace v růžové zahradě 2 (716)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XII (16)
Ordinace v růžové zahradě (105)
Mentalista VI (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3200)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Návrh
Komedie (USA, 2009)
Captain America: První Avenger
Akční film (USA, 2011)
Mentalista VI (20, 21)
Dva a půl chlapa XII (16)
Prásk!
Kolotoč

Prima
6.10
6.35
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.20
1.15
2.10
4.10

Astro Boy (13)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Jake a Tlusťoch II (9)
Rosamunde Pilcherová: Láska na
obzoru
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (10)
Komisař Rex VI (8, 9)
Policie Hamburk (5)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (9)
Čtyři pírka – zkouška cti
Válečný film (USA/VB, 2002)
Castle na zabití III (17)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Láska na
obzoru
Komisař Rex VI (8)

Nova Cinema
5.15 90210: Nová generace IV (5, 6) 6.35 Pod toskánským sluncem 8.35 Mentalista VI (18, 19) 10.15
Násilní muži 12.30 Stroj času 14.35 Batman: Návrat
Temného rytíře – část 2 15.55 Mrtvý bod (15, 16)
17.40 Vůbec nic společného, komediální drama
(USA, 1986) 20.00 Legenda o sovích strážcích
21.50 Zločin z vášně 23.35 Černý úsvit

Prima cool
8.25 Futurama IV (4) 8.55 Hvězdná brána IV (2)
9.50 Bylo nebylo (21) 10.50 Autosalon 11.55
Simpsonovi XXV (1-4) 13.50 Teorie velkého třesku
(17) 14.20 Teorie velkého třesku II (1) 14.50 Futurama IV (5) 15.20 Hvězdná brána IV (3) 16.15 Kdo
přežije: Jeden svět (14) 18.15 Simpsonovi XXV (5-8)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (15, 16)
22.10 Grizzly: Pomsta šelmy 0.05 Stav ohrožení (12)

Prima Max
9.10 Astro Boy (13) 9.35 Brainiac: Šílená věda IV (5)
10.35 To je vražda, napsala X (18) 11.35 Doktor
z hor: Nové příběhy (5) 12.35 S Italem v kuchyni
13.20 To je vražda, napsala X (19) 14.20 Doktor
z hor: Nové příběhy (6) 15.20 Svatební šílenství 17.20
S Italem v kuchyni 18.10 Brainiac: Šílená věda IV (6)
19.10 Jste to, co jíte 20.15 Ostrov doktora Moreaua
22.20 Vetřelec 0.50 Bílí muži neumějí skákat

HUDEBNÍ IMPULSY

Kouzlo Roberta Kodyma
Temný rocker z Lucie a Wanastowek oslavil
padesátiny. Fanoušci sní o novém albu.

D

louhé vlasy, klobouk, plášť až na paty a tmavé brýle. Jinak Roberta Kodyma z Wanastowek nepotkáte. Přesto ale doma, na zámku Bečváry, který zrekonstruoval nedaleko středočeské Kouřimi, z něj prý služebnictvo
tuhle „zbroj“ sundává. Alespoň tak se nechal slyšet v jednom z nemnoha rozhovorů, které poskytl.
Tady, poblíž tanečního sálu slavného generála Laudona, rozevlátý rocker také
skládá. Naposledy tu vznikla nová deska legendární kapely Wanastowi Vjecy Alchymie. Fanoušci na ni čekali pět let. Wanastovky ji nahráli v obměněné sestavě
bez P.B.CH., ale zato s hosty Lenkou Dusilovou a Čechomorem. Robert Kodym, který kapele šéfuje, zpívá v ní a hraje na kytaru, o desce tvrdí, že je
to pro něj návrat ke kořenům: „Je jako parní lokomotiva, co má hroznej výkon, syčí z ní pára a stříká olej. Ale zároveň je hodně romantická a vznášejí se nad ní duchové renesančních básníků.“
Kodym získal popularitu jako člen skupiny Lucie. Míval image
jejího nejostřejšího člena, chlapáka, který dokáže říct všechno
natvrdo. Je to znát i z písní, které pro Lucii napsal. Dotknu se
ohně, Lucie, Laura nebo Panic jsou jeho dílem. Na veřejnosti
se ale v posledních letech moc nevyskytuje. Zatímco jeho
kolegové Michal Dvořák a David Koller jdou z projektu do
projektu, Robert si šetří energii jen pro Wanastovi Vjecy a
Lucii.
Zatímco ve Wanastovkách je Kodym šéfem, v Lucii je,
jak sám tvrdí, jedním ze čtyř kohoutů. Vloni s Lucií zažil
velký comeback včetně vyprodaného pražského Edenu.
Mluví se o tom, že Lucie letos nebo v příštím roce vydá nové
album. Pokud se kohouti při práci na albu neuklovou, bude to
první album nového materiálu po šestnácti letech.
Před několika dny, 20. února, oslavil Kodym padesátiny.

