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V dílně si staví letadlo

Trojice nadšenců buduje letecký simulátor z kokpitu dopravního letadla DC-9
KRAJ

Co nového čeká lidi
v Libereckém kraji? Příloha
Obce a města
...strany 15 až 18

HVĚZDY A CHARITA

Slavní pomohli opuštěným
dětem. Nejvíc vydělaly
Kubelková a Kvitová ...strana 6

Světový unikát vzniká ve Vratislavicích. Simulátor z vyřazeného kokpitu letadla DC-9 nikde jinde neexistuje. Stroj
přitom létal nad Spojenými státy ještě v roce 2010. Na snímku autor projektu Petr Bílý.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
TOMÁŠ LÁNSKÝ
VRATISLAVICE N. N. | Ve Vratislavicích nad Nisou, domově konstruktéra Ferdinanda Porsche, se začal rodit z vyřazeného dopravního letadla DC-9 speciální
letecký simulátor, který má šanci stát se
také světově proslulým. Představte si, že
vám na zahradu přivezou vyřazené dopravní letadlo a vy se rozhodnete ho
vzkřísit z mrtvých. V hale bývalého Intexu, kde simulátor staví, si s námi povídal
jeden ze tří hlavních aktérů unikátního
projektu, Vratislavičák Petr Bílý.

Jako malý jsem létal na leteckém simulátoru na počítači. Zde jsem byl však jen já
a počítač. V srpnu 2006 jsem se s mým
počítačovým simulátorem připojil do virtuálního online leteckého světa, kde vás
řídí živí letoví dispečeři - celosvětová síť
VATSIM. Zde jsem do dnešního dne nalétal kolem tisíce hodin. Následovalo reálné létání se sportovními letadly a touha pilotovat opravdové dopravní letadlo. V tu
chvíli (v roce 2012) jsem se rozhodl pro
přestavbu reálného kokpitu. Původně
jsem chtěl rekonstruovat Boeing 737, ale
ten nebyl k mání.

Koho a kdy vlastně napadlo, že koupíte kokpit dopravního letadla?

Jak se taková věc vůbec shání? Na
aukru jistě těžko. Podléhá koupě

komponentů letadla nějakým omezením?
Kamarád a spoluautor našeho díla Pavel
Brodský mi jednoho dne přeposlal odkaz
na internetovou stránku, kde někdo z Kanady prodává vyřazený kokpit, oddělený
od trupu dopravního letounu McDonnell
Douglas DC-9. Byl plný budíků, což mě
zaskočilo, protože Boeing 737, který
jsem chtěl, má jen několik velkých obrazovek a minimum budíků. Netrvalo dlouho a přemluvil mě. Začalo nelehké e-mailové tříměsíční vyjednávání s majitelem.
Vzhledem k úmyslnému poškození důležitých částí kokpitu jsem vlastně koupil
haldu hliníkového šrotu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

ODRAZ ČESKÝCH LVŮ

Filmovým cenám kraloval
snímek s neherci Cesta ven.
Nebylo to poprvé
...strana 7

ČECHOSLOVÁCI VE VESMÍRU

Dodnes nevím, proč jsem
neletěl já, říká Remkův „stín“
Oldřich Pelčák
...strany 8 a 9

2 27. února 2015

Liberecko

Zobněte si syrovou palačinku
Cizokrajné chutě,
moderní káva a syrové
palačinky. V Liberci
vznikají alternativní
podniky.

a francouzská vína či stále oblíbenější
cidery nebo Club Maté. Specialitou
jsou sladké zákusky a slané koláče od libereckých Hairy Bakers. „Jsou to mladí
pekaři, kteří mají to správné nadšení,"
dodává Prokop.
Suroviny opracované do teploty
42 °C, žádné maso, mléko ani vajíčka.
Přesto však jídla jako cuketové špagety
s krémovou česnekovou omáčkou, tatarský karbanátek s paprikovým dipem či
banánové palačinky s citronovým krémem a čokoládovou polevou. To vše
chystá nově připravovaná restaurace bistRAWveg v Plaze. „Jedná se o zdravou
stravu, kterou chceme lidem nabídnout
jako zpestření stávajícího jídelníčku,
ukázat jim, že RAW produkty jsou zdravé, chutné, syté a člověk po nich není
unavený,“ říká majitel Stanislav Petříček. V čase snídaní a obědů si budou zákazníci objednávat u pultu. Od 16 hodin
se bistRAWveg stane klasickou restaurací s obsluhou.

5plus2
■ TÉMA
JAN PEŠEK
LIBEREC | Gastronomická revoluce zasáhla Liberec. Už dnes se dá najíst a napít v netradičním prostředí, například v
bistru foodblogerky, či v kavárně ve
starém kině a do budoucna i v restauraci
syrových jídel.

Z blogu do bistra
Mikyna v kuchyni. To není omyl, ale foodblog mladého páru Kristýny Sorokové a Ondřeje Láfa. Ti si začátkem roku
otevřeli v liberecké ulici 5. května bistro, které už na první pohled připomíná
kavárničky v Provence.
„V Liberci nám chyběl podnik, kam
by člověk přišel na vegetariánský oběd,
ale ne po vzoru jídelny. Chceme nabízet
kvalitní jídla, zároveň zachovat ráz kavárny,“ říká Soroková. Ve svém bistru
nabízí i denní menu, které se skládá z vegetariánských a veganských pokrmů.
Příchozí si mohou vybrat například celerový krém s citronem, pečené sladké
brambory plněné hummusem či salát z
dýně s červenou quinoou. Podle Sorokové právě neznalost některých přísad či
kombinací chutí doteď mnoho lidí odrazovala. „I věci, které vypadají na jednu
stranu jednoduše, se dají dělat jinak. Nabízeli jsme domácí žemlové knedlíky s
houbovým ragú a citronovou kůrou a
spoustě lidem to přišlo zvláštní.“

Alternativní
podniky v Liberci
Kristýna Soroková (na snímku) připravuje jídla pro vegetariány a vegany. „I
věci, které vypadají jednoduše, se dají dělat jinak,“ tvrdí.
FOTO | J. PEŠEK
Milovníci sladkého se stěhují do bistra na domácí dorty a kávu, která se připravuje na plně ručním kávovaru z roku
1972.

Na kávu do kina
Kdo si pamatuje poslední roky skomírajícího kina Varšava, asi by se divil. Zrekonstruované foyer září novým nátěrem, prostor projasňují zakázkové lustry. Celé kavárně dominuje mocný barový pult a na něm kávovar od španělské-

ho výrobce. „Bereme kávu od pražské
pražírny Doubleshot, dle mě nejlepší
české pražírny světového formátu. Vybral jsem ji jednoduše, prostě mám jejich kávu nejradši,“ říká provozovatel
kavárny Kino Káva Tomáš Prokop.
Ve svém podniku připravuje i stále
modernější filtrovanou kávu. „Je to ideální varianta, když chce člověk hodně
dobré kávy. Je to skvělá alternativa k nápojům na bázi espressa,“ říká.
Kromě kávových nápojů podává i
pivo z varnsdorfského pivovaru, česká

Mikyna Coffee and Food Point
Vegetariánské a veganské bistro.
Dorty, koláče, polévky. Domácí
limonády a kávové nápoje.
Ulice 5. května
Kino Káva (Varšava)
Kavárna ve foyer bývalého kina.
Kvalitní káva, sladké i slané koláče
od Hairy Bakers, domácí panini.
Frýdlantská ulice
bistRAWveg
Pokrmy z tepelně
neopracovaných surovin. Bez
použití masa, mléka a vajec.
Kombinace rychlého bistra
a posezení. Od 1. dubna 2015 v NG
Plaza v Palachově ulici.

ANKETA
Co říkáte na nové netradiční podniky v Liberci? Navštěvujete je?
Tobiáš Hrabec,
student architektury

Chtěl bych navštívit
bistro u Mikyny. Hlavním faktorem je prostředí, ale i dobrá káva.
Především to tam dělají lidé, o kterých
vím, co jsou zač a líbí se mi jejich práce.
Také už jsem navštívil Varšavu, tam je
to samozřejmě skvělý.

Michaela Bernartová,
vedoucí telefonního
centra v bance

Mám ráda něco nového, netradičního. O kavárně ve Varšavě jsem
četla a určitě bych se tam chtěla podívat,
ta představa se mi zamlouvá. Chodím do
vegetariánské Anandy, určitě navštívím i
chystané RAW bistro.

Jiří Jurenka,
student VŠ

Stále jsem naložený v
Kavárně Bez konceptu, protože je u školy a
dobře se tam pracuje.
Varšava je po rekonstrukci dost nezvyklá. Nedávno jsem se tam stavil a přišlo
mi vtipné, když jsem tam místo studentů našel postarší dámy.

Klára Rozmarová,
pracovník ve zdravotnictví

Bydlím tu týden, ale
bistro u Mikyny zní lákavě. Na facebooku
jsem koukala i na stránky kavárny ve Varšavě a vypadá to kouzelně. Jsem kávový typ, když mi někde
nabídnou turka a překapávané, tak si nevyberu, proto vítám širší nabídku.
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V dílně si staví dopravní letadlo
Spolupracujete s nějakými organizacemi, které vám pomáhají?
Protože vyvíjíme světový unikát, musíme spolupracovat s řadou odborníků z
nejrůznějších oborů a koutů světa. Namátkou: tlakové a podtlakové systémy,
mechanické převody, elektrické a elektronické systémy, vzduchotechnika,
osvětlení, promítání obrazu do polokoule. Tito odborníci či nadšenci nám
pomáhají naše myšlenky převádět do
praxe.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak jste kokpit dopravili do Vratislavic?
Bylo těžké najít někoho, kdo naloží
kus letadla do kontejneru, zaplatí na
místě původnímu majiteli, odveze na
zaoceánskou loď, která dopluje do
Hamburku, přiveze až do Vratislavic a
vyloží kokpit na dvůr. Trn z paty nám
vytrhla až společnost C.S. CARGO.
Co řekla vaše manželka, když jste jí
oznámil, že kupujete část dopravního letadla?
Myslím, že se pozastavila nad tím, že
není celé. Má z létání strach, tak jsem
ji ujistil, že toto již do reálného vzduchu nikdy nepoletí.
Letadlo máte přestěhované v hale
ve Vratislavicích. K čemu bude sloužit?
Celý projekt je především koníčkem tří
nadšenců, kteří chtějí vyrobit světový
unikát v oblasti leteckých simulátorů.
Až bude práce hotová, chceme však
naše dílo zpřístupnit pilotům ze sítě
VATSIM a odborné veřejnosti. Zejména bývalým pilotům a posádkám DC-9
z celého světa.
Víte, kolik práce na něm vás ještě
čeká a co všechno budete muset
opravit?
Co budeme ještě muset opravit a vyrobit, víme naprosto přesně. Je toho moc.
Nejtěžší část bude kopulovitá projekce
o průměru šest metrů s minimálně šesti
projektory. Kdy to všechno bude, záleží zejména na rychlosti třetího kolegy
Jindřicha Machalínka, který je dnes
hlavním mechanikem a svůj veškerý
(nikoli jen volný) čas tráví u kokpitu.
Kde se shánějí informace k rekonstrukci amerického letadla?
Měli jsme velké štěstí, že si našeho projektu všiml vysloužilý americký mechanik DC-9 (dokonce opravoval tu
naši) a poskytl nám velké množství papírové dokumentace. Bez té bychom nikdy nebyli schopni zprovoznit systémy přesně tak, jak fungovaly. Pokud si
nevíme rady, konzultujeme naše myšlenky s reálnými piloty a mechaniky
DC-9 po celém světě.
Dnes existují počítačové simulátory, tak nač vlastně stavět takový veliký?
Je to jako vidět vysněné auto na fotografii nebo se v něm projet. Když si
sednete do kokpitu, který byl vyroben
v roce 1969 a do roku 2010 nalétal
88 708 hodin, poznáte ten rozdíl okamžitě. Až se jednoho dne budou všechny systémy chovat naprosto reálně,
před vámi bude vzletová dráha, při pohledu do horního okénka uvidíte modré nebe a při otočení hlavy spatříte kříd-

Ředitel projektu Petr Bílý (vlevo) a hlavní mechanik Jindřich Machalínek tráví prací na simulátoru z vyřazeného kokpitu letadla už téměř dva roky. A
další dva roky jim bude trvat, než bude stroj hotový.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
lo, stěží uvěříte, že jste jenom v simulátoru.
Na svých webových stránkách
www.dc-9.eu píšete, že zprovozněním simulátoru DC–9 můžete přispět k objasnění leteckého neštěstí
v Praze Suchdole v roce 1975. Jak
toho chcete dosáhnout?
O této letecké nehodě existuje velmi
málo veřejných informací. Pokud budeme mít na našem území funkční simulátor, který v době nehody neexistoval,
budeme schopni celý let velmi věrně
nasimulovat. Doufám, že se díky simulátoru dostaneme k archivním záznamům a dokážeme potvrdit, či vyvrátit
některé teorie a třeba i pomoci podobným katastrofám předejít.
Kolik času na letadle denně trávíte
a kdy chcete simulátor dokončit?
Jindřich stráví stavbou simulátoru denně osmihodinovou pracovní dobu a čtyři hodiny z vlastního volného času. Je
naším hlavním tahounem. Pavel studuje vysokou školu v Praze a zároveň prochází výcvikem na řídícího letového
provozu. Proto v poslední době nemůže projektu DC-9 věnovat tolik času,
kolik by chtěl. Já sám strávím denně
2-3 hodiny věnované DC-9.
Nejde o levný koníček. Kolik taková záliba stojí? A vydělá si na sebe?
Je málo koníčků, které si na sebe vydělají. Simulátor stavíme především pro
radost, ale počítáme i s dlouhodobou finanční návratností. Cenu bohužel sdělit nemohu. Kdyby se ji dozvěděla
moje manželka, chtěla by koupit druhou raketu na tenis. (smích)

INZERCE

Kolik takových nadšenců jako vy v
ČR existuje? Je váš kokpit DC–9 jediný v ČR?
Nadšenců do simulovaného letectví
jsou v naší republice stovky, možná tisíce. Náš projekt je však jediný a to
nejen v ČR, ale i ve světě. Jeho unikátnost je ve způsobu připojení všech originálních dílů k počítačovému simulátoru. My originální přístroje nepředěláváme. Každému budíku simulujeme
jeho prostředí v dané fázi letu. Výškoměru podtlak, rychloměru rychlost
vzduchu, palivoměru elektrickou kapacitu, atp. Takový simulátor na světě neexistuje.
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Petr Jákl: Teď nastupuje Ghoul,
po něm přijde vojevůdce Žižka
Režisér Petr Jákl má za
sebou českou premiéru
filmového thrilleru Ghoul,
ta americká ho čeká
v březnu v Los Angeles.
Děsivý je nejen děj filmu,
ale strašidelné bylo už
jeho natáčení. „Celý štáb
ovládl strach,“ říká Jákl.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Po úspěchu s Kajínkem připravoval Petr Jákl temný thriller Ghoul několik let. Teď věří nejen v český, ale i světový úspěch. Šel mu naproti – film má americké producenty, je natočený v angličtině a hrají v něm zahraniční herci. I motiv
snímku má mezinárodní parametry.
Tvůrce totiž inspiroval ukrajinský kanibal Andrej Čikatilo, který zavraždil a částečně snědl desítky lidí. „Když se ponoříte do jeho mysli, objevíte něco temného
a tajemného, což je ideální kombinace
pro film,“ říká Jákl.
Nejdřív Kajínek, teď kanibal a vrah
Andrej Čikatilo. Dost jste přitvrdil…
U Kajínka mě fascinovalo, jak utekl
z vězení, zaujal mě jeho příběh. U Čikatila to bylo podobné, zase mě oslovil
jeho příběh. Kanibalismus je drsný,
hnusný, ale zajímavý.
Proč zrovna Čikatilo?
Když jsem vezl film Kajínek na festival
na Ukrajinu, dozvěděl jsem se o něm poprvé. Přemýšlel jsem, jak se něco takového mohlo stát a jak taková situace zrodí v člověku vražedné instinkty. Na
Ukrajinu jsem se pak kvůli Čikatilovi
vrátil. Když mi o něm tamní lidé vyprávěli, bylo to hodně zajímavé.
Po čase jste tam vyrazil přímo se štábem. Kde jste se pohybovali?
Točilo se v místech, kde se Čikatilo narodil. V mnoha vesnicích této oblasti
jsou celé rodiny Čikatilů. Někteří jsou
vzdálení příbuzní, ale většinou jde
o shodu jmen. Lidé na něj vzpomínají
bez emocí, spíš nechtějí mluvit. Odpovídají, že Čikatilo byl popraven v roce
1994, tak proč na to vzpomínat. Ta
země si zažila dost hrůz, kanibalismus,
výbuch Černobylu nebo teď válku. Lidé
tam žijí ze dne na den, přál bych každému, kdo si u nás stěžuje, aby tam jel.

Fascinují ho trestanci Petr Jákl se po filmu Kajínek nechal inspirovat ukrajinským kanibalem.
My se tady máme ve srovnání s Ukrajinou i ostatním světem velmi dobře.
Natáčeli jste prý i přímo v lesích,
kde Čikatilo vraždil.
Ano, i tam, kde docházelo ke kanibalismu. Šlo o to, aby na herce dýchla ta děsivá atmosféra.
A povedlo se, zapůsobilo to?
Dva herci jsou z Los Angeles, jedna herečka z Londýna. Najednou přiletí do Kyjeva, zima, pára od pusy, film podle skutečných událostí o kanibalismu a vraždách, do toho různá varování kvůli bezpečnosti na Ukrajině... Začali mít strach,
že jsou v nebezpečí, báli se. Když šli na
záchod, chodili ve dvou. V případě nočního natáčení musela být oblast uzavřená,
pořád se ptali, jak je to s ochrankou a jací
lidé jsou kolem. Do toho jsme denně přejížděli do rusko-ukrajinského pohraničí,
kde nám říkali, že kolem žijí vlci, medvědi a že tu není signál.
To musel být pro slabší povahy
opravdu horor v přímém přenosu.
Mrazilo i vás?
Já se hlavně děsil toho, abychom to dotočili. Tu hrůzyplnou atmosféru jsem
potřeboval dostat do filmu, do herců během natáčení. Když se netočilo, bylo mi

jedno, jestli se herci bojí. Filmu to prostředí určitě pomohlo. I já jsem nakonec
to napětí z okolí pociťoval.
Ale jako režisér jste musel vydržet.
No právě, jakmile režisér ukáže, že je
unavený, že nemůže, že se třeba bojí,
tak se zlomí všichni a začne to padat.
Třeba jsem točil v lese v noci několik
hodin sám. Všichni už se báli, kde jsem.

FILM GHOUL

Trojice filmařů se vydává na
Ukrajinu s cílem natočit unikátní
dokument o kanibalismu.
Nečekaně se jejich pátrání začíná
propojovat s příběhem jednoho
z nejzvrácenějších zločinců
novodobé historie Andreje Čikatila.
Ze záměru natočit dokument se
stává hrůzyplný boj o život.

FOTO | MICHAL SVÁČEK

Vzdal to při natáčení někdo?
Přišel za mnou jeden herec, že už je vyčerpaný, že nemůže dál. To se zrovna
natáčelo v dešti, trvalo to dlouho, teplota kolem nuly. V tu chvíli ten herec začal panikařit, ale nakonec jsem ho přesvědčil, že to zvládne.
I u sebe jste objevil nějakou temnou
stránku?
U sebe snad ještě ne. Já takového člověka, jako byl Čikatilo, nebo jeho činy nedokážu pochopit. Ale právě to mě fascinuje, snažím se o tom zjistit víc a nahlédnout na vše trochu jiným způsobem.
Kajínek, Čikatilo. Bojím se zeptat,
kdo bude příště.
Další příběh, který chci zfilmovat, bude
mládí Jana Žižky. Žižka je jedním ze sedmi nikdy neporažených vojevůdců všech
dob, mezi kterými je například Čingischán nebo Alexandr Veliký. Film nebude o husitských válkách, ale o raném
mládí Jana Žižky, kdy se spekuluje, že
byl lapka, nájemný žoldák, propojený s
politikou. Je to příběh o osudu člověka,
který hledá svou cestu a jde za svým cílem. Chci, aby bylo vše historicky správně, proto spolupracuji s uznávaným historikem profesorem Jaroslavem Čechurou,
a to už v podstatě dva a půl roku.

Česká republika
Ghoul jste připravovali čtyři roky
a natáčení jste dokonce tajili. Proč?
Měl jsem ambice Ghoula prodat do
Ameriky. Ale vůbec jsem netušil, zda
se to podaří, a kdybych se tím ještě chlubil, to už by bylo úplně špatně. Celý
štáb i herci byli vázáni mlčenlivostí pod
pokutou několika milionů. Známí i novináři se často ptali, co dělám, já pořád odpovídal, že si něco na Ukrajině obhlížím. Díky tomu nás také při natáčení nikdo neobtěžoval. V roce 2012 jsem film
dokončil a ukázal ho producentům
v Hollywoodu. A jim se ten český film
líbil. Tak začali spolupracovat, premiéra v Los Angeles bude 20. března.
Zřejmě je oslovilo i to, že je natočený dost nezvykle.
Zpočátku je divák uveden do reality světa Ukrajiny a vlastně dokumentu. Velmi
záhy se ale vše začne měnit, i když většina záběrů zůstává subjektivní kamerou,
tak se kompozičně mění z dokumentu
na film a pak se přidává zvukový design
a atmosférická hudba. Tak se divák postupně dostane do klasického filmu, ale
zůstane mu pocit reálnosti, což byl
záměr.
Pustíte thriller Ghoul někdy svým
dětem?
Někdy ano, ale tak za pár let. Až jim
bude patnáct.
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Čikatilo, lidojed z Ukrajiny
ČR | Andrej Romanovič Čikatilo, rodák z vesnice Jabločnoje na severu
Ukrajiny, byl sovětský sériový vrah
a kanibal, známý také jako rostovský
řezník, rudý nebo rostovský rozparovač. Mezi lety 1978 a 1990 zavraždil
nejméně 53 dětí a žen převážně v okolí Rostova. Většina z nich byla mladších 17 let. Části těl svých obětí jedl.
Narodil se 16. října 1936 po ukrajinském hladomoru, při kterém zemřelo
odhadem až sedm milionů lidí a během něhož docházelo ke kanibalismu.
„Rodiče mu řekli, že obětí kanibalismu byl i jeho bratr. V té době bylo na
Ukrajině usvědčeno asi dva a půl tisíce kanibalů,“ říká režisér Petr Jákl.
Čikatilův příběh ho inspiroval k natočení thrilleru Ghoul. Chtěl v něm co
nejvíc propojit realitu s filmovou fikcí, a tak musel načerpat maximum informací. „Tehdejší režim nechtěl připustit, že může existovat sériový vrah,
pedofil, možná i gay. Tak ho vlastně
i částečně kryli, dokonce ho chytili,
pak ale pro nedostatek důkazů pustili.
On díky tomu mohl vraždit daleko
déle,“ vysvětluje Jákl.

Andrej Čikatilo před soudem, který
ho poslal na smrt.
FOTO | ARCHIV
Čikatilo byl inteligentní a jednu
dobu dokonce pracoval jako učitel. Ze
školy byl však pro obtěžování studentů vyhozen. Poté se přestěhoval
a v roce 1978 došlo k první vraždě devítileté dívky. V oblasti se během dalších let začala objevovat mrtvá a zohavená těla žen a dětí.

Vyšetřovatel požadoval více lidí
a konzultaci s americkou FBI, to mu
ale tehdejší režim striktně zakázal. Vedení sovětské policie zakazovalo zveřejnění informací o případu, neboť by
tak přiznalo, že sérioví vrazi nejsou
jen v kapitalistických zemích.
Naposledy Čikatilo vraždil v roce
1990, kdy v lese zabil dvaadvacetiletou ženu. Když vycházel z lesa, zastavil ho policista v civilu. Vrah se vymlouval, že byl na houbách, v tašce si
přitom nesl uřezané prsy oběti. To
však policista nezjistil a nechal ho jít.
Zatčen byl až později a nakonec se
přiznal k vraždám 56 lidí. Zatímco ve
vazbě se choval slušně, při soudním
procesu se patrně snažil vyvolat dojem
blázna – ukazoval genitálie, zcela bez
souvislosti vykřikoval, že není homosexuál, tvrdil, že je těhotný a že kojí.
Byl odsouzen k trestu smrti. Prezident Boris Jelcin zamítl 4. ledna 1994
jeho žádost o milost a 14. února téhož
roku byl sériový vrah popraven střelou za pravé ucho. Čikatilova manželka dodnes tvrdí, že o zvěrstvech svého
muže neměla ani ponětí.
(jos)

INZERCE

EURO
REGION
TOUR
2015
Veletrh se řadí mezi největší regionální veletrhy cestovního ruchu v České republice, pořádají jej
ve spolupráci Liberecký kraj, statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec, Eurocentrum Jablonec n.N.,
Okresní hospodářská komora v Jablonci n.N. a společnost Sundisk.
Záštitu nad 15. ročníkem veletrhu převzali ministryně pro místní rozvoj, Ing. Karla Šlechtová, a hejtman
Libereckého kraje, Martin Půta.
Jedná se o jediný veletrh cestovního ruchu v Severních Čechách s mezinárodní účastí, zejména vysta-

19–21/3/2015
15. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
VÝSTAVIŠTĚ EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU
www.euroregiontour.cz / www.eurocentrumjablonec.cz
Otevírací doba: čt 10.00–18.00 / pá 10.00–18.00 / so 9.00–12.00
VSTUP ZDARMA

vovatelů z Čech, Německa, Polska a Slovenska. Cílem
veletrhu je představit návštěvníkům možnosti trávení
volného času, tipy na výlety, novinky z cestovního ruchu, regionální produkty a mnoho dalšího. V letošním
roce bude veletrh propagován mottem Liberecký kraj
jako na dlani, kterým chtějí organizátoři podpořit aktivní turistiku.
Součástí veletrhu je i program pro odbornou veřejnost. Hospodářská komora pořádá ve čtvrtek
19. 3. diskuzní fórum„Tradiční sklářské řemeslo v Libereckém kraji – využití pro cestovní ruch.“ Páteční část

odborného programu je věnována mobilním aplikacím v cestovním ruchu.
Nabídku turistických možností doplní prodejní
výstava regionálních produktů z ČR a Polska a bohatý doprovodný program pro návštěvníky. V pátek
20. března se očekává 70% zatmění slunce a návštěvníci budou mít možnost je pozorovat dalekohledy Astronomického ústavu společně s odborným výkladem.
Na čtvrtek 19. března jsou pro návštěvníky připraveny zajímavé besedy s cestovateli v kině Junior, např.
vyprávění Jiřího Moskala o Dakaru, nebo cestopisné
vyprávění S kajakem v Ekvádoru či Himálaj K2. Žáci
2. stupně základních škol budou moci v kině Junior
zhlédnout promítání Století Miroslava Zikmunda. Na
závěr veletrhu, v sobotu 21. března od 20:00 hodin
pořádá Eurocentrum koncert skupin Polemica a Fast
Food Orchestra.
V prostorách Eurocentra bude po dobu konání
veletrhu k vidění i několik výstav – např. fotograie
z nově proznačené hřebenové trasy po horách Libereckého kraje, Hřebenovka.

Podrobné informace o veletrhu naleznete na

www.euroregiontour.cz
www.eurocentrumjablonec.cz
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1 585 000 korun
pro miminka

Dvě aukce fotek
osobností s miminky,
které už popáté pořádal
Magazín DNES a server
iDNES.cz, vynesly rekordní částku.
Na konto Dětského centra při Fakultní
Thomayerově nemocnici v Praze putuje
přes milion a půl. Největší zájem byl
o fotky Ivy Kubelkové
a Petry Kvitové.
Dražbu zaštítila
Nadace Agrofert.

465 000 Kč

Iva Kubelková
s Gitou
FOTO: NGUYEN PHUONG
THAO A PETR TOPIČ

Č | „Tři sta dvacet korun poprvé, podruhé,“ klepla modelČR
ka Iva Kubelková dražebním kladívkem. Zapomněla dodat
slovo „tisíc“, možná z rozrušení, jako by ani sama nevěřila,
jakou částku právě chtěla vyslovit. Ještě než se opravila, přilétla další nabídka. Tentokrát už konečná. „Tři sta třicet tisíc
korun poprvé, podruhé a potřetí. Prodáno.“
V přízemí kojeneckého ústavu v Praze zajásala tradiční
dražitelka Jitka Valentová, sestra Iva Valenty, senátora a zakladatele nadace Synot. „Bratr mi kladl na srdce, ať se bez
Kubelkové nevracím,“ říkala. Musela svést těžký boj: za
330 tisíc korun se ještě nikdy žádná fotka v projektu Magazínu DNES nevydražila. Tento byl jubilejní, pátý. Jitka Valentová se o snímek Kubelkové a malé Gity dlouho přetahovala
s dalším tradičním dražitelem Jaroslavem Zelinkou z Celního
jednatelství. Ten si nakonec odnesl fotograie dvou sportovců
– Petra Čecha (150 tisíc) a Romana Šebrleho (40 tisíc).
Příhozy tentokrát padaly jako nikdy dřív. „Čas mám
klidně do zítra, hlídání dětí jsem dnes svěřila partnerovi,“
libovala si s kladívkem v ruce Kubelková. U dalších čtyř
fotograií ji zastoupila moderátorka Laďka Něrgešová. „Kdo
může říct, že má doma skoro nahou Táňu Vilhelmovou?“
popichovala dražitele. „Jedině Vojta Dyk,“ dodala. A zabralo to. Fotku Vilhelmové se dvěma malými chlapci, Dominikem a Milanem, si za 315 tisíc korun odnesli advokáti
z kanceláře Rakovský & Partners. Na chodbách tam bude
viset i Petra Kvitová s malým Viktorem: za 255 tisíc.
Fotky žen tak letos v částkách o vagón převálcovaly muže.
Tři fotograie, které vybrali čtenáři, se současně dražily
i na iDNES.cz. Stejně jako na tenisovém Wimbledonu tu triumfovala Petra Kvitová. Její snímek se prodal za 200 tisíc,
Petr Čech za 160 tisíc a Iva Kubelková za 135 tisíc korun.
Celkový výdělek je tedy rekordní: 1 585 000 korun!
„Děkuji vám všem,“ prohlásila ředitelka Dětského centra Jaroslava Lukešová. „Mám pro vás na konec dobrou zprávu. Několik dětí z fotograií už je v rodinách. A další tam brzy budou.“
Martin Moravec, vedoucí Magazínu DNES

455 000 Kč

Roman
Šebrle
s Filipem

Petra
Kvitová
s Viktorem

40 000 Kč

Petr Čech se
Samuelem

310 000 Kč

Tatiana
Vilhelmová
s Dominikem
a Milanem

315 000 Kč
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Z prodavačky
hvězdou filmu

Ceny plné paradoxů, ale s dozorem lékařů
• Filmové ceny ovládl snímek Cesta
ven režiséra Petra Václava, který získal
celkem sedm lvů. Stal se nejlepším filmem a bodoval také v kategoriích nejlepší režie, ženský herecký výkon v hlavní
roli, scénář, kamera, zvuk a střih.
• Drama Díra u Hanušovic a muzikálová pohádka Tři bratři si odnesly po třech
soškách. Zatímco snímek Miroslava Krobota opanoval herecké kategorie – Lenka
Krobotová, Ivan Trojan (na snímku), Jaroslav Plesl – film z dílny Jana Svěráka
podle scénáře jeho otce uspěl s kostýmy, maskami a scénografií.
• Bezpochyby největším překvapením letošních cen byl neúspěch favorizovaného dopingového dramatu Fair Play. Snímek Andrey Sedláčkové, který navíc
akademici vyslali na Oscary, neproměnil ani jedinou z patnácti nominací.
• Nejoceňovanější dílo letošních cen se postaralo o největší paradox. Snímek
Cesta ven se totiž setkal s mizivým zájmem diváků. Do kin přilákal necelé čtyři tisíce návštěvníků. Naproti tomu drama Fair Play získalo cenu filmových fanoušků.
• Ceny filmových akademiků letos předávaly uznávané osobnosti ze světa medicíny. Na pódiu se tak objevil například
kardiochirurg Jan Pirk nebo světoznámý plastický chirurg Bohdan Pomahač
(na snímku).
• O největší trapas večera se postarali
sami organizátoři, kteří se nechali oklamat vtipálky a dvojníka amerického herce Jima Carreyho vydávali za skutečnou hollywoodskou hvězdu.

INZERCE

Vítězná póza herečky Klaudie Dudové s Českým lvem.

České lvy si podmanila
talentovaná neherečka.
Režiséra snímku Cesta
ven Petra Václava
to ale nepřekvapilo.
Nezkušeným tvářím věří.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Nenápadná brunetka, která ještě
před časem prodávala v obchodě se smíšeným zbožím, se na konci minulého týdne
téměř přes noc stala senzací. Šestadvacetiletá Klaudia Dudová okouzlila akademiky natolik, že v boji o České lvy nechala
za sebou tak zkušené herečky, jako je Tatiana Vilhelmová nebo Klára Melíšková.
A nebylo to poprvé, kdy na stříbrném plátně zazářil nový, showbyznysem do té
doby nepoznamenaný talent.
„Hledám zajímavé lidi, u kterých cítíte,
že se líbí kameře, kteří mají zkušenost s tématem filmu, se situacemi, ve kterých se
ocitnou. Prostě musí tomu, o čem pojednává jejich postava, rozumět,“ vysvětluje režisér oceněného snímku Cesta ven Petr Václav, podle čeho vybírá tváře do svých filmů.
Klaudia Dudová jej prý zaujala nejdříve svým chováním, delikátním způsobem, kterým nalévala alkohol, svým
vzhledem a jistou nonšalancí, se kterou
tančila na zábavě, kde ji uviděl poprvé.

FOTO | M. ŠULA, MAFRA

„Při prvním rozhovoru přes kameru vznikl magnetismus, který napovídal, že ona
je tou správnou volbou. Byla neuvěřitelně
upřímná, ale decentní. Vyjadřovala se krátkými přesnými větami ostrými jako nůž,
a přitom zbytek nechala zahalen v tichu,“
vzpomíná režisér, který už tehdy věřil, že
schopnost vyjádřit se slovem i tichem projeví Klaudia i na place. A nemýlil se.

Český výrobce postelí a klinicky
hodnocených matrací

Po vzoru Formana i Trošky
Spoluprací s nezkušenými talenty proslul
i režisér světového formátu a držitel Oscara Miloš Forman. A to například v legendárních filmech Hoří, má panenko nebo
Lásky jedné plavovlásky. Na výkony neherců nedá dopustit ani režisér Zdeněk
Troška, který neznámé tváře obsazuje pravidelně. „Když z nich odbouráte strach
a topornost, jsou velmi přirození. Znají situace, o kterých točíte, lépe než vy, byť
jste je napsal do scénáře,“ přibližuje hlavní výhodu práce s „neopracovanými talenty“ režisér Václav.
Tvůrce také zavzpomínal na situaci
z natáčení, kdy měla nezkušená začínající
herečka Maria Ferencová-Zajacová problém se scénou surového sexu ve vířivce.
Tehdy jí naštěstí pomohl její profesionální
kolega Přemek Bureš. „Velmi gentlemansky jí dodával odvahu, a po třech hodinách se vynořili z vody plní modřin, které
jim začínaly zabarvovat těla, jako nejlepší
přátelé. Zdali šlo o vklad spíše herce nebo
citlivého chlapa, to vám neřeknu.“

doprava po ČR

ZDARMA

ve dnech 27. - 28.2.
VŠECHNY MATRACE

NATUR&DREAM A EXCLUSIVE

ZA POLOVINU!

-50%

PRODEJNY:

PRAHA 5 - SMÍCHOV ■ ZDIBY - PRAHA VÝCHOD
OUTLET - PRAHA 9 - ČAKOVICE ■ OSTRAVA ■ JIHLAVA
OLOMOUC ■ TEPLICE ■ LIBEREC ■ KARLOVY VARY

Info tel.: +420 727 972 283
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Dodnes nevím, proč jsem

FOTO: MICHAL ŠULA, MAFRA
A ARCHIV O. PELČÁKA

Nechybělo mnoho a vojenský
pilot Oldřich Pelčák se mohl
navždy zapsat do
československých
dějin. Jenže
nakonec místo něj
na začátku března
roku 1978 letěl do
vesmíru jeho kolega
Vladimír Remek.
„Na hotelovém
pokoji jsem to zapil
vínem,“ vzpomíná Pelčák na
chvíle, kdy se mu rozplynul sen.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Na ten den Oldřich Pelčák nikdy nezapomene. Psal se 2. březen roku 1978
a jeho kolega Vladimír Remek jako první Čechoslovák právě vzlétal na palubě
kosmické lodi Sojuz 28 do kosmu. Mohl
to být přitom Oldřich Pelčák, kdo by
v těch chvílích už mířil na vesmírnou stanici Saljut 6 místo Remka. „Absolvoval
jsem dlouhý trénink. Zjištění, že nepoletím, pak hodně bolelo,“ přiznává nyní
71letý bývalý vojenský pilot.
Na cestu do vesmíru se Čechoslováci
připravovali ve dvojicích. Remek trénoval s Alexejem Gubarevem, jenž právě
před týdnem zemřel. Pelčák tvořil duo
s Nikolajem Rukavišnikovem. Společně

prošli totožným rok a půl dlouhým výcvikem. Do poslední chvíle se nevědělo,
která z dvojic nakonec poletí. Několik
dní před startem všichni odjeli na kosmodrom Bajkonur v Kazachstánu, kde mělo
být oznámeno, kdo se do vesmíru podívá.
Ruští generálové vás nechali nastoupit a poté vyhlásili, že do vesmíru
poletí Vladimír Remek a Alexej Gubarev. Jaký to byl pocit?
Samozřejmě, že to bylo pro mne zklamání. Absolvovat tak dlouhý trénink a pak
neletět, bolelo to. Řekli nám, že rozhodnutí padlo v Praze. S kolegou Rukavišnikovem jsme šli na pokoj do hotelu a vypili lahev vína. Byl jsem ale voják, byl
to rozkaz, život šel dál.
Držel jste v sobě naději, že poletíte
někdy příště, když to nevyšlo teď?
V Rusku a pak i u nás mi říkali: Oldřichu,

nic si z toho nedělej, bude druhé kolo.
Čekal jsem dva roky. Pak jsem ale zjistil,
že další kolo nikdy nebude.
Dozvěděl jste se důvody, proč nakonec padla volba na Vladimíra
Remka, a nikoliv na vás?
Rozhodoval to tehdy Gustáv Husák
a neví se, proč rozhodl, jak rozhodl. Jsou
čtyři teorie, a musím zdůraznit, že to jsou
takzvané pivní řeči, nic oficiálního. Tak
za prvé: Letělo se na 30. výročí Vítězného února 1948 a Vladimírovi Remkovi
bylo třicet let. Druhá teorie říká, že tatínek Vladimíra byl Slovák, maminka Češka, takže letěl Čechoslovák. Třetí variantou je protekce, Vladimírův tatínek byl zástupce ministra obrany pro letectvo. A ta
poslední je, že Vladimírův velitel, Gubarev, byl voják, kdežto můj velitel Rukavišnikov byl civilista, matematik a konstruktér. A vojáci chtěli mít při letu přednost.

S vámi dlouhé měsíce cvičila ještě polská a východoněmecká posádka. Četl
jsem, že Poláci po rozhodnutí, že poletí dvojice Remek–Gubarev, údajně
protestovali a argumentovali, že za
2. světové války měli víc obětí, a tak
by měli letět oni. Prý padla i nařčení,
že při závěrečných testech od sebe
posádky opisovaly...
To je nesmysl. V této partě nic takového
nepadlo, nebo o tom nevím. Víte, mezi piloty je kolegialita a kamarádství na prvním místě. Při kosmickém výcviku to platí dvojnásob. Němci i Poláci, na rozdíl od
nás, měli vyjasněno, kdo je náhradník
a kdo má skutečně podle plánu letět. Kromě toho věděli, že Češi měli letět první,
v dalším kole za půl roku Poláci, pak
Němci. Po nich navštívili vesmír další zástupci socialistických zemí, Bulhaři, Maďaři, Vietnamci, Kubánci a Rumuni.
A pak i Francouzi, Rakušané a další.
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Vladimír Remek: přímý přenos z vesmíru do TV
„Teď jako československý kosmonaut letím vesmírem, ale
vím, že letím na sovětských křídlech. Z kosmu je všechno
zvláštní. Zejména naše planeta se jeví nepříliš velikou, ale já
vím, že uprostřed rozvrásněné tváře... je malá země
obklopená horami. Naše Československo,“ řekl Vladimír
Remek přímo z vesmíru. Do roku 1978 byl let prý jeho snem,
po přistání však musel projít mnoha únavnými testy.

Česká republika

27. února 2015 9

do vesmíru neletěl já
Vraťme se ale na úplný začátek, do
roku 1976. V armádě jste byl pilotem, když přišel rozkaz dostavit se
na zdravotní testy, a to údajně kvůli
novému letadlu Mig-23. To jste ale
ještě netušil, co se za tím skrývá, že?
V naší armádě tehdy oslovili 80 lidí. Po
několika lékařských prohlídkách je postupně vyřazovali, až nás zbylo osm.
Bylo nám zvláštní, že doktory zajímala
hlavně odolnost vestibulárního aparátu
(jde o smyslový orgán v labyrintu vnitřního ucha, který řídí vnímání rovnováhy,
pozn. red.). Ve stavu beztíže je tento aparát zodpovědný za nevolnost a malátnost. Vtip je v tom, že každému tento
aparát reaguje na změny trochu jinak
a nejde to natrénovat.

Kdy vám řekli, že hledají kosmonauty pro vesmírný program socialistických států Interkosmos?
To prozradili až nám osmi vybraným. Nabádali nás, že to nesmíme prozradit ani
doma manželce, což jsem ale já udělal.
Později přijeli Rusové a s osmičkou pilotů dělali pohovory. Ptali se nás na práci,
na rodinu, na holky, tam šlo jen o to, zda
umíme komunikovat v ruštině. Tehdy odpadli další čtyři. Poslední čtyři odjeli do
Hvězdného městečka k Moskvě, kde nakonec vybrali pana Remka a mě.

mě tam lidé pamatují. Teď je městečko
plné Američanů. Oni totiž v USA vůbec
nelétají, raketoplány už zrušili, takže nemají jak se do vesmíru dostat. Jsou závislí na Rusech.

Tehdejší výcvik byl jistě náročný. Točení na centrifuze, kurz přežití v divočině, start rakety i přistání v přesných kopiích opravdových vesmírných lodí. Co bylo nejsložitější?
Nejhorší byl nácvik přistání návratové kabiny do moře. To je taková kapsle, tvarem
podobná zvonu, uvnitř sedí kosmonauti,
ta proletí atmosférou a pak na padáku přistane. Kapsle umí také plavat. Z jeřábu
nás dva v kapsli spustili do moře, uvnitř to

„

vrtačku na baterie. Nikdo netušil proč.
Šlo o to, že kosmonauta Romaněnka, který už byl na vesmírné stanici, rozbolely
zuby. Při televizních přenosech neustále
vykřikoval: Mě bolí zub. Tak vymysleli,
že nastoupí zubař, a začali nás učit vrtat
zuby na zubařském trenažéru. Když pak
Remek vybalil ve vesmírné stanici
tenhle kufřík s vrtačkou, tak Romaněnka
zuby okamžitě přestaly bolet a v dalších
přenosech si už nestěžoval.
Z čeho se skládala vesmírná strava?
Chleba jsou takové bochánky velikosti
kostky cukru. Nesmí vznikat drobky. Jinak jsme jedli konzervy, jako známe
dnešní paštiky, polévky v tubách, které

Když Vladimír Remek vybalil ve vesmírné
stanici kufřík s vrtačkou, kosmonauta
Romaněnka zuby okamžitě přestaly bolet.

ve vlnách hrozně házelo, je tam minimum
prostoru. Při tom musíte zvládnout například sundat skafandr a vzít si neopren.
A do toho je vám hrozně špatně. Rukavišnikov zvracel už po pěti minutách. Já vydržel 40 minut.

Jak se v takovém městečku žilo?
Leží asi 40 kilometrů od Moskvy, je
obehnáno vysokým neprůhledným plotem, dovnitř potřebujete propustku. Skládá se z obytné části a výcvikového střediska, které je ale za dalším plotem, kam se
nedostane skoro nikdo. Jsou tam obchody, kino, divadlo, škola. Bydlí tam kosmonauté i obsluha, několik tisíc lidí. Já
tam byl rok a půl, s ženou i dvěma syny.

V kabině, která je v expozici Vojenského leteckého muzea ve Kbelích
(na hlavním snímku, pozn. red.), pak
Vladimír Remek opravdu přistál zpět
na Zemi. Přes 300 kilometrů dlouhý
sestup z vesmíru musí být stresující…
Když kabina letí atmosférou, na čelním
štítu je teplota asi 1 200 stupňů. Kosmonauti uvnitř to nepocítí, ale vidí, jak šlehají plameny, vše drnčí, klepe se. Čeká
se, až se v sedmi kilometrech nad zemí
otevřou padáky a pak kam dopadnou.

Kdy jste se tam byl podívat naposledy?
Loni s kamarádem. Potěšilo mě, že si

Vás učili i zubařské zákroky, proč?
Pár dní před startem přinesl doktor zubní

se ohřály v malé elektrické pícce, ovocné šťávy byly také v tubách.
Po návratu ze Sovětského svazu
jste se vrátil k létání?
Ano, v letadlech a vrtulnících jsem létal
12 let a byly to nejhezčí roky, i když
jsem dvakrát málem přišel o život.
Jaký máte nyní vztah s Vladimírem
Remkem?
Po návratu z kosmické mise pan Remek
věnoval své vesmírné rukavice mým synům. Když máme nějaké rodinné setkání, synové se mě ptají, jestli ty rukavice
pořád mám, jestli jsem je někde nedaroval nebo neprodal (smích). S Vladimírem Remkem se setkáváme, stejně jako
i s ostatními kosmonauty z celého světa, jednou či dvakrát do roka při různých srazech a oslavách. Jsme letci,
tedy kolegové.

České družice
1978 – Půl roku po Vladimíru
Remkovi se Čechoslováci blýskli
znovu. 24. října 1978 vypustili naši
vůbec první družici Magion 1.

Čtvercová „kráska“ měla tvar
kvádru s rozměry 30 × 30 × 16
centimetrů, vážila 15 kilogramů.
Vyrobili ji vědci z pražského Ústavu
fyziky atmosféry AV, ovládána byla
z observatoře v Panské Vsi. Svou
pouť ukončila 10. září 1981, kdy
shořela v atmosféře.
2003 – 30. června byla v Rusku
vypuštěna česká družice MIMOSA.
Od rakety se oddělila, nepodařilo
se však uvolnit měřicí přístroj
MACEK, takže výzkum selhal.
Výroba družice stála 32 milionů
korun, její vypuštění 25 milionů,
které byly odečteny z dluhu
Ruska.

2014 – Jediná česká družice za
poslední roky je zatím na zemi. Je
to dílo vědců a studentů z ČVUT.
Ti teď shánějí milion korun, aby
zaplatili místo na čínské raketě,
která ji vezme do vesmíru.

Čechoslováci patřili ke kosmickým pionýrům
ČR | Když v roce 1965 vznikl sovětský mezinárodní
program Interkosmos, podílelo se na výzkumech
mnoho socialistických států. Postupem času se ale
do popředí dostali českoslovenští inženýři a vědci.
„ČSSR měla postupem času na výzkumech velký podíl, finanční i duševní. A spolupráce pokračuje dodnes, navíc se pracuje pro Američany,“ říká Oldřich
Pelčák, který byl díky programu Interkosmos v roce
1978 krůček od letu do vesmíru. Značný podíl Čechoslováků na projektu byl také důvodem, proč se náš
zástupce jako představitel třetího národa na světě vůbec podíval do vesmíru. Před námi tam byli jen Rusové a Američané.
Čechoslováci zapojení do vesmírných programů
promýšleli už počátkem 60. let. Spolupráce s americkou NASA ovšem byla zapovězená a evropská
vesmírná agentura ESRO byla v plenkách. Jedinou
možností bylo oslovit Sověty. Ještě se ozvali Indové,

kteří chtěli vyměnit několik desítek našich nákladních aut za možnost, aby se českoslovenští vědci podíleli na jejich výzkumu. To ale ČSSR odmítla a oslo-

vila Rusy. Sovětská vláda na podzim 1965 pozvala
zástupce Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, Německé demokratické republiky, Číny, Jugoslávie, KLDR, Kuby, Mongolska, Polska, Rumunska a Vietnamu k jednání o spolupráci při výzkumu
vesmíru. Albánie, Čína, Korea a Vietnam s díky odmítly. Sověti nabídli účastnickým zemím rakety, družice a veškeré pozemní technické zabezpečení předstartovních a letových operací zdarma, vzali tedy na
sebe 95 procent nákladů, naopak NASA a ESRO si
náklady na vypuštění cizích družic účtovali. Rusové
požadovali pouze náměty pro výzkum a zhotovení
palubních přístrojů.
14. října 1969 byla ze sovětského kosmodromu
Kapustin Jar vypuštěna družice Interkosmos 1, první
družice s československými přístroji na palubě. Tak
se ČSSR zařadila mezi státy s aktivním kosmickým
výzkumem.
(jos)

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

„

Přichází jaro, posilněte imunitu
Strava bývá v zimě
chudší na čerstvé ovoce
a zeleninu, to je chyba.
ČR | Oslabená imunita je příčinou častých nemocí. Mívají ji především děti,
jejichž imunitní systém není ještě plně
rozvinutý, a starší lidé, u kterých je do
jisté míry již opotřebován. Naši imunitu
ohrožují i přílišná fyzická námaha a vyčerpání, také psychické napětí a stres.
Více míváme oslabenou imunitu zpravidla po zimě, tedy s nástupem jara, a pak
také na podzim.
V zimě pracují snad všechny orgány
na plný výkon. Imunitní systém se brání
zvýšenému náporu bakterií a virů, trávicí systém se přizpůsobuje těžší stravě
a krevní oběh dělá, co může, aby tělo zahřál. Zatímco venku mohou být teploty
i výrazně pod bodem mrazu, v místnostech bývá zpravidla nad 20 stupňů Celsia. Takový rozdíl je zatěžkávací zkouškou pro naši termoregulaci.
Strava je v zimě chudší na čerstvé
ovoce a zeleninu, a když si je přece jen

dopřejeme, jsou chudší na živiny. To
může vést k nedostatku důležitých vitaminů. Také sluneční záření, nezbytné
pro přeměnu vitaminu D na jeho aktivní
formu, je v zimě skoupé. „Déčko“ podporuje nejen správnou funkci imunitního systému, ale především ovlivňuje
i metabolismus vápníku kostí. Není proto divu, že organismus se postupně vysílí a začnou se projevovat typické známky oslabené imunity.

Začarovaný kruh
Lidé s oslabenou imunitou jsou unavení
a náchylnější k mnoha různým nemocem virového i bakteriálního původu –
nachlazení, chřipce, onemocnění dýchacích cest a nejrůznějším zánětům. Jejich
prodělání imunitu ještě více oslabuje,
zvláště pokud nedodržujeme rady lékaře a snažíme se nemoc „přechodit“. Začíná tak začarovaný kruh, kdy oslabená
imunita je příčinou nemoci, která ji ještě více oslabuje. Nemoc se opakovaně
vrací a přináší další, čím dál tím závažnější rizika a komplikace.
Posílení a udržení silného imunitního

Místo
kalorických
jídel dejte přednost
lehkým pokrmům.
systému docílíme především zvýšeným
příjmem vitaminů. Důležitou roli hraje
také tělesná aktivita, která pomůže organismus pročistit od škodlivých látek,
jež se v něm v zimě nahromadily. Efektivní jsou jednoduché cviky na protažení těla nebo procházky na čerstvém
vzduchu.
Dalším nezbytným krokem je změna
jídelníčku. Místo kalorických jídel dejte
přednost lehkým pokrmům, v nichž by
neměly chybět zelenina a obilniny. Tekutiny je třeba přijímat po celý den, a to především neperlivou vodu. Dopřejte si kvalitní spánek, který je nezbytnou podmínkou důkladné regenerace organismu.
V podpoře imunitního systému hrají
velkou roli probiotika a enzymy. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které se

dostávají do těla v potravě a příznivě
ovlivňují střevní mikroflóru. Vitaminy,
které naše tělo nevyrábí, se nejčastěji
účastní látkové výměny jako součást enzymů, bez nichž by nemohly probíhat
žádné biochemické procesy – bez enzymů by neexistoval život.

Enzymy řídí imunitu
Některé enzymy v našem těle řídí správné fungování imunity. Je-li organismus
oslaben a nedokáže sám zvládnout například silný zánět, je důležité přijímat
enzymy zvenčí.
Zabraňují častému opakování nemoci, které může mít neblahý vliv na naše
zdraví i kvalitu života. Nejznámějším
enzymovým lékem, který posiluje oslabenou imunitu a působí proti zánětům
a otokům, je Wobenzym.
Nepodceňovat prevenci a ochranu našeho imunitního systému se skutečně
vyplatí, a to zdaleka ne pouze finančně,
tedy tím, že nebudeme odkázáni na výplatu nemocenských dávek. Zdraví
máme každý jen jedno a je na každém
z nás, jak o ně budeme pečovat.

INZERCE

Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po
ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unavení, hrozí nám chřipky
a záněty dýchacích cest.

Enzymy řídí fungování imunity

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je
namístě podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí.
Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů,
která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku
Wobenzym.

Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho
měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce,
začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo
jiné virové onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá
rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.

Aby se nemoc neopakovala

I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym
posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu.

lék Wobenzym® může pomoci i Vám
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Více na www.wobenzym.cz
Informujte se u svého lékaře.
Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz,
konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Manuál k penzi: Spořit se vyplatí
Šetřit na důchod má smysl i v pokročilém věku, třetí pilíř není jen pro mladé, říká ekonom Vladimír Bezděk
5plus2
■ RÁDCE

klidnější spaní – investujte do vlastního
bydlení. Když teď budete splácet hypotéku, budete ve stáří muset platit jen náklady na energie, ale ne nájem. I to stojí
za zvážení, protože tím pak měsíčně
ušetříte tisíce korun.“

Spořte tolik, abyste dosáhli
na nejvyšší státní příspěvek
„Abyste dostali od státu alespoň nějaký
příspěvek pro své penzijní připojištění,
dnes se mu říká doplňkové penzijní spoření nebo také třetí pilíř, musíte si ukládat měsíčně alespoň 300 Kč. Pokud
chcete ale od státu dostat maximum,
pak si ukládejte 1 000 Kč, ke každé tisícovce totiž měsíčně dostanete 230 korun. Pokud si můžete dovolit na penzi
odkládat ještě víc, ušetříte také na daních. Při měsíční úložce 2 000 Kč
a výše získáte nejen zmíněný maximální státní příspěvek, ale ušetříte ročně na
daních dalších 1 800 Kč.“

Zvolte, zda si vyberete
úspory naráz, či postupně
„Naprostá většina účastníků třetího pilíře si vybírá naspořené peníze jednorázově, dělá to tak přes 95 procent lidí. Existuje ale také možnost vybrat si je formou
pravidelné penze. Do sněmovny aktuálně míří zákon, který by účastníka třetího pilíře, pokud by si zvolil jako formu
výplaty alespoň desetiletou penzi, osvobodil od placení daně z výnosů, kterou
dnes lidé – ať už si vyberou peníze jednorázově, nebo formou renty – platí.“

Nezapomeňte zvolit
strategii, můžete ji měnit
„Nový třetí pilíř na rozdíl od starého penzijního připojištění umožňuje lidem zvolit si strategii spoření – tedy jak bude penzijní společnost vaše prostředky investovat. Každá penzijní společnost musí ze
zákona nabízet takzvaný povinný konzervativní fond, který, jak napovídá název,
nepřináší vysoké zhodnocení, ale záro-

300

Kč musíte ukládat
měsíčně, abyste
dosáhli na příspěvek.

veň i minimalizuje riziko ztráty. Penzijní
společnosti pak většinou nabízí ještě vyvážené a dynamické fondy, kde je potenciál výnosu vyšší, ovšem je třeba počítat
také s možnými riziky výkyvů na kapitálových trzích. Proto jsou v nabídce často
také fondy státních dluhopisů, kde jsou
výnosy i rizika minimální. Mladí lidé by
se neměli bát zvolit si dynamické investovaní a ke konzervativnímu pak postupně
přejít s blížícím se koncem spoření. Penzijní společnosti zdarma umožňují jednou za rok změnu strategie.“

Vladimír Bezděk

Při spoření můžete sázet na jistotu, ale i trochu zariskovat.

Zeptejte se zaměstnavatele,
jestli vám bude přispívat
„Příspěvek od zaměstnavatele je oblíbený benefit, často se ale stává, že ho váš
zaměstnavatel nabízí a vy o tom nevíte.
Nebojte se zeptat. Ve chvíli, kdy si budete spořit tisícovku měsíčně, stát vám
přidá 230 korun a zaměstnavatel dalších 850 korun, což je aktuálně průměrná výše zaměstnavatelského příspěvku,
máte už ze své tisícovky 2 080 korun –
a to se ještě budou vaše prostředky nejspíš zhodnocovat.“

Porovnejte poplatky
na trhu. Vyplatí se to
„Třetí pilíř má zákonem nastavené poplatky, které jsou v porovnání s dalšími
produkty – například investováním v podílových fondech – velmi nízké. Maximální roční poplatek činí 0,8 % z objemu prostředků, které ve třetím pilíři
máte, a maximálně 10 % ze zisku, který
fondy vytvořily.“

Zvažte i spoření těsně před
odchodem do důchodu
„Třetí pilíř je tu nejen pro mladé nebo
pro lidi ve středním věku. Vstoupit do
něj můžete kdykoliv a nastřádané peníze pak třeba věnovat vnoučatům. Peníze si člověk může vybrat nejdříve pět
let před tím, než má nárok na státní důchod. Pokud tedy začnete spořit těsně
před důchodem nebo v důchodovém
věku, můžete si naspořené prostředky
včetně podpory státu po pěti letech spoření kdykoliv jednorázově vybrat.“

Klidnější stáří vám pomůže
prožít i vlastní bydlení
„Třetí pilíř je jednou z populárních možností, jak si zvýšit komfort ve stáří, sjed-

FOTO | MAFRA

naný ho má skoro každý Čech v produktivním věku, aktuálně si takto spoří na
penzi skoro 4,8 milionu lidí. Existují ale
i další způsoby, jak mít ve stáří o něco
INZERCE

• Prezident
Asociace
penzijních
společností
České
republiky.
• Někdejší šéf tzv. Bezděkovy
komise, která připravovala
důchodovou reformu.
• Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze a University
of Manchester v Anglii.

Finanční poradna
Je výhodná
krátkodobá půjčka?

Pokud potřebujete mít peníze
rychle k dispozici, můžete využít služeb nebankovních společností, které
krátkodobé půjčky nabízejí. Vždy
ovšem pečlivě vybírejte ze široké
nabídky na trhu. Doporučuji využít
online kalkulačku, na které si můžete nastavit výši požadované půjčky
a dobu splácení a ihned zde vidíte
přesný rozpis týdenních splátek. Předem tedy víte, kolik za půjčku budete
splácet. Většina férových společností
má online kalkulačku přímo na svých
webových stránkách.
O krátkodobou půjčku si jednoduše zažádáte tak, že vyplníte online
žádost na webových stránkách společnosti, nebo zavoláte na bezplatnou linku. Dále Vás bude kontaktovat obchodní zástupce společnosti,
který si s Vámi domluví schůzku a vyplní s Vámi žádost o půjčce. Po jejím
schválení Vám rychle peníze vyplatí
přímo na ruku.
Uvažujete-li o krátkodobé půjčce,
pečlivě zvažte, u jaké společnosti si ji
vezmete. Kromě výše úroku a RPSN
si také zjistěte, zda společnost nevyžaduje ručení majetkem, co se stane, když nebudete schopni zaplatit
splátku, aj. Odpovědné společnosti
Vám rozhodně nebudou hrozit exekucí.
(www.faircredit.cz)
INZERCE
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Hnědé uhlí musíme
vytěžit, myslí si Češi
ČR | Prezident Miloš Zeman prosazuje
prolomení limitů pro těžbu hnědého
uhlí, ostatní politici se přou, ekologové
jsou jasně proti. Ale jak se k využití hnědého uhlí staví obyčejní Češi?
Podle výzkumu agentury STEM, který
má týdeník 5plus2 k dispozici, většina
obyvatel Česka s těžbou souhlasí. Téměř
polovina z 1 081 oslovených si myslí, že
bychom měli maximálně využít dostupné
zdroje a necelá pětina dokonce podporuje
hledání dalších zdrojů hnědého uhlí. Jen
17 procent Čechů soudí, že by vláda měla
těžbu uhlí co nejdříve utlumit. „Situaci
velmi podobně hodnotí muži i ženy, mladí i staří, lidé se základním i vysokoškolským vzděláním, město i venkov. I mladší generace si uvědomuje, že naše energetika se do budoucna bez uhlí zřejmě neobejde,“ konstatují výzkumníci.
Tři z pěti Čechů jsou také přesvědčeni, že Česká republika by měla před dovozem plynu a jaderného paliva z ciziny
upřednostňovat právě domácí zdroje.

Těžbu hnědého
uhlí co nejdříve
utlumit
17 %

Hledat další
zdroje této
suroviny
19 %

Co bychom měli
udělat se zásobami
hnědého uhlí, které
má ČR k dispozici?

Nevím 17 %

Maximálně využít
známé dostupné
zdroje
47 %
PRAMEN: STEM, TRENDY
1/2015, 1081 RESPONDENTŮ.

5 pravidel slušného podomního prodeje
ČR | Podomní prodejci často přináší problémy. „Evidujeme na ně každý rok stovky stížností,“ říká mluvčí Energetického
regulačního úřadu Jiří Chvojka. Ale házet předem všechny do jednoho pytle
s podvodníky, lháři a šmejdy, vypouštět
na ně psy a volat policii není úplně rozumné. Stačí dodržovat pět jednoduchých pravidel a z obchodníka, který zazvoní u dveří, vám může něco „kápnout“. Třeba peníze ušetřené na elektřině a plynu.
1. Chtějte od obchodníka doklad
o tom, kterou firmu zastupuje.
2. Ptejte se, dokud všemu jasně neporozumíte.

3. Nenechte se tlačit časem, máte
právo si vše rozmyslet.
4. Chtějte písemnou garanci, že skutečně dostanete výhodnější cenu.
5. Pokud podepíšete smlouvu a svůj
krok si rozmyslíte, nic se neděje, máte
právo v zákonné lhůtě od smlouvy bezplatně odstoupit.
Seriózní firmy nechtějí na nejrůznější
filuty doplácet a staví se proti plošnému
odsuzování a zakazování podomního
prodeje. Například jeden z největších alternativních dodavatelů energií Centropol Energy má své terénní obchodníky
pod přísnou kontrolou. „Podomní pro-

dej je celosvětově uznávaným typem nabídky zboží a služeb a zároveň jeden
z nejúspěšnějších. A protože i zde pracují jen lidé, kteří mohou chybovat, je pro
kvalitu stěžejní nastavení pravidel a kontroly. K tomu slouží ověřovací telefonické hovory. Naši operátoři znovu se zákazníkem projdou klíčové body, ke kterým patří jejich souhlas s přechodem
k novému dodavateli, kontrola osobních
údajů, ale také otázky na chování a přístup prodejce,“ říká obchodní ředitel
Centropolu Lukáš Pokrupa. Zjistí-li závažné pochybení prodejce, je s ním okamžitě ukončena spolupráce.
(kos)
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V PÁTEK UVAŘÍ
Pavel Šťastný (39 let)

Pracuje jako specialista obchodu. Je ženatý,
od loňského listopadu
má syna Patrika. Kdyby vyhrál, něco málo
by si přidal a koupil
by si vrtulník. Prý je
extrovertní cholerik. Zajímá se o egyptologii, astronomii a psychologii. Rád cestuje. Chodí cvičit do posilovny a na procházky se psem. Má rád maso, bramborové placky a miluje sladké. Nesnědl by
špenát, dary moře a ryby.

KDO UŽ VAŘIL

Česká republika

Slzičky, nervy, vyhazov
Žádná procházka růžovým sadem. Pořad Prostřeno!
na Primě ukazuje, že lidé v Moravskoslezském kraji
bývají od rány a region je to opravdu „razovity“.
SEVERNÍ MORAVA | Nikdo nikomu
nevěří. Cholerik Pavel nemusí provokující Žanetu. Makedonec Jovita vyčítá
Hance mizernou italskou kuchyni. Nervy na pochodu. Takový je soutěžní pořad Prostřeno! na Primě.
Iveta (35) vsadila v pondělí na českou klasiku, upekla poctivé domácí koláčky. Jenže nikoho nezajímaly, řešilo
se, kdo potřebuje vyhrát peníze.
Žaneta (24) se v úterý postavila k plot-

ně, ale večeři provázela kritika. Hostitelka neudržela nervy na uzdě, takže tekly slzičky. Kuřecí prsa s nivou a šťouchanými
brambory přesto chutnala.
Hanka (25) chce vyhrát, aby se mohla vdávat. Ve středu podávala moderní
kuchyni s plody moře, což nebyla dobrá
volba. Hostům nechutnala ani polévka,
byla rajská, nebo tomatová? Pavel rozdýchával neshody na balkóně. Jovica
zas Hance neodpustil, že vaří italskou

kuchyni bez odpovídajících znalostí.
Čtvrteční balkánské menu Makedonce Jovici (34) hosty zklamalo. Nic příšernějšího než papričku u předkrmu prý
ještě nejedli. Rozčilený Pavel pak řekl
Žanetě, že ji v pátek k sobě nepustí.
Při poslední večeři tohoto týdne zažije Pavel (39) napětí a stres. „Rohlík se
sýrem a vajcem, Muchomůrková Polifka, Čináááá poooo Českuuuuu, Myska
Mlyka“, takovému menu soutěžící nedůvěřují. Žaneta u stolu dlouho nevydržela, Pavel ji vykázal hned, jak vyndala
ešus s donesenými řízky. Jak pořad dopadne? Odnese si vůbec někdo výhru
50 tisíc korun? Sledujte televizi Prima
ve všední dny od 18 hodin.
(vlas)

Pondělí: Iveta Leváková (35 let)

S manželem mají bufet v ostravském Divadle Antonína Dvořáka, kde připravují studené lahůdky. Iveta
má 2 děti (14 a 6 let),
muž zase z minulého
manželství dvě dcery (30 a 18 let). Rekonstruují domek ve Studénce, kam jezdí na víkendy. Nikdy nejedla sushi, tak
neví, zda by jí chutnalo. Nejraději má
steak a grilovanou zeleninu.
Úterý: Žaneta Jefimová (24 let)

Byla servírkou a pokladní. Nyní je na mateřské dovolené. S přítelem mají syna Františka (17 měsíců). Žaneta původně pochází
z Olomouce, kvůli práci se přestěhovali do Ostravy. Chodí se
synem plavat, jezdí na in-line bruslích.
Má ráda těstoviny a kuřecí maso. Nesnáší houby, dršťky, mořské plody a olivy.
Středa: Hana Burkertová (25 let)

Dokončila bakalářské
studium a pokračuje
v navazujícím magisterském. Přivydělává
si jako referent obchodního úseku. Je zasnoubená. V pořadu
chce vyhrát peníze na svatbu. Jezdí na
kole a kolečkových bruslích, má ráda turistiku, hraje squash. V zimě lyžuje. Má
ráda ryby, krevety, bramborové knedlíky plněné uzeným masem. Nikdy by nesnědla kroupy, jelito nebo tlačenku.
Čtvrtek: Jovica Vasilevski (34 let)

Pracuje jako manažer
v ocelárenském a slévárenském průmyslu.
V Česku žije 7 let, pochází z Makedonie.
Žije s manželkou, která je z Třince. Vychovávají čtyřměsíční dceru Ellu. Rád připravuje musaku a všechny druhy masa.
Není vybíravý. Sní skoro vše, kromě pavouků, morčat a švábů.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Předkrm – Kanapkový minirautík
Pod pojmem kanapka (foto vpravo) si
můžeme představit vše od obložených
slaných krekrů až po jednohubky. Ingredience: pomazánky (jakékoli podle
vaší chuti), okurka, cherry rajčátka, uzený losos, kopr, pastiňák, pečivo, listové
tyčinky. Postup: Můžeme vytvořit prakticky cokoli podle naší fantazie.
Skládaný salát

Minirautík připravíme tak, abychom jedli i očima.
Salát vrstvený na sebe je zajímavým
předkrmem, byl by ale zdravější, kdyby
v něm bylo víc čerstvých věcí. Ingredience: 1 pórek, 1 celer sterilovaný, 1 kukuřice, 1x ananas sterilovaný 500 ml,
3 vařená vejce, 200 g šunky, 200 g strouhaného sýru, 1x majonéza, špetka soli
a pepře dle chuti. Postup: Vše, jak je
psané, naskládáme na sebe, jen majolku
dáme před vajíčkem a nakonec ještě trochu pórku a zasypeme sýrem a necháme
proležet v lednici, nejlépe přes noc.
Musaka s lilkem na červeném víně
Ingredience: 500 g mletého hovězího
masa, 2 střední lilky, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 1 l vývaru, 1,5 dl červeného
vína, 5 kuliček nového koření, 1 lžička
oregana, 3 bobkové listy, sůl, mletý
pepř, 80 ml olivového oleje, 120 g drcených rajčat, 300 gramů bešamelu. Postup: Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme najemno. V hrnci na středním ohni
rozpálíme olej a necháme na něm zesklovatět cibuli. Přidáme mleté maso,
zvýšíme teplotu a chvilku restujeme.
Přidáme česnek, pepř, 1 lžičku soli
a promícháme. Nyní přidáme nové koře-

ní, bobkový list, červené víno a promícháme. Počkáme, až se vypaří veškerá
tekutina. Přilijeme 700 ml vývaru a přidáme oregano a přivedeme k varu. Poté
přidáme drcená rajčata a na mírném
ohni přikryté vaříme 30 minut. Občas
promícháme. Pak přilijeme zbylých
300 ml vývaru a necháme dusit, dokud
maso nebude měkké, zhruba 20 minut.

FOTO | FTV PRIMA

25 minut. Ingredience – bešamel: 50 g
cibule, 60 g másla, mletý pepř, 60 g
hladké mouky, 1 l mléka, 1 bobkový
list, 1 lžička soli. Postup: Oloupeme
a nakrájíme cibuli najemno. Rozehřejeme v malém hrnci máslo. Když máslo
začne pěnit, přidáme cibuli a necháme
ji 30 sekund zpěnit. Přidáme pepř, promícháme a přilijeme studené mléko,
promícháme. Přidáme mouku a pořádně promícháme. Vložíme bobkový list,
osolíme a přivedeme k varu. Stáhneme
oheň a za stálého míchání vaříme 15 až
20 minut. Bešamel můžeme přecedit.
Abychom si „pošmákli“, nezapomínáme na aperitiv. Třeba „panáčka“ slivovice. Podává se čtvrt hodinky před jídlem.
Vyvolává hlad a větší chuť. Na zdraví!

Dle chuti osolíme a opepříme. Rozehřejeme troubu na 170 °C. Lilky nakrájíme
na plátky 0,5 cm. Poté lilky opečeme nasucho na středním ohni. Na dno zapékací misky vložíme polovinu masové směsi a přikryjeme polovinou plátků lilku.
Přidáme veškeré maso a všechny lilky.
Lilek posypeme petrželí a rozetřeme na
něj bešamel. Necháme péct v troubě asi

MĚSTA A OBCE LIBERECKÉHO KRAJE 2015
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Rozvoj kraje spolkne stamiliony
Peníze půjdou hlavně na opravy silnic, dostavbu hospice v Liberci i nákup nových sanitek pro záchranáře
BLANKA DANÍČKOVÁ
LIBEREC | Hlavně do lepších silnic naleje v letošním roce Liberecký kraj největší část peněz, které dává do svého
rozvoje. Jsou totiž v tristním stavu. V
tomto roce na jejich opravy půjde přes
pět set milionů korun ze státních i evropských dotací.
Českolipané také již řadu let volají po
obchvatu jejich města a i v tomto případě jejich věc pokročí, stejně jako obnova dalších silnic I. třídy. Pokračovat budou opravy vozovek poničených velkou
vodou v roce 2010, na jejich obnovu
míří dalších 448 milionů korun.
K pacientům v kraji vyjedou také
nové sanity záchranářů a rozšíření se dočká i zubní pohotovost.
Jednou z největších událostí bude na
podzim otevření kamenného hospice,
který v Libereckém kraji dosud chybí.
Místo pro dožití vzniká v Liberci.
VÍCE ČTĚTE NA STR. 16

Významnou akcí pro všechna města a obce Libereckého kraje je volba Vesnice roku. Na snímku starosta Nové Vsi nad
Nisou Milan Fiala s vítěznou trofejí.
FOTO | ARCHIV LK

INZERCE

Liberecký kraj v roce 2015
do oprav
krajských
silnic
investujeme více než

500 mil. Kč

 Na rok 2015 připravujeme zahájení dalších oprav
krajských silnic za 500 mil. Kč, které budou financovány
z evropských a národních dotací.
 Pracujeme na dokončení projektu Hospice pro Liberecký kraj.
 Nakoupíme dvacet nových sanitek pro Zdravotnickou
záchrannou službu Libereckého kraje, rozšíříme zubní
pohotovost a zřídíme funkci krajského koronera.
 Spolupracujeme s Ministerstvem dopravy na dokončení projektu
obchvatu České Lípy a dalších projektech zlepšení silnic I. třídy.
 Dokončíme transformaci pobytového zařízení v Mařenicích.
 Pokračujeme v jednáních s dotčenými subjekty s cílem zapsat Ještěd
na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 Budeme realizovat Evropský dům, který se stane hlavním
kontaktním místem pod jednou střechou pro žadatele prostředků
z evropských strukturálních a investičních fondů.
 Připravujeme stipendijní fond pro poskytování příspěvků
žákům a studentům studujícím v zahraničí.
 V roce 2015 dokončíme opravy tří úseků komunikací
poškozených povodní v roce 2010 za 448 mil. Kč.
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Kraj se dočká hospice už letos

V centru Liberce vzniká kamenný hospic. Pacientům z regionu nabídne na konci roku 28 rodinných pokojů
BLANKA DANÍČKOVÁ
LIBEREC | V místo posledních dnů proměňují stavitelé bývalý sirotčinec v centru Liberce. Přestavba budovy spolkne
zhruba sto milionů korun. „Stavba intenzivně běží, i když se objevily potíže se
stavem budov. Ten si vyžádal i výměnu
střechy a likvidaci skládky azbestových
tašek. To trochu plán prací pozdrželo.
Nicméně na konci září bude stavba hotová,“ říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Fungovat začne a první
klienty přijme na konci roku.
Před zahájením provozu vypíše kraj
výběrové řízení na provozovatele hospice. Kraj bude následujících pět let poskytovat hospici 2 miliony ročně, ostatní již bude na provozovateli zařízení.
„Chceme, aby tak důležitou službu zajišťoval zkušený provozovatel. Oslovíme
tedy i sdružení Hospicová péče sv. Zdislavy, které už více než pět let provozuje terénní hospicovou péči a má vyškolené odborníky,“ vysvětluje hejtman.
V roce 2013 poskytl kraj organizaci
Hospicová péče sv. Zdislavy neinvestičINZERCE

Hejtman Martin Půta se přišel podívat na stavbu hospice, který by měl na
konci roku přijmout první klienty.
FOTO | ARCHIV LK
ní účelovou dotaci ve výši 880 000 korun na projekt pod názvem Provoz domácí hospicové péče v Libereckém kraji, včetně Rodinných pokojů v Krajské
nemocnici Liberec, v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě a Panochově ne-

mocnici Turnov, v nichž je Liberecký
kraj majoritním akcionářem.
Organizace je v kraji jedinečná tím,
že dlouhodobě poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám. Pečuje o rodinu nemocného, radí

jí, podporuje blízké umírajícího, zapůjčuje kompenzační pomůcky a v případě, kdy nemůže pacient ležet doma, nabízí hospicové lůžko v Rodinném pokoji ve zmíněných nemocnicích. Loni kraj
poslal na domácí hospicovou péči „Zdislavě“ 600 000 korun.
V letošním roce je podpora plánována jinak vzhledem k dokončení kamenného hospice, takže kraj do plánovaného příspěvku zahrnul i domácí hospicovou péči. Ten je letos jen poměrnou částí, ve výhledu bude 2 200 000 Kč ročně.
„Plánujeme, že součástí hospice bude
i odlehčovací služba. Zároveň bychom
rádi navázali i spolupráci s církví, o níž
jsme již společně jednali, a nabídli lidem v hospici, jejím prostřednictvím, i
duchovní služby,“ doplnil hejtman.
Kraj tak pokračoval v projektu, který
připravili předchůdci současného vedení. „Jsem rád, že jsme udělali dobré rozhodnutí a pokračovali v něm. Otázka
hospice se táhla již třetí volební období
a považovali jsme za nutné jej co
nejdřív zřídit, neboť v kraji citelně chybí,“ dodává Půta.
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Ralsko dostalo Zelenou stuhu
za příkladnou péči o přírodu
Oblast vojenského
prostoru Ralsko byla
dlouho opomíjená
a ničená armádou
i uranem. Dnes
kandiduje na geopark.
PAVLÍNA STRÁNSKÁ
RALSKO | Město Ralsko, které bylo v
dobách minulých synonymem pro vojenský prostor osídlený sovětskými
„přáteli“ a s nedalekou těžbou uranu, se
poslední roky mění před očima. A nutno říci, že k lepšímu.
„Důkazem toho může být i ocenění,
kterého se našemu městu dostalo v krajském kole soutěže Svazu měst a obcí
České republiky Vesnice roku, když
nám pro rok 2015 udělil Zelenou stuhu
INZERCE

za péči o životní prostředí. Jako velmi
důležitý a vlastně zásadní krok vnímáme ustavení pracovní skupiny pro revitalizaci Ralska hejtmanem Libereckého
kraje,“ říká Miroslav Králík, starosta
Ralska.
Od počátku letošního roku navíc místním zjednodušuje život to, že má město
vlastní stavební úřad. Obyvatelé Ralska
tak nemusí jezdit do Mimoně a mohou
si věci zařídit na městském úřadu v Ralsku-Kuřívodech.
A nadějné vyhlídky mají místní i na
poli zaměstnanosti. „Již v polovině letošního roku by v nové průmyslové
zóně měla zahájit výrobu firma KV Final, která nabídne v první fázi devadesát nových pracovních míst, o rok později, po dokončení druhé etapy, to budou další dvě stovky míst,“ pokračuje
starosta. V Ralsku myslí i na bezpečnost a zejména řidiči ocení, že se podařilo vybudovat kamerový systém na parkovištích v Ploužnici a Kuřívodech.

Zřícenina hradu Ralsko dominuje
celé oblasti. FOTO | ARCHIV MÚ RALSKO

Jasné jsou už i plány pro rozvoj města pro nejbližší budoucnost. Prostor města Ralsko s částí sousedních obcí je kandidátem na udělení statutu Geopark Ralsko, kterého by se měl dočkat během letošního roku.
„V souvislosti s udělením statutu geoparku připravujeme obnovu budovy v
sousedství městského úřadu v centru
městské části Kuřívody. V ní bude
mimo jiné informační centrum města a
geoparku, zasedací a výstavní sál, městská knihovna, internetová kavárna, lékař a pošta,“ upřesňuje starosta.
Mladé rodiny pak určitě uvítají snahu
města o výstavbu mateřské a základní
školy v městské části Ploužnice. Město
má již nachystaný projekt a stavební povolení. Nového zázemí se kromě předškoláků a školáků dočkají také ti, kteří
se starají o čistotu města. Vznikne přestavbou bývalé pily v Kuřívodech. Obyvatelé Náhlova se mohou těšit na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
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Brána Trojzemí otevře řadě akcí
Brána Trojzemí chystá letos knížku o pašerácích, výstavu o koupání a řadu akcí ve městě i u Kristýny
PAVLÍNA STRÁNSKÁ
HRÁDEK NAD NISOU | Již pět let obohacuje kulturní, společenský a sportovní vyžití nejenom hrádeckým obyvatelům obecně prospěšná společnost Brána
Trojzemí. Kromě provozování informačního centra, muzea, kina nebo kulturního sálu především pořádá akce a
výstavy, které lákají návštěvníky i z daleka. Ohromný úspěch zaznamenala například výstava Celníci a pašeráci v
Trojzemí, která mapuje nelegální obchody a neplacení cla již od 14. století až po
současnost. Ohlasy jsou takové, že organizátoři chystají vydání publikace, která by vývoj pašeráctví na Hrádecku přiblížila i v knižní podobě.
„Na naší výstavě se návštěvníci dozví nejenom o pašeráctví v obraze, jak
ho ukazuje film Krakonoš a lyžníci, ale
seznámí se i s téměř neznámým fenoménem počátku 20. století, kdy se pašeráckým hitem stal sacharin,“ říká Vít Štrupl, ředitel Brány Trojzemí. „Dnes je to
běžně používaná a dostupná věc, ale tehdy šlo o tak populární artikl, že finančá-

Výstava o koupání ukáže lidem, jak vypadalo koupaliště v Hrádku ve 30.
letech minulého století.
FOTO | ARCHIV CENTRA BRÁNA TROJZEMÍ
ci znali jmenovitě přes čtyři tisíce lidí
zapojených do nelegálního obchodu s
ním. Těžko říct, kolik dalších neznali.“
Výstavu oživuje a zpestřuje fakt, že
její podstatou jsou skutečné pašerácké
příběhy. Je ji možné zhlédnout do kon-

ce letošního roku. Již za pár dní, 3. března, najdou návštěvníci v multifunkčním
centru expozici s názvem Koupání bez
hranic. Jde o fotografie a předměty, které před dvěma lety vystavovala Městská muzea v Žitavě ve spolupráci s Ob-

lastní galerií v Liberci. Výstava pojednává o historii lázeňství na území nynějšího Euroregionu Nisa. Mezi fotografiemi je k vidění například nejstarší středověká Studna mládí, která je vyobrazena
na stěně dnešního žitavského muzea,
dříve františkánského kláštera. Brána
Trojzemí doplní soubor exponátů o fotografie koupališť v Hrádku a okolí.
„U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války otevřeme 7. května v
muzeu výstavu, která bude připomínat
stopy války v místních krajinách, městech, v lidech. Součástí výstavy budou
fotografie a exponáty týkající se tohoto
období nebo dokumenty o zajateckých
a válečných táborech,“ upřesňuje Štrupl.
Na konci srpna se uskuteční již tradiční Hrádecké slavnosti a Bartolomějská
pouť. I jaro však bude poutavé. 8. května dojde na Odemykání Kristýny a 27.
června rozezvučí město již 13. ročník
Hrádeckého rockového léta, které bude
letos ve znamení především zahraniční
hudební produkce. Přijedou Dilana,
Horkýže Slíže nebo Supergroup.cz.

INZERCE

Mesto
ˇ Ralsko
1. =
2. 2

V

3.9U
4.3
5.
6. %

1. 3URVWRUPČVWD5DOVNRVþiVWtVRXVHGQtFKREFtMHNDQGLGi
WHPQDXGČOHQtVWDWXWX*HRSDUN5DOVNRNWHUêE\PČOEêWXGČOHQ
YWRPWRURFH
2. 9VRXYLVORVWLVXGČOHQtPVWDWXWXJHRSDUNXSĜLSUDYXMHPHUHNRQVWUXNFL
EXGRY\YVRXVHGVWYtPČVWVNpKR~ĜDGXYFHQWUXPČVWVNpþiVWL.XĜtYRG\
9 WpWR EXGRYČ EXGH PLPR MLQp LQIRUPDþQt FHQWUXP PČVWD D JHRSDUNX
]DVHGDFt D YêVWDYQt ViO PČVWVNi NQLKRYQD LQWHUQHWRYi NDYiUQD OpNDĜ
DSRãWD
3. 0iPH SURMHNW D VWDYHEQt SRYROHQt QD VWDYEX PDWHĜVNp ãNRON\
D]iNODGQtãNRO\YPČVWVNpþiVWL3ORXåQLFH
4. 3RUHNRQVWUXNFLEêYDOpSLO\Y.XĜtYRGHFKY]QLNQH]i]HPtSURSUDFRYQtN\
~GUåE\PČVWVNp]HOHQČ~NOLGRYRXVNXSLQX~GUåEiĜHDVEČUQêGYĤURGSDGX
5. 9SRORYLQČURNX]DKiMtYSUĤP\VORYp]yQČYêUREX¿UPD.9)LQDO
9]QLNQHSUDFRYQtFKPtVW2URNSR]GČMLSRGRNRQþHQtGUXKpHWDS\WR
EXGHGDOãtFK
6. %XGH ]DKiMHQD UHNRQVWUXNFH YRGRYRGX
DNDQDOL]DFHYPČVWVNpþiVWL1iKORY

www.mestoralsko.cz

Česká republika

27. února 2015 19

„

Modelky? Ne, maluje babičky
Modelem jí stála třeba
nejkrásnější žena světa
Taťána Kuchařová.
Tužky a štětce malířky
a módní ilustrátorky
Zuzany Osako teď kreslí
stařenky z Podluží.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Pražská malířka s moravskými kořeny Zuzana Osako chystá obrazovou
knihu. Chce ji vytvořit spolu s Jihomoravskou komunitní nadací, která dlouhodobě usiluje o připomenutí a zachování
folklorních tradic, zvyků a krás.
Zuzana Osako proto zajíždí na Podluží, aby kreslila babičky v tradičních krojích při draní peří. Už pár měsíců spolupracuje se Zlatou Maděričovou, ředitelkou Jihomoravské komunitní nadace.
„Jsme obě u sebe samé zvyklé na velice podobné procesy: něco nás zaujme
a brzy je jasné, co s tím dělat,“ říká
Zuzana Osako, která má sice po manželovi japonské příjmení, její kořeny jsou
ale právě na Podluží.
Vaší doménou je módní ilustrace.
Jaký je rozdíl kreslit svět módy a babičky v krojích?
Model na modelce je úplně jiný než na
ženě, která si tytéž šaty koupila a sedí
v nich v kavárně. Tam už kreslím malý
příběh, i kdybych ilustrovala zase jen figuru v určité póze. Babička ve svém kroji, to je novela.

vše, co patří k tradici Podluží, vytvořit jakýsi souhrn všeho, kam paměť sahá až
po současnost. V tom nám pomáhají především babičky, které pamatují nejvíc.
Cílem je jednak tyto paměti krásně a přehledně uchovat, jednak na ně navázat,
aby ožilo to, co je pro region zcela jedinečné. Já vše ilustruji a zároveň pracuji
na vytvoření prostředí pro čerstvý
design. Přejeme si, aby úplně zmizela
propast mezi starým a současným, propast mezi folkloristy a nefolkloristy,
v oblékání pak mezi krojem a „normálním“ oděvem.

Pokud si
vážíme svého
oděvu, vážíme si pak víc
i sebe sama v něm.
Dá se ve slováckém kroji najít inspirace pro dnešní módu?
Určitě a velká.
Měla jste také takovou babičku?
V čem podle vás spočívá půvab těchto dam?
Prababičku z maminčiny strany. Volbou oděvu jakoby ctí, co právě dělají.
Vždycky jsou vhodně oblečené a sluší
jim to. O oděv se starají desítky let
s péčí. Když si vážíme svého oděvu, vážíme si pak víc i sebe v něm a to z nás
vyzařuje a má vliv na to, jak se ostatní
chovají k nám. Pro babičky je charakteristickou hodnotou úcta.
Kreslíte podle fotografií, nebo je raději portrétujete „naživo“?
Nejraději kreslím naživo, ale co nestíhám zachytit, fotím a zpracovávám ve
studiu. Z fotky přinesu víc podrobností,
detailů.
Jaké jsou babičky modelky?
Babičky pózují ochotně a jsou náročné.
Jsou to topmodelky své třídy. Pokud
jim správně nestojí cíp šátku, ilustrace
se jim nelíbí. Ráda bych proto příště
byla už u oblékání, mluvila s příbuznými, které jim do oděvu pomáhají. U krojů je příprava důležitá, musím ji poznat,
abych chápala, jak je pak člověk nese.

Pocházíte z Lužic, vracíte se na
Podluží často?
Vracím se s mou rodinou, jak často to
jde, přibližně jednou za dva měsíce.

Zuzana Osako má po muži japonské příjmení. Její srdce ale patří
moravskému folkloru a kresbě krojů (malé foto). FOTO | ZUZANA OSAKO

Máte ráda moravský folklor? Nebo
vám víc učaroval ten zahraniční?
Třeba v době vašeho pobytu v Japonsku?
Jednoznačně moravský. (úsměv) Ráda
budu ilustrovat všechen folklor světa,
ale tomu moravskému patří srdce.

Vznikne z těchto kreseb nějaký výstup? Kalendář, kniha?
Plánujeme brožuru a postupně snad
i knihu. Mně by se líbilo spojit ilustrace
i s verši, ale nemám básníka.
O co vlastně s Jihomoravskou komunitní nadací usilujete?
Společně s nadací se snažíme zmapovat

„Vezmu palici a jdu si zamlátit do dřeva“
ČR | Michal Dvořák, zakládající člen
skupiny Lucie, autor projektu Vivaldianno, skladatel, textař, producent, amatérský sochař a hokejista. „Je toho hodně,“ řekl Michal Dvořák v pátečním
ranním vysílání Rádia Impuls. Dodal,
že poslední dobou se „má rychle“. Ale
právě to ho baví. Už sedm let je Dvořákovou partnerkou krásná dýdžejka
Lucca, vlastním jménem Lucie Dvořáková.
„Jsem počtvrtý ženatej. Byly to takový romantický rychlovky. Kromě prvního a posledního vztahu,“ vysvětlil muzikant, jemuž táhne na padesát. S Luccou
mají dva syny – Michala a Františka.
Už od šesti let hrál na klavír u soukromého učitele v Alžírsku, kam ho vzala
babička, aby matka zatím dostudovala
práva. „Působili tam jako diplomati,“
vzpomíná Michal Dvořák. Ze tří měsíců
v Africe byly nakonec tři roky.
Od pracovního vypětí utíká odpočí-

Michal Dvořák na pódiu. Léto prý
prožije s projektem Vivaldianno.

vat k sochařině. Inspiraci bere u svého
strýce, sochaře a řezbáře Petra Kavana,
který pobýval šest let v Indii. „Muzika
je nejprchavější obor. To dílo zní jenom
ve chvíli, kdy ho hrajete, kdežto socha
je pravý opak. Jde o nejtrvalejší umění.
Když sedím na zadku dvanáct šestnáct
hodin už měsíc ve studiu, tak pak vezmu dláto a palici a jdu si zamlátit do
dřeva,“ řekl Dvořák v pořadu Haló,
tady Impulsovi.
A budoucnost kapely Lucie? „Deska
je ve vzduchu a až nazraje správná
doba, tak třeba bude,“ nezatracuje Dvořák příslib nových písniček populární
skupiny. Ale teď se soustředí na svůj
projekt Vivaldianno.
„Sehnali jsme současného nejlepšího
houslistu světa, jmenuje se Li Chuan
Yun. Tenhleten chlapík z Číny je extraliga. Máme americkou violoncellistku
Tinu Guo, která žije v L.A. a je opravdu
fenomén. Přijedou sem v létě a budou

s námi hrát,“ upozorňuje muzikant Michal Dvořák na květnové a červnové
koncerty.
(kor)

Dnes na Impulsu:
Jan Hrušínský

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude herec
a divadelní ředitel Jan Hrušínský.
Poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.
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Československé legendy
v kabátku pro 21. století
Studenti pražské umělecké školy překreslili klasiky.
Mladí tvůrci z Ateliéru průmyslového designu
vedeného Ivanem Dlabačem si vybrali svoje
automobilové ikony let minulých a ty pak převedli
do moderní podoby. Takto vypadají jejich návrhy.

Tatra Baby autora Toma Šindeláře
čerpá inspiraci ze známé Tatry
603. Z obrovské limuzíny je v očích
designéra malý vůz do města.
Byť to tak nevypadá, mladý designér Ladislav Plíhal se inspiroval legendární škodovkou 125 (na snímku v provedení L).

Nová verze automobilu Jawa
Minor Roadster na kresbách
Daniela Krejčího. Při tvorbě
se prý inspiroval přírodními
tvary i designem iPhonu.

Student Darek Zahálka
se pustil do nástupce
nesmrtelné „dvanáctsettrojky“.
FOTO | iDNES.CZ

Záhadný objev: dodávku našli zazděnou
PAŘÍŽ | Zazdívat nezbedné ženy je zapomenutý zvyk středověkých hradních
pánů, proč ale zazdili v Lyonu celé auto,
nad tím si teď lámou hlavu i zkušení badatelé. Peugeot 163 z roku 1922, který
69 let spal uvězněný za zdí, byl hvězdou
veteránského autosalonu Rétromobile,
který nedávno skončil v Paříži.
Letošní Rétromobile si pro sebe zabral Peugeot, slaví tu kulatiny hned čtyř
modelů. Kromě narozenin 204, 402,
403 a 604 budí obrovskou pozornost
omšelý typ 163 z roku 1922. Dodávku
objevili v červenci loňského dělníci, kteří bourali starou budovu v Lyonu.

Spící krasavec byl zazděný v místnosti, o které nikdo neví, k čemu sloužila.
V kabině se našel výtisk deníku Le Progres de Lyon s datem 12. 12. 1945 a poukázka na benzin platná až do roku 1947.
Proto se předpokládá, že právě v té době
skončil Type 163 v oné tajné kobce.
Při bádání v dokumentech odborníci
zjistili, že vůz vyjel z továrny v Beaulieu 30. 3. 1922 a zamířil právě do Lyonu, města, ve kterém se loni našel. Teď
bydlí v Muzeu Peugeotu v Sochaux, kde
se stal nejstarším lehkým užitkovým vozidlem sbírky. Právě teď se rozhoduje
o jeho zrestaurování. (fvd, iDNES.cz, re)

„Zazděný“ Peugeot 163 na výstavě v Paříži.

FOTO | PROFIMEDIA
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Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

15.00
16.20
17.15
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
INZERCE

KOMEDIE

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.30
8.00
8.30
9.40
10.40
11.10
11.25
13.50
15.05
17.05
18.10
18.50
19.30

Batman: Odvážný hrdina II (14)
Král džungle II (2)
Jen počkej, zajíci! (15, 16)
Tom a Jerry III (38)
Tučňáci z Madagaskaru II
První krok (8)
Koření
Volejte Novu
Rychlovky Ládi Hrušky
Julie a Julia
Výměna manželek
Au Pair aneb Slečna na hlídání
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (12)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

KRIMIFILM
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Prima
6.00 Zpravodajství FTV Prima
6.45 Dokonalý Spider-Man II (20)
7.15
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(13)
7.45 Autosalon
9.05 700 mil v sedle
Western (USA, 1975)
11.50 Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
13.45 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.50 Vraždy v Midsomeru
18.10 Karolína, domácí kuchařka
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy

POHÁDKA
KominicKé služby Hradec Králové

Český výrobce postelí a klinicky
hodnocených matrací
Informace tel.: +420 727 972 283
Ve dnech 27. - 28.2.

-50%

VŠECHNY MATRACE NATUR&DREAM A EXCLUSIVE

20.00 Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977). Hrají T. Holý,
J. Preissová, F. Němec a další
21.25 Sissi
Trilogie (Rak., 1955). Hrají
R. Schneiderová, K. Böhm a další
23.10 Žena, která všechno ví
Komedie (USA, 1957). Hrají
S. Tracy, K. Hepburnová a další
0.50 Kriminálka Paříž
Poslední cesta. Krimiseriál (Fr.,
2007). Hrají P. Caroit, P.-L. Rajot,
S. Metzger, A. Bargemeová a další
1.40 Manéž Bolka Polívky
2.50 Sama doma
4.25 Bydlení je hra
4.50 Zahrada je hra

SÉRUM PRAVDY

Máte doMa koMín?
topná sezóna v plnéM proudu
a vy se neMáte na koho obrátit?
doprava po ČR

ZDARMA

ZA POLOVINU!

20.20 Policie Modrava
Za lepších okolností. Krimifilm
(ČR, 2008). Hrají S. Norisová,
J. Pohan, F. Tomsa a další
21.45 Konečná
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Schwarzenegger, F. Whitaker,
R. Santoro, E. Noriega a další
23.55 Malá vražda
Thriller (USA, 2011). Hrají J. Lucas,
T. Howard, L. Bellová, D. A. Wollová, B. Woodbine a další
1.40 Novashopping
2.10 U Haliny v kuchyni
2.35 Áčko
3.35 DO-RE-MI
4.20 První krok (8)

Nabízíme kvaliikované kominické práce
- čištění průduchů, pravidelné kontroly
spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91 /2010
Sb., frézování, vložkování a revize.
Zn. Řešení pro každého, rychlost, kvalita,
spolehlivost, výhodná cena.
Cup security s.r.o., tel.: 777 797 488

20.15 S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984). Hrají V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Kemr a další
22.15 Náhradníci
Thriller (USA, 2009). Hrají B. Willis, R. Mitchellová, R. Pikeová,
V. Rhames a další. Režie J. Mostow
0.15 Saw 4
Horor (USA/Kan., 2007). Hrají
T. Bell, S. Patterson, C. Mandylor
a další. Režie D. L. Bousman
2.05 Vraždy v Midsomeru
Smrt darebáka. Krimiseriál (VB,
1998). Hrají J. Nettles, D. Casey,
S. Badelová, J. Duvitski,
B. Hepton a další
3.50 Náhradníci

Nova Cinema
5.30 Upíří deníky III (2) 6.10 Gilmorova děvčata IV
(15) 6.50 Kapitán Nemo a podmořské město 8.35
Beze stopy (19) 9.25 Odložené případy VI (14)
10.15 Beze stopy VII (24) 11.05 Gilmorova děvčata
IV (16) 12.10 Můj soused zabiják 2 14.05 My tři a pes
z Pětipes 15.30 Slunce, seno a pár facek, komedie
(ČR, 1989) 17.45 Znovu zamilovaná, komedie (Fr.,
2012) 20.00 Záložní plán, komedie (USA, 2010)
22.00 Odplata, akční krimithriller (USA, 1999) 0.00
Klute, krimifilm (USA, 1971)

Prima cool
5.10 Akta X VIII (18) 7.10 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye III (5) 8.15 Magazín Ligy mistrů UEFA
8.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (17, 18)
10.45 Heuréka - Město divů V (12) 11.40 Re-play
12.15 Applikace 12.50 Hrajeme s Alim 13.25 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (12) 14.25 Simpsonovi III (18, 19) 15.25 Pevnost Boyard (6) 17.35 Doteky
osudu (1) 18.30 Simpsonovi III (20) 18.55 Simpsonovi III (21) 19.30 Simpsonovi III (22) 20.00 Král
džungle 22.05 Perem markýze de Sade 0.40
Simpsonovi III (20) 1.05 Perem markýze de Sade
3.05 Re-play 3.35 Applikace 4.00 Hrajeme s Alim
4.30 Kdo přežije: Perlové ostrovy (6)

Prima love
8.40 Farmář hledá ženu 9.55 Super drbna V
(23)10.55 Posel ztracených duší (18) 11.55 Famílie
IV (12) 12.55 Deník zasloužilé matky II (2) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VII (11, 12) 14.25 Utta Danella: Druhá Eva 16.25 Džungle rtěnek II (3) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (4) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsayem USA VI (15) 18.55 Deník
zasloužilé matky II (3) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (13, 14) 20.15 Vražedná seznamka 22.20
Kráska a zvíře II (12) 23.15 Tajný deník call girl III (5)
23.45 Džungle rtěnek II (3) 0.35 Volejte Věštce
2.40 Tajný deník call girl III (5) 3.05 Nespoutaný
anděl (112) 3.50 Alisa - Jdi za svým srdcem (88)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (21) 8.45 Reklamožrouti (5) 9.05 Mistři aukcí III 9.30 Bílý svět 2015
(6) 10.00 Evropská Liga UEFA 11.55 Tampa Bay
Lightning - Chicago Blackhawks 14.00 Element
14.15 Alcatraz (2) 15.20 Kobra 11 III (15) 16.10 Star
Trek: Nová generace (22) 17.05 Reklamožrouti (6)
17.25 Město šílenců 19.30 Star Trek: Nová generace
(23) 20.20 Kriminálka Miami II (12, 14) 22.00
Mortal Kombat - Boj na život a na smrt 23.45 K.O.
Night (547) 0.40 Kriminálka Miami II (12)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Okouzlení
III (51/52) 7.35 Pod Jezevčí skálou.
Komedie (ČR, 1978) 8.50 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Náměstíčko (9/10)

www.5plus2.cz

ČT2
6.00

Raníček 6.05 Atlas zvířat 6.35 Malý rytíř
Trenk 7.00 Mikulášovy patálie 7.15 Garfieldova show 7.30 Studio Kamarád
9.00 Československý filmový týdeník
1965 (1031) 9.15 Hledání ztraceného
času: Od Mnichova k 15. březnu 9.55
Hádanky domů života: Tahara ukrytá
v Kožlanech 10.25 Letečtí stíhači v boji
II: Porážka Luftwaffe 11.10 Nedej se

Nova
6.40
7.05
7.35
8.00
8.25
8.50

Batman: Odvážný hrdina II (15)
Král džungle II (3)
Tom a Jerry III (39)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (6)
O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013).
Víkend
Super náhradník
Romantická komedie (USA/Kan.,
2006). Hrají A. Bynesová,
Ch. Tatum, L. Ramseyová a další
Pánská jízda
Komedie (ČR, 2004). Hrají
M. Dejdar, V. Škultéty a další
Godzilla
Katastrofický film (USA/Jap.,
1998). Hrají M. Broderick, J. Reno,
M. Pitillová, H. Azaria a další
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982). Hrají L. Vaculík, S. Tofi, I. Andrlová a další
Helena (13)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Dokonalý Spider-Man II (21)
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(14)
8.15 Tajemství války (18)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Dva muži zákona (3)
Nebezpečný balíček. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají J. Shüttauf,
D. Boeer, N. Brennickeová a další
11.00 Partie
11.45 Božské dorty od Markéty
12.20 Receptář prima nápadů
13.35 Big Ben IV (1)
Vražda s potleskem. Krimiseriál
(N, 2002). Hrají O. Fischer,
K. Jacobová, R. Drexelová a další
15.40 Vraždy v Midsomeru
Věrnost až za hrob. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, R. Allam a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Poslední kouzlo
Pohádka (ČR, 2006). Hrají
J. Lábus, Y. Blanarovičová a další
14.05 O Honzovi a princezně Dorince
Pohádka (ČR, 1985). Hrají
M. Stropnický, J. Zahajský,
I. Racek, R. Merunková a další
14.45 Komici na jedničku
15.45 Zdivočelá země (16, 17/45)
Seriál (ČR, 2001). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, J. Zdeněk, J. Langmajer, J. Wehrenberg a další
17.30 Děti na tahu
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance

12.05 Chcete mě?
12.35 Království divočiny
13.05 Sváteční slovo spisovatele
a výtvarníka Václava Vokolka
13.10 Křesťanský magazín
13.35 Uchem jehly
14.05 Pouť důvěry (1/2)
14.30 Štíty království českého
15.00 Kolem světa po obratníku Raka (2)
16.05 Památné bitvy: Alexandr Veliký
16.55 Na plovárně s Nickem Bollettierim
17.25 Lvi - špionáž v brlohu
18.15 Jeden rok s Fulbrightem
18.45 Večerníček
18.55 Souboj vojevůdců
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

POVÍDKOVÝ

AKČNÍ

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Škoda lásky
Povídkový film (ČR). Hrají J. Mádl,
V. Kubařová, O. Navrátil, A. Krejčíková, Š. Benoni. Režie J. Pachl
21.25 168 hodin
22.00 Doblba!
Černá komedie (ČR, 2005). Hrají
J. Dušek, P. Čtvrtníček, M. Daniel,
V. Dušek, L. Krobotová a další
23.50 Komisař Moulin
Malý uprchlík. Krimifilm (Fr., 2006)
1.20 Profesionálové (55/57)
2.15 13. komnata Václava Hybše
2.40 Sváteční slovo spisovatele a
výtvarníka Václava Vokolka
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.00 Chalupa je hra

20.00 Žít a nechat zemřít
Akční dobr. film (VB, 1973). Hrají
R. Moore, Y. Kotto, J. Seymourová,
C. James, G. Holder a další
22.00 Pro pár dolarů navíc
Western (It., 1965). Hrají C. Eastwood, L. Van Cleef a další
0.10 Fenomén Underground
1.05 Sestřička Jackie II
Bonbónová země. Seriál (USA,
2010). Režie A. Taylor
1.30 Sestřička Jackie II
Jablečný bong. Seriál (USA, 2010)
1.55 Tajemství sexappealu
3.25 Folklorika
3.50 Čaj pro třetího
4.20 Josef Sudek

20.20 Policie Modrava
Ranč. Krimiseriál (ČR, 2013). Hrají
S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa, Z. Palusga

20.15 Všechny moje lásky (7)
Postarší blondýna. Seriál (ČR,
2014). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
J. Hrušínský, M. Šplechtová,
M. Vladyka
21.30 Správci osudu
Romantický film (USA, 2011). Hrají
M. Damon, E. Bluntová, T. Stamp
a další. Režie G. Nolfi
23.45 Hawaii 5-0 II (12)
Navěky ztracený. Akční seriál
(USA, 2011). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
0.40 Tajemství války (18)
1.40 Vraždy v Midsomeru
3.25 Správci osudu
5.00 Trní

10.10
11.05

13.10
14.40

17.15
18.50
19.30

21.20 Okresní přebor (1)
Pohřeb. Komediální seriál (ČR,
2010). Hrají O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, P. Kikinčuk a další
21.55 Střepiny
22.35 Na dostřel
Thriller (USA, 1993). Hrají B. Willis,
S. J. Parkerová, D. Farina a další
0.30 Kriminálka Miami III (23)
1.15
Volejte Novu
1.45 Novashopping
2.15 Áčko

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 My tři a pes z Pětipes
7.20 Znovu zamilovaná 9.25 Julie a Julia, životop.
film (USA, 2009) 11.50 Koření 12.40 Malí géniové,
komedie (USA, 1999) 14.30 Záložní plán, komedie
(USA, 2010) 16.20 Katy Perry: Skutečná tvář 18.05
Sue Thomas: Agentka FBI (7, 8), seriál (USA, 2002)
20.00 Rande s celebritou, romant. komedie (USA,
2004) 21.50 Případ číslo 39, horor (USA/Kan.,
2009) 23.50 Hex (4), horor. seriál (VB, 2004) 1.00
Na dostřel, thriller (USA, 1993)

7.30 Hračky Jamese Maye (1) 8.30 Pyrotechnická
hlídka: Afghánistán (13) 9.25 Záblesk budoucnosti
(4) 10.20 Heuréka - Město divů V (13) 11.20 Král
džungle 13.20 Top Gear XIX (2) 14.25 Simpsonovi
III (21) 14.55 Simpsonovi III (22) 15.25 Pevnost
Boyard (7) 17.35 Doteky osudu (2) 18.30 Simpsonovi III (23) 18.55 Simpsonovi IV (1) 19.30 Simpsonovi IV (2) 20.00 Zapomenutá kletba 22.10 Živí
mrtví IV (9) 23.10 American Horror Story (10) 0.05
Zapomenutá kletba, akční thriller (USA, 2012)

9.55 Super drbna V (24) 10.55 Posel ztracených
duší (19) 11.50 Famílie IV (13) 12.50 Deník zasloužilé matky II (3) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku VII
(13, 14) 14.20 S čerty nejsou žerty 16.25 Džungle
rtěnek II (4) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II
(5) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsayem USA VI
(16) 18.55 Deník zasloužilé matky II (4) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VII (15, 16) 20.15 Stmívání
22.55 Chirurgové X (20) 23.55 Tajný deník call girl
III (6) 0.25 Džungle rtěnek II (4)

10.45 Exorcisté v akci 11.45 Jak Čelisti změnily svět
12.45 Bizarní obyvatelé moří 13.45 Když počasí
změnilo historii (9) 14.45 Úžasná tajemství vědy
(9) 15.50 Bitva u Rio de la Plata 16.50 Nejdokonalejší zbraně (3) 17.50 Megaopravy (9) 18.55 Vojenská výzbroj (8) 20.00 Nejdrsnější vlaky světa (4)
21.05 Šestý smysl: Po stopách léčitelů II (7, 8) 22.05
Frank z džungle II (1) 23.10 Jak člověk zkrotil zvířata (2) 0.15 Katastrofální dovolené II (6) 1.00 Ztroskotání lodi Costa Concordia

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

8.40 S ČT sport na vrchol 8.55 Snowboarding: SP
2014/15 Japonsko 10.25 Házená: HBC Ronal Jičín HC Dukla Praha 12.05 Čtyřka Sport 12.25 Panorama
12.45 S ČT sport na vrchol aneb nová energie českého lyžování 12.55 Deník NHL 13.25 Rychlobruslení:
MS 2015 14.05 Klasické lyžování: MS 2015 16.00 Fotbal: FC Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň 18.10 Buly
- hokej živě 21.40 Studio fotbal - Dohráno 22.25
Rychlobruslení: MS 2015 22.45 Golf: PGA Tour 2015
0.45 Deník NHL

6.00 Óčko hity, klipy nonstop 8.00 Dotykáč 8.05
Óčko hity, klipy nonstop 10.00 Óčko chart 12.00
Simply the best, ty největší hity všech dob 13.00
Óčko hity, klipy nonstop 15.00 Filmshot 15.15 Óčko
hity, klipy nonstop 18.00 Limuzína 18.30 Óčko hity,
klipy nonstop 20.00 CZ & SK, české a slovenské
klipy 21.00 Millennium, největší hity nového milénia
22.00 Simply the best, ty největší hity všech dob
23.00 Drive, tvrdá hudba, extrémní sporty, lifestyle
0.00 Óčko flirt

5.15 Zázračná planeta: Mocné síly Země (4) 6.00
Stefanie (53) 7.10 Naše zprávy 7.50 Animáček
10.05 Drtivá porážka V (11) 11.30 Sindibád (8) 12.55
Hotel Modrá hvězda 14.30 Emilie Richards: Nezapomenutelný ráj 16.30 Robinson Crusoe 18.30
Naše zprávy 19.00 Velkolepé století IV (10) 20.10
Útěk za spravedlností 21.55 Neuvěřitelný týden
22.35 Noční zprávy 22.50 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VI (3), krimiseriál (USA, 2004-2005) 23.45 Hlídač mrtvých, thriller (USA, 1997)

8.00 Star Trek: Nová generace (22) 8.45 Reklamožrouti (6) 9.10 Montreal Canadiens - Toronto
Maple Leafs 10.50 Nashville Predators - Detroit
Red Wings 12.45 Volvo Ocean Race 14 13.15 European Poker Tour 2015 (9) 14.30 Město šílenců 16.35
Star Trek: Nová generace (23) 17.25 Reklamožrouti
(7) 17.50 Patrola 19.30 Star Trek: Nová generace
(24) 20.20 Arrow II (19) 21.05 Arrow II (20) 21.55
Nikita II (17, 18) 23.30 K.O. Night (548) 0.20 Arrow
II (19, 20), krimiseriál (USA, 2013)

pondělí 2. března 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 DoktorKA 9.55 Na cestě
po Filipínách 10.25 Postřehy odjinud
10.30 168 hodin 11.05 Znamení koně II
(7/13)

23

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Kamera na cestách: Capri a další
malebné ostrovy Neapolského zálivu
9.55 Klenoty naší krajiny: Žďárské
vrchy 10.20 Děti na tahu 11.15 Babylon
11.45 Pouť důvěry (1/2)

Nova
5.55
8.55
9.15
10.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2770)
Policie Modrava (2)
Ranč. Krimiseriál (ČR, 2013)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (15)
Program ochrany svědků. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (20)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (17)
Na pravdu se přijde. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (223)
Dva a půl chlapa VI (23)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (16)
Ulice (2771)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.30
7.00
7.25
7.40

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(7)
Winx Club III (25)
Divácké zprávy
M.A.S.H (52, 53)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (6)
Sestry Lynnovy. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová III (12)
Dávná láska. Krimiseriál (Fr., 1998)
Wolffův revír (26)
Nactiutrhání. Krimiseriál (N, 1992).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher: Divoký
tymián
Romantický příběh (N, 1994)
Komisař Rex VIII (5)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Únos II. Seriál (USA, 1993-1998)
14.50 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Vražda v druhém poschodí. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Smrt má tisíc žihadel. Krimiseriál
(N, 2011). Hrají Ch. Tramitz, H. von
Lüttichau, M. Brandner a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.10 Televizní klub neslyšících
12.40 Československý filmový týdeník
1965 (1031/2379)
12.55 Největší přírodní katastrofy:
Děsivé přívaly
13.40 Tajemství 2. světové války: Největší námořní a letecká bitva
v dějinách
14.35 Věda na vlastní kůži
15.30 Mijako, ostrov dlouhého života
16.25 Voják Jon Hendricks
17.15 Vzestup a pád Versailles: Králův
sen
18.15 Štíty království českého
18.45 Večerníček
18.55 Vesmír VI: Nejhorší dny planety
Země
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém
jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Vraždy v kruhu
Láska je černý kůň. Seriál (ČR).
Hrají I. Trojan, R. Krajčo a další
21.20 Reportéři ČT
22.00 Kriminalista
Volný pád. Krimiseriál (N, 2006-2014). Hrají Ch. Berkel, F. Giering,
S. Jappová, S. Anbehová a další
22.55 Na stopě
23.20 MI5 IX (1/8)
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.15
Postřehy odjinud
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 13. komnata Václava Hybše
2.20 Dobré ráno
4.50 Designtrend

20.00 Válka v poušti: Tobruk
20.55 Technické divy světa: Raketoplán
21.50 Dům
Příběh (ČR, 2011). Hrají T. Medvecká, M. Krobot, J. Bardos a další
23.30 Tandem
Komed. drama (Fr., 1987). Hrají
J. Rochefort, G. Jugnot a další
1.00 Q
1.25 Uchem jehly
1.55 Sedlák, druh na vymření
2.10 Babylon
2.35 V zajetí železné opony
2.45 Vesnice na kraji města
3.05 Stopy, fakta, tajemství
3.35 Zoo - živé muzeum?
3.50 Sabotáž

20.20 Doktoři z Počátků (101)
Pouta rodinná a jiná. Seriál (ČR,
2015). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
21.35 Kriminálka Las Vegas XIV
Kitty. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
T. Danson, J. Foxová, G. Eads a další
22.30 Černá listina (15)
Soudce č.57. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají J. Spader, M. Booneová, D. Klattenhoff, R. Eggold a další
23.25 Mizera (12)
Vzpomínky na staré, zlaté taxi.
Komediální seriál (USA, 2013)
0.15 Kriminálka Las Vegas VI (16)
1.25 Novashopping
5.05 Novashopping

20.15 Cesty domů III (322)
Trojský kůň. Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají A. Švehlík, M. Plánková, J. Štěpnička, J. Janěková a další
21.35 TOP STAR magazín
22.45 Trable v ráji
Komedie (USA, 2009). Hrají
K. Bellová, V. Vaughn, J. Reno
a další. Režie P. Billingsley
1.10
Vraždy v Kitzbühelu X (7)
Zlá krev. Krimiseriál (Rak., 2010).
Hrají K. Sprengerová, H. Sigl
a další
2.05 Walker, Texas Ranger VIII (6)
Sestry Lynnovy. Akční seriál (USA,
1999). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další

11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

9.25
10.15

11.15
13.20
14.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.00 Svět Nova Cinema 5.35 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (6) 6.05 Katy Perry: Skutečná tvář 7.45 Sue Thomas: Agentka FBI (7, 8) 9.30
Pánská jízda 11.15 Rande s celebritou 13.05 Godzilla
15.55 Vítr v kapse 17.20 Upíří deníky III (3) 18.15
King a Maxwellová (1), krimiseriál (USA, 2013) 19.05
Gilmorova děvčata IV (17), seriál (USA, 2003)
20.00 Případ Pelikán, thriller (USA, 1993) 22.50
Motel smrti 2, horor (USA, 2008) 0.25 Perníkový
táta VI (8), seriál (USA, 2013)

9.35 Futurama III (2) 10.05 Mrcha od vedle (6)
10.35 Kdo přežije: Austrálie (17) 11.35 Záblesk
budoucnosti (4) 12.35 Akta X VIII (19) 13.35 Griffinovi VIII (9) 14.05 Simpsonovi III (23) 14.35 Simpsonovi IV (1, 2) 15.35 Futurama III (3) 16.05 Bořiči
mýtů VI (25) 17.10 Griffinovi VIII (10) 17.40 Hvězdná brána IV (13) 18.30 Simpsonovi IV (3, 4) 19.20
Kdo přežije: Austrálie (18) 20.15 Grimm IV (5) 21.25
Teorie velkého třesku V (15) 21.55 Hannibal II (5)
22.50 Král džungle 2 0.40 Mrcha od vedle (6)

11.55 Roseanne VIII (20, 21) 12.55 Deník zasloužilé
matky II (4) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII
(15, 16) 14.20 Komisař Rex VIII (4) 15.25 Diagnóza
vražda IV (8) 16.25 Policie Hamburk VI (9) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (6) 17.55 Výměna
manželek USA IV (5) 18.55 Deník zasloužilé matky II
(5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (17, 18) 20.15
Myšlenky zločince IX (4) 21.20 Sběratelé kostí V (16)
22.20 Sex ve městě II (15) 22.55 TOP STAR magazín
23.55 Sex ve městě II (15) 0.35 Volejte Věštce

8.35 Šestý smysl: Po stopách léčitelů II (3, 4) 9.35
Starověké objevy IV (7) 10.30 Jak Nero zachránil
Řím 11.35 Nebezpečná setkání IV (3) 12.40 Velké
migrace (3) 13.45 Vetřelci dávnověku V (3) 14.45
Iluzionista na stopě magie 15.45 Svět kalných vod
(1) 16.50 Žralokozilla 17.50 Frank z džungle II (2)
18.55 Izolované světy: Příběh přežití (1) 20.00
Katastrofální dovolené II (7) 21.05 Zombie apokalypsa 22.05 Letem světem XVI (5) 23.10 Pěšky po
Evropě (2) 0.10 Ztracená království: Afrika (2)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

13.10 Magazín Ligy mistrů UEFA 13.35 Fotbal: FC
Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň 15.25 Studio fotbal - Dohráno 16.10 S ČT sport na vrchol aneb nová
energie českého lyžování 16.25 Sportovní zprávy
16.45 Deník NHL 17.15 Hokej den poté 18.00 Basketbal: BK JIP Pardubice - QANTO Tuři Svitavy 20.00
Volejbal: AERO Odolena Voda - Euro Sitex Příbram
22.00 Volejbalový magazín 22.15 Sportovní zprávy
22.30 Atletika: HME 2015 22.50 Letectví: Red Bull Air
Race 2015 23.45 Sport ve světě 0.35 Hokej den poté

6.00 Švédská trojka 6.05 Ranní fresh 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news, hudba,
film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko
hity 12.05 Óčko hity 13.30 Švédská trojka 13.35
Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00
Švédská trojka 15.05 Óčko hity 15.30 Óčko news
15.35 Óčko hity 17.00 Óčko news 17.05 Óčko hity
19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ
& SK 21.00 Millennium 22.00 Simply the best
23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.15 Pauline a Leonard (158) 6.10 Naše zprávy 6.45
Animáček 8.15 Drtivá porážka V (12) 9.30 Vtip za
stovku! 10.55 Návrat Casanovy 13.20 Robin Pilcher:
Na druhé straně oceánu 15.25 Velkolepé století IV
(9), seriál (Tur., 2013) 16.25 Derrick (41), krimiseriál
(N, 1974-1998) 17.50 112 18.30 Naše zprávy 19.05
Žaneta Show 20.10 Kurňa, co to je? 21.05 Nikdo
není perfektní 22.15 Noční zprávy 22.25 Dvojnásobná vražda, krimifilm (Kan., 2007) 0.20 Útěk za
spravedlností, krimifilm (Kan., 2007)

8.00 Star Trek: Nová generace (23) 8.45 Reklamožrouti (7) 9.05 ATP 500 Series - Dubaj 11.00
Vancouver Canucks - St. Louis Blues 13.05 Arrow II
(19, 20) 14.55 Patrola 16.35 Star Trek: Nová generace (24) 17.25 Reklamožrouti (8) 17.55 Alcatraz
(4) 18.40 Kobra 11 IV (1) 19.30 Star Trek: Nová
generace (25) 20.20 Kobra 11 X (9) 21.10 Kobra 11 X
(10) 22.05 Kobra 11 III (16) 22.55 Alcatraz (3),
myster. seriál (USA, 2012) 23.45 K.O. Night (550)
0.45 Kobra 11 X (9), krimiseriál (N, 2006)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Trentinu 10.15 Postřehy
odjinud 10.25 Reportéři ČT 11.05
Příběhy slavných... Miloslav Šimek

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Kolem světa po obratníku Raka (2/6)
10.00 Genetika a věk klonů 10.55 Mauritius - perla Indického oceánu 11.35
Nedej se

Nova
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2771)
Doktoři z Počátků (101)
Dva a půl chlapa VI (23)
Komediální seriál (USA, 2008)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (16)
Šakalové. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (21)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (18)
Odhalení. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (224)
Dva a půl chlapa VI (24)
Komediální seriál (USA, 2008)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (17)
Rád se dívám. Krimiseriál (USA,
2005)
Ulice (2772)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(8)
Winx Club III (26)
Divácké zprávy
M.A.S.H (53, 54)
Prostřeno!
Julie Lescautová III (13)
Jeannina smrt. Krimiseriál
(Fr., 1998). Hrají V. Genestová,
M. Diouf, R. Marx a další
Wolffův revír II
Vlčice. Krimiseriál (N, 1996). Hrají
J. Heinrich, K. Pönitz a další
Rosamunde Pilcher:
Milostná rošáda
Romantický příběh (N, 1994). Hrají
S. Philippová, A. Uhligová a další
Komisař Rex VIII (6)
Krokodýl v Dunaji. Krimiseriál
(N/Rak., 2003). Režie M. Riebl
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Válka ve městě. Krimiseriál (USA,
1973-1978). Hrají T. Savalas, D. Frazer, K. Dobson, G. Savalas a další
15.55 Hubert a Staller III
Tenký led. Krimiseriál (N, 2011).
Hrají Ch. Tramitz, H. von Lüttichau,
M. Brandner, M. Gruberová a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.30 Češi na misi: Průvodce férového
pijáka kávy
Dokument (ČR, 2014)
13.00 Magické hory
13.20 Letečtí stíhači v boji II: Porážka
Luftwaffe
14.05 Dobrodružství vědy a techniky
14.50 Souboj vojevůdců: Halsey proti
Kuritovi
15.40 Tajemství 2. světové války: Bombardování Německa
16.35 Vesmír VI: Bůh a vesmír
17.20 Příběh alpské řeky Inn
18.15 Cestománie
18.45 Večerníček
18.55 Královny savany - krásné
a nezkrotné: Umění mateřství
a výchovy
Dokument (Fr., 2010)
19.50 Zprávy v českém znakovém
jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 USS Franklin: Navrácená čest
21.00 Letecké katastrofy VII: Tragédie
Lokomotivu Jaroslavl
21.50 Moje soukromá válka: Cizí bolest
22.15 Smrt v sedle
Detekt. film (ČR, 1958). Hrají
R. Jelínek, E. Dubský a další
23.40 Město žen IV
Doktor v okně. Komed. seriál
(USA, 2013). Hrají C. Coxová,
B. Philippsová, Ch. Millerová a další
0.00 Ve jménu vlasti II (7, 8/12)
1.40 Babylon
2.10 Umí Češi česky?
2.25 Babylon
2.50 V zajetí železné opony
3.05 Na moravsko-slovenském pomezí

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (555)
Příběh jako pro Hollywood. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
21.40 Víkend
22.35 Černá listina (16)
Mako Tanida č. 83. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají J. Spader,
M. Booneová, D. Klattenhoff a další
23.30 Mizera (13)
Nejlepší přítel člověka. Komediální
seriál (USA, 2013)
0.20 Kriminálka Las Vegas VI (17)
1.05 Námořní vyšetřovací služba (18)
1.50 Novashopping
2.20 Áčko
3.15 Ordinace v růžové zahradě 2 (223)

20.15 Svatby v Benátkách (46)
Konečně sami! Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
21.35 Očima Josefa Klímy
22.20 Ano, šéfe!
23.35 Kriminálka Stuttgart IV (9)
Rodinná pouta. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath a další
0.35 Spravedlnost v krvi IV (11)
Smrtící pouto. Seriál (USA, 2013).
Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová, W. Estes a další
1.35 Vraždy v Kitzbühelu X (8)
2.25 Wolffův revír II
4.00 Prima ZOOM Svět

20.00 Vyprávěj
Privatizace. Seriál (ČR)
20.55 Vražda v hotelu Excelsior
Krimikomedie (ČR, 1971)
22.25 Dvě z policejní brašny
Krimifilm (ČR, 1996)
23.10 Případy detektiva Murdocha VII
23.55 AZ-kvíz
0.20 Kalendárium
0.35 Sváteční slovo spisovatele
a výtvarníka Václava Vokolka
0.40 Objektiv
1.10
Postřehy odjinud
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Hobby naší doby
2.10 Dobré ráno
4.45 Designtrend

11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

12.20
14.25

16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.20 Pes Filipes (57) 6.30 Méďa Béďa (1) 6.35
Tajemství kruhu (21) 7.25 Gilmorova děvčata IV (16)
8.15 Mizera (12) 9.05 Beze stopy (20) 9.55 Odložené případy VI (15) 10.45 King a Maxwellová (1)
12.00 Nové trable staré Christine IV (6, 7) 12.45
Upíří deníky III (3) 13.35 Gilmorova děvčata IV (17)
14.50 Případ Pelikán 17.20 Upíří deníky III (4) 18.15
King a Maxwellová (2) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(18) 20.00 Stroj času 21.50 Agent z Hong-Kongu
23.30 Zachraň mě (1) 0.35 Agent z Hong-Kongu

10.30 Kdo přežije: Austrálie (18) 11.30 Top Gear XIX
(3) 12.35 Akta X VIII (20) 13.35 Griffinovi VIII (10)
14.05 Simpsonovi IV (3, 4) 15.05 Teorie velkého
třesku V (15) 15.35 Futurama III (4) 16.05 Bořiči
mýtů VI (26) 17.10 Griffinovi VIII (11) 17.40 Hvězdná
brána IV (14) 18.30 Simpsonovi IV (5) 18.55 Simpsonovi IV (6) 19.20 Kdo přežije: Afrika (1) 20.15 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9) 21.25 Teorie velkého třesku V (16) 22.00 Partička 22.50 Kazatel smrti
0.35 Mrcha od vedle (7) 1.00 Partička

11.55 Roseanne VIII (22, 23) 12.55 Deník zasloužilé
matky II (5) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII (17,
18) 14.20 Komisař Rex VIII (5) 15.25 Diagnóza vražda IV (9) 16.25 Policie Hamburk VI (10) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (7) 17.55 Výměna manželek USA IV (6) 18.55 Deník zasloužilé matky II (6)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (19, 20) 20.15
Sběratelé kostí IX (10) 21.20 Castle na zabití III (10)
22.20 Sex ve městě II (16) 22.55 Podvádíš mě! X (21)
23.50 Sex ve městě II (16) 0.30 Volejte Věštce

9.10 Megaopravy (8) 10.20 Vojenská výzbroj (7)
11.30 Nejdrsnější vlaky světa (3) 12.35 Šestý smysl:
Po stopách léčitelů II (5, 6) 13.35 Starověké objevy
IV (8) 14.35 Tony Robinson: Olympiáda a dějiny
15.45 Nebezpečná setkání IV (4) 16.50 Velké
migrace (4) 17.50 Letem světem XVI (6) 18.55
Pěšky po Evropě (3) 20.00 Ztracená království:
Afrika (3) 21.15 Tajemství Mengeleho dvojčat 22.20
Mnichov: Odveta Mossadu 23.25 Válka lovců lidí (2)
0.20 Záhady přírody III (3)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

13.50 Klasické lyžování: MS 2015/Švédsko 16.25
Sportovní zprávy 16.45 Téma pro hosty ČT sport
17.15 Atletika: MČR v hale 2015 17.50 S ČT sport na
vrchol aneb nová energie českého lyžování 18.00
Deník NHL 18.30 Dráhová cyklistika: MS 2015/Francie 19.25 Basketbal: Magazín Euroligy 20.00 Tance:
MČR v latinskoamerických tancích/Praha 20.50
Route 66 - Splnit si svůj sen 22.10 Sportovní zprávy
22.25 Atletika: HME 2015 22.45 Svět motorů 23.35
Golf: PGA Tour 2015 0.25 Česká pokerová tour

6.00 Dotykáč 6.05 Ranní fresh 9.00 Millennium
10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news, hudba, film,
zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko hity
12.05 Óčko hity 13.30 Dotykáč 13.35 Óčko hity 14.00
Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00 Dotykáč 15.05
Óčko hity 15.30 Óčko news 15.35 Mixxxer show
17.00 Óčko news 17.05 Mixxxer 18.00 Óčko hity
19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ & SK
21.00 Millennium 21.45 Filmshot 22.00 Artur 22.05
Simply the best 23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.15 Pauline a Leonard (159) 6.05 Naše zprávy 6.45
Animáček 8.25 Drtivá porážka VI (1) 9.45 Kurňa, co
to je? 11.15 Robinson Crusoe 13.25 Emilie Richards:
Návrat do Sandy Bay 15.25 Velkolepé století IV (10)
16.25 Derrick (42) 17.50 Co dům dal 18.30 Naše
zprávy 19.05 Žaneta Show 20.10 Sejdeme se na
Cibulce 21.25 Barrandovská Sedmička 22.00 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti X (19), krimiseriál
(USA, 2008) 22.55 Týden v ringu 23.35 Noční zprávy 23.50 Cesta, katastrof. film (USA, 2008)

8.45 Reklamožrouti (8) 9.05 ATP 500 Series Acapulco 10.55 New York Rangers - Nashville Predators 12.50 Kobra 11 X (9, 10) 14.50 Alcatraz (3)
15.40 Kobra 11 III (16) 16.35 Star Trek: Nová generace (25) 17.30 Reklamožrouti (9) 17.55 Alcatraz (5)
18.40 Kobra 11 IV (2) 19.35 Star Trek: Nová generace (26) 20.20 Kriminálka New York IX (17) 21.10
Kriminálka New York (1) 22.00 Kobra 11 IV (1) 22.45
Alcatraz (4) 23.35 Fight Club News (53) 0.35
Smrtící válečníci II (11)

středa 4. března 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Kypru 10.35 13. komnata
Václava Hybše 11.05 Vyprávěj
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ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Století létání (8/26) 9.55 Válka
v poušti: Tobruk 10.45 Náš venkov:
Milovaná samota 11.15 Ta naša kapela
11.40 Folklorika

Nova
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2772)
Ordinace v růžové zahradě 2 (555)
Dva a půl chlapa VI (24)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (17)
Jeffriesův boj. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy (22)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (19)
Svědectví mrtvého. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (225)
Dva a půl chlapa VII (1)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (18)
Neobvyklá podezřelá. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2773)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(9)
Winx Club IV (1)
Divácké zprávy
M.A.S.H (54, 55)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (7)
V podezření. Akční seriál
(USA, 1999)
Julie Lescautová IV (1)
Neznámá ze silnice. Krimiseriál
(Fr., 1999). Režie D. Janneau
Wolffův revír II (1)
Špinavá práce. Krimiseriál
(N, 1993)
Rosamunde Pilcher: Vítr naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Komisař Rex VIII (7)
Vitaminy na smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Měsíčňan. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Ruku na srdce a přísahej. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Hubert a Staller III
Smrt přichází po tlapkách. Krimiseriál (N, 2011). Hrají Ch. Tramitz,
H. von Lüttichau a další
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance

12.10 Alchymie času
12.25 Jeden rok s Fulbrightem: Helena
Reichlová
12.55 Kvarteto
13.20 Ostrovy Christiana Karembeua:
Markézy
14.15 Vzestup a pád Versailles: Králův
sen
15.15 Vinitorium Moravicum
15.40 Chcete je?
15.50 Klíč
16.15 S kuchařem kolem světa:
Madagaskar
17.10 Kolem světa po obratníku Raka
(2/6)
18.10 Království divočiny: Deník sloní
rodiny II (3/5)
18.45 Večerníček
18.55 Lvi - špionáž v brlohu
19.50 Zprávy v českém znakovém
jazyce

RODINNÝ

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.55 Místo činu - Schimanski
Účet bez hostinského. Kriminální
cyklus (N, 1984). Hrají G. George,
E. Feik, Ch. van Houweninge
a další. Režie P. Adam
23.30 MI5 IX (2/8)
Seriál (VB, 2010). Hrají P. Firth,
R. Armitage, N. Walkerová a další
0.25 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.20 Dobré ráno
4.55 Sváteční slovo spisovatele
a výtvarníka Václava Vokolka
5.00 Banánové rybičky

20.00 Kamera na cestách: Rádžasthán,
země králů
21.00 Na cestě po Apulii
21.25 Dobrodruh (1/12)
21.55 Kmeny: Punk
22.25 Sex Pistols: Děs a Běs
0.10 Na místě zločinu: Unikající spravedlnost
1.00 Moje soukromá válka: Cizí bolest
1.30 Křesťanský magazín
1.55 Chcete mě?
2.25 Náš venkov: Milovaná samota
2.50 A co my, nájemníci?
3.05 Babylon
3.30 V zajetí železné opony
3.45 Hrčava - rok 2000
4.00 Stopy, fakta, tajemství

20.20 Doktoři z Počátků (102)
Krátký rozum, krátké nohy. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, V. Jílek a další
21.35 Námořní vyšetřovací služba X (24)
Ať uděláš cokoli. Krimiseriál (USA,
2012). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
22.35 Bájní tvorové: Dračí hrobka
Akční film (VB/Číny, 2013). Hrají
D. Lundgren, S. Adkins, L. Leonardová, J. Lance, L. Geng a další
0.20 Kriminálka Las Vegas VI (18)
1.05 Kriminálka Las Vegas XIV
1.50 Novashopping
2.25 Áčko
3.25 DO-RE-MI

20.15 Cesty domů III (323)
Pořád to platí? Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají A. Švehlík, M. Plánková, J. Štěpnička, R. Zach a další
21.35 Show Jana Krause
22.35 Telebazar
23.50 Hawaii 5-0 IV (2)
Ryba na suchu. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
0.45 Myšlenky zločince VII (6)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
J. Mantegna, P. Brewsterová,
S. Moore a další
1.45 Vraždy v Kitzbühelu X (9)
2.40 Walker, Texas Ranger VIII (7)
3.25 Wolffův revír II (1)

12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

11.15
13.20
14.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.50 Upíří deníky III (3) 7.40 Tajemství kruhu (22)
8.20 Gilmorova děvčata IV (17) 9.10 Mizera (13)
10.00 Beze stopy (21) 10.55 Odložené případy VI
(16) 11.45 King a Maxwellová (2) 12.50 Nové trable
staré Christine IV (8, 9) 13.35 Upíří deníky III (4)
14.25 Gilmorova děvčata IV (18) 15.40 Stroj času
17.20 Upíří deníky III (5) 18.15 King a Maxwellová
(3) 19.05 Gilmorova děvčata IV (19) 20.00 Město
andělů 22.15 Jarní prázdniny 23.50 Zachraň mě (2)
0.55 Bájní tvorové: Dračí hrobka

10.30 Kdo přežije: Afrika (1) 11.30 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (9) 12.35 Akta X VIII (21) 13.35 Griffinovi VIII (11) 14.05 Simpsonovi IV (5) 14.35 Simpsonovi IV (6) 15.05 Teorie velkého třesku V (16)
15.35 Futurama III (5) 16.05 Bořiči mýtů VI (27)
17.10 Griffinovi VIII (12) 17.40 Hvězdná brána IV (15)
18.30 Simpsonovi IV (7, 8) 19.20 Kdo přežije: Afrika (2) 20.15 Letečtí stíhači v boji (8) 21.25 Teorie
velkého třesku V (17) 21.55 Pekelná výzva 22.50
Lochnesský teror 0.40 Mrcha od vedle II (1)

11.55 Roseanne VIII (24, 25) 12.55 Deník zasloužilé
matky II (6) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII
(19, 20) 14.20 Komisař Rex VIII (6) 15.25 Diagnóza
vražda IV (10) 16.25 Policie Hamburk VI (11) 17.20
Jamieho roztančená kuchyně II (8) 17.55 Výměna
manželek USA IV (7) 18.55 Deník zasloužilé matky II
(7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (21, 22) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté (8) 21.20 Sběratelé kostí
V (17) 22.20 Sex ve městě II (17) 22.50 Dobrá manželka III (22) 23.50 Sex ve městě II (17)

9.35 Frank z džungle II (1) 10.40 Jak člověk zkrotil
zvířata (2) 11.45 Katastrofální dovolené II (6) 12.40
Ztroskotání lodi Costa Concordia 13.40 Megaopravy (9) 14.45 Vojenská výzbroj (8) 15.45 Nejdrsnější vlaky světa (4) 16.50 Šestý smysl: Po stopách
léčitelů II (7, 8) 17.50 Šílení střelci (1) 18.55 Válka
lovců lidí (3) 20.00 Záhady přírody III (4) 21.05
Krokodýli: Starostliví zabijáci 22.10 Když počasí
změnilo historii (9) 23.10 Úžasná tajemství vědy (9)
0.10 Bitva u Rio de la Plata

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.50 Jezdectví: Zimní Jezdecký pohár spřežení
13.00 Běžkotoulky 13.15 Basketbal: Magazín Euroligy 13.50 Klasické lyžování: MS 2015 16.05 BBV po
25 letech 16.25 Sportovní zprávy 16.45 Trenér roku
Unie profesionálních trenérů 17.00 Vertikal 17.30
Deník NHL 18.00 Hokej: Buly - hokej živě 21.30
Sportovní zprávy 21.45 Atletika: HME 2015/Česko
22.05 Olympijský magazín 22.35 Magazín SP
v alpském lyžování 23.00 ATP týden tenisu 23.25
Deník NHL 23.50 Klasické lyžování: MS 2015

6.00 TyTrubko 6.05 Ranní fresh 9.00 Millennium
10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news, hudba, film,
zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko hity
12.05 Óčko hity 13.30 TyTrubko 13.35 Óčko hity
14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00 TyTrubko
15.05 Óčko hity 15.30 Óčko news 15.35 Mixxxer
show 17.00 Óčko news 17.05 Mixxxer 18.00 Óčko
hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ
& SK 21.00 Millennium 22.00 Simply the best
23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.15 Pauline a Leonard (160) 6.10 Naše zprávy 6.50
Animáček 8.50 Drtivá porážka VI (2) 10.05 Sejdeme se na Cibulce 11.30 Hotel Modrá hvězda 13.25
Emilie Richards: Nezapomenutelný ráj 15.25 Pauline a Leonard (212) 16.25 Derrick (43) 17.50 Co dům
dal 18.30 Naše zprávy 19.05 Žaneta Show 20.10
Vtip za stovku! 21.05 Jack Hunter: Ztracený poklad
Ugaritů, dobr. film (USA, 2008) 23.05 Noční zprávy 23.15 Falling Skies (1), sci-fi seriál (USA/Kan.,
2011) 0.15 Přistání naslepo, dobr. film (USA, 1998)

8.00 Star Trek: Nová generace (25) 8.45 Reklamožrouti (9) 9.05 Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt 10.50 Dallas Stars - New York
Islanders 12.30 Město šílenců 14.50 Alcatraz (4)
15.40 Kobra 11 IV (1) 16.30 Star Trek: Nová generace (26) 17.20 Reklamožrouti (10) 17.45 Alcatraz (6)
18.35 Kobra 11 IV (3) 19.25 Star Trek: Nová generace (27) 20.20 Kriminálka New York (2, 3) 21.55
Kobra 11 IV (2) 22.45 Alcatraz (5) 23.35 K.O. Night
(552) 0.30 Smrtící válečníci II (12)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Madeiře 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 Hobby naší doby 10.55
Kousek nebe

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Vesmír VI: Bůh a vesmír 9.45 Památné
bitvy: Alexandr Veliký 10.40 Letecké
katastrofy VII: Tragédie Lokomotivu
Jaroslavl 11.25 Moje soukromá válka:
Cizí bolest 11.50 Magické hory

Nova
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2773)
Doktoři z Počátků (102)
Dva a půl chlapa VII (1)
Seriál (USA, 2009)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (18)
Vnitřní hlas. Krimiseriál (USA, 2008)
Beze stopy (23)
Krimiseriál (USA, 2002)
Námořní vyšetřovací služba (20)
Únos. Krimiseriál (USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (226)
Dva a půl chlapa VII (2)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Jako kouzlem. Krimiseriál
(USA, 2005)
Ulice (2774)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.30
7.00
7.25
7.40

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(10)
Winx Club IV (2)
Divácké zprávy
M.A.S.H (55, 56)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (8)
Zabiják. Akční seriál (USA, 1999)
Julie Lescautová IV (2)
Tajemství komisařky Lescautové.
Krimiseriál (Fr., 2000)
Wolffův revír II (2)
Ruleta. Krimiseriál (N, 1993)
Rosamunde Pilcher:
Návrat do ráje
Romantický příběh (VB/N, 1998)
Komisař Rex VIII (8)
Čarodějnice a jiné ženy. Krimiseriál
(N/Rak., 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Návrat. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Kojak II
Zrada. Krimiseriál (USA, 1973-1978). Režie T. Savalas
15.55 Hubert a Staller III
Mnoho větru pro nic. Krimiseriál
(N, 2011). Režie O. Mielke
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Lyžařská výstroj v autě
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.10 Štíty království českého
Dokument (ČR, 2007)
12.40 Souboj vojevůdců: Halsey proti
Kuritovi
13.25 Královny savany - krásné
a nezkrotné: Změny v rodinném
životě
14.20 Chcete je?
14.25 Krušné domovy
14.45 Technické divy světa: Raketoplán
15.35 Sedm divů buddhistického světa
16.35 Největší přírodní katastrofy:
Laviny
17.20 Zázračná planeta: Attenborough 60 let v divočině (2/3)
18.15 Dobrodruh (1/12)
18.45 Večerníček
18.55 Příběh alpské řeky Inn
19.50 Zprávy v českém znakovém
jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

S kuchařem kolem světa: Řecko
Cestománie
Národní klenoty
Brána smrti
Ve jménu vlasti III (4/12)
Jde se na to. Seriál (USA, 2013).
Hrají C. Danesová, D. Lewis a další
23.15 Queer: Čistá rodina
23.45 Rodinná dieta
1.10
Kvarteto
1.40 Češi na misi: Průvodce férového
pijáka kávy
2.05 Babylon
2.35 Ta naša kapela
3.00 Potíže s modrou krví
3.20 Babylon
3.40 V zajetí železné opony

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (556)
Jako bumerang. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
21.35 Prásk!
22.15 Země krvavého slunce
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, M. Davis, T. Osawa,
E. George, W. Atherton a další
0.10 Kriminálka Las Vegas VI (19)
0.55 Námořní vyšetřovací služba (20)
1.40 Novashopping
2.15 Áčko
2.50 Kolotoč
3.25 DO-RE-MI
4.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (226)
5.05 Novashopping

20.15 Svatby v Benátkách (47)
Black and White. Seriál (ČR, 2014).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
21.35 Kdo je kdo?
22.35 Ano, šéfe!
23.55 Právo a pořádek XVI (10)
Kyselina. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
0.55 Myšlenky zločince VII (7)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
J. Mantegna, P. Brewsterová,
S. Moore a další
1.50 Spravedlnost v krvi II (5)
Noc ve městě. Seriál (USA, 2011)
2.40 Walker, Texas Ranger VIII (8)

20.00 Vyprávěj
Au-pair. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Slavnostní zahájení HME
v atletice 2015
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.55 Motiv
Zločiny z vášně. Krimiseriál
(Kan., 2013). Režie D. Frazee
23.40 Kriminálka Paříž
Krásnější než já. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie F. Guérin
0.25 AZ-kvíz
1.20 Kriminalista
2.20 Pod pokličkou
2.50 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

20.00
21.00
21.30
22.00
22.25

11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

9.25
10.15
11.15
13.20
14.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

7.10 Upíří deníky III (4) 7.55 Gilmorova děvčata IV
(18) 8.45 Beze stopy VII 9.35 Beze stopy (22) 10.25
Odložené případy VI (17) 11.20 King a Maxwellová
(3) 12.25 Nové trable staré Christine IV (10, 11) 13.10
Upíří deníky III (5) 14.05 Gilmorova děvčata IV (19)
15.20 Město andělů 17.20 Upíří deníky III (6) 18.15
King a Maxwellová (4) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba V (18, 19)
21.50 Vekslák aneb Staré zlaté časy 23.35 Zachraň
mě (3) 0.40 Země krvavého slunce

10.05 Mrcha od vedle II (2) 10.35 Kdo přežije: Afrika (2) 11.35 Pekelná výzva 12.35 Akta X IX (1) 13.35
Griffinovi VIII (12) 14.05 Simpsonovi IV (7, 8) 15.05
Teorie velkého třesku V (17) 15.35 Futurama III (6)
16.05 Bořiči mýtů VI (28) 17.10 Griffinovi VIII (13)
17.40 Hvězdná brána IV (16) 18.30 Simpsonovi IV
(9, 10) 19.20 Kdo přežije: Afrika (3) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku V (18) 22.00 Zátah:
Vykoupení 0.05 Wilfred II (7) 0.30 Mrcha od vedle
II (2) 0.55 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (15)

12.55 Deník zasloužilé matky II (7) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku VII (21, 22) 14.20 Komisař Rex
VIII (7) 15.25 Diagnóza vražda IV (11) 16.25 Policie
Hamburk VI (12) 17.20 Jamieho roztančená kuchyně II (9) 17.55 Výměna manželek USA IV (8) 18.55
Deník zasloužilé matky II (8) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VII (23, 24) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy
na pitevně IV (10) 21.20 Sběratelé kostí V (18) 22.15
Sex ve městě II (18) 22.55 Po krk v odpadcích (9)
23.55 Sex ve městě II (18) 0.40 Volejte Věštce

9.25 Letem světem XVI (5) 10.35 Pěšky po Evropě
(2) 11.30 Ztracená království: Afrika (2) 12.35 Dobyvatelé sedmi moří (2) 13.40 Frank z džungle II (2)
14.45 Izolované světy: Příběh přežití (1) 15.50
Katastrofální dovolené II (7) 16.50 Zombie apokalypsa 17.50 Když počasí změnilo historii (10) 18.55
Úžasná tajemství vědy (10) 20.00 Záhady bitevních polí (1) 21.05 Nejdokonalejší zbraně (4) 22.05
Vetřelci dávnověku V (3) 23.05 Iluzionista na stopě
magie 0.05 Svět kalných vod (1)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

14.45 Magazín SP v alpském lyžování 15.10 Magazín
SP ve snowboardingu 15.40 S ČT sport na vrchol
aneb nová energie českého lyžování 15.50 Deník
NHL 16.20 Atletika: HME 2015/Česko 17.10 Biatlon:
MS 2015/Finsko 18.55 Atletika: HME 2015/Česko
19.05 Buly - hokej živě 21.30 Studio fotbal - Extra
21.55 Sportovní zprávy 22.10 Basketbal: Panathinaikos Atény - FC Barcelona 23.50 Deník NHL 0.15
S ČT sport na vrchol aneb nová energie českého
lyžování 0.25 BBV 0.35 Atletika: HME 2015

6.00 Ranní fresh 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 12.05 Óčko hity 12.05 Óčko hity 13.30
Bravo tv 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko news, hudba,
film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko
hity 14.05 Óčko hity 15.00 Bravo tv 15.05 Óčko hity
16.00 Óčko news 16.05 Óčko chart 18.00 Óčko hity
19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ & SK
21.00 Millennium 21.45 Limuzína 22.00 Simply the
best 23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.15 Pauline a Leonard (161) 6.10 Naše zprávy 6.45
Animáček 8.15 Drtivá porážka VI (3) 9.35 Nikdo není
perfektní 11.00 Navarro (40) 13.20 Jack Hunter:
Ztracený poklad Ugaritů 15.20 Pauline a Leonard
(213) 16.25 Derrick (44) 17.50 Co dům dal 18.30
Naše zprávy 19.05 Žaneta Show 20.10 Katie Fforde:
Srdce pro dva 22.00 Ruda Lejt Najt 22.35 Noční
zprávy 22.55 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti VI (4), krimiseriál (USA, 2004-2005) 23.50
Nádherný holky, romant. komedie (USA, 1996)

8.00 Star Trek: Nová generace (26) 8.45 Reklamožrouti (10) 9.05 Premier League Darts 2015 Belfast 11.35 European Poker Tour 2015 (9) 12.45
Detroit Red Wings - New York Rangers 14.30
Alcatraz (5) 15.35 Kobra 11 IV (2) 16.30 Star Trek:
Nová generace (27) 17.25 Reklamožrouti (11) 17.50
Alcatraz (7) 18.40 Kobra 11 IV (4) 19.30 Star Trek:
Nová generace (1) 20.20 xXx: Nová dimenze 22.10
Kobra 11 IV (3) 23.05 Alcatraz (6) 23.55 K.O. Night
(553) 0.55 xXx: Nová dimenze

ČT1
5.59
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Studio 6 9.00 Hubert a Staller III 9.50
Na cestě po Ománu 10.35 Kluci v akci
11.05 Vyprávěj

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Království divočiny: Deník sloní rodiny II
(3/5) 9.30 Mijako, ostrov dlouhého
života 10.25 Sedm divů buddhistického
světa 11.25 S kuchařem kolem světa

Nova
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2774)
Ordinace v růžové zahradě 2 (556)
Dva a půl chlapa VII (2)
Seriál (USA, 2009)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy VI (19)
Americký sen. Krimiseriál
(USA, 2008)
Beze stopy II (1)
Krimiseriál (USA, 2003)
Námořní vyšetřovací služba (21)
Jeden nebo druhý. Krimiseriál
(USA, 2003)
Ordinace v růžové zahradě 2 (227)
Dva a půl chlapa VII (3)
Seriál (USA, 2009)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Ulice (2775)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima
6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.15

Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
(11)
Winx Club IV (3)
Divácké zprávy
M.A.S.H (56, 57)
Prostřeno!
Walker, Texas Ranger VIII (9)
Bojuj, nebo zemři. Akční seriál
Julie Lescautová IV (3)
Nebezpečná křižovatka. Krimiseriál (Fr., 2000). Režie A. Wermus
Wolffův revír II (3)
Mrtvý svědek, dobrý svědek.
Krimiseriál (N, 1993). Režie M. Lähn
Rosamunde Pilcher:
Růže v bouři
Romantický příběh (N, 1999). Hrají
E. Weisbergerová, P. Bongartz,
S. Heherová a další
Komisař Rex VIII (9)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
Nové zásnuby. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey,
E. Floresová a další
14.45 Rajské zahrady II
15.05 Místo činu - Schimanski
Účet bez hostinského. Kriminální
cyklus (N, 1984). Hrají G. George,
E. Feik, Ch. van Houweninge a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
Zábavná vědomostní soutěž, kde
vyhrává nejnižší skóre
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.20 Lvi - špionáž v brlohu
Život lví rodiny v unikátních záběrech skryté kamery. Z dokumentárního cyklu BBC
13.10 Chcete mě?
13.35 Památné bitvy: Alexandr Veliký
Tak mladý, přesto vynikající
stratég, triumfuje v poutavé
rekonstrukci bitvy u Gaugamél
14.30 Dobrodružství vědy a techniky
Léčba hypnózou. Může být
rozumnou a účinnou alternativní
terapií?
15.15 Tenis: Česko - Austrálie
19.00 Fenomén Underground
Tisíce lidí nemohly studovat,
vystavovat, hrát vlastní hudbu.
Azylem se jim staly byty, které se
proměnily v galerie, koncertní sály
nebo univerzity
19.55 Zprávy v českém znakovém jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

KOMEDIE

KOMEDIE

20.00 Znamení koně II (8/13)
Na rovinu. Seriál (ČR, 2011). Hrají
T. Voříšková, V. Cibulková,
B. Polívka, M. Donutil a další
20.55 13. komnata Blanky Šrůmové
21.25 Všechnopárty
22.15 Kolo plné hvězd
23.10 Profesionálové (56/57)
0.05 AZ-kvíz
0.30 Motiv
1.15
Bydlení je hra
1.40 Pod pokličkou
2.05 Dobré ráno
4.35 Designtrend
4.50 Padající květináč
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

20.00 Zázračná planeta: Attenborough
- 60 let v divočině (3/3)
21.00 Pan Selfridge II (9/10)
Seriál (VB, 2014). Hrají J. Piven,
F. O’Connorová, G. Austin a další
21.45 Pěsti ve tmě
Drama (ČR, 1986). Hrají M. Vašut,
J. Nedorost, E. Balzerová a další
23.25 Na místě zločinu: Mrtvý ve vodě
0.20 Letecké katastrofy VII: Tragédie
Lokomotivu Jaroslavl
1.05 Ostrovy Christiana Karembeua:
Markézy
2.00 Voják Jon Hendricks
2.50 Třicetiletá odysea občana Blažka
3.05 Babylon
3.30 V zajetí železné opony

20.20 Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991). Hrají J. Kretschmerová, P. Pyšová, O. Kaiser,
M. Dejdar, L. Kopřiva a další
22.15 Únos vlaku 1 2 3
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Washington, J. Travolta, L. Guzmán, J. Turturro, M. Rispoli a další
0.15 Kriminálka Las Vegas VI (20)
Černý výlep. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads a další
1.00 Námořní vyšetřovací služba (21)
1.45 Novashopping
2.15 Prásk!
2.45 Áčko
3.35 DO-RE-MI

20.15 Ženy sobě
Romantická komedie (USA, 2011).
Hrají K. Wiigová, M. Rudolphová,
R. Byrneová, Ch. O’Dowd a další
22.50 127 hodin
Dobrodružný film (USA/VB,
2010). Hrají J. Franco, A. Tamblynová, K. Maraová a další
0.50 Na život a na smrt
Dobrodružný film (USA, 1981).
Hrají Ch. Bronson, L. Marvin,
A. Stevens, C. Weathers, E. Lauter
a další. Režie P. Hunt
2.50 Walker, Texas Ranger VIII (9)
Bojuj, nebo zemři. Akční seriál
(USA, 1999)
3.30 Wolffův revír II (3)

11.50
12.00
12.30
13.25
14.25
15.20
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30

11.15
13.20
14.25

16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.30 Méďa Béďa (6, 7) 6.45 Nové trable staré
Christine IV (10, 11) 7.30 Nová cestománie 8.00
Upíří deníky III (5) 8.50 Gilmorova děvčata IV (19)
9.40 Beze stopy (23) 10.30 Odložené případy VI
(18) 11.25 King a Maxwellová (4) 12.25 Upíří deníky
III (6) 13.15 Gilmorova děvčata IV (20) 14.30
Námořní vyšetřovací služba V (18, 19) 16.20 Na rozcestí 18.15 King a Maxwellová (5) 19.05 Gilmorova
děvčata IV (21) 20.00 Mars útočí! 22.05 Dějiny
násilí 0.00 Zachraň mě (4) 0.50 Únos vlaku 1 2 3

7.20 Hvězdná brána IV (16) 8.20 Bořiči mýtů VI
(28) 9.25 Futurama III (6) 9.55 Mrcha od vedle II
(3) 10.25 Kdo přežije: Afrika (3) 11.25 Autosalon
12.35 Akta X IX (2) 13.35 Griffinovi VIII (13) 14.05
Simpsonovi IV (9, 10) 15.05 Teorie velkého třesku V
(18) 15.35 Futurama III (7) 16.05 Bořiči mýtů VI (29)
17.10 Griffinovi VIII (14) 17.40 Hvězdná brána IV (17)
18.30 Simpsonovi IV (11, 12) 19.20 Kdo přežije: Afrika (4) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V
(19, 20) 22.15 Pistolník 0.15 Na stopě Apačů

10.55 Výměna manželek USA IV (8) 11.55 Roseanne
IX (3, 4) 12.55 Deník zasloužilé matky II (8) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VII (23, 24) 14.20 Komisař
Rex VIII (8) 15.25 Diagnóza vražda IV (12) 16.25
Policie Hamburk VI (13) 17.20 Jamieho roztančená
kuchyně II (10) 17.55 Výměna manželek USA IV (9)
18.55 Deník zasloužilé matky II (9) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (1, 2) 20.15 Láska na druhý
pokus 22.35 Sex ve městě III (1) 23.10 Famílie V (10)
0.05 Sex ve městě III (1) 0.45 Volejte Věštce

9.15 Mnichov: Odveta Mossadu 10.20 Válka lovců
lidí (2) 11.20 Záhady přírody III (3) 12.25 Koloběh
života: Ovocný sad 13.30 Letem světem XVI (6)
14.35 Pěšky po Evropě (3) 15.35 Ztracená království: Afrika (3) 16.50 Tajemství Mengeleho dvojčat
17.50 Vetřelci dávnověku V (4) 18.55 Odhalení:
Konspirační spisy (1, 2) 20.00 Svět kalných vod (2)
21.05 Dobrodruh na rybách (1) 22.10 Starověké
objevy IV (8) 23.10 Tony Robinson: Olympiáda
a dějiny 0.15 Nebezpečná setkání IV (4)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

8.30 S ČT sport na vrchol aneb nová energie českého
lyžování 8.40 ATP týden tenisu 9.05 Studio fotbal Extra 9.30 Atletika: HME 2015/Česko 14.10 Obojživelníci 14.25 V šachu 15.00 S ČT sport na vrchol aneb
nová energie českého lyžování 15.10 Deník NHL 15.40
Atletika: HME 2015 19.00 Tenis: Česko - Austrálie
22.00 Sportovní zprávy 22.15 Basketbal: Galatasaray
Liv Hospital Istanbul - Real Madrid 23.55 Deník NHL
0.20 S ČT sport na vrchol aneb nová energie českého lyžování 0.30 BBV 0.40 Atletika: HME 2015

6.00 Ranní fresh 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity,
klipy nonstop 12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12.05 Óčko hity
14.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 14.05 Óčko hity 16.00 Óčko news
16.05 ShowREC 17.00 Óčko news 17.05 Novinky
18.00 Óčko hity, klipy nonstop 19.00 Óčko news,
hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče
19.05 Moje desítka 20.00 CZ & SK, české a slovenské klipy 21.00 Millennium párty 22.00 Party ride

5.15 Pauline a Leonard (162) 6.10 Naše zprávy 6.45
Animáček 8.15 Drtivá porážka VI (4) 9.35 Vtip za
stovku! 11.00 Navarro (41) 13.25 Katie Fforde: Srdce
pro dva 15.20 Pauline a Leonard (214) 16.25 Derrick (45) 17.50 Co dům dal 18.30 Naše zprávy 19.05
Svět v barvách 19.25 Neuvěřitelný týden 20.10
Stopy života (9) 21.00 Tajemství Lucie Vondráčkové 21.55 Intim s Heidi Janků 22.35 Noční zprávy
22.50 Země policajtů, krimifilm (USA, 1997) 0.55
Právo a pořádek (17), krimiseriál (USA, 1990-1991)

8.45 Reklamožrouti (11) 9.10 Rhein-Neckar Löwen THW Kiel 10.55 Tottenham Hotspur - Chelsea FC
12.50 Los Angeles Kings - Montreal Canadiens
14.50 Alcatraz (6) 15.40 Kobra 11 IV (3) 16.35 Star
Trek: Nová generace (1) 17.25 Reklamožrouti (12)
17.50 Alcatraz (8) 18.40 Kobra 11 IV (5) 19.25 Star
Trek: Nová generace (2) 20.20 Kriminálka Miami II
(15) 21.05 Kriminálka Miami II (16) 21.55 Kobra 11 IV
(4) 22.50 Alcatraz (7) 23.40 Fight Club News (52)
0.40 Kriminálka Miami II (15)
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Fotograf Renner: Pro dobrou
Snímky fotografa
Ladislava Rennera
reprezentují Česko po
celém světě. On ale
nejradši fotí krajinu
Českolipska.
5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČESKÁ LÍPA | Jeho fotky používá agentura Czech Tourism k propagaci Česka.
Prostřednictvím snímků Ladislava Rennera se cizinci dívají na Česko. A jak ho
vnímají? Jistě jako mimořádně krásné,
neboť Renner je krajinář se smyslem
pro světlo a barvy. Najdeme mezi nimi
řadu fotek z Českolipska. A přestože za
fotografa mají mluvit hlavně fotky, učiňme výjimku a nechme mluvit i jeho.
Jste fotograf krajinář. Hraje v tom
roli, že pocházíte v Českolipska, jste
tedy obklopen Jizerkami, Máchovým krajem, Lužickými horami a Ralskem, tedy velmi fotogenickými
destinacemi?
Prvotním impulzem byla snaha zdokumentovat si mé cestování. Poté jsem narazil na fotografie Roberta Mekiše, které zobrazovaly krásy Českolipska. Naprosto mě jeho fotky nadchly. Zjistil
jsem navíc, že je to skoro můj soused.
Byl to můj krajinářský vzor, a rozhodně
jsem nečekal, že bych někdy dosáhl
jeho úrovně. Dodnes si vzpomínám, už
je to asi 9 let, co jsme spolu byli jednou
fotit na Panské skále. Byla mlha, vyloženě ošklivé počasí a já si říkal, proč tam
vůbec jedeme? Ukázal mi, že i v takovémto počasí lze udělat zajímavé snímky. Mně se samozřejmě tehdy nic nepovedlo, o focení jsem neměl ještě ani
páru. Zdejší region opravdu považuji za
jeden z nejkrásnějších v ČR. Troufám si
to tvrdit právě proto, že jsem toho procestoval poměrně dost a díky tomu jsem
dokázal zpětně ocenit krásu zdejšího
kraje. Ale tento názor se dá slyšet od
spousty lidí, jak domácích, tak i těch,
kteří se sem přistěhovali z jiných míst
ČR. To mě vždy potěší a myslím si, že
na krásy Českolipska můžeme být
opravdu všichni hrdí.
Vy jste se ale neomezil jen na focení
Českolipska, ale začal hodně cestovat, i po světě. Vybíráte si záměrně
známá fotogenická místa, magnety
pro turisty, nebo spíš vyhledáváte
doposud masivně neobjevené motivy a pohledy?
Mám po babičce celkem toulavé boty
(někdejší trampka, na čundr mě vzala
už asi ve 2 letech, hrozně jsem s ní

Ladislav Renner se svojí dcerkou.
chtěl, ale musel jsem se nejdřív naučit
na nočník). Ty boty jsem ale objevil až
díky práci v Packardu, kde mě to absolutně nenaplňovalo, ale zase solidní výplata mi dovolovala poměrně velké
možnosti. Byl to v nadsázce celkem
schizofrenní stav, který mě vnitřně rozpolcoval. Cestuji jen po Evropě, největší exotika pro mě byla zatím jen severní
Afrika. A i tu Evropu jsem musel kvůli
rodičovské dovolené momentálně
skrouhnout. Vybírám si jak místa, která
mě osobně zajímají nejen fotograficky,
tak samozřejmě i místa s komerčním potenciálem, kde je větší šance fotografie
uplatnit.
Vaše fotky nacházejí velké využití
na pohlednicích, kalendářících a
obecně na propagačních materiálech měst. Funguje to tak, že fotky
jim nabízíte ex post, nebo vám sami
řeknou, co chtějí nafotit a předem
dohodnou podmínky?
Hlavně pohlednice, fotomagnety a propagační materiály. Zpočátku jsem oslovoval zájemce já, a to až tehdy, když
jsem se domníval, že jim mohu nabídnout kvalitnější fotky. V současnosti je
to již spíše naopak, což je samozřejmě
pohodlnější. Bohužel už musím i odmí-

LADISLAV RENNER
Vítěz či finalista ve fotosoutěžích:
■ O NEJHEZČÍ POHLEDNICI ČR
2012, 2013, 2014 a 2015
■ NIKON KALENDÁŘ 2010, 2012
a 2013
■ METRO PHOTO GLOBAL
CHALLENGE 2009
■ Festival KOLEM SVĚTA 2009
■ Filmový festival KLAPKA (tři
ročníky za sebou)

FOTO | ARCHIV AUTORA

tat, nebo to odložit třeba až za dva roky.
Kvalitně nafotit zejména větší město
není totiž otázka jednoho výletu. Naopak se snažím využít všechna roční období. Bohužel v nížinách už je sníh celkem vzpomínkou na minulost, což mě
osobně hodně mrzí.
Jak dlouho taková komerční fotka
vzniká? Laik si může myslet, že přijedete, cvaknete a kasírujete peníze.
Skutečnost je ale asi složitější.
Tak, jak jste to popsal, to leckdo i dělá a
proto mají třeba pohlednice po fotografické stránce nevalnou pověst. Já osobně nerozlišuji, zda fotím komerčně
nebo jen tak pro sebe. V obou případech
se snažím o co nejlepší výsledek a jsem
pro to schopný udělat hodně. Třeba se i
dopustit přestupku. Spolupracuji s několika firmami na dohodu jako fotograf,
případně jako obchodní zástupce získávám nová prodejní místa pro produkty
typu fotomagnety, kdy zájemci na ně poptávají zejména mé fotografie. Jinak ale
většinou fotím zdarma, zcela nezávazně. Stačí mi, když na oplátku dostanu
bezplatné ubytování, poznám třeba jinak nepřístupná místa. Dříve jsem byl
zvyklý i ve městech spát ve spacáku
jako tulák. Pro mě je prvořadé cestování, poznávání. Dodnes třeba nemám
auto, jen řidičák. O to je těžší nafotit odlehlá místa. A jinak co se týče propagačních fotografií v turistickém ruchu, tak
tady je málokdo ochoten kvalitní práci
zaplatit. Dost často si to třeba infocentra fotí svépomocí a podle toho to pak
také většinou vypadá.
Jaký přestupek jste musel spáchat,
aby vznikla dobrá fotka?
Bylo to myšleno trochu v nadsázce, ale
asi jako spousta kolegů fotografů jsem
fotil načerno z míst, kde platil přísný
zákaz vstupu. Nic horšího si ale teď ne-

vybavuji a i kdyby, tak bych to neprozradil.
Proč jste si vybral právě pohledy?
Já třeba začal fotit na pohledy právě proto, že jen málokdy se mi nějaký pohled
líbil, a to jsem ještě o focení ani nic nevěděl, takže jsem moc náročný nebyl.
Pohlednice beru jako skvělou možnost
fotografické sebeprezentace. Potěšilo
mě třeba, že mnozí mé pohledy posílají
příbuzným či známým do celého světa a
příjemci pak žasnou, jak krásnou zemi
máme.
S rozšířením mobilů a internetu pomalu opadl zájem o pohlednice.
Není to škoda?
Zlaté časy pohlednic, kdy se na nich prý
dalo skutečně i vydělat, už jsou v nenávratnu. Nicméně pořád je a bude hodně
lidí, kteří si rádi na památku koupí pohlednici, na které je fotografie nějakým
způsobem zaujme. Co je už hlavně
pasé, to je klasické posílání pohledů.
Jak z časových důvodů, tak hlavně finančních. Dále existuje velmi početná
komunita zabývající se mezinárodní výměnou pohlednic - Postcrossing. U nich
mé pohledy zabodovaly, z čehož mám
radost, protože se tak mnoho mých pohledů podívá na ta nejrůznější místa na
naší planetě.
Naposledy jsem vaše jméno zaznamenal právě při ocenění fotky hřbitova v Novém Boru. Umístila se sedmá ze 140 soutěžních snímků. Jak
vlastně vznikla? A dá se někde koupit?
Jedná se o soutěž O nejhezčí pohlednici
ČR, tuším už asi 18. ročník. Hlasuje veřejnost na známém veletrhu GO - REGIONTOUR v Brně. Já se zkusil účastnit
poprvé asi v roce 2012. Nečekal jsem
tam žádný velký úspěch. Proto jsem byl
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fotku rád spáchám i přestupek
á la photomatix ve stylu tak řečeného
HDR, kdy výsledek leckdy vypadá naprosto nepřirozeně. Se skutečným HDR
to ovšem nemívá prakticky nic společného. Kdo má už dostatek zkušeností,
tak ví, že tohle experimentování byla
jen slepá ulička.
S masivním rozšířením digitální fotografie začal fotit skoro každý, svět
se tím dost zmenšil. Je pro vás stále
obtížnější nacházet lokality, které
stojí za to fotit?
Kdokoliv může dělat cokoliv, ale to ještě neznamená, že to každý bude dělat
dobře. Profláknuté motivy jsou samozřejmě největší výzvou, ale je to zároveň velmi dobrá možnost, jak využít
svého talentu, kreativity anebo i štěstí
na zajímavý moment nebo světelné podmínky.

Ladislav Renner rád fotí krásy Českolipska. Na snímku hrad Sloup z výšky.
docela v šoku, když jsem vyhrál téměř
všechna místa z finální desítky. Řekl
jsem si, že jsem měl zřejmě velké štěstí,
nicméně obdobný úspěch jsem zaznamenal i v dalších ročnících, což je asi za
celou historii této soutěže dost neobvyklé. Dokonce v jednom roce byla rekordní účast několika desítek autorů a více
než 400 přihlášených pohlednic. Ale už
mi někteří další autoři šlapou na paty,
což je ovšem dobře. Ta oceněná pohlednice s fotografiemi Lesního hřbitova
vznikla jako vedlejší výstup v rámci focení projektu Cesty tradičních řemesel
pro město Nový Bor. Do té doby jsem
Lesní hřbitov nikdy nenavštívil a přitom je to naprosto kouzelné místo. Pohled se dá koupit třeba v novoborském
infocentru nebo v e-shopu TaP, který se
věnuje právě zejména potřebám Postcrossingu.
Krajinářská fotografie je mezi fotografy hodně populární, zároveň je
ale zaplevelená obrovským množstvím kýče a zbytečného balastu,
svádí k cukrkandlové líbivosti. Jak
moc je pro vás složité se tomu sám
vyhnout?
Pokud chcete nějakou pohlednicí či propagační fotografií zaujmout, tak fotografie by asi měla být určitým způsobem líbivá. Pošmournou krajinou oslovíte málokoho, byť by byla fotka sebepovedenější. Ta hranice mezi vkusnou pěknou
fotografií a kýčem je tenká a je to i dost
subjektivní záležitost. Nikdy se nelze zavděčit všem. Nicméně se snažím jak o
kvalitní kompozici, tak zajímavé světelné podmínky a pokud se povede zachytit i nějakou náladu, atmosféru či zajímavý moment, tak to je pak asi největší

plus. Nezanedbatelnou roli hraje i technické zpracování, ale to nefotograf či začátečník pochopitelně neřeší.
Vaše fotky zaujmou na první pohled
úžasnou prací se světlem. Každý,
kdo někdy fotil, ví, že na vhodné
světlo se musí čekat, plánovat a často odejít s nepořízenou. Chodíte
tedy fotit „na blind“, nebo pečlivě
zvažujete a studujete meteorologické předpovědi?
A o tom ta krajinařina je, že většinou
člověk vynaloží hodně úsilí, ale dobrou
fotku jen tak nezíská. Předpovědi jsou
poslední roky značně nespolehlivé a někdy hlásí pravý opak reality. Proto je to
hodně o štěstí. Velmi nestálé počasí mi
vadí spíš třeba na kole. Jako fotograf ale
bojuji se silným oparem či často zastřenou oblohou. Poslední dobou pozoruji,
že třeba ráno a dopoledne je krásně a náhle během 10 minut se obloha zastře na
celý den. A asi každý krajinář ví, že i
když je obloha jinak vymetená, tak zrovna tam, kde slunce vychází, nebo zapadá, je zataženo. Ty krásné dny s výbornou viditelností a beránky na obloze
jsou už celkem rarita.
Jak moc vám při práci vadí všudypřítomné reklamy a automobily, dnešní součást měst?
Enormní nárůst aut je celkově velký problém nejen ve městech, někdy využívám zákazu stání při jarním blokovém
čištění. Podobně těžké je se při vyfocení vyhnout panelákům a dalším prvkům, které narušují dojem z historických částí měst. Když vidím městské veduty třeba jen sto či dvě stě let staré, tak
si říkám, že to by bylo naprosto úžasné

FOTO | LADISLAV RENNER

focení! Z těch scén dýchá klid a naprostá harmonie s krajinou. Vůbec je obdivuhodné, jaký cit měli naši dávní předci
při zakládání měst, hradů apod. A co teprve takové baroko, kdy se citlivě a promyšleně komponovala krajina se světskou a sakrální architekturou. Dnešní
uspěchaná doba je o spoustu hodnot
ochuzená. A lepší to už nebude, naopak.

„

Pošmournou
krajinou
oslovíte málokoho, byť
by byla fotka
sebepovedenější. Ta
hranice mezi vkusnou
pěknou fotografií
a kýčem je tenká a je to
subjektivní záležitost.
Jakých chyb se amatérští fotografové při focení krajin nejčastěji dopouštějí?
Sám se pořád učím a chyby dělám samozřejmě také. Začátečníci a mírně pokročilí kromě častých kompozičních chyb
(nezajímavé popředí, fádní obloha, nevyvážená skladba obrazu a podobně)
málokdy umí vhodně pracovat se světlem. Zejména protisvětlo je velmi náročné na technické zvládnutí, ale pokud se
právě protisvětlo umí využít, tak jde o
jeden z nejpůsobivějších prvků nejen v
krajinářské fotografii. Rozšířený nešvar
je softwarové znásilňování fotografie

Velkým nešvarem dnešní doby je
kradení fotografií. Počítačové programy už dokážou odstranit i vodotisk. Setkal jste se s tím u svých fotek? A jak takové situace řešíte?
Samozřejmě setkal, i s komerčním zneužitím. Řeším to pochopitelně domluvou, kdy mají na výběr stažení fotografie nebo její odkup. Ale není v mých
silách vše ohlídat.
Vaše fotky ale masivně sdílejí i lidé
na sociálních sítích, na webových
stránkách. Řada fotografů to toleruje, berou to za bezplatnou reklamu.
Vám takové počínání vadí?
Pokud kolují internetem s uvedením autora, pak s tím nemám problém. Samozřejmě mluvím o nekomerčním využití
fotek. Dříve jsem podpis do fotky nedával, ale byla to chyba. Obecně ale povědomí a určitá slušnost ohledně uvádění
autora je u nás dost nízká, překvapí to a
zamrzí třeba i u státních či soukromých
organizací, kterým jste fotky poskytl dokonce zdarma. I když jim raději zdůrazníte, aby uváděli jméno autora dle
zvyklostí a dle Autorského zákona, tak
ne vždy se tak stane.
Jakou techniku používáte? Vaše fotky prozrazují, že nejspíš pracujete s
vrstvami a výslednou fotku skládáte
z více snímků pořízených při různé
světelnosti.
Můj první fotoaparát, to se psal rok
2005, byl Nikon D70. Velký skok znamenala D90 a v současnosti používám
D600 s několika objektivy. Cca poslední 2 roky při náročnějších scénách
opravdu používám expoziční bracketing a následné gumování vrstev. Postproces je pak náročný i časově, zejména
když jde ještě navíc o panoramatické
skládání. Výsledek je však technicky
mnohem lepší, což se hodí zejména na
velké tisky pro výstavy, které s velmi
dobrou odezvou pořádám každý rok po
celé ČR.
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Tajenka: ovšem nejsem tak jist.

Atlas bolesti psů a koček.
Co je trápí? Čtěte nové Téma
Nemoci krátí zvířatům
život a majitelům
vysávají tisíce korun
z jejich peněženek.
ČR | Věděli jste, že existuje kočičí
AIDS? A že devět z deseti psích pacientů zemře na rakovinu? Týdeník Téma
ve svém pátečním vydání připravil speciál o nejčastějších psích a kočičích nemocech. Vlastnit chlupatého kamaráda
je v Česku téměř společenskou normou.
Ve čtyřech a půl milionech českých domácností žijí podle odhadů asi dva miliony psů a jeden milion koček.
Stále více psů a koček však ani vzdáleně nepřipomíná hbité šelmy schopné
lovu, ale spíš líné chlupaté koule, které
si misku s krmením nechají přinést pod
nos. Přitom už jen zdánlivě malý nárůst
hmotnosti může vést ke zhoršení zdravotního stavu zvířete. Například kilo
a půl navíc u běžně pětikilové kočky
nebo dvě a půl kila u osmikilového psa
znamená totéž, jako kdyby člověk vážící 75 kg přibral celých 25 kg.

„

Dnes zachraňujeme zvířata, která bychom ještě
před deseti lety běžně
neléčili,“ tvrdí veterinář
Dominik Vlach. Psy
i kočky trápí obezita,
cukrovka, problémy
se srdcem nebo klouby.
Mezi domácími mazlíčky se šíří epidemie obrovských rozměrů. Psy i kočky trápí obezita, cukrovka, problémy se
srdcem nebo klouby. „Dnes zachraňujeme zvířata, která bychom ještě před deseti lety běžně neléčili,“ tvrdí veterinář
Dominik Vlach.
Nemoci zvířatům zkracují život a majitelům vysávají tisíce korun z jejich peněženek. Například operace přetržených vazů v kolenním kloubu pak vyjde
na 20 až 25 tisíc korun, účet za totální

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Cena na stánku je 25 korun,
měsíční předplatné stojí 80 korun.
endoprotézu kyčelního kloubu v důsledku artrózy se může vyšplhat až na šedesát tisíc korun.
Velký atlas bolesti psů a koček najdete v pátečním vydání týdeníku
TÉMA.
(čer)

Kardinál dává
přednost hlasu
před nahotou
ČR | Sexy videoklipy
s polonahými zpěvačkami pravidelně vysílané televizí Óčko připadají nevhodné pražskému arcibiskupovi
kardinálu Dukovi.
Současné popové hvězdy se předhánějí, která ukáže víc ze svého pozadí
a ňader. Jejich videoklipy bývají hodně
dráždivé. „Tady je zapotřebí si uvědomit, že každý obor se prezentuje právě
svým uměním. A zpěvák, zpěvačka by
se měli prezentovat právě hlasem, přednesem. To ostatní patří trošku někam jinam,“ říká Dominik Duka.
Zpěváci taky často zpívají o bohu.
V textech je slyšet, že bůh je DJ, popová nebo rappová hvězda. Duka to nepovažuje za rouhání, ale za projev neúcty.
„Přikázání znamená nebrat Boží jméno
nadarmo ve smyslu zneužít ho, zhanobit ho. Pokud je to chápáno ve smyslu
normálního vztahu k těmto skutečnostem, tak bych to neviděl jako něco zavrženíhodného. Pokud je to tak trošičku
zbytečné braní Božího jména nadarmo,
pak bych řekl, že je to určitá neúcta
a nejen k bohu, ale i k lidem, kteří v něj
věří,“ dodává Duka.
(iDNES.cz)
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„České hory mi nejsou malé“
Radek Jaroš, první Čech,
který zdolal všechny
osmitisícovky bez
umělého kyslíku,
se chystá na Korunu
světa. Touží dobýt
vrcholy všech světadílů.
A tak poctivě trénuje.

dvanáctky, já tady tehdy zároveň trénoval na expedici, takže jsem večer
v sedm sedl na kolo a vyrazil směrem
na Klíny. Jel jsem hodinu do kopce,
tady se vyzvracel a jel zase dolů. A už
tehdy jsem poznal, že tu je krajina krásná. Kdo znal Krušné hory jako zdevastované, toho překvapí svah u Klínů, kde
jsou úžasné vzrostlé buky, duby.

„

Slavným
horolezcem
a celebritou jsem se stal,
až když jsem omrzl
a přišel o jedenáct
článků prstů na nohách.

5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ KASSAL
SEVERNÍ ČECHY | Radek Jaroš si s lidmi v Klínech na Mostecku povídal přímo na sjezdovce. A večerní beseda musela být kvůli velkému zájmu přesunuta
do sportovní haly. „Besed je více po posledním výstupu na K2, což se mi povedlo na pátý pokus a bylo to završení
Koruny Himálaje. Stal jsem se prvním
Čechem a patnáctým na světě, kteří vylezli na všech čtrnáct osmitisícovek bez
kyslíkových přístrojů,“ připomněl Jaroš
v rozhovoru, čím se proslavil.

Chodí na vaše besedy nyní více lidí?
Určitě je jich teď hodně. Rapidně se to
zvedlo už v roce 2012, po mém výstupu
na Annapurnu, kdy jsem vylezl na svou
třináctou osmitisícovku. Ale ten zájem
byl kvůli tomu, že jsem tam omrzl a postupně přišel o jedenáct článků prstů na
nohách. To jsem se konečně stal slavným horolezcem a celebritou. (smích)

Nejsou vám české hory malé?
V žádném případě. České hory jsou
krásné, nakonec jsem na nich vyrostl.
Jaký je váš vztah ke Klínům? K běžkařským trasám, ke sjezdovce?
Sjezdovka na Klínech, to je pro mě premiéra. Já normálně jezdím jen na prkně
a na sjezdovce jako takové jsem byl naposledy v roce 1982. To jsem byl na lyžařském výcviku na průmyslovce a kvůli lyžím dostal trojku z chování. Běžky
tady znám, protože sem jezdím už šest
nebo sedm let a tratě jsou nádherně upravované. Kluci se tomu opravdu věnují.
Areál se za roky, co sem jezdím, obrovsky změnil k lepšímu.
Říkal jste, že do Krušných hor jezdí-

Horolezec Radek Jaroš rozdával autogramy na Klínech i na parkovišti mezi
zaparkovanými vozidly. Zájem byl velký.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
te už několik let. Znáte severní Čechy víc, nebo jen zdejší středisko?
Byl jsem v Litvínově na hokeji, protože
tam mám kamarády, kluky z horské
služby, se kterými jsem byl v roce 1999
na Huascaránu. Byl jsem na safari v povrchovém dole a loni jsem i fáral do hlubinného dolu. Takže znám Mostecko
i z těchhle stránek. V roce 1998, kdy

jsem vylezl Everest, jsme tady opravovali jednu z chladicích věží chemičky.
Takže váš pohled je jiný než většiny
lidí, kteří se na Mostecko dívají trochu s despektem?
Mám úplně jiný pohled, protože krajina
tady je krásná. To mě právě překvapilo,
když jsme tady pracovali. Dělali jsme

Na co se vůbec lidé na besedách nejvíc ptají?
Teď se všichni ptají, co dál. Musel jsem
si něco vymyslet. Je to horské kolo, je
to pobyt v teple. Ale také, protože se mi
zalíbilo býti králem, je to ještě druhá koruna, Koruna světa. Jsou to nejvyšší vrcholy všech světadílů a říkám si, proč
bych si na stará kolena trochu nepocestoval a nezkusil ji získat? Mám z ní jen
Everest, ostatní vrcholy mi chybí.
A trénujete na ni i tady na Klínech…
Samozřejmě. I na Klínech. Mimochodem jsme nedávno pátrali, jestli má Korunu Himálaje někdo z tak nízké země,
jako je Česko. A zjistili jsme, že mám
vlastně dva primáty – jsem nejstarší člověk, který všechny vrcholy zlezl, a z nejnižší krajiny.
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Driftaři míří do evropské špičky
Liberecký Geos Drift Team pracuje na přestavbě vozu a míří za obhajobou titulu a evropskými poháry
JAN PEŠEK
LIBEREC | Řidič Marco Zakouřil z Liberce ve své teprve druhé sezoně dokázal vyhrát český šampionát a do dalšího
roku jde ještě odhodlaněji. „Nechceme
vítězit tím stylem, že zrovna nepřijel
hlavní favorit. Náš cíl je být suverénně
nejlepší,“ říká.
Zrod driftařského týmu začal přitom
zcela náhodou. „Bratr nešťastně naboural svoje BMW, které přestalo být pojízdné. Hlavní části zůstaly použitelné a
nás zaujala myšlenka přestavět ho na
driftovací speciál,“ popisuje Zakouřil.
Po prvních úpravách vyrážel na letiště
do Mimoně, aby se naučil jezdit řízeným smykem. V autě postupně vyměnil
běžné sedačky za sportovní, přibyla speciální ruční brzda.
Od amatérů se propracoval mezi profesionály, v loňské sezoně se stal mistrem České republiky. „Úvodní závod
se jel v Mostě. Měli jsme nově postavené auto a první seznámení na asfaltu proběhlo až při tréninku před startem, proto jsme skončili šestí. Za měsíc v Sosnové už jsme stáli na bedně,“ vzpomíná.
Právě tam poprvé okusil prostředí evropského šampionátu.
„V Sosnové probíhala paralelně evropská série All Stars Drift. Z české
účasti dostali tři jezdci pozvánku a já
INZERCE

Co je to drift

Marco Zakouřil (na snímku) pracuje na voze, který by měl už v květnu cupovat gumy a šlehat plameny z výfuku.
FOTO | JAN PEŠEK
byl jedním z nich. Skončil jsem na 18.
místě mezi evropskou špičkou,“ poznamenává Zakouřil. Možnost porovnat
své dovednosti s předními ikonami driftu v Evropě ho natolik uchvátila, že si
účast na podobných závodech vytyčil
do sezony následující. Samozřejmostí
pro něj zůstává obhajoba titulu. Aby
mohl Zakouřil uspět, potřebuje od základu přestavět vůz.
Oškubaná kostra BMW pětkové řady
zatím nevyhlíží, že by měla v budoucnu

cupovat gumy a šlehat plameny z výfuku, přesto je do ní už připraven motor,
který nabídne až 900 koní.
„Dva roky jsme pracovali na autě a
mysleli si, jak není skvělé. Pak jsme ale
zjistili, že stojí za starou bačkoru. Proto
od října makáme na úplné přestavbě,“
líčí.
Práci nemají konstruktéři jednoduchou, většinu dílů musí sami vyrobit
nebo nechat dovézt z Ameriky. „Největší problém je, že na tohle auto se tu nic

Automobilový sport. Vznikl
v Japonsku. Řidič vede auto
v řízeném přetáčivém smyku po
trase na okruhu. Hodnotí se
přesnost a rychlost projetí kolem
překážek (tzv. apex-bodů).
Vozidlo se nesmí přetočit o 180°
nebo se zastavit. Nesmí opustit
trať celým svým objemem.
Závody začínají kvalifikací,
pokračují přes tandemové jízdy,
kdy první a poslední z kvalifikace
jedou těsně za sebou a druhý
v pořadí napodobuje prvního
a vytváří na něho tlak.
Více informací: www.drifting.cz

nevyrábí, málokdo chce mít sportovně
vyladěnou limuzínu,“ dodává Zakouřil.
Ačkoliv se první závod jede v květnu, vratislavická dílna hučí jako úl. Na
téměř domácím okruhu v Sosnové pětičlenný Geos Drift Team nespoléhá jen
na technický stav vozu, věří v podporu
fanoušků a diváků na place. „Drift je zážitek, na okruhu se pořád něco děje. Burácení motorů, jízda smykem, plameny
a kouř. Pro diváky neskutečně atraktivní podívaná,“ zakončuje Zakouřil.

