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Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice

INZERCE

Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.
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25. 11. 2016

774 335 503

+ TV program na celý týden
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Košili z kopřiv dělali dva roky
Spodní prádlo z rostliny,
která na dotek pálí?
Příborské muzeum na
nevšední výstavě
přibližuje roli kopřivy
v dějinách lidstva.
MARTIN PJENTAK
PŘÍBOR | Je jednou z nejobyčejnějších
rostlin, na kterou lze narazit prakticky
na každém kroku. Každý ví, jak její dotek pálí, někteří znají chuť čaje, který se
z kopřivy vaří. Ale málokdo tuší, že tato
rostlina doprovází lidstvo už nejméně
pět tisíc let a dlouho patřila k důležitým
surovinám pro výrobu vláken a tkanin.
Dopodrobna s využitím kopřiv seznamuje nevšední výstava, která je až do
května příštího roku k vidění v příbor-

ském muzeu. O vzniku expozice i o tom,
co na ní lze vidět, jsme si povídali s autorem výstavy Václavem Michaličkou.

známí se s artefakty, které se podařilo
po tříletém výzkumu objevit v českých
a slovenských muzeích, a také s podrobným postupem získávání a zpracovávání vlákna.

Kopřiva je poměrně obyčejná rostlina, jako téma pro výstavu ale celkem nevšední. Jak se nápad na ni
zrodil?
Na příborské pobočce Muzea Novojičínska se dlouhodobě věnujeme výzkumu
tradičních rukodělných technologií
zpracování přírodních materiálů. K výstavě nás inspirovaly objevy v muzejních sbírkách a také pohádka H. Ch. Andersena Divoké labutě, ve které dívka
zhotovuje košile z kopřiv, aby vysvobodila své zakleté bratry.
Co všechno se lidé o využití kopřivy
a jejím místě v lidské kultuře dozví?
Kopřiva je představena jako textilní surovina, kdy se kopřivová vlákna zpracovávala od pravěku až do 20. století. Se-

Autor výstavy Václav Michalička.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Do jaké doby spadají první doklady
o využití kopřiv lidmi? A jak se využívání kopřiv měnilo v průběhu dějin?
První doklady spadají do období před
5 000 lety. Kdy známý muž z ledovce
Ötzi měl u sebe šípy, jejichž letky byly
přivázané kopřivovou nití. Další nálezy
pochází z doby bronzové, a to zejména
z Dánska. Na našem území byl nejstarší
kopřivový textil nalezen na lokalitě
Břeclav-Pohansko z velkomoravského
období. Kopřivy našly své uplatnění ve
středověku i mnohem později, ale posledního velkého využití došly za první
světové války, kdy bylo potřeba nahradit katastrofální nedostatek bavlny.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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KRÁTCE
Hodslavičtí rozhodují, jak
by měl vypadat plac
HODSLAVICE | O budoucí podobě prostranství v centru obce nyní rozhodují
v Hodslavicích. Lidé mohou v anketě
vybírat ze tří podob takzvaného placu.
První z nich se nejvíce blíží podobě venkovské návsi a zahrnuje nejvíce zeleně
– zhruba dvě třetiny plochy. Druhá možnost počítá s rovnoměrným poměrem
zelené a dlážděné plochy a ve třetí převládá dlážděná plocha. Plac by měl jako
dosud sloužit k setkávání, během různých oslav i pietních shromáždění,
a také turistům k odpočinku. Veřejný
výběr konečné varianty na základě výsledků ankety se uskuteční 15. prosince
v místní hasičské zbrojnici.
(jen)

Rodáka objevili díky
renovaci praporu

Vánoční trhy odstartují
1. prosince
NOVÝ JIČÍN | Místo společného setkávání, nákupu i hudebního vyžití, tak vypadají tradiční vánoční trhy na novojičínském náměstí. V dřevěném městečku z padesáti stylových prodejních stánků budou k zakoupení ozdoby, adventní
věnce, svíčky, dekorace, medové produkty, čepice a šály, uzenářské výrobky
i cukroví. Nebude chybět nabídka svařeného vína či vánočního punče. Letos odstartují už ve čtvrtek 1. prosince a po celou dobu je bude provázet bohatý kulturní program, v němž se budou střídat hudební interpreti všech žánrů od lidové
hudby, dechovky, country až po pop či
sborový zpěv a který vyvrcholí na Štědrý den společným zpíváním u vánočního stromu.
(jen)

V Kopřivnici začali znovu
vybírat vršky
KOPŘIVNICE | V pořadí pátou sbírku
vršků na pomoc nemocným dětem vyhlásila kopřivnická radnice. Tentokrát
vršky pomohou pětiletému Jiříkovi
z Frenštátu pod Radhoštěm, který od narození trpí středně těžkou mentální retardací se sekundárním vývojem autistického spektra. „Chlapec je nedoslýchavý
a toto jeho postižení má podstatný vliv
na vnímání okolního světa a komunikaci s okolím,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Galiová. Sběr vršků má Jirkovi pomoci uhradit nákup digitálního naslouchadla, které mu umožní vnímat zvuky okolí bez
ruchů a šumů. Vršky lze odevzdávat na
tradičních místech, tedy na informacích
kopřivnické radnice, v knihovně a všech
jejích pobočkách, MŠ České, ZŠ Mniší
a sv. Zdislavy, domě dětí a mládeže
nebo ZŠ a MŠ Motýlek.
(jen)

Renovovaný prapor ukazují Radek Polách a Irena Jašíková z Muzea Novojičínska.

Nový Jičín si připsal mezi slavné rodáky další
osobnost, vídeňského biskupa Franze Kampratha.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JOSEF GABZDYL
NOVÝ JIČÍN | Když historici renovovali prapor Podpůrného spolku v Novém
Jičíně z roku 1929, zpozorněli. Na žerdi
mezi pozlacenými donátorskými značkami, tedy vizitkami těch, kteří na prapor finančně přispěli, našli i jméno vídeňského biskupa Franze Kampratha.
„Pátrali jsme, co má s Novým Jičínem společného. S velkým překvapením jsme zjistili, že se ve městě v roce
1871 narodil,“ řekl historik Muzea Novojičínska Radek Polách.
Kamprath se později stal dokonce arcibiskupem a v tehdejším Rakousku patřil k významným osobnostem, například sloužil mše ve známém dómu sva-

„

tého Štěpána. Ve Vídni také v roce
1952 zemřel. Kde se Kamprath přesně
narodil, jestli náhodou ještě nestojí jeho
rodný dům, budou odborníci ještě zjišťovat.

Zvláště v době
světové
hospodářské krize byl
život válečných
veteránů velmi složitý.
Podpůrný spolek, na jehož zástavu
Kamprath přispěl, pomáhal válečným
veteránům z 1. světové války. Tehdejší
Československo si totiž vážilo spíše českých legionářů z ruské fronty. „Zvláště
v době světové hospodářské krize byl život válečných veteránů velmi složitý.

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Podpůrný spolek se jim snažil zajistit co
nejdůstojnější život. A jak vidno, také
významný vídeňský církevní hodnostář
na své rodné město a tento významný
spolek nezapomínal,“ přiblížil Polách.
Důkladnou, takřka půlroční renovaci
praporu provedla restaurátorka Zuzana
Červenková. Zástava se nyní přestěhovala do depozitáře. „Rozvinuta bude při
slavnostních akcích muzea a města,“ přiblížil Polách s tím, že na práce v hodnotě několika desítek tisíc korun získalo
muzeum krajskou dotaci.
Muzeum Novojičínska připravuje další renovace praporů, dalším v pořadí má
být například symbol novojičínského
Katolického spolku tovaryšů.
Nový Jičín v posledních letech „objevil“ několik rodáků, na které se po odsunu německého obyvatelstva pozapomenulo. Například to byl legendární šéf automobilového závodního týmu Mercedes Alfred Neubauer nebo vynálezce tepelného čerpadla Peter von Rittinger.
Tomu dokonce v Novém Jičíně na
domě u Smetanových sadů odhalili pamětní desku.
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Košili z kopřiv dělali dva roky
potřeby výstavy a další prezentace fotilo. Materiál je to vcelku příjemný a záleží na kvalitě zpracování vlákna. Já i mé
dvě kolegyně nosíme náramek z jemné
kopřivové látky a ten v podstatě není na
těle nijak cítit. Dá se to přirovnat ke lnu,
ale kopřivový materiál není tak chladivý a mnohem rychleji schne.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jaké zajímavé věci a exponáty lidé
na výstavě uvidí?
Výstava prezentuje jak archeologické
nálezy, tak autentické sbírkové předměty z kopřivového vlákna, jako jsou například kopřivové paličkované krajky
z 18. století, dvě stě let staré sukně
a kalhoty s kopřivovým vláknem, sto let
staré kopřivové pytle či spodní prádlo
z kopřivového vlákna z období první
světové války. Výstava je také doplněna rekonstrukcemi, které vznikaly během dvou let v příborském muzeu.
A tak je na výstavě k vidění mimo jiné
i košile zhotovená pouze z kopřivových
nití, na kterou bylo použito více než
2 000 kopřiv.
Košili jste vyráběli sami. Jak dlouho
trvalo, než jste se naučili vyrábět
oděvy z kopřivových vláken? A jak
dlouho trvala výroba samotné košile, kterou zmiňujete?
Tak trvalo nám to necelé tři roky a na samotné košili jsme pracovali něco přes
dva roky. Nicméně nyní bychom ji měli
hotovou nepoměrně mnohem rychleji,
neboť jsme se to na ní postupně učili. Samotná košile nám možná mohla zabrat
ve třech i 700 hodin, ale odhad může
být nepřesný, možná je to mnohem více
– s kolegyněmi jsme se v odhadu opravdu hodně rozcházeli. Část času jsme na
košili pracovali v naší experimentální
dílně zaměřené na tradiční technologie,
která v rámci muzea již několik let

Pokud vím, při přípravě expozice
o kopřivách jste spolupracovali
s řadou dalších muzeí či institucí.
Proč a jak tato spolupráce probíhala?
Kopřivových předmětů se zachovalo minimum a také mnohé nebyly identifikovány. Proto jsme oslovili téměř všechna
muzea na území České republiky a mnoho muzeí na Slovensku, abychom jich
objevili co největší množství. Také
jsme museli spolupracovat s řadou specialistů, kteří nám pomohli vlákno identifikovat. Významná byla také spolupráce s archeology a etnology z Akademie
věd a univerzitních pracovišť.

Václav Michalička u vitríny s košilí z kopřiv, kterou tvůrci výstavy sami vyrobili.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
úspěšně funguje a pomalu se rozvíjí,
a větším dílem na to padl náš volný čas.
Neboť se objevování zapomenutých postupů zpracování kopřivového vlákna
stalo mimo jiné i naším velkým koníčkem.

Zkoušel jste vy nebo někdo další
z tvůrců výstavy, jak se oděvy
z kopřivových vláken nosí? Jsou příjemné na tělo?
Kolegyně Petra Vidomusová košili
zkoušela a také se v ní několik lidí pro

Co vás osobně při přípravě výstavy
nejvíce zaujalo?
Pro nás, kromě mne se na výstavě podílely také Petra Vidomusová a Monika
Chromečková, byla nejzásadnější samotná rekonstrukce zpracování kopřivového vlákna. Jelikož je tato technologie
prakticky zapomenuta, museli jsme konzultovat s mnoha odborníky z České republiky a především ze zahraničí, což
přineslo řadu zajímavých poznatků
a zkušeností.

INZERCE

LEVNÉ KOBERCE
metrážové, kusové od 100 do 300 Kč/m2
AKCE zbytky PVC a koberců
za SMĚŠNÉ CENY!
Nový Jičín, Svět nábytku
Palackého 1 (bývalé učiliště Autopalu)
tel.: 776 74 97 74, 773 99 74 99

VÍME VŠE

O MAREŠOVI, JÁGROVI A FARNÉ
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Anna „Vozembouch“: Šest kol
ve StarDance je moje vítězství
Sama přiznává, že je smolař. Alespoň co se zdraví týče.
Zpěvačka Anna K už se kurýrovala z tolika zranění, že
je lze těžko spočítat. Pochroumaný nárt doléčila jen
několik týdnů před tím, než podstoupila tréninkové
martýrium kvůli taneční soutěži StarDance. „Vydržet
tam šest kol pro mě bylo osobní vítězství. Soutěž jako
taková pak psychický restart,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zpěvačka a v posledních týdnech
také tanečnice ze StarDance Anna K přichází po pěti letech s novou řadovou
deskou. V písních vzpomíná i na své první
lásky. „Třeba na Vaška Koptu, se kterým
jsem chodila v prváku do doby, než se do
toho namontoval Sagvan Tofi,“ směje se.
Před časem jste se nechala slyšet, že
máte v plánu zvolnit a začít konečně
dělat něco pro sebe. Pak ale přišla
show StarDance…
Pokud jde o StarDance, je to poprvé za
spoustu let, kdy jsem něco opravdu dělala
pro sebe. Je pravda, že jsem to také nechtěla zkazit mému tanečníkovi Márovi. Je zlatý, hodně jsme se spřátelili a musím říct,
že jsem za něj cítila větší zodpovědnost
než sama za sebe. Kdyby bylo jenom na
mně, tak bych si občas dala třeba volno,
ale opravdu jsem mu nechtěla dělat ostudu. Vydržela jsem šest kol a je to pro mne
takové soukromé vítězství sama nad sebou. Překonala jsem se, překvapila a jsem
na sebe dokonce i pyšná.
Z kraje roku jste se potýkala se zraněním nohy a za poslední dobu to nebyl jediný úraz. Měla jste vůbec dost
času se zregenerovat?
Měsíc před tím, než jsem šla do StarDance, jsem odložila berle s natrženými vazy
a uraženým kloubem na nártu. Půl roku
před tím jsem měla po koncertě strašný kolaps, kdy jsem se probudila v jihlavské nemocnici bez půlky obličeje a vůbec jsem
nevěděla, proč tam jsem. Mám sešité čelo,
ale naštěstí se to krásně zhojilo, znovu zarostlo obočí a dneska to téměř není vidět.
Vy musíte být hrozný smolař…
Co se týče fyzické stránky, tak ano, pořád
se mě něco drží. Ale hlava mi přitom slouží! (smích) Moji fanoušci mě už znají a říkají mi Anička „Vozembouch“, takže
mám teď vlastně pseudonym Anna V.
Jsem zkrátka smolař, a musím říct, že velký. Nemám moc ráda nějaké sebelítostivé

řeči, vlastně je nesnáším, ale když se tak
podívám několik let nazpátek, tak je to vážně masakr. A tyhle moje úrazy, ty jsou
vlastně sranda.
Tahle sranda se vás ale pěkně drží.
Vždycky se mi něco stane na horách
v mém rodném Špindlu! Tři roky nazpátek
jsem si natrhla lýtko na lyžích. Doteď mám
na noze pěknou díru, proto nenosím sukně.
Asi je na tom místě něco špatně. Něco tam
mám nevyřešeného, protože další rok jsem
se do Špindlu vypravila na čtrnáct dní
a hned první noc jsem skončila s horečkou
a diagnózou neštovice. A tím pro mě skončila další lyžařská sezona. (smích) Další
rok jsem si koupila běžky, abych se dostala do kondice. První dva dny jsem se
na nich ponižujícím způsobem plácala jako vzteklá, a pak mi to
trošku začalo jít. Takže
jsem hrozně houževnatě
makala, jenže v noci
jsem se vzbudila s obrovskou bolestí v palcích na obou rukou
a byl z toho zánět
šlach. No a naposledy jsem se
chystala do
Špindlu letos
v zimě a ani
jsem tam nedojela.
Noc před
odjezdem jsem
si uštípla
kloub na nártu a doteď to ještě cítím.

nejen kvůli úrazům. Poslední roky byly náročné psychicky. Odcházeli hodně blízcí
lidé. Zemřel můj táta, maminka partnera,
několik let jsme byli denně po nemocnicích, a to ani nepočítám svou nemoc. Nebyl čas a vlastně ani síla někam chodit, něčemu se intenzivně věnovat a hlavně vypustit. Takže tuhle soutěž jsem brala jako takový psychický restart – a zatím se to tak daří.
A soutěží přitom vaše aktivity nekončí, protože se po pěti letech chystáte
vydat novou desku, že?
Je to takové moje děťátko, které se rodí
a maminka není úplně při porodu při
smyslech, protože pořád dělá „ča ča ča“!
(smích) Ale říkám si, že by to možná mohlo prospět. Je to nová cesta, kdy za mě některé věci dělá někdo jiný, ačkoli já jsem
stále ten, kdo má finální slovo a rozhoduje.

V klipu k nové písni Vždycky se budeme znát, která je na zmiňované desce,
se objevila celá řada známých osobností, jež jsou spjaté s vaším životem.
Co vás s nimi konkrétněji spojuje?
První, kdo mě napadl, byl Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, protože v Semaforu
jsem prakticky vyrostla. Za sportovce mě
napadl Horst Siegl s hokejistou Jirkou Hrdinou, kteří na moje koncerty chodí už dvacet let a jsou to takoví skalní fanoušci. Jirka se v klipu nakonec neobjevil, protože
v době natáčení byl v Kanadě. Pak mě napadlo oslovit ze sportovců ještě Šárku Strachovou, kterou roky obdivuju. Jsem její fanynka i proto, že jsem před lety taky měla
našlápnuto k tomu být lyžařkou. Vyrůstala jsem na horách a v dětství to byl můj
sen. Pak jsem samozřejmě myslela na spolužáky, na bandu z konzervatoře. Vašek
Kopta, se kterým jsem v prváku chodila,
to byla taková moje první láska! (smích)
Tu vaši středoškolskou lásku ale prý
tehdy narušil jiný teenager jménem
Sagvan Tofi. Je to pravda?
Ano, do toho se namontoval Sagi, protože
chtěl v prváku na lyžáku naučit líbat. No
a my jsme ho to s Martinou Menšíkovou
učily. Druhý den pak říkal, že jsem se s ním
líbala a Vašek Kopta vzteky zlomil lyže,
aby nemusel jet s námi závěrečný závod.
Byli jsme totiž dobří lyžaři – Sagvan, já
i Míša Suchoš (herec Michal Suchánek, pozn. red.), a Vašek byl chudák v nejhorším družstvu. Pak
byli na Sagvana všichni naštvaní, že to takhle rozhlásil. Asi byl chudák taky trochu zraněný, protože pak
se mi svěřil, že mě tehdy
miloval. To jsem vůbec
nevěděla, protože byl
strašný číslo. (smích)
Pak se to s Vašíkem vyžehlilo. Pořád jsme
spolu chodili po nábřeží u Rudolfina a skládal mi i písně. Prostě
prvák! (smích)

Skoro se bojím zeptat, jestli se
v zimě zase chystáte do Špindlu.
Letos jsem si řekla, že až dotančím,
tak to snad po těch letech konečně vyjde. (smích)
Po tom všem, co vyprávíte, jste
se nebála jít do StarDance?
Samozřejmě jsem to hodně zvažovala, ale hrozně jsem si to přála. Říkala jsem si, že to je jediná šance, jak
se zachránit z té letargie. Nemám
teď za sebou úplně dobré období,

Jsem velký puntičkář a hodně věcí neustále
řeším. Teď na to věčné šťourání není tolik
čas. Zkrátka to nechám samovolně jít a ono
to nějak dopadne. Nejde o život.