FOTO | HERMINAPRESS

Takto vidí hudební budoucnost Roberta Kodyma
věštec Rádia Impuls Stanley Bradley:
„Lucie bude hrát ještě 12 let a hádky mají za sebou. Nebudou hrát naplno, protože i dál budou mít
ještě každý něco svého, ale půjde to dobře. Kapela
vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988, což je rok Draka v čínské astrologii, a to byl dobrý start a pevný základní kámen. Po
celou dobu jejich existence s nimi bude Robert Kodym spolupracovat a z
nových skladeb budou minimálně tři až čtyři hity.
Není náhoda, že i skupina Wanastowi Vjecy, jejímž spoluzakladatelem
byl rovněž Robert Kodym, začala hrát ve stejném roce 1988. Robert Kodym tady bude pořád a má před sebou ještě dlouhé tvůrčí období. Pokud
jde o zdraví, měl by si dávat pozor na páteř a klouby. A určitě by měl něco
udělat i se stravou.“
(luk)

Xindl X boduje s něžným hitem
S

ong Popelka z posledního alba Ondřeje Ládka alias Xindla X je už několik týdnů jednou z nejhranějších rádiových písniček. Po seriálovce Na vodě,
známé z televizního Přístavu, to vypadá,
že mnohotvárný Xindl X se posluchačům
líbí i ve vážnější a baladické podobě. Příběh jeho Popelky má ale do toho pohádkového daleko. Je to písnička o ztracené
dívčí existenci ve víru velkoměsta a v
trefně napsaném textu najdeme spoustu
dívek a žen s podobným osudem.

Xindl prý už brzy zamíří do rádií s
dalším singlem. Než k tomu dojde, rozjíždí klubové turné s názvem Nový songy s kapelou a starý fláky s kytarou. Po
rychle vyprodané Praze míří v březnu
do dalších šesti českých měst - Brna, Jindřichova Hradce, Plzně, Olomouce, Ostravy a Pardubic.
(luk)
Xindla X čeká březnové
turné po Česku.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Hudební anketa
Co má ráááád
Marek Černoch
„Asi bych měl říct,
že něco od táty. Zrcadlo nebo Ona se
brání. Ale asi nejradši mám písničku Petra Muka Láska, ta nebezpečná
věc. Měl jsem Petra strašně rád. Myslím si, že je to
vedle táty jeden z nejlepších a nejzvláštnějších hlasů, které česká scéna měla. A navíc jsem příznivec toho
depešáckého stylu, který Petr v sólové dráze dělal naprosto skvěle. Takže to je písnička, která textem, historií i pocity, jež ve mně vyvolává, je
pro mě vždycky ta nej.“
A v noci den a ve dne noc
a stále stejná klec
je láska má, co jsem Ti dal,
ta nebezpečná věc
je to, co mi teď leží u nohou.

