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• Celiakie?
• Problémy s hubnutím?

Zavolejte nám - rádi Vám poradíme!

Všechny naše
produkty, polévky,
omáčky a koření
jsou bezlepkové!
Pomůžeme Vám!
ZDARMA 800 70 76 76 nebo na www.nikal.cz

Třeboň plánuje bydlení
seniorů s univerzitou
V areálu bývalých technických služeb pod hrází
rybníka Svět v budoucnu postaví město nové
bydlení pro starší obyvatele.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA MACHAČOVÁ
TŘEBOŇ | Blízko centra města i lázní.
Takovou polohu pro komplex seniorského bydlení vybrali zástupci Třeboně a Jihočeské univerzity. Zatím ale není jasné, kdy se začne. V červenci podepsali
smlouvu o spolupráci starostka Terezie
Jenisová a rektor Tomáš Machula v Českých Budějovicích. Na přípravách výstavby bydlení by se měli podílet například odborníci ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Stávající domov pro seniory i dům s
pečovatelskou službou trápí nedostatečná kapacita. Město se tedy chce do budoucna pustit do výstavby třístupňového seniorského bydlení. V případě prvního stupně by šlo o bydlení s pomocí
pečovatelské služby pro ty, kteří jsou
stále částečně soběstační, druhá budova
by sloužila pro klienty s potřebou 24hodinové péče a třetí zařízení by se zaměřovalo na pacienty s Alzheimerovou
chorobou, kterých v posledních letech

Bydlení bude i pro lidi, kteří si sami
hůře poradí. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
skokově přibývá.
„Moderní trendy v péči o seniory u
nás i v zahraničí, které na fakultě sledujeme, úzce propojují zdravotní a sociální péči. Věnují velkou pozornost také
různým volnočasovým aktivitám, fyzioterapii a službám wellness, zdravému
stravování, kultuře, komunitnímu soužití i tomu, aby se senioři necítili izolovaní od veřejného života,“ popsala vedou-

cí multidisciplinárního týmu Dagmar
Dvořáčková, která má s prací se seniory
dlouholeté zkušenosti.

Fakulta by tam
měla pracoviště
Plán nového seniorského bydlení není
v Třeboni žádnou novinkou a vyplývá
z Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2015 až 2018, který
schválili zastupitelé před dvěma lety.
Seniorské bydlení v bývalých technických službách by mělo fungovat podobně jako dům s pečovatelskou službou. „Bude trvat mnoho let, než se
záměr podaří zrealizovat. Rozhodně
budeme tento komplex stavět po jednotlivých etapách podle toho, jak budeme získávat finanční prostředky. Předtím ovšem musíme záměr dobře připravit, aby co nejlépe vyhovoval potřebám budoucích klientů. Právě v tom
budou mít důležitou roli odborníci ze
Zdravotně sociální fakulty,“ vysvětlila
starostka Jenisová.
Výhledově by na místě vzniklo vzorové klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Studenti by sem chodili na praxi napříč různými studijními obory. Zařízení by také
umožnilo klinickou praxi akademiků,
kteří tak přenesou teoretické znalosti do
každodenní praxe.

Příští vydání
11. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

KLÍČ KE SPOKOJENOSTI

„Když je šéf hlupák, buďte
upřímní. Hodně tím můžete
změnit,“ radí koučka ...str. 8

POHÁDKOVÁ PŘÍJMENÍ

Hejkal, Čert nebo Karkulín.
Jak se žije Čechům se jmény
jako z pohádky?
...str. 10 a 11
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Pěší pouť doporučuji mladým
místo vojny, říká cestovatel
Za 89 dní obešel Rostislav Gregor hranice bývalého
Československa. V nohách má přes tři tisíce
kilometrů. Poutě plánuje i nadále.
MARKÉTA MACHAČOVÁ
KARDAŠOVA ŘEČICE | Prodal penzion v Nitovicích, rozvedl se, sbalil si
věci a vydal se na túru utřídit si myšlenky. Hranice bývalého Československa
chtěl obejít už loni, nakonec vyrazil letos 12. dubna na úplněk od rybníka Julius u Nové Bystřice. Tam se zase vrátil v
první polovině července. Hledal prý
nový námět na knihu, kterou chce o své
pouti napsat.
„Taky jsem zjistil, že hranice nabízí
koktejl všemožných terénů a scenérií. Nížiny, hory, pěkná města a zároveň divočinu. Zjistil jsem, že takovou cestu ještě nikdo nepodnikl, tak jsem se do toho dal,“
vypráví jednapadesátiletý cestovatel.
Nejhorší podle něj byly první čtyři dny.
„Měl jsem ze začátku depresi a nevěřil jsem, že to můžu ujít, když jsem procházel první kopce v České Kanadě.
Nohy jsem měl plné puchýřů, které se
pak proměnily v mozoly. Ale díky nim
jsem mohl jít dál, protože mi pak nohy
znecitlivěly. Po měsíci jsem zažil pocit
absolutní svobody. Když putujete sám a
máte dost času i peněz, člověk nemusí
chvátat,“ líčí svoje pocity Gregor. Pomohlo mu to se odpoutat od všedních
věcí a přemýšlet o životě. „Určitě bych
to doporučil namísto psychologa
nebo kouče, ale i klukům místo vojny,“ dodává s nadsázkou.
Rozhodně by podle něj
měl jít člověk nalehko. S
sebou nosil po celou
cestu batoh, který
vážil maximálně
čtrnáct kilogramů. Před cestou si nastudoval, jaká
strava je
na dlouhé
vzdálenosti
vhodn á .

„Vařič jsem s sebou neměl, ale přibalil
jsem si řasu spirulinu, je v ní hodně bílkovin, což je nutné pro svaly. Pro doplnění energie jsem jedl sušené švestky.
Na Slovensku jsem si dával klasický
špek. Do vody jsem si občas přidával
kapku vlastní moči, abych měl v sobě
dost minerálů,“ popisuje pitný režim i jídelníček Gregor. Inspiroval se
například knihami Josefa Zentricha a literaturou zabývající se
urinoterapií či
bylinkami. Šel
podle klasických map a pomáhala i GPS.
Po cestě ho
čekala ale i
nemilá setkání. Například s
medvědem.
Stáli od sebe
jen pár metrů. Ale dopadlo to
dobře.

„Stalo se to v Pieninách, kde jsem byl
mezi slovenskými pastevci. Dělal jsem
si oheň a pak ráno asi kolem čtvrté hodiny, když se rozednívalo, jsem slyšel nějaké zvuky. Najednou jsem se otočil a přes
cestu na mě civěl medvěd. Bál jsem se
byť jen pohnout. Mlčky jsme na sebe koukali, ale pak jsem na něj zkusil zasyčet a
medvěd odešel,“ vzpomíná Gregor.
S několikatýdenním odstupem si pro
sebe Gregor cestu snažil vyhodnotit. Na
otázku, co mu túra vzala, hbitě odpovídá, že peníze. „Ale ani netuším, kolik
mě to stálo. Hlavně jsem si ujasnil životní priority. Trochu mi to zkomplikovalo plány, chtěl jsem
jet příští rok v srpnu na
kole na Pamír, ale na
to bych musel mít
fyzičku. Chůze
mě teď oslovila
a možná bych
se spíš vydal
na pěší pouť,“
dodává. Také
ho při jeho cestování potěšila dobrota
lidí. Nikdo ho
neodmítl a
každý pomohl. „Lidi
jsou dobří, ale
nevědí to o
sobě,“ říká
s úsměvem.

Na cestě se mu zbystřily všechny smysly. Když se blížil k nějaké vesnici, dokázal ji například už na dálku cítit.
Příští rok uplyne sto let od založení republiky, při té příležitosti by si Rostislav
Gregor vyzkoušel sice kratší, ale o to zajímavější trasu. „Vyšel bych z ukrajinského Rachova, šel na Jasinu, přes slovenské Poloniny a tam bych se napojil na
cestu hrdinů SNP, která končí v Bratislavě. Pak bych si prošel poutní místa Čech
a Moravy až do Aše na nejzápadnější výběžek republiky, to je dlouhé tak okolo
dvou tisíc kilometrů, takže to nebude tak
náročné jako po bývalých hranicích,“
myslí si Gregor, který nyní pracuje jako
manipulátor výroby na lince ve Veselí
nad Lužnicí. V případě dalších cest doufá, že by mu v práci vyšli s volnem
vstříc. Než se ale někam vydá, chce si odpočinout a nabrat síly na další výzvy.

Na své pouti Rostislav
Gregor spal hodně v
přírodě. Má z ní mnoho zážitků. Vedle setkání s medvědem se
potkal i s ukrajinskými
pohraničníky na slovensko-ukrajinské hranici.
FOTO | ARCHIV R. GREGORA
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Pád stromu vyděsil i jiné školky

„

Nehodu v Českém Rudolci, při které na děti spadl strom, stále šetří policie. Lidé jsou teď ostražitější
MARKÉTA MACHAČOVÁ
ČESKÝ RUDOLEC | Když se děti vracely s učitelkami z vycházky do školky,
šly podél krajské silnice. Silný poryv větru zřejmě nevydržel topol rostoucí pár
metrů od krajské silnice a skácel se na
zem. Přitom zranil pět dětí. Jedno z nich
nakonec i přes snahu lékařů v nemocnici zemřelo. Kdo nese za tuto hrůznou
událost vinu? Les, z kterého se topol zřítil, patří soukromému vlastníkovi. Celou věc nyní vyšetřuje policie.
„Strom byl nakažený dřevokaznou
houbou, údajně si policie vzala z té houby vzorek. To ale musí posoudit odborník, jestli tato skutečnost měla na stabilitu porostu vliv. Byla tady i krajská školní inspekce, která věc prošetřovala, ale
žádné pochybení ze strany učitelek nenašla,“ uvedl k tomu starosta Českého
Rudolce Luděk Plucar.
„Zatím existuje podezření z obecného
ohrožení z nedbalosti. Pokud by se toto
podezření potvrdilo, viníkovi by hrozil
trest odnětí svobody na dobu šesti měsíců
až pěti let,“ popsala mluvčí policie Hana

Strom v Českém Rudolci spadl na
procházející děti.
FOTO | MAFRA
Millerová. Odborníci se shodují, že šlo o
nešťastnou náhodu. Případů, kdy na někoho spadne strom, je minimum. Přesto lze
takovým událostem zčásti předcházet, pokud se majitel o své porosty stará a dlouhodobě monitoruje jejich stav.

Houba na stromě
není v pořádku
„Pokud je les v soukromém vlastnictví,
majitel by měl požádat lesního hospodáře, aby mu porost posoudil. Zvlášť v případě, jestliže je v blízkosti silnice. V

INZERCE

e fakt luxusní
Vyrábíme

obaly docelého
eléh světa
a hledáme šikovné lidi
do výroby. Zn: napořád!
Například jedním z našich
vyráběných produktů
je takzvaný šubr.
To je vlastně obal na opravdu
luxusní a drahé knihy.
Takových krásných obalů na
podobné a krásné knihy umíme
vyrobit až 5000 denně.
Ale potřebujeme jich vyrobit
až dvakrát více.

Tak už přijďte.
Naučíme vás to!

...a příští týden si ukážeme obaly
na voňavky, anebo se na ně
přijďte podívat už rovnou k nám!
Není to daleko, MHD v Českých
Budějovicích číslo 19.

Práce u nás je pořád hodně!

Telefon: 387 002 230, e-Mail: j.sonka@achilles.cz
Planá 81, 370 01 Č. Budějovice, www.achilles.cz

Připadá mi to
jako zbytečná
hysterie. Je samozřejmě
strašné, když na děti
spadne strom, ale
pravděpodobnost je
minimální.
lese se pohybujete na vlastní nebezpečí,
ale pokud vám stromy zasahují k silnici, tak je tam přísnější režim. Vlastník si
musí jejich stav nechávat odborně posoudit, to je jeho odpovědnost,“ myslí si
dendrolog a soudní znalec v oboru
ochrany přírody Miroslav Kohel.
Jestliže strom pokrývala dřevokazná
houba, tak je podle Kohela tenhle stav
vždy nebezpečný. Rozhodně platí za
ukazatel toho, že strom není v pořádku.
Žádný zákon ovšem nenařizuje, aby
majitel nechával stromy pravidelně prověřovat. Skeptický k vině majitele lesa

je tak vedoucí odboru životního prostředí v Dačicích. „Připadá mi to jako zbytečná hysterie. Je samozřejmě strašné,
když na děti spadne strom, ale pravděpodobnost je minimální. Kdyby se měly
nechávat kontrolovat všechny stromy v
lese, tak se tam může rovnou zakázat
vstup. Lesní zákon majiteli neukládá,
aby je musel pravidelně kontrolovat. Je
těžké to uhlídat,“ sdělil Jiří Müller a
upozornil na to, že topoly jsou většinou
už v padesáti letech věku za hranicí své
životnosti, jiné druhy vydrží mnohem
déle. „Je pravda, že by si na ně vlastník
proto měl dát větší pozor. U topolů se
často odlamují větve a v tom se pak
dobře houba zachytí,“ uvažuje Müller.
Tragédie vyděsila učitelky i z jiných
mateřských škol. Marie Němečková z
jindřichohradecké mateřské školy přiznala, že si nechávají od města prověřovat stromy na vlastní zahradě. V minulosti kvůli špatnému stavu bylo nutné tři
z nich pokácet. „I přesto se něco může
stát. Do stromu nevidíte. Těžko říct, jak
by se takovým událostem dalo předcházet. Je to smutná náhoda,“ uzavírá.
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LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
Vezměte
5plus2 na výlet,
pošlete snímek
a vyhrajte

Jiří Šantrůček. Četba na Sahaře.

Chcete uspět
v letní čtenářské
soutěži?

Jiří Kopecký.
Na Černé hoře v Janský
ch
zůstával sníh ještě začátk Lázních
em července.

Z dovolených a cest po různých
koutech světa posílají čtenáři své
fotky s týdeníkem 5plus2.
Je jich tolik, že nebude snadné
odměnit nejzajímavější.
Autor vítězného snímku vyhraje
2000Kč, čtenář na druhém místě
1000Kč a „bronzový“ 500Kč.
Jana Dokoupilová. To je dovolená!

Jak na to? Stačí poslat v průběhu
prázdnin, tedy do 31. srpna, svou
fotografii s týdeníkem 5plus2
na e-mail redakce@5plus2.cz
a připojit kontakt na sebe.

Dana Kukulová, Radostov.
p s2 u jezírka.
S 5plu

Fantazii se meze nekladou, snímek
může být legrační, romantický či
dobrodružný. Můžete ho vyfotit
doma, v cizině, u vody či na zahradě. Vyrážíte na koncert, divadelní
představení? I to je dobrá příležitost
pro památeční snímek.

Ivana Rochlová, Krásno.
Hezké počteníčko 5plus2 posílají
ze zájezdu z Dudinců „seňoři“.

Fotografie budeme zveřejňovat
na redakčním Facebooku, některé
i v tištěném týdeníku 5plus2.
Kompletní pravidla najdete
na webové stránce
www.5plus2.cz/letnisoutez. (red)

Jiří Kánský, Liberec. Já a Franz Jose
f
v Mariánských Lázních.

Pařbám se neubráníme, přiznává Pečený
Festivalová sezona je
rozjetá, teď je na řadě
Benátská! s Impulsem.
Vyvrcholí v sobotu v noci.
LIBEREC | Rocker Petr Pečený je jedním z pořadatelů libereckého hudebního
festivalu Benátská! s Impulsem. A představí se i se svou kapelou Doktor P.P.,
už v pátek 28. července.
Jak vypadá noc Petra Pečeného po
koncertě dnes a jak vypadala před
dvaceti lety?
Dnešní Petr Pečený alias Doctor P.P. se
snaží, pokud to jde, dorazit po koncertě

domů do své postele a připravit se na
další vystoupení.
Koncert je totiž
dosti fyzicky náročný, takže absolvovat ho v kocovině vyžaduje vysoké morálně volní
kvality (smích).
Takže čas mejdanů skončil?
Samozřejmě, že pařbám se neubráníme
ani dnes, zvlášť, když velkou část koncertů absolvujeme s kamarády z kapely
Tři sestry. Před pár lety jsem býval divočejší, ale s věkem si namísto večírků užívám daleko více samotných koncertů.

Zvlášť když v poslední době narůstá zájem fanoušků o naši muziku. Nové album sice vyjde v září, ale polovinu písní z něj koncertně hrajeme a první singl
už slaví úspěchy v rádiích.
Je festival Benátská! s Impulsem něčím výjimečný? Přeci jen nese podtitul Festival dobré nálady…
Jsem spolupořadatelem festivalu třetím
rokem, ale je pro mě naprosto srdeční
záležitostí. Se svou kapelou Doctor P.P.
jsem na něm mnohokrát hrál a zažil s kamarády spoustu nádherných příhod, o
čemž ráda vypráví festivalová ochranka
(smích). Druhým rokem spolupracujeme s rádiem Impuls. Letošní ročník je
výjimečný právě v tom, že Impuls je ti-

tulárním partnerem a máme s ředitelem
festivalu Pavlem Mikezem obrovský zájem, aby s ním byla velká spokojenost.
Často vystupujete v barevných oblecích a mnohdy máte i klobouk. Je to
taková variace na image gangstera?
Poslední dvě koncertní show nám připravil kamarád a skvělý skladatel Lešek
Wronka. On také zásadně mluví do kostýmů, i když ten poslední v pastelových
barvách navrhoval Jonáš Ledecký, syn
Janka, který je skvělým výtvarníkem.
Stylizace souvisí s mou mnohaletou láskou ke komiksům, jejichž jsem velkým
sběratelem, a zejména s láskou k záporným komiksovým postavám. Zvláště Joker je mou láskou na celý život. (vrm)
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Escobar. Kokainový Robin Hood
Před 25 lety začala
štvanice na drogového
barona Pabla Escobara.
Takřka po roce a půl
skončila smrtí
kolumbijského mafiána.

neomezeném vlivu, shromažďují bohatství a holdují kokainu, proti kmotrovi
z Kolumbie jde jen o malé ryby.
Když se v Česku schylovalo k sametové revoluci, pro Kolumbii byla příznačná korupce, únosy i vydírání a tamní vláda se Escobara bála. Mafián sice
podporoval malé sportovní kluby, peníze dával chudým lidem a sám se rád prezentoval jako Robin Hood, jenže také
rozpoutal válku v ulicích.

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
KOLUMBIE |
Stříbro, nebo
olovo, tedy buď
se necháš uplatit, nebo tě zabijeme – to bylo
heslo kolumbijského drogového krále
Pabla Escobara (na snímku), asi největšího narkobarona v moderních dějinách.
Svého času sedmý nejbohatší muž
světa vydělával milion dolarů denně,
vlastnil flotilu lodí, letadel i aut a kontroloval 80 procent celosvětového obcho-

Obávaný šéf medellínské narkomafie Pablo Escobar, jeho žena Victoria Eugenia Henau a syn Pablo.
du s kokainem. Štěstí mu ukázalo záda
před 25 lety, 22. července 1992.
Mladý Escobar z rodiny rolníka a učitelky se živil krádežemi aut a náhrobků,
které dál prodával. Později pašoval
z okolních zemí kokovou pastu pro výrobu kokainu. Získal obrovskou moc,
když v rodném městě Medelllín vybudoval drogový kartel. Tehdy, počátkem
80. let, ztratil veškeré zábrany.
Zatímco v Česku jsou někteří lobbisté a úředníci občas přesvědčeni o svém

vydá. Ten dostal strach a sám předstoupil před výkonnou moc s návrhem, že si
postaví vlastní vězení a zůstane v něm
pět let. Vláda v Kolumbii souhlasila a
nad Medellínem vyrostl luxusní komplex La Cathedral se stadionem, bazénem či vodopádem. „Vězení“ hlavně
chránilo Escobara před skupinou Los
Pepes, jejíž řady tvořili rodinní příslušníci Escobarových obětí a popravili na
300 mafiánových příbuzných a přátel.
Jenže narkobaron svůj „kriminál“
opouštěl a do La Cathedral se vydala
dvojice úředníků s tím, že má nastoupit
do státního vězení – byli zajati a mučeni. O pár dní později, 22. července
1992, k bráně dorazila armáda. Vojáci
vtrhli dovnitř a Escobar utekl.
Přes rok se skrýval, nikde nespal déle
než noc, mohl telefonovat jen tři minuty. USA vyslalo do země speciální jednotky Delta Force a Navy SEAL. Z trůnu padajícímu drogovému králi se stal
osudným telefonát se synem, který se
protáhl, a policie ho lokalizovala.
Mafián byl dostižen na střeše jednoho z medellínských domů a zastřelen.
Jeho rodina později uprchla do Argentiny a nechala si změnit jména.

Vězení La Cathedral
Opojen vlastní mocí, nerozpakoval se
nechat zabít několik kandidátů na kolumbijského prezidenta nebo byl spojován s útokem na kolumbijský nejvyšší
soud v roce 1985, kdy nálož zabila polovinu sboru nejvyšších soudců země.
Později k zemi poslal Boeing, o kterém se domníval, že v něm sedí nepohodlný politik. Ten tam ale nebyl a zemřelo 110 nevinných lidí. Tehdy ztratil náklonnost obyčejných Kolumbijců a na
svou záchranu vymyslel plán.
Tuny kokainu proudící přes Bahamy
do USA provokovaly americké úřady,
které vyzvaly Kolumbii, ať Escobara

INZERCE

KIKA – DOMOV VAŠEHO ŽIVOTA
40 pracovních míst v Českých Budějovicích!
KIKA – gigant ve světě nábytku, který je na českém trhu od roku 2005, otevírá obchod v Českých Budějovicích. Patříme do velké mezinárodní nábytkářské skupiny Steinhoff,
která má působnost ve 30 zemích celého světa a udává aktuální trendy v oboru. V současnosti celá skupina Steinhoff vlastní 40 značek a zaměstnává přibližně 91 000
zaměstnanců. Velký důraz přitom klade na mezinárodní vyhledávání talentů a možnost rozvoje kariéry v rámci celé skupiny.
KIKA, původně rakouská rodinná ﬁrma, se stala součástí této skupiny v roce 2013 a v současné době patří mezi nejúspěšnější obchodníky s nábytkem a bytovými doplňky
v Evropě. KIKA v České a Slovenské republice zaměstnává přes 800 zaměstnanců, kteří jsou neustále vzděláváni ve svém oboru, zajišťují spokojenost zákazníka a jsou jedním
z nejdůležitějších činitelů úspěchu společnosti.
Strategickým cílem naší společnosti je stát se jedničkou na regionálním trhu.
Jsme inovativní, dynamická společnost a hledáme právě Vás, kdo jste připraveni udělat vždy také něco navíc. Nabízíme Vám možnost podílet se na úspěšném rozvoji naší
společnosti. Přesně pro takové lidi jsme otevření, nasloucháme jim a vycházíme vstříc, rádi pro ně i my uděláme něco navíc.
Jste milovník trendů, vyznavač neuniformity, osobnost s vlastní identitou?

Přijďte mezi nás prodávat nekonečný sortiment nábytku a bytových doplňků a pomáhat lidem k pestřejšímu a veselejšímu bydlení!

OTEVÍRÁME AŽ V ŘÍJNU, ALE HLEDÁME JIŽ NYNÍ:
• Prodejce nábytku
• Prodejce kuchyní
• Prodejce bytových doplňků
• Pokladní
• Skladníky

Věříme, že každý si zaslouží
krásný domov.

Rádi se s Vámi seznámíme i pokud
nemáte praxi v obchodě!

Kontaktujte nás na kariera@kika.com, nebo zavolejte na personální
oddělení na telefon 775 555 646.
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Vlastimil Brodský si u chaty
na Slunečné vzal život
Radovan Lukavský kosil na Vysočině trávu, Ladislav Pešek popíjel kafíčko u vilky
Pampeliška a Josef Kemr se nastěhoval do bývalého včelína. V pokračování seriálu
5plus2 Chalupáři stříbrného plátna také připomínáme, co psal Vlastimil Brodský
na dveře roubenky, když pravidelně odcházel na hřbitov za svými pochovanými rodiči.
RADOVAN LUKAVSKÝ, Čachnov
V roce 2013 se objevil zvláštní inzerát. Za 2,5 milionu nabízel chalupu v Čachnově na Vysočině, v níž trávil volné chvíle Radovan Lukavský. „V Praze
bydlím, ale zde na chalupě žiji!“ stála v inzerci hercova slova. Z prodeje ale
e
dil
sešlo a na chalupu začala jezdit hercova vnučka. „Pan Lukavský vždy chod
d
tamhle do lesa a nahlas se učil role. Byl slyšet už z dálky,“ vzpomíná soused
V
Václav Kyncl. Herec koupil stavení v 70. letech
n
na radu přátel a práce se nebál. „Často žal
kkosou trávu. Pak zašel k nám domů na besed
du a vypravoval,“ prozradil soused, který byl
za svůj život v Národním divadle jen jednou.
A to právě v roce 2008 v den, kdy měl jeho
slavný soused pohřeb.
T
Tip na výlet v okolí: 12km od Čachnova se
n
nachází skanzen na Veselém Kopci, kde
se točil třeba Cirkus Humberto či pohádky
L
Lotrando
a Zubejda a Sedmero krkavců.

LADISLAV PEŠEK, Stražisko
Když se chudý muzikant z pohádky Obušku, z Pytle ven alias Ladislav Pešek rozhodl odjet na chalupu, sedl do bleděmodrého trabanta a vyrazil do milované vilky
Pampeliška ve Stražisku na Drahanské vrchovině. Z Prahy ho čekala dlouhá cesta,
ttéměř 300 kilometrů. Při srovnání s dnešní rozkopanou D1 byla
jízda jistě poetičtější a trabantem trvala stejně dlouho. Role se
u
učil na zahradě a rád chodil na procházky do lesů. „Byl to velmi
p
příjemný pán. Občas nás pozval na kafíčko. O svých rolích ale
n
nemluvil. Někdy jsme mu nachystali dřevo nebo upravili zahradu,“
zzavzpomínala sousedka s tím, že herec rád odpočíval v houpaccím křesle na terase. Bohužel ho právě na tomto místě postihla
v červenci roku 1985 mozková mrtvice. „Tak pořád, že jsem jura,
vvšechno v pořádku, a ejhle... Ale nezoufám a jsem optimista,“ nap
psal to léto neteři v dopise. Zemřel rok nato 13. července 1986.

FOTO: ARCHIV MAFRA, ARCHIV ČESKÉ TELEVIZE

VLASTIMIL BRODSKÝ, Slunečná
Vlastimil Brodský začal chalupařit těsně po 2. světové válce v se
everočeských Kytlicích, kdy mu bylo 26 let. Prázdné odemčené chalupy po vystěhovaných Němcích se prodávaly po třech tisícovkách. V 60. lete
ech se hevomanželkou
rec po rozvodu přesunul do 13km vzdálené vsi Slunečná. S nov
Janou Brejchovou si vybrali roubenku na kopci a u potůčku. „JJana chtěla
val na místbydlet na kopci a já u vody,“ vysvětlil kdysi. Když se herec vydáv
ní hřbitov, kde jsou pochováni jeho rodiče,
věsil si prý na dveře ceduli: „Jsem na hřbitově, doufám, že přechodně.“ Dnes je tam
Vlastimil Brodský pochován také, 20. dubna
2002 se ve věku 81 let v chalupě zastřelil.
Tip na výlet v okolí: U kostela ve Slunečné
se rozkládá Farská louka s hojným výskytem šafránu. Na zahradě č. p. 71, kde žil
a zemřel Vlastimil Brodský, nahradila už
hercovu roubenku jiná chalupa.

JOSEF KEMR,
KEMR
Planá nad Lužnicí
Josef Kemr a Rudolf Hrušínský si
byli tak blízcí, že si kousek od sebe
postavili chatu, Kemr si vybudoval
malý skromný příbytek z bývalého
včelína. Poté se navštěvovali i o Vánocích a chodili spolu na ryby. Přesněji Hrušínský měl nahozený prut
a Kemr seděl vedle něj. Občas je
navštívili studenti divadla, lákalo je
poznat, jak tráví letní volno ti nejlepší z oboru. Věřící Josef Kemr jezdil
do Plané nad Lužnicí s partnerkou
Marikou Skopalovou a spolu ještě
před rokem 1989 opravovali kapličky. Vápno i srp vozili v trabantu
a „pracovní pikniky“ si zpříjemňovali
trochou vína a cigaretou. Herec
Národníh
ho divadla zemřel v lednu 1995, devět měsíců po Rudolfu
Hrušínskkém.
Tip na vý
ýlet v okolí: 22 kilometrů
od Plané leží lázeňské město Bechyně
ě, kde Vlasta Burian u řeky
Lu
užnice natáčel film Ryba
na suchu.

CHALUPY
SLAVNÝCH
Informace a historky o chalupách slavných hereckých
hvězd vycházejí z knihy
Chalupáři stříbrného plátna,
kterou napsal Radek Laudin,
redaktor MF DNES a týdeníku 5plus2. Publikace je
k dostání na Kosmas.cz.

SLEVA NAVÍC

PO PŘEDLOŽENÍ LETÁČKU
DO 14.08.2017

* NA VEŠKEROU LETNÍ OBUV A KABELKY
V CCC (ZLEVNĚNÉ I NEZLEVNĚNÉ)
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Koučka školí i pekaře
a číšníky, nejenom šéfy
„Zapomeňte na polopravdy a milosrdné lži. Buďte
pravdiví a upřímní. A to i vůči svým šéfům,“ radí
nespokojeným Čechům Larisa Francírková.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Převážnou část života, kdy jsme
vzhůru, trávíme v práci. Někteří mají to
štěstí, že je pro ně povolání koníčkem,
ale pro většinu lidí je práce zkrátka povinnost, kterou je nutné si odbýt. Koučka Larisa Francírková se snaží své klienty podpořit, aby chodili do práce každý
den s láskou a dobrou náladou.
Není to ale snadné. „Většina lidí si zatím ještě stále neuvědomuje vlastní odpovědnost. Máme tendenci si stěžovat
a přenášet vinu na vedení společnosti,
kde pracujeme, na systém, na politiky… Nedíváme se na to, co můžeme
udělat my sami,“ říká úspěšná koučka,
která spolupracuje s řadou známých firem, jako je například Rodinný pivovar
Bernard nebo proslulá restaurace a hotel Chateau Mcely.

„

Pokaždé, když nastoupila do nové
práce, byla nadšená a měla pocit, že se
jí splnil sen. Po čase ale nadšení vždy
opadávalo. Vinila z toho kolegy nebo
náplň práce. „Často jsem byla ve stresu,
abych splnila očekávání. Chtěla jsem
být úspěšná a měla jsem strach, že se mi
to nepovede," říká.

Klíč ke spokojenosti
Jednoho dne zjistila, že dál tak pokračovat nechce. „Tehdy mi bylo dvaatřicet
a řekla jsem si, že takhle nechci prožít
zbytek života. Nic hrozného se mi nedělo, ale nemohla jsem říct, že bych byla
v životě spokojená,“ vrací se v čase
Francírková, jež našla klíč ke spokojenosti v hodnotách, které řada lidí v profesním životě vytlačuje stranou – a sice
v upřímnosti, pravdivosti a také napří-

Spoustu věcí, které v práci vadí, můžeme
změnit sami. Není třeba dávat výpověď.

I ona sama dlouhé roky nebyla v zaměstnání šťastná, přestože vedla úspěšnou kariéru. Vystudovala politologii
a mezinárodní vztahy, má za sebou zkušenosti ze státní sféry i neziskového sektoru a mimo jiné se sedm let věnovala lokálnímu a mezinárodnímu obchodu ve
velké společnosti.

klad ve vlídnosti, laskavosti, soucitu
i důvěře. „Uvědomila jsem si, že i úplně
malé polopravdy a lži, které jsou společensky korektní a ke kterým se přikláníme, aby nám usnadnily život, nám jej
v důsledku komplikují,“ vzpomíná Francírková. Začala se tedy nejen v práci
oprošťovat od milosrdných lží, vyhýba-

vých odpovědí, výmluv a zjistila, že se
skutečně něco začalo dít. V mnoha směrech se dočkala pozitivní odezvy. „Pro
obchodníka je to trochu netradiční, ale
díky tomu, že jsem byla pravdivá i v situacích, kdy by bylo jednodušší říct malou lež, jsem si práci začala užívat. A to
se brzy pozitivně odrazilo i na mých výsledcích,“ říká.

Proč je nadřízený kretén?
Ovšem pozor. Být upřímný a pravdivý
neznamená, že přijdete k šéfovi a od
plic mu sdělíte, že je idiot.
„Když mi klient řekne, že má problémy s nadřízeným, protože je to kretén, zeptám se ho, proč je kretén. Položím otázku: Než jste ho takto pojmenoval, co vás
na jeho přístupu trápilo? Pak už se obvykle dozvím něco konkrétního, jako třeba
to, že dotyčný zamlčoval svým podřízeným informace a nedalo se na něj spolehnout. A je to tady! Skvělé! To už jsou
konstruktivní připomínky, s nimiž se dá
pracovat. Můžete přeci svého nadřízeného požádat, aby se k vám potřebné informace dostávaly včas, a stejně tak můžete
vyjádřit, že vám vadí, když nedrží své
slovo,“ vysvětluje Francírková, jak překvapivě krátká cesta vede od nadávek ke
smysluplné debatě. Není snadná, vyžaduje odvahu mluvit otevřeně a zároveň
upřímně. Své poznatky se dnes snaží předávat lidem na všemožných pozicích.
Většina firem investuje do koučů pouze pro představitele top managementu,
už jsou ale i takové, které Francírkovou
nechávají pracovat například se svými
pekaři, číšníky, pokojskými… Pořádá

Koučka Larisa Francírková sází na
pravdu. FOTO | MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ
také kurzy pro širokou veřejnost, kde se
lidem snaží mimo jiné dokázat, že neustálé střídání zaměstnání není řešením.
„Spousta lidí, kteří za mnou původně
přišli s tím, že chtějí změnit práci, protože jsou v ní nešťastní, nakonec výpověď
nedá. Přijdou na to, že spoustu věcí, které jim v zaměstnání vadí, mohou sami
ovlivnit a nemusejí kvůli tomu odcházet,“ říká žena, podle které neexistuje
povolání, na němž by nezáleželo. Právě
to se svým klientům snaží předat.
„Je třeba si uvědomit, že i recepční,
která zdánlivě nemá žádný vliv na vedení firmy, může ovlivnit svým laskavým
přístupem spoustu lidí ve společnosti,“
uzavírá Francírková.

Colours 2018? Fanoušci touží po Coldplay
Na 55 tisíc hudebních
nadšenců zaplnilo areál
festivalu Colours of
Ostrava. Pořadatelům se
osvědčil formát, kdy
program končí v sobotu.
ČR | Ačkoliv pořadatelé Colours of Ostrava oficiální počty návštěvníků nezveřejňují, je jasné, že minulý týden bylo ve velkém industriálním areálu vyprodáno. „Blížíme se k plné kapacitě areálu,“ uvedla ředitelka hudebního festivalu Zlata Holušová. Podle členů ochranky či hasičů se reálný počet diváků blížil 55 tisícům.
V pondělí dopoledne Zlata Holušová
mluví chraplavým hlasem černošského

zpěváka rock‘n‘rollu, každou noc čtyřdenního festivalu spala prý pouhé tři hodiny.
Už teď ale ví, že Colours 2018 začnou ve
středu 18. července 2018 a „pojede se“

opět do soboty 21. července. „Nový koncept od středy do soboty se osvědčil, lidé si
totiž rádi v neděli odpočinou,“ podotýká.
A na co se v příštím roce můžeme těšit?
V anketě mezi fanoušky zatím vítězí anglický bard s irskými kořeny Ed Sheeran,
pak britští Coldplay nebo francouzské duo
Daft Punk. „Nic ale neslibujeme, že...“
píší s úsměvem k hlasování v anketě dramaturgové ostravského festivalu.
Zpět ale k uplynulému ročníku. Fanoušci tentokrát nemohli využít kemp, který
v minulých letech fungoval v bezprostřední blízkosti festivalového areálu. „Měli
jsme problém se stromy, které ještě neprošly potřebnými dendrologickými zásahy,“
vysvětluje ředitelka s tím, že záleží na
městské části Moravská Ostrava a Přívoz,
zda bude příští rok už zase vše v pořádku.
Komplikace byly také hned v první den

akce, kdy se u vstupní brány nedočkavě tísnily tisíce lidí. „První den je třeba chodit
už ve chvíli, kdy se areál otevře, tedy
ve 12 hodin. Když se 30 tisíc lidí navalí těsně před vystoupením první kapely, tak pak
jsou prostě fronty,“ upozorňuje Holušová.

Parádní návrat Midnight Oil
Z letošních hlavních hvězd fanoušky asi
nejvíce potěšili australští rockeři Midnight Oil (na snímku). Tyto rockové legendy měly totiž mnohaletou pauzu a na Colours vystoupily několik měsíců po svém
návratu na koncertní pódia. V Česku navíc byly úplně poprvé. „Hodně lidí také
překvapili paradoxně ti interpreti, kteří nebyli na hlavních scénách. Například Pierce Brothers, na kterých se najednou zjevilo 10 tisíc lidí,“ zmínila ředitelka. (jos)

 Letní hity ve vaší LÉKÁRNĚ
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STOP hemoroidům!

KOUZELNĚ
KRÁSNÉ
NOHY bez
křečových žil

Nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, těhotenství
nebo stres jsou časté příčiny vzniku hemoroidů.

Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel na hemoroidy
v kategorii zdravotnických prostředků – Hemostop® Gel Max z prémiové
řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe vera
a dalších devíti bylin působí již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku).
Díky Aloe vera má gel zklidňující účinek při podráždění a svědění v oblasti
konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky
a extrakt dubové kůry se osvědčil svými stahujícími vlastnostmi.
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Přípravek je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.
Žádejte v lékárnách!

Štípe,
pálí,
svědí

??

www.hemostop.cz

Znáte z TV

Toužíte po nohách bez křečových žil, metliček a nepříjemných otoků?
Hledáte úlevu pro nohy unavené po dlouhém stání či sezení? Pak vsaďte
na konopí!
Venosil konopné mazání s chladivým efektem poskytuje okamžitou
úlevu a osvěžení pro nohy bez křečových žil, metliček, otoků nebo pocitů
těžkosti. Venosil obsahuje patentově
chráněnou kombinaci konopného
oleje a extraktu z jehličí jedle sibiřské.
Mezi další účinné látky patří rutin,

kostival, arnika, fenykl, řepík, máta,
měsíček a šalvěj. Dlouhodobá péče
a jemná masáž nohou Venosilem přispívá ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin. Dopřejte
si díky Venosilu radost z krásných
a svěžích nohou.

je k dostání v lékárnách, v prodejnách zdravé
výživy nebo na www.cannaderm.cz

Š I?
V
VŠI?

Z OLTTE RADIKÁLNÍ
ADIK
IK ÁL Í Ř
EN
ZVOLTE
ŘEŠENÍ
Vrátilo se vaše dítě domů a podezřele se škrábe ve vlasech?
JEDNEJTE RYCHLE a zlikvidujte vši okamžitě!

R

evoluční novinka LiQuido RADICAL je zdravotnický
prostředek poskytující maximální účinnost a péči o vlasy
a pokožku hlavy při výskytu vší a hnid. Obsahuje unikátní
komplex přírodních silic a olejů, jejichž kombinace a účinné látky
vytváří nepříznivé podmínky pro existenci, růst a množení vší.
Přípravek LiQuido RADICAL je šetrný a dobře snášený i citlivou
dětskou pokožkou. Není parfémován a nedráždí, proto je vhodný
i pro malé děti a alergiky. České maminky měly možnost otestovat jeho účinnost a všechny se jednoznačně shodují, že Liquido
RADICAL má vysokou účinnost proti vším a hnidám.
Výhodou Liquida RADICAL je navíc snadná a rychlá aplikace.

DOKONALÝ RECEPT PRO ŽIVOT
BEZ STŘEVNÍCH VETŘELCŮ
Máte doma domácího mazlíčka, ale zároveň vás trápí stavy bez nálady a trvalá
únava? Necítíte se dlouhodobě ve své kůži nebo prostě jen patříte k lidem, kteří chtějí
důkladně pročistit svůj organizmus? Právě pro vás byla vyvinuta unikátní novinka
ČERVEX – pro život bez vetřelců.

Navíc hřebínek a čepice ZDARMA.
Žádejte ve vašich lékárnách nebo na www.liquido.cz

Vyzkoušejte doplněk stravy SWISS ČERVEX,
revoluční NOVINKU, speciálně vyvinutou
na široké spektrum střevních agresorů.
Přípravek obsahuje komplex nejsilnějších
účinných látek: papáju, jenž podporuje zánik střevních vetřelců, ořešák královský,
který působí v lidském těle jako antioxidant

a chrání jej v případě těžkých podmínek
a kurkumu dlouhou podporující správnou
činnost jater a imunitního sytému. Kromě
toho SWISS ČERVEX navíc obsahuje česnek
kuchyňský, pelyněk pravý a zázvor lékařský.
K dostání ve vašich lékárnách
nebo na www.cervex.cz.
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Hejkal nestraší,
Šotek je stavař,
Čert trošku děsí
Přináší potíže, když
má člověk příjmení jako
z pohádky? Zeptali jsme
se jejich nositelů.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Česko je zemí hradů, lesů, tajemství a pohádek. Není divu, když občas
potkáme Šotka, zaslechneme Hejkala,
„proletí“ kolem Drak a protančí Víla.
Ve Znojmě dokonce sídlí Fénix, jediný
v republice. Týdeník 5plus2 pátral po
Češích s pohádkovým příjmením.
Třeba po Hejkalech. V Česku jich je
226, nejvíce v „lesích“ na Vysočině.
„To víte, to je jedno z nejprotivnějších
strašidel, co vůbec kdy bývaly. Jde člověk v noci lesem a najednou to za ním zahejká, zařičí, zaúpí, zakvílí, zavyje nebo
se tak hrozně zachechtá. To se rozumí,
člověk se vyděsí na smrt, taková hrůza
na něj padne, a on běží, pádí, utíká, div
duši strachem nevytrousí,“ líčí Karel
Čapek hejkala v Devateru pohádek.
S takovým popisem nemá prý nic společného Václav Hejkal, majitel autoservisu z Okrouhlice na Vysočině. „Moje příjmení není tak úplně pohádkové, můj pradědeček se totiž jmenoval Heykal, psal
se ‚y‘. Teď už se 150 let píšeme s ‚j‘. Původně to mohlo spíš být německé příjmení,“ myslí si Václav Hejkal.

Co na to říkají jazykovědci? Příjmení
Hejkal pochází – stejně jako označení
pro strašidlo – ze slovesa hejkat, tedy ze
zvuků, které vydávají třeba husy nebo
sýčci. „Příjmení tedy nejspíše vzniklo
jako přezdívka podle způsobu řeči a zvuků, které původní nositel jména vydával,
stejně tak máme příjmení jako Hlas,
Řmot
nebo
Hvizd,“ vysvětluje Žaneta Dvořáková z oddělení
onomastiky Ústavu pro jazyk český, která se zabýŽaneta Dvořáková, vá naukou o vlastjazyková expertka ních jménech.

Karkulín: Pletou mi jméno
A co třeba Karkulín a Karkulínová?
Těch je v Česku jen 10. „Podstatné jméno karkule pochází ze středolatinského
carracalla, tedy čepec, čapka. Karkulka
je pak zdrobnělina, kterou byla podle
své nápadné čapky pojmenována známá
pohádková hrdinka,“ říká Dvořáková.
Své ví i pražský prodejce elektroniky
a nositel jména Jiří Karkulín. „Na Karkulku slyším celý život už od školky. Je
to také zdroj častého komolení, říkají
mi Karkulík, Karhulík, asi největší zkomolenina byla pan Kaskulén,“ směje se.
Jak vlastně lidé svá zvláštní příjmení
získali? „Příjmení, která vznikala z označení nadpřirozených bytostí a strašidel,
byla většinou přeneseným pojmenováním podle vlastností duševních či fyzických,“ vysvětluje expertka Dvořáková.

Nastup do Amazonu a získej nástupní
bonus 15 000 Kč! - Světoznámý
internetový obchod nabízí místo v
distribučním centru. Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně. Více

Randstad s.r.o.

Pohádková Karkulka nosí červený čepec, kdežto Jiří Karkulín jako nadšený
biker právě odložil kolo a sundal cyklistickou helmu. FOTO | ARCHIV, ARCHIV J.K.
Jako je zmíněný Hejkal odvozen od vlastnosti fyzické, existují příjmení ukazující
na vlastnosti duševní.

Šotek nebo polsky Szotek?
To je například Šotek. Těch žije v českých luzích a hájích 306 a jsou rozeseti
po celé republice. „Šotek je domácí
duch, který člověku sice pomáhá, ale
rád ho i škádlí, i proto se v polygrafii
označuje jako šotek tisková chyba, která mění původní smysl textu. Toto příjmení nejspíše vzniklo jako označení někoho poťouchlého,“ říká Dvořáková.

Pohádkový drak se kdysi objevil
na pěší zóně v Jičíně. Žádný Drak
ale ve městě nebydlí, nejbližší je z
Mladoboleslavska. FOTO | O. LITTERA

Profesionální řidič s oprávněním C Pro pobočku v Českých Budějovicích
hledáme řidiče na plný úvazek - zavážení
zboží v okolí ČB. Nutností je profesní průkaz
a zkušenost s řízením. Životopis posílejte na
personalni@kili.cz nebo volejte 725 398
961.