Anna K

Narodila se 4. ledna 1965 ve Vrchlabí.
Vlastním jménem jen Luciana Krecarová.
■ Kromě hudby se věnovala i závodnímu lyžování.
■ Výrazně na sebe upozornila už v roce 1999
deskou Nebe. Získala tehdy ceny Anděl
v kategorii Zpěvačka roku a za píseň Nebe.
■ Jejím přítelem je muzikant Tomáš Vartecký.

■

■

FOTO | TILEN VAJT, ARCHIV MAFRA
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V klipu jsou ale také známé dámy –
Nela Boudová a Mahulena Bočanová.
Co vás váže k nim?
S Majdou jsme chodily na diskotéky a různě jsme si střídaly chlapce. Dokonce si
v pozdějších letech vzala jednoho, se kterým jsem sedm let žila. Takže naše životy
jsou opravdu hodně propojené. Pak si v klipu zahrála další kamarádka – Nela Boudová. Ta s námi nebyla v ročníku, ale k té
jsem prolítla. Tedy, spíš říkám, že jsem pro
velký úspěch opakovala. Pak ke mně prolítli Suchoš se Sagim, takže jsme zase byli
společně, jenže já jsem od nich následně
prolítla znovu.

„
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na někoho zanevřela. Nechci se dlouhodobě zatěžovat nějakou záští. I když se cítím
sebevíc ublížená, snažím se najít důvod,
proč to ten člověk udělal. Není to vždycky
hned ze dne na den, ale dospěju pak k takovému očištění se. Člověku samotnému se
uleví, když odpouští. Je to strašná zátěž,
když s sebou táhnete pocity křivdy.

Divadelní i lyžařská minulost
Na umělecké scéně byla zpěvačka Anna K jako doma
už odmala. Tehdy se ještě pod svým skutečným
jménem Luciana Krecarová stala součástí rodiny
divadla Semafor Jiřího Suchého. Publikum si získala
už jako osmileté děvče, kdy dostala roli pacholete
ve hře Kytice. Začala sice u dětských rolí, ale
v divadle nakonec působila téměř celá 70. a 80. léta.
Po revoluci sice svou kariéru posunula jiným
směrem, ale na své začátky v divadle nikdy
nezanevřela. Jiří Suchý se dokonce stal kmotrem
její páté desky Noc na zemi z roku 2004.

Takže si s sebou nenesete žádnou takovou zátěž?
Mám jeden nevyřešený problém s nevlastním otcem, se kterým jsem vyrůstala. Od
smrti maminky jsme se přestali stýkat
a dost mě to celou tu dobu tíží. To je jedi-

Rakovina mě poznamenala do konce
života, pořád je to pro mě strašák.

Vám se na té škole asi hodně líbilo, že?
Pan Suchý napsal v jednom semaforském
divadelním programu, že se mi podařilo
šestiletou konzervatoř po devíti letech
zdárně dokončit. (smích)
Když se vrátíme k muzice, název vaší
nové písničky, jak už zaznělo, je
Vždycky se budeme znát. Co musí člověk povést, aby ho Anna K už nechtěla
znát?
Víte, mám takovou vlastnost, že se po
mně musí jezdit snad buldozerem, abych

ný vztah, který jsem utnula, protože mi
moc ublížil. Teď po letech ale bojuju
s myšlenkou vydat se za ním a smířit se.
Zdravotně na tom není dobře a zjistila
jsem, že na něj hodně často myslím
i v tom dobrém.
Je dnes něco, čeho se bojíte?
Mám strach z nemoci. Pořád je to pro mě
hodně velký strašák, a i když se to snažím
brát s nadhledem, tak to moc nejde. Když
se cítím hodně unavená, hlavně psychicky, tak se o sebe bojím, protože vím, že

INZERCE

Tel.: +420 739 573 260
E-mail: info@graficke-sklo.cz
www.graficke-sklo.cz

KUCHYŇSKÉ SKLENĚNÉ OBKLADY
POSUVNÉ STĚNY A DVEŘE PRO ŠATNY A SKŘÍNĚ
SKLENĚNÉ OBRAZY
• Kalená skla s grafikou
• Poradenství, zaměření, montáž
• Nejvýhodnější ceny výrobků
nebo barevnou fólií
• Vizualizace zakázek ZDARMA
a služeb
Volný výběr fotografií a grafik na fotolia.com nebo shutterstock.com

NAPIŠTE NÁM

FOTO | MAFRA A PROFIMEDIA.CZ

Po určitý čas to v životě zpěvačky vypadalo, že
místo umění se jejím živobytím stane sport.
Vyrůstala totiž ve Špindlerově Mlýně, a tak měla
od dětství velmi blízko k lyžování. Tomu se dokonce
věnovala závodně za TJ Slovan Špindlerův Mlýn,
takže vidina sportovní kariéry byla i celkem reálná.
Nakonec ale přeci jen zvítězila muzika.

stres dělá u nemocí své. Říkám si: To nemůžeš, ty musíš být v klidu! Snažím se víc
opatrovat, ale život je mazec.
Někteří lidé, kteří prodělali rakovinu,
zpětně říkají, že si díky takové zkušenosti mnohé uvědomili a změnili v dobrém slova smyslu pohled na život. Pocítila jste i vy něco podobného?
Upřímně na téhle věci nevidím nic moc poučného ani dobrého. Slyšela jsem hodně žen

říkat, že se jim po tomhle změnily nějaké životní priority nebo přehodnotily svůj dosavadní život. Já si ale vůbec nemyslím, že
bych měla svoje priority nějak špatně nastavené. Byla jsem už dost dospělá na to, abych
věděla, co je pro mě důležité, a co ne. Nepotřebovala jsem zažít takovou příšernou věc,
která mi vzala minimálně dva roky života.
A poznamená vás to svým způsobem do konce života, protože už pořád žijete s takovým
mrazivým pocitem, co kdyby, náhodou...
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Cina byl jako chameleon

Televizní show Tvoje tvář má známý hlas ovládl talentovaný herec Jan Cina. Dostal diváky
do kolen, jeho proměny byly totiž dokonalé. Druhý skončil David Gránský, třetí příčku
obsadila Marta Jandová a čtvrté místo získala Anna Slováčková. V porotě mimo jiné zasedl
zpěvák Janek Ledecký. Co říkal výkonům soutěžících?
Markéta
Procházková
jako Axel Rose

Janku, umíte si představit, že byste
nějakou z masek ze druhé série sám
oblékl?
Rád bych si zkusil roli CeeLo Green
a nechal bych se vyfotit do občanky.
Marta Jandová vypadala báječně.
Které vystoupení vás osobně nejvíc
dojalo?
Dojemných vystoupení bylo spoustu, ale Honza Cina
s Montserrat Caballé tomu nasadil absolutní korunu!
Kdo je podle vás největší chameleon?
Chameleonů by se našlo hodně. A ten největší to po zásluze
vyhrál.
Která žena byla v mužském převleku nejméně ženská?
A naopak – který muž byl nejpřesvědčivější ženou?
Na ty drsný chlapíky má absolutní copyright Markéta
Procházková, ať už to byl Scooter nebo Guns 'n Roses.
A co se týká ženských rolí, tak bych se rozhodoval mezi
Naďou Urbánkovou Honzy Ciny a Jennifer Lopez Davida
Gránského. I když Amandy Lear v podání Mirka Etzlera se
už asi nikdy nezbavím.
Které z vystoupení, v nichž jste také
účinkoval, vás bavilo nejvíc?
To je těžká otázka. Nejsnazší a kupodivu
nejsledovanější na internetu bylo vystoupení
Right Said Fred s Kubou Kohákem.
Máte nějaké informace, zda se bude
chystat třetí řada?
Nesmím ani naznačovat.

Amanda
Lear
v podání
Mirka
Etzlera

David
Gránský
coby
Jennifer
Lopez

Umíte si představit, že byste se z role
porotce přesunul mezi soutěžící? Já se
obávám, že nejsem ten správný univerzální
voják.
Janek Ledecký sice už „doporotcoval“, ale
práce má víc než dost. Na sklonku letošního
roku se vrátí do českých měst se sérií
vánočních koncertů, a to už podvacáté.
Navíc letos uplyne i 20 let od vydání alba
Sliby se maj plnit o Vánocích a devět
dalších. Turné startuje 26. listopadu
v Kladně. Vrcholem bude vystoupení
ve velkém sále pražské Lucerny
15. prosince 2016.
(vrm)

Vítěz Jan Cina
v kostýmu
operní divy
Montserrat
Caballé

Marta
Jandová jako
neodolatelný
CeeLo Green

d
Dvojka Right Said Fre
alias Jakub Kohák
a Janek Ledecký

Naďa
Urbánková?
Kdepak
zase Jan
Cina
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Je tam, kde se slaví. Chlebíček.
Český fenomén má už 100 let
Chlebíčky
z první republiky
Paštikové chlebíčky
Co je potřeba: černý chléb, játrová
paštika, naložené hříbky, aspik,
pažitka.
Postup: K těmto chlebíčkům
upotřebíme krajíčky z černého chleba
asi na půl prstu silné. Potřeme je
játrovou paštikou, vystříkáme přes ní
křížem mřížky z aspiku a do každé
mřížky dáme menší, v octě naložený
hříbek. Celek posypeme jemně
nasekanou pažitkou.

FOTO | ARCHIV

Za chvíli jich zase budou
v každé domácnosti
plné stoly. Chlebíčky
prostě v Česku patří
k oslavám a k silvestru
obzvlášť. Jejich současná
podoba se začala utvářet
před celým stoletím.
JOSEF HORA
ČR | Představte si, že jdete roku 1860 po
některé z pražských ulic a dostanete chuť
na chlebíček. Představu bílé veky obložené šunkou, vejcem a vlašským salátem
rovnou zapomeňte. Tehdy byl nejrozšířenějším obloženým chlebíčkem plátek černého chleba se slanečkem a cibulí.
Tato verze se ale postupně začala Pražanům zajídat a zlom nastal právě před
100 lety. V roce 1916 se na scéně objevil Jan Paukert, známý jako „otec chlebíčků“. Stejně jako většina geniálních
věcí, i chlebíček vznikl náhodou, na popud jeho rodinného malíře Jana Skramlíka. „Malíř stál na štaflích a můj děda
mu nosil občerstvení v podobě obložených chlebů. Balancujícímu malíři se
však krajíc chleba jedl velmi nepohodlně, a proto mého dědečka poprosil, aby
vymyslel něco menšího. Starý Paukert
přišel s chlebíčkem, tak, jak ho známe
dnes,“ vypráví jeho vnuk Richard Švec.
Jan Paukert začal chlebíčky prodávat
u Národního divadla. Vzniklo vyhlášené lahůdkářství, za jehož výlohou se sbíhaly sliny nejen stovkám Pražanů, ale
také herci Vlastovi Burianovi, který se
stal asi nejvýznamnějším odběratelem

nové delikatesy. Do chlebíčků od Paukerta se doslova zamiloval.
„Vlasta Burian přímo pořádal takzvané chlebíčkové párty. Pro své hosty nechával připravit celý chlebíčkový sortiment,“ vykládá Eva Všetíčková, která o
kuchyni první republiky napsala knihu.
„Večírky se studenou kuchyní byly
mezi tehdejší filmovou smetánkou velmi oblíbené,“ doplňuje.
Do Paukertova lahůdkářství začala docházet pražská smetánka herců, spisovatelů, malířů i důstojníků Československé armády, kteří takovou vymoženost, jako
byl chlebíček, zcela jistě na bojištích 1.
světové války neochutnali. V prodejně se
dokonce nacházel i uzavřený klub, ve kterém se delikatesy hostům podávaly. K
chlebíčkům se pilo vychlazené šampaňské či nejlepší koňaky Martell. „Chodily
k nám hvězdy jako Burian, Čapek, Beneš
či Destinnová. Hugo Haas zde měl dokonce i vlastní křeslo,“ připomíná Švec.

Chlebíček za 5 korun?
Nesmysl
Původní chlebíček se po svém vynálezci
prodával pod jménem Paukert a skládal
se z dušené šunky, osminky vajíčka,
kousku dobrého ementálu, uherského salámu, rajčete, to vše podmazané bramborovým salátem vyrobeným z domácí majonézy. „Právě na majonéze se Paukert
udělal. Oni si ji tehdy vyráběli sami z vajec slepic, které se opravdu pásly, a z vynikajícího oleje. Navíc Paukert vymyslel
geniální ochucení majonézy z několika
druhů koření. Bohužel pro nás se recept
na majonézu Paukert nedochoval,“ lituje
Švec, který v tradici slavného lahůdkářství Paukert po revoluci pokračoval.
Chlebíčky na území Čech a Moravy

zdomácněly a rozšířily se na pulty do
všech měst hned po druhé světové válce.
A jaká je jejich produkce dnes? „Měsíčně vyrobíme okolo 400 tisíc chlebíčků,“
říká Tomáš Fábel ze společnosti Procházka, která klasickou pochoutku prodává
po celé zemi. Odhaduje, že velcí i malí
producenti vyrobí ročně kolem 20 milionů kusů chlebíčků. Další desítky milionů
si vyrobí Češi doma, takže se dá říct, že
Česko je v tomto odvětví velmocí.
Klasický chlebíček dnes stojí většinou kolem 20 korun. Za kolik jej lahůdkáři vyrobí? „Včetně následné logistiky
se výrobní náklady u standardního chlebíčku pohybují mezi 8 až 9 korunami,
třeba u lososového je to už okolo 14 korun. Poctivý a dobrý chlebíček těžko vyrobíte za 5 korun,“ vysvětluje Fábel.
Ceny v obchodech ho ale občas překvapí. „I při nejvyšší kvalitě je 50 korun
za chlebíček se šunkou nesmysl. Umím
si představit, že se k této částce může
vyšplhat třeba variace s mořskými plody či roastbeef. My prodáváme v Praze
chlebíčky, které jsme zkusili povýšit na
nejvyšší možnou úroveň, ale náš cenový strop je 30 korun,“ říká Fábel.

Majonézové chlebíčky
Co je potřeba: bílý chléb, majonéza,
15 dkg šunky, 2 bílky, zelená petrželka.
Postup: Bílé chlebíčky potřeme
hustou francouzskou majonézou a
posypeme je jemně sekanou šunkou,
smíchanou s rozsekaným, natvrdo
uvařeným bílkem. Povrch posypeme
jemně sekanou zelenou petrželkou.
Máslové chlebíčky
s debrecínskou pečení
Co je potřeba: bílý chléb, 15 dkg
sardelového másla, 20 dkg debrec.
pečeně, 2 vejce natvrdo, majonéza.
Postup: Bílé chlebíčky potřeme silněji
sardelovým máslem, položíme na ně
tenký plátek debrecínské pečeně,
doprostřed dáme plátek vajíčka
uvařeného natvrdo a okolek
vystříkáme majonézou.

Vybíravý Napoleon
Mezi Francouzi se traduje, že
předchůdce chlebíčku vymyslel
Napoleon Bonaparte, když táhl
Evropou. Jelikož spěchal, nechal si od
svých kuchařů připravovat sendvič.
A protože byl vybíravý, chtěl na první
pohled vidět, co je v chlebu za
ingredience, takže vymyslel „otevřený
sendvič“ neboli obložený chléb.

Na snímku zakladatel tradice chlebíčků na českém území Jan Paukert s rodinou. Stoletá tradice pokračuje, nově
je od loňského roku
lahůdkářství
Jan
Paukert otevřeno
na Rohanském nábřeží v Praze Karlíně.
FOTO | ARCHIV
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„Rozluštila jsem nejzáhadnější
Spisek s neznámým
písmem a vyobrazeními
podivných rostlin dovádí
experty na šifry
k zoufalství. Přes sto let
špičkoví vědci zkoumají
Voyničův rukopis, jeho
tajemství ale neodhalili.
Amatérská badatelka
z východu Čech tvrdí, že
záhadný text umí přečíst.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Když Vojenská zpravodajská služba USA během 2. světové luštila tajné
šifry nepřátelského Japonska či Německa, slavila úspěch. „Král kryptologů“,
vedoucí tamního oddělení William Frederick Friedman, vyhrál Američanům
nejednu bitvu díky přečtení tajných
kódů nepřátel. Ve volných chvílích se
světové eso Friedman zabýval historickými texty, které se mu dařilo „rozlousknout“. Jen jediný stále vzdoroval.
Byla to kniha známá jako Voyničův rukopis. Dílu neznámého autora se dnes
říká „svatý grál kryptologie“, na zkoumání a rozluštění nejzáhadnější knihy
světa pracují stovky profesionálů i amatérů na několika kontinentech. Marně.
Kniha psaná tajným písmem a ilustrovaná obrazy neznámých rostlin, diagramů
a astrálních obrazců odolává i moderní
technice a průzkumům americké univerzity v Yale, kde je pečlivě uložena.

Stopy míří do Prahy
Yale a několik dalších bohatých univerzit společně s americkým kanálem History natočily o rukopisu a jeho výzkumu dokument. „Když jsme první stranu
prosvítili ultrafialovým zářením, našli
jsme zbytky slov, která byla z pergamenu seškrábána. Stálo tam Jacobus Tepenec,“ uvádí se jedna z důležitých moderních indicií, která vede badatele do
Čech. Jakub Horčický z Tepence totiž
působil na Pražském hradě, císař Rudolf II. ho roku 1607 jmenoval svým
osobním lékařem. „Nedávná radiouhlíková analýza pergamenů ze
zvířecích kůží odhalila, že
kniha vznikla

Voyničův rukopis je napsaný neznámou abecedou se 40 znaky. Vypadá jako alchymistická nebo botanická příručka.
Zůstává majetkem univerzity v Yale. Žádným odborníkům na světě se zatím nepodařilo dešifrovat byť jen jeho část.
někdy mezi roky 1408 až 1434. To znamená, že Jakub z Tepence byl jedním
z pozdějších majitelů rukopisu, nikoliv
však autorem,“ vysvětluje vědec Gregory Hodgins z univerzity v Arizoně.
Z pergamenů byly odebrány i vzorky
starých barev. „Elementární a chemická
mikroskopická analýza barev pomocí
spektrografických metod zjistila, že barvy pocházejí z drcených nerostů – modrá z azuritu, okrová z hematitu, červená
ze železa. Text je psán duběnkovým inkoustem, materiály se používaly zejména v 15. a 16. století,“ komentuje vědec
Joseph Barraby, který tuto část průzkumu prováděl.
Vyšetřování prokázalo, že kniha není
podvrh z pozdějšího 19. století, jak se někteří domnívali.
Text mohl
být skutečně
psán vymyšleným písmem už ve
středově-

Irena Hanzíková ukazuje vydání Voyničova rukopisu.

ku. Vědce ale zarážejí některé podivnosti. Třeba fakt, že v rukopisu neobjevili
žádné stopy po opravách, když se autor
přepsal. Což se při zdlouhavém opisování obsáhlých textů stávalo. Kniha mohla
dvěma až třem písařům zabrat několik
týdnů. Kupci v období renesance by za
podobný záhadný spisek zaplatili zajímavé částky. Císař Rudolf II. dal údajně za
Voyničův rukopis 600 dukátů, což byly
pro drtivou většinu obyvatel českých
zemí nedosažitelné peníze odpovídající
několika milionům dnešních korun.

Neznámá staročeština
Podle českých amatérských badatelů
má ale svět smůlu. Kniha je prý psána
ve staročeštině a kdo prolomí kód, objeví české výrazy. Je o tom přesvědčená
Irena Hanzíková z Nové Paky, která tvrdí, že v nejzáhadnějším rukopisu umí
číst. „Po tři roky jsem luštila text s
lupou. Dnes jsem přeložila první část
knihy do strany 56,“ říká Hanzíková.
Měla tak rozluštit část, o které se mnoho badatelů domnívá, že je to herbář.
„Není to žádný herbář, kresby
rostlin v textu jsou klíčem k
jeho překladu a samotný
text bez pochopení klíče v
rostlinách nedává smysl.
Rukopis je kniha o životě,
jsou tam události ze života autora či filozofické úvahy,“ dodává s tím, že
už má svůj překlad notářsky
chráněný.
A hned přikládá jednu větu převedenou do češtiny: „Poznání žádné nezničí lásku
ctěnou. Ta se nezastaví tím, že

mám chyby, více se spíš zraní slovem.
V pohádce se zamlží celý svět, v lítosti
se ztratí vše to hezké, poraněn vidím
hned konec, že duše má zdráhá se, stavíc se drsně začít znovu lásku živit.“
Irena Hanzíková je navíc připravena
přeložený širší text obhájit před odbornou komisí, pokud se jí někdo ozve.

Další výklady záhadologů
Autor tajemného rukopisu byl podle ní
Čech, ale jeho jméno prozradit nechce.
Zato jiný amatér-badatel, který vystupuje pod pseudonymem Josef Zlatoděj,
říká, že autorem textu byl prý ne příliš
známý alchymista Jan z Lazu.
„Rukopis je velice složitý. Je psán
a šifrován ve starém českém speciálním
jazyce. Klíč je popsán na více stranách
rukopisu, už 7 let na svém webu zveřejňuji, jak knihu přeložit. Já jen ukazuji a
učím,“ vysvětluje bloger Zlatoděj, který
si nepřeje uvést své pravé jméno ani zveřejnit překlad. Jeho tvrzení však expertům na šifry nesedí, vidí v něm chyby.

Irena Hanzíková prý ovládá dosud
nerozluštěné neznámé písmo. Přímo před námi píše část textu z knihy. Český překlad ale připojit nechce, svůj objev si totiž pečlivě
chrání.
FOTO 2 x | JOSEF HORA
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rukopis světa,“ říká badatelka
Možného autora traktátu uvádí i záhadolog Arnošt Vašíček, který napsal scénáře pro televizní série Ďáblova lest či
Ztracená brána režírované Jiřím Strachem. „Rukopis vznikl v Praze. Jeho autorem je nejspíš italský lékárník Angelo
z Florencie. Na současném místě pražské hlavní pošty založil jednu z prvních
botanických zahrad v Evropě s rostlinami, které nikdo předtím neviděl. Kniha
je psána přirozeným, i když pro nás neznámým jazykem. Věřím, že jde o zápisky z cesty po neznámé, možná i nepozemské krajině,“ vysvětluje svou teorii
záhadolog Vašíček.

Spisovatel Arnošt Vašíček.

Cesta rukopisu
Rukopis vznikl pravděpodobně
v první polovině 15. století.
Obsáhlá kniha se objevila na
pražském dvoře císaře Rudolfa II.,
pak měnila majitele, aby se
nakonec vynořila v roce 1912.
Tehdy našel americký obchodník
Wilfrid Michael Voynich podivný
rukopis v jezuitské knihovně
v Itálii. Uvnitř objevil dopis z roku
1665, který napsal pražský učenec
Johannes Marcus Marci a poslal ho
spolu s knihou do Říma svému
příteli Athanasiu Kircherovi. Podle
dopisu vlastnil rukopis císař
Rudolf II., který za něj měl zaplatit
600 dukátů. Komu patřil předtím,
vůbec jasné není. Víme jen, že
inkoust pochází z první poloviny 15. století, a tedy mohl vzniknout i více než 100 let
předtím, než ho Rudolf II. koupil. Wilfrid M. Voynich se domníval, že císaři mohl
knihu prodat Angličan John Dee. Nebo možná jeho známější kolega Edward Kelley.
Kde rukopis přesně vznikl a kdo ho vytvořil, tedy nevíme.
S Prahou je ovšem spjat velmi přesvědčivě, protože víme, že měl české majitele.
Podpis jednoho z nich – Jakuba Horčického z Tepence – byl také v rukopisu objeven.
Dnes je Voyničův rukopis umístěn v knihově při Yaleově univerzitě.

Byliny, hvězdy,
možná i recepty
Kodex má obal, který byl zřejmě
přidán až v 17. století, neobsahuje
však žádné informace o autorovi
či vzniku rukopisu. Kniha je napsána
velmi pečlivým a zdobným písmem,
doprovázejí ji nevšední kresby.
První sekce nejvíce připomíná
herbář. Dominantou stránek jsou
kresby rostlin, text zabírá pouze
menší plochu. Většina zobrazených
rostlin zůstává neidentifikovaných.
Po podivných rostlinách následují
hvězdy čili sekce kosmologická.
Najdeme tu vyobrazení znamení
zvěrokruhu s kresbami Měsíce,
Slunce a dalších těles.
Další část knihy obsahuje obrázky
ženských postav, které proplouvají
zvláštními soustavami zařízení
a potrubí. Někdy se zdá, že může jít
o zobrazení tělesných orgánů,
podle jiných názorů se ale jedná
o chemické prvky.
Rukopis uzavírá sekce „receptů“.

INZERCE
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Dlouhým nosem Pinocchia straší
Před 190 lety se narodil
Carlo Collodi, autor
knížky o neposlušném
dřevěném panáčkovi.
„Nelži, naroste ti nos!“
varují dodnes rodiče.
ZÁBLESK
HISTORIE
SVĚT | Hned po Bibli je nejpřekládanější knihou planety. Dobrodružství dřevěného panáčka Pichocchia, kterému rostl
dlouhý nos pokaždé, když zalhal, si děti
přečtou ve 260 jazycích. Jeho autor Carlo Collodi, novinář a prozaik, se v italské Florencii narodil 24. listopadu 1826,
před 190 lety. Vlastně nebyl Collodi,
jeho pravé jméno je Lorenzini. Ve svých
třiceti zvolil pseudonym podle vesničky
Collodi, odkud pocházela jeho matka.
Jestli mu kvůli této malé „lži“ narostl
nos, se však odborníci nezmiňují.
Život se s ním nijak zvlášť nemazlil
a Collodi to tak trochu vrátil svému ne-

Italský inženýr Enrico Mazzanti byl prvním ilustrátorem příběhu o Pinocchiovi (vlevo). To kreslíři ve studiu Walta Disneye viděli postavu chlapečka, kterému roste nos, kdykoliv zalže, trochu jinak (vpravo).
REPROFOTO | MAFRA
poslušnému knižnímu hrdinovi. Příběhy začal zveřejňovat na sklonku své
kariéry, jen devět let před smrtí. Napsal

vyprávění o Pinocchiovi, dřevěné loutce, která touží být „normálním“ chlapcem. Jenže si to tenhle nesympatický dů-
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VEŠKERÉ OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY

Dostupné také v obchodní síti

Nabídka platí 23.11. - 27.11.2016 nebo do vyprodání zásob.

věřivý fracek dost kazí. V okamžiku,
kdy si dobrák Geppetto, který Pinocchia
vyřezal ze „živého“ polínka, neví rady,
ptá se loutky: „Když se ti nelíbí chodit
do školy, proč se nevyučíš aspoň nějakému řemeslu, aby sis poctivě vydělal na
chleba?“ „Chceš, abych ti něco řekl?“
odpověděl Pinocchio, který už začínal
ztrácet trpělivost. „Na světě je jen jedno
řemeslo, které by se mi líbilo.“ „A které
řemeslo by to mělo být?“ „Jíst, pít, spát,
hrát si a od rána do večera se toulat.“
Skvělý životní program i dnešních
teenagerů. Jenomže Collodi to v knížce
línému Pinocchiovi pěkně spočítá. Nešetří brutalitou, takže mu nechá uhořet
část nohou, pak ho okradou, zbijí, pobodají a páčí mu zuby nožem a coby oslíka dokonce i utopí. Jeho kůže by totiž
mohla být dobrá na potažení bubínku.
Má však „kliku“, že mu veškerou pokožku okoušou ryby, takže Pinocchio se
znovu stane dřevěným panáčkem. O pár
stránek dál stejně skončí v břiše velryby. I když tentokrát proto, že chce zachránit „tatínka“ Geppetta.
Úspěšný animovaný film studia Walta
Disneye z roku 1940 z masakrů trochu
ubírá. Třeba úplně chybí knižní zápletka,
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děti
kdy Pinocchio kladivem rozmašíruje
mluvícího cvrčka, který se mu snaží poradit a vést ho podle pokynů laskavé
Modré víly. Producenti tehdy moc
dobře věděli, že syrový příběh musí pro
biografy přeměnit v krásnou pohádku
o tom, že sny se mohou stát skutečností,
pokud si to opravdu hodně přejeme.
Také byli odměněni hned dvěma Oscary, Pinocchia pak viděly děti snad celého světa. Navíc před osmi lety ho
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Žít do sedmdesáti by byla nuda
Jediný den před smrtí
oznámil, že má AIDS.
Uběhlo čtvrtstoletí
od chvíle, kdy zemřel
zpěvák Freddie Mercury.

SVĚT | Uplynulo 25 let, co v neděli
podvečer 24. listopadu 1991 opustil tento svět Freddie Mercury, frontman legendární britské kapely Queen. Bylo
mu pouhých 45 roků, když podlehl nemoci AIDS. „Nečekám, až zestárnu. Co
bude dál, to mě opravdu nezajímá. Žít
do sedmdesáti by byla nuda,“ kdysi pro-

INZERCE

hlásil lehkovážný divoch Mercury. Svoji bisexualitu netajil a přiznal, že častěji
spává s muži. Mluvilo se o tom, že na
jeho večírcích tekl alkohol proudem,
byly plné drog a sexu. „Ne všechno o
nich byla pravda. Nějaké drogy ale na
večírcích byly, stejně jako je pravda, že
bývaly divoké,“ přiznává Peter Freestone, bývalý osobní tajemník Mercuryho.
„Nikdy mě na žádnou párty nepozval.
Myslím si, že se bál, že půjdu domů a
všechno vyklopím mámě,“ vzpomínala
zpěvákova sestra Kashmira.

Malý cvrček Jiminy Cricket radí Pinocchiovi, jenže neposlušný kluk
na jeho doporučení příliš nedá.
Americký filmový institut zařadil mezi
desítku nejlepších animovaných snímků všech dob. Disneyův Pinocchio sice
také v životě tápe, ale víla i malý cvrček
ho zdárně provedou veškerými úskalími. Pochopí, co je špatné a co dobré,
aby se mohl z dřevěné loutky stát hodným chlapcem. V originále říkají cvrčkovi Jiminy. V češtině je brouček, který
se stal zosobněným svědomím Pinocchia, označován vtipně Jémine.
Malého dřevěného panáčka s dlouhým nosem znají obyvatelé všech kontinentů. Carlo Collodi ale kolosální
úspěch svého příběhu už nezažil. (kor)

Freddie v plné síle. Miloval život
a nikdy se nenechal srazit na dno.

Collodi podle
rodné obce matky

SOUTĚŽ PROBÍHÁ
OD 17. 10.
DO 18. 12. 2016
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V roce 1881 vydal novinář a prozaik
Carlo Collodi první z příběhů
o dřevěné loutce. V dětském
časopise nakonec vyšlo 15 dílů
později sepsaných do knihy.
Pseudonym Collodi si autor zvolil
podle jména vesnice, dnes části
města Pescia, odkud pocházela
jeho matka Angela Orzaliová.
V Collodi mají od roku 1962
Pinocchiův park jako lákadlo
pro turisty i k uctění autora.

PARTNER AKCE

kolobka.cz

Freddie Mercury se narodil v Zanzibaru jako Farookh Bulsara perským rodičům. Freddie mu začali říkat už na škole, když se přestěhovali do Londýna.
Za 20 let koncertování se z kapely
Queen stala jedna z nejvlivnějších hudebních skupin všech dob. Mercury dokázal neuvěřitelně uhrančivým hlasem
zfanatizovat davy.
Když v roce 1987 lékaři zjistili, že je
HIV pozitivní, svěřil se jen manažerovi
kapely a své bývalé partnerce Mary Austinové. Ostatky Mercuryho byly zpopelněny, ale dodnes není jasné, kde je pohřbený. Prý si přál, aby místo jeho odpočinku zůstalo utajeno. „Slíbila jsem mu
na smrtelné posteli, že nikdy neprozradím, kde jeho popel leží. Opravdu to
vím, ale to je všechno, co k tomu řeknu,“ odpovídala Austinová zvědavým
novinářům i fanouškům. „Nechtěl, aby
se to lidé dozvěděli. S Freddiem je zapotřebí oslavovat jeho život a ne smutnit,“
dodává Freestone.
(kor, iDNES.cz)

Bezstarostná jízda po Route 66
SVĚT | Je to už 90 let, co legendární silnice Route 66 spojuje západní pobřeží
Spojených států s Chicagem. Do amerického dálničního systému byla zařazena
11. listopadu 1926 a měřila 3 940 kilometrů. Matku silnic, jak je přezdívána,
ale od půlky 80. let nahradila pětice nových dálnic. Z Route 66 je tak atrakce
pro dobrodruhy, motorkáře, stopaře i ro-

mantiky. Cestovatel Ondřej Mach
projel celou historickou trasu autem.
„Chcete-li se na
Route 66 vydat
a užít si cestu, naplánujte si aspoň dva týdny, tři jsou naprosto ideální. Spěch hodíte za hlavu, za-

stavíte si, kde vás napadne, a necháte se
okouzlit Amerikou. Stojí to za to,“ říká
Mach. „Na polních cestách vám z traktoru zamávají farmáři, u pump vás osloví
místní,“ dodává. Route 66 je legendou
Ameriky i trvalou součástí tamní kultury, „zahrála“ si třeba ve slavném filmu
Bezstarostná jízda s Peterem Fondou
a Dennisem Hopperem. (rm, iDNES.cz)
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Z bídy je turistické lákadlo, štve
„afrického cestovatele“ Nekudu
Spisovatel René Nekuda
vyrazil podruhé v životě
do Keni. Výsledkem je
nová kniha a projekt
knihovny, která pomůže
ke vzdělání africkým
dětem. „Fandím malým
gestům,“ říká skromně.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | K profesi učitele tvůrčího psaní se
spisovatel, cestovatel a novinář René
Nekuda dostal náhodou. V osmnácti letech vycestoval do Keni, kde dokumentoval fenomén adopce na dálku. Sobě i
svým tamějším přátelům slíbil, že se do
této africké země do deseti let vrátí. Trvalo to osm let, pak slib splnil. A protože chtěl, aby jeho cesta měla smysl, vymyslel projekt, který na dálku spojil
jeho studenty tvůrčího psaní s lidmi žijícími v druhém největším africkém slumu. Výsledkem je kniha povídek s příznačným názvem Hakuna Matata „Žádnej problém“.
Než jste se do Keni vrátil, uplynulo
osm let. Vypozoroval jste, že by se
země za tu dobu nějak změnila?
Z mého pohledu je daleko více turistická. Při mé první cestě mi nikdo nenabízel cetky na ulici nebo na pláži. Tentokrát jsem si tím připadal doslova masírovaný. Když jsem Keňu navštívil poprvé,
bylo to tam pro mě takové hodně lidské,
přímé a čisté. Nemyslím, co se týče čistoty na ulicích, ale co se týče chování a jednání. Bydleli jsme třeba deset dní v jed-

né rodině, kde nám i vařili, prali, uklízeli. Když jsme se jim chtěli nějak odvděčit, nechtěli si od nás za žádnou cenu
vzít peníze. Byli jsme už zoufalí, protože jsme věděli, že jsou to chudí lidé. Nakonec jsme na trhu koupili pytel rýže,
přivezli ho k jejich domu a vysvětlili
jim, že s ním nemůžeme cestovat a musíme jim ho tam nechat. To bylo jediné,
co akceptovali. Ti lidé byli hrozně hrdí.
Teď už tuhle vlastnost pomalu ztrácejí.
Myslíte, že jsou víc orientovaní na
peníze?
Před deseti lety, když někdo žebral,
bylo jasné, že buď fetuje, nebo je to nějaký jiný pochybný živel. Žádný slušný
obyčejný Keňan by si nikdy neřekl o peníze. Tohle už se tam dnes trochu láme
a mrzí mě to.

vit, zkuste sehnat co nejvíc materiálu a
my vám dáme know how, jak ji postavit
a poskytneme vám plány. Když vám budou chybět částečně peníze na materiál
a uvidíme vaši snahu, tak vám je pošleme. Tenhle přístup mi přijde skvělý, protože takto vybudovaných věcí si lidi
mnohem víc váží.
Jak se vlastně stane, že český učitel
tvůrčího psaní vyrazí do afrického
slumu sbírat podklady pro knížku?
Přemýšlel jsem, jak do Keni nejet jenom jako turista za kamarády. Když
jsem začal učit tvůrčí psaní, řekl jsem
si, že to spojím právě s ním. Ben, můj
nejlepší kama-

Do Afriky se soustřeďuje velké
množství humanitárních projektů,
ale mnohé bývají často kritizované
za to, že jsou pouze dírou na peníze.
A to právě proto, že neřeší základní
problémy v daných regionech.
Ano, je spousta zbytečných projektů
typu: Každý čtvrtek na tomhle místě
dostanete najíst. To jenom dělá z
lidí závislé. Pro mě jsou
smysluplné ty, které vyžadují prvotní impuls
od samotných
lidí. Funguje to
například takto:
Přišli jste sami s
tím, že ve vesnici potřebujete
studnu. Skvělé!
Sežeňte si co
nejvíc lidí, kteří
vám tu studnu
pomohou posta-

rád z Keni, pracuje a bydlí v Kibeře, což
je slum, kde žije více než milion lidí. Za
tři týdny jsem tam nasbíral devatenáct
rozhovorů. Byli to náhodně vybraní
lidé, takže představovali velmi široké
spektrum. Mí studenti v Česku pak dostali za úkol použít tyto rozhovory jako
inspirační zdroj. Měli v těch příbězích
najít něco, co souvisí s jejich vlastním
životem, a napsat o tom povídku. Její
děj mohli přenést do českého prostředí.
Přiznám se, že při prvním zamyšlení
mě nenapadá, jaké problémy mohou mít společné lidé žijící na okraji
společnosti a studenti tvůrčího psaní, kteří oproti nim vedou životy v
blahobytu…
Jeden ze základních smyslů celého toho
projektu je ukázat, že jádro lidství je
všude v podstatě stejné. Zhruba dvacetiletý kluk v rozhovoru uvedl, že jeho největším strachem je láska. Jedna mladá
dívka zase prohlásila, že nejvíc na světě
miluje plavání, ale neumí plavat. V přeneseném slova smyslu to zná leckdo. Po
něčem toužím, myslím si, že je to
pro mě to nejlepší, ale nemám
schopnost toho dosáhnout.
Nemusí jít samozřejmě o
plavání, ale princip
zůstává stejný.

FOTO | ARCHIV RENÉ NEKUDY
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Když půjčku,

ou
n
d
o
b
o
v
s
tak

Jen s naší půjčkou
si můžete svobodně
snižovat splátky –
bez žádání nebo
oznamování.

Volejte 800 261 818
Více informací o podmínkách akce na www.homecredit.cz.
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230 lékáren

v celé České republice

Vibovit Vánoce
2016
4 druhy

NAVÍC
Farma
lampička na
tlesknutí

Vánoční balení Vibovit
s Farma lampičkou na tlesknutí.
Obsahuje 2 želé multivitaminy
a Farma lampičku, která se na tlesknutí
rozsvítí a současně vydá svůj zvířecí zvuk.

Povídky do nové knihy
Hakuna Matata napsali
autoři z Česka, Belgie
a Španělska. Inspirací
pro její vznik se staly osudy devatenácti reálných
lidí, kteří žijí v největším
keňském slumu Kibera.

Doplněk stravy

akční cena
běžná cena 338,-

od

běžná cena 749,-

od

289,-

Cemio Kamzík®
vánoční
120 kapslí

FOTO | RENÉ NEKUDA

Peníze z prodeje vaší knihy by měly
putovat zpět do Kibery.
Vnímám to jako takový kruh, který se
tím uzavře. Konkrétně peníze poputují
na fungování a vybavení takzvané učebnicové knihovny. Děti mohou přijít a
studovat na místě, ale nemohou si učebnici vzít domů. Funguje to zkrátka jako
studovna. Ten projekt má smysl v tom,
že se dětem nic nevnucuje. Když budou
samy chtít, mohou na sobě makat.
Máme k dispozici konkrétní seznam
knih, které potřebují, a to je náš cíl.
V tuto chvíli chybí ještě učebnice za
zhruba 130 tisíc korun.
Takže jste si stanovil finanční strop?
Nepodařilo by se získat víc?
Není to malá částka, ale není to kvantum. Spousta lidí se mě ptala, proč ne
víc? Proč ne půl milionu? A já říkám:
Nechci víc, protože 130 tisíc je reálný
cíl a má jasný konkrétní účel. Jinak by
to ztratilo upřímnost. Je to malé gesto.
Malé gesto?
Ano. Já myšlence malých gest hodně
fandím. Dneska jsme totiž začali zvláštně pojmenovávat některé věci. Když někdo pomůže staré babičce s nákupem
do schodů, tak se to označí za dobrý skutek. A toho já se strašně děsím, protože
to přeci není žádný dobrý skutek. To by
snad mělo být přirozené. To měřítko se
celkem posunulo a zneklidňuje mě to

mnohem víc než to, kdo je dneska prezidentem.
Když jste Keňu navštívil poprvé,
zpracovával jste jako novinář téma
adopce na dálku. To je celosvětově
populární projekt už řadu let. Jak
moc je podle vás skutečně efektivní? Jak moc skutečně pomáhá?
Pokud chce někdo pomoct konkrétnímu
dítěti, tak to funguje. Nemám ale pocit,
že globálně by tenhle projekt za ta léta
něco výraznějšího vyřešil.
Cestování do chudých regionů se v
posledních letech stává trendem
mezi bohatými lidmi, které už omrzel luxus plážových resortů. Je dnes
i bída něco jako turistické lákadlo?
Ano, je to trend a do jisté míry ukazuje,
co si dnes všechno můžeme dovolit. Do
Kibery se například pořádají zájezdy
s ochrankou. Platit obrovské peníze za
to, abych se jezdil dívat, jak lidé žijí
v bídě, je zvrácenost. Spousta lidí se mě
ptá, jak se tam dostat. A já jim na to
říkám: Tak si vymyslete nějaký smysluplný projekt. Ale to oni nechtějí. Vypravit se jen tak do Kibery nebo na jiné podobné místo podle mě nemá smysl. Navíc, pokud přijdete opravdu zvenčí, musíte tam mít ochranku. Já jsem měl podmínky jiné, protože jsem tam byl u svého kamaráda. I tak mě ale upozorňoval, abych
některými místy bez něj vůbec nechodil.

• Exkluzivní vánoční balení
na 4 měsíce
• Vánoční soutěž
o švýcarské ceny - VYHRÁVÁ KAŽDÝ!
V akci také Cemio Kamzík® vánoční 60
kapslí, cena od 334 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

569,-

Voltaren® Emulgel
2 x 150 g

Ulevuje od bolesti zad
a svalů do 1 hodiny:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

NAVÍC
vánoční
taštička

akční cena

běžná cena 558,-

od

běžná cena 1199,-

od

434,-

Pharmaton® Geriavit
100 + 30 měkkých tobolek
Energie pro zdravý život!
• Posiluje odolnost organismu
• Proti únavě a stresu
• Zlepšuje fyzickou a psychickou kondici
Vánoční balení 100+30 tobolek
za zvýhodněnou cenu.*
*reklamní obal obdrží zákazník v lékárně
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

akční cena

997,-

Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léků. Inzerce nenahrazuje poradenství
lékařů ani lékárníků. Při výběru produktu si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte
s lékárníkem nebo lékařem.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Za cholesterol může dědičnost

Nejen bůček a chipsy. Hladina cholesterolu je až ze 75 procent ovlivněna rodinnými dispozicemi, říkají lékaři
ČR | Pojem cholesterol si většina lidí
automaticky spojí s něčím negativním a
zdraví ohrožujícím. Ve skutečnosti je to
však životně důležitá látka, bez které
nejsme schopni žít. Pravdou však zůstává, že jeho vysoká koncentrace v krvi
s sebou přináší určitá zdravotní rizika.
„Jestli chcete co nejrychleji zjistit,
jak jste na tom s cholesterolem, nemusíte ani k lékaři. Stačí dojít do lékárny a
koupit si domácí jednorázový test. Výsledek budete vědět za pár minut, stačí
jedna kapka krve. Hranice, za kterou
byste neměli dojít, je koncentrace celkového cholesterolu 5 mmol/l,“ vysvětluje hlavní nutriční specialistka Světa
zdraví Monika Bartolomějová.
S cholesterolem v těle jste se již narodili a děti ho dále získávají z mateřského mléka. Cholesterol je pro organismus nezbytný, pro správné fungování
ho potřebují všechny hormony a buňky
v těle. V játrech z cholesterolu vznikají

žlučové kyseliny, které jsou nutné ke
zpracování tuků. Přesto bychom si měli
hladiny cholesterolu nechat u lékaře pravidelně zkontrolovat.
Hladiny cholesterolu mohou ovlivňovat různé faktory, jako je strava a stres.
Doktor Stephen Kopecky, kardiolog na
Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě,
radí nechat si provést dva samostatné
testy s odstupem alespoň jednoho týdne. Jedině tak lze podle něj dosáhnout
nejpřesnějších výsledků. Ale pozor krev odebraná v nevhodnou dobu, například po jídle, je pro určení výsledků cholesterolu nepoužitelná. „Krev je potřeba
odebrat ráno nalačno, aspoň devět hodin po posledním jídle. Také byste den
před odběrem neměli pít alkohol.“

Genetika - hlavní viník
Hlavním faktorem, který ovlivňuje hladiny cholesterolu v krvi, je genetika.

INZERCE

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

Škodlivý cholesterol ucpává cévy.
Pozor si musejí dávat i děti.
Podle doktora Kopeckeho rodinné dispozice ovlivňují hladiny cholesterolu až
ze 75 % a jen za zbývajících 25 % může
naše stravování.
S tím souhlasí i nutriční specialistka
Bartolomějová. „Důvodem špatného
hospodaření s tuky jsou i rodové dispo-

zice, takže není pravda, že za zvýšený
cholesterol může pouze přejídání uzeninami, hamburgery, bůčkem a smaženými brambůrky.“
Jestliže budete jíst potraviny s vysokým obsahem cholesterolu jako je tučné maso a smetanové mléčné výrobky,
vaše tělo, pokud funguje normálně, se
přebytku zbaví. Ale právě to, jakého
množství cholesterolu se zbavíte, závisí
na vašich genetických dispozicích.
Většina lidí se domnívá, že zvýšená
hladina cholesterolu je problémem dospělých jedinců. Zdravotníci už nyní ví,
že jedním z klíčů k udržení normálních
hladin je testování již v raném věku.
Američtí pediatři například doporučují
vyšetření cholesterolu u všech dětí mezi
9 a 11 lety. Nechat dětem zkontrolovat
hladiny cholesterolu radí lékaři rodičům, zvláště pokud mají v rodině výskyt předčasné srdeční choroby.
(MARCELA SVOBODOVÁ, iDNES.cz)

„Parketové“ sporty klouby
namáhají víc než běhání
ČR | Zná to asi každý, kdo se kdy věnoval
nějakému sportu. Ať už na závodní úrovni
nebo jen čistě amatérsky. Bolest kloubů
a především kolen je odvěký problém. Koleno je totiž komplikovaný kloub, je třeba
perfektní svalové vyváženosti k tomu, aby
tento systém kostí, menisků a vazů vnitřních i vnějších dobře fungoval.
Velmi náročné na klouby jsou takzvané parketové sporty – typickým je například populární squash nebo badminton.
Tvrdý povrch způsobuje, že při pohybu
na něm zdaleka tolik nedochází ke skluzu
končetiny. Klouby, chrupavky a vazy
jsou tak mimořádně namáhány a jsou tak
náchylné k poškození.
„Dnes můžeme vidět čtyřicátníky nebo
padesátníky s úplně zničenými kyčlemi
a koleny, což musíme řešit náhradou kolenního nebo kyčelního kloubu, a ti lidé se
po operaci chtějí pohybovat jako jejich
vrstevníci, kteří ale mají na rozdíl od nich
zcela zdravé klouby. To umělý kloub
prostě nevydrží, to není možné,“ řekl ortoped Pavel Šedivý v rozhovoru zveřejněném na webu rungo.cz.
„V minulosti se lidé věnovali pohybu
kontinuálně a trvale. Dnes sedí celý den
v kanceláři a v sobotu si vyrazí zahrát sálový fotbal. Tím ale opravdu nic nespasí.
Jsou to dva extrémy, které pohybové ústrojí nepříliš dobře snáší,“ vysvětlil Šedivý.
Obecně platí, že při léčbě problémů
s klouby je potřeba nejen úprava pohybového režimu, ale také životosprávy. Pomo-

FOTO | ARCHIV MAFRA

ci mohou také speciální masti, které přinesou potřebnou úlevu.
Samostatnou kapitolou jsou děti. Jejich
přetěžování při sportu může vést k závažným problémům.
Příkladem může být 12letá dcera paní
Jany, která už od předškolních let hraje tenis. Tréninky má třikrát týdně a o víkendech turnaje. Po jednom z náročných turnajů si dívka začala stěžovat na bolest v rameni. Nepomohlo ani krátkodobé vysazení tréninků a několikatýdenní odpočinek.
Vyšetření v nemocnici ukázalo, že má poškozený ramenní kloub. Dostala ortézu
a pak musela na rehabilitace. „Lékařka
nám řekla, že je to únavové poranění, právě z tenisu,“ svěřila se paní Jana. Obdobné
potíže mohou mít i jiné děti, pokud dlouhodobě jednostranně zatěžují jen určité části
těla. Třeba právě při tenisu, golfu, ale také
hokeji či fotbalu. (re, rungo.cz, iDNES.cz)

BYDLENÍ
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Každý sedmý nový
dům je dřevostavba
Zájem o rodinné domy ze dřeva stále neopadává.
Majitelé navíc mohou získat dotaci 450 tisíc korun
z programu Zelená úsporám.
ČR | Obliba dřevostaveb u nás v posledních letech strmě roste, dotahujeme se
dokonce na okolní státy. V Německu je
podíl dřevostaveb u nových domů kolem 15 procent, v Rakousku až 30 procent. V Česku z celkového počtu 13 412
loni dokončených nových rodinných
domů bylo dřevostaveb 1 791, uvádí statistici. To znamená, že každý sedmý až
osmý rodinný dům je dřevostavba. Na
pasivní dřevostavbu dokonce lze získat
dotaci 450 tisíc korun z programu Zelená úsporám.
Na dřevostavbách lidé oceňují rychINZERCE

lost a čistotu výstavby. „Tady v okolí Berouna je podíl dřevostaveb ještě vyšší,
tak kolem 40 procent,“ tvrdí třeba Lukáš
Černík ze společnosti Lucern, která staví dřevostavby podle individuálních přání zákazníka.
Životnost dřevostavby je závislá na
vzduchotěsnosti obálky budovy, aby se
do konstrukce nedostávala žádná vlhkost z domu ani z vnějšího prostředí.
„U dobře provedené dřevostavby, o kterou se její majitel správně stará, je životnost stejná jako u zděného domu,“ doplňuje Černík.

Zkušení dodavatelé si vzduchotěsnost ověřují testem, kdy po dokončení
stavby interiér domu „nafouknou“ ventilátorem a změří, kolik vzduchu proudí
netěsnostmi. U pasivních dřevostaveb
je tato kontrola dokonce povinná.

Jak se starat o dřevostavbu
Co přesně znamená „správně se starat o
dřevostavbu“? Zásadní je udržet v ní
správnou relativní vlhkost vzduchu, nejlépe 40 až 50 procent. Pasivní dřevostavby musí být vybaveny rekuperačním systémem, který výměnu vzduchu
zajišťuje, vytápějí se tepelným čerpadlem. Pokud ale dřevostavbu v pasivním standardu nechcete, musíte se spolehnout na správné větrání domu a vhodné užívání vnitřního prostoru.

Pasivní dřevostavba uspoří spoustu peněz za energie. FOTO | MAFRA
„V dřevostavbě, ale i v jiných domech, doporučujeme větrat průvanem,
tedy využívat možnosti přirozeného větrání. Zní to možná legračně, ale pokud
několikrát za den na chvilku, maximálně na čtyři minuty, otevřete všechna
okna a dveře v domě, vzduch uvnitř se
vymění, sníží se hladina vzdušné vlhkosti, sníží se tak i pravděpodobnost
vzniku kondenzátu, tedy rosení oken,“
upozorňuje Libuše Šindelářová, odborná technička ze společnosti JIS, která
dodává plastová okna.
(lek, iDNES.cz)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Radka Krejčová (41)

Donedávna prodávala
v bufetu na plaveckém
stadionu. Je vdaná, má
dospělou dceru. Žije
v Písku. Do pořadu se
přihlásila proto, aby
poznala nové lidi, neznámá jídla, velkou motivací je pro ni
výhra. V jídle není vybíravá, ale nejradši má svíčkovou od maminky. Nesnáší
mléčnou polévku a rýžový nákyp. Nikdy by nesnědla šneky.

Úterý: Viviana Hlavínová (30)

Je na mateřské dovolené, ale chodí na brigádu do supermarketu.
S manželem mají tříletého Adámka a sedmiletou Alenku. Pokud
vyhraje, pojede s rodinou na dovolenou k moři. Chutná jí vepřová krkovice s bramborem. Nesnáší
mlékovou a dršťkovou polévku. Nikdy
by nesnědla celý kmín a cokoli s malinovou příchutí.

Středa: Veronika Veisová (34)

Veronika z Písku pozve hosty do rodinného domu. Pracuje jako
servírka. Žije s přítelem a pejskem. Pokud
vyhraje, pojedou na
dovolenou. Ráda připravuje studená jídla, saláty a různé pomazánky. Má ráda omáčky. Nesnáší játra a nemusí sladká jídla. Těší se na nové
zážitky a zkušenosti.

Čtvrtek: Martin Kotrč (25)

Pracuje u svého kamaráda v podlahářské firmě. Bydlí s přítelkyní
v menším bytě v Českých Budějovicích.
Má rád legraci, smích
a pohodu. Umí být ale
také výbušný, paličatý a tvrdohlavý.
Vaří rád, ale příležitostně a na co má
chuť, u nich doma vaří častěji přítelkyně, od které se učí různé recepty. Mezi
jeho nejoblíbenější jídla patří hovězí vývar a svíčková. Nesnáší krevety a mořské plody kvůli alergii, francouzské
brambory, nikdy nesnědl mozeček.

Pátek: Lucie Šimová (31)

S manželem jsou spolu přes dva roky, každý z nich má dvě děti
z předešlého vztahu,
vychovávají tak spolu
dohromady čtyři děti.
Do pořadu se přihlásila sama, bere to jako výzvu a příležitost.
Pokud vyhraje, chtěla by manželovi koupit vysněnou čtyřkolku. Nejvíce jí chutnají rajská a lasagne. Nesnáší ryby – kromě lososa. Nikdy by nesnědla šneky
nebo žabí stehýnka. U stolu jí vadí zbytečné rýpání. Těší se na dobrou zábavu.

Česká republika

Pěkně svalnatá žabí
stehýnka z Vietnamu
Ženy z Jihočeského kraje
v pořadu Prostřeno!
netrpělivě vyhlížely
aspoň jednoho muže.
ČR | Na taktiku se tentokrát moc nehraje. V pořadu Prostřeno! na Primě se ale
Radka a Veronika už znají z minulosti a
moc se nemusí. A jak si povede jediný
muž soutěže, potetovaný Martin?
Do starobylého Písku se podíváme
dvakrát, poprvé hned v pondělí. Večeři
připraví Radka, která ve svém bytě chová chameleony. Během příchodu hostů
se ale ukáže, že zná Veroniku. Obě
dámy zachovají dekorum, ale je vidět,
že se moc nemusí. Radka upeče poprvé
v životě housky, ale kdyby to na sebe nepráskla, nikdo to nepozná.
Z druhé hostitelky Viviany vyzařuje
klid a sebejistota, kdysi se kuchařkou a
servírkou dokonce vyučila. Hezky naservíruje chutný zeleninový salát s tuňákem, olivami, cibulí a vejci, který pochází ze Španělska. Vepřovým rolkám
se šťouchanými bramborami dodá
šmrnc pikantní náplň ze sušených rajčat
a černých oliv. U stolu vládne pohoda.
Středeční večeři chystá Veronika a
dozvíme se více o konfliktu, který kdysi

Lucie (vzadu uprostřed) přichystá překvapení. V jejím menu je pouze uvedeno: předkrm, polévka, hlavní chod a dezert. Co naservíruje? FOTO | FTV PRIMA
měla s Radkou. Ta prozradí, že Veronice se až moc věnoval její manžel. Jak zareagují hosté, když v předkrmu dostanou žabí stehýnka? Pěkně svalnatá, od
pořádných skokanů z Vietnamu. Někdo
se v hrůze odvrací, naštěstí je ještě sýrová roláda. Veronika má ráda víno, a tak
se na své vaření posilnila do té míry, až
spoustu dalších věcí nezvládne a hosté
z toho nebudou nadšení. Veronika
prostě není ve formě a Radka to řeší.
Ve čtvrtek se na českobudějovickém
sídlišti k plotně postaví Martin. Dámy
budou překvapené, v jak malém bytě je

hostitel přivítá, zato obdivují jeho bohatou zahrádku na balkoně. Pěkná porce
čerstvého pstruha lososovitého na hříbkách s citronovou omáčkou a brambory
je dobrá, ale studená jak psí čumák.
Nekonfliktní Lucie ze Soběslavi pozve hosty v pátek do rodinného domku.
Nezklame, všichni se olizují až za ušima. Kdo v jižních Čechách vyhraje
sumu 50 tisíc korun?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
na Primě v 17.50 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to
hostitelé definitivně vyříkají.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Žabí stehýnka a roláda plněná sýrovou pěnou s domácími houstičkami

Ingredience: zmrazená žabí stehýnka
(původem z Vietnamu), 200 g eidamu
(30 %). Na náplň: 1 tavený sýr, 15 g salámu podle libosti, zelenina (cibule, paprika, okurka), 4 vejce. Domácí housky: droždí, hladká mouka, voda, cukr,
sůl, olivový olej. Postup: Žabí stehýnka si upečeme v předehřáté troubě asi
15 až 20 minut na 200 stupňů.
Připravíme si náplň do sýrové rolády,
která bude obsahovat nadrobno nakrájený salám, čtyři vejce natvrdo, najemno
nasekanou cibulku, sůl, pepř a olivový
olej. Eidam si povaříme v mikrotenovém sáčku, když se rozpustí, rozválíme
ho na plát. Náplň poklademe na vychladlý sýr, zabalíme pomocí potravino-

vé fólie do rolády a dáme do lednice
ztuhnout. Domácí houstičky: Mouku
prosejeme do mísy, vmícháme sůl a zaděláme kvásek z droždí, vody, cukru
a lžičky mouky. Necháme vše kynout
necelou hodinku a potom tvoříme houstičky, které klademe na plech a pečeme
20 minut při teplotě 180 stupňů.
Slovenská polévka
Ingredience: 1 cibule, česnek, brambory, bobkový list, nové koření, sůl, pepř,
fazole, klobása, vývar, smetana, hladká
mouka. Postup: Osmažíme cibuli, přidáme česnek, klobásu, fazole, brambory, vše zalijeme vývarem, okořeníme a
vaříme, dokud brambory nezměknou.

Přidáme koření a ke konci zahustíme
hladkou moukou a sosem z fazolí, nakonec můžeme zjemnit smetanou.
Ďábelské krůtí palice

Ingredience: 3 až 5 krůtích stehen,
3 bílé papriky, 200 ml rajského protlaku, 200 ml černého piva, olej, 2 cibule,
worcester, sójová omáčka, hořčice, sladká uzená paprika, sůl, rýže, brambory.
Postup: Do mísy dáme nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, ostatní suroviny
na marinádu, promícháme a naložíme
maso do druhého dne. Pak marinované
maso přendáme do pekáče, přidáme na
proužky nakrájenou papriku, zalijeme
marinádou, do které dáme protlak smíchaný s pivem a pomalu pečeme. Podáváme s rýží a šťouchanými bramborami.

Česká republika
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Jogurt do lívanců i jako tzatziki
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Představy o tom, co smí a nesmí obsahovat jogurt, jsou často zkreslené. Z reklamy se dozvídáme, kolik obsahuje kelímek
ovoce a že nejdůležitější je, když vám výrobek chutná. Jogurty ale mají mít především
příznivý vliv na zdraví. Jak tedy mají vypadat? Řada lidí je přesvědčená, že jejich součástí nesmí být škrob. Ve skutečnosti to ale
platí jen pro jogurty bílé a neochucené, ty
nesmí obsahovat žádné přídatné látky.
„Mají se vyrábět pouze z mléka, podmáslí
a smetany, popřípadě z jejich směsi. Musejí také v optimálním poměru obsahovat zastoupené mikroorganismy,“ říká Margareta Iliopulosová, nutriční terapeutka z Flóry
pro zdraví. Ochucené jogurty mohou navíc
stejně jako bílé obsahovat živé kultury
a probiotika, které přispívají ke správné
střevní mikroflóře a tím pomáhají při zažívacích potížích. Zažitým mýtem je, že tělu
nejprospěšnější jsou odtučněné jogurty.
Zdravým lidem ale odborníci nejčastěji
radí jíst ty polotučné, případně i nízkotučné. Své děti bychom měli učit jíst bílé jogurty, a pokud už chtějí ochucené, tak vybírat
ty, které v sobě mají co nejméně cukru.
Ten můžeme nahradit kousky ovoce, které
do jogurtu přimícháme. (re, lidovky.cz)

Vepřové kotlety uleželé v jogurtu
Potřebujeme: 4 vepřové kotlety, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 1/2 kávové lžičky (KL)
tlučeného kardamonu, 1/2 KL mletého zázvoru, 1/2 KL tlučeného kmínu, 1/2 KL mletého
pepře, 1/2 KL sladké červené papriky, kelímek jogurtu, sůl, olej na smažení.
Postup: Rozemeleme cibuli a česnek a smícháme je se vším kořením v pastu.
Kotlety naklepeme, osolíme a potřeme touto pastou. Vložíme do ploché misky
a zalijeme rozšlehaným jogurtem. Můžeme je nechat odležet přes noc v lednici.
Po vyjmutí kotlet z marinády restujeme po obou stranách v rozpáleném oleji.

Domácí jogurt
Postup: Dva litry mléka přivedeme v hrnci za stálého
míchání k varu a hned poté stáhneme z plotýnky.
Necháme vychladnout v přikrytém (aby se vám nevytvořil
na povrchu škraloup) hrnci na teplotu zhruba 50 °C.
Potom do mléka vmícháme 400 gramů jogurtu a směsí
naplníme připravené nádobky nebo mističky. Směs musí
tuhnout zhruba pět až osm hodin, až poté nádobky uložíme do ledničky. Do jogurtu je možné
ještě před uložením do chladu vmíchat ovoce či kousky čokolády.

Jogurtové lívanečky
Potřebujeme: 1 kelímek bílého jogurtu, 1 vejce, 10 lžic polohrubé mouky, 1 lžíci cukru,
1 balení vanilkového cukru, 2 lžičky prášku do pečiva, mléko, skořici, trošku soli.
Postup: Společně smícháme bílý jogurt, vejce, cukr, vanilkový cukr a trošku soli. Posléze
přidáme polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a umícháme z toho všeho
hladké těsto. Podle potřeby můžeme přidat několik lžic mléka. Na pánvi nebo na lívanečníku
usmažíme malé lívanečky. Hotové lívance obalíme v cukru smíchaném se skořicí.
Můžeme je i namazat oblíbenou zavařeninou a ozdobit šlehačkou nebo zakysanou smetanou
s kousky ovoce.
Recept do redakce 5plus2 zaslala Jaroslava Švejdová z Neštěmic

Pravé řecké tzatziki
Potřebujeme: 500 g nejlépe řeckého
nebo tučného jogurtu, 2 střední okurky,
2 polévkové lžíce kvalitního olivového
oleje, 1 polévkovou lžíci směsi na tzatziki
anebo česnek, kopr a sůl na dochucení.
Postup: Okurky najemno nastrouháme,
dáme do cedníku, abychom odstranili
přebytečnou vodu. To nepodceňte, je jí
potřeba se zbavit co nejvíce.
Poté smícháme všechny ingredience
dohromady a dle chuti dosolíme.
Dáme do ledničky na jednu hodinu
vychladit a můžeme podávat. Talířek
ozdobíme okurkou, rajčetem, paprikou,
případně i řeckými olivami.
Zdroj receptů: labuznik.cz, iDNES.cz
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valy a klouby
Na záda, sv
Přináší
okamžitý pocit
uvolnění a osvěže
ení
Účinek doslova
cítíte a vnímáte
K dostání v každé lékárně

www.icegel.ccz

Jogurtové dipy nejen
ke grilovanému masu
Grilovaná masa si stejně jako grilovaná
zelenina (obojí si můžete dopřát i nyní
v zimě, kdy mnoho lidí griluje doma na
elektrických grilech) zaslouží chuťově
odpovídající doprovod v podobě
nejrůznějších dipů a omáček.
Jistě si je můžete přinést už hotové
z obchodu, ale nemáte kontrolu nad jejich
složením. Často jde o produkty plné
„neviditelného“ cukru a navíc si nemůžete
pohrát s dochucením podle svého gusta.
Když se rozhodnete dip připravit vlastními
silami, osvědčeným pomocníkem je kvalitní
a hustý smetanový jogurt, který se hodí jako
základ jak na některé marinády, tak na
omáčky. Jogurtový dip je také mnohem méně
kalorický než hotová omáčka z obchodu.
Variant, co do takového dipu vmíchat, je
nepřeberné množství. Klasikou je do
jednoho plnotučného jogurtu přidat dva
stroužky utřeného česneku, jednu snítku
rozmarýnu a černý pepř. O něco ostřejší
verze je dip, kdy do jogurtu vmícháte
pažitku, sůl, pepř a čerstvý křen. Nakonec
vše zjemníte trochou olivového oleje.
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Klávesy mi poslal
fiktivní strýc, pak
mi je ale ukradli
Když chtěl tahoun
Olympiku Petr Janda
složit smutnou písničku, odložil kytaru
a skládal na klávesách. Tak v roce
1984 vznikla i písnička s názvem Je
to tvá vina. „Složil jsem ji na úplně
novém syntetizátoru ze západního
Německa. Od obchodníka mi ji komplikovaně poslal fiktivní strýc s darovací listinou. Pak jsem nástroj musel
proclít,“ prozradil Petr Janda na rádiu Český Impuls 981 AM. Za půl
roku mu totiž legendární klávesy Yamaha dx7 ukradli. Díky klávesám se
v nahrávce objevuje i jeden nehudební zvuk. „Trochu tam jakoby zasyčí
příboj,“ říká Janda. Na koncertech se
tento zvuk snažil napodobovat ústy,
protože ho klávesista nestíhal zahrát.
Je to tvá vina,
ty jsi příčina svýho smutnění.
Chápej, má milá,
ty jsi svítila,
já měl zatmění...
(Hudba: Petr Janda,
text: Pavel Vrba)
Jak vznikla písnička Miroslava Palečka a Michaela Janíka Plavovlásce, prozradí příští Hudební kalendář.
Poslouchejte rádio Český Impuls ve
středu v 11:30. Druhý program
Ráááádia Impuls můžete poslouchat
na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)

Česká republika

Diváci se dočkají, natáčí
se další První republika
Sága rodiny Valentových
se vrátí na obrazovky
České televize.
ČR | Píše se rok 1928, Jaroslav v podání Jiřího Vyorálka se vrací z vězení, ale
bratr Vladimír čili Ján Koleník ho v rodinné firmě vidí nerad. Tak začíná druhá, třináctidílná řada retroseriálu První
republika, který opět točí režisér Biser
Arichtev s Janem Vlasákem v roli otce
znesvářených sourozenců.
Pokračování rodinné ságy opět slibuje milostné aféry, dávné stíny i nové kriminální zápletky, navíc ještě vyostří
souboj bratrů poté, co jejich otec odejde
hospodařit na venkov. „Sice zůstává pomyslnou hlavou rodiny, ale odstěhoval
se na svůj statek, v podstatě do ústraní,
na výminek, kde žije spíše poklidně, pořádá hony nebo vozí vnučky v kočáru,“
shrnul svou roli Vlasák.
Navrátilce z vězení by příbuzní nejraději „uklidili“ právě k otci, jenže Vyorálkův hrdina se postavení v podniku nehodlá vzdát. Dere se zpět na společenské výsluní, i když mu může zlomit vaz
minulost guvernantky, s níž se zaplete.
„Osm let měl ve vězení čas přemýšlet a
v lecčems mu to pomohlo, ačkoli se stal
temnějším. A také kumpáni, které za
mřížemi poznal, mu komplikují život,“
míní Vyorálek.
Dobovému seriálu odpovídá výběr lokací od lomu v Koněprusích přes zámek

Seriál První republika byl diváckým hitem. Zaujal hlavně nepředvídatelný
děj a výborné herecké výkony.
FOTO | ČESKÁ TELEVIZE
ve Zruči nad Sázavou až po pražskou Invalidovnu. „V ději se posouváme o
téměř deset let v čase, rodina řeší jiné
existenční problémy, děti odrostly, opět
máme komplikovanou romanci i detektivku,“ shrnul režisér Arichtev. Druhá
série také slibuje filmovější vyprávění,
méně dialogů a více akce. Před kamerou se objeví Markéta Plánková, Kristýna Boková či Veronika Arichteva.
Tvůrci promýšlejí také třetí a čtvrtou
řadu seriálu. Plánovaná třetí řada by
mapovala předválečné období a čtvrtá

válku. „To je období, kdy se lámou charaktery,“ naznačil producent Filip Bobiňski dramaticky vděčné motivy kolaborace.
První republika měla při svém premiérovém vysílání v roce 2014 velký
úspěch, sledovalo ji vždy kolem 1,3 milionu diváků a vyhrála také cenu TýTý. Seriál si oblíbily zejména ženy, které tvořily dvě třetiny publika. Zájem o seriál
měly i televizní stanice v zahraničí, ČT
jej prodala například do Spojených států
a dokonce i do Íránu.
(spa, ška)
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VYDAVATELSTVÍ PŘIJME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
POŽADUJEME: SŠ vzdělání, zkušenosti v obchodní činnosti,

organizační schopnosti, komunikativnost, řidičský
průkaz, časovou nezávislost, vlastní auto

NABÍZÍME:

zajímavou a samostatnou práci, nadprůměrný
výdělek, po zapracování služební auto

Volejte: 608 813 237

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz
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Krásná v každém věku
No, ta je ale zmalovaná!
Vyděšených reakcí okolí
se vůbec nemusíte bát,
pokud dáte na doporučení
expertky. Umí poradit
dívkám i zralým ženám.

„

Zářivá pleť, svěží vzhled
Pod tímto pojmem si představujeme moderní lehké, šťavnaté líčení, které zbytečně nezvýrazňuje texturu pleti a vrásky.
Lehký, ale zároveň dobře krycí podklad

Zvýrazněné
obočí? Pár
tahů vhodnou tužkou
ubere ženě deset let.
s použitím lehké fixace a hedvábným finišem. Vše vyrobeno novými technologiemi, které zajistí ten správný odraz světla
tak, abychom vypadaly mladě a svěže.
Občas to ale nestačí a po vzoru Instagramu je třeba na patřičná místa nanést zázračný rozjasňovač plný jemného třpytu
– na horní části lícní kosti, nosu, horního
rtu – nádhera, sexy svěží vzhled mávnu-
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5plus2
■ RÁDCE
ČR | Simona Bártová, odbornice na
make-up, radí, jak se vyhnout chybám
při líčení a jak správně pečovat o tvář.
„Zvláště díky sociálním sítím se dnes
hodně zvýraznily rozdíly v tom, jak k líčení přistupují mladé slečny a generace
jejich maminek,“ říká lektorka Make-Up
Institute Prague. „Zralejší ženy jsou
vesměs díky pohodlnosti a nadhledu v líčení mnohem laxnější, líčení se nevěnují,
a když, tak lpí ke své škodě na zažitých
streotypech. Naopak, některé mladé dívky až obsesivně sledují Instagram (aplikace pro sdílení fotografií – pozn. red.),
lačně skupují dostupnou dekorativní kosmetiku, snaží se napodobovat své vzory.
Z make-upu se za tu
dobu stal výrazný sociální fenomén,“ všímá si Bártová. Srhnuje své poznatky
z osobních kurzů,
které dělá na míru
dvěma skupinám
klientek. První je
konzervativnější, pohodlnější, zralejší,
druhá se o líčení zajímá hodně aktivně,
Simona Bárto- ráda experimentuje
vá, vizážistka, a miluje trendy.
lektorka.
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FOTO | MAFRA

tím proutku. Ale pozor, jakmile se lehký
dotyk změní v metalický nános, je zle.
Na mastnou, porézní pleť a zralejší pleť
ve velkém množství prostě nepatří.
V tomto případě je o mnoho lepší se
třpytkám vyhnout.

Pečlivý výběr štětců
Mnoho žen se o kosmetické štětce buď
nezajímá vůbec, nebo mají v lepším případě jeden na pudr, možná druhý na tvářenku a na oči používají pěnový miniaplikátor z paletky očních stínů. V principu
to stačí, ale v dnešní době je už možné vybrat si šikovné kvalitní nástroje, které
náš vzhled opravdu posunou, při pravidelné údržbě a dezinfekci dlouho vydrží.
Kvalitní štětec musí něco vydržet, měl
by být jemný na pleť, neměl by začít pelichat po pár použitích a rovněž násada by
se neměla začít hned viklat. Toť vše, nic
víc a nic míň. Nezapomeňte štětečky
vždy dobře vyprat a vydezinfikovat,
i když jde o štětce, které používáme jen
pro sebe.

Správný tvar obočí
Z nepochopitelných důvodů si některé
ženy obočí skoro vůbec nedokreslují, přitom pár tahů vhodnou šedohnědou tužkou nebo stínem, voskem nebo gelem
ubere automaticky v pár vteřinách deset
let! Na druhou stranu, opačný extrém vedený navíc nešikovnou ručkou není vždy
úplně slušivý. Co si budeme říkat – hranaté, tmavé, moc blízko u sebe, ve špatném
úhlu, nesouměrné. Na našich kurzech se
učíme vytvarovat správně obočí podle
klasických maskérských pravidel.

Aplikace make-upu
Stále vede pouhé rozetření prsty, které
nemá ani výdrž ani bezchybný finiš. Sna-

žíme se to klientky odnaučit – nic proti
dokonalé aplikaci prsty správnou technikou, ale to už je trochu vyšší dívčí. Na výsluní se nám naštěstí vrátila houbička na
make-up, beauty blender, která je pro zralejší nebo mastnější pleť až zázračným
pomocníkem, aplikace je neuvěřitelně
rychlá a bezchybná.

Konturování a tvářenka
Pár doteků konturovacím bronzerem učiní zázrak, není třeba se bát. Jen opatrně
na odstín. Vyhněte se rezavým, cihlovým a třpytným. Je lépe najít příjemný
matný neutrální až chladnější odstín, který tvář opravdu vymodeluje. Nezaměňujme ale s tvářenkou, ta patří jako svěží dotyk růžové nebo broskvové na jablíčka
tváří, nikoli pod lícní kost jako tvrdá kontura. Návody na výrazné konturování obličeje tmavšími a světlými krémovými
make-upy patří na sociálních sítích mezi
zdaleka nejsledovanější, ale pokud tyto
trendy někdy napodobíme a nedáme si
pozor, můžeme se dočkat vyděšené reakce okolí. Nános, který vypadá na webkameře dokonale, je naživo v našich zeměpisných šířkách nenositelný – a to si hodně žen neuvědomuje.

Rtěnka v odstínu skořice
Konturovací tužka v barvě rtů je základ líčení, stále na ni zapomínáme, i když pak
stačí jen dodat trochu balzámu nebo jemné rtěnky a je to celé o něčem jiném. Rovněž bych se přimluvila za používání výraznějších rtěnek, není čeho se bát v každém věku – nemusíme nosit vysloveně
rudé rty, tento podzim se objevily překrásné a slušivé odstíny skořicové, vínové,
švestkové. Hitem jsou matné tekuté rtěnky, pro mladé dívky asi první volba, zralejší ženy musí být opatrnější a spíš se vyhnout jak perleti, tak suchému matu.

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

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

th
www.thermal-sens.cz
l
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sobota 26. listopadu 2016

ČT1
6.00

Herbář 6.25 Polopatě 7.20 Po stopách
hvězd 7.45 O stříbrném kamínku 8.25
StarDance VIII... kolem dokola 8.30
Návštěvní hodiny 9.40 Gejzír 10.10
Všechnopárty 11.05 Naše zoo (3/6)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Pohádka z větrného mlýna
14.10 Poklad byzantského kupce
15.45 Příběhy slavných - J. Marvan
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.25
7.40
8.10
8.30
11.15
12.15
12.50
14.05
15.15

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě
Král džungle II (25)
Jen počkej, zajíci!
Show Toma a Jerryho (6)
Lví hlídka (11)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Pan božský
Komedie (USA, 2005)
17.20 Pán domu
Akční komedie (USA, 2005)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
6.05
6.35
7.05
7.35
8.10
9.20
9.45
10.40
12.45
14.50
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Ferda Mravenec (39)
Friends
Ninjago
M.A.S.H (17)
Autosalon
Autosalon Extra
Dr. Dokonalý (13)
Královské intriky
Romantický film (N, 2013)
Big Ben III (5)
Vraždy v Midsomeru X
Karolína, domácí kuchařka
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

POHÁDKA

Nova Cinema
5.00 Lovec krokodýlů 6.20 Bratříček a sestřička
7.30 Beze stopy VII (22), krimiseriál (USA, 2008)
8.20 Beze stopy VII (23), krimiseriál (USA, 2008)
9.10 Pan účetní jde do ráje, komedie (It., 1993) 11.35
Maraton lásky, komedie (VB, 2007) 13.30 Green
Lantern, sci-fi film (USA, 2011) 15.50 Cizinec, akční
film (USA, 2010) 17.50 U mě dobrý, komedie (ČR,
2008) 20.00 International, thriller (USA, 2009)
22.30 Kdo věří na lásku, romantická komedie (USA,
2014) 0.25 Nezvratný osud 4, horor (USA, 2009)

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (1) 7.55 V utajení IV (7) 8.55
Poručík Backstrom (7) 9.55 Top Gear 2010 11.10
Parťáci 11.45 Applikace 12.20 Re-play 12.55 V utajení IV (7) 13.55 Simpsonovi VII (15) 14.25 Simpsonovi VII (16) 14.55 Simpsonovi VII (17) 15.25 Simpsonovi VII (18) 15.55 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VII (11) 16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VII (12) 17.55 Simpsonovi VII (19) 18.30 Simpsonovi VII (20) 18.55 Simpsonovi VII (21) 19.30 Simpsonovi VII (22) 20.00 Amazing Spider-Man 22.55
Resident Evil: Apokalypsa 0.50 Re-play 1.25 Applikace 2.00 FREEzone 2.25 12 opic II (4) 3.10 Autosalon 4.00 Agresivní virus (1)

Prima Max

20.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Velký šéf
Komedie (Fr., 1968).
Hrají J.-P. Belmondo, Bourvil,
D. Niven, E. Wallach, S. Montiová.
Režie G. Oury
23.45 Pasti, pasti, pastičky
Černá komedie (ČR, 1998). Hrají
M. Donutil, T. Hanák, Z. Stivínová,
M. Lasica, K. Hajná a další
1.45 Banánové rybičky
2.45 Sama doma
4.20 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Český slavík Mattoni 2016
Slavnostní galavečer vyhlášení
výsledků hlasování o nejoblíbenější interprety české hudební
scény
22.35 Frajeři ve Vegas
Komedie (USA, 2013). Hrají
M. Douglas, R. De Niro, M. Freeman, K. Kline, M. Steenburgenová.
Režie J. Turteltaub
0.50 Sniper 4
Akční film (JAR, 2011). Hrají
Ch. M. Collins, R. Sammel,
P. Lyster, A. Wrightová, B. Zane
a další. Režie C. Fäh
3.05 Bláznivá noc
4.40 Novashopping
5.40 Lišákoviny
Animovaný seriál (Indie, 2015)

20.15 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015). Hrají
M. Issová, L. Příkazký, S. Remundová a další. Režie A. Nellis
22.25 Cesta smrti
Akční film (USA, 2010). Hrají
S. Seagal, D. Shahlavi, Z. Butuc
a další. Režie L. Chartrand
0.30 Vražedné vztahy
Thriller (Kan., 2013). Hrají
N. Henstridgeová, J. Gibsonová,
S. P. Flanery a další
2.20 Vraždy v Midsomeru X
Rockerova pomsta. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Howardová a další
3.55 Rozmarné jaro: Ženská
k pohledání
Romantická komedie (N, 2011)

7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.45 Friends 9.15
Ferda Mravenec (39) 9.45 Vítejte v novém těle III
(2) 10.45 To je vražda, napsala X (9) 11.45 Doktor
z hor: Nové příběhy IX (16) 12.45 Božské dorty od
Markéty 13.20 To je vražda, napsala X (10) 14.20
Policejní bažanti IV (1) 15.15 Podezřelá bytná,
komedie (USA, 1962) 17.50 Božské dorty od Markéty 18.25 Vítejte v novém těle III (3) 19.25 Teď vaří
šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (24) 21.10 Hawaii 5-0 V (25)
22.10 Mercury, thriller (USA, 1998), hrají B. Willis,
A. Baldwin, K. Dickensová, M. Hughes a další 0.25
Dobrá manželka VI (9) 1.20 Ghoul, horor (ČR/Ukr.,
2015), hrají J. Armourová, J. Isabella, P. S. Tracey

Fanda
8.00 GOAL 8.50 UEFA Europa League 10.45 NHL
16/17 13.10 European Poker Tour 2016 (25) 14.05
Revoluce II (2), sci-fi seriál (USA, 2013) 14.55 Teleshopping 15.15 Kobra 11 XX (15), krimiseriál (N, 2015)
16.10 Kobra 11 XX (16), krimiseriál (N, 2015) 17.00
Superman 2, dobrodružné fantasy (USA, 1981)
19.25 Ripleyho věřte nevěřte II (19) 20.20 Fotbal za
mřížemi, komedie (VB/USA, 2001) 22.10 Torque:
Ohnivá kola, akční film (USA, 2004) 23.45 K.O.
Night Show (908) 0.35 European Poker Tour 2016

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 27. listopadu 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.30
15.50
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
21.00
21.34
21.35
23.00
0.30

Zajímavosti z regionů 6.30 Poklad
byzantského kupce 8.05 Úsměvy
Ladislava Freje 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 Bylo nás pět (3)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O kumburské Meluzíně
Dobro a zlo
Po rozvodu
Drama (ČR, 1981)
Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
Adventní koncerty 2016
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance VIII... kolem dokola
Doktor Martin 2
Porod. Seriál (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Komisař Moulin
Bolkoviny

NOVA
5.55
6.20
6.50
7.05
7.30
7.55
9.10
10.10
11.30
13.15
15.25
17.30
19.30
20.20
22.00
22.35
0.25
1.15
2.00

Jake a piráti ze Země Nezemě
Král džungle II (26)
Jen počkej, zajíci!
Show Toma a Jerryho (7)
Lví hlídka (12)
Žabí král aneb Železný Jindřich
Pohádka (N, 2008)
Víkend
První krok (7)
Moderní Popelka: Byla jednou
jedna píseň
Komedie (USA, 2011)
Top Gun
Akční film (USA, 1986)
Smích se lepí na paty
Komedie (ČR, 1986)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
V oku tornáda
Katastrofický film (USA, 2014)
Střepiny
Unesená
Thriller (USA, 2012)
Beze stopy VII (23)
Hvězdná párty
Volejte Novu

Prima
6.40
7.15
8.15
9.20
9.55
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.50
17.05
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
1.15
2.10
3.10

Ferda Mravenec (40)
Ninjago
M.A.S.H (18, 19)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (6)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru X
Smrt a prach. Krimiseriál
(VB, 2006)
Úklidové komando
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Polda (6)
Fotbal nemá logiku. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Přepadení 13. okrsku
Akční film (USA, 2005)
Komplikace (7)
Největší tankové bitvy (6)
Big Ben III (5)

Nova Cinema
5.25 Pozor, hodný pes! 6.45 Pan účetní jde do ráje
8.30 Klokan Joey 10.50 Pravá blondýnka 3 12.25
Maraton lásky 14.25 Pán domu 16.10 Lovci zločinců
(11, 12) 18.00 Pan božský, komedie (USA, 2005)
20.00 Hugo a jeho velký objev, dobrodružný film
(USA, 2011) 22.30 Safe, akční film (USA, 2012) 0.10
International, thriller (USA, 2009)

Prima cool
7.15 FREEzone 7.45 Applikace 8.20 Re-play 8.55
V utajení IV (8) 9.55 Poručík Backstrom (8) 10.55
Top Gear 2010 12.10 V utajení IV (8) 13.10 Simpsonovi VII (19-22) 15.10 Amazing Spider-Man 17.55
Simpsonovi VII (23) 18.30 Simpsonovi VII (24) 18.55
Simpsonovi VII (25) 19.30 Simpsonovi VIII (1) 20.00
Rocky IV 22.05 Živí mrtví VI (6) 23.05 Magazín ESL
Pro League 23.35 MotorSport 0.05 Autosalon

Prima Max
10.20 Vítejte v novém těle III (3) 11.20 To je vražda,
napsala X (10) 12.20 Policejní bažanti IV (1) 13.15
Božské dorty od Markéty 13.50 To je vražda,
napsala X (11) 14.50 Policejní bažanti IV (2) 15.45
Sedmero krkavců 17.50 Božské dorty od Markéty
18.25 Vítejte v novém těle III (4) 19.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Hobit: Bitva pěti armád 23.20
Duel Frost-Nixon, historické drama (USA, 2008)

pondělí 28. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Naše zoo (3/6) 9.55
Po stopách hvězd 10.20 168 hodin
10.50 Hříšní lidé města pražského (9)
11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Podnájem
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
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 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Ďáblova lest (2/3)
21.10 Rozsudek
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Motiv III

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.25
0.20
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3135)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (15)
Ordinace v růžové zahradě (37)
Beze stopy VII (24)
Mentalista (1)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3136)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XII
(11)
Stalker (3)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (19)
Beze stopy VII (24)
Mentalista (1)

Prima
6.15
6.45
7.30
8.30
9.55
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
1.50
2.50

Ferda Mravenec (41)
Ninjago
M.A.S.H (20)
Přístav (80)
Místo činu: Kolín (14)
Polední zprávy
Siska V (7)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (12)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Hra
světel
Romantický film (N, 1995)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (65)
Pády a pády. Seriál (ČR, 2016)
Táta na plný úvazek
Úklidové komando
Místo činu: Kolín (14)
Pokání. Krimiseriál (N, 2009)
Siska V (7)
Návrat komisaře Rexe IX (7)

Nova Cinema
5.05 Ricky a Barabáš 6.25 Klokan Joey 8.15 Pravá
blondýnka 3 9.45 Žabí král aneb Železný Jindřich
11.20 Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň
13.20 Top Gun 15.25 Hugo a jeho velký objev 18.00
Pán domu 20.00 Život po životě, drama (USA,
2010) 22.40 Vrah přes inzerát, thriller (USA, 2011)
0.25 Unesená, thriller (USA, 2012)

Prima cool
10.35 Spravedlnost v krvi V (6) 11.35 Top Gear 2010
12.40 Simpsonovi VII (23-25) 14.10 Simpsonovi VIII
(1) 14.40 Applikace 15.10 Re-play 15.40 Griffinovi
VII (10) 16.10 Hvězdná brána X (20) 17.10 Top Gear
2010 18.15 Simpsonovi VIII (2-5) 20.15 Letopisy
rodu Shannara (10) 21.20 Teorie velkého třesku VI
(3, 4) 22.15 Vikingové (1) 23.20 Mistr popravčí (1)
0.20 Letopisy rodu Shannara (10)

Prima Max
9.10 Vítejte v novém těle III (4) 10.10 To je vražda,
napsala X (11) 11.10 Policejní bažanti IV (2) 12.05
Božské dorty od Markéty 12.35 To je vražda, napsala X (12) 13.35 Policejní bažanti IV (3) 14.30 Hobit:
Bitva pěti armád 17.35 Božské dorty od Markéty
18.15 Vítejte v novém těle III (5) 19.10 Jste to, co jíte
20.15 I muži mají své dny 22.20 Smrtící orchidej,
akční film (Fr., 2011) 0.35 Rocky IV

úterý 29. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.45 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Tatínek
15.00 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
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 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (10)
21.05 Hercule Poirot
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.25
2.00
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3136)
Kriminálka Anděl IV
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (16)
Ordinace v růžové zahradě (38)
Mentalista (2, 3)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3137)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(693)
Víkend
Stalker (4)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (20)
Mentalista (2, 3)
Dva a půl chlapa IX (16)
DO-RE-MI

6.15
6.45
7.30
8.30
9.55
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.05
23.50
0.30
2.25

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (42)
Ninjago
M.A.S.H (21)
Ohnivý kuře (65)
Místo činu: Kolín (15)
Polední zprávy
Siska V (8)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Castle na zabití VII (13)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Hodina
rozhodnutí
Romantický film (N, 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Případy podporučíka Haniky (3)
Milovnice dechovky. Krimiseriál
(ČR/SR, 1989)
Teď vaří šéf!
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Místo činu: Kolín (15)
Siska V (8)

8.45 Nová cestománie 9.15 Beze stopy VII (24)
10.10 Mentalista (1) 11.30 Opičí agent 13.35 Život po
životě, drama (USA, 2010) 16.05 Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011) 18.15 Sněženky a machři, komedie (ČR, 1982) 20.00 Síly temna, akční film (USA,
2006) 22.00 Absolutní moc, krimithriller (USA,
1997) 0.30 Život po životě, drama (USA, 2010)

Prima cool
9.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (18) 10.35
Spravedlnost v krvi V (7) 11.30 Top Gear 2010 12.40
Simpsonovi VIII (2-5) 14.40 Teorie velkého třesku VI
(3, 4) 15.35 Griffinovi VII (11) 16.05 Hvězdná brána
(1) 17.10 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VIII (6-9)
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (2) 21.20
Teorie velkého třesku VI (5, 6) 22.20 FREEzone
22.55 Partička 23.45 Grimm IV (3) 0.45 Partička

Prima Max
9.35 Ferda Mravenec (42) 10.05 Vítejte v novém
těle III (5) 11.05 To je vražda, napsala X (12) 12.05
Policejní bažanti IV (3) 12.55 Božské dorty od Markéty 13.30 To je vražda, napsala X (13) 14.30 Policejní bažanti IV (4) 15.25 I muži mají své dny 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
III (6) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Operace Zlomený
šíp, akční thriller (USA, 1996) 22.30 Z pekla

středa 30. listopadu 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.40 Hříšní
lidé města pražského (10) 11.40
Černé ovce 11.55 StarDance VIII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Rytíř
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Ďáblova lest (3/3)
21.15 Setkání s hvězdou: D. Havlová
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Smrt talentovaného ševce

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
1.15
2.50
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3137)
Ordinace v růžové zahradě 2
(693)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (17)
Ordinace v růžové zahradě (39)
Mentalista (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3138)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XII
(12)
Spiknutí
Thriller (USA, 1997)
Mentalista (4, 5)
Dva a půl chlapa IX (17)
Co na to Češi

6.10
6.40
7.25
8.55
9.50
11.55
12.05
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.25
2.20

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (43)
Ninjago
M.A.S.H (21, 22)
Případy podporučíka Haniky (3)
Místo činu: Kolín (16)
Polední zprávy
Siska V (9)
Krimiseriál (N, 2004)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (14)
Vzkříšení. Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Cena
lásky
Romantický film (N, 1995)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (66)
Mikeův blbej den. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Karolína, domácí kuchařka
Místo činu: Kolín (16)
Siska V (9)

5.00 Opičí agent 6.25 Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň 7.55 Mentalista (2, 3) 9.40 Lovci
zločinců (11, 12) 11.50 Pan božský 14.10 Síly temna
16.05 Smích se lepí na paty 18.00 Postrach Dennis,
komedie (USA, 1993) 20.00 Je prostě báječná,
komedie (USA, 2014) 22.05 Pekelná ženská, komedie (USA/Austr., 2001) 0.00 Absolutní moc

Prima cool
10.40 Spravedlnost v krvi V (8) 11.35 Top Gear
speciál: Nejlepší závody (2) 12.40 Simpsonovi VIII
(6-9) 14.40 Teorie velkého třesku VI (5, 6) 15.40
Griffinovi VII (12) 16.05 Hvězdná brána (2) 17.10 Top
Gear 2010 18.15 Simpsonovi VIII (10-13) 20.15 Minority Report (7) 21.20 Teorie velkého třesku VI (7, 8)
22.20 Parťáci 22.50 Partička 23.40 Cesty k úspěchu 23.50 Grimm IV (4) 0.50 Partička

Prima Max
9.25 Ferda Mravenec (43) 9.55 Vítejte v novém těle
III (6) 10.55 To je vražda, napsala X (13) 11.55 Policejní bažanti IV (4) 12.50 Božské dorty od Markéty
13.25 To je vražda, napsala X (14) 14.25 Policejní
bažanti IV (5) 15.20 Operace Zlomený šíp 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
II (1) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Edith Piaf 23.15
Nebezpečný internet, thriller (USA, 2008)

čtvrtek 1. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.40 Kolo
plné hvězd 11.40 Černé ovce 11.55
StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Štěstí
15.05 To je vražda, napsala III
15.55 Vraždy na severu
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 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (11)
21.05 Gejzír
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Taggart
23.25 Kingová II
0.10 Rozsudek

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
23.15
1.00
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3138)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (18)
Ordinace v růžové zahradě (40)
Mentalista (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3139)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(694)
Prásk!
Hvězdná párty
Soudce Dredd
Sci-fi film (USA, 1995)
Mentalista (6, 7)
Dva a půl chlapa IX (18)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.30
8.30
9.55
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.30
2.20

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (44)
Ninjago
M.A.S.H (23)
Ohnivý kuře (66)
Místo činu: Kolín (17)
Polední zprávy
Siska V (10)
Krimiseriál (N, 2004)
Návrat komisaře Rexe X (2)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (15)
Zúčtování. Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Druhá
šance
Romantický film (N, 1997)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (14)
Otec. Lékařský seriál (SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Pečeme podle hvězd
Místo činu: Kolín (17)
Siska V (10)

5.35 Nová cestománie 6.05 Řetěz bláznů 7.55
Mentalista (4, 5) 9.40 Postrach Dennis 11.50 Síly
temna 14.00 Návrat pana účetního 16.00 Je prostě
báječná 17.50 Případ Thomase Crowna 20.00
Námořní vyšetřovací služba XI 21.55 Krvavý
diamant, akční film (USA/N, 2006) 0.35 Pekelná
ženská, komedie (USA/Austr., 2001)

Prima cool
8.45 Griffinovi VII (12) 9.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (20) 10.15 Spravedlnost v krvi V (9) 11.10
Minority Report (7) 12.10 Simpsonovi VIII (10-13)
14.10 Teorie velkého třesku VI (7, 8) 15.05 Griffinovi
VII (13) 15.35 Hvězdná brána (3) 16.35 Top Gear 2010
18.15 Simpsonovi VIII (14-17) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku VI (9, 10) 22.20 Street Fighter:
Poslední boj 0.35 Poslední chlap na Zemi II (13)

Prima Max
8.10 Ninjago 8.40 Ferda Mravenec (44) 9.10 Vítejte v novém těle II (1) 10.10 To je vražda, napsala
X (14) 11.10 Policejní bažanti IV (5) 12.05 Božské
dorty od Markéty 12.35 To je vražda, napsala X (15)
13.35 Policejní bažanti IV (6) 14.30 Edith Piaf 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
II (2) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Smrt stopařek 22.10
Divná sešlost 0.30 Nebezpečný internet

pátek 2. prosince 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.55 Reportéři ČT 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Johančino tajemství
Pohádka (ČR/SR, 2015)
21.30 13. komnata Filipa Tomsy
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.50 Kolo plné hvězd
23.45 Případy detektiva Murdocha VIII
0.30 AZ-kvíz
1.00 Bolkoviny
1.45 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.45
2.05
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3139)
Ordinace v růžové zahradě 2
(694)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (19)
Ordinace v růžové zahradě (41)
Mentalista (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3140)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vánoční Kameňák
Komedie (ČR, 2015)
Smrtonosná zbraň
Akční film (USA, 1987)
Mentalista (8, 9)
Dva a půl chlapa IX (19)
Prásk!
Kolotoč

6.05
6.35
7.20
8.45
10.05
12.00
12.10
13.30
14.35
15.30
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
23.50
1.40
2.40

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (45)
Ninjago
M.A.S.H (23, 24)
Polda (6)
Místo činu: Kolín (18)
Polední zprávy
Siska V (11)
Návrat komisaře Rexe X (3)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (16)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Dům na
pobřeží
Romantický film (N, 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (81)
Rybolap. Komediální seriál
(ČR, 2015)
Zuřivá salsa
Romantická komedie (VB, 2014)
Místo činu: Kolín (18)
Siska V (11)
Návrat komisaře Rexe X (3)

5.35 Nová cestománie 6.00 Sázkař 7.40 Mentalista
(6, 7) 9.25 Případ Thomase Crowna 11.50 Je prostě
báječná 14.00 Superman 3 16.25 Láska ke hvězdám
(1, 2) 18.15 Recept na pohromu 20.00 Velká vánoční
jízda, animovaný rodinný film (USA/VB, 2011) 21.55
Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011) 23.40
Krvavý diamant, akční film (USA/N, 2006)

Prima cool
7.15 Top Gear 2010 9.15 Griffinovi VII (13) 9.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (21) 10.40 Spravedlnost v krvi V (10) 11.40 Autosalon 12.45 Simpsonovi VIII (14-17) 14.45 Teorie velkého třesku VI
(9, 10) 15.40 Griffinovi VII (14) 16.10 Hvězdná brána
(4) 17.10 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi VIII (18-21)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (13, 14)
22.10 Mythica: Hledání hrdinů 0.10 Komplikace (3)

Prima Max
9.15 Ninjago 9.45 Ferda Mravenec (45) 10.15 Vítejte v novém těle II (2) 11.15 To je vražda, napsala X
(15) 12.15 Policejní bažanti IV (6) 13.10 Božské dorty
od Markéty 13.45 To je vražda, napsala X (16) 14.45
Policejní bažanti IV (7) 15.40 Návrat minulosti 17.35
Božské dorty od Markéty 18.15 Vítejte v novém těle
II (3) 19.10 Jste to, co jíte 20.15 Jeremiah Johnson
22.40 Vesmírná tělesa 0.45 Divná sešlost
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Měl pár figur. Pak ho to chytlo...
Alois Zádrapa vyřezal největší valašský betlém. K práci se dřevem ho přivedla univerzita třetího věku

„

Od malých figurek se Alois Zádrapa přesunul k velikým. Inspiraci hledá v tradičních valašských zvycích a ručních řemeslech.
VIKTOR CHRÁST
ČR | S vyřezáváním začal teprve před
deseti lety, po svém odchodu do důchodu. I přesto je sedmasedmdesátiletý
Alois Zádrapa z Lidečka autorem největšího betlému na Valašsku. Ten má
šest metrů na délku, 1,5 metru na výšku
i šířku a obsahuje více než tři stovky figur. Až do 8. ledna ho nyní mohou obdivovat návštěvníci vsetínského zámku.
„Řezbařinou žiju,“ přiznává Zádrapa.

Zaujalo mě,
jak řezbáři
pracují s nožíkem, proto
jsem si také jeden
vyrobil. Nakoupil jsem
knížky a dláta a začal.
ček. Hrávala si s nimi vnučka a pes.

Pustil jste se do ní ale poměrně pozdě. Proč?
Léta jsem pracoval jako stavař, volného
času moc nebylo. Touha po vyřezávání
ve mně zrála postupně. Rozhodl jsem se
až díky univerzitě třetího věku, do které
jsem chodil spolu s manželkou. Byly
tam krásné předměty filozofie života
a architektura a umění od pravěku. To
mě nastartovalo.

To ale netrvalo dlouho, že?
Mým původním cílem bylo vyřezat si
pro radost jen malý rodinný betlém pod
vánoční stromek. Řekl jsem si, že ve
chvíli, kdy vyřežu deset oveček, které
se mi budou líbit, tak začnu. Na jaře
2007 jsem tak vyřezal muže s kloboukem a čakanem, poté postavičku klečícího Valacha. Ta už byla složitější. Obě
dodnes v betlému jsou.

Takže jste z velké části začínal jako
úplný samouk?
Zkoušel jsem při jarmarcích pozorovat
jiné řezbáře. Zaujalo mě, jak pracují
s nožíkem, proto jsem si také jeden vyrobil. Nakoupil jsem i knížky a dláta a začal s vyřezáváním prvních figurek ove-

Ovšem stávající betlém je také ve
srovnání s původním záměrem o poznání větší. Tolik vás ta řezbařina
chytla?
Ano. Kromě jídla a spánku jsem v dílně
trávil skoro veškerý čas. Dnes je to jen
o něco méně. Na podzim roku 2007

jsem betlém poprvé vystavoval v Horní
Lidči. Tehdy měl kolem 30 figurek.
Dnes jich má přes tři stovky, pořád je
doplňuji. Až na výjimky jsou všechny
z lipového dřeva. To je měkké, dobře se
s ním pracuje.
Kromě jesliček s Ježíškem, Josefem, Marií a třemi králi je v betlémě
možné spatřit i zemědělce mlátící
obilí, volský potah, dřevorubce, kováře nebo tanečníky při muzice.
Kde se pro tvorbu figur inspirujete?
S Valašskem jsem srostlý a betlém je
tedy takovou vzpomínkou na můj rodný
kraj, jak ho znám z mládí. Doma jsme
stloukali máslo, šlapali zelí. Chodili
jsme pást kravku, chytat ryby. Všechno
se tehdy dělalo ručně. To, jak se dříve
žilo, mi v hlavě zůstalo.

FOTO 2 x | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Na co konkrétně jste se zaměřil teď?
Je pravda, že poslední dva roky dělám
i menší betlémy, vyřezávám zvířátka
nebo další figury. V altánu u domu
mám i velký betlém s postavami v životní velikosti z dubového dřeva. Chystám
i další speciální věc, ale o co přesně jde,
zatím neprozradím.

Víte o betlému na Valašsku, který
by byl větší?
S výjimkou toho mechanického v Horní
Lidči ne. Ten však není valašský, ale
mezinárodní. Dělalo na něm asi 15 řezbářů z Čech, Moravy a Slovenska.
Při návštěvě vaší dílny a zahrady je
na první pohled zřejmé, že betlém
není jedinou věcí, které se věnujete.

Práce řezbáře je aktuálně k vidění
ve vsetínském zámku.
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Do sbírky panenek
zapadl i malý Mozart
Veronika Petraturová odjela do Ameriky za prací, domů si po letech přivezla
stovky panenek. V jedinečné sbírce má hračky s blonďatými loknami, indiánky,
Asiatky, pohádkové postavy i rošťáka s vypláznutým jazykem.
KRISTÝNA GILLÍKOVÁ
ČR | Rozesmáté, uplakané, šklebící se,
udivené i poklidně pospávající. Kolem
čtrnácti set originálních panenek všech
velikostí, barev pleti i profesí nasbírala
za posledních šestnáct let Veronika
Petraturová z Medlovic na Uherskohradišťsku. Její vášeň se zrodila zhruba po
dvou letech pobytu ve Spojených státech, kam se koncem devadesátých let
s manželem přestěhovala.
„Když jsem byla malá holka, velký
výběr pěkných panenek u nás nebyl. Zajímaly mě, vysnila jsem si je, a tak když
jsem uviděla takovou panenku ve výloze, prostě jsem si ji koupila,“ vzpomíná
na počátky své záliby čtyřiačtyřicetiletá
rodačka z Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Pestrý americký trh ji svou bohatou nabídkou brzy pohltil a k první panence začaly rychle přibývat další.

Místo roku celých 13 let
Do Spojených států si Veronika Petraturová s manželem v roce 1998 odjela především vydělat. Původně za oceánem
zamýšlela strávit pouze jeden rok, pobyt se ale neplánovaně protáhl. „Nakonec jsme tam zůstali celých 13 let. Ze začátku jsem uklízela, pak jsme začali například vyměňovat okna, byla to taková
chlapská manuální práce,“ popisuje
Petraturová těžké začátky ve státě Wisconsin na severu Spojených států.
V roce 2011 se oba manželé vrátili
zpět na Moravu. Sama říká, že neví, co
přesně je k návratu vedlo. „Samozřejmě
se nám stýskalo. Američané vás nikdy
úplně nepřijmou za své,“ hodnotí s odstupem času léta strávená v zahraničí.

Usídlili se v malé vesničce Medlovice,
kde teď Veronika Petraturová pracuje
v knihovně. Domů do České republiky
však manželé Petraturovi nepřijeli
sami, ale v doprovodu rozsáhlé sbírky
panenek. „Každou mám popsanou
a označenou za uchem, proto vím, že
jich dohromady vlastním zhruba tisíc.
Pak ale zbývají ještě Barbie a menší panenky, celkem jsme to odhadli přibližně
na 1 400 kusů,“ říká sběratelka, která si
hračky nejen pečlivě eviduje, ale i pojmenovává. Většina pochází z amerického kontinentu, v evropských zemích vůbec nejsou k dostání. Ve sbírce se najdou ale i české postavičky, například
z období majitelčina dětství.

Originály z domách dílen
Kolekce Veroniky Petraturové je velmi
rozmanitá, obsahuje jak průmyslově vyráběné panenky, tak i kousky, které
vznikaly pod rukama různých výtvarníků. „Líbí se mi panenky s osobitým výrazem,“ vysvětluje Petraturová. „Také
ty, které jsou vyráběné v domácích dílnách, kde se každá stává originálem,“
dodává nadšeně sběratelka.
Kromě více či méně realistických panenek s typicky blonďatými loknami
vlastní i indiánky, Asiatky nebo postavičky v načechraných historických a pohádkových kostýmech. Nechybí Červená
karkulka, Popelka nebo vánoční skřítci,
ale i Mozart. Jiné figuríny reprezentují
lidské profese a ve tvářích jim je vidět
celá škála emocí – od udiveně zvednutého obočí až po drze vyplazený jazyk.
Kromě éterických porcelánových holčiček Veronika Petraturová vlastní i papírové, hadrové či voskové kousky. A ne-

Sbírka Veroniky Petraturové čítá na 1 400 panenek.
jedná se výhradně o dívčí postavičky,
sbírku oživují i chlapecké exempláře.
Sběratelka si nepořizovala jen tak ledajaké panenky, ve spletité nabídce
amerického trhu se dobře orientuje a ví,
které stojí za pozornost. Proto se zaměřovala na konkrétní značky a autory.

Vzácné Baby Face Dolls
„Vybírala jsem si určité výrobce, opravdu hrdá jsem třeba na velmi vzácné panenky Baby Face Dolls,“ poukazuje Veronika Petraturová na svou pýchu.
Ke každé hračce přistupuje individuálně a svědomitě ji opečovává. Manžel Veroniky Petraturové koníček své

FOTO | ZDENĚK LUKŮVKA

ženy nejen chápe, ale dokonce jej i podporuje a sdílí. „Muž by mi dal, kdybych
některou z panenek prodala!“ říká se
smíchem knihovnice.
Žertem dodává, že k výrobě poliček,
aby hračky nemusely ležet natěsnané
v krabicích, se ovšem manžel i přes její
naléhání nemá. Skladovat takové množství panenek totiž není vůbec jednoduché, vyžadují spoustu úložného prostoru, zabírají celé místnosti. Veronika
Petraturová jimi vyzdobila i medlovickou knihovnu, kde pracuje.
Neobyčejná kolekce se těší velkému
zájmu, proto nyní část panenek putuje
po výstavách. Průřez sbírkou je k vidění
ve Vlastivědném muzeu v Kyjově.

Je jako Jasmína z pohádky o Alladinovi
SVĚT | Modelka a zpěvačka Mia Noelová (23 let) se nápadně podobá postavě
Jasmíny (na snímku) z animované pohádky o Alladinovi. Vypadá, jako kdyby
byla podle ní postava stvořena. Na sociální síti má díky tomu zástup fanoušků.
Poprvé se jako Jasmína oblékla na
Halloween. Nikdy předtím jí nepřišlo,
že by animované postavičce byla podobná. „Občas mi lidé říkali, že jim někoho
připomínám. Říkali také, že vypadám
jako jiná animovaná postavička Poca-

hontas. Ale pak jsem přemýšlela nad
kostýmem na Halloween a došlo mi to.
Vypadám jako Jasmína,“ směje se Mia.
Na Halloween se i její partner oblékl
jako Alladin a jejich přátelé jim začali
říkat, že by se měli hned přihlásit v Hollywoodu jako reální dvojníci původně
animovaných Disney postaviček.
„Někdo z Hollywoodu by se na ni měl
vážně přijet podívat. Je dokonalá,“ napsal jeden z jejích fanoušků pod fotografii v kostýmu. „Nemám v plánu se teď ži-

vit jako dvojnice Jasmíny a objíždět nějaké zábavy pro děti a karnevaly. Byla
to náhoda a netušila jsem, jaký úspěch
můj kostým za deset dolarů bude mít. Ze
dne na den mám tolik fanoušků. Je to příjemný pocit,“ sdělila modelka, která se i
nadále chce věnovat focení a přehlídkám. „Jasmína byla vždycky mou nejoblíbenější kreslenou postavičkou z filmů
Walta Disneyho. Vypadat jako ona je
zkrátka velký kompliment. Ale zůstanu
u přirozenosti,“ doplnila. (bib, iDNES.cz)
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Vánoce se blíží. Lidé ladí formu
Rozzářené, natěšené
dětské oči a chvíle
zastavení v klokotu
běžných dní. To je hlavní
poselství adventu, který
se kvapem blíží.
NOVOJIČÍNSKO | Nejen město Nový
Jičín zve na tradiční vánoční trhy s bohatým doprovodným programem. Ten nabízí koledy, jmelí, stromeček, dárky, pohádkovou zábavu a rodinnou atmosféru
na Masarykově náměstí.
Vánoční jarmark v Novém Jičíně začíná 1. prosince a skončí 23. prosince.
Lidé najdou 50 stylových prodejních
stánků s ozdobami, adventními věnci,
svíčkami, dekoracemi, medovými produkty a dalším zbožím.
Fulnek zve 26. listopadu od 17.00 na
náměstí J. A. Komenského na tradiční
rozsvícení vánočního stromu s princez-

nou Terezkou. Připraveno bude vystoupení pěveckého sboru Ondrášek, koutek pro děti, krájení vánočky a další.
Studénka zve v neděli 27. listopadu
v 17.00 na rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Republiky, součástí bude vystoupení dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína. Nebude chybět
tradiční vánoční jarmark a živý betlém.
Ondrášek vystoupí od 18.00.
Zahájení trhů v Opavě. Adventní trhy
odstartují v Opavě 26. listopadu.
V 17.30 se na Dolním náměstí poprvé
rozsvítí vánoční strom. Později zahraje
kapela Fleret s Jarmilou Šulákovou.
Chybět nebudou stánky s občerstvením
a řemeslnými výrobky a letošní novinka – betlém. Program v Opavě chystají
na každý den až do 23. prosince, kdy
trhy uzavře koncert kapely Yellow Sisters.
Ondřejská pouť na Hukvaldech. Tradiční Ondřejská pouť se koná první ad-

Lesy ČR věnují dětem
zdarma vánoční stromky

Objednávat stromky lze až do 5. prosince na webové stránce www.vanocnistromkydetem.cz.
FOTO | LESY ČR
FRÝDEK-MÍSTEK | Už třetí rok věnují
Lesy ČR stromky dětským zdravotnickým a sociálním zařízením v republice.
Objednávat je mohou až do 5. prosince
na www.vanocnistromkydetem.cz.
Žádat o ně mohou dětské domovy,
centra, dětská oddělení nemocnic a další sociální zařízení, v nichž děti tráví Vánoce. „Letos chceme uspokojit všechny. Každá instituce může požádat o tři,
výjimečně o pět stromků,“ řekl obchodní ředitel Lesů ČR Radek Srba. Stromy
pochází z prořezávek. Většinou jde
o smrk ztepilý ve třech velikostech.
Stromky budou rozvážet lesníci a jako

loni to spojí s programem lesní pedagogiky. „Předpokládám, že poslední
stromky rozvezeme v úterý 20. prosince,“ dodal Srba.
V roce 2015 využilo adventní nabídky Lesů ČR celkem 117 zařízení. Veliký zájem byl také na Frýdecko-Místecku, kde lesníci odvezli na 16 adres 28
stromků. „Tímto projektem tradičně
uzavíráme naše roční snažení v sociální
oblasti. Pomoci druhým považuji za samozřejmost. Navíc ušetříme prostředky
i čas sociálním a zdravotním pracovníkům,“ uvedl Daniel Szórád, generální
ředitel Lesů ČR.
(dmk)

ventní neděli na hradě Hukvaldy, který
se v zimním období výjimečně otevře
veřejnosti. Na hradě stojí kaple, která je
zasvěcená právě svatému Ondřeji, a na
návštěvníky pouti čekají stánky trhovců
i občerstvení.
30. listopadu se ve Štramberku koná
předadventní koledování. Jeho součástí
je slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení ve městě.
V kulturním domě a na náměstí se zároveň koná jarmark, který začíná v 15 hodin. Zájemce na něm čeká i vystoupení
dětí z místních škol.
3. prosince: Mikulášský stolní tenis.
Turnaj dvouher ve stolním tenisu se
koná v novojičínském středisku volného času Fokus od 9 hodin. Registrace se
uskuteční o půl hodiny dříve. Hráči budou rozděleni do několika kategorií,
vstupné je 50 korun na hráče.
4. prosince: Mikuláš a rozsvícení stromu. Mikuláš s celou družinou obsadí
INZERCE

příborské náměstí. Akce se koná od 17
hodin a nabídne třeba mikulášskou
jízdu či doprovodný program pro děti.
Zároveň se v Příboře rozsvítí vánoční
strom.
5. prosince: Den s Mikulášem a rozsvícení stromu. Novojičínský vánoční
strom se rozsvítí při akci Den s Mikulášem. Začíná se už v 9.30, na program
pro děti z místních školek naváže mikulášský program pro veřejnost, koncert
kapely Kaczi, vystoupení Cirkusu trochu jinak i pásmo koled, a to opět
s kapelou Kaczi. Ve výstavní síni Stará
pošta budou k vidění tematické práce
dětí, vánoční trhy jinak potrvají až do
Štědrého dne. Skoro denně bude připraven i doprovodný program.
11. prosince: Adventní koncert. Třetí
fulnecký adventní koncert začíná
v 16 hodin. Na vánočním koncertě vystoupí Žalman a spol. V předprodeji stojí vstupné 200 korun, na místě vstupenky pořídíte za 240 korun.
(dmk, vel)
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Tajenka: srdce nějaké tajemství.

Jiří Korn hraje ve vánoční
pohádce. Dostal roli krále

Jiří Korn s přítelkyní Renatou
Cízlerovou.
FOTO | TILEN VAJT
ČR | Zpěvák, herec a vášnivý golfista
Jiří Korn (67 let) přiznal, že je také velkým milovníkem čistoty. Šokuje ho,
když cestou v autě vidí, co všechno
lidé dokážou odhodit do příkopu.
„Čistotu mám opravdu rád. V garáži
to už tak vycíděno jako dřív nemám,
protože nestíhám,“ přiznal zpěvák,
pro kterého by největším potěšením
byla čistota nejen u něj doma, ale především v přírodě. „Bylo by docela hezké, kdyby člověk pro druhé měl snahu
v čistotě udržovat i své okolí. Zrovna

dnes jsem jel autem a viděl, kolik haraburdí se válí v příkopech. Je pro mě nepochopitelné, co všechno lidi dokážou
odhodit z auta,“ dodal rozhořčeně.
Podle Korna už když člověk přejede
hranice směrem na západ, všude je to
upravené a člověk hned vidí velký rozdíl. „O kvalitách silnic ani nemluvím.
To je naprostá tragédie, absolutní ostuda, která nás bude pronásledovat ještě
řadu let,“ míní Korn. Zpěvák v autě tráví hodně času a prozradil, že ačkoliv
moc rád poslouchá hudbu, většinou si
ji pustí až doma. „V autě se soustředím na jízdu, nedělá mi to dobře. Při
jízdě se musím soustředit a hudba mě
rozptyluje,“ říká.
Jiří Korn s kapelou 4TET brzy vydá
čtvrtou desku s řadou zajímavých
úprav písní, které má na svědomí Jiří
Škorpík. Kromě zpívání své pracovní
aktivity rozšířil i na filmové pole. „O
prázdninách jsem točil pohádku Pravý
rytíř, kterou diváci uvidí v televizi už
o letošních Vánocích. Režisér Martin
Dolenský mi dal roli krále Jakuba. Konečně jsem se tím králem stal,“ řekl s
tím, že v pohádce Honza málem králem tomu unikl.
(jfk, iDNES.cz)

Kontroverzní „éčka“: Mýty
a fakta. Čtěte týdeník Téma
ČR | Prodlužují trvanlivost, vylepšují
barvu a zvýrazňují či upravují chuť.
Přesto jsou „éčka“ obviňována ze všeho
možného – od hyperaktivity dětí, autismu či Alzheimerovy choroby až po karcinogenní účinky. Odborníci se shodují,
že neprávem. Více než polovinu z nich
totiž netvoří látky umělé, nýbrž přírodní, jež dokonce běžně kolují v našem
těle. Problémem je spíše skutečnost, že
umožňují použít levnější a méně kvalitní surovinu. Zbytečným aditivem jsou
například umělá barviva, která mají pouze zvýšit atraktivitu výrobku, či pocit

ného ovoce, žlutá barviva zase vytváří
iluzi použitých vajec.
Jaké jsou nejčastější fámy kolem
„éček“? A jak je to se škodlivostí náhradních sladidel? A je glutamát skutečně škodlivý? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma. (čer)

„

Barviva?
Nejde o chuť,
ale jen o estetično,
tím ta role končí.
vyšší kvality. „U těchto aditiv nejde
o chuť, ale jen o estetično. Tím ta role
končí,“ tvrdí profesorka Jana Hajšlová,
vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze. Použití červeného barviva v ovocném jogurtu má například navodit dojem většího podílu přida-

Vyzkoušejte zvýhodněné měsíční
elektronické předplatné týdeníku
Téma. Veškeré podrobnosti na
webu: www.etema.cz
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Plave už od tří let. A od vody
si neodpočine ani v létě
Jakub Kovařík z Nového
Jičína dokáže s velkou
mono ploutví vyvinout
ve vodě ohromnou
rychlost. V této plavecké
disciplíně patří mezi
svými vrstevníky
k nejlepším na světě.
JAN SMEKAL
NOVÝ JIČÍN | Osmkrát vyhrál mistrovství republiky, letos obsadil druhé místo v žebříčku Světového poháru a druhý
byl rovněž na mistrovství světa. Pokud
by ploutvové plavání patřilo mezi olympijské sporty, patnáctiletý Jakub Kovařík závodící za Lagunu Nový Jičín by
rozhodně patřil k velkým českým nadějím.
S trochou nadsázky se dá říct, že s vodou vyrůstal. „Plaval jsem s rodiči už
jako batole. Zhruba ve třech letech si taťka všiml, že mi to jde. Proto mě naučil
skákat z bloků a plavat,“ uvedl Jakub
Kovařík.
„Když jsem pak navštěvoval školní
družinu, chodil jsem plavat se školou.
A to se třídou i po škole. Začali jsme plavat klasiku a všiml si mě předseda oddílu Josef Nekl. Tvrdil, že vyčnívám mezi
ostatními, a přeřadil mě na ploutvové
plavání,“ přiblížil mladý závodník
své začátky.
Ploutvové plavání je sport, který
mnoho lidí nezná. V čem se liší oproti tomu klasickému?
Na rozdíl od klasického plavání dosahujeme mnohem vyšší rychlosti ve vodě.
To mě na této odnoži plavání nejvíce
fascinuje. Navíc máme v klubu úžasný
kolektiv. Umíme se navzájem podržet.
Kdybych plaval klasiku, tak by mě to tolik nebavilo. Ploutvové plavání je v tomto ohledu úplně jiné.
Plavat s obrovskou ploutví ale není
moc přirozené. Jak náročné je se to
naučit?
Faktem je, že to není zrovna jednoduché. Hrozně náročné je naučit se techniku, protože člověk k tomu není moc přizpůsobený. Kupříkladu k běhu má člověk přizpůsobenou achilovku tak, že se
mu stahuje a roztahuje. Není ale přizpůsobený tomu, aby se správně vlnil
při plavání s ploutví. Není to moc dobré
na bedra. Ti, kteří takto plavali
před námi, o tom ještě nevěděli. My už
naštěstí ano, takže tomu techniku patřič-

Patnáctiletý Jakub Kovařík reprezentující Lagunu Nový Jičín touží v nejbližší době vytvořit nové světové rekordy
v distancích na sto a dvě stě metrů. Na té kratší mu chybí pouhé dvě sekundy.
FOTO | JAN SMEKAL
ně přizpůsobujeme. Snažíme se vlnění
více protahovat.
Musí to tedy být slušná dřina.
Co všechno obnáší vaše tréninky?
Ploutvové plavání se začíná trénovat už
někdy od čtvrté třídy s tím, že postupem
času tréninků přibývá. Já už trénuji každý den v týdnu po hodině a půl. Plaveme různé vzdálenosti, každopádně kratší než klasičtí plavci. Do toho jednou
v týdnu trénujeme v posilovně. Posilujeme především pomocí vlastního těla,
což je úplně něco jiného než klasické
zvedání činek. Navíc trénink míváme
i v sobotu ráno, a to dvě hodiny.
Ten bývá nejnáročnější. Kromě toho se
připravujeme také na suchu. Někdo jezdí na kole, někdo chodí běhat nebo chodí po horách.
S vodou jste tak celý rok. Máte chuť
si pak v létě zajít ještě zaplavat na
koupaliště, nebo si od vody v takovém období chcete vyloženě odpočinout?
Když je v létě horko, tak venku ani moc
neplavu, ale spíše odpočívám po celém
roce. Míváme však vždycky nějaké soustředění, takže vyloženě bez vody
nejsem. Nevadí mi to ale, protože
i na dovolené plavu nebo zkouším
pod vodou různá dechová cvičení,
abych úplně nevypadl z rytmu za celé

dva měsíce, kdy jsou prázdniny. A dechová cvičení si dělám někdy i doma
ve vaně. Nevadí mi to. Nemůžu říct, že
bych měl vody vyloženě po krk.
Máte za sebou hodně vydařenou sezonu, v níž jste se stal vicemistrem
světa a obsadil druhé místo ve Světovém poháru. Jaké ambice máte
do budoucna?
Rád bych vytvořil světový rekord na stometrové distanci, kde mi chybí už pou-

hé dvě sekundy. A poté bych rád překonal i ten na dvojnásobné trati, byť tam
mám k němu o dost dále. Momentálně
jsem v juniorské kategorii a plavání
mám spojené se školou, kterou studuji.
Tato kategorie je až do osmnácti let.
Rád bych se pak tomuto sportu věnoval
i dál, když budu studovat vysokou školu. Momentálně ale nevím, jak to
pro mě bude časově náročné a jestli
budu schopný skloubit studijní povinnosti s plaváním.
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KUPUJEME BYTY A DOMY
I SE ZÁSTAVOU,
ÚVĚREM, DLUHY.
A PENÍZE MŮŽETE MÍT IHNED!
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