CO SE DĚJE
V ČESKÉ MUZICE
Ztracený o svém „poprvé“
s Anetou Langerovou
Marek Ztracený oslaví 26. února teprve
32. narozeniny, ale za sebou už má slušnou hudební kariéru. Vždyť své první album Ztrácíš vydal před osmi roky! Nedávno na facebooku zavzpomínal na svůj
první koncert v Šumperku: „V tamním
kulturáku jsem před devíti lety odehrál
svůj první koncert. Ještě jako Míra Ztracený jsem byl tenkrát hostem Anety Langerové. Jel jsem na něj tehdy starým trojkovým golfem, který celou cestu cukal a rachotil, páč mi upadl výfuk hned, co jsem
vyjel. Na pódiu jsem byl tenkrát sám jen
s pianem a vůbec netušil, co mám dělat.“

Zpěvačka Ewa Farna chce
všechno nebo nic
Loňský rok byl pro Ewu velkým přelomem v kariéře. Opustila ochranná křídla managementu Leška Wronky a rozhodla se jít vlastní cestou. Deset let na
hudební scéně oslavila velkolepým koncertem ve Fóru Karlín a ještě stihla pustit do světa novinku. Písničku Všechno
nebo nic napsala pro Ewu a stejnojmenný film Gábina Osvaldová. Klip plný romantických scén má na YouTube už
přes milion zhlédnutí a to je v českých
podmínkách hranice, kdy se dá mluvit o
hitu. Navíc před pár dny dostal song i
polskou verzi. Také filmu, z nejž písnička pochází, se dobře daří. Vidělo ho
přes 200 tisíc diváků.
(luk)
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Festival oznámil první hvězdy
Na letošní Rock for People přijedou čerství držitelé Grammy Cage the Elephant i slavní Evanescence
TOMÁŠ PLECHÁČ
HRADEC KRÁLOVÉ | Festival Rock
for People vypukne na hradeckém letišti až za čtyři měsíce, přesto už organizátoři oznámili několik zvučných jmen,
která začátkem července ve Festivalparku vystoupí. Kromě úspěšných britských kapel Marmozets a Slaves to
jsou především američtí rockeři Cage
the Elephant a slavná skupina Evanescence v čele s charismatickou zpěvačkou Amy Lee. Celkem na festivalu zahraje více než stovka interpretů.

Nejlepší rockové album
Když pořadatelé hradecké přehlídky domlouvali účast zámořské formace Cage
the Elephant, asi netušili, jakých úspěchů kapela s posledním albem Tell Me
I’m Pretty za pár měsíců dosáhne. Parta
z Kentucky s ním totiž v únoru vyhrála
prestižní cenu Grammy za nejlepší
rockové album. „Chtěli jsme zachytit
náladu každé písničky. Ať už vyvolá jakékoli emoce u posluchačů, aby to od
nás bylo zcela upřímné,“ řekl k oceněné desce zpěvák Matt Schultz.

Ústřední postavou kapely Evanescence je charismatická zpěvačka
Amy Lee.
FOTO | EVANESCENCE.COM
Nominaci na Grammy si skupina vysloužila už v roce 2014 albem Melophobia. Klipy Cage the Elephant mají na
youtube miliony zhlédnutí. Velký
ohlas měl loňský koncert skupiny v
pražském Lucerna Music Baru.
Mezi hlavní taháky letošního Rock
for People bude bezpochyby patřit Evanescence. Kapela, která se zformovala
v polovině 90. let v americkém Arkansasu, se vloni na podzim vrátila na
koncertní pódia po několikaleté přestávce. Letos vyráží na velké turné. Celosvětovou slávu skupině okolo tmavovlasé zpěvačky Amy Lee přineslo v roce
2004 album Fall s hitem Bring Me To

Life. Klip k této písni vidělo na youtube více než 330 milionů fanoušků.
Současnou britskou scénu budou v
Hradci Králové reprezentovat kapely
Marmozets a Slaves. Druhou jmenovanou sice tvoří jen duo muzikantů, basista a zpěvák Laurie Vincent a zpívající
bubeník Isaac Holman, ale vydají za
celý orchestr. Debutové album Are
You Satisfied z roku 2015 obsadilo v
INZERCE

UK Album Charts 8. příčku a získalo
také nominaci na prestižní Mercury Music Prize. „Ručíme za to, že vystoupení
Slaves na letošním Rock for People
bude nezapomenutelným zážitkem pro
každého fanouška energické a upřímné
muziky,“ říká organizátor hradeckého
festivalu Michal Thomes.
Mezi další potvrzené kapely patří anglická pop–punková sestava Moose

Blood, která za sebou má turné po britských ostrovech i USA, z Ameriky dorazí tanečně popová skupina Foster the
People. Zajímavou postavou bude extravagantní Sir Bob Cornelius Rifo, Ital
žijící v Beverly Hills, jenž vystupuje zásadně v masce. Hudební chameleon koketující s různými styly a trendy na festival přiveze svůj projekt The Bloody
Beetroots.
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Tajenka: na válečném poli.
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Náchod chce proti favoritům
ze Dvora Králové obhájit titul
Hokejisté HC Rodos by
rádi hráčům Náchoda
vrátili porážku z loňské
finálové série.

lize. Je to pro nás velká výzva a jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom
zvítězili,“ poznamenává náchodský
šéftrenér Ludvík Berger.
Výbornou obranu si jeho mužstvo
udrželo i bez největší hvězdy, exligového gólmana Filipa Luňáka, který promarodil většinu sezony. Dvaadvacetiletý
Václav Mertlík se jeví jako spolehlivá
náhrada. „V semifinále se dostal do vynikající formy,“ potvrzuje Berger.

TOMÁŠ PLECHÁČ
NÁCHOD | Finále play off krajské hokejové ligy bude mít stejné obsazení
jako v loňské sezoně. Obhájce titulu Náchod se opět střetne s vítězem základní
části HC Rodos Dvůr Králové. Série odstartuje poslední únorovou neděli.

Senzace se nekonala
Dvůr Králové nezačal play off dobře.
Ze senzační porážky 4:8, kterou mu
před jeho fanoušky uštědřil Hronov, se
však dokázal oklepat a zvítězit třikrát v
řadě. Svou sílu demonstroval v rozhodujícím čtvrtém zápase, který v Hronově
vyhrál vysoko 11:1. „Od druhého utkání byl Dvůr jasně lepší a postoupil zaslouženě. Jasně nás přehrál, bruslařsky i
technicky. Jsme rádi, že se nám povedlo
vyhrát aspoň první zápas, “ uznal sílu
soupeře hronovský útočník Vojtěch Perutek. Náchodu stačily k postupu přes
ambiciózní Jaroměř jen tři duely.

Loňské finále zapomenuto

Finále krajské hokejové ligy bude mít stejné obsazení jako vloni. Obhájce
titulu z Náchoda se střetne s HC Rodos Dvůr Králové.
FOTO | MILOSLAV KNAP
Dvoráci mají před sebou jasný cíl –
oplatit soupeři porážku z loňského finále a po letech vrátit do svého města mistrovský pohár. „Náchod bude těžký soupeř, musíme se na něj dobře připravit. V
semifinále porazil Jaroměř 3:0 na zápasy, což svědčí o tom, že je to kvalitní
tým. Očekával jsem, že Jaroměř Náchod trochu víc potrápí,“ říká trenér
dvorského týmu Ivan Houda.
Na Dvůr Králové čeká ve finále protivník, který umí vyhrávat důležité zápa-

sy. Náchodský celek se zkušenými veterány v základní části krajské ligy zaostal za HC Rodos o 19 bodů, ale v semifinále play off se třetí Jaroměří ukázal
kvalitu. Druhé nejlepší ofenzivě povolili pouhých pět branek. „Probojovali
jsme se do finále počtvrté za sebou, což
vnímám jako velký úspěch. Už v loňské
sezoně byl Dvůr Králové favoritem, tentokrát je ještě daleko výraznějším favoritem. Hraje za něj několik hráčů, kteří
v posledních dvou letech působili ve II.

V loňském finále Náchod udolal Dvůr v
pátém utkání na nájezdy. Podle Ivana
Houdy nebude mít loňský neúspěch na
psychiku hráčů vliv. „Nemyslím si, že
by je to nějak svazovalo. Přišlo několik
nových, zkušených hráčů. Ti, kteří hráli
loňské finále, jsou zase o něco zkušenější. Musíme hrát tak, abychom se nájezdům, které jsou vždycky loterií, pokud možno vyhnuli,“ říká dvorský trenér.
V základní části obhájce titulu ze čtyř
vzájemných zápasů uspěl pouze jednou. Hned ve 2. kole vyhrál se Dvorem
Králové doma na nájezdy 3:2. Finálová
série odstartuje v neděli 26. února v 17
hodin na stadionu ve Dvoře Králové, pokračovat bude ve středu 1. března v Náchodě. Hraje se na tři vítězná utkání.

Hradec zahájil jaro porážkou
HRADEC KRÁLOVÉ | Fotbalisté Hradce Králové ani na osmý pokus v řadě nepřelstili pražskou Duklu a v domácím
prostředí prohráli 0:2.
Na začátku jara sice zůstali i díky výsledkům ostatních zápasů na příčce, ze
které se nesestupuje, avšak další domácí ztráta je nepříjemná. „Nejsme spokojeni, chtěli jsme minimálně bodovat,“
řekl Milana Frimml, jeden z dvojice hradeckých trenérů. „Prohra hodně mrzí,
minimálně na remízu bylo, měli jsme i
vyhrát,“ doplnil stoper Jakub Chleboun.
Přitom před zápasem, o jehož konání
se kvůli nekvalitnímu trávníku definitiv-

ně rozhodlo až 24 hodin před výkopem,
jim přišla dobrá zpráva. Nastoupit totiž
mohl Tomáš Jirsák, zimní posila, která
se postavila do středu zálohy. Kvůli zraněním však domácím chyběli Holeš, Vlkanova, Polom a Janoušek, navíc útočník Žondra nemohl hrát kvůli čtyřem
žlutým kartám.
Hradec se bez nich s Duklou dlouho
rval o bodový zisk a v některých chvílích měl i navrch. Jenomže v prvním poločase největší šance neproměnili Malinský a Martan. Po přestávce byl blízko gólu znovu Malinský a po něm Černý, ale brankář Dukly Rada odolal.

Jak se střílejí góly, ukázal v 67. minutě Podaný. Postavil si míč k přímému
kopu a ideálně trefil horní roh Ottmarovy branky.
Šance Hradce pokračovaly až do konce, kdy se vepředu snažil spoluhráčům
pomoci i brankář Ottmar. Nebylo to nic
platné, naopak se v 93. minutě znovu radovali hosté. Po přečíslení neminul
prázdnou branku Hradce Jan Holenda,
stanovil tak konečný stav na 0:2.
Příští utkání sehraje Hradec Králové
v pátek 24. února v Jihlavě. Doma se
představí v sobotu 4. března proti
Mladé Boleslavi.
(vek)

SLEVA
20%
AQUA PARK
KUDOWA-ZDRÓJ
ÚPRAVA VODY SOLÍ
(NEOBSAHUJE CHLÓR)
SLEVA PLATÍ PRO VŠECHNY
JEDNOTLIVCE I SKUPINY
LZE PLATIT KARTOU
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Zahradnictví Šťastný v Ústí nad Orlicí, zahájilo příjem objednávek

na roubované

okurky a melouny pro nadcházející sezonu 2017.

Objednávky přijímáme na emailové adrese zahradnictvi.stastny@seznam.cz
nebo telefonním čísle 465 525 406. Více na www.zahradnictvistastny.cz
Udělej si pěkný den u Šťastného nákupem!
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