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Více na www.jobdnes.cz/detail/NK8X7F

Justice, právo, legislativa

Grafika

Co na to Petr Šotek, stavař z Valašského Meziříčí? „Rozhodně to není nějakou fyzickou podobou. Že je to jakýsi
skřítek, jsem zjistil až ve 20 letech. Spíš
moje dcera se potýká s tím, že je to pohádkové příjmení. Ono to ale prý vzniklo někde z polské strany, kde se psalo
jako Szotek,“ vysvětluje opravdový český Šotek. To připouští i expertka:
„V tom případě by byl možný i výklad
z polského podstatného jména szot, tj.
kramář, podomní obchodník.“

Drak, Fénix, Princ i Král
Řada pohádkových příjmení vznikala
během staletí z domovních znamení či
erbů. „Doklad o příjmení Drak máme
z roku 1703. Existuje například i příjmení Jednorožec,“ uvádí Dvořáková.
Nebo příjmení Fénix, jehož nositel je
v Česku jediný, žije na jižní Moravě ve
Znojmě. „Fénix je bájný pták ohnivák.
Příjmení Fénix by mohlo být inspirováno domovním znamením stejně jako
Drak. Může však jít i o přezdívku někoho, komu vyhořel dům, který si pak dotyčný znovu postavil, jako fénix vstává
z popela,“ dodává překvapivé vysvětlení jazykovědkyně.

Kili, s.r.o.

Ředitel Sekce přímých daní

Junior dermatolog - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek

Právník - různé specializace

Dermatolog / dermatoložka - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek

Právník/právnička - vhodné pro absolventy, rozšiřujeme tým

Zdravotní sestra - moderní zařízení v Praze, 28 - 30…

28 000 - 35 000 Kč

Nový obor podnikání - majitel nové pobočky

Zdravotní sestra - moderní zařízení, 28 - 30 000 Kč

28 000 - 30 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Mezi pohádkové figury nepochybně
řadíme Prince i Krále. „Příjmení Král je
u nás dokonce šestnácté nejčastější,
v současnosti je nosí 20 494 osob. Motivace jeho vzniku byly nejrůznější, mohlo se jednat o ironickou přezdívku vychloubače. Nebo je to pojmenování inspirované podobou s panovníkem či povýšeným chováním. Král býval i titul
označující vítěze v nějaké soutěži. Možností, jak mohl původně pan Král přijít
ke svému jménu, je opravdu velmi mnoho,“ podotýká Dvořáková.

Pohádková příjmení se rodila od středověku. „Již z roku 1488 máme doklad
o Jiříkovi s příjmím Strašidlo,“ dává příklad Dvořáková.

Ze Suchomela je teď Čert
Stará jména se dochovala dodnes, i když
jejich význam nám mnohdy uniká. „Třeba příjmení Zmek mohlo vzniknout ze
staročeského výrazu zmek, tedy čert
nebo drak. Příjmení Zloch můžeme zase
spojit se slovem zloch, které označovalo
zlého ducha nebo čerta,“ vysvětluje badatelka. Je jen čirá náhoda, že na jižní Moravě pracuje hned několik Zlochů jako lékaři. Nehledejte v tom nic nekalého.
Přestože by si obyčejný člověk mohl

Ober čili vrchní. Vlastně Obr
A že je Král v české společnosti opravdu časté příjmení, potvrdil týdeníku
5plus2 i jeden Obr. Tedy Matouš Obr,
který nabízí demoliční práce v Kamenici u Prahy. „Jako kluk jsem chodil do třídy s jedním Králem, kamarádili jsme
se. Příjmení Obr jsem nijak neřešil. Fyzickým vzhledem to ale asi nebude,“
tipuje Obr z Kamenice.
Žaneta Dvořáková však k příjmení
Obr říká: „Vzniklo z podstatného jména
obr jako označení člověka vysokého
a mohutného vzrůstu. Jiný možný výklad by byl z německého podstatného
jména Ober, to je ‚vrchní‘ ve významu
‚vedoucí‘, pak by příjmení Obr patřilo
do kategorie pojmenování podle povolání,“ domnívá se vědkyně.

Mág ani Víla k pohádkovým příjmením nepatří

Manželé Čertovi s dceruškou před
klubem U Čerta (nahoře). Podoba
hlavy rodiny s pekelníky (foto
dole) je patrná na první pohled.

Některá příjmení se na první pohled jeví jako pohádková, ale ve skutečnosti je jejich
původ zcela jiný. Například Víla. „To nejspíše vzniklo z rodného jména Vilém. Shoda
s podstatným jménem víla je tedy čistě náhodná. Příjmení Duch se zase vykládá ze
staročeského apelativa duch ve významu ‚dech‘, nebo jako příjmení odvozené
z rodného jména Duchoslav,“ upřesňuje badatelka Žaneta Dvořáková.
Nebo takový Mág – to je zcela obyčejný smrtelník, žádný čaroděj s výjimečnými
schopnostmi. „Mohlo by to být příjmení Máj zapsané bratrským pravopisem, kdy
se písmeno ‚j‘ psalo jako ‚g‘. Mohlo však vzniknout například i z rodného jména
Magdalena nebo z nějakého německého rodného jména s kmenem Magin, třeba
Maginhart a podobně. Stará čeština podstatné jméno mág ve významu kouzelník
(jos)
nepoužívala,“ doplňuje vědkyně Dvořáková.

INZERCE

CENOVÉ

TORNÁDO
KUPTE POUZE NYNÍ AUTO NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

AŽ

SLEVY

myslet, že čerty potkává na každém
rohu, oficiálně jsou v Česku prý jenom
dva nositelé toho příjmení.
„Já se původně jmenoval Suchomel,
ale po rozvodu jsem se nechal přejmenovat na Čert. Jsem jediný ženatý Čert
v Česku, moje žena po svatbě přijala
jméno Čertová a narodila se nám nedávno dcera, první Čertová v republice,“
tvrdí Petr Čert, majitel klubu U Čerta v
obci Libchavy na Orlickoústecku.
„Čert jsem si dal proto, že jsem mu
podobný, třeba černými vlasy, a nikdo
mi neřekne už roky jinak než čerte,“ vysvětluje s tím, že mu úředníci na matrice sdělili, že první muž s příjmením
Čert žije na druhém konci republiky
a děti nemá doposud žádné.

75 000 Kč
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Kvůli rakovině mi dávali jen rok
Její dva partneři utekli před komunisty do ciziny.
Zpěvačka Eva Pilarová to ani nezvažovala. V Česku
miluje oblohu s mraky i západy slunce. A ráda je fotí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Je potřetí vdaná, má tři Zlaté slavíky a vládne sopránem o rozsahu tří oktáv. Eva Pilarová. Legenda a pojem na
hudební scéně už skoro šest desetiletí.
Osud ji nešetřil. Před časem lékaři sdělili zpěvačce děsivou diagnózu: Rakovina.
Jak
kdysi
řekla,
zlou

nemoc porazila díky moderní medicíně,
léčitelům, ale i modlení. Smrt se jí dotkla už dřív, když při letecké tragédii přišla o celou kapelu.
V roce 1973 jste s kapelou odjela
hrát na Kubu. Tehdy jste zpívala zadarmo, je to tak?
Hráli jsme na Kubě a honorář za to nebyl. Ale mohli jsme zůstat po koncertech týden nebo 14 dní v hotelu přímo
na pláži Varadero.
Letadlo se z Kuby vracelo 19. února
1973 do Prahy, ale na Ruzyni dosedlo na trávu půl kilometru před ranvejí. Nejdřív se utrhl podvozek,
pak křídlo, letoun se převrátil na
záda a začal hořet. Šlo o druhou
největší leteckou havárii na území Česka i Slovenska. A vy jste
v tom letadle měla sedět.
Užívali jsme si dva dny volna, když přišla zpráva z Pragokoncertu – to byla
umělecká agentura,
která posílala

hudebníky a zpěváky do zahraničí – že
se kapela musí urychleně vrátit do Prahy a zkoušet, protože bude doprovázet
zpěváky Intertalentu, což byla obdoba
dnešní Superstar. Zpěvačka Vlaďka Prachařová domů nespěchala, zrovna tak
jako já, a proto jsme na Kubě zůstaly,
ale zbytek kapely odletěl. Tenkrát tam
zemřelo pět hudebníků a zvukař. Žádnému z nich tehdy nebylo ještě ani 30 let.
O té strašné tragédii jsme se dověděly
až po návratu do Prahy.
Co havárii způsobilo?
Pilot společnosti Aeroflot byl údajně
opilý. Ale neviděla jsem to napsáno černé na bílém, navíc se o tom v totalitním
režimu nesmělo mluvit, šlo o letadlo Sovětského svazu a ta přece nepadají! Tehdy se nemohlo nikomu o nějakém odškodnění ani zdát. V životě jsou momenty, na které raději nevzpomínat. V mém
případě to byl rok 1973, kdy se při letecké katastrofě společnosti Aeroflot zabila moje kapela. A pak to byl přelom
80. a 90. let, kdy mi přišli na rakovinu a
dávali mi rok a půl života. Všechno
ostatní jsou proti tomu malicherné věci.
Před tragédií letadla jste získala
řadu ocenění na festivalech, třeba v
Berlíně či Helsinkách. Zpívala jste
už sólo, ale začínala v pražských divadlech coby zpěvačka duetů s Waldemarem Matuškou nebo Karlem
Gottem.
V roce 1960 jsem nastoupila do Semafo-

FOTO | JINDŘICH MYNAŘÍK

ru, tedy rok po tom, kdy divadlo vzniklo. A stále víc a víc si uvědomuji, jaké
jsem měla štěstí. Byl to pro mě základní
kámen, na kterém se dobře staví. A písničky pánů Šlitra a Suchého byly natolik nadčasové, že je můžu zpívat i teď,
po sedmapadesáti letech. A pořád moc
ráda! V letech 1960 až 1964 jsem zpívala duet s Waldemarem Matuškou, později v roce 1965 s Karlem Gottem.
Můžete oba pány porovnat?
Byli rozdílní, jak barvou hlasu, tak vizáží, tak náturou. Waldemar byl bohém,
Karel byl precizní, velmi pracovitý.
Myslím, že to nejlépe vystihuje věta,
kterou kdysi Waldemar řekl: „Karel se
dře a je první, já dělám h***o a jsem
druhej.“ No a já myslím, že další netřeba rozebírat.
Dovedete si představit, že byste
v Suchého Semaforu, který stále
vede, vystoupila s Karlem Gottem
jako v roce 1965?
Proč ne? Zrovna nedávno jsme si s Karlem střihli duet z Klarinetů „Dotýkat se
hvězd“ a bavilo nás to. A co je důležité,
bavilo to i publikum.
Vás ale celý život baví jazz i swing
a dokonce jste zpívala na pódiu
Louise Armstronga, že?
Jako malé dítko jsem těsně po válce viděla americký film Zasněžená romance.
Většinu diváků zaujala z celého filmu
nejvíc tehdy nesmírně populární krasobruslařka Sonja Henie, na mě nejvíc zapůsobil swingový orchestr Glenna
Millera. Tehdy se zaťal ten drápek, který mě už nepustil. Nicméně mám ráda
pop i rock. Jako studentka jsem milovala nádherný chraplák Louise Armstronga, v životě by mě nenapadlo, že se
s ním někdy setkám, ale stalo se. Díky
divadlu Semafor, Jiřímu Šlitrovi a Jiřímu Suchému. Napadlo je totiž, že
by mohli po koncertě v Lucerně pozvat slavného hudebníka do divadla
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SLOVINSKO
www.hungariatour.cz

CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

I KARDIACI MOHOU DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ…
Termální lázně RADENCI Hotel Radin A****

1. 9.–9. 9. (7 nocí, polopenze, vstup do lázní, bus) 10 990 Kč / osoba

15. 11.–19. 11. (3 noci, polopenze, vstup do lázní, bus) 6 590 Kč / osoba
Možno i vlastní dopravou celoročně.
V období 1. 7.–20. 8. možno využít akci 4 = 3!
Pitná kúra s minerální vodou Radenska v ceně!

Česká republika
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a půl života. Raději nevzpomínat
na malou párty. Pan Armstrong pozvání
přijal, přišel i s manželkou a svými muzikanty, bylo to něco úžasného, nezapomenutelný večer.

Guláš Evy Pilarové
Populární zpěvačka
je i vyhlášenou
kuchařkou.
Čtenářům 5plus2
nabízí recept na
guláš z hovězího
krku, který ráda vaří
s manželem Janem
Kolomazníkem.
„Moc nám chutná a nebereme ohled na
mistry kuchaře, kteří proklínají Podravku.
My jsme přesvědčeni, že právě ona
‚vytáhne‘ tu správnou chuť pokrmu,“ říká.

Nakonec jste se s černošskou legendou na pódiu setkali?
Nejprve jsme hráli a zpívali my jim,
pak oni nám a končilo to jam sessionem. Spolu s Jirkou Jelínkem – trumpetistou a zpěvákem – jsem zpívala skladbu z filmu Kdyby tisíc klarinetů Hallo,
Satchmo, ve které jsem použila
„chraplák“. Louis Armstrong se smál,
tleskal a dal mi fotku s věnováním „To
Eva Pilarová a big singer from Louis
‚Satch‘ Armstrong“. Schovávám ji
jako zlatý poklad.
Prý jste do svých padesáti kouřila
krabičku denně. Četl jsem, že kvůli
zhoršení hlasu z cigaret vás počátkem 70. let zastínily jiné zpěvačky.
Je to pravda?
Už jsem o sobě slyšela ledacos, ale vůbec poprvé slyším, že se mi zhoršil hlas.
Pokud mě zastínily jiné zpěvačky, nezavinily to cigarety, ale to, že se publiku
víc líbily než já.

3

měsíce byly synovi Evy
Pilarové, když emigroval
její první manžel Milan Pilar.

Tehdy také váš první i druhý manžel emigrovali. Jistě jste přemýšlela, zda utečete za hranice. Ale nakonec jste neodešla. Máte tak ráda
Česko?
Můj první muž, hudebník Milan Pilar,
emigroval, když našemu synovi byly
tři měsíce. Zpěvák Jaromír Mayer už

Obři speciálně pro čtenáře 5plus2. Eva Pilarová si před vernisáží výstavy
svých fotografií v Hostinném vyfotila slavné obry na radnici a poslala je
všem čtenářům. „Před chvílí jsem fotku speciálně pro 5plus2 upravila,“ připsala zpěvačka.
FOTO | EVA PILAROVÁ
několik let nebyl mým manželem,
když se rozhodl opustit Československo. To víte, že jsem si přála poznávat
cizí kraje, ale ne za cenu, že bych se nemohla vrátit. Měla jsem tady rodiče,
syna a také publikum. Navíc mám svoji vlast opravdu ráda. Po roce 1989
jsem projela kus světa, kromě Evropy
Ameriku, Afriku, Asii, Austrálii a po
pár týdnech se mně vždy zasteskne a já
si říkám: Domov, Břevnov!
Dnes jste stále nejpopulárnější coby
zpěvačka, ale váš velký koníček je
fotografie. Jde o celoživotní lásku,
nebo jste začala později?

Už jako dítě jsem si půjčovala tatínkův
fotoaparát a snažila se o záběry. Vzpomínám na svoji první fotografii. Chtěla
jsem vyfotit tatínka, ale na snímku
byly pouze jeho nohy. Časem se to trošku zlepšilo.
Kde hledáte inspiraci pro své fotografie?
Mám ráda západy slunce, oblohu s neopakovatelnými mraky, ráda fotím soumrak v městských zákoutích, náš venkov a v podstatě všechno, co neuteče.
Mám i celou řadu fotografií svých kolegů, herců, sportovců, ale ty jsou pouze
pro můj soukromý archiv.

Suroviny: 1,5 kg hovězího krku, 1 lžíce
sádla, 3 velké cibule, 2 stroužky česneku,
2 lžičky sladké papriky, půl lžičky papriky
pálivé, 2 bobkové listy, 4 zrníčka jalovce,
1 lžička sušené majoránky, nebo 4 snítky
majoránky čerstvé, půl lžičky tymiánu,
3 lžičky koření Kotányi na zvěřinu,
Podravka na osolení, pár kapek Maggi,
nebo 4 lístečky čerstvého libečku, 1 lžíce
kompotovaných brusinek, 3 lžíce
šlehačky, hotová jíška na zahuštění.
Postup: Maso nakrájíme na guláš. Drobně
pokrájenou cibuli a česnek na tenké
plátky necháme zesklovatět, maso na tom
prudce orestujeme. Přidáme koření,
osolíme Podravkou, trochu podlijeme
(maso nesmí být ponořené) a vmícháme
brusinky. Dusíme pod pokličkou, občas
promícháme a podlijeme vlažnou vodou
(lze i troškou červeného vína). Když je
maso měkké, zahustíme jíškou a na závěr
přidáme šlehačku a znovu promícháme.
Příloha chléb, knedlík či krokety. Nejlepší
je nechat guláš jeden den odležet.

INZERCE
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Hotel**** a rodinné apartmány
restaurant mezinárodní a lokální speciality
wellness bazén bowling bar
dětské hřiště elektrokola
v ceně snídaně, wellness, bazén, wi-fi, parking

www.amenity.cz
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Nové linky FlixBusu do jižního Chorvatska
Společnost FlixBus zavedla nové noční spoje z Prahy a Brna do chorvatských letovisek Split, Trogir, Šibenik
a Zadar. FlixBus reaguje na oblibu
nočních linek a přidává další, dnes
přes noc jezdí do více než 400 evropských destinací.
FlixBus, poskytovatel mobility s největší autobusovou meziměstskou sítí v Evropě rozšiřuje své noční spoje. „Od 7. června nabízíme nové přímé spojení z Prahy na pobřeží
jižního Chorvatska. Čeští zákazníci mohou
cestovat přes noc do turistických destinací,
jako jsou Split, Trogir a Šibenik,“ říká Nina
Göbbels, tisková mluvčí společnosti FlixBus.
Kromě nových linek do pobřežních destinací v jižním Chorvatsku mohou cestující jet
do mnoha dalších letních destinací, jako jsou
Benátky v Itálii nebo Ostende v Belgii.
Již na jaře zavedl FlixBus vůbec poprvé přímá autobusová spojení do oblíbených lokalit
ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku z Brna.
Denní i noční spoje jezdí do evropských turistických míst, jakými jsou Budapešť, Záhřeb,
Maribor, Štýrský Hradec, Maastricht nebo
Gent. „Během letních měsíců dojde také
k rozšíření spojů na Slovensko,“ doplňuje
Nina Göbbels. Z Brna lze také častěji vyrazit

i do Polska, až 2x denně jezdí zelené autobusy do Krakova nebo Katovic.
Jízdenky je možné zakoupit na adrese
www.FlixBus.cz nebo přes aplikaci FlixBus
App a ve více než 24 000 spolupracujících
partnerských organizacích v Evropě nebo
v prodejním místě na autobusovém nádraží
v Praze na Florenci (ÚAN Florenc). Autobusy FlixBusu jsou vybaveny připojením Wi-Fi
a elektrickými zásuvkami. Aplikace FlixBus
je k dispozici také v češtině a nabízí mnoho funkcí. Cestující třeba získají aktuální

informace o případném zpoždění, mohou
si snadno rezervovat jízdenky a zjišťovat
dostupnost linek, případně využít navigaci
k vyhledání odjezdového místa. Odbavení
může proběhnout bez nutnosti vytištění
jízdenky prostřednictvím aplikace umožňující načtení QR kódu přímo u autobusu.
Změna rezervace a storno jízdenky je možné
uskutečnit do 15 minut před odjezdem, a to
bezplatně. Největším partnerem FlixBusu je
v tuzemsku společnost UMBRELLA Coach
& Buses.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

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

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. července 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.15 Senzační Spiderman (26) 6.40 Milesova
vesmírná dobrodružství (12) 7.00 Kráska
a zvíře. Pohádka (N/Rak., 2012) 8.55 Turner
a Hooch. Komedie (USA, 1989) 10.50 Jsem
agent. Komedie (USA, 2002) 12.40 Ženich na
útěku. Romantická komedie (USA, 1999). Hrají
Ch. O'Donnell, R. Zellwegerová, A. Lange,
E. Asner a další 14.45 Lepší pozdě nežli později.
Romantická komedie (USA, 2003) 17.25 Velká
šestka. Animovaný film (USA, 2014) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ferda Mravenec (40) 6.45 Tlapková
patrola (8) 7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M.A.S.H
(12) 8.15 Autosalon 9.25 Prázdniny (5) 10.20
Vinaři II (6) 11.45 Pevnost Boyard 13.20 Česko
Slovensko má talent 14.55 Pumpaři od Zlaté
podkovy. Komedie (ČR, 1978). Hrají J. Vinklář,
J. Bartoška, M. Moravec, J. Krampol, J. Pohlová, A. Pohlová, V. Lohniský, K. Slunéčková
a další 16.50 Vraždy v Midsomeru XVIII 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.55 Noviny 7.40 Krimi 8.10 Noviny

FANTASY

SCI-FI

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Banánové perličky 6.25 Pytel 6.40 Po
stopách hvězd 7.10 Královna Černá růže 8.05
Úsměvy Karla Lamače 8.45 Toulavá kamera na
venkově 9.10 Otec Brown IV 10.00 Slovácko sa
nesúdí 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby –
letní speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Až kohout snese vejce 14.05 Paní
Liška 14.40 Klícka 15.55 Komici na jedničku
16.50 Columbo 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

9.00 Soudní síň 9.55 Soudní síň 10.55 Klenot TV
11.55 Plechová kavalérie (6/7) 12.50 Hotel Herbich
(13) 13.50 Extrémní případy 14.45 Soudní síň 15.45
Soudní síň 16.40 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Měsíc v ohrožení, sci-fi thriller
(Kan./USA, 2006) 22.05 Dědictví (27, 28/34),
seriál (SR, 2013) 0.05 Soudní síň 1.00 Krimi

NEDĚLE 6.35 Krimi 7.05 Noviny 7.50 Soudní
síň 8.50 Soudní síň 9.45 Klenot TV 10.45 Kutil,
s. r. o. 11.40 Žena za pultem (4/12) 12.50 Tři chlapi
na cestách, komedie (ČR, 1973) 14.40 Soudní síň
15.40 Česko Slovensko má talent 17.05 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Tajemství Červeného domu
(1/2) 0.35 Kutil, s. r. o., komediální seriál (SR, 2008)
PONDĚLÍ 7.35 Rodinné záležitosti 8.50 Soudní

síň 9.40 Medicopter 117 (47/82) 10.35 Klenot TV 11.35
Aféry 12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (10)
14.30 Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (48/82) 18.00 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tři chlapi na cestách
22.20 Měsíc v ohrožení 0.05 Rodinné záležitosti

HUDEBNĚ-ZÁBAVNÁ SHOW
SE ŠTEFANEM SKRÚCANÝM, SKUPINOU
KANDRÁČOVCI A JEJICH VESELÝMI HOSTY

ÚTERÝ 8.00 Soudní síň 9.00 Soudní síň 9.55

Všechno co mám rád
KAŽDOU STŘEDU | 20:20

20.00 Zázraky přírody
21.10 Bídníci (3/4)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Wallander IV
0.25 Jak se vede, sousede?
1.05 Banánové perličky
1.35 Bolkoviny
2.30 Magie v ulicích
2.50 Velký dětský flám
3.15 Hodinový manžel
3.40 Borůvkobraní
4.05 Pod pokličkou

20.20 Jack a obři
Fantasy film (USA, 2013). Hrají
N. Hoult, E. Tomlinsonová,
E. McGregor, S. Tucci, I. McShane
22.30 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007).
Hrají N. Cage, E. Mendesová,
W. Bentley, P. Fonda, M. Long
0.40 Netvoři z Beringova moře
Akční film (USA, 2013)
2.10 Jsem agent
Komedie (USA, 2002)
3.40 Dva a půl chlapa V (2)

20.15 Muži v černém 3
Sci-fi komedie (USA, 2012). Hrají
T. L. Jones, W. Smith, J. Brolin
a další. Režie B. Sonnenfeld
22.25 Wanted
Akční thriller (USA/N, 2008).
Hrají J. McAvoy, A. Jolie,
M. Freeman, T. Kretschmann
a další. Režie T. Bekmambetov
0.35 Carrie
Horor (USA, 2013)
2.15 Vraždy v Midsomeru XVIII
Detektivní seriál (VB, 2015)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.40 Firefly (6) 8.30 V utajení V (2) 9.30 Top Gear
VIII 10.40 Re-play 11.15 FREEzone 11.45 Pevnost
Boyard (6) 14.15 Simpsonovi XXIV (19) 14.45
Simpsonovi XXIV (20) 15.15 Simpsonovi XXIV (21)
15.40 Simpsonovi XXIV (22) 16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (9, 10) 17.55 Simpsonovi XXV
(1) 18.30 Simpsonovi XXV (2) 18.55 Simpsonovi
XXV (3) 19.30 Simpsonovi XXV (4) 20.00 Smrtící
bouře 22.05 Pláž 0.25 Re-play 0.55 FREEzone

5.30 O rybáři a jeho ženě 6.25 Looney Tunes:
Králíkův útěk 7.35 Město v ohrožení 9.15 Dr. House
II (8, 9) 10.55 Mám tě rád, brácho 13.10 Námořní
vyšetřovací služba VI (12, 13) 14.55 Divočina 16.20
Trable, trable, tuplem trable, dobrodružný film
(USA, 1993) 18.05 Žába k zulíbání, komedie (USA,
2002) 20.00 Cesta naděje, válečné drama
(Austr./USA, 2014) 22.10 Vražedné alibi, thriller
(USA, 1995) 0.05 Křižovatka smrti 2

7.35 Ferda Mravenec (40) 8.05 Tlapková patrola
(8) 8.30 Zpravodajství FTV Prima 10.10 S Italem
v kuchyni 10.55 Chirurgové X (3) 11.50 Doktor
z hor: Nové příběhy X (16) 12.50 Utta Danellová:
Pod hvězdným nebem 14.50 Kapsy plné dynamitu,
western (It., 1971) 18.10 Zásnuby naruby, romantická komedie (N, 2015) 20.00 Útok na Bílý dům,
thriller (USA, 2013) 22.50 Bílí zabijáci, horor
(USA/Bulh., 2003) 0.35 Pláž, dobrodružné drama

SÉRUM PRAVDY

Medicopter 117 (48) 10.40 Klenot TV 11.45 Aféry
12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (11) 14.30
Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (49) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent
21.45 Na plný plyn (14, 15/25) 23.35 Divocí koně (11)

STŘEDA 7.15 Noviny 8.00 Soudní síň 8.55 Soudní
síň 9.50 Medicopter 117 (49) 10.40 Klenot TV 11.45
Aféry 12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (12)
14.30 Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (50) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Plechová kavalérie (7)
21.25 Dr. Stefan Frank (15, 16) 23.20 Extrémní případy
ČTVRTEK 8.00 Soudní síň 8.55 Soudní síň 9.45

Medicopter 117 (50) 10.35 Klenot TV 11.40 Aféry
12.30 Nákupní maniačky 13.25 Divocí koně (13) 14.30
Aféry 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (51) 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem (5/12) 21.15
Dlouhá míle (1/6) 22.45 Střepiny 23.55 Divocí koně

PÁTEK 9.05 Soudní síň 9.55 Medicopter 117 (51)
10.45 Klenot TV 11.50 Aféry 12.30 Nákupní maniačky
13.25 Divocí koně (14) 14.30 Aféry 15.10 Soudní síň
16.10 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (52) 18.00
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Tajemství Červeného domu (2/2) 22.05 Česko
Slovensko má talent 23.30 Divocí koně (14)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 30. července 2017
ČT1
6.00

13.00
13.05
14.05
14.30
15.25
16.15
17.15
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.10
22.49
22.50
23.55
1.30

Zajímavosti z regionů 6.25 Po
stopách hvězd 6.50 Klícka. Komedie
(ČR, 1971) 8.05 Záchranáři: Vidět
kamzíky 9.00 Úsměvy Aleny Vránové
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.25 Objektiv 10.55 Život na
zámku 11.50 Tohle jsme nečekali

Zprávy
Poslední kouzlo
Pasáček a císařova dcera
Neobyčejné životy: L. Trojan
Bohoušův syn
Přízrak
Krimithriller (ČR, 1987)
Columbo
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Chalupáři
Černí baroni
Komedie (ČR, 1992)
Výsledky losování Šťastných 10
Čtverec mizení
Krimifilm (ČR, 1982)
Schimanski
Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.10
7.30
7.55
8.15
9.30
11.40
13.50
15.35
17.45
19.30
20.20
22.50
23.30
1.50
3.15
3.40

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Avengers: Sjednocení II (1)
Milesova vesmírná dobrodružství
Show Toma a Jerryho (5)
Tučňáci z Madagaskaru II (24)
Krok za krokem VII (11)
Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
Neobyčejný život Timothyho
Greena
Fantasy film (USA, 2012)
Dynastie Nováků (11, 12)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Román pro muže
Komediální drama (ČR, 2010)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (1, 2)
Letní interview
Útěk z Absolomu
Akční sci-fi film (USA, 1994)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Dva a půl chlapa V (3)
Chcete být milionářem?

Prima
6.05
6.35
7.00
7.50
8.25
8.55
9.55
10.50
12.05
12.50
13.30
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.45
1.15
2.20
3.10

Ferda Mravenec (41)
Tlapková patrola (9)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (13)
M.A.S.H (14)
Největší tankové bitvy II (5)
Hooten a lady: Lovci pokladů (4)
Ano, šéfe!
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Muži v černém 3
Sci-fi komedie (USA, 2012)
Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál
(VB, 1998)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Indiana Jones a Království
křišťálové lebky
Dobrodružný film (USA, 2008)
Červený drak
Thriller (USA, 2002)
Komplikace (1)
Největší tankové bitvy II (5)
Vraždy v Midsomeru

Nova Cinema
5.10 Mám tě rád, brácho 6.40 Dave 8.35 Co je malý,
to je hezký 10.15 Divočina 12.00 Ženich na útěku
13.50 Lepší pozdě nežli později 16.20 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně (9, 10) 18.00 Ghost Rider,
akční film (USA, 2007) 20.00 Invaze, sci-fi film
(USA/Austr., 2007) 21.50 Obřad, horor
(It./USA/Maď., 2011) 0.00 Vražedné alibi

Prima cool
7.10 Firefly (7) 8.00 V utajení V (3) 8.55 Top Gear
VIII 10.10 Applikace 10.45 V kokpitu 11.50 Pevnost
Boyard (7) 14.20 Simpsonovi XXV (1-4) 16.10
Smrtící bouře 17.55 Simpsonovi XXV (5) 18.30
Simpsonovi XXV (6) 18.55 Simpsonovi XXV (7)
19.30 Simpsonovi XXV (8) 20.00 Nezastavitelný,
akční thriller (USA, 2010) 22.05 Živí mrtví VII (15)
23.05 Autosalon 0.05 Applikace 0.35 V kokpitu

Prima Max
7.35 Ferda Mravenec (41) 8.05 Tlapková patrola (9)
8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.50 S Italem
v kuchyni 10.40 Střihoruký Edward 12.50 Zásnuby
naruby 14.50 Pravdivé lži, akční komedie (USA,
1994) 17.50 Střihoruký Edward, romantický film
(USA, 1990) 20.00 Penelope, romantický film
(VB/USA, 2006) 22.15 Wanted, akční thriller
(USA/N, 2008) 0.25 Carrie, horor (USA, 2013)

pondělí 31. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.25 Slovácko sa nesúdí: Hlt za tři krejcary 6.59 Studio 6
9.00 Kojak V 9.50 Paní Liška. Pohádka
(ČR, 1987) 10.25 Po stopách hvězd
10.55 Přízrak. Krimithriller (ČR, 1987)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (3/12)
13.50 13. komnata Kateřiny Kornové
14.20 Zajíc v pytli
15.15 Kojak V
16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města
21.00 Hříšní lidé města pražského
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.35 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.30
1.15
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (10)
Kriminálka Anděl II (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (10)
Dr. House II (10)
Dr. House II (11)
Případy pro Lauru II (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (24)
Hospoda (26)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (3)
Kriminálka Anděl III (4)
Kriminálka Las Vegas XV (14)
Vražedná čísla III (1)
Dr. House II (10)
Dr. House II (11)
Technická přestávka
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
23.20
23.50
0.25
2.05

Ferda Mravenec (42)
Tlapková patrola (10)
M.A.S.H (13)
M.A.S.H (14)
Siska III (2)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (3)
Návrat komisaře Rexe XI (3, 4)
Policie Hamburk V (8)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (10)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Petrolejový princ
Western (N, 1965)
Ano, šéfe!
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
Návrat komisaře Rexe XI (3, 4)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce

Nova Cinema
5.30 Looney Tunes: Králíkův útěk 6.40 Co je malý,
to je hezký 8.20 Kráska a zvíře 10.00 Trable, trable
12.05 Turner a Hooch 14.15 Žába k zulíbání 16.05
Velká šestka 17.55 Jack a obři, fantasy film (USA,
2013) 20.00 Vyvolený, thriller (USA, 2000) 22.00
Válka gangů, thriller (USA, 1999) 0.05 Obřad, horor
(It./USA/Maď., 2011)

Prima cool
7.20 Hawaii 5-0 V (15, 16) 9.50 Top Gear VIII 10.55
Futurama (10) 11.25 Hvězdná brána VIII (20) 12.25
Top Gear VIII 13.25 Simpsonovi XXV (5-8) 15.20 Re-play 15.50 Futurama (11) 16.15 Hvězdná brána IX (1)
17.10 Top Gear VIII 18.25 Simpsonovi XXV (9-12)
20.15 Grimm VI (13) 21.20 Teorie velkého třesku IX
(4) 21.40 Grimm IV (5) 22.35 Killjoys: Vesmírní lovci
II (2) 23.35 Grimm VI (13) 0.20 Satan přichází (3)

Prima Max
8.10 Ferda Mravenec (42) 8.40 Tlapková patrola
(10) 9.10 Zpravodajství FTV Prima 10.30
Chirurgové X (3) 11.25 S Italem v kuchyni 12.10
Chirurgové X (4) 13.05 Nezastavitelný 15.20
Indiana Jones a království křišťálové lebky 17.55
Probuzení tmy 20.00 Burani z Beverly Hills, komedie (USA, 1993) 22.00 Sbal prachy a jeď, akční
komedie (Austr., 2014) 0.05 Penelope

úterý 1. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.25 Slovácko sa nesúdí 6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.50
Spáč 10.00 Komici na jedničku 10.55
Malý pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (4/12)
13.50 Eso
14.10 Ring volný
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Kriminalista
22.50 Otec Brown IV
23.40 Motiv IV
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.10
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (11)
Kriminálka Anděl II (13/16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2
Dr. House II (12, 13)
Případy pro Lauru II (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (25)
Hospoda (27)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (5)
Námořní vyšetřovací služba XIII
Kriminálka Las Vegas XV (15)
Vražedná čísla III (2)
Dr. House II (12, 13)
Tělo jako důkaz II (10)
Dva a půl chlapa V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (10)
Ordinace v růžové zahradě 2

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
23.35
0.15
0.45
2.45

Ferda Mravenec (43)
Tlapková patrola (11)
M.A.S.H (15)
M.A.S.H (16)
Siska III (3)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Siska III (4)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Policie Hamburk V (9)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (11)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XIX (5)
Za sklem (5)
M.A.S.H (17)
M.A.S.H (18)
Návrat komisaře Rexe XI (5, 6)
Rosamunde Pilcherová: Odkaz
lásky

Nova Cinema
6.10 Turner a Hooch 7.55 Dr. House II (10, 11) 9.35
Ženich na útěku 11.50 Lepší pozdě nežli později
14.35 Jack a obři 16.35 Jsem agent, komedie (USA,
2002) 18.25 Vítr v kapse, komedie (ČR, 1982)
20.00 První rána, akční film (USA, 1996) 21.40 Na
doraz, komedie (USA, 2010) 23.25 Invaze, sci-fi film
(USA/Austr., 2007)

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (16, 17) 9.35 Top Gear VIII 10.55
Futurama (11) 11.25 Hvězdná brána IX (1) 12.20 Top
Gear VIII 13.25 Simpsonovi XXV (9-12) 15.20 Teorie
velkého třesku IX (4) 15.50 Futurama (12) 16.10
Hvězdná brána IX (2) 17.10 Top Gear VIII 18.25
Simpsonovi XXV (13-16) 20.15 To nejlepší z Top
Gearu (1) 21.20 Teorie velkého třesku IX (5) 21.50
Partička 22.30 Dexter VIII (12) 23.50 Partička

Prima Max
8.35 Ferda Mravenec (43) 9.05 Tlapková patrola
(11) 9.30 Zpravodajství FTV Prima 11.15 Chirurgové
X (4) 12.10 S Italem v kuchyni 12.55 Chirurgové
X (5) 13.50 Probuzení tmy, akční dobrodružný film
(USA, 2007) 16.05 Burani z Beverly Hills, komedie
(USA, 1993) 18.05 Temná přísaha, thriller (USA,
2016) 20.00 Pyramida hrůzy, dobrodružný film
(USA, 1985) 22.20 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

středa 2. srpna 2017
ČT1
6.00

Záchranáři: Vidět kamzíky 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.50 Eso 10.10
Nemocnice na kraji města 11.05
Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (5/12)
13.50 Záhada u půdy
14.05 Nejlepší Večerníček
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
21.00 Hříšní lidé města pražského
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Columbo
23.20 Profil zločinu IV
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera na venkově

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
20.50
21.20
22.15
23.50
0.40
2.10
3.00
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (12)
Kriminálka Anděl II (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (12)
Dr. House II (14, 15)
Případy pro Lauru II (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (26)
Hospoda (28)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XIII
Chcete být milionářem?
Vražedná čísla III (3)
Dr. House II (14, 15)
Dva a půl chlapa V (5, 6)
Drazí sousedé (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (12)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.25
23.40
0.35
1.35
2.35

Ferda Mravenec (44)
Tlapková patrola (12)
M.A.S.H (17, 18)
Siska III (4)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (5)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Policie Hamburk V (10)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (12)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Prázdniny (6)
Show Jana Krause
Telebazar
M.A.S.H (19, 20)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce

Nova Cinema
5.30 Nová cestománie 5.55 Malá mořská víla 7.00
Dr. House II (12, 13) 8.45 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně (9, 10) 10.25 Kráska a zvíře 12.35 Velká
šestka 14.45 Neobyčejný život Timothyho Greena
16.45 První rána 18.25 Kde je Albert? 20.00 Koktejl
22.05 Noční můra v Elm Street, horor (USA, 2010)
23.50 Vyvolený, thriller (USA, 2000)

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (17, 18) 9.35 Top Gear VIII 10.50
Futurama (12) 11.20 Hvězdná brána IX (2) 12.20 To
nejlepší z Top Gearu (1) 13.25 Simpsonovi XXV (13-16)
15.20 Teorie velkého třesku IX (5) 15.50 Futurama
(13) 16.15 Hvězdná brána IX (3) 17.10 Top Gear IX
18.25 Simpsonovi XXV (17-20) 20.15 Extant II (8)
21.20 Teorie velkého třesku IX (6) 21.50 Partička
22.30 Tyran (1) 23.45 Partička 0.35 Satan přichází (5)

Prima Max
8.20 Ferda Mravenec (44) 8.50 Tlapková patrola
(12) 9.20 Zpravodajství FTV Prima 11.00
Chirurgové X (5) 11.55 S Italem v kuchyni 12.40
Chirurgové X (6) 13.45 Temná přísaha 15.45
Pyramida hrůzy 18.10 Mrazivé peklo, sci-fi thriller
(USA, 2011) 20.00 Hra osudu, romantický film
(N, 2011) 22.25 Dům podezřelých (1/2), krimifilm
(VB, 2013) 0.35 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

čtvrtek 3. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.20 Banánové rybičky 6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.50
Záhada u půdy 10.00 Neobyčejné
životy: Ladislav Trojan 10.55 Malý
pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (6/12)
13.50 13. komnata Karla Vágnera
14.20 Karel Vlach – 100 let
15.20 To je vražda, napsala IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Taggart
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
20.50
21.20
23.10
0.05
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (13)
Kriminálka Anděl II (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (13)
Dr. House II (16, 17)
Případy pro Lauru II (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (1)
Hospoda (29, 30)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Šéfové na zabití
Komedie (USA, 2011)
Vražedná čísla III (4)
Dr. House II (16, 17)
Tělo jako důkaz II (11)
Helena (1)
Drazí sousedé (25)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.05
0.05
2.05

Ferda Mravenec (45)
Tlapková patrola (13)
M.A.S.H (19, 20)
Siska III (5)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (6)
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Policie Hamburk V (11)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (13)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hooten a lady: Lovci pokladů (5)
Lžíce královny ze Sáby.
Dobrodružný seriál (VB, 2016)
Pevnost Boyard
M.A.S.H (21, 22)
Návrat komisaře Rexe XI (9, 10)
Rosamunde Pilcherová: Dej, ať je
to láska

Nova Cinema
5.30 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (9, 10)
6.50 Neobyčejný život Timothyho Greena 8.40 Dr.
House II (14, 15) 10.20 Kde je Albert? 12.15 První
rána 14.05 Sahara 16.00 Návrat sedmi statečných
17.50 Vzpomínka na Titány 20.00 Námořní vyšetřovací služba VI (14, 5) 21.50 Porotce, drama (USA,
1996) 0.10 Cesta naděje, válečné drama

Prima cool
7.20 Hawaii 5-0 V (18, 19) 9.55 Top Gear IX 10.55
Futurama (13) 11.25 Hvězdná brána IX (3) 12.25
Extant II (8) 13.25 Simpsonovi XXV (17-20) 15.25
Teorie velkého třesku IX (6) 15.50 Futurama II (1) 16.10
Hvězdná brána IX (4) 17.10 Top Gear IX 18.25
Simpsonovi XXV (21, 22) 19.20 Simpsonovi XXVI (1, 2)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IX (7)
21.50 Odstřelovač 23.50 Helix (1) 0.45 Satan přichází

Prima Max
8.45 Ferda Mravenec (45) 9.15 Tlapková patrola
(13) 9.45 Zpravodajství FTV Prima 11.25 Chirurgové
X (6) 12.20 S Italem v kuchyni 13.05 Chirurgové X
(7) 14.10 Mrazivé peklo 16.10 Petrolejový princ,
western (N, 1965) 18.05 Kurz pro nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Jedlíci aneb Sto kilo
lásky, komedie (ČR, 2013) 22.20 Krvavá čest, thriller (USA, 2011) 0.15 Dům podezřelých (1/2)

pátek 4. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 Křeček 10.10 Nemocnice na
kraji města 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Přátelé Zeleného údolí (7/12)
13.50 13. komnata Martiny Navrátilové
14.20 Výhra
14.35 Život je kabaret
15.30 To je vražda, napsala IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera na venkově
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství Lesní země
21.15 Všechnopárty
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Odkud já vás znám
22.55 Pánský večírek
23.35 Motiv IV
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.15
19.30
20.20
22.25
0.05
1.35
2.20
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (14)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (14)
Dr. House II (18, 19)
Případy pro Lauru II (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (2)
Hospoda (31, 32)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008)
Křižovatka smrti 3: Tentokráte
v Paříži
Komedie (N/USA, 2007)
Dr. House II (18, 19)
Tělo jako důkaz II (12)
Helena (2)
Dva a půl chlapa V (7)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.15
1.15
2.20
3.20
4.20

Ferda Mravenec (46)
Tlapková patrola (14)
M.A.S.H (21)
M.A.S.H (22)
Siska III (6)
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Siska III (7)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Policie Hamburk V (12)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (14)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (7)
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
M.A.S.H (23, 24)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Policie Hamburk V (12)

Nova Cinema
5.20 Nová cestománie 5.50 Malá mořská víla 6.45
Vzpomínka na Titány 8.45 Dr. House II (16, 17)
10.30 Něžní zmatkáři 1 12.40 Návrat sedmi statečných 14.50 Štěstí jménem Lucky 16.30 Námořní
vyšetřovací služba VI (14, 15) 18.20 Starý páky
20.00 Mstitelé, akční film (USA, 1998) 21.45 Žoldák: Legie zkázy 23.30 Šéfové na zabití

Prima cool
7.10 Hawaii 5-0 V (19) 8.25 Hawaii 5-0 V (20) 9.35
Top Gear IX 10.55 Futurama II (1) 11.25 Hvězdná brána
IX (4) 12.20 Autosalon 13.30 Simpsonovi XXV (21, 22)
14.25 Simpsonovi XXVI (1, 2) 15.25 Teorie velkého
třesku IX (7) 15.50 Futurama II (2) 16.15 Hvězdná
brána IX (5) 17.10 Top Gear IX 18.25 Simpsonovi XXVI
(3-6) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (11, 12)
22.10 Den po zítřku 0.10 Helix (2)

Prima Max
8.25 Ferda Mravenec (46) 8.55 Tlapková patrola
(14) 9.25 Zpravodajství FTV Prima 11.10 Chirurgové
X (7) 12.05 S Italem v kuchyni 12.50 Chirurgové
X (8) 13.45 Kurz pro nevěsty 15.45 Utta Danellová:
Boj za lásku 17.45 Velké putování Bolka a Lolka, animovaný film (Pol., 1977) 20.00 Seber si svých pět
švestek, komedie (Fr., 1983) 22.05 Odstřelovač,
akční film (USA, 1998) 0.10 Krvavá čest, thriller
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Lehké letní mlsání pro horké dny
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Nemusíte být zrovna mistři cukráři, abyste si mohli i doma a z dostupných surovin připravit lahodné a přitom
zdravé dezerty. Stačí jen zcela nebo alespoň částečně vynechat cukr a nahradit
ho medem či třeba přírodním sirupem.
Přirozeně sladkou chuť dodá vašemu výtvoru hlavně ovoce. Pokud chcete podpořit svou štíhlou linii ještě výrazněji,
určité množství mouky v receptech lze
nahradit ovesnými vločkami. Vyzkoušet můžete také variantu se špaldovou
nebo celozrnnou moukou. (re, iDNES.cz)

Banánové lívance s medem a ovocem

Jogurtový krém s třešňovou omáčkou

Potřebujeme: 2 zralé banány,
1 vejce, 1/2 hrnku mléka, 1 hrnek
hladké mouky, 1 lžičku prášku
do pečiva, špetku soli, olej na
smažení, ovoce na zdobení, med.
Postup: Banány rozmačkáme
vidličkou a smícháme
s rozšlehanými vejci a mlékem.
Nakonec vmícháme mouku
s práškem do pečiva a špetkou
FOTO | PROFIMEDIA
soli. Pokud je těsto moc řídké,
přidáme trochu mouky, pokud naopak husté, naředíme mlékem.
Na rozpálenou pánev potřenou troškou oleje děláme lžící nebo malou
naběračkou malé lívance a opečeme je z obou stran dozlatova.
Na talíři je přelijeme medem a zdobíme ovocem.
Zdroj: iDNES.cz

Potřebujeme: plátek bílé želatiny, 100 g netučného jogurtu,
75 g margarínu se sníženým obsahem cholesterolu, 1 lžíci citronové
šťávy, 20 g cukru, 1/2 zarovnané lžičky mleté skořice, 150 g třešní,
1 lžičku škrobu, meduňku ke zdobení.
Postup: Želatinu ponořenou do studené vody máčíme asi 5 minut.
Jogurt s margarínem ušleháme do krému. Želatinu vymačkáme,
vmícháme citronovou šťávu a rozpouštíme za stálého míchání
v kastrolku. Trochu vychladlou ji s cukrem a skořicí zamícháme
do jogurtového krému. Hmotu naplníme do dvou pudinkových
formiček vypláchnutých studenou vodou a postavíme asi na
2 hodiny do chladu. Třešně s trochou šťávy ohřejeme. Škrob
rozmícháme v 1 lžíci studené třešňové šťávy a zahustíme jím
kompot. Jogurtový krém překlopíme na dezertní talířky.
Podáváme se studenou nebo teplou třešňovou omáčkou.
Zdroj: labužník.cz

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz
HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Wabiho Daňka inspiroval McCartney,
pak ho překvapila pravdivost textu
Když Wabi Daněk skládal písničku Outsider Waltz, bylo mu 35 let. Obsah svého
lehce zasmušilého textu tehdy vlastně jen
předvídal. Na rádiu Český Impuls AM 981
po letech uznal, že se trefil. „Nemohl jsem
tušit, jak se budu každé ráno dneska cítit.
Postupem času začalo platit, že se při pohledu do zrcadla nepoznávám,“ doplnil
s úsměvem. U melodie se Daněk nechal inspirovat písničkou Mull of Kintyre Paula
McCartneyho. „Postupně jsem to překopával a překopával, až už se to té původní písničce vůbec nepodobá,“ odkryl Wabi
Daněk. Nahrávka písničky Outsider Waltz vznikla 31. července 1983.
Máš svůj svět a ten se ti hroutí,
to dávno znám, já prožil to sám,
kráčíš dál a cesta se kroutí,
až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám...
(Hudba a text: Wabi Daněk)
Jak se rodila písnička Dariny Rolincové Čo o mne vieš? To prozradí Hudební
kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia
Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz. (tom)

Ivan Mládek: I staré songy
chceme hrát pokaždé jinak
ČR | Letní měsíce nejsou pro muzikanta
Ivana Mládka časem odpočinku, víkend
co víkend totiž i v 75 letech tráví spolu
s kapelou po nejrůznějších hudebních
festivalech. „Vystupujeme jak na country festivalech, tak na těch rockových
nebo na městských slavnostech. Máme
to tak perné, že už nyní jsou obsazené termíny i na příští léto,“ vysvětloval populární muzikant ve vysílání Rádia Impuls.
Právě tento pátek večer vystoupí Ivan
Mládek na festivalu Benátská! 2017
s Impulsem. „Co vím, tak už jsme tak
dvakrát na Benátské noci hráli a bývá to
tam vždycky dost rozjařené. Hlavně,
když hrajeme později,“ vzpomíná pobaveně. Ačkoliv Ivan Mládek přiznává, že
publikum si při koncertech žádá stále
stejné písničky, jeho kapela Banjo Band
chce i do starých šlágrů dostat nějaký
ten nový nápad. „Snažíme se je hrát pokaždé jinak. I slova jsou trochu jiná
a my se tím bavíme,“ přibližuje. Zatímco festivalové publikum má možnost

Ivana Mládka potkávat poměrně často,
televizní diváci jej na televizní obrazovce už příliš nevídají. „Před pěti lety
jsem se rozhodl odejít do televizní penze, bylo mi 70 let. Mám tak nyní trochu
víc času dělat opravdu jen to, co mě
baví,“ říká s tím, že kromě hraní s Banjo
Bandem je jeho koníčkem také malování. „Mám to tak nějak v rodině. Táta byl
také malíř, čili jsem se vrátil k něčemu,
z čeho jsem v sedmnácti letech utekl,“
líčí svou novou vášeň.
(re)

HUDEBNÍ IMPULSY

Tragédie Knoflíků lásky
Než stačil ukázat, co umí,
skončil se škodovkou
pod rozjetým vlakem.
Nadějný Petr Sepéši se
stával hvězdou popu.
JOSEF VLČEK

S

talo se to před dvaatřiceti roky,
29. července 1985. Pětadvacetiletý zpěvák Petr Sepéši se právě
vrátil z turné po Sovětském svazu a při
cestě domů v ojeté Škodě 100 vjel na železničním přejezdu u Františkových
Lázní přímo pod vlak. Česká scéna přišla o nadějného představitele přicházející popové vlny, která měla u mladší generace nahradit ostřílené pop hvězdy
Gotta, Vondráčkovou nebo Neckáře.
Petr Sepéši zemřel dřív, než mohl naplno ukázat sám, co umí. Vždyť sedmnáct nahrávek, které po něm zůstaly, natočil většinou jako duety s Ivetou Bartošovou. Podle nich z něj mohl být nejspíš

Petr Sepéši a Iveta Bartošová se
stali partnery nejenom na pódiu.
druhý Petr Kotvald. Přes svou nezralost
měl ale nezkušený interpret ve své době
velký úspěch. Víc než písničky za to
mohla jeho osobnost, která přitahovala
ženské publikum všeho věku. Vždyť na
jeho pohřeb přijelo přes tři tisíce obdivovatelek z celé republiky.
Sepéši prožil většinu života se svou
matkou v Aši. Vyučil se mechanikem
textilních strojů a do výrobního procesu, jak se tehdy říkalo, se dostal v místní
textilce Tosta. Zpívání ho lákalo odjakživa, prorazit se mu povedlo v roce
1983 na soutěžním festivalu Mladá pí-

seň Jihlava, jakémsi komorním předchůdci dnešních televizních Superstar.
V témže ročníku Mladé písně zkoušela své štěstí i sedmnáctiletá Iveta Bartošová. Ani jeden z nich nevyhrál, ale jak
Sepéši, tak Bartošová se ještě v Jihlavě
dostali do hledáčku tehdejších šéfů hudebních klanů. Všichni cítili, že ti dva
patří dohromady, něco jako Simonová
s Chladilem pro mladší generaci. Nevypsanou soutěž, do čí stáje se atraktivně
vypadající dvojice dostane, vyhrál skladatel Pavel Vaculík, autor jejich prvního a největšího úspěchu Knoflíky lásky.
Petr Sepéši s Bartošovou se stali partnery nejen na pódiu, ale i v soukromí.
V prvních měsících přespávali po známých, a když se alespoň trochu zmohli,
pořídili si za 4700 korun škodovku.
I když si hezoun Sepéši s věrností
moc starostí nedělal, pro Ivetu to byla
pravděpodobně největší láska jejího života. Její životopisci to dokládají i faktem, že když se rozhodla pro sebevraždu, zvolila jako nástroj také vlak a rovněž datum devětadvacátého.
Písničku Knoflíky lásky se jim poda-

řilo dostat do televizního pořadu Heleny Vondráčkové Na výsluní, který sledovala větší část republiky. Song pak začalo hrát rádio tak zhusta jako málokterý hit. Dvojice získala pevné místo na
domácí scéně. Dalšímu vzestupu zabránila tragédie na přejezdu. Jejich společné album, pojmenované podle největšího hitu, vyšlo až po Sepéšiho smrti. Prodalo se ho prý 200 tisíc výlisků.

Další oslavenci týdne
Michael Kocáb (*28. 7. 1954)
Muzikant a politik kromě oboru
skladba absolvoval na
konzervatoři i obor hry na
varhany. Založil skupinu Pražský
výběr, píše hudbu k filmům.
Jan Budař (*31. 7. 1977)
Je známý díky rolím ve filmech
Nuda v Brně, Horem pádem nebo
Vratné lahve. Hraje na několik
hudebních nástrojů a v kapele
Eliščin band zpívá vlastní písničky.

Surfujte zdarma,
volejte levně

www.mobil.cz

Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji
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Proslul panem Lorencem. Říkal,
že stáří je handicap pro staré
„Von teda cihlu do ruky
nevezme, ale odborník je
to na slovo vzatej,“
padne o legendárním
zedníku Lorencovi ve
filmu Na samotě u lesa.
Díky němu znají
Františka Řeháka
generace diváků. Další
roli už herec nepřidá.
LENKA STRNADOVÁ
ČR | Nezapomenutelný zedník Lorenc
ve filmu Na samotě u lesa a jedinečný
abbé v Rozmarném létě. Dvě role, které
ztvárnil František Řehák, přinesly tomuto olomouckému herci nejen slávu, ale
také řadu velkých divadelních nabídek.
On přesto zůstal věrný hanácké metropoli, městu, v němž v mládí začínal
a které považoval za nejkrásnější v republice. František Řehák navždy odešel
28. června ve svých 93 letech.
„Myslím, že pan Lorenc i abbé z Rozmarného léta byli skvělí, určitě v nich
bylo kousek z Františka, ale byly to přece jen role. V civilu byl velmi přátelský,
otevřený a měl rád lidi,“ zavzpomínala
na svého kolegu a dlouholetého přítele
olomoucká herečka Ivana Plíhalová,
která s ním hrála i v jeho vůbec poslední

František Řehák v říjnu 2008, kdy
slavil pětaosmdesátiny. Od té
doby už médiím neposkytl žádný
velký rozhovor.
FOTO | MAFRA

inscenaci na jevišti Moravského divadla Naši furianti.
František Řehák se narodil v roce
1923 v Novém Bydžově. Svou hereckou dráhu nastoupil jako ochotník. Jak
zdůraznil při svém posledním rozhovoru v říjnu 2008, do Olomouce vlastně
postupně směřoval.
„Tamní divadlo mělo před válkou i
během ní nesmírný zvuk a odcházely do
něj velké hvězdy. Snili o něm i členové
kočovné divadelní společnosti, se kterými jsem cestoval,“ popsal.

Poznal krásnou dívku
Ochotníci z Bydžova, Pelhřimova i Pardubic podle něj navzájem soutěžili, kdo
se dostane do Jiráskova Hronova, většina se jich nakonec uchytila v Praze. On
se naopak s dalšími kamarády vydal cestou přes oblastní a profesionální divadlo. „Po válce, kdy se nám hercům otevřel svět, jsem odešel přes Mladou Boleslav a vojenskou službu přímo do hvězdné Olomouce. Jako mladý začínající herec, který věděl o pověsti olomouckého
divadla, jsem tuto štaci prostě nemohl
minout.“

„

Už byl v
důchodu, když
mu vinohradská divadlo
nabídlo roli s Jiřinou
Bohdalovou. Odehráli
spolu 52 představení
za devět měsíců.
V Olomouci už zůstal natrvalo. Do
roku 1952 dostal dvě nabídky do Prahy,
ale odmítl je. Naopak na čas odešel hrát
do Zlína. „Nakonec jsem se ale vrátil do
Olomouce. Poznal jsem tu totiž jednu
krásnou dívku, zamiloval se a pak jsme
se vzali,“ vysvětlil Řehák. Se ženou strávili v manželství přes šedesát let.
Řeháka neminuly ani vrcholné nabídky – z Krejčova Divadla za branou a vinohradského divadla. „Do Divadla za
branou jsem vydržel tři roky dojíždět,
pak jsem ale definitivně zůstal s rodinou v Olomouci, syn se zrovna chystal
na gymnázium,“ vzpomněl.
V 90. letech, kdy byl Řehák už v důchodu, se ozvalo také vinohradské divadlo a nabídlo mu roli po Iljovi Prachařovi s Jiřinou Bohdalovou.
„Neváhal jsem. Za devět měsíců jsme
představení odehráli dvaapadesátkrát
a paní Jiřina Jirásková mi nabídla smlouvu. Domluvili jsme se na půl úvazku,
a najednou prásk. Ozvalo se zdraví a já

František Řehák i přes svou hvězdnou hereckou kariéru neopustil Olomouc.
Hanáckou metropoli totiž miloval.
FOTO | LUDĚK PEŘINA, MAFRA
už se nemohl, ani nechtěl vrátit,“ posteskl si herec kdysi.
Už v důchodu si Řehák střihnul i další
filmové role. Zahrál si v Menzelově
snímku Obsluhoval jsem anglického krále a také v televizním filmu Návštěva
Prahy s vraždou, kde hrál Jiřímu Menzelovi otce. Symbolicky tak uzavřel menzelovskou dekádu i své herectví.

Řehák byl přesvědčený, že v životě
lidí mnohdy velké věci rozhodne náhoda. Jen štěstí ale podle něj nestačí:
„Chce to také mít svůj cíl a za tím si jít.
Mladí by si měli uvědomit, že stáří je
handicap pro staré. Oni by si měli starých i přes všechny zápory vážit. Mají
totiž život za sebou a řadu zkušeností.“

Jako Bek či Budínová

Výběr z filmů

Podle Ivany Plíhalové byl Řehák nesmírně poctivý herec. Nešetřil také radami mladším kolegům. „V divadelním
kolektivu byl František velmi oblíbený
a ctěný. Po Josefu Bekovi, Slávce Budínové a Iljovi Rackovi, kteří v Olomouci
působili v padesátých letech, byl František také díky svým filmovým a televizním rolím nejznámější olomouckou hereckou osobností,“ poznamenala.

1967 Rozmarné léto
1969 Skřivánci na niti
1976 Na samotě u lesa
1979 Božská Ema
1980 Postřižiny
1981 Matěji, proč tě holky nechtějí?
1983 Slavnosti sněženek
1985 Skalpel, prosím;
Jako jed; Dobré světlo
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Teď jezdí každý, kdo udrží pádlo
Alena Dvořáková půjčuje lodě a rafty už 20 let.
Inspiraci kdysi získala v Norsku. Říká, že Berounka je
na hranici toho, aby se z ní stala trasa pro pěší turisty.
5plus2
■ ROZHOVOR
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
ČR | Na rozdíl od jiných vodáků začala
Alena Dvořáková s manželem jezdit na
vodu až s dětmi. Stejně spontánně před
20 lety otevřeli půjčovnu lodí a raftů
v Hředlích a ve Zdicích na Berounsku.
„V roce 1995 jsme byli na raftech v Norsku. Někdo se tam ptal, jestli nevíme o
půjčovně lodí. A za dva roky jsme ji otevřeli,“ vzpomíná Alena Dvořáková.

„

S čím jste začínali?
Asi s pěti laminátovými loděmi. Postupně jsme přidávali rafty a smozřejmě
plastové lodě.

Poslední dva
tři roky hodně
jezdí i děti. To je fajn.
Rodiče dokonce berou
na vodu malé, tříleté
potomky. Mají kvalitní
vesty a bývají na raftu.
Změnily se za tu dobu požadavky
vodáků?
To určitě. Ale překvapilo mě, že poslední dva tři roky začínají hodně jezdit i
děti. To je fajn. Rodiče dokonce berou
na vodu i malé, tříleté potomky.

Dokážou vůbec takhle malé děti plavat? Natož v řece?
Většinou mají kvalitní vesty a jedou na
raftu, kde jsou zapasované. A krátké tratě. Naše děti začínaly ve čtyřech letech
a rovnou na lodi. Na staré vertexce. Teď
už jezdí i vnučky.
Roste zájem o jezdění na vodu?
Velký boom byl před sedmi lety, kdy se
ježdění na vodu zase dostalo do módy.
Teď už jezdí skoro každý, kdo udrží pádlo v ruce. Berounka je naštěstí hodně
klidná, takže ji bez úhony sjede i úplný
začátečník.

500

metrů je třeba
táhnout loď čůrkem
vody u Darové.

Jak se za posledních 20 let řeka
změnila?
To se mě ani raději neptejte. Prakticky
žádný jez se nedá sjet. Na řadě z nich
jsou vodní elektrárny. Na Darové už
500 metrů táhnete loď čůrkem vody.
Nově je hydroelektrárna v Nižboru a
Hýskově. V Berouně byla nádherná Berounská Čertovka – strouha kolem ostrova, která se projížděla. Ta byla nejkrásnější. Tam udělali veliký jez s šupnou,
kterou první povodeň porušila a znova
se nepostavila. Takže v Berouně přenášet je problém. Navíc elektrárny odvedly většinu vodu z řeky a Berounka je na
hranici toho, aby se z ní stala trasa pro
pěší turisty. Na to by měly existovat zákony. A ne zákon, který platil snad do
loňska, že na průjezd jezem musíte mít

Alena Dvořáková říká, že řeka Berounka je naštěstí klidná, takže ji bez úhony sjede i naprostý začátečník.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
písemné povolení od majitele.
Kdo vás přivedl mezi vodáky?
Přišlo to spontánně. Od malička jsme
jezdili s dětmi k vodě. Pak jsme to
s nimi chtěli zkusit na vodě. Kama-

rád-vodák, který závodil, nám sehnal kopyto a vyrobili jsme si z laminátu lodě.
Jezdíte ještě?
Teď už moc času nemáme. Ale občas
ještě něco sjedeme.
Které řeky jste už sjela?
Kromě Berounky Ohři, Vltavu, kousek
Sázavy, Lužnici. Na Slovensku Dunajec a v Norsku jsme jezdili na raftech.
Která je vaším snem?
Salza v Rakousku. Každý vypráví, jak
je hezká. Nebo slovenský Hron. Ale
musí to chvíli počkat.

Velký boom nastal před sedmi roky, kdy se ježdění na vodu znovu dostalo do módy. Přes léto vyrážejí pokořit řeky
i ti, kteří jsou vyloženě rekreačními vodáky. Užijí legraci v partě.
ILUSTRAČNÍ FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Proč?
Před dvěma lety jsme koupili louku
mezi Nižborem a Žloukovicemi. Máme
tam tábořiště. Ochranáři nám toho moc
nepovolili, takže je hodně přírodní.
Není tam elektrika, tak svítíme petrolejkami, nejsou tam ani sprchy s teplou vodou. Ale lidem se to kupodivu líbí a vrací se k nám. Máme z toho radost, že nejsou ještě tak moc zchoulostivělí a že
zase ožívá tramping a cykloturistika.
Jezdí k nám i skauti. Jejich vedoucí
mají můj obdiv. Jak mají u dětí přirozenou autoritu. A za to, jak se jim věnují
ve svém volnu a téměř zdarma.
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Tajenka: je lidský smích.

Proč depresi vystřídala
úzkost. Čtěte časopis Téma
ČR | Hadů, pavouků nebo myší se bojíme odjakživa. Dnes se k nim přidaly
nové strachy. Z hypotéky, nebo že nebudeme on-line, či dokonce doma zapomeneme mobil a dozvíme se tak něco pozdě nebo vůbec. Zatímco nemocí minulého století byly deprese, teď jsou nejrozšířenější civilizační chorobou úzkosti. Jak
se s nimi žije? „Hodně pacientů přijde
už s diagnózou, chtějí potvrzení, aby
manželce mohli ukázat papír, že nejsou
líní, ale že vyhořeli. Radím hlavně, aby
se zastavili a žili přítomností. Snažím se
pomoct terapií, až pak předepisuji léky,“
říká psychiatr Alexander Nawka.
Čeho se Češi nejvíce bojí? A jak se
liší strach u mužů a u žen? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(lc)

Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková a Berenika Čecháková (zcela vpravo) ve hře Patrika Hartla 4 sestry.
FOTO | Divadlo Studio DVA

Brečí, peníze však nepřidají
ČR | Firmy v Česku žehrají na nedostatek pracovníků. Kdo si však myslí, že se
nové lidi pokusí nalákat na výrazně vyšší výdělky, mýlí se. Nástupní mzdy se
v profesích, které tuzemským podnikům
chybějí nejvíc, zvedly za letošní první
půlrok sotva o čtyři stovky. Ukazuje to
analýza, kterou sestavila ČSOB na zákla-

Šíleně smutná Berenika

dě dat z úřadů práce. Žebříčkům nejhledanějších profesí vévodí dělníci – ať už
kvalifikovaní, či nekvalifikovaní. Podle
inzerátů na úřadech práce lidí v nejžádanějších profesích chybí po Česku takřka
20 tisíc. Jenže zaměstnavatelé uchazečům o tuto práci nenabídnou hrubou
mzdu v průměru ani 16 tisíc korun. (san)

ČR | Herečka a zpěvačka Berenika Čecháková (26 let) si nejvíce užívá divadla. Prozradila také, že díky lásce k tetování má na těle už několik obrázků.
„Tetování je moje vášeň, už ani nevím, kolik jich mám. Teď si užívám kohouta, protože je symbol toho, že jsem
si po svatbě vzala jméno manžela. Takže jsem oficiálně Čecháková,“ řekla
Berenika, která se za svobodna jmenovala Kohoutová. Má roli princezny v
muzikálu, který vznikl na motivy pohádky, v níž hrála Helena Vondráčková. „Když jsem dostala nabídku na Šíleně smutnou princeznu, byla jsem nadšená. Na této pohádce jsem doslova vyrostla. Zamilovala jsem se do představení, které hrajeme ve Studiu DVA, a

zatím se mi vůbec neomrzelo,“ pochvaluje si. Jako divačka dorazila na Líbánky na Jadranu. Hru napsal a režíruje Patrik Hartl, stejně jako představení
4 sestry, v němž Berenika účinkuje.
„Obě představení se hrají přes prázdniny na Letní scéně Vyšehrad. Patrik
Hartl je skvělý člověk, se kterým se
dobře spolupracuje,“ dodala.
Podle herečky na dovolenou moc
čas není, ale nějaký prodloužený víkend využije k dobrodružství s manželem Pavlem Čechákem. Děti však prozatím nejsou na pořadu dne. „Své ještě neplánuji. Ale nikdy neříkám nikdy,“ dodala Berenika, která s kamarádkou Marikou Šoposkou píše blog
Sedmilhářky.
Jana Fikotová

Jižní Čechy
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Druhá liga startuje. Týmy
do ní půjdou s mladými hráči
Druhá fotbalová liga
zahájí o víkendu další
ročník. Dynamo přívítá
v pondělí Žižkov.
Táborsko pojede do
Hradce Králové.
Jihočeši týmy omladili.
ROMAN ŠPERŇÁK
JIŽNÍ ČECHY | Přípravu mají za sebou.
A před sebou další ročník ve druhé nejvyšší soutěži. A do ní vstupují oba jihočeské týmy v odlišném rozpoložení.
Může za to hlavně první kolo Českého
poháru. V něm totiž Dynamo České Budějovice překvapivě zaváhalo a prohrálo
na hřišti divizních Velvar 0:1. Naopak
Táborsko zcela jasně dominovalo v Sedlčanech a odvezlo si postup a výhru 5:0.
„Jsem zklamaný. Čtrnáct dní něco nacvičujeme a do zápasu to nedokážeme
přenést. Jestli na hráče dolehla nervozita ze soutěžního zápasu, tak je to prostě
špatně,“ zlobil se po prvním soutěžním
zápase nového ročníku kouč Dynama
David Horejš.
Jeho tým si v přípravě vedl slušně. Sehrál velmi dobré partie se Slavií Praha.
Porazil i další prvoligový tým z Brna.
Naposledy si v generálce poradil se třetiligovým Benešovem, ale vyhořel s divizním soupeřem.
„Nevím, z čeho chceme dávat góly.
Pořádné šance jsme si vytvořili až v závěru zápasu, ale i ty jsme měli proměnit,“ vysvětloval.
Kádr Dynama se pro nadcházející ročník trochu pozměnil. Skončili zkušení
hráči Klesa, Šourek a Kalod, který měl
vleklé zdravotní problémy se zády a jeho
stav by byl i pro další ročník nejistý.

Javorek je zkušenost
Do týmu přišel hned na začátku přípravy Lukáš Pouček, který má zkušenosti s
druhou ligou. Doplnil ho mladý záložník Moravec ze Sparty a naposledy zkušený harcovník Petr Javorek. Ten se
zkoušel prosadit v prvoligové Olomouci, ale tam neuspěl a vrátil se do Táborska. To ale na svého nejlépe placeného
hráče nenašlo prostředky, a tak se na
přestup přesunul do Budějovic, kde už
v minulosti působil a kde podepsal
smlouvu na dva roky. „Byl to náš nejdražší hráč a my stáli před rozhodnutím, jestli na něj sehnat peníze do rozpočtu a riskovat, nebo ne. A Dynamo
bylo jediným zájemcem o jeho služby,“

V budějovickém dresu už Petr Javorek (vlevo) úspěšně působil před několika lety.

Úvod druhé
fotbalové ligy
1. kolo
Dynamo ČB - Žižkov (31. 8.)
Hradec Král. - Táborsko (28.7.)
2. kolo
Táborsko - FK Olympia (5.8.)
Vlašim - Dynamo ČB (6.8.)
3. kolo
Sokolov - Táborsko (13.8.)
Varnsdorf - Dynamo ČB (13.8.)
4. kolo
Táborsko - Příbram (19.8.)
Dynamo ČB - Hradec Král. (20.8.)
5. kolo
FK Olympia - Dynamo ČB (23.8.)
Opava - Táborsko (23.8.)

vysvětluje výkonný ředitel Táborska Tomáš Samec.
Právě tenhle příklad ukazuje, jakou
cestou se v tomhle ročníku vydalo fotbalové Táborsko.
Po odchodu většinového majitele Jiřího Smrže se vrhlo na řadu úsporných
opatření. A ta se dotkla i hráčského kádru. Z týmu zmizela řada hráčů. Třeba
stoper Běloušek a záložník Presl zamířili do Písku. Stejným směrem se vydal i
obránce Hanzlík. V týmu už není Javorek nebo další stálice Ciku.
„Od ledna náš kádr opustilo patnáct z
dvaadvaceti hráčů,“ vysvětluje trenér
Táborska Roman Nádvorník. Na místa
zkušených hráčů přišli mladíci z juniorských týmů prvoligových klubů, kteří

ještě nemají s profesionálním fotbalem
valné zkušenosti. Jména jako Jakab,
Mysliveček, Blecha, Kopřiva nebo Vandas nikomu nic moc neřeknou. Jedinou
známější posilou je Prošek ze Slavie
Praha. „Na téhle obměně kádru jsme
pracovali prakticky od zimy, kdy pan
Smrž oznámil, že končí. Bylo to hodně
ježdění, hodně jednání. Uvidíme, jak se
hráči dokážou adaptovat,“ konstatoval
Roman Nádvorník.
Pro Táborsko bude nadcházející sezona přelomová ještě v jednom ohledu a
to je přesun na stadion do centra TáboINZERCE

FOTO | MAFRA

ra. Ze Soukeníku se po letech tým stěhuje do Kvapilovy ulice, kde by chtěl po
úpravách odehrát první podzimní kolo.
Jak si oba týmy povedou, to se uvidí
už v nadcházejících kolech. Táborsko
čeká poměrně těžký los. Nejprve jede do
Hradce Králové, doma hostí Olympii a
poté jede do Sokolova. Doma se střetne
s Příbramí a páté kolo odehraje v Opavě.
Dynamo startuje v pondělí doma
před televizními kamerami se Žižkovem od 18 hodin. Poté pojede do Vlašimi, Varnsdorfu a doma přivítá Hradec
Králové.
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Betonový muž i běh po Zlaté
stezce. Léto nabízí řadu závodů
Zbytek prázdnin nabízí
řadu akcí, na kterých si
mohou vyzkoušet svoji
fyzičku i naprostí
amatéři. Tak stačí jen
obout tenisky, vybrat si
z kalendáře a vyrazit.
PETR LUNDÁK
JIŽNÍ ČECHY | Během zbývajícího měsíce letních prázdnin nutně nemusíte
jen odpočívat někde na pláži u moře či u
rybníka, ale můžete i sportovat. Po zbytek července a pak i celý srpen si řada
spolků a sdružení připravila hned několik běžeckých, triatlonových nebo cyklických závodů, do kterých se mohou
pustit i opravdoví amatéři.

Železňák.cz

Zrovna tahle akce tedy pro amatéry nebude. V Loučovicích na Českokrumlovsku si už popáté za sebou zazávodí triatlonisté. Ale nejde tady o klasický triatlon, ale o pořádnou porci kilometrů.
„Na klasických vzdálenostech světových Ironmanů zveme sportovce na
atraktivní kopcovité cyklistické tratě
okolím Vítkova Hrádku nebo na běžeckou trasu Čertovou stěnou,“ lákají pořadatele Železňáku ty, kteří mají rádi pořádné výzvy.
V sobotu 29. července se tak poplave
3,8 kilometru, pojede 180 kilometrů na
kole a na závěr musí závodník během
zdolat maratonskou trať na 42 kilometrů. Startuje se v 7 hodin ráno. Kdo si na
„loučovického Ironmana“ netroufne, je
tu pro něj kratší závod. V tom se bude
plavat 1,3 kilometru, na kole pojede 60
kilometrů a poběží pak čtrnáct. Do
obou závodů se mohou zájemci hlásit
ještě v ten samý den přímo na místě.
Startovné se pohybuje od 800 do 2 200
korun.

Zlatá stezka

Silnicí i terénem celkem patnáct kilometrů. Tak bude vypadat běžecký závod
ve Stožci v srdci Šumavy v sobotu 5.
srpna. První závodníci vyběhnou na trať
ve 12 hodin. Startovné přijde zájemce
na 60 korun, a protože závod patří do Jihočeského běžeckého poháru, tak účastníci seriálu mají startovné levnější.

Reuter Run

V deset hodin odstartuje v sobotu 12.
srpna šestý ročník krosového běhu Reuter Run v Boršově nad Vltavou na Čes-

Voda v létě osvěží, ale také dokáže závodníky pěkně zničit. Zkusit plavání mohou lidé při řadě třiatlonových závodů,
které jsou i pro začátečníky.
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA
kobudějovicku. „Závod se koná k poctě
US pilota kapitána R. F. Reutera, který
byl dne 17. 4. 1945 sestřelen v katastru
obce Boršov nad Vltavou, a to při útoku
na letiště Luftwaffe v Plané u Českých
Budějovic. Při stejné bojové akci se na
druhém břehu řeky Vltavy pokusil nouzově přistát smrtelně zraněný poručík
W. R. Preