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Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy ! Novoroční sleva až 50%!
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Obrazy tvoří z nepálené hlíny
V komorní galerii
v třebíčské židovské
čtvrti začala výstava,
na které výtvarnice Jana
Mikysková ukazuje své
vnímání krajiny Vysočiny.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ BLAŽEK
TŘEBÍČ | Velkomeziříčská umělecká
keramička Jana Mikysková svou výstavu obrazů a keramických plastik, kterou
je až do 4. března možné vidět v třebíčské Galerii Ladislava Nováka, nazvala

Životním tématem Jany Mikyskové je vysočinská krajina, i když její obrazy
vznikají v keramickém ateliéru.
FOTO | ANTONÍN KANTA

Kus ze-mě. „Jedná se často o výtvory
z nepálené hlíny, i mé obrazy jsou z hlíny, takže z toho vychází i ten název, který je současně slovní hříčkou,“ přiblížila Mikysková soubor dvou desítek
svých děl převážně z loňského roku.
Ve Velkém Meziříčí od roku 1996
provozuje výtvarný ateliér. Keramice
se věnuje od roku 1991, začínala v Kunštátu na Moravě. Zpočátku tvořila užitkovou keramiku. „Cítím se jako krajinář, ve svých dílech mám často motivy
krajiny, stromů, struktury rozpraskané
hlíny. Vysočina je pro mě hodně inspirativní,“ říká Mikysková. Její práce jsou
v soukromých sbírkách například v Anglii, Irsku, USA, Německu či Belgii.
Důležité jsou pro ni i symboly základních tvarů: kruhy, čtverce, trojúhelníky.
Keramiku kombinuje se sklem, dřevem
či zkorodovaným železem.
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Lednove slevy
a trojsklo
bez priplatku

www.slovaktual.cz/akce

Okna a dveře Slovaktual
jsou v zimě nejvýhodnější!
Zvýhodněné ceny a trojsklo bez příplatku platí
na plastová okna PASIV,
plastové posuvné dveře HST 76, HST 88
a na hliníkové posuvné dveře HST 77HI, 77SL
v barvě nebo v laminaci.

Akce platí do 31. 1. 2018.
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Rodinné tajemství. Pak zjistili,
Věděli, že atentátník
Kubiš byl příbuzný. Až
jednou zjistili, že jsou s
ním i pokrevně
spřízněni. Mnoho se tím
nezměnilo: silné pouto k
němu cítili už předtím.
TOMÁŠ BLAŽEK
DOLNÍ VILÉMOVICE | Od narození hrdiny Jana Kubiše, jednoho ze strůjců
úspěšného atentátu na Reinharda Heydricha, letos uplyne 105 let. Mezi těmi,
kteří budou na odbojáře a parašutistu
vzpomínat, budou sourozenci Dusíkovi
z Kubišových rodných Dolních Vilémovic.
Ti věděli, že Jan Kubiš byl jejich strýcem. Domnívali se však, že byl jejich
strýcem nevlastním. Až před devíti lety
se dozvěděli, že jsou jeho pokrevními
příbuznými.
„Vlastně to zjištění pro nás nebyla
úplně zásadní změna, protože jsme Jana
Kubiše ctili i předtím a byli na něj hrdí.
Že jsme však jeho pokrevní příbuzní,
tedy jeho synovci a neteře, jsme se dozvěděli až před devíti lety – rok poté, co
zemřel náš otec. Tehdy jsme se to dozvěděli v podstatě nejdřív od lidí ze vsi, pamětníků: věděli to, ale dokud náš otec
žil, nikdo o tom nemluvil,“ řekla Věra
Dusíková.

Zrození a smrt
Rodinná historie je trochu spletitá, ale
zřejmě se příliš nevymyká z dobového
koloritu. Pojďme ji vylíčit.
Jan Kubiš byl synem Františka Kubiše z jeho prvního manželství s Kristinou
Mityskovou. Manželé spolu měli šest
dětí. Prvorozený Josef však zemřel už
po roce života na plicní katar. Po druhorozeném Rudolfovi se narodil v červnu
1913 Jan. V dubnu 1915 se narodila
Františka a o rok později Jaroslav. Marie se pak narodila v září 1919, jenže
matka Kristina po porodu zemřela v třebíčské nemocnici a dcerka zesnula pouhých 14 dní poté.
František Kubiš se potom oženil s Marií Dusíkovou, která už měla ze svého
předchozího manželství s Václavem Dusíkem (v listopadu 1913 zemřel na tuberkulózu) pět dětí. Společně pak s Františkem Kubišem měli další čtyři děti.
„František Kubiš, otec Jana Kubiše,
měl však poté také syna Josefa s Františ-

Synovec, neteře a praneteř Jana Kubiše před podobenkou slavného parašutisty v jeho rodném domě. Zleva Jiří Dusík, Jiřina Dusíková, Valentina Hanáková, Julie Fňukalová a Věra Dusíková.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Selské mravy
Za zplození nemanželského syna
Josefa si vzhledem k nízkému
věku nevlastní dcery Františky
odpykal František Kubiš (byl
rodákem Horních Radslavic
a původně obuvníkem v Třebíči)
roční trest v třebíčském vězení.
„Tehdy to zřejmě nebyl výjimečný
případ, byli to sedláci, život byl
tenkrát asi takový. Nemluvilo se
o tom. Františku provdali do
Střížova a těhotná babička Josefa
odešla do Brna, kde sloužila
u sv. Anny. Tam porodila a vrátila
se zpátky do Dolních Vilémovic,“
popsala Jiřina Dusíková.

kou Dusíkovou, tedy svou nejstarší nevlastní dcerou, a také syna Jiřího, našeho otce, s Josefou Dusíkovou, což byla
naše babička,“ popsala Jiřina Dusíková.

Nikoho nešetřte!
Po atentátu na Heydricha nacisté likvidovali příbuzné Jana Kubiše ve dvou
etapách. Nejprve vyvraždili jeho přímé

Zástupci vojenských veteránů odhalují Kubišovu bustu před jeho nedávno
zrekonstruovaným rodným domem.
FOTO | PETR LEMBERK
příbuzné, ti byli popraveni v Mauthausenu. V další etapě pozatýkali rodinu Václava Dusíka včetně Marie Kubišové, která byla v té době v nemocnici. Zatčení
skončili v terezínské pevnosti, Roční
Jiří Dusík byl umístěn spolu s ostatními
dětmi zatčených ve vojenské německé
nemocnici Krči.
Věra Dusíková si nyní vybavila, jak
jejich babička vzpomínala na silný po-

cit, kdy se jí najednou zdálo, jako by slyšela volání sourozenců. „Pak zjistila, že
to bylo právě v době, kdy oni byli popravováni. Tak silné bylo mezi nimi spojení,“ pověděla Jiřina.
Věra připomněla i jiný silný prožitek
z dětství. Ve svém rodném domě babička při různých příležitostech zapalovala
svíčky a modlila se i za své bratry a sestry, za příbuzné, kteří válku nepřežili.
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že jsou příbuznými Jana Kubiše

Čest hrdinům! Milovníci vojenské historie v dobových uniformách vzdávají
čest Janu Kubišovi u jeho rodného domu.
FOTO | PETR LEMBERK
Ptala se babičky, kdo to byl. „Ona mi
je vždycky vyjmenovala, o každém mi
něco řekla. I když to třeba byli nevlastní
sourozenci, tak je brala jako vlastní. Na
to nikdy nezapomenu,“ líčila Věra Dusíková.

Poznáváte je?
Nejmladší ze zatčených v první vlně,
čtrnáctiletý František Kubiš, byl spojkou odbojářů. Dokumenty přenášel
ukryté v podrážkách svých bot.
František líčil, jak jeho a další po zatčení gestapo převezlo do Prahy na identifikaci uříznutých hlav parašutistů, položených na stole. „Říkal, že to byl hrozný zážitek,“ dodala Jiřina. František byl
pak internován v táboře pro nezletilé zatčené ve Svatobořicích.
Z rozvětvené rodiny Kubišových

bylo za druhé heydrichiády popraveno
čtrnáct nejbližších příbuzných. Teta
Františka, která přežila druhou heydrichiádu, malého Jiřího přivezla z Krče
zpět do Vilémovic.

Těžký návrat
Tam pak Jiří vyrůstal v domku ve výchově Josefy Dusíkové a Marie Kubišové. „Návrat z Terezína byl krutý – dům
byl prázdný, nábytek a i zvířata rozkradeny. Nikdo nepočítal s tím, že by se po
zatýkání někdo vrátil zpět živý. Snad
jen jedni lidé jim tehdy vrátili po jejich
návratu králíky. Nemůžeme je za to odsuzovat, byla válka, bída, všichni se
báli jim byť jenom poskytnout pomoc,
aby tím neriskovali své životy. Vědělo
se, jak dopadly Lidice a Ležáky. Pomáhali jim proto třeba lidé z okolní vesni-

ce, aby vůbec mohly Marie a Josefa Jiřího nakrmit a přežít válku,“ líčí Julie, nejstarší ze sourozenců Dusíkových.
Po válce přišly přes ministerstvo zahraničních věcí z Anglie do Dolních Vilémovic Marii Kubišové věci po Janu
Kubišovi. „Žili jsme v tom odmalička,
měli jsme různé věci po Janu Kubišovi
na půdě, hráli jsme si s tím jako děti, leccos jsme bohužel tehdy taky vyhodili,
včetně jeho uniformy. Za komunistů se
o tom nemluvilo, ve škole se to nesmělo
ani zmínit, nenapadlo nás, že by to někdy mohlo mít cenu. Ale byli jsme
a celý život na něj budeme hrdí. Máme
alespoň jeho alba s fotografiemi, jeho
vyznamenání, to si chráníme dodnes,“
řekl nejmladší ze sourozenců Dusíkových Jiří.
V Dolních Vilémovicích je dodnes
atentát na Heydricha pro řadu lidí nezajímavým tématem, jiní si myslí, že
k němu nemělo vůbec dojít. Mnohým
se nelíbilo, že obec investuje do opravy
Kubišova rodného domu. „Samozřejmě
je to složité, když se na to podíváte například z perspektivy dětí těch popravených… Ale já si myslím, že i tak to
dobře bylo, protože kdyby Heydrich žil
dál, tak by z jeho vůle těch popravených
bylo ještě víc – netajil se přece tím, že
chtěl Čechy postupně víceméně zlikvidovat,“ míní Jiří Dusík.

Na to se mě neptej!
Ani tatínek sourozenců Dusíkových nevěděl, že jeho otec byl současně otcem
Jana Kubiše. „Když se náš tatínek zeptal babičky, kdo byl jeho otec, tak se
babička zasekla, že o tom se mluvit nebude, ať se jí na to nikdy neptá. Takže

my jsme neměli dědečka. Náš otec zemřel před deseti lety a my asi do roka
po jeho smrti zjistili, co jemu za jeho života nikdo neřekl,“ dodal Jiří Dusík.
„Na výstavě v Praze jsem se jednou zadívala na fotografii Františka Kubiše,
otce Jana Kubiše, a najednou si říkám:
vždyť on je celý náš táta! Měl stejné
rysy,“ přiznala Jiřina Dusíková.
Sourozenci Dusíkovi pokládají za zázrak, že žijí. „Bylo obrovské štěstí, že
náš tatínek přežil válku. Mohlo to taky
dopadnout ještě jinak – že by ho jako
tehdy hodně malé dítě poslali Němci na
převýchovu, měl světlé vlasy, to by jim
vyhovovalo,“ míní Jiřina.

„

Návrat
z Terezína byl
krutý – dům prázdný,
nábytek i zvířata
rozkradeny. Nikdo
nepočítal, že by se
po zatýkání vrátili živí.
Příslušnice nejmladší generace rodu
školačka Valentina Hanáková je na
Jana Kubiše náležitě hrdá. „Jednou
když se jí zeptal jakýsi kluk, čí je, tak
odpověděla, že Kubišová, i když já
jsem Dusíková a muž je příjmením Hanák,“ smála se matka desetileté Valentiny Věra Dusíková. „Hodně si ho vážím,
pro jeho odvahu, pro to, co udělal. Ve
škole máme kluky, kteří se zajímají
o druhou světovou válku, tak když se
o válce bavíme, tak o tomhle taky mluvím,“ řekla Valentina.
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Při koupi kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky) v minimální hodnotě 1 500 Kč dostanete druhé dioptrické brýle v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Navíc obdržíte poukaz
v hodnotě 1 500 Kč na nákup třetích dioptrických brýlí pro Vás nebo kohokoliv z Vašeho okolí. Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami nebo slevovými poukazy. Nabídka platí
do odvolání. Více informací v prodejnách GrandOptical a na www.grandoptical.cz.
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Proslulost přinesl pérák
Zakladatel legendární značky Jawa, konstruktér
a průmyslník František Janeček, se narodil před
140 lety. K motorkám se dostal vcelku náhodou.
ZÁBLESK
HISTORIE

ruchovosti přezdívku Rumpál. Motoristická veřejnost nadšená nebyla. Obrat k
lepšímu nastal až s příchodem konstruktérů George Patchetta a Josefa Jozífa.

ČR | Budoucí vynikající technik František Janeček se narodil 23. ledna 1878
ve východočeské vsi Klášter nad DědiLepší stroj za méně peněz
nou. Chtěl být lékařem. Rozhodl se pro
medicínu, jenomže otec ho přiměl vystuS prodejním sloganem „Lepší stroj za
dovat techniku.
méně peněz“ dobyla prvorepublikový
Když v roce 1901 Kolbenova továrna
trh Jawa 175. Stalo se tak díky nízké
vyslala mladého Janečka do Nizozemceně a její úspěch přinesl prudký rozska dohlížet na stavbu pobočky, zasáhl
mach továrny, ale především tuzemskéosud. Jako všichni Holanďani jezdil do
ho motorismu.
Za druhé světové války obsadila Janečfabriky na kole, ale srazila ho limuzína
kovy závody německá
zámožného šlechtice a
armáda a zastavila civilstarosty města. Potlučení produkci. Konstrukténý Východočech oslnil
ři však pracovali na výjeho dceru a ještě týž rok
voji nových strojů ilegálse přiženil do rodiny. Zísně. Janeček, který byl
kal obrovské jmění. Nutdvakrát ženatý a měl
no však podotknout, že
dva syny a dceru, se
nadaného Janečka by i
osvobození nedožil. Zetak čekala báječná bumřel ve svém pražském
doucnost. Stačil studozávodě 4. června 1941.
vat polytechniku v Delfu
„Pracujte, já odcháa zároveň podávat svoje
zím...“ byla prý posledprvní patenty. Do roku Konstruktér a průmyslník
ní slova muže, který ke
1918 jich měl na kontě František Janeček.
svým šedesátinám došedesát, hlavně z oblasti
stal čestný doktorát ČVUT. Díky tajně
zdokonalování zbraní. Patří mezi ně i
dokončenému vývoji motocyklu Jawa
ruční granát s bezpečnou rozbuškou.
250 měla firma po válce před konkurencí
Jeho zbrojovka, kterou založil v Nusnáskok a takzvaný pérák si získal světolích, tehdy zaměstnávala kolem tisícovvou proslulost. Svého času šlo o nejproky lidí. Jenže první světová válka skondávanější značku motocyklů na planetě.
čila a kulomety už nešly tak na odbyt.
Do čeho se pustit? Přemýšlel o výrobě
Průmyslník František Janeček se ale
šicích strojů, ale nakonec koupil licenci
prosadil i se svými automobily. Jeho
na motocykly od německého výrobce
model Jawa 750 byl považován za nejWanderer. Slova Janeček a Wanderer
krásnější vůz vyrobený před druhou světaké dávají základ názvu značky JaWa.
tovou válkou. Chystal se prorazit také v
Cesta ke světové proslulosti se otevírá.
leteckém průmyslu. Nakonec to vzdal z
Nic však není tak jednoduché. První
velice prostých důvodů. „Letecký malostroj Jawa 500 OHV dostal kvůli své politrážní motor vyrobený Jawou měl vel-

ký úspěch. Jenže při zkoušce pracovníci
zapomněli zajistit vrtuli. Ta odletěla a
zabodla se těsně vedle mého otce, který
zrovna vcházel do dveří. Dědeček viděl, že můj otec málem přišel o život.
Hrozně se naštval a zakázal letecký motor vyrábět,“ vysvětloval kdysi Karel Janeček, vnuk uznávaného průmyslníka.
Nejlepší motocyklový závodník někdejšího Československa, legendární
František Šťastný, se v roce 1961 stal vicemistrem světa ve třistapadesátkách.
Celou svou kariéru spojil právě se značkou Jawa a fanoušci ho za to uctívali.
Dokonce spisovatel Bohumil Hrabal se
mu věnuje v jedné z povídek: „Poslední
kolo jel František Šťastný takovým tunelem, údolím vystlaným z jásotu hrdel,
rukou, kapesníků a všeho ostatního,
čím jen se dá vyjádřit nadšení. A tak
místa k sezení, jakmile se přiblížil, měnila se v místa k stání...“
Češi Jawu stále milují, ale jaká je její
současnost? Na domácím trhu Jawa vloni prodala 174 motocyklů, oproti roku
2016 si polepšila o 120 procent. Celkově vyrobila 1331 strojů, do ciziny –
hlavně na Kubu – se podařilo prodat
1157 motocyklů. Poslední roky firma
chystá velkoobjemový čtyřtakt, ale zatím je v nedohlednu.
(kor, iDNES.cz)

„

Jawa 250 v muzeu motocyklů Jiřího Stibůrka u zámku Konopiště na
Benešovsku. FOTO | M. KRUMPHANZL

Nezajištěná
vrtule odletěla
a zabodla se těsně vedle
mého otce. Dědeček
to viděl, hrozně se
naštval a zakázal
letecký motor vyrábět.

Na horním snímku ze třicátých let je zcela vlevo František Janeček junior, zcela vpravo pak zakladatel firmy a průmyslník František Janeček senior. Velký
úspěch sklízela firma Jawa se svými motocykly až do 80. let minulého století. Vpravo dole je loňský model Jawa 660 Vintage.
FOTO | MAFRA, JAWA.EU
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Boj o Hrad. Evropa se dívá

Rozhodující 2. kolo prezidentské volby mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem je tady.
V pátek a v sobotu Češi určí, kdo se zařadí po bok ostatních hlav států. Kdo má ke komu blíž?
Polský konzervativec Andrzej Duda patří
k nejhlasitějším odpůrcům migračních kvót
mezi evropskými prezidenty. Ty z pozice
hlavy státu ostře kritizuje i Zeman. Duda ale
také silně odsuzuje xenofobní nálady části
polské společnosti.

Prezident Německa
Frank-Walter
Steinmeier patří
k zastáncům povinných
migračních kvót.
V tom se neshodne
se Zemanem ani
s Drahošem. S oběma
jej naopak pojí kladný
vztah k euru – oba čeští
kandidáti nejsou proti
společné měně.

V ekonomických oblastech se
rakouský „zelený“ prezident
Alexander Van der Bellen s českou hlavou státu shodne. V otázce migrace a podpory jaderné
energetiky je to přesně naopak.

Jiří Drahoš bývá někdy srovnáván
se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. Mají podobné názory na prosazování lidských práv,
a to i proti vůli velmocí jako je Čína.
Kiska se sešel s Dalajlámou, Drahoš
by se mu také nevyhýbal. Souboj
Drahoš vs. Zeman trochu připomíná
střet Kiska vs. Fico z roku 2014.
Maďarský prezident János Áder
je coby politický souputník premiéra Orbána známý jako ostrý kritik současné politiky Evropské unie.

INZERCE

Již za 379 990 Kč

Elegance, prostor a praktičnost.
První český fastback.

Nový Hyundai i30 Fastback v limitované edici Best of Czech.
HYUNDAI Vám přeje úspěšný rok 2018 plný dobrých rozhodnutí. My jsme se rozhodli
pomoci Vám zbavit se zlozvyku nakupovat horší a dražší auta. Umožníme Vám překonat
„předraženou tradici“. Zasloužíte si víc a díky HYUNDAI to i dostanete.

1 | Vždyť nejkvalitnější vozy v Česku vyrábí HYUNDAI.
2 | HYUNDAI za Vaše peníze nabízí vždy lepší vůz než ostatní.
3 | Vozy HYUNDAI vynikají nejvyšší úrovní bezpečnosti i výbavy.

KVALITA

Národní cena kvality
České republiky
Důkaz
absolutní kvality
BEZPEČNOST

Nejvyšší ocenění
bezpečnosti

AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, Nové Město na Moravě 59231
+420 566 618 049, www.autocentrhudec.hyundai.cz

zavazadlový prostor 450‒1351 litrů

asistenční systémy Hyundai SmartSense™
(FCA, LKA, DAW, HBA) již v základní výbavě

úsporné a silné turbomotory T-GDI

limitovaná edice Best of Czech s bohatou výbavou:
• 16″ litá kola • bluetooth + multifunkční volant
• tempomat • parkovací senzory a další

Nový Hyundai i30 Fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO2: 120–134 g/km. Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní.

vrchol kvality podložen
5letou zárukou bez omezení
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Plný diář není výhrou. Upínám

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Rolí věčně navztekaného trenéra
Hrouzka si Jiří Langmajer v seriálu z hokejového prostředí Lajna vyzkoušel
i méně obvyklou úlohu – nehereckou. Výrazně se totiž podílel na celkové podobě
seriálu. „Vymyslel jsem si svou svébytnou postavu, kterou jsem samozřejmě
konzultoval jak s autorem, tak s režisérem a producentem. S režisérem jsme do
toho šli na plný pecky s tím, že si buď rozbijeme držky, nebo se to prostě povede,“
popisuje Langmajer.
Seriál Lajna slaví úspěch, přitom jste
se nechal slyšet, že po přečtení scénáře vás napadlo, že sám sebe byste určitě neobsadil. Byla vám představa
sebe coby trenéra natolik vzdálená?
Nebyla mi vzdálená. Jenom mě překvapilo, že na takovou práci, která se musí dělat
silným štětcem a nesnese moc velké zkoušení, oslovili mě – v uvozovkách dramatického umělce. Jejich práci jsem znal a věděl jsem, že dělali s herci, kteří se na to
hodí. Měl jsem za to, že já nejsem ten pravý. Navíc by se dalo říct, že k hokeji nemám skoro žádný vztah a vůbec neznám
lidi kolem něj. Nakonec mi paradoxně tahle má neznalost hrála do noty.
Jak to myslíte?
Nebyl jsem nikým ovlivněný a vymyslel
jsem si svou svébytnou postavu, kterou
jsem samozřejmě konzultoval jak s autorem, tak s režisérem a producentem. Nakonec jsem si – zcela nezatížený, svobodně
vymyslel něco, o čem jsem pochopitelně
nebyl přesvědčený, protože to také nemuselo vyjít. Pak jsme si s režisérem Vladimírem Skórkou řekli, že do toho půjdeme na

Jiří Langmajer

plný pecky a oddáme se tomu tak, že si buď
rozbijeme držky, nebo se to prostě povede.
Takže tady nefungoval úplně klasický
vztah herec – režisér?
Podařilo se nám během doby natáčení spolu vytvořit ideální pár ve smyslu režisér
a herec. Věděl přesně o mých chybách, výhodách, kdy mě nechat před kamerou déle
a podobně. Já zase věděl, co mu mohu nabídnout. Prostě jsme se spolu naučili pracovat. Na konci jsme pak spoluvytvářeli výsledek, když se materiál stříhal.
To asi není úplně běžné.
Ne, není. V podstatě jsme spolu konzultovali, jak bych to udělal já a jak by to udělal on.
Nevznikaly během téhle spolupráce
konflikty? Další názor určitě také vnášel autor scénáře Petr Kolečko…
Petr nás nechal udělat první díl, a když ho
viděl, byl spokojený. Díky tomu začal psát
další díly. Psal je pak s přihlédnutím
k tomu, že už věděl, jak svou postavu hraju, jak pracuje režisér a jak vše funguje.
Na rozdíl od jiných seriálů, které se vytváří v jiných televizích, byla tahle práce
prostě náš společný projekt. Nebyl nikdo
výš a nikdo níž. My všichni jsme autoři
toho, jak výsledek vypadá. Mě osobně to
strašně nakoplo k tomu, abych zapomněl,
jak jsem hrál doposud a svlíkl ze sebe
všechny ty staré kostýmy. Mám teď zase
hroznou chuť pracovat s mladými lidmi,
kteří mě třeba budou chtít dostat opět někam jinam. Už se tomu nebudu bránit, což
bych ještě před pár lety určitě dělal.
Postava trenéra Hrouzka sice nemá žádnou reálnou předlohu, ale v některých
detailech se zdá, že odkazuje na Vladimíra Růžičku. Jak moc jste se jím inspirovali?
Nevím, zda to na něj vyloženě odkazuje. Po-

Narodil se 3. června 1966 v Plzni.
Vystudoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři.
■ Na televizních obrazovkách se objevil už v době studií (film Proč?, seriál Třetí patro atd.).
■ Dlouhé roky byl v angažmá v Divadle pod Palmovkou, působil také v Divadle
na Vinohradech, v Národním divadle či v Hudebním divadle Karlín. Nyní je už řadu let
na volné noze. V roce 1999 se stal držitelem Thálie pro umělce do 33 let za roli Caliguly.
■ V roce 2006 získal Českého lva za hlavní mužskou roli ve filmu Pravidla lži.
■ Jeho partnerkou je herečka a moderátorka Adéla Gondíková.

■

■

dívejte, chlapi, kteří si barví hlavu, jsou jak
mezi herci, tak i mezi sportovci nebo politiky – tam tedy především. To, že jsem si nechal obarvit vlasy a pořídil si knír, mohlo
Vladimíra Růžičku někomu připomínat, ale
my z jeho obrazu nevycházeli. Když už se
ptáte, mnohem víc jsme mysleli na pana
Hlinku, protože to byl srdcař a člověk, ze
kterého jsme tam také chtěli kousek mít. Tyhle lidi pochopitelně znám. Vím, kdo je Jarda Jágr a kdo hraje v nároďáku, ale nepohybuju se v hokejovém prostředí. To znamená, že jsem bral Kolečkův scénář jako návod k tomu, že si můžu vymyslet svého
vlastního kašpárka.

Patříte mezi herce, kteří si s sebou
svou postavu odnáší i po představení?
Podle toho, jak moc je práce intenzivní
a jak moc se na ni potřebuju připravovat.
Pochopitelně někdy u nás doma běhá místo mě trenér Hrouzek, jindy zase jiná postava. Někdy prostě potřebuju být jen se sebou a připravovat se o samotě. Herecká
práce je krásná, ale občas je opravdu náročná. A to nejen pro herce samotného, ale
i pro jeho okolí. Tak to je a bylo. Myslím,
že je naprosto v pořádku, že vám občas přijde domů Hamlet, ráno odchází Jirka a večer se zase vrátí někdo jiný. Pak si dá pivo
a je zase všechno v pořádku.

FOTO | HERMINAPRESS

Zdraví a fyzičku Jiří Langmajer trénuje coby otužilec,
který se neváhá vrhnout do ledové řeky. Zdá se to jako
dobrá průprava i k jeho nové roli hokejového trenéra,
kterou si vyzkoušel v internetovém seriálu Lajna.
Od ledu zkrátka pořádně táhne. „Když moji kamarádi
z hospody zjistili, že plavu ve Vltavě i v prosinci, šli
do toho také,“ líčí herec. Miluje ale i potápění
v exotických krajích. „Letos chci na Galapágy,“ říká.
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se ke dnům, kdy mám volno
Váš pracovní diář je pořád hodně nabitý. Loni jste ale v jednom rozhovoru
řekl, že jste si dal závazek víc takzvaně vypínat. Co to vlastně ve vašem podání znamená „vypnout“?
Udělal jsem jedno takové opatření, a to
i v rámci svého vztahu s Adélou. Vyčlenili
jsme si dny, kdy máme čas opravdu jenom
na sebe. Vzali jsme si kalendář celé sezony a určili dny, které budou jen naše. To je
něco, co jsem doteď nikdy neudělal. Navíc
jsem se rozhodl letos podniknout dvě větší
cesty za potápěním a jedna z nich připadá
na hlavní divadelní sezonu. Doba, kdy se
v téhle konkrétní lokalitě dá potápět a jsou
tam velké ryby, se totiž kryje s herecky nejvytíženějším obdobím. To je další věc, která je pro mě nová.
To, co popisujete, zní jako celkem zásadní změna v prioritách.
Ano, a projevuje se to už v momentě, kdy
se svou agentkou dávám dohromady pracovní diář. Na rozdíl od řady mých kolegů, kteří hlavně přemýšlí nad tím, co kdy
kde budou dělat a kolik práce by ještě
mohli zvládnout, já už dnes víc myslím na
to, kdy budu mít volno. V podstatě uvažuju úplně obráceně než dřív. Není pro mě
výhrou mít diář zaplněný do posledního
místečka, což teď tedy stejně mám… Výhra je vědět, že jsou určité dny, kdy v práci nejsem. K nim se dnes rád upínám.
Jaké jsou vlastně ty vaše dva letošní
zmiňované potápěčské cíle?
Rozhodl jsem se, že zamířím na Galapágy
a Coco Island. Jsou to místa, která patří
mezi deset nejlepších lokalit pro potápění
na světě. Tím bych asi i uzavřel svou „potápěčskou kariéru“.
Máte pocit, že už není co objevovat?
To ani ne, ale po těch pár letech, co se potápím a projezdil jsem s výstrojí celý svět,
jsem zjistil otřesnou věc. Strávíte například
skoro čtyřiadvacet hodin v letadle, a když
se konečně dostanete na opuštěný ostrov,
zjistíte, že jste přijeli do úplné katastrofy.

Jiří Langmajer při natáčení
dvou rozdílných žánrů – vlevo coby vzteklý hokejový
trenér ze seriálu Lajna, dole
detektiv z kriminální série
Labyrint.
FOTO | MAFRA

Že je vše poničené, vymlácené a když se
dostanete na otevřené moře, operují tam
pro změnu obrovské lodě se sítěmi. Bohužel už je jen málo míst na světě, kam by člověk mohl přijet, potopit se pod vodu a vidět
tam život v jeho přirozené podobě.
Prý také holdujete otužování. To vlastně není tak vzdálené od potápění, že?
Právě, že většina potápěčů studenou vodu
přímo nesnáší. Jsou zvyklí na teploučko,
protože leckde se potápí do vody, která
má kolem třiceti stupňů. To my, otužilci,
kteří plaveme 26. prosince pod Národním
divadlem, jsme zvyklí na vodu, která má
třeba čtyři pět stupňů.
Vy patříte k těm lidem, co se mezi
svátky noří do ledové Vltavy a jsou
každý rok ve zprávách?
Jsem dokonce členem nejstaršího klubu
otužilců v Praze, na což jsem velmi pyšný. Bohužel už teď nemám tolik času na
klubové aktivity – tedy chodit s nimi na
tréninky. Trénují totiž třikrát týdně
v době, kdy jezdím na představení. Ale
ano, patřím k nim. Kromě loňska, což mi
výjimečně kvůli práci nevyšlo, jsem po-

slední tři roky plaval i s mým tátou Memoriál Alfreda Nikodéma, což je nejstarší otužilecký závod v Evropě.
Jak jste se k tomu vůbec dostal?
Celý život jsem zakončoval sprchu studenou vodou. Druhá věc je, že jsem si před
lety přečetl jeden rozhovor s panem Munzarem, který v něm říkal, že má na zahradě bazén a do něj se noří po celý rok.
Když jsem se pak přestěhoval do Pyšel, kde je rovněž
na zahradě bazén, řekl
jsem si, že není důvod,
abych to nedělal také. Pak
už byl jen krůček k tomu,
abych k otužování přivedl
i svého tátu.

Takže už je to rodinná záležitost.
Nejen to. Můj táta je na rozdíl ode mě
strašně soutěživý člověk. A protože chtěl
v otužování dokázat víc než já, tak se
v Plzni přihlásil do klubu otužilců. Tím to
celé pozvedl o jeden level výš, takže jsem
se do klubu přihlásil také. Slovo dalo slovo a plácli jsme si jednou v srpnu, když
bylo pětatřicet nad nulou, že za čtyři měsíce poplaveme zmiňovaný memoriál. Takže pětistupňová voda a tři sta metrů závodu. Tím to celé vzniklo.
Daří se vám vášeň pro otužování šířit
i dál? Máte sice dvě dcery, ale popravdě se mi nezdá, že by tenhle sport
zrovna lákal mladší generace…
To byste se divila, kolik mladých lidí se
mezi otužilci v prosinci ve Vltavě najde!
A pokud jde o šíření, byl jsem u nás v Pyšelích první, kdo memoriál plaval. Dneska
už tu máme početnou skupinu chlapů, kteří jsou v klubu se mnou. Jeden z nich už dokonce minulý rok plaval kilometr. Byl
jsem takové první ptáče, a když kamarádi
v hospodě zjistili, že já – kavárenský typ,
něco takového zvládne, šli do toho také.
Sice jsem k tomu nepřivedl víc členů rodiny, ale mé „spoluvesničany“ ano.

CHCETE
LEVNĚJŠÍ
PŮJČKU?

INZERCE

NA ZONKY PŮJČUJEME
UŽ OD 3,99 %
Zkuste www.zonky.cz, nebo nám
zavolejte zdarma na 800 459 460.

SN 4,69 %. Poslední splátka dělá 1 211 Kč. Poplatek 2 %
Tady je příklad půjčky 95 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 1 300 Kč a úroku 3,99 % p. a je RPS
za naše služby (zde 1 900 Kč) uhradíte pouze při poskytnutí úvěru. Žádné další nebo skryté poplatky. Celkem zaplatíte 111 011 Kč. My jsme Zonky s.r.o.
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Tajemný původ psů: Pohřbívání
Jsou našimi nejvěrnějšími přáteli, o jejich původu toho
ale moc nevíme. Minulost některých plemen psů, která
dnes vnímáme jako přešlechtěné „gaučáky“, přitom
mnohdy připomíná postavy z mysteriózního románu.
Bojovali s býky, byli uctíváni jako ikony a cestovali
v klecích zdobených orchidejemi. A nebo také
sloužili jako potrava pro indiány.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Čivavy. Při pohledu na tyto roztomilé drobné psíky s tak trochu věčně vykuleným výrazem a velkýma ušima, kteří často sledují svět z kabelek svých paniček, si lze jen těžko představit, že mohli
někdy sloužit jako potrava pro indiány.
A přesto právě čivavám, nebo lépe řečeno jejich polodivokým předchůdcům,
čas od času takový úděl připadl. Ovšem
i osudy dalších dnes populárních plemen jsou neméně dramatické.
Předchůdci čivav, které pocházejí původně z mexické provincie Chihuahua,
rozhodně nedosahovali tak miniaturních rozměrů jako jejich dnešní potomci. Přesto se jednalo o drobná a houževnatá zvířata, která žila společně s indiány. A eufemisticky řečeno, jejich uplatnění bylo hodně široké.
„Indiáni je využívali ke všemu možnému, včetně potravy. Podobně jako to
je s morčaty v Jižní Americe. Měli je
sice například jako hračku pro děti, ale
když nebylo nic jiného, tak je zabili
a snědli,“ vysvětluje odborník na psí plemena a kynologii Ivan Stuchlý. Podle
některých teorií plnili předchůdci čivav
také rituální úlohu. Pokud zemřel člověk, který měl v kmeni vyšší postavení,
býval pohřben společně s tímto psem
přivázaným za nohu. Údajně to dokazu-

jí některé pozdější kosterní nálezy.
Podle Stuchlého však nemůže být řeč
o tom, že by předkové čivav obecně
sloužili výhradně k podobným rituálům. Nevylučuje však, že k takovým případům mohlo dojít.
Naproti tomu předkové plemene peruánský naháč,
které dnes vyhledávají nejen alergici, měli mít ve
své historii skutečně výsostné
postavení a pověst téměř mystického zvířete. Už staří Inkové je podle některých teorií chovali
jako nedotknutelné domácí mazlíčky a přičítali jim magické vlastnosti. „Usazovali
je dokonce do jakýchsi klícek,
které byly ještě zdobené orchidejemi,“ uvádí Stuchlý.

Knírač jako
lovec krys
Daleko prostší – řekněme až lidovou, úlohu měl kdysi knírač
a jeho menší velikostní varianty.
Jeho „pracovištěm“ byly totiž stáje
například u zájezdních hostinců, kde
chytal krysy a potkany. „Rozdělení na
velkého, středního a malého knírače je
až výsledek organizovaného chovu. Původně to byli malí stájoví pinčové, již

jsou předchůdci středního knírače.
Tihle psi se pro chytání hlodavců skvěle
hodili, protože jsou poměrně ostří a odvážní. Navíc čím byli menší, tím lépe se
všude dostali,“ vysvětluje Stuchlý. Postrachem hlodavců bylo v minulosti
také plemeno jménem šiperka. Tito
malí černí psíci dokonce vyplouvali
s Holanďany na daleké plavby a lovili
nechtěnou havěť přímo na lodích.
To předkům dalmatinů se podařilo
z tvrdé práce vymanit a posunout se
mezi psí dobovou elitu. A to čistě díky
svému atraktivnímu vzhledu. Původně
lovečtí psi totiž zaujali šlechtu natolik svým netradičním puntíkovaným zabarvením, že nakonec plnili spíše reprezentativní, ale přesto

zodpovědnou funkci jako kočároví psi.
„Museli běžet před kočárem, aby lidé
nebo třeba fůra sena uvolnili cestu.
Když se na cestě vyskytla překážka, museli i na ni dopředu upozornit aby koně
stihli včas zpomalit a nesplašili se,“ líčí
psí povinnosti Stuchlý.

Souboje v aréně
Většina dnešních psích plemen má ale
podstatně smutnější původ. Zvláště pokud jde o zvířata, která pro lidské pobavení bojovala o život. Takový osud
měli překvapivě i předkové francouzského buldočka, ze kterého se zvláště
v posledních letech stalo mimořádně
módní plemeno.

„

Inkové
považovali
peruánské naháče
za mystická zvířata.
Buldoček původně vznikl křížením
anglického buldoka a dalších plemen.
Předchůdci těchto psů se svalnatým tělem a nápadně plochými čumáky neměli nijak veselý úděl. Jejich vzhled a konstituce je předurčovaly k tomu, aby obstáli v boji na život a na smrt v aréně.
V něm se museli postavit nejčastěji býkům, ale také medvědům. „Psi se zkrácenou čelistí a nosem posunutým dozadu se pro zápasy využívali proto, že
když se zakousli do protivníka, mohli
volně dýchat a netopili se jeho krví,“ vysvětluje Ivan Stuchlý, který je rovněž
autorem Kynologické encyklopedie.
Předci dnešní roztomilé čivavy
byli sice mohutnější,
za to ale občas sloužili
jako „živé konzervy“.
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zaživa i zvíře pro magické rituály
„Český“ pes vyšlechtěný na vědecké experimenty

Předkové buldočků a buldoků patřili mezi bojové psy, kteří sváděli střety na život a na smrt i s medvědy. To dalmatinové byli „ozdobou“ šlechty. FOTO | MAFRA
Až v první polovině devatenáctého
století odhlasoval britský parlament
zákaz zápasů zvířat a postavil tak tuto
krutou zábavu mimo zákon. Souboje
mezi psy se však přesto udržely kvůli
své velké popularitě v tiše tolerované
sféře i v dalších dekádách.
Jiní čtyřnozí hrdinové našli nečekaně
uplatnění také v politice. Historicky velmi zajímavou úlohu totiž v Asii plnili
malí bohatě osrstění psi, jejichž potomkem je rasa známá jako tibetský španěl.
Mniši je často chovali v klášterech, kde
poháněli modlicí mlýnky a chytali

myši. Původ těchto psů ovšem sahá až
do doby, kdy Tibet platil čínským vládcům takzvaný tributum pacis, aby si zachoval jistou samostatnost. Šlo v podstatě o poplatek za mír – principiálně známý i jinde ve světě. Mnohdy se tento poplatek vybíral také v naturáliích. „Pokud se k poplatku přidali jako dar tito
malí psi, měl akt symbolizovat věrnost
vládci. Nešlo vůbec o počet psů, ale
o symboliku samotnou,“ uvádí Stuchlý.
Tibetští španělé tedy v podstatě sloužili
jako diplomatický nástroj pro utužování
křehkých vztahů mezi oběma územími.

Český strakatý pes zdaleka není jediným plemenem, které bylo v Československu
vyšlechtěno. Bezpochyby má ale tu nejsmutnější historii. Jeho původní název Horákův
laboratorní pes dává tušit, že život prvních strakáčů se odehrával pouze za zdmi
výzkumných zařízení. Kynolog František Horák v padesátých letech minulého století
vyšlechtil toto plemeno čistě pro potřeby Fyziologického ústavu Československé akademie
věd v Praze. Do té doby se ke zdejším pokusům používali především kříženci různých
plemen. U nich se někdy projevovaly povahové vlastnosti, které v laboratorním prostředí
nebyly žádoucí. Proto bylo potřeba vyšlechtit plemeno jednak odolné, ale také klidné,
mírné a s minimálními nároky na péči –
pokud jde například o srst. Jako zakladatele
chovu nového plemene si Horák zvolil
obyčejné voříšky. Do dalšího šlechtění
zasáhla také krev německého krátkosrstého
ohaře. Veřejnost české strakaté psy dlouho
vůbec neznala, protože žili pouze za
branami ústavu a opouštěli je jen zcela
výjimečně. Vědci je využívali především ke
studiu epilepsie, ale také k chirurgickým
experimentům. Český strakatý pes byl
mimochodem jedním z prvních tvorů u nás,
kterým byla pokusně transplantována
ledvina. Teprve na začátku osmdesátých let
se tito psi dostali do rukou obyčejným
chovatelům, kterým se až časem podařilo
strakáče rozmnožit a dostat je tak mezi psy
pro širokou veřejnost.
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Češi? Trojúhelník s písmenem T
Trojúhelníky, písmena či
tečky. V koncentračních
táborech byli vězni na
oděvu označováni podle
speciálních klasifikačních
tabulek. Je to jeden
z příkladů zvráceného
smyslu nacistů pro
pořádek a preciznost.

Příklad rozlišovacích prvků vězňů v koncentračních táborech. Jde o repliku, proto jsou
popisky v angličtině a nikoliv v němčině.
FOTO | UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

Pomsta za Heydricha byla
dokonána před 75 roky

P

řesně před 75 lety,
26. ledna 1943, nacisté
dokončili jednu
z hlavních částí odplaty za
atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha.
V koncentračním táboře
Mauthausen byly toho dne popraveny tři desítky rodinných
příslušníků a spolupracovníků československých parašutistů,
kteří jednoho z nejmocnějších mužů celé Hitlerovy třetí říše
zlikvidovali (na snímku Heydrichův výbuchem poničený
Mercedes) v květnu předcházejícího roku.
Přípravy na popravu tří stovek Čechů, z nichž téměř polovina
byly ženy, v koncentračním táboře Mauthausen osobně
kontroloval státní tajemník K. H. Frank. Uskutečnily se
ve dvou vlnách – 24. října 1942 a již zmiňovaného 26. ledna
1943. „Nacisté si uvědomovali, že neposílají na smrt zbabělce,
proto chtěli, aby Češi do poslední chvíle nevěděli, že jdou
na smrt,“ vysvětluje badatel Jaroslav Čvančara důvod, proč
popravčí předstírali, že se jedná o zdravotní prohlídku.
„Jakmile si ale ten člověk stoupl pod měřidlo výšky, dostal
kulku do týla z pistole, která byla umístěna ve zvláštním
otvoru,“ uvedl historik Vojtěch Šustek.
(mb, gag)

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Byla to místa, kde člověk byl jen číslem, položkou na seznamu. Třeba slavný
český písničkář nebyl v koncentračním táboře Mauthausen Karlem Hašlerem, ale
T-6581. Právě v systému označování vězňů ve vyhlazovací mašinérii nacisté prokazovali zrůdnou pořádkumilovnost.
To, že Židé byli označováni žlutou
hvězdou, ví každý. Ovšem v táborech fungoval podstatně podrobnější jednotný systém kastování vězňů symboly na oděvech,
jehož nejzřetelnějším prvkem byl barevný
trojúhelník. Jeho základní barva umožňovala dozorcům okamžitě rozlišit hlavní důvod uvěznění. „Političtí vězni byli označeni červeně, emigranti tmavě modře, svědci
Jehovovi světle modře, homosexuálové růžově a třeba práce se štítící hnědě či černě,“ vysvětlují archiváři Vojenského historického ústavu, který má ve sbírce jednu
z dobových tabulí s vysvětlivkami pro dozorce koncentračních táborů.
Tento základní systém byl kombinován

i s dalším trojúhelníkem, tentokrát žlutým,
určeným pro osoby podléhající rasovým zákonům. O přiřazení symbolů konkrétním
osobám rozhodovalo většinou gestapo, nezřídka samozřejmě nepatřičně. To však
mělo pro dané vězně mnohdy okamžité fatální následky. „Nechci už příště vidět žádné růžové trojúhelníky,“ říkával podle některých svědectví říšský velitel SS Hein-

rich Himmler při inspekčních cestách po
koncentračních táborech. V praxi to znamenalo, že takoví vězni byli mnohdy automaticky posíláni na nejtěžší práce.
Političtí vězni byli označováni, jak již
bylo uvedeno, červeným trojúhelníkem.
Dovnitř však bylo navíc všíváno nebo vpisováno počáteční písmeno jejich národnosti. V případě Čechů „T“ – Tscheche. Kro-

mě toho existovalo i další rozlišování například pomocí pruhů, kruhů a teček, které
podrobněji rozlišovaly „zařazení“ vězňů.
Tento systém fungoval také v koncentračním táboře Mauthausen, kde byli právě
před 75 lety – 26. ledna 1943, popraveny
další tři desítky příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří rok předtím zlikvidovali Reinharda Heydricha.
(mb)
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ÚSPĚŠNÉ FIRMY

KOMERČNÍ TÉMA SPOLEČNOSTI KOMPAKT

Spojili byznys se sociální
myšlenkou a pomáhají už 20 let
KOMERČNÍ PREZENTACE

N

a srdce jsou Poděbrady. Tak zní
známé heslo lázeňského města,
kde sídlí i společnost Kompakt.
Reklamní agentura, která letos oslaví již
25 let na trhu, se zabývá především vydáváním reklamních a informačních plakátů
a map známých třeba z městských informačních center či suterénů bytových
domů. Zcela unikátní postavení pak má
její projekt s názvem Sociální automobil.
Za úspěchem poděbradské společnosti stojí bývalý trenér atletiky Miroslav
Káninský a jeho svěřenec Pavel Bažant,
který s návrhem založit reklamní agenturu v 90. letech minulého století přišel.
Dnes má firma 21 stálých zaměstnanců,
80 obchodních zástupců a zhruba
700 předaných sociálních automobilů
těm, kteří to opravdu potřebují.
„Začínali jsme v rodinném domku kolegy Bažanta, kde jsme připravovali reklamní katalogy měst. V té době jsme
tak konkurovali Zlatým stránkám a kata-

„

Bez píle
a přesvědčení
našich pracovníků
a ochoty firem by projekt
nemohl existovat.
logu Edit, samozřejmě za mnohem nižší
ceny,“ vzpomíná na své začátky Miroslav Káninský, jednatel společnosti
Kompakt. S narůstající poptávkou začali budovat síť obchodních zástupců, kterých mají dnes na osmdesát. Ke katalogům postupně přibylo i vydávání reklamních a informačních plakátů
a map. V současné době vydává reklam-

Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven
na menších vozech značky Renault a Dacia. Na fotce konkrétně menší vůz
Dacia Dokker.
ní agentura nástěnné mapy měst a obcí,
informační plakáty, letecké kalendáře,
cestovní průvodce a knižní publikace.
Unikátním projektem agentury, který
ročně dělá radost tisícům lidí, je projekt
Sociální automobil, jenž se zrodil před
20 lety. „Na jedné naší návštěvě Německa jsme v malé vesničce viděli něco pro
nás vcelku neobvyklého. Tamní obyvatelé se sešli a začali řešit, jak by mohli pomoci místnímu dětskému domovu, který
neměl dostatečně vybavený vozový
park. Jak tam stáli, každý z nich – ať už
to byl movitější obchodník, řezník či učitel - přispěl na zlepšení vozového parku
a z vybraných peněz domovu pořídili
nové auto,“ uvádí Miroslav Káninský
a dále dodává, že tehdy si s kolegou oba
uvědomili, že by každá firma měla nějakým způsobem pomáhat a přispět těm,
kteří v životě neměli stejný start jako
ostatní. Projektem Sociální automobil
chtěli pomoci vylepšovat vozový park
dětských domovů, sociálních ústavů,
škol a dalších zařízení pečujících o děti

O společnosti
Kompakt, s. r. o.
Reklamní agentura zahájila svou
činnost v oblasti reklamy
a propagace v roce 1993.
Jejími jednateli jsou Miroslav
Káninský a Pavel Bažant.
Hlavní činností agentury je tvorba
informačních plakátů, map,
mapových průvodců a knižních
publikací. Nejprestižnějším
projektem společnosti je projekt
„Sociální automobil“, který se
snaží o vytvoření a obnovení
vozového parku v zařízeních, která
svou činnost zaměřila na výchovu,
vzdělání, rehabilitaci a integraci
hendikepovaných lidí.
Web: www.kompakt-cr.cz

i dospělé s hendikepem, či přestárlé.
Ve většině těchto zařízení je totiž vozový park ve špatném technickém stavu
a není v jejich silách pořídit si vůz, jenž
by odpovídal technickým parametrům
a podmínkám stanoveným pro přepravu
lidí s postižením. Mohou se spolehnout
jen na sponzorství či charitativní činnost různých organizací, což však nepřichází každý den. Kompakt se proto rozhodl tuto situaci řešit.
V ČR je cca 900 takových zařízení,
proto ve firmě museli vymyslet způsob,
jakým by postupně mohli pomoci všem.
Vytvořili systém tzv. „reklamy na kolech“. „Jednou ročně přejde náš obchodní zástupce na tento projekt a po dobu
tří měsíců získává firmy, které jsou
ochotné přispět na dobrou věc a chtějí
se podílet na přípravě sociálního automobilu,“ zpřesňuje Pavel Bažant, druhý
jednatel společnosti. Daná organizace
tak získá nejen dobrý pocit za svou dobročinnost, ale i reklamu na voze, který
bude na silnicích všem na očích.
Za 20 let realizace tohoto projektu
Kompakt slavnostně předal 700 automobilů v rámci celé republiky. Připravit takový automobil ale není vůbec lehké.
„Každý vůz vždy vznikne za spoluúčasti
obchodních zástupců získávajících firmy a společností, které využijí reklamní
plochu na sociálních vozidlech. Bez píle
a přesvědčení našich pracovníků a ochoty firem by tento projekt nemohl existovat,“ uvádí Miroslav Káninský. Po předání vozů sociálním zařízením však jejich práce nekončí. O auta se po celou
dobu starají zaměstnanci agentury, kteří
řeší smlouvy s ústavy, vyřizují pojištění
vozidel, obnovují zničené reklamní samolepky, které se časem opotřebí atd.
Automobil se předává vždy na 6 let,
poté proběhne výměna za nový.
Unikátním projektem v Kompaktu vyřešili ještě jeden problém. Práce na sociálním automobilu má pro jejich obchodní zástupce doslova terapeutické účinky.
„Naši lidé si během tří měsíců v roce vyzkouší jinou činnost. I díky tomu jsme
schopni si zaměstnance ve firmě udržet
více let,“ dodávají oba jednatelé.

Nabídka zaměstnání:

Přijďte se informovat na spolupráci
na tomto sociálním projektu
PaedDr. Miroslav Káninský - jednatel a ředitel společnosti
Tel.: 325 613 594, 325 615 494
info@kompakt-cr.cz

12 26. ledna 2018

Česká republika

Světové hvězdy na dosah ruky
Nejen v největší české hale v Praze, ale také
v Brně se v následujících týdnech a měsících
představí hudební hvězdy světového formátu.
Od Depeche Mode po Boba Dylana či Rogera
Waterse. Dobrou zprávou je, že na většinu
z těchto mimořádných koncertů lze ještě
sehnat vstupenky.
BOB DYLAN
Světové hvězdy se dočká i Brno. Do zdejší
haly Vodova totiž 15. dubna zavítá v rámci
svého evropského turné písničkář, ale také
držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob
Dylan.. Brno o jeho koncert usilovalo už před
devíti lety, tehdy ale kvůli
omezené kapacitě tamější
haly dostala přednost Ostrava. „Letos nám nahrává,
že by Bob Dylan rád
zahrál v komornějších prostorách. Původně
se uvažovalo
o O2 areně, ale
ta nevyhovovala jeho
představám,“
vysvětlil
Aleš Hrbek
z agentury
Glanc.

OZZY OSBOURNE
Koncert v pražských
Letňanech 13. června bude
součástí světové štace
Ozzyho Osbourna. „Lidé
se mě stále ptají, kdy že to
půjdu do důchodu. Tohle bude
moje poslední světové turné,
ale nemůžu říct, že ještě tu
a tam nevystoupím,“ nechal se
slyšet někdejší frontman skupiny
Black Sabbath. Jako hosta přiveze
kapelu Hollywood Vampires, jejímž
kytaristou je herec Johnny Depp.

Foto: archiv MAFRA, Profimedia

ENRIQUE IGLESIAS
Když v prosinci 2016 uhrančivý Španěl
Enrique Iglesias vůbec poprvé vystoupil
před českým publikem, se slzami dojetí
v očích slíbil, že se do Prahy vrátí. Svůj slib
dodržel, a nejen to! 8. května ve vysočanské
O2 areně velkolepým koncertem dokonce
oslaví své 43. narozeniny. Navíc majitelé
první tisícovky zakoupených lístků soutěží
o setkání přímo se svým idolem a budou mu
tak moci popřát osobně.

DEPECHE MODE
Ani ne po roce se do Česka vrací také
britští Depeche Mode. Ve středu
31. ledna vystoupí v O2 areně.
Kapela, která má na kontě více
než sto milionů prodaných desek,
naposledy v Praze zahrála loni
v květnu na vyprodaném stadionu
v Edenu. Také letos koncertem
podpoří své dosud poslední album
Global Spirit, které vyšlo loni
v březnu.

METALLICA
Americká kapela Metallica zahraje 2. dubna
v Praze v rámci druhé části svého evropského
turné, na němž propaguje své aktuální album
Hardwired...To Self-Destruct. Ve vysočanské
O2 areně jí bude předskakovat norská kritiky
opěvovaná kapela Kvelertak. Metallica prodala
víc než 110 milionů alb a na kontě má devět
cen Grammy. Je také zapsaná v Guinnessově
knize rekordů jako první kapela, která
koncertovala na všech sedmi kontinentech
během jednoho roku, včetně Antarktidy.

ROGER
WATERS
Do největší
české haly míří
27. a 28. dubna
také Roger
Waters a zahraje
zde hity
z nejúspěšnějších alb legendární kapely
Pink Floyd. Sám muzikant slibuje fanouškům
zcela novou show. „Bude to směs skladeb
z mé dlouhé hudební kariéry, písničky
z období s Pink Floyd a některé mé nové věci.
Pravděpodobně osmdesát procent z toho
bude starý materiál a dvacet procent nový,
ale vše bude spojeno obecným tématem,“
avizoval před začátkem turné Waters.

ED SHEERAN
Před třemi lety britská
senzace jménem Ed
Sheeran poprvé a zatím
naposled vystoupil
v Česku. Jeho příští
koncert je zatím jen
zbožným přáním fanoušků. Na Faceboku
proto vytvořili událost s názvem Ed
Sheeran do Prahy! Cíl je jediný – přilákat
talentovaného umělce do Česka.
Na sociální síti o událost projevilo
zájem už přes 118 tisíc uživatelů.
Doufají, že jejich oblíbenec snahu
zaznamená a skutečně příští rok dorazí.
Sousedním Polákům se totiž podobná
aktivita vyplatila.

DEJTE STOP RÝMĚ!

INZERCE

Zase vás s příchodem zimního počasí přepadla
rýma? Nespoléhejte se na mořské vody ani běžné
nosní spreje, které nelze užívat dlouhodobě.
Vyzkoušejte sílu léčivých rostlin
a zastavte rýmu teď hned!

Vyzkoušejte účinný RymaSTOP® Dr. Weiss vyráběný
podle původní švýcarské receptury, která obsahuje
unikátní kombinaci 10 standardizovaných bylinných
extraktů HERBALMEDICTM, extrakt z boswellie
a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický
prostředek poskytuje okamžitou úlevu od ucpaného
nosu, šetrně čistí, regeneruje a zvlhčuje nosní
sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek
je možnost přípravek využívat dlouhodobě a bez obav
z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré přírodní
látky jsou navíc v bezpečných koncentracích, a proto
nepředstavují riziko alergické reakce.

PROBLÉMY
S MENOPAUZOU?
ZAMÍTNUTO!

ESO V BOJI S BOLESTÍ

ZAD, SVALŮ I KLOUBŮ
Trápí vás přetížení, únava či ztuhlost
pohybového aparátu? Záda, svaly
ani klouby už vás zlobit nemusí!
Vsaďte na účinek Thermolky EXTRA,
kterou doporučuje i tenisová jednička
Karolína Plíšková.
Thermolka – eso v boji s bolestí
pohybového aparátu.
Thermolka EXTRA z řady Cannaderm®
rychle a účinně uleví při potížích
s unavenými svaly, ztuhlými
klouby i namoženými zády.
Thermolka pomáhá všem
– sportovcům, seniorům
i osobám trpícím následky sedavého
nebo fyzicky náročného zaměstnání.
Chráněná receptura s konopným olejem
a extraktem, jedlí sibiřskou a směsí bylin
účinně uleví a zregeneruje pohybový aparát.
Obsažený kapsaicin a vanilka příjemně
prohřejí při pocitech studených končetin.
Thermolka EXTRA vás dostane zpět do hry.

Podrážděnost, nervozita, neklid, pocení, řídnutí kostí,
návaly horka, deprese, inkontinence, nárůst hmotnosti
a ztráta chuti na sex… Nebojte, menopauzou můžete
projít v pohodě, aniž byste ji vlastně zaznamenala.
Pomůže vám v tom doplněk stravy Elli MenoOsteo FORTE,
který nabízí komplex důležitých látek pro ženy v menopauze
i po ní. Díky extraktu z jetele lučního pomáhá udržovat
klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele
otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka,
pocením, neklidem či podrážděností. Přípravek obsahuje
vitaminy D3 a K2 a také vápník, který je potřebný pro zdraví
kostí. Nenechte si ničit roky života menopauzou!

GGurmar DIAMizin

ZABIJÁK CUKR

U!

Jeedním z největších strašáků dneška jsou potíže s nedostatkem
in
nzulínu v těle, což obvykle bývá zapříčiněno obezitou, nezdravým životním stylem,
n
nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-li způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.

1

gurmar = Gymnema Sylvestre

V
Vyzkoušejte
Gurmar DIAMizin – zabiják cukru1, ověřený doplněk stravy, který stabilizuje
a udržuje hladinu cukru v krvi. Omezuje také chuť na sladké. Přípravek obsahuje extrakt
z rostliny Gymnema Sylvestre, jehož účinné látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti, čímž napomáhají redukci nadváhy. Vyzkoušejte
i vvy Gurmar DIAMizin, nejužívanější, volně prodejný přípravek pro udržení normální hladiny
cu
ukru v krvi.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Peníze pro zdravotně postižené
Změny v dávkách a
výhodách pro zdravotně
postižené letos přinášejí
širší podporu než dosud.
Podmínky pro jejich
získání jsou mírnější.
ČR | Zdravotně postiženým lidem se od
1. ledna 2018 o poznání zlehčil život.
Lépe teď dosáhnou na pomůcky, dříve
na speciální automobil nebo se jim zvýšuje invalidní důchod.

Větší výběr zvláštních
pomůcek. I za méně peněz
Od 1. 1. 2018 se snižuje limit pro nárok
na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky. Dříve se mohlo žádat o pomůcky v ceně 24 tisíc korun a více, nově
bude cenová hranice pomůcky 10 tisíc
korun. „Znamená to, že lidé budou mít
jednodušší cestu k nákupu pomůcek,
jako jsou třeba naslouchadla, speciální
lupy pro nevidomé a další. Budou moci
žádat o víc prostředků, které jim usnadní každodenní život,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
Stále zůstává desetiprocentní spoluúčast na nákup pomůcky. Pokud dotyč-

ný nebude žádat o odpuštění této finanční spoluúčasti, nebudou nově zjišťovány jeho příjmy ani příjmy společně posuzovaných osob – tedy nebude se nově
přihlížet k jeho majetku. „Pokud bude
chtít těch 10 % od státu proplatit také,
pak se k majetku žadatele přihlíží,“ doplňuje Krása.

Příspěvek na auto nejméně
100 tisíc a o 3 roky dříve
Nově se snižuje doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla – z 10 let na 7 roků. Snížení počtu
let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012. „To znamená, že
žádat o příspěvek na auto či jiné motorové vozidlo mohou lidé už v roce 2019,
ne až v roce 2022,“ podotýká Václav
Krása. Zde se bude stále přihlížet k majetku žadatele, ale jinou metodou –

„

Výše
příspěvku na
motorové vozidlo se
stanoví podle příjmu. U
společně posuzovaných
osob do osminásobku
životního minima činí
příspěvek 200 tisíc.
nově se stanoví výše příspěvku podle
příjmu společně posuzovaných osob
tak, že u společně posuzovaných osob
do osminásobku životního minima činí
příspěvek 200 tisíc korun. Při příjmu,
který překračuje devítinásobek životního minima, se příspěvek snižuje na
180 tisíc korun. Takto je příspěvek postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však
bude příspěvek činit 100 tisíc korun.
„Zabrání se tím takovým excesům,
kdy příspěvek na nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši 10 tisíc korun,“ říká Václav Krása.

O 150 korun více každý
měsíc na mobilitu

Změny v dávkách pro zdravotně
postižené se od začátku měsíce
ledna týkají také příspěvku na mobilitu. ILUSTRAČNÍ FOTO | TOMÁŠ HÁJEK

Každý měsíc se zdravotně postiženým
lidem objeví na účtu v příspěvku na mobilitu nově 550 korun. Do konce roku
2017 to bylo 400 korun. „Takový příspěvek dostává každá osoba s průkazem
ZTP nebo ZTP/P. Je to příspěvek na
úhradu nákladů na dopravu. Je to pro
lidi, kteří třeba nemohou používat veřejnou dopravu a musí jezdit autem, takže
peníze využijí na benzin. Ale samozřejmě je ho možné využít i na náklady na
veřejnou dopravu,“ doplňuje Krása.

Chráněné dílny jsou zpět,
slibují méně „papírování“

Od začátku ledna vyšší
měsíční invalidní důchod

Několik novinek by mělo ulehčit práci
zaměstnavatelům, kteří přijímají do práce osoby zdravotně postižené. Úřady
práce například nebudou už posuzovat
jednotlivá „chráněná místa“, ale celé
zaměstnavatele – vzniká tedy znovu
„chráněná dílna“. „Je to výhodné
pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Dřív to bylo hrozné ‚papírování‘, teď nově bude
zaměstnavatel vykazovat
pouze to, kolik osob
se zdravotním postižením zaměstnává a celkově se
‚papírování‘
zjednoduší,“
komentuje
Krása. Zároveň se
takovým zaměstnavatel ů m
zvyšuje příspěvek
na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Nově
bude zaměstnavatel moci obdržet
příspěvek
v celkové výši
13 000 korun na
osobu. „Zároveň
se mění příspěvek pro zaměstnavatele, který je
určen k zapracování osoby se
zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání
znalostí, dovedností a návyků
pro výkon zvoleného zaměstnání
nebo jiné výdělečné činnosti.
Doba výplaty příspěvku se prodlužuje z dvanácti
měsíců na 24 měsíců,“ podotýká
Krása.

Od 1. 1. 2018 se zvýšily důchody, tedy i
invalidní důchod. „Každý dostává ke
svému důchodu nově pevnou částku
150 korun. Lidem se také zvýší část důchodu, která se vypočítává podle výdělku. Ta
se zvedá o 3,5 %, tedy
kdo má vyšší důchod, zvýší se mu
příjem více. Jedinec
si pomůže zpravidla
několika stokorunami,“ říká Václav
Krása.
(jos)

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Psychowalkman místo léku!
,,Měla jsem velké problémy se spánkem, nic nezabíralo
a léky mi nedělaly dobře. Tak jsem si pořídila psychowalkman, i když jsem reklamě příliš nevěřila. Ale stalo
se – hned první noc jsem zase spala dobře! Asi za dva
týdny jsem byla z nejhoršího venku.“ říká Petra
Joachymstalová.
Celkem častý příběh, proč lidé volí psychowalkman. Lékařka Tereza
Gabryšová z prestižní pražské kliniky dodává: ,,Pro lepší spánek
je místo hypnotik lepší psychowalkman.“ Odborně se tento
přístroj nazývá AVS – audiovizuálně stimulační přístroj. Kromě
nespavosti je účinný i v dalších

oblastech: navozuje hlubokou relaxaci a tím odstraní během minut
stres nebo únavu, dále se používá
proti depresím nebo na zrychlení
učení. Je určený samouživatelům,
ovšem pro vynikající účinky jej používají také někteří lékaři.
Nasadíte si speciální brýle a sluchátka, na psychowalkmanu si zvolíte

Účinky psychowalkmanů - AVS přístrojů jsou
rychlé i trvalé, protože neléčí symptomy,
ale navrací psychosomatickou rovnováhu.
V rodině jej často užívá více lidí
a vydrží fungovat 10-20 let. Na obrázku
je psychowalkman Laxman Premium,
který má 70 různých programů.

INZERCE

program, například ,,Rychlé odstranění únavy” a zapnete start.
Pulsující světlo z brýlí a hudba či zvuky ze sluchátek přeladí biorytmy do
stavu bez únavy. AVS přístroj navozuje stavy, které jsou pro organismus
přirozené, ale vlivem různé civilizační
zátěže je člověk není schopný sám
spontánně dosáhnout.

Prim. MUDr. Jan
Cimický, Csc.:
,,První AVS přístroj jsem si
přivezl z ciziny asi před 20
lety a od té doby je u nás
ve středisku používáme.
V dnešní době bych tento
přístroj doporučil téměř
všem, protože zvyšuje hranice psychické odolnosti.“
Tuto technologii vyvinula už před
časem NASA a dva nositelé Nobelových cen - na vývoji se podílelo
dokonce několik desítek vědeckých
týmů. Celkově si čeští uživatelé AVS
přístroje chválí a 48% z nich ve výzkumu agentury Agma udává, že
ještě předčil jejich očekávání.

AVS přístroje používají běžní
samouživatelé, ale také celebrity. U nás čerstvě například
herečka Simona Babčáková,
v cizině se používáním chlubí
například George Clooney.
Dnes je u nás k dostání několik
modelů AVS přístrojů, v cenách
od necelých 6000 Kč do třiceti
tisíc korun. Liší se hlavně počtem
programů, tedy možností využití.
Více se můžete dozvědět více u
odborného garanta této technologie pro ČR: www.galaxy.cz.

Katalog ZDARMA!

Pošlete běžnou SMS s vaší
adresou a slovem PET na tel:
774 444 795. Tištěný katalog je
zasílán ihned. Přidejte do SMS
email a dostanete Ebok: ,,Jak
přežít v dnešním světě”!

Krása: V životě jsem měl kliku
Rád by do Česka přenesl systém koordinované
rehabilitace, jaký mají v Německu či Švýcarsku.
Václav Krása hájí zájmy zdravotně postižených.
ČR | V osmi měsících onemocněl dětskou obrnou. To bylo v roce 1952. „Následky se vyléčit nedají. Přesto jsem
měl v životě kliku,“ říká Václav Krása,
bojovník za práva zdravotně postižených Čechů a Moravanů.
Rok 2018 přinesl několik pozitivních
změn pro osoby zdravotně postižené. Je nějaká meta, kterou byste
pro tyto lidi chtěl dosáhnout?
Určitě. Říká se tomu „systém koordinované rehabilitace“, který funguje
třeba v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích. Pokud se tam po
úrazu, nemoci nebo třeba kvůli zaměstnání stane člověk osobou se zdravotním postižením, tak jej začnou léčit, rehabilitovat, popřípadě rekvalifikovat na povolání nové. Je to komplexní systém pomoci, který má za cíl
vrátit lidi do běžného života. V Česku
takový systém nefunguje, když například někdo nemůže kvůli úrazu vykonávat původní povolání, často skončí
v invalidním důchodu, nikdo se o něj
dál moc nestará.

Vy sám jste se se svým postižením
vyrovnal a dokonce jste se stal
v 90. letech poslancem...
Musím říct, že jsem měl v životě kliku.
I když jsem jako osmiměsíční miminko
onemocněl během epidemie dětskou
obrnou a v posledních letech jsem prakticky stále na vozíku, nemoc nepostihla
intelektuální schopnosti. Neustále mě

„

Řídit mě učil
tatínek,
půjčoval mi vlastní auto.
Pak jsem požádal o vůz
Velorex, později
o trabanta – a s nimi
projel celou republiku.
nutila k nějaké iniciativě a činnosti. Trvalé následky jsou i přes moderní medicínu už nevratné. Poté, co se začalo s očkováním, se už v České republice žádné
případy obrny nevyskytují. Já šel studo-

jel celé Česko. Měli jsme takovou partu
lidí s různými zdravotními problémy,
každý víkend jsme někam vyráželi, i do
zahraničí, tedy na východ. Dnes se mnoho turistických míst pro lidi s postižením zpřístupnilo, osobně jezdím rád na
filmový festival do Karlových Varů
nebo do Českého ráje.
(jos)

Tipy na výlety
Václava Krásy
Václav Krása.

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF

vat, mnoho let jsem pracoval v domově
pro seniory na Benešovsku, po roce
1989 jsem deset let působil v politice
jako poslanec.
Přes zdravotní problémy jste se stal
brzy náruživým řidičem...
Na počátku 70. let nebylo snadné získat
řidičské oprávnění pro lidi s postižením, autoškola by mě nevzala. Řídit mě
učil tatínek, i když byl na mne hodně tvrdý, půjčoval mi vlastní auto a věřil mi.
Pak jsem měl štěstí, že jeden z mých bratranců pracoval u policie a já řidičák získal. Následně jsem požádal o vůz Velorex, pak o trabanta – a s nimi jsem pro-

„Příjemný výlet je
lanovkou na Ještěd
u Liberce (na
snímku), předloni
jsme zase díky
lanovce vyjeli na
Sněžku. Přístupný
pro lidi na vozíku je
třeba Praděd v
Hrubém Jeseníku, pohodlně se dá
dostat i k prameni Labe nebo na
největší rašeliniště na Šumavě,“
doporučuje Václav Krása. „V
Šumavském národním parku je
možnost půjčit si speciální skútr pro
lidi s postižením a na něm pak
krásnou přírodu projet. Jsou tam
pro vozík nebo skútr vybudované
speciální chodníky,“ dodává.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

10.000 Kč

ŽE NA MONTÁŽI JE HLUK
A ŠPÍNA?
U NÁS NE.
Naši zaměstnanci pracují v čistém
a příjemném prostředí.
Více informací na 569 661 414,
na www.hledamegcepartaka.cz
nebo každou středu od 14 hodin
v GCE, s.r.o., Žižkova 381, Chotěboř

JAN,
OPERÁTOR V GCE
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Na téma rozvoje hospicové a paliativní péče
s 1. náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Pavlem Fraňkem
Pane náměstku, Kraj Vysočina je
prvním krajem v ČR, který schválil vlastní strategii paliativní
péče. Proč kladete právě na tuto
oblast tak vysoký důraz?
Protože to je téma, které se týká
prakticky každého z nás. Mnozí jsme s umíráním konfrontováni, když odcházejí naši blízcí. Kdo
z nás se nebojí, zda to zvládneme,
jak tyto okamžiky naši blízcí prožijí a podobně? A co bude, až přijde
náš čas? To jsou opravdu těžké okamžiky.
A může nám s tím někdo pomoci?
Určitě ano a s vysokou profesionalitou. Nejlépe bude, když Vám budu
citovat z dopisů někoho, kdo to sám
prožil:
„Srdečně děkuji za pozvání na
vzpomínkové setkání. Nezúčastním
se, přijměte omluvu. Využívám tohoto sdělení k poděkování za službu
poskytnutou mé rodině při odchodu manžela, na onen svět. Díky hospicové službě jsem tuto skutečnost
zvládla. Jste služba v nejtěžší chvíli,
ale ta nejlepší. Večer, který byl pro
mého muže poslední, proběhl v naprostém klidu, v absolutní harmonii,
a to díky paní doktorce a sestřičce.“
anebo
„Ten měsíc, co jsme měli taťku
doma, byl psychicky velmi náročný.
Když si vzpomenu na jeho naříkání
a bolest a já mu nemohla pomoct,
hrnou se mi slzy do očí. Někdy jsem
si připadala jako slon v porcelánu.
Nevím, jestli jsem vždy řekla tu
správnou věc ve správný okamžik,
dovtípila se všeho, co bylo potřeba,
udělala vše, co bylo nutné. Řídila
jsem se svou intuicí. Vím, že jsem
jen chybující člověk, učím se celý
život, třeba i chybami. A když jsem
měla pochybnosti, přišel někdo od
vás a já věděla, že to dáme. Jsem na
nás hrdá, že jsme se s vaší pomocí
dokázali o taťku postarat a vyprovodit ho až do konce doma. Dlouho

Naším cílem je, abychom při naplňování koncepce v domácnostech
zvyšovali dostupnost péče lékaře
paliatra v součinnosti s týmem zdravotních sester a aby byla pomoc v celém kraji dostupná minimálně stejně
dobře jako na Třebíčsku. Budujeme
také spolupráci s praktickými lékaři
nebo s lékaři v nemocnicích.

budu vzpomínat na chvíle, kdy mě
pevně držel za ruku a já ho jen hladila. Děkujeme.“
Kde bychom měli takovou pomoc
hledat?
Uvedené zkušenosti příbuzných
reagují na dobrou práci Domácího
hospice sv. Zdislavy Oblastní charity
Třebíč, kde působí mobilní specializovaný paliativní tým a lékař i zdravotní sestra, s nimiž rodina spolupracuje, mohou přijet přímo do
rodiny v kteroukoliv dobu a provést
ošetření, podání léku, změnu medikace a podobně. Dokážou pomoci
prakticky v každé situaci a dosavadní praxe ukázala, že klienti uvedeného týmu nemuseli být v posledních dnech života hospitalizováni
ani v případě zhoršení zdravotního
stavu. Spolupracující odlehčovací
služba zase umožňuje zabezpečit
péči v domácnosti, pokud členové
rodiny potřebují na část dne někam
odejít nebo odjet. V každém okrese
máme jednoho nebo více provozovatelů, kteří mohou poskytovat domácí hospicovou péči v rodině, a informace o nich lze najít na internetu:
www.paliatr-vysocina.cz.

A když ošetření zdravotníkem nestačí?
Provozovatelé umějí zprostředkovat pomoc sociálního pracovníka,
psychologa, pastoračního asistenta,
duchovního, případně i spolupráci
s některou specializovanou lékařskou odborností. Také lékaři a zdravotní sestry procházejí vzděláváním
zaměřeným na psychické, sociální
nebo emocionální aspekty umírání
a doprovázení.

Projekt
PALIATR
VYSOČINA

Komplexní systém
profesionální
paliativní péče
ve všech regionech
Kraje Vysočina
– podpora spolupráce
a vzdělávání
www.paliatr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Hudební inventura
Karla Svobody
Žádný jiný skladatel
české populární hudby
nenapsal víc hitů než
Karel Svoboda. Velikán,
jehož vzorem byl
Giuseppe Verdi, si vzal
život před 11 lety.
JOSEF VLČEK

N

ejúspěšnější český skladatel by
se na konci letošního roku dožil
osmdesátky. 28. ledna si ale bohužel připomínáme den, kdy se před
11 lety sám rozhodnl opustit hudební
svět. Stačil k tomu jediný výstřel.
Přestože Karel Svoboda odešel předčasně, zůstalo za ním obrovské dílo.
Už v polovině sedmdesátých let přinášel tehdejšímu československému hospodářství tak velký devizový zisk, až se
v té době žertovalo, že mu může konkurovat jen mladoboleslavská Škodovka.
Málo se ví, že Karel Svoboda chtěl být
původně zubařem. Jako nadaný klavírista ale propadl brzy muzice. Začínal jako
hráč na piano v různých pražských beatových kapelách, z nichž nejslavnější byla
skupina Mefisto. V ní se proslavil instrumentální melodií Návrat Gemini, kterou
původně zamýšlel jako odpověď na slavnou skladbu Telstar britské kytarové skupiny The Tornados. Její ohlas mu otevřel
cestu na německý trh, kde se mu po celých následujících víc než čtyřicet let výjimečně dařilo. Byl tam stejně úspěšný
jako ve své domovině.
Ještě v Mefistu začal skládat. První

úspěch zaznamenala píseň Slunce za oknem, kterou napsal pro tehdy populárního zpěváka Jaromíra Mayera. Po ní následovala Depeše pro Martu Kubišovou
a Stín katedrál pro Helenu Vondráčkovou a Václava Neckáře. V roce 1968 začal spolupracovat s Karlem Gottem,
a odhaduje se, že jen pro něj napsal za
svou skladatelskou kariéru přes šest desítek písní. Řada z nich se stala hity na
obou stranách tehdejší železné opony,
u nás i v Německu.

Měl rád peníze, v cizině
vydělával víc než v Česku

ale stejně dobře se mu dařilo jako autorovi filmové a televizní hudby. Pro tamní televize a kina napsal víc než osmdesát hudebních doprovodů. Když k tomu připočteme ještě přes čtyři desítky českých filmů, nezbývá než smeknout před skladatelovou kreativitou a pracovitostí.
Z filmů a seriálů pocházejí i nejslavnější Svobodovy české hity. Nejde jen o
notoricky známé Tři oříšky pro Popelku
s Ivetou Bartošovou, Létajícího Čestmíra, titulní instrumentálku z Návštěvníků
nebo Krev toulavou z Cirkusu Humberto, ale především o dvě ústřední melodie
z filmového muzikálu Noc na Karlštej-

Gottův hlas a smysl pro romantický projev výrazně nastavil další směřování
Svobodova talentu. Bigbít pozvolna vyměnil za kantilény se silnými refrény, inspirovanými italskou hudbou. Často se
říkalo, že jeho největším hudebním vzorem byl Giuseppe Verdi. Přesto se mu
na italské scéně příliš nedařilo, i když se
tam v osmdesátých letech snažil uspět
ve spolupráci se zpěvačkou Annou Rusticano. Na úspěch jeji písničky Strano (u nás ji zpívala Marcela Holanová
jako Ráno) ź roku
1982 se mu už ale
u tamního publika
nikdy nepodařilo
navázat.
V Německu se
mu vedlo mnohem lépe. Stál
za úspěchem
většiny Gottových hitů včetně
dodnes populární Včelky Máji,

Karel Svoboda se synem Jakubem, kterému je dnes už 13 let.
FOTO | ARCHIV MAFRA

ně. Lásko má, já stůňu a Asi do věží patří
podle dlouhodobých výzkumů nejúspěšnějšího českého Rádia Impuls do desítky
absolutně nejoblíbenějších skladeb střední generace českých posluchačů.
Svoboda se netajil tím, že nerad píše
pro domácí trh. Říkával, že má rád peníze a těch mu jeho písničky na domácím
trhu vydělávají jen málo. Přesto se Svobodovými hity mohli pyšnit snad všichni zpěváci a zpěvačky českého středního
proudu – Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Dalibor Janda, Petra Janů, Jiří
Korn, Jana Kratochvílová, Marcela
Holanová a další. Z jeho talentu těžili ale také umělci z devadesátých
let jako Lucie Bílá, Petr Muk, Dan
Hůlka, Leona Machálková a v neposlední řadě Petr Kolář, který
byl také interpretem posledního
velkého Svobodova hitu Ještě, že
tě lásko mám.
V posledních letech svého života se věnoval velkým scénickým útvarům – muzikálům,
v čele s Draculou. Dokončil čtyři. K pátému už stihl zkomponovat jen
ústřední motiv...

INZERCE

Úklid kancelářských prostor Úklid
probíhá 4x týdně, cca 4 hodiny.
Požadujeme pečlivost, samostatnost,
předchozí zkušenosti výhodou. Preferujeme
dlouhodobou spolupráci. Platové
ohodnocení dle domluvy. Tel.: 515 917
715, mail: administrativa@lechner.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/0MNYXW

Elektromontér NÁP: montáž trakčního
vedení, vyhřívání výhybek a další.
Zajímavá práce, profesní růst. POŽ:
dokončené SOU/SŠ, obor elektro, trestní
bezúhonnost, flexibilitu. NAB: podíl na
výsledcích firmy, týden dovolené navíc. 723
884 774, brunova@elektroline.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/N2B1YM

LECHNER CZ,
s.r.o.

ŘIDIČ vnitro - Každý den doma! Rozvoz
PB lahví po Moravě a Slovensku, každý den
návrat domů. Požadujeme ŘP C a E,
spolehlivost a důslednost, průkaz ADR není
problém zařídit. Nabízíme 30 000 Kč čistého,
peníze vždy včas a kvalitní zázemí. Tel.:
725 567 996.
Více na www.jobdnes.cz/detail/NNKJUH

LECHNER CZ,
s.r.o.

Bezpečnost, ostraha
Bezpečností technik

Elektroline a.s.

Specialista bozp

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik bozp S AJ

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik bozp a PO
Více na www.jobdnes.cz

Česká republika
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Pawlowská pro Impuls:
Za moje tiky může můj otec

ČR | Halina Pawlowská je v těchto dnech
plná dojmů z nové filmové komedie režisére Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, k níž napsala scénář. V ranním
vysílání Rádia Impuls ale zavzpomínala
na člověka, který její literární tvorbu
v mnohém ovlivnil – a sice na svého
otce, jenž byl ukrajinským básníkem.
„Rozhodně nebyl úplně standardní,
což jsem si jako dítě neuvědomovala.
Myslela jsem si, že jsou takoví všichni
otcové. Můj otec mě například nikdy neuhodil, ale neustále se napřahoval. Takže pokud by se vám zdálo, že mám jakési tiky, je to kvůli němu,“ vyprávěla

v rozhlasovém éteru spisovatelka, jejíž
scénář k filmu Díky za každé nové ráno
si před lety dokonce vysloužil nominaci
na Oscara. „Byl absolutně soustředěný
na sebe a na ukrajinský problém svobody. Všechno ostatní pro něj bylo naprosto malicherné,“ dodala.
Pawlowská vzpomenula také na ještě
jednoho svého osudového muže – svého zesnulého manžela, se kterým strávila dlouhých osmatřicet let. Poznali se
velmi netradičně, během pochodu Praha–Prčice, na který neplánovaně vyrazila se svou kamarádkou. „Na druhém kilometru šel takový hubený kluk. Zaujal
mě, protože při každém kroku cinkal.
Pak vyšlo najevo, že pod bundou měl
schovanou igelitku a v ní šest lahví
piva. No a tenhle cinkot mě pak provázel dalších třicet osm let,“ zasnila se spisovatelka, která se obklopuje svou rodinou. Kromě devadesátileté tchyně s ní
v jednom domě bydlí také již vdaná dcera Natálie a v úzkém kontaktu je i se
svým synem. „Stále k nám chodí denně
na obědy. Musím ale přiznat, že většinou vaří moje tchyně,“ přiznala se smíchem Pawlowská.
(vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

„Z partnerských neshod vznikl hit“

Hrom aby do tě, lásko má,
hrom aby do tě, lásko, už vjel.
Byl tady se mnou chvíli muž,
byl tady se mnou chvíli a šel…
(Hudba: Karel Svoboda, text: Jiří Štaidl)

Naštvanost a rozčarování stály u zrodu slavné písničky Evy Pilarové
Hrom aby do tě, lásko má, z roku
1969. Slova tehdy napsal Jiří Štaidl,
se kterým se populární zpěvačka kamarádila. „Jednou jsme si s Jirkou
u kafíčka stěžovali na své tehdejší partnery a jeho na to téma okamžitě napadl text písničky,“ prozradila Eva Pilarová na rádiu Český Impuls AM 981.
Jiří Štaidl slova nové písničky ukázal
skladateli Karlu Svobodovi, který se
nad tématem partnerských neshod
také namíchnul a výsledkem byla
kompletní písnička. Eva Pilarová a Karel Svoboda písničku představili na hudebním festivalu v brazilském Riu de
Janeiro. „Nic jsme bohužel nevyhráli,
ale vzpomínky máme pěkné,“ pochvaluje si i po letech Pilarová.

Jak přišla Věra Martinová k písničce Toulavý džíny a jak o své džíny vzápětí přišla, se dozvíte příští středu v půl dvanácté na rádiu Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Radim Šimík (22)

Vystudoval herectví
na brněnské konzervatoři a momentálně má
pozastavené studium
hudebního oboru v Británii. Žije v bytě se
spolubydlícími,
je
gay. Pokud vyhraje, peníze použije na
cestu a další studium v Londýně. Nejraději má čínskou, italskou, českou a indickou kuchyni. Není příznivcem mléčných výrobků v neupraveném stavu.

Úterý: Kateřina Klabanová (21)

Je studentkou bakalářského studia ekonomiky podnikání. Brigádně sváží různé vzorky
z okolí Brna, má na starosti sklad a dělá administrativu. Je zadaná, s
přítelem jsou spolu již pět let. Výhru by
utratila za cestování. Moc jí chutnají
krůtí prsa a stehna pečená na másle
nebo dušená cuketa s česnekem. Nesnáší zvěřinu, houby, některé ryby a olivy.

Středa: Klára Svobodová (23)

Pracuje jako asistentka v reklamní agentuře. Po maturitě nějaký
čas dělala barmanku i
na řeckém Rhodosu a
později ve Švýcarsku.
S přítelem žijí druhým
rokem ve sklepním bytě v Brně-Králově Poli. Pokud by v soutěži uspěla, vydala by se nejraději na Aljašku. Má ráda
těstoviny, ryby, saláty a zejména jí chutná vše, co jí připraví maminka a babička. Nesnáší některé vnitřnosti, jako jsou
mozek, ledviny a srdce. Nikdy by nesnědla psa nebo kočku.

Česká republika

Mají vášeň k cestování
Prostřeno! nás zavede
do Jihomoravského
kraje, kde se u stolu
sejdou 3 ženy a 2 muži.
ČR | Na jihu Moravy jde v pořadu Prostřeno! o mladou a zábavnou partu, která umí vařit. Smysl pro černý humor má
zcestovalá Lucie, ale také samorost Milan, ani první hostitel Radim není žádný
mrzout. Hosty spojuje vášeň k cestování a zkušenosti s pobytem v cizině. Nejlepší z nich od soupeřů dostane 60 tisíc
korun. K další odměně v podobě 10 tisíc korun dopomohou svými hlasy diváci, kteří mohou ze soutěžících vybrat
toho, jenž se jim nejvíce líbí. A s prázdnou neodejde ani jeden z hlasujících diváků, který si může rovněž odnést 10 tisíc korun. Dívejte se na premiérové Prostřeno! a hlasujte.
Jihomoravský týden začne v centru
Brna, kde žije Radim. Vystudoval herectví, rád by v tom pokračoval v Londýně,
kde si na čas školu přerušil. Zajímavý je
hlavní chod, protože hovězí ossobuco
na červeném víně se šťouchanými brambory není na jídelníčku každý den. Jde o
kližku s kostí, proto je maso šťavnaté,
také díky omáčce ze zeleniny a vína.
Vysokoškolačka Katka v úterý pozve
soupeře do velkého domu svých rodičů.

Pátek: Milan Skoupý (43)

Vyučil se pekařem,
nyní pracuje jako obchodní zástupce. S
manželkou a dvěma
syny vede společenský a veselý život v Bílovicích nad Svitavou.
Pokud vyhraje, pojede s rodinou na pěknou dovolenou. Hlavně připravuje zvěřinu, ryby a v létě často griluje. Má rád
vše, nejraději má ale candáta, kterého
sám uloví. Nesnáší růžičkovou kapustu.

Na její oblíbenou česnečku s krutony se
hosté moc těší, a přestože jsou v ní dokonce dvě paličky česneku, polévka se
zdá nejstaršímu Milanovi pořád málo
česneková. Katka se ale nedá, pozor na
ni! Má doma boxerské rukavice, protože box je zábava, které se věnuje.
Klára ve středu nachystá boeuf bourguignon čili hovězí po burgundsku. Jak
dopadne? Někomu se zdá Klářino hovězí o něco méně šťavnaté a tvrdší, ale i
tak se jí večeře povede.
Lucie se z ciziny na pár měsíců v roce
vrací do Česka a bydlí v atraktivním
domě se zahradou, kam se za ní ve čtvrtek podíváme. Hosty zaujme, že dům s
bazénem a jezírkem patří dvojici spřáte-

FOTO | FTV PRIMA

lených gayů. Londýnská chůva Lucie
zariskuje a zařadí mušle svatého Jakuba. Velké hřebenatky podává na pánvi
s pikantním chorizem!
Páteční večeři soupeři stráví na samotě u lesa, v domku u Milana. Zčásti je samozásobitel a některé domácí suroviny
zařadí i do svého menu. Všechno je
zdravé, poctivé a bio. Jako hlavní chod
bude „uškrcená krkovice na víně s cibulkou a fazolkami s bramborovou kaší“.
V jakém duchu se poslední večeře ponese? Zůstane tahle parta pohodová a
přátelská až do konce? Nebo ji výhra
rozdělí? A kdo si ji odnese? Sledujte
premiérové Prostřeno! každý všední
den v 17.50 a hlasujte!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Mušle sv. Jakuba (hřebenatky) podle
sv. Lucie

Čtvrtek: Lucie Florianová (33)

Cestovala po Saúdské
Arábii a žije ve Velké
Británii. V Brně je na
tři týdny, poté zase odjíždí. Živí se jako chůva, překladatelka a floristka. Je nezadaná. Pokud vyhraje, peníze použije na život v
Anglii, kam se vrací. Z legrace tvrdí, že
si na cestu zpět koupí dva metráky tlačenky. Má ráda skoro vše, ale nejradši
má vepřo knedlo zelo od maminky. Nesnáší křen, červenou řepu a kopr.

Pohodová parta soutěžících se při večeřích dobře baví.

Ingredience: 400 g hřebenatek, 4 lžíce
oleje, 3 lžíce másla, 2 citrony, hladká
mouka na obalení, 250 g choriza, salát
na ozdobu, balsamico, sůl. Postup: Hřebenatky zalijeme citronovou šťávou.
Chorizo nakrájíme na menší kousky a
smažíme dozlatova na pánvi s troškou
oleje po dobu pěti minut. Mezitím na
druhé pánvi rozpálíme máslo s olejem
dohromady a každou hřebenatku zlehka
obalíme v hladké mouce, aby při smažení získala zlatavou barvu. Lehce osolíme, smažíme z každé strany jen jednu
minutu. Hřebenatky podáváme s osmaženým chorizem, které klademe na jinou část talíře a ozdobíme lehkým salátkem přelitým balsamicem. Je třeba dbát
na to, aby hřebenatky při smažení byly
na každé straně opravdu jen minutu, jinak mají tendenci být tuhé až gumové.

Hovězí ossobuco na červeném víně,
šťouchané brambory
Ingredience – maso: 5 porcí hovězího
ossobuca (po 300 g), 2 až 3 mrkve, 1/2 celeru, 2 až 3 petržele, 0,7 l červeného vína,
sádlo, 500 ml zeleninového vývaru,
omáčka demi glace (podle chuti), hladká
mouka na zahuštění, 3 stroužky česneku,
1 bobkový list, nové koření, balsamico,
pepř celý, pepř mletý, tymián, sůl. Šťouchané brambory: 1 kg brambor, 1 cibule, čerstvý křen, 3 lžičky dijonské hořčice, máslo, sádlo, sůl, pepř. Postup:
Troubu rozehřejeme na 180 až 190 °C .

Na rozpáleném sádle necháme zprudka
zatáhnout osolené a opepřené hovězí ossobuco, které posléze přendáme na talíř. Ve výpeku zprudka orestujeme kořenovou zeleninu, přidáme koření, ocet
balsamico. Zeleninu zaprášíme hladkou
moukou. Ossobuco vrátíme zpět k zelenině, podlijeme vývarem, červeným ví-

nem a přidáme demi glace dle potřeby.
Pekáč přikryjeme poklicí nebo alobalem a vložíme do rozehřáté trouby. Pečeme až tři hodiny. Průběžně kontrolujeme chuť omáčky, kterou dochutíme dle
potřeby demi glace, solí či pepřem. Nakrájené brambory vaříme do změknutí.
Mezitím orestujeme na sádle cibuli.
Uvařené brambory scedíme, přidáme
orestovanou cibuli, máslo. Brambory
rozšťoucháme a dochutíme čerstvě nastrouhaným křenem, dijonskou hořčicí,
solí a pepřem.
Borůvkovo-jogurtový koláč
Ingredience: 150 g bílého jogurtu,
2 kelímky polohrubé mouky, 1 kelímek
cukru, prášek do pečiva, 2 vejce, kokos
na vysypání plechu, máslo na vymazání, 4 kelímky borůvek, 2 hrsti hrubé
mouky, 2 hrsti cukru, 50 g másla, domácí šlehačka na ozdobu. Postup: Smícháme jogurt, polohrubou mouku, cukr,
vejce a prášek do pečiva. Do plechu vysypaného kokosem nalijeme těsto, přidáme borůvky a nakonec drobenku.
Drobenku si připravíme tak, že si rozpustíme máslo a přidáme ke směsi mouku a cukr. Lžící vše promícháme tak,
aby se utvořily drobné žmolky – drobenka. Koláč dáme péct do vyhřáté
trouby na 200 °C.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. ledna 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Lišákoviny 6.10 Oggy a Škodíci V (37)
6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (11)
6.50 Milesova vesmírná dobrodružství (24)
7.15 Kačeří příběhy (61, 62) 8.05 Lví hlídka (4)
8.25 Návrat do Modré laguny 10.20 Jako ve
snu. Romantický film (USA, 2014) 12.15 Volejte
Novu 12.50 Víkend 13.55 Volba prezidenta
republiky 16.10 Čtyřicítka na krku. Romantický
film (USA, 2008) 17.50 Popelka. Anim. pohádka (USA, 1950) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ninjago VII (4) 6.40 Ferda Mravenec (46)
7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M.A.S.H (31) 8.15
Autosalon 9.20 Prima Partička 10.20 Máme
rádi Česko 12.00 Mordparta II (2) 13.20 Ano,
šéfe! 14.25 Vraždy v Midsomeru VII. Kriminální
seriál (VB, 2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins,
S. Gonetová, T. Mannion a další 16.40 Podzim
v New Yorku. Romantický film (USA, 2000.
Hrají R. Gere, W. Ryderová, A. LaPaglia a další.
Režie J. Chen) 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.00 Noviny 6.40 Soudní síň 7.35

FANTASY

KRIMINÁLNÍ

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Nevěsta 7.00 Mrtvý princ 8.10 Hádankář
Vojta 8.45 Panství Downton VI (4/10) 9.35
Pozdní léto 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Hrad stínů 14.00 O čarovné
Laskonce 14.30 Divá Bára 15.45 Ohnivé ženy.
Fantasy komedie (ČR, 1984) 17.00 Hercule
Poirot 17.55 Kočka není pes 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

Poldové v akci 8.35 Soudní síň – cz 9.30
Interaktivní teleshopping 10.30 Nová republika
12.35 Stříbrná pila (4, 5/6) 13.40 Vlci (7, 8) 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (4), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.05 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

NEDĚLE 5.45 Noviny 6.25 Soudní síň 7.10

O(d)puštění 9.00 Interaktivní teleshopping 10.00
Projekt Cat City, thriller (USA, 2008) 12.00 Dlouhá
míle (4), seriál (ČR, 1989) 13.45 Pokus o vraždu,
krimifilm (ČR, 1973) 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny TV JOJ 20.20 V sedmém nebi 22.35 Rváči,
drama (USA, 2009) 0.40 Nová zahrada

PONDĚLÍ 7.45 Experti 8.40 Interaktivní tele-

shopping 9.35 Rodinné záležitosti 10.50 Ve jménu
zákona (93/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Divocí koně II (45/68) 14.10 Soudní síň 17.10
Panelák (37) 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Pokus o vraždu 22.30
O(d)puštění 0.15 Ve jménu zákona (93/131)

Olga Kurylenko v akčním thrilleru

HYBNÁ SÍLA
ÚTERÝ 30. 1. | 22:05

20.00 Zázraky přírody
21.10 Díra u Hanušovic
Komediální drama (ČR, 2014)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Noc patří nám
Krimifilm (USA, 2007)
0.50 Banánové rybičky
1.15
Na forbíně TM
2.00 Kuchařská pohotovost
2.20 Malá farma
2.45 Žiješ jenom 2x
3.15 Sama doma

20.20 Princ z Persie: Písky času
Fantasy film (USA, 2010). Hrají
J. Gyllenhaal, G. Artertonová,
B. Kingsley. Režie M. Newell
22.30 Rivalové
Biografický film (N/VB, 2013)
0.45 Kazatel
Horor (USA, 2011)
2.15 Námořní vyšetřovací služba VI
2.55 Volejte Novu
3.30 Áčko
4.10 DO-RE-MI
4.55 Novashopping

20.15 Maigret a drahoušek
z Montmartru
Krimifilm (VB, 2017). Hrají
R. Atkinson, L. Cohuová, M. Heap
a další. Režie T. O’Sullivan
22.20 Únos z vězení
Akční film (USA, 2012)
0.20 Démoni vzpomínek
Thriller (USA, 2015)
2.10 Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
Katastrofický film (USA/HG, 2016)
3.45 Vraždy v Midsomeru VII

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.20 Autosalon 8.25 Kurýr (1) 9.25 13. okrsek (12)
10.20 Top Gear VIII 11.35 Re-play 12.00 Pevnost
Boyard (7) 13.05 Pevnost Boyard (8) 14.15
Simpsonovi III (6, 7) 15.15 Simpsonovi III (8, 9) 16.15
Kurýr 2 17.55 Simpsonovi III (10) 18.30 Simpsonovi
III (11) 18.55 Simpsonovi III (12) 19.30 Simpsonovi III
(13) 20.00 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa
22.05 Věc: Počátek, horor (USA, 2011) 0.10 Grimm
V (11), fantasy seriál (USA, 2016)

5.30 O šesti labutích 6.55 Rocketeer 8.50
Mentalista V (2, 3) 10.35 Námořní vyšetřovací služba VIII (17, 18) 12.45 Pomsta ženy středního věku
14.25 Robinsonovi 16.05 Neuvěřitelná cesta 2:
Ztraceni v San Francisku 17.45 Iron Man 3, akční
dobrodružný film (USA/Čína, 2013) 20.00
Stopařův průvodce po Galaxii, komedie (USA/VB,
2005) 22.00 Mé druhé já, thriller (USA, 2007) 0.20
Vítejte v džungli, akční film (USA, 2003)

8.20 Ninjago VII (4) 8.50 Ferda Mravenec (46)
9.20 Zpravodajství FTV Prima 10.55 Vítejte doma
V (32) 11.55 Mňam aneb Prima vařečka 12.25
Vítejte doma V (33) 13.20 Hájili jsme hrad 15.40
Velký, komedie (USA, 1988) 17.50 Jízda sedmi statečných, western (USA, 1972) 20.00 Pí a jeho život,
dobrodružné fantasy (USA/Tchaj-wan, 2012) 22.45
Divoký Grizzly, dobrodružný film (USA, 1999) 0.50
Věc: Počátek, horor (USA, 2011)

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 8.10 Poldové v akci 9.10 Interaktivní
teleshopping 10.10 Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu
zákona (94/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.05
Divocí koně II (46/68) 14.15 Soudní síň 17.10
Panelák (38) 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Vlci (9) 21.25 Projekt Cat City
23.25 Dr. Stefan Frank (75) 0.30 Ve jménu zákona
STŘEDA 9.05 Interaktivní teleshopping 10.05

Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu zákona (95/131)
12.00 Nákupní maniačky 13.00 Divocí koně II 14.10
Soudní síň 17.10 Panelák (39) 18.00 Poldové v akci
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko
má talent 22.30 Dr. Ludsky (4/10) 23.35 Dr. Stefan
Frank (76) 0.35 Ve jménu zákona (95/131)

ČTVRTEK 8.10 Poldové v akci 9.10 Interaktivní
teleshopping 10.10 Soudní síň – cz 11.05 Ve jménu
zákona 12.05 Nákupní maniačky 13.05 Divocí koně
II 14.10 Soudní síň 17.10 Panelák (40) 18.00
Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Vlci
(10) 21.20 Posedlost rudou 23.10 Dr. Stefan Frank
(77) 0.10 Ve jménu zákona (96/131)
PÁTEK 9.00 Interaktivní teleshopping 10.00

Soudní síň – cz 11.00 Ve jménu zákona 12.00
Nákupní maniačky 13.00 Divocí koně II 14.10 Soudní
síň 17.10 Panelák 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila 21.25 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice 23.00 Experti 23.50 Dr. Stefan
Frank 0.50 Ve jménu zákona (97/131)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 204

neděle 28. ledna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.20
16.20
17.20
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.40
22.14
22.15
23.40
1.35
2.05
2.45
3.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách
hvězd 6.50 Divá Bára 8.05 Tchyně
9.10 Úsměvy Otto Lackoviče 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 F. L. Věk (4/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Pekelná maturita
Jak se ševcem šili čerti
Plivník
Příběhy slavných... Jiří Štaidl
Velká sázka o malé pivo
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Instalatér z Tuchlovic
Komedie (ČR, 2016)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Čas pracuje pro vraha
Mladý Montalbano II
Banánové rybičky
Brno Open 2011
13. komnata Josefa Dvořáka
Sváteční slovo evangelického
faráře Pavla Klineckého

NOVA
5.55 Lišákoviny
6.00 Oggy a Škodíci V (38)
6.10 Jake a piráti
ze Země Nezemě IV (12)
6.35 Milesova
vesmírná dobrodružství (25)
7.05 Kačeří příběhy (63, 64)
7.50 Lví hlídka (5)
8.10 O bílém hadovi
10.05 Tlouštík z Beverly Hills
11.45 Inkoustové srdce
13.45 Tuxedo
15.35 Policejní akademie 4:
Občanská patrola
17.15 Pozdravy ze spermabanky
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991)
22.00 Střepiny
22.35 Sběratel kostí
Thriller (USA, 1999)
0.55 Policejní akademie 4:
Občanská patrola
2.20 Námořní vyšetřovací služba VII
3.00 Krok za krokem IV (6)
3.25 O bílém hadovi
4.55 Novashopping

Prima
6.20
6.50
7.20
7.55
9.00
9.30
11.00
11.50
12.45
13.30
14.40
16.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35
23.25
1.30
2.35
4.10

Ninjago VII (5)
Ferda Mravenec (47)
M.A.S.H (32)
Přírodní vesmír (9)
Prima ZOOM Svět
1890 (4)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VII
Dva muži hlásí příchod
Komedie (ČR, 1975)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017).
Hrají P. Kříž, P. Děrgel, M. Dejdar
a další. Režie D. Rapoš
Očima Josefa Klímy
Odznak cti
Krimifilm (USA, 2015).
Režie Augustin
Přírodní vesmír (9)
Vraždy v Midsomeru VII
Máme rádi Česko

Nova Cinema
6.15 Pomsta ženy středního věku 7.55 Jako ve snu
9.35 Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
11.40 Robinsonovi 13.25 Stopařův průvodce po
Galaxii 15.20 Pohřešovaní II (18) 16.10 Pohřešovaní
III (1, 2) 17.55 Princ z Persie: Písky času, fantasy film
(USA, 2010) 20.00 Hulk, sci-fi film (USA, 2003)
22.35 Annabelle 0.25 Mé druhé já

Prima cool
5.00 Grimm V (11) 7.20 Autosalon 8.25 Kurýr (2)
9.25 Vesmírná loď Ascension (1) 10.20 Top Gear
VIII 11.35 Těžká dřina 12.00 Pevnost Boyard (9, 10)
14.15 Simpsonovi III (10-13) 16.15 Mr. Bean: Největší
filmová katastrofa 17.55 Simpsonovi III (14, 15) 18.55
Simpsonovi III (16, 17) 20.00 Fantastická čtyřka
22.10 Exorcista (3) 23.05 Vikingové (4) 0.00
Grimm V (12) 0.55 Autosalon

Prima Max
8.35 Ninjago VII (5) 9.05 Ferda Mravenec (47) 9.35
Zpravodajství FTV Prima 10.45 Vítejte doma V (33)
11.35 Mňam aneb Prima vařečka 12.05 Vítejte
doma VI (1) 13.10 Jízda sedmi statečných 15.15 Pí
a jeho život 18.05 Podezření pana Whichera:
Vražedné tajemství 20.00 Slečna zamilovaná,
komedie (USA, 2009) 22.10 Únos z vězení, akční
film (USA, 2012) 0.15 Odznak cti

pondělí 29. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(4/10) 9.50 168 hodin 10.20 Po stopách hvězd 10.45 Typicky ženská
reakce. Komedie (ČR, 1976)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Logik
14.25 Čas pracuje pro vraha
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (4/22)
21.05 Dabing Street
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista III
23.20 Na stopě
23.45 Ve jménu vlasti VI
0.35 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
23.20
0.15
1.00
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3390)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (132)
Mentalista V (4)
Mentalista V (5)
Kriminálka Miami X (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3391)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (28)
Kriminálka Anděl (4)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (4)
Vražedná čísla VI (14)
Mentalista V (4)
Mentalista V (5)
Kriminálka Miami X (6)

6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.45
1.55
2.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (6)
Ferda Mravenec (48)
M.A.S.H (33-35)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Cesta za štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (25)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (69)
Poslední šance. Seriál (ČR, 2017)
Ano, šéfe!
Zase pondělí!
Podzim v New Yorku
Romantický film (USA, 2000)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)

5.45 Rocketeer 7.40 Stopařův průvodce po Galaxii
9.30 Návrat do Modré laguny 11.50 Hulk 14.40 Čtyřicítka na krku 16.20 Iron Man 3 18.40 Popelka,
anim. pohádka (USA, 1950) 20.00 Strom v srdci,
drama (USA, 2008) 21.50 Velmi nebezpečné známosti 3, thriller (USA, 2004) 23.25 Kazatel, horor
(USA, 2011) 0.50 Annabelle, horor (USA, 2014)

Prima cool
9.55 Americký chopper III (20) 10.50 Top Gear VIII
12.05 Futurama V (12) 12.35 Simpsonovi III 14.35
Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama V (13)
16.05 Americký chopper III (21) 17.05 Top Gear VIII
18.15 Simpsonovi III (18-21) 20.15 Teorie velkého
třesku XI (4) 20.50 Simpsonovi XXIX (4) 21.20
Teorie velkého třesku VII 22.15 Prima Partička 23.15
Americký chopper III 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.15 Ninjago VII (6) 9.40 Ferda Mravenec (48)
10.15 Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma
VI (1) 12.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.55 Vítejte
doma VI (2) 13.50 Podezření pana Whichera:
Vražedné tajemství 15.50 Fantastická čtyřka 18.05
Falešný příběh 20.00 Těžce zamilován, romantická
komedie (USA/N, 2001) 22.25 Nebezpečná síť
0.45 Slečna zamilovaná, komedie (USA, 2009)

úterý 30. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.50 Už vám není dvacet, paní
Bláhová. Komedie (ČR, 1980) 10.25
Ohnivé ženy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Alimenty
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Václav
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Ve jménu vlasti VI
23.25 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kde bydlely princezny

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.45
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3391)
Specialisté (28)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (133)
Mentalista V (6, 7)
Kriminálka Miami X (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3392)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (787)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (5)
Vražedná čísla VI (15)
Mentalista V (6, 7)
Kriminálka Miami X (7)
Krok za krokem IV (8)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.20
9.20
10.15
12.10
12.20
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.55
3.00
4.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (7)
Ferda Mravenec (49)
M.A.S.H (35-37)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Když srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (26)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (6)
Návrat komisaře Rexe XIV (1)
Návrat komisaře Rexe XIV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (73)
Mordparta II (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (1)
Návrat komisaře Rexe XIV (2)
Rosamunde Pilcher:
Když srdce pláče
Doktor z hor: Nové příběhy IV (6)

6.15 O bílém hadovi 7.55 Mentalista V (4, 5) 9.35
Hulk 12.30 Strom v srdci 14.35 Policejní akademie
4: Občanská patrola 16.10 Princ z Persie: Písky času,
fantasy film (USA, 2010) 18.15 Tuxedo, komedie
(USA, 2002) 20.00 Frekvence, thriller (USA, 2000)
22.20 Na mol, drama (USA, 2012) 23.45 Sběratel
kostí, thriller (USA, 1999)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XXIX (4) 12.15 Futurama V (13)
12.45 Simpsonovi III (18-21) 14.45 Teorie velkého
třesku VII (10, 11) 15.40 Futurama V (14) 16.00
Americký chopper III (22) 17.00 Top Gear VIII 18.15
Simpsonovi III (22, 23) 19.15 Simpsonovi IV (1, 2)
20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří (1) 21.20
Teorie velkého třesku VII (12, 13) 22.20 Partička
23.10 Americký chopper III (22) 0.10 Partička

Prima Max
8.55 Ninjago VII (7) 9.20 Ferda Mravenec (49) 9.55
Zpravodajství FTV Prima 11.30 Vítejte doma VI (2)
12.25 Mňam aneb Prima vařečka 13.00 Vítejte
doma VI (3) 14.05 Falešný příběh 16.05 Maigret
a drahoušek z Montmartru 18.05 Cesta za snem
20.00 Prvotní strach, thriller (USA, 1996) 22.45
Pach krve 4: Krvavý počátek, horor (USA, 2011)
0.45 Nebezpečná síť, thriller (USA, 1995)

středa 31. ledna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Krádež 10.00 Doktor Martin
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Značka: Na dožití
15.00 Trumfy Miroslava Donutila
15.55 To je vražda, napsala VIII
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 Vzteklina (4/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (4/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Opravdová láska
23.15 Kriminalista III
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
0.00
0.50
1.40
2.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3392)
Ordinace v růžové zahradě 2 (787)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (134)
Mentalista V (8, 9)
Kriminálka Miami X (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3393)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Podfukáři
Thriller (USA/Fr., 2013)
Vražedná čísla VI (16)
Mentalista V (8)
Mentalista V (9)
Krok za krokem IV (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (134)

6.05
6.35
7.20
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (8)
Ferda Mravenec (50)
M.A.S.H (37-39)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Ať půjdeš kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (7)
Návrat komisaře Rexe XIV (3)
Návrat komisaře Rexe XIV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (70)
Žádná měkota. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (3)
Návrat komisaře Rexe XIV (4)
Rosamunde Pilcher:
Ať půjdeš kamkoli

5.05 Strom v srdci 6.30 Popelka 7.45 Mentalista
V (6, 7) 9.25 Pohřešovaní II (18) 10.15 Pohřešovaní
III (1, 2) 12.20 Inkoustové srdce 14.30 Tlouštík
z Beverly Hills 16.10 Frekvence, thriller (USA, 2000)
18.25 Vezmi si mě (1/2) 20.00 Intimní detaily,
romantické drama (USA, 1996) 22.25 Hlas, komedie (USA, 2013) 0.05 Na mol, drama (USA, 2012)

Prima cool
11.05 Top Gear speciál: Když se nedaří (1) 12.15
Futurama V (14) 12.45 Simpsonovi III (22, 23) 13.45
Simpsonovi IV (1, 2) 14.45 Teorie velkého třesku VII
(12, 13) 15.40 Futurama V (15) 16.05 Americký
chopper III 17.05 Top Gear VIII 18.15 Simpsonovi IV
(3-6) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII
(13) 21.20 Teorie velkého třesku VII (14, 15) 22.15
Partička 23.05 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.45 Ninjago VII (8) 9.15 Ferda Mravenec (50) 9.45
Zpravodajství FTV Prima 11.20 Vítejte doma VI (3)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma VI (4) 13.45 Cesta za snem 15.45 Podzim
v New Yorku 18.05 Lekce života, komediální drama
(USA, 2015) 20.00 Marie Antoinetta, historický film
(USA, 2006) 22.40 Turnaj zabijáků, akční film (VB,
2009) 0.40 Pach krve 4: Krvavý počátek

čtvrtek 1. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.50 F. L. Věk (4/13) 10.40 Příběhy
slavných... Jiří Štaidl 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Syn
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv
1.05 Toulavá kamera

5.55
8.25
8.40
9.35
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
1.45
2.25
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3393)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (135)
Mentalista V (10, 11)
Kriminálka Miami X (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3394)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (788)
Prásk!
Nico – víc než zákon
Akční film (USA/HG, 1988)
Mentalista V (10, 11)
Kriminálka Miami X (8)
Krok za krokem IV (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (135)

6.05
6.35
7.20
9.15
10.10
12.05
12.15
13.15
14.15
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
2.00
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (9)
Ferda Mravenec (51)
M.A.S.H (39-41)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Tajemství starého panství
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (8)
Návrat komisaře Rexe XIV (5)
Návrat komisaře Rexe XIV (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (74)
Seriál (ČR, 2017)
Prima Partička
Berlínská mise (10)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (5)
Návrat komisaře Rexe XIV (6)
Rosamunde Pilcher:
Tajemství starého panství

5.10 Pohřešovaní III (1, 2) 6.40 Vezmi si mě (1/2)
8.10 Mentalista V (8, 9) 9.50 Tlouštík z Beverly Hills
11.50 Frekvence 14.20 Na život a na smrt 16.05
Intimní detaily 18.25 Vezmi si mě (2/2) 20.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (19, 20) 21.45
Podezřelé chování, horor (USA/Austr., 1998) 23.15
Velmi nebezpečné známosti 0.55 Na mol

Prima cool
9.05 Top Gear VIII 10.15 Americký chopper III (23)
11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (13) 12.15
Futurama V (15) 12.45 Simpsonovi IV (3-6) 14.45
Teorie velkého třesku VII (14, 15) 15.40 Futurama
V (16) 16.05 Americký chopper III (24) 17.05 Top
Gear IX 18.15 Simpsonovi IV (7-10) 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku VII (16, 17) 22.15 Cizinec
0.15 Americký chopper III (24)

Prima Max
8.30 Ninjago VII (9) 8.55 Ferda Mravenec (51) 9.30
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Vítejte doma VI (4)
12.00 Mňam aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte
doma VI (5) 13.35 Lekce života 15.30 Marie
Antoinetta 18.05 Odstíny lásky 20.00 Vím, že jsi
vrah, krimifilm (ČR, 1971) 22.05 Cesta do hlubin
magorovy duše, krimikomedie (USA/N, 2014) 0.20
Turnaj zabijáků, akční film (VB, 2009)

pátek 2. února 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin 10.30
Vyprávěj 11.25 Perly a růže

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 O hruškách ušatkách a jablíčku
parohátku
14.45 Trampoty vodníka Jakoubka
15.50 Král sokolů
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (22/39)
21.00 13. komnata Heleny Houdové
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky
0.55 Pod pokličkou

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.25
1.50
2.35
2.55
3.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3394)
Ordinace v růžové zahradě 2 (788)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (136)
Mentalista V (12, 13)
Kriminálka Miami X (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3395)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Na hraně zítřka
Akční sci-fi film (Kan./USA, 2014)
Únos vlaku 1 2 3
Akční film (USA/VB, 2009)
Mentalista V (12, 13)
Kriminálka Miami X (9)
Krok za krokem IV (11)
Prásk!
Co na to Češi

6.05
6.35
7.20
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.25
1.20
2.30
3.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (10)
Ferda Mravenec (52)
M.A.S.H (41-43)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Ukradené léto
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (9)
Návrat komisaře Rexe XIV (7)
Návrat komisaře Rexe XIV (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (5)
Nahá jezdkyně
Tři dny ke svobodě
Thriller (USA, 2010)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIV (7)
Návrat komisaře Rexe XIV (8)
Rosamunde Pilcher:
Ukradené léto

6.15 Vezmi si mě (2/2) 7.40 Mentalista V (10, 11)
9.20 Moskva na Hudsonu 11.55 Intimní detaily
14.30 Je to i můj život 16.30 Námořní vyšetřovací
služba VIII (19, 20) 18.05 Na Hromnice o den více
20.00 Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA,
2006) 21.40 Zrození, drama (USA/VB/N/Fr.,
2004) 23.25 Nico – víc než zákon

Prima cool
6.30 Brainiac: Šílená věda VI (5) 7.45 Hvězdná
brána V (7) 9.00 Top Gear IX 10.10 Autosalon 11.20
Futurama V (16) 11.50 Simpsonovi IV (7-10) 13.50
Teorie velkého třesku VII (16, 17) 14.40 Futurama (1)
15.10 Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear IX
18.15 Simpsonovi IV (11, 12) 19.15 Simpsonovi IV (13,
14) 20.15 Proroctví zkázy 22.10 Krvežíznivé opice
0.05 Americký chopper III (25)

Prima Max
9.10 Ninjago VII (10) 9.40 Ferda Mravenec (52)
10.10 Zpravodajství FTV Prima 11.40 Vítejte doma
VI (5) 12.35 Mňam aneb Prima vařečka 13.05
Vítejte doma VI (6) 14.10 Odstíny lásky 16.10
Krůček ke štěstí, romantický film (USA, 2016) 18.05
Moje potrhlá máma, komedie (USA, 2011) 20.00
Kellyho hrdinové, válečný film (USA, 1970) 23.10
Cizinec, akční film (USA, 2003)
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Česká republika

Do Tanzanie přivezl traktory,
teď farář pomáhá stavět školu
Řečkovický farář Jan
Kotík pomáhá v Tanzanii
už sedmým rokem.
S dobrovolníky se tam
vrátí v únoru. Staví školu
a zajišťují čistou vodu.

Hned nám přišly pomoct i místní děti,
což nás překvapilo a o to víc nás to chytlo,“ říká řečkovický kněz.
Při hledání odpovědi na otázku, co
může pomoci vesnici, jejíž obyvatelé nemají k dispozici kanalizaci, vodovod
ani pořádné silnice, padla jasná volba
na zemědělskou pomoc.

„

Viděli jsme,
že lidé mají
touhu zlepšit své
životní podmínky,
ale nemají k tomu
prostředky.

ZUZANA BRANDOVÁ
ČR | Se svým kamarádem původně odjel do Tanzanie, aby zdolali nejvyšší africkou horu Kilimandžáro a také navštívili kněze Norberta Kinolo Kalimangasiho, se kterým se Jan Kotík seznámil
při svých studiích na kněžské koleji
v Římě. Cestovatelský záměr se ale nakonec změnil ve spolupráci mezi Brnem a Tanzanií, která trvá už šest let.
„Při návštěvě Tanzanie nás víc než
výstup na horu oslovili místní lidé a farnost. Takže jsme začali rozvíjet spolupráci,“ vzpomíná devětatřicetiletý Jan
Kotík, jenž od roku 2012 působí na farnosti v Brně-Řečkovicích.
Na kněze byl vysvěcen v roce 2009,
původně se ale měl stát stavařem. Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení
technického v Brně. „Už v průběhu studia jsem si uvědomil, že všechny stavby, které se postaví, stejně jednou spadnou. Ale Ježíš říká: Odcházím k otci,
abych vám připravil místo. Tam v domě
mého otce je mnoho příbytků. Ze stavění domů pro lidi na zemi jsem se tedy
přeorientoval na přivádění lidí do příbyt-

Jan Kotík měl být původně stavařem. Předurčenou kariéru ale vyměnil za poslání kněze.
FOTO | MARIE STRÁNSKÁ, MAFRA

ků, které mají už připravené u Boha.
Ale pořád se jedná o vytváření domova,“ vysvětluje. Kromě svého poslání a
práce, kterou odvádí v Brně, od roku
2012 pravidelně každý rok jezdí pomáhat do tanzanské vesnice Mpanga. Farnost Mpanga založili ve 30. letech švýcarští a italští misionáři. Postavili tam
kostel, velkou faru a hospodářské budovy. Právě při Kotíkově první návštěvě
této oblasti se místní kněz Norbert pustil do rekonstrukce a začal zemědělské
budovy přestavovat na mateřskou školu. „Tak jsme mu s tím začali pomáhat.

„Místním velice chyběla zemědělská
technika. Uspořádali jsme tedy u nás
sbírky a začali rozvíjet myšlenku, že
z Brna přivezeme traktory. Tak se stalo
v roce 2013, kdy jsme jim tam dopravili
tři starší traktory,“ popisuje Kotík. Náročná přeprava techniky trvala vlakem
a lodí měsíc.
V Mpanze žije na tři tisíce obyvatel.
Domky si tady lidé staví tradičním způsobem pomocí proutěných konstrukcí,
které obalí blátem, střechu mají ze slámy nebo palmového listí. Ti majetnější
si mohou dovolit postavit domek i z cihel. Na podporu místních založili spolek Ifakara. Cíle jeho mise jsou v současné době dva – postavit střední školu a zajistit místním čistou vodu. Farníci v
Mpanze vidí školu jako svou prioritu a

chtějí ji dlouhodobě provozovat. Dětem
má nabídnout technické učňovské vzdělání, které jim pomůže s budoucím
uplatněním.
„Vzali jsme tam i skupinku lékařů,
kteří přišli s tím, že zásadním problémem pro zdraví místních je chybějící
čistá voda. Stále ještě řešíme, jak jim
čistou vodu zajistit. Zkoušeli jsme různé možnosti pro čištění – instalovat UV
lampy, což se ukázalo v daném prostředí jako nefunkční. Pak jsme vodu začali
zkoušet filtrovat přes pískové filtry a pořád to vylepšujeme. Vyzkoušeli jsme
i filtry s nanovlákny,“ popisuje Kotík.
V únoru se tam vrátí se skupinou dobrovolníků, které čekají především dva
úkoly. Jedna skupina v Tanzanii zůstane celý měsíc a bude pokračovat v projektu čištění vody. Druhá parta bude
dva týdny stavět střechu na budově
střední školy. Pojede s nimi opět i chemik Vojtěch Kundrát, který ve vesnici
zkouší čistit vodu právě pomocí filtru s
nanovlákny. Teď má v plánu vyzkoušet
ho v dalších vesnicích.
Místní lidé, kteří jsou součástí křesťanské komunity, je podle jeho slov přijali dobře a s dovezenou technikou se
rádi naučili pracovat. „Viděli jsme, že
lidé mají touhu zlepšit své životní podmínky, ale nemají k tomu prostředky.
Takže stavba školy nebo poskytnutí zemědělské techniky jsou takovými prostředky pro rozvoj. Naše hlavní myšlenka zní: Chceš-li někoho nasytit na den,
dej mu rybu. Chceš-li ho nasytit na celý
život, nauč ho rybařit,“ uzavírá Kotík citací známého přísloví.

Mučicí nástroje opouštějí Žabí sklep
V letošní turistické
sezoně už lidé v parku
u zámku ve Valticích
nenajdou Muzeum
tortury. Unikátní sbírka
se stěhuje do Brna.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Přesně pět let sídlila v Žabím sklepě uprostřed zámeckého parku ve Valticích expozice o historii mučení a útrpného práva. Při pohledu na unikátní sbírku
mučicích nástrojů za tu dobu mráz po
zádech přeběhl desítkám tisíc návštěvníků. Jeden z top výletních cílů teď ale
Valtice opouští. Jeho provozovatelé se s
vedením zámku nedohodli na prodlou-

žení nájemní smlouvy a jedinečná sbírka čítající několik stovek předmětů, které byly skutečně užívány k mučení a popravám, se stěhuje do Brna.
Od dubna ji
lidé najdou v
brněnském
podzemí. Konkrétně pod Palácem
Padowetz na Masarykově třídě,
kde dostala
sbírka velkorysý prostor
pěti set metrů
čtverečních. A
díky tomu mohou být vystaveny další exponáty nebo
může vzniknout věrná napodobenina
hladomorny a historické mučírny. V té

budou moci lidé v případě zájmu dokonce i přenocovat. „Je to možná pro silné
povahy, ale lidé o to stáli už ve Valticích. Tam jsme jim ale nocleh v hladomorně nebyli
schopni nabídnout, protože
areál zámeckého parku se večer uzavíral.
V Brně už to
možné bude,“
poznamenal
autor expozice Robert Pospíchal.
Do brněnského muzea
přibude i řada nových exponátů. Zatímco ve Valticích bylo vystavených zhruba dvě stě předmětů, ve sbírce provozo-

vatelů muzea je jich ještě nejméně další
stovka, které veřejnost nikdy neviděla.
„Některé proto, že se restaurují, jiné proto, že jsou příliš rozměrné a do Žabího
sklepa se nevešly. Ty teď dostanou
prostor v Brně. Každý rok budeme předměty obměňovat,“ vysvětluje Robert
Pospíchal.
Letos lidé jako novinku uvidí třeba gilotinu – symbol Velké francouzské revoluce. I ta je součástí sbírky, která je svého druhu největší na světě.
Jejím základem jsou předměty, které
sběratel odkoupil od francouzské rodiny. A ta je zdědila po svém předkovi,
jenž byl popravčím.
Muzeum tortury navíc nabídne novou možnost nahlédnout do dosud nepřístupné části brněnského podzemí.
K vidění tu bude i fragment původní Židovské brány z roku 1328.
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Nenašla se. Nahradil ji portrét
Má někdo doma v albu
fotku Rafaela Kubelíka
z koncertu v Litomyšli?
Lidé výzvu nevyslyšeli,
nějaká prý být musí.
PETR BROULÍK
ČR | Autoři v lednu vydané publikace
Počátky festivalu Smetanova Litomyšl
už loni na jaře zveřejnili výzvu, v níž
hledali fotografie z vystoupení České
filharmonie vedené Rafaelem Kubelíkem při zakládajícím ročníku festivalu
v roce 1946. Nikde v archivech totiž
není. Ovšem ani výzva v celé republice
nezabrala.
„Snímky jsme opravdu nikde nesehnali. Jak nám sdělil syn Rafaela Kubelíka Martin, nenacházejí se ani v dirigentově pozůstalosti. Přitom není myslitelné, že by nebyly pořízeny,“ míní historik Regionálního muzea Litomyšl Martin Boštík, který knihu s litomyšlským
archivářem a galeristou Stanislavem
Vosykou sepsal. „Z kulturních akcí v

Portrét Rafaela Kubelíka (vlevo) a Rafael Kubelík po pádu režimu opět s Českou filharmonií.
době protektorátu i let poválečných fotodokumentace existuje, tehdy se fotilo
poměrně běžně. První ročník festivalu v
roce 1946 byl navíc největší kulturní
událostí toho roku ve městě,“ přemýšlí
nad ztraceným snímkem Martin Boštík.
Vysvětluje si to tím, že po odchodu
Rafaela Kubelíka do emigrace byly památky na něho z veřejně dostupných

KOMERČNÍ PREZENTACE

Finanční nástroje na rozdíl
od dotací nenarušují
tržní prostředí
Finanční nástroje představují moderní způsob
podpory podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů z národních či nadnárodních zdrojů.
A to buď ve formě záruk a úvěrů, nebo
kapitálových vstupů. Jejich cílem je podpořit
životaschopné a smysluplné projekty, a přispět
tak k ekonomickému rozvoji země.

Hlavní výhodou finančních
nástrojů je, že se prostředky na ně vymezené jednorázově nespotřebují jako
u dotací, ale do systému se
navracejí a mohou být opakovaně znovu využity. Navíc
vytvářejí rovné podmínky
pro všechny subjekty,
a tím pádem nenarušují
tržní prostředí.
Jejich další předností je, že
jsou cestou, jak zajistit dlouhodobou a stabilní podporu

podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Ty ji tak
mohou získat přesně v okamžiku, kdy ji k vybranému
účelu potřebují. Její získání
je navíc rychlé (zpravidla
v řádu několika týdnů) a administrativně nenáročné.
Podporu formou finančních
nástrojů poskytuje v současné době Českomoravská
záruční a rozvojová banka,
a doplňuje tak nabídku
komerčních bank.

zdrojů odstraněny. „Aby nemohl být připomínán a postupně upadl do zapomnění,“ říká Martin Boštík.
Autoři nakonec použili do publikace
dobový ateliérový portrét Rafaela Kubelíka z archivu Národního divadla Brno.
Vydavatelé knihu věnovali loni zesnulému šéfdirigentovi České filharmonie Jiřímu Bělohlávkovi. Právě kvůli zakláda-

FOTO | ND BRNO A MAFRA

jící roli filharmonie Vojtěch Stříteský
oslovil loni tohoto čestného občana Litomyšle, zda by ke knize napsal úvod.
„Pan Bělohlávek to ochotně přislíbil,
nicméně běh života už mu nedovolil
úvod napsat. Po jeho úmrtí se této úlohy
ochotně ujal generální ředitel České
filharmonie David Mareček,“ doplňuje
historik Boštík.
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Člověk stojí před zdí a je těžké
odhadovat velikost malby
Sprejer Real143 se
v mládí za malování
styděl. Na střední škole
ale vyměnil papír za zdi
a do rukou vzal sprej.
Teď „sprejuje“ úředně.
PETR TOMAN
ČR | Tomáš Popelka, známý jako sprejer Real143, je jediným oficiálním sprejerem města Karlovy Vary. Jeho výzdoba inspirovaná především historií města
se stala velice populární. A přitom se Popelkovi v začátcích do malování moc nechtělo. „Dokonce jsem se za to, že maluji, styděl,“ prozradil na sebe respektovaný umělec. Už od mládí byl na malování dost šikovný. Nakonec si toho všimli
i na základní škole.
„Dokonce mě chtěla jedna učitelka
zlanařit do umělecké školy, jenomže já
to nechtěl dělat. Chtěl jsem být sportovec. To časem bohužel nevyšlo. Měl
jsem pocit, že malování je přece pro holky. Říkal jsem si to tehdy. Až později
jsem dostal rozum. Mohlo za to graffiti,
klasické malování mě nebavilo, ale graffiti ano,“ vzpomíná Popelka. Jeho láska
k tomuto druhu umění vznikla už v dětství, když jako malý kluk jezdil s rodiči
na výlety a na dovolenou. „První, čeho
jsem si všímal, byly pomalované zdi
nebo podchody. Byl jsem z toho vždycky unešený a stále jsem si zkoušel vymyslet vlastní druh písma. Pak jsem se
přidal ke dvěma kamarádům, z nichž jeden byl Milan Rams, a společně mě začali učit první krůčky,“ vzpomíná na
své začátky.
První zkušenosti se sprejem získal Tomáš Popelka na střední škole. Do té
doby maloval, dá se říci, potají. Občas
třeba v Bohaticích na stěnu určenou pro

Tomáš Popelka
Real143
Věk 26 let, vystudoval stavařinu
se zaměřením na dřevostavby.
Bydlí v Karlových Varech.
Mezi jeho práce v tomto
lázeňském městě patří například
postava Karla IV. u Čertova
ostrova, portréty rodu Becherů
v továrně slavné likérky,
WC u Alžbětiných lázní nebo stěny
atletického areálu v Ostrově.
Jeho práci lze sledovat na
Facebooku pod přezdívkou
Real143.

graffiti. „Hodně jsem maloval i na papír, moc jsem nechtěl, aby to někdo viděl, ze začátku mi to moc nešlo. Nikdy
jsem nestál o adrenalin spojený se
sprejováním, ale naopak mě bavilo umění,“ dodává s úsměvem.
V době, kdy končil Tomáš Popelka
svá studia na střední škole, dal přednost
ve své tvorbě sprejům. „Musel jsem se
do toho obout, dlouho jsem to zkoušel,
ale nešlo to. Pomohlo mi setkání s Milanem Ramsem, který mě do tohoto umění dost zasvětil a ze začátku podržel,“
poznamenává Popelka.

Na zdi se nezastaví
Nejhorší při přechodu z kresby ke spreji
je podle něj správně odhadnout velikost. Při pohledu na papír má autor jasno o rozsahu kresby, při malbě sprejem
ale vznikají velké formáty. „Člověk stojí například před tou zdí a je ze začátku
těžké odhadnout velikost a měřítko. Navíc jakmile se člověk při práci zastaví a
začne o výtvoru přemýšlet, začne téct
barva a to je špatně,“ vysvětluje karlovarský sprejer. Nakonec trvalo tři roky,
než se Popelka propracoval od první
kresby na zeď v Bohaticích na oficiálního městského sprejera. Jak sám říká, pomohli mu lidé z jeho okolí, jinak by ta
doba byla dvojnásobná.
Myšlenka oslovit magistrát a sprejovat „úředně“ pro město podle něj byla
nakonec nutností. „Problémem byl nedostatek místa na moji práci. V jiných
městech jsou daleko větší oficiální
zóny, kde lidé mohou legálně sprejovat,
tady už všechny došly, proto jsem se vydal na magistrát. Neměli jsme vidinu
malovat pro město, chtěli jsme jen další
plochu pro své výtvory,“ vysvětluje.

Oficiální karlovarský sprejer Tomáš Popelka u obrazu císaře Karla IV. v podchodu u Čertova ostrova.

Císař v průchodu
A tak vznikla dnes již legendární malba
Karla IV. v průchodu pod kruhovým objezdem u Čertova ostrova. „Byl to
opravdu velký zlom. Navíc na skvělém
místě a tematicky dobře umístěná. Také
v tom roce začal rok Karla IV. Byla to
opravdu náhoda, vůbec jsem netušil, že
se blíží takto důležité výročí,“ zavzpomínal Popelka.
Karla IV. nakonec v podchodu ještě
doplnila kresba pověsti o vzniku Karlových Varů a z dříve šedivého betonového koridoru se stalo jedno z nejfotografovanějších karlovarských míst. A milovníci Popelkových prací to odtud
mají blízko i k dalším kresbám, ledňáčkovi zdobícímu nedaleké garáže, či stylově vyzdobeným veřejným záchodkům. Před třemi lety se sprejer nechal
slyšet, že by se chtěl svými kresbami ži-

Nová velkoplošná malba na fasádě objektu v budovaném sportovním areálu u karlovarské střední pedagogické školy.
FOTO 2 x | VÁCLAV ŠLAUF
vit. „Už jsem v té realitě byl. Dva roky
jsem se tím živil, ale nyní nastupuji ještě do své civilní práce. Jde spíše o jistotu, protože malování je jako každé podnikání. Mluvím hlavně o sezonnosti, i
když nyní mám stále pořád hodně práce
a další případný zákazník musí počítat s
téměř dvouměsíční čekací lhůtou,“ poznamenal.
Po třech letech tvorby v Karlových
Varech se zná téměř se všemi strážníky.

Už ho ani nekontrolují, vědí, že v ulicích působí legálně. Loňská zakázka
v nedalekém Ostrově byla ale jiná.
„Tam mě neznají, a tak jsem se seznámil snad se všemi strážníky z Ostrova,“
pousmál se Real143. A jak jeho přezdívka vznikla? „Slovo Real mi připomíná,
že se musím soustředit na realitu. Jsem
snílek, takže mi to slovo pomáhá. A 143
je datum narození mě a bývalého parťáka Milana,“ vysvětlil.
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U arabských šejků vystřílel titul
Hradecký policista
Miroslav Zapletal je
ve sportovní dynamické
střelbě nejlepší na světě.
Nedávno vyhrál
šampionát v Abú Dhabí.

užívajících třeba pohyb během střelby,
pohyblivé cíle, vícenásobné cíle a variabilitu řešení střeleckých situací,“ vysvětluje Miroslav Zapletal.
Na mistrovství světa byly pouze dvě
statické situace. „Šlo o střelbu jednou
rukou, silnou i slabou. Prověřilo to tedy
všestrannost všech střelců. Sedělo se na
motorce a střílelo se silnější rukou a druhou – slabší – jste se museli držet řídítek. Další situace se střílela slabou rukou také z místa za stolem na větší vzdálenost. Ostatní situace byly dynamičtější, hodně se běhalo,“ popisuje světový
šampion, jenž pracuje jako instruktor
střelecké přípravy u zásahové jednotky
policie.
Sportovní dynamické střelbě se věnuje 10 let. „Začínal jsem asi jako každý,
nejdříve nějakou mířenkou. Postupně
jsem začal jezdit na závody. Pak za
mnou přišel kamarád, jestli bych nechtěl zkusit tehdy ještě IPSC, dnes sportovní dynamickou střelbu. Tak jsem to
zkusil a zůstal u toho. Strašně vás to pohltí a především hodně posune ve střeleckých dovednostech a schopnostech,
od manipulace a pohybu se zbraní až po
samotnou střelbu,“ přiznává muž, který
v roce 1994 nastoupil na policejní školu
v Brně a necelé dva roky pracoval u hlídkové policie v Hradci Králové.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
KATEŘINA VANÍČKOVÁ
ČR | Titulem mistra světa ve sportovní
dynamické střelbě se může pyšnit člen
královéhradecké zásahové jednotky a instruktor střelecké přípravy Miroslav Zapletal. Nejcennější kov si přivezl ze
šampionátu v Abú Dhabí, kde za sebou
nechal skoro dvě stovky soupeřů. Sám
přiznává, že takový úspěch nečekal.
Avšak věděl, do čeho jde. „Disciplínu
znám, takže jsem se na to připravoval.
Před závodem se mohu jen domnívat,
že zastřílím bez chyby,“ říká skromně
novopečený mistr světa v dynamické
střelbě.

Střílel také z motorky
Z České republiky vyrazilo do Spojených arabských emirátů šest střelců,
všichni z řad policie. Hradecký policista po svém výkonu tušil, že to zvládl velice dobře. „Byl jsem se svým výsledkem v podstatě spokojen. Pak došlo na
zveřejňování výsledků a zjišťoval jsem,
že soupeři udělali chyby, ale já ne. Začal jsem si říkat, že by to mohlo vyjít,“
vybavuje si pocity ze šampionátu.
Sportovní dynamická střelba je nejrychleji rostoucím střeleckým sportem
na světě. Tato moderní disciplína se provozuje ve více než stovce zemí. „V podstatě jde o propojení střeleckých schopností a dovedností s rychlostí, přesností
a silou, a to ve střeleckých situacích vy-

Češi patří k nejlepším

Mezi terči se Miroslav Zapletal pohybuje jako ryba ve vodě. Je novopečeným mistrem světa ve sportovní dynamické střelbě.
FOTO | MARTIN VESELÝ

Přestože v České republice sportovní
dynamická střelba zatím není příliš známou a rozšířenou disciplínou, tuzemští
reprezentanti patří k absolutní světové
špičce. Na minulém mistrovství světa
česká výprava skončila na třetím místě
hned za Rusy a Američany. „Dokonce
naše republika patří k pořadatelům jednoho z největších závodů. Každý rok
probíhá tříkolová série po celém světě.
Minulý rok to bylo v Česku, Thajsku a
Norsku. Střelnici na takové závody
máme v Hodoníně u Znojma, ta má dostatečnou kapacitu,“ uzavírá Zapletal.

Návrat open air festivalu do Trutnova není vůbec jistý
ČR | Přestože pořadatelé proslulého festivalu TrutnOff úspěšně požádali o pronájem areálu Bojiště, není jisté, zda o
srpnový návrat do Trutnova vůbec stojí.
Radnice udělala vstřícné gesto, avšak organizátoři se netají, že vyjednávají i s jinými městy. „Pořadatelé festivalu si zarezervovali areál na tři týdny v srpnu.
Rada to schválila, protože my s tím problém nemáme. Ale jestli si myslí, že si
napevno zabukují termín a pak festival
neudělají, budou mít velký problém,“
upozorňuje starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS). I přes schválení žádosti o třítýdenní pronájem Bojiště pořadatelé festivalu stále jasně neřekli, zda nabídku, o
kterou sami prosili, berou. Koketují s

myšlenkou akci přesunout jinam. „Bojiště je jedna ze zvažovaných možností. Nedávno jsme shodou okolností byli na jedno z takových míst pozváni k jednání,“
říká Martin Věchet, zakladatel festivalu,
který se na Bojišti naposledy konal v
roce 2016. Vloni jej organizátoři chtěli
přestěhovat do Mladých Buků, narazili
však na odpor radnice i místních a ze záměru sami vycouvali. Martin Věchet se
už dříve nechal slyšet, že ve věci přesunu festivalu jsou ve hře města z Pardubicka, Hradecka, Jičína, Prahy a také z
(zál)
jižní či severní Moravy.
Zakladatele festivalu Martina Věcheta kdysi podpořil i Václav Havel.

FOTO | ONDŘEJ LITTERA
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Česká republika

Palachův dům je stále prázdný
Národní muzeum minou
dvě velká výročí – 50 let
od srpna 1968 i od
upálení Jana Palacha.
Stavba jeho památníku
dosud nezačala.
VIKTOR VOTRUBA
ČR | Černá hrana zla měla již touto dobou protínat malý rodinný dům ve Všetatech. Mělo jít o připomínku individuální
konfrontace Jana Palacha s vnějším
zlem. Ve zmiňovaném domku mladý Palach vyrůstal a ráno 16. ledna roku 1969
z něj také odjel do Prahy, aby se tam na
Václavském náměstí upálil. Akci provedl s úmyslem vyburcovat lidi z letargie
po okupaci Československa.
„Zde žil a odtud za svobodu českého
národa na smrt odešel Jan Palach.“ Tato
stručná věta na pamětní desce je dosud
tím jediným, co na domě ve Všetatech
život a čin vzdoru dvacetiletého studenta připomíná.
Přitom ještě před rokem se zdálo, že
v šedivém domečku v malém městysi
na Mělnicku bude už touto dobou dokončována expozice Památníku Jana Palacha. Slavnostně otevřen měl být letos
v srpnu, na 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Palachův památník však toto výročí
mine. Na domě ještě nezačaly ani stavební práce, natož aby se zde připravovala expozice. Zdržení je bohužel tak
velké, že otevřeného památníku se nedočká ani druhé velké výročí v lednu příštího roku, kdy si budeme připomínat
50 let od Palachova upálení.

Hlavně, že památník bude
„Zdržení mě netěší, je to nepříjemné,
ale podstatné je, aby památník vznikl
a byl udělán kvalitně. Aby to byl důstojný památník Jana Palacha,“ sdělil generální ředitel Národního muzea Michal
Lukeš. Předprojektová a projektová příprava památníku se podle něj ukázala

„

S architekty
jsme hledali
kompromis, abychom
se vešli do stanovených
22 milionů korun,“ říká
generální ředitel
Národního muzea.
časově náročnější, než Národní muzeum předpokládalo. Navíc se prý dlouho debatovalo s architekty pražské architektonické kanceláře MCA atelier,
jak realizovat jejich vítězný návrh, aniž

Na gymnazijním snímku je Jan Palach první zleva v horní řadě. Vpravo je vítězný koncept Památníku
J. Palacha od architektů Miroslava
Cikána a Pavly Melkové z MCA atelier.
FOTO | ARCHIV GYMNÁZIUM
J. P. MĚLNÍK, VIZUALIZACE MCA ATELIER

by muselo dojít k radikálnímu navýšení
nákladů. „Hledali jsme kompromis, abychom se vešli do stanovených 22 milionů korun,“ uvedl Lukeš. Národní muzeum v současné době dokončuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby. „Pokud bude mít
tendr standardní průběh, bude stavba zahájena v květnu 2018 a dokončena v
květnu 2019. Na stavbu budou navazovat práce na instalaci expozice, která by
měla být hotova v červenci 2019. Slavnostní otevření památníku plánuje Národní muzeum na srpen 2019,“ uvedla
mluvčí muzea Kristina Kvapilová.
S myšlenkou vybudovat muzeum
v domě Jana Palacha ve Všetatech přišel
v roce 2011 pražský grafik Jan Poukar
se svým spolkem Národ pohasl. Úspěch
slavil koncem roku 2013, kdy poslanci
odhlasovali navýšení rozpočtu Ministerstva kultury o šest milionů korun na vykoupení chátrajícího rodinného domu
a vytvoření muzea. Návrh na financování tohoto projektu přednesl tehdejší poslanec za TOP 09 František Laudát.
„Samozřejmě jsem tehdy nečekal, že
to bude trvat přes pět let, než památník
vznikne, přesto jsem spokojený. Chtěl
jsem, aby stát dům vykoupil a něco
s ním udělal, což se stalo. Jestliže si
toho domku nikdo nevšímal 25 let, tak
počkat si rok až dva navíc není zase tak
podstatné. Důležité je, že projekt běží,
Národní muzeum si to vzalo za své a památník bude,“ řekl Laudát, který shodou okolností dnes pro Národní mu-

zeum pracuje, ale památník nemá na starost. Laudát také připomněl, že zhruba
rok trvalo jen vykoupení domu, neboť
jedním z jeho majitelů byla osoba s omezenou svéprávností, prodej tedy musel
zkoumat soud.
K dalšímu zdržení pak došlo v momentě, kdy poradní komise ministra kultury, v níž zasedl například architekt Josef Pleskot, historik Petr Blažek nebo
výtvarník Vladimir 518, rozhodla o
tom, že by nemělo zůstat u prosté rekonstrukce domu, ale památník by měl být
pojat mnohem odvážněji. Tak, aby přitáhl veřejnost.

O podobě rozhodla soutěž
Na památník byla vypsána veřejná projektová architektonicko-umělecká soutěž, v níž se utkalo celkem 31 návrhů.
Vítězi se v roce 2016 stali architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA
atelieru. Jejich návrhu dominuje černá
masivní „hrana zla“ procházející svým

ostřím rodinným domem, jehož okna
jsou zatemněna pancéřovými deskami
s malými průhledy připomínajícími
kukátka do vězeňské cely. Z původního
vybavení domu se prakticky nic nedochovalo, pietní podobu stavby proto její
autoři vyloučili. Expozice má působit
na emoce návštěvníků.
„Dům zbavíme příček i podlah. Nemá
smysl s pietou zachovávat stávající dispozice, protože vnitřek domu je úplně
jiný, než když tam žil Jan Palach,“ upozornila již dříve architektka Pavla Melková. Součástí památníku bude i stavba
přilehlého nového pavilonu s výstavní či
konferenční síní a zázemím.
Sochař Olbram Zoubek 19. ledna
1969 sejmul posmrtnou masku
zesnulému Janu Palachovi.
Její odlitek nechal vystavit
u Národního muzea poblíž
místa Palachova činu.
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Proti proudu: z Německa míří
bojovat o záchranu v české lize
Fotbalisté FC Vysočina
budou mít na jaře těžký
úkol – uhájit první ligu.
Vedení klubu proto
hledá posily. A jednou
z nich by měl být také
Němec Till Schumacher.
JAN SALICHOV
JIHLAVA | Vydal se sám proti proudu.
Zatímco většina českých fotbalistů sní
o možnosti zamířit do německé bundesligy a na západ od České republiky se
houfně vydávají hrát i do nižších soutěží, dvacetiletý německý obránce Till
Schumacher se naopak pokusí prorazit
v posledním týmu české HET ligy. Někdejší kapitán mistrovské juniorky Borussie Dortmund se v tomto týdnu dohodl na 2,5leté smlouvě s Jihlavou.
„Nemohu se dočkat, až konečně obuju kopačky a nastoupím k ligovému
utkání na stadionu FC Vysočina,“ uvedl
Schumacher, který za Vysočinu už odehrál několik přípravných střetnutí.
„Jsem velmi zvědavý, jaké odlišnosti nabídnou ligové zápasy a jaký je v Česku
zájem fanoušků o fotbal.“
Na příchodu levého beka měl velký
podíl nový trenér FC Vysočina Martin
Svědík.
„Dokázal na hráče přijít a přivést
ho,“ ocenil kouče ředitel FC Vysočina
Jan Staněk, podle kterého Schumacher
upoutal pozornost od první chvíle. „Viděli jsme, že odehrál dobrý přípravný
zápas za druholigové Pardubice proti
Brnu. Dostali jsme možnost ho otestovat a od okamžiku, kdy tady poprvé
hrál, jsme věděli, že chceme tento
transfer dotáhnout.“

Typická německá povaha
Schumacher nabízí na české podmínky
netradiční atributy. „Je to mladý hráč,
který má určitě velký potenciál. Je zajímavý, takových obránců v české lize
moc neběhá,“ je přesvědčen Staněk.
„Prokázal, že bude platným hráčem,“
je přesvědčen Svědík. „Je to německá
povaha se vším všudy. Velmi pozitivní
do kabiny a na hřiště: jak svou kvalitou,
tak ochotou pracovat,“ pokračuje jihlavský trenér.
Ten u Schumachera oceňuje především defenzivní vlastnosti. „Je velice
dobrý v práci jeden na jednoho. I když
má subtilní postavu, dokáže si v soubojích poradit. Výborně brání, žádný balon nedá zadarmo. Aby ho odkopl zbůh-

Německý obránce Till Schumacher se zatím představil v jihlavském dresu pouze v přípravě. Už se prý ale nemůže
dočkat, až poprvé nastoupí také do ligového utkání.
FOTO | PETR LEMBERK

DOSAVADNÍ ZMĚNY V KÁDRU FC VYSOČINA
Odchody

Aktuální hráčský kádr

Jan Hanuš (Jablonec), Lukáš Kryštůfek
(Brno), Antonín Rosa (konec kariéry), Jan
Záviška (Bohemians 1905 Praha, hostování)

Brankáři: Marek Kolář, Matej Rakovan,
Roman Valeš

Roman Valeš (Jablonec, hostování),
Vladislav Levin (Mladá Boleslav), Kamso
Mara (Vlašim, hostování), Marek Opluštil
(Olymp Praha, konec hostování), Petr
Buchta (Bohemians 1905 Praha, hostování),
Till Schumacher (Borussia Dortmund)
S týmem se připravují
Daniel Turyna a Milan Nový (oba Sparta
Praha)

Obránci: Petr Buchta, Ivan Dumjovič,
Miroslav Keresteš, Jiří Krejčí, Milan Mišůn,
Martin Nový, Michal Pecháček, Till
Schumacher, Petr Tlustý
Záložníci: Nikolas Daníček, Jakub Fulnek,
Vladislav Levin, Kamso Mara, Petr Nerad,
Filip Novotný, Marin Popovič, Tomáš
Smejkal, David Štěpánek, Jozef Urblík,
Lukáš Vaculík, Lukáš Zoubele
Útočníci: Pavel Dvořák, Davis Ikaunieks, Jiří
Klíma, Matúš Marcin, Amir Mašič, Michael
Rabušic, Daniel Turyna

darma, to už musí být opravdu pod tlakem. A i tak to má nějakou hlavu
a patu,“ všiml si Svědík. Navíc se umí
zapojit také do útoku. „Má návyky
a ochotu pracovat směrem nahoru. Je to
velmi chytrý hráč, nabízí neustálou podporu po lajně.“
Šikovný mladík neměl problém ani
se zapojením se do jihlavského týmu.
„Je mi jasné, že to pro spoluhráče není

jednoduché, když do týmu přijde někdo, kdo mluví jiným jazykem. Byl jsem
ale příjemně překvapený, jak dobře mě
kluci přijali a jak jsou vstřícní a snaží
se mi pomoci,“ pochvaluje si Schumacher.
„Němčina může být pro některé komunikační bariérou, ale někteří kluci
umí anglicky a domluví se,“ všiml si
Svědík. „Do kabiny se tak zapojil velice

Příchody

rychle, i díky své pozitivní náladě. Navíc myslím, že i ostatní kluci vidí na
hřišti, že pro mužstvo může být přínosem.“
Schumacher však nespoléhá pouze
na angličtinu. „S Kamsou Mara mohu
hovořit francouzsky, s Nikolasem Daníčkem se dostanu i ke své mateřštině.
Každý den se ale snažím pracovat na
své češtině,“ prozradil Schumacher.
„Ve volném čase studuji a pochytávám
nová slova.“

Příklady (po)táhnou?
Podle Staňka by se Schumacher mohl
stát dobrým příkladem pro další německé fotbalisty, kteří nemají možnost hrát
nejvyšší soutěž.
„V Dortmundu se dostal do nekomfortní situaci, protože na jeho post bylo
hodně hráčů. Důsledkem shody okolností byl až několikátý levý bek Borussie,“ říká Staněk. „A než aby hrál druhou třetí bundesligu, rozhodl se jít touto
cestou: zkusit první ligu v Česku,“ pokračuje ředitel jihlavského klubu.
„Chtěl se dostat do soutěže, která je sledovaná, je pod nějakým mediálním zájmem. A třeba do budoucna mu pomůže
dostat se někam docela jinam.“
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Jedenačtyřicet
profesorů o zdraví.
Ve vydání Téma
ČR | Být lékařem je prestižní. A třebaže
český zdravotnický systém je podfinancovaný a v nemocnicích je stále více
personálu ze zahraničí, protože doktoři
a sestřičky odcházejí do zahraničí
(podle České lékařské komory by nemocnice potřebovaly přijmout kolem
3000 lékařů), české zdravotnictví si udržuje vysokou úroveň. A to zejména
díky nasazení kvalitních lidí. Nemusí to
tak být i nadále. „Zásadním úkolem je
zlepšit finanční ohodnocení zejména
zdravotních sester tak, aby byla jejich
mzda úměrná náročnosti i délce vzdělávání a péči, které poskytují našim nemocným. Pokud k tomuto nedojde,
jsem přesvědčen, že hrozí další uzavírání lůžek,“ tvrdí profesor Jan Pirk, přednosta kardiocentra IKEM Praha.
Co trápí významné kapacity naší medicíny?
Čtěte velkou
anketu jedenačtyřiceti
profesorů v
pátečním vydání týdeníku Téma.

www.5plus2.cz

Pomeje nemá hrtan ani hlasivky
ČR | Herec Jiří Pomeje (53 let) prodělal
před několika dny náročnou operaci hrtanu a hlasivek. Momentálně je jeho
stav bez vážných komplikací. Rekonvalescence po náročném onkologickém zákroku bude dlouhá. Pro Pomejeho ženu
Andreu (29 let) se nemocnice na několik týdnů a možná i měsíců stane druhým domovem.
„Pooperační stav pacienta je adekvátní náročnosti výkonu. V průběhu víkendu nenastaly žádné mimořádné komplikace,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí
Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Jiří Pomeje operaci zvanou totální laryngektomie, při níž pacientovi odeberou hrtan i hlasivky, nejdřív odmítal. Nakonec se zákrokem souhlasil. „Jirka se
tomu do poslední chvíle bránil. Všichni
jsme doufali, že svůj názor změní. Nikdo ho však nepřemlouval,“ řekla ještě
před operací Andrea Pomeje.
Herce aktuálně čeká dlouhá rekonvalescence v nemocnici, kdy po převezení
z pooperačního pokoje bude přeložen
na standardní lůžko. Zde by měly být
denně prováděny převazy tracheostomické kanyly, takzvaného slavíka. Do
týdne by se po operaci měly odstranit
drény i stehy. Zhruba po dvou týdnech
by mohl dostat sklenici vody a postupně
přecházet nejdřív na tekutou a pak na tu-

Herec a producent Jiří Pomeje a jeho manželka Andrea vloni na podzim ještě před náročným onkologickým zákrokem.
FOTO | HERMINAPRESS
hou stravu. Andrea Pomeje teď plní roli
hlavy rodiny a mimo starost o dceru a
nemocného manžela musí vydělávat na
složenky. Krátce po náročné operaci
proto musela jet na smluvená vystoupení. Fanoušci na sociální síti ji prý chápou a podporují.
Přestože Andrea coby dýdžejka sklízí

úspěchy v zahraničí a hraje například v
Polsku, Chorvatsku, Řecku, Mexiku či
Thajsku, vzhledem k nemoci manžela
se nyní pracovně zdržuje jen v Čechách. Rakovinu Pomejemu diagnostikovali v dubnu 2017. I přes ozařování a
hladovění se nádoru nezbavil. Nakonec
souhlasil s totální laryngektomií. (fik)

Třebíčsko
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„Byl jsem hrozně nervózní“

Hlavní kouč FC Vysočina dal poprvé šanci šestnáctiletému Pavlu Mikuškovi. A ten jeho důvěru nezklamal
JAN SALICHOV
TŘEBÍČ | Když mu minulý týden v pondělí, po tréninku juniorky FC Vysočina,
trenér jihlavské U19 Kamil Průša oznámil, že se druhý den má zapojit do přípravy prvoligového áčka, podlomila
se mu kolena.
„Byl jsem hrozně nervózní,“ připouští šestnáctiletý stoper Pavel Mikuška.
„Na tréninku jsem nevěděl, do čeho jdu.
Ale kluci mi pomohli a časem to bylo
čím dál lepší.“
Talentovaný obránce poté dostal
skvělou příležitost ukázat své kvality.
Trenér FC Vysočina Martin Svědík jej
zařadil do nominace pro dvojzápas
s Českými Budějovicemi. A aby pro něj
skok mezi dospělé nebyl tak složitý, postavil vedle něj ostříleného borce Jiřího
Krejčího.
„Když takhle mladý jako já má vedle
sebe někoho zkušeného, kdo mu poradí,
je to super,“ pochvaloval si Mikuška.
„Bylo výborné s ním hrát, vždycky si
mě posunul, kam potřeboval. A já jsem
si to s ním hrozně užil.“

Protože odchovanec SK Fotbalová
škola Třebíč kouče jihlavského A-týmu
zaujal, dostal další příležitost. Před týdnem naskočil do závěrečného utkání
FC Vysočina v rámci zimní Tipsport
ligy proti Liberci.
„Byl to hrozně těžký zápas, něco jiného než s Budějovicemi,“ líčil Mikuška.
„Spíš jsme bránili, byli trpěliví. Postupem času přišly chyby Liberce, naše
rychlé brejky a my jsme otočili výsledek,“ zmínil Mikuška velký obrat Jihlavy z 0:1 na 4:1.

Pochvalu si užíval

Šestnáctiletý stoper Pavel Mikuška má za sebou premiéru v
A-týmu FC Vysočina. Dočkal se pochvaly od kouče. FOTO | P. LEMBERK

Podobný výsledek v duelu po podzimu
čtvrtého Liberce se šestnáctou Jihlavou
zřejmě nečekal nikdo!
„Před zápasem jsme to takhle nebrali,
chtěli jsme hrát zezadu, na co nejméně
inkasovaných gólů. A naopak co nejvíce branek dát,“ prozradil Mikuška jednoduchý recept. „Ale asi bychom nevěřili, že to může dopadnout až takhle,“
přiznal.
Svědík si výkon mladého hráče

v obou střetnutích pochvaloval. „Na
svůj věk odehrál velmi solidní utkání.
Ukázal, že pokud na sobě bude dál pracovat, tak s ním můžeme do budoucna
počítat,“ tvrdil Svědík po duel s Jihočechy. A pochvalu pro nováčka přidal i po
bitvě se Slovanem. „Ten kluk má něco
v sobě a se zápasem si bravurně poradil.
Určitě s ním počítám na další utkání,“
uvedl.
„Pochvala od takového trenéra, jako
je pan Svědík, je velká motivace. Hrozně si toho vážím,“ těšila koučova slova
Mikušku. „Ale stále je to začátek cesty.
Budu makat dál a budu rád za každou
příležitost. Vážím si každého zápasu či
tréninku s áčkem.“
Že by se šikovnému mladíkovi z takové důvěry najednou zatočila hlava, to
prý rozhodně nehrozí.
„Spíš to beru s respektem, chtěli si
mě vyzkoušet,“ uvědomuje si. „Neberu
to tak, že bych byl v šestnácti nějaká
hvězda. Chci si to prostě užít a podat co
nejlepší výkon. Zahrát si s klukama
z áčka, to se vám nestane každý den,“
doplnil.

INZERCE

Lednove slevy
a trojsklo
bez priplatku

Okna a dveře Slovaktual
jsou v zimě nejvýhodnější!
Zvýhodněné ceny a trojsklo bez příplatku platí
na plastová okna PASIV, plastové posuvné dveře HST 76, HST 88
a na hliníkové posuvné dveře HST 77HI, 77SL v barvě nebo v laminaci.
www.slovaktual.cz/akce

Akce platí do 31. 1. 2018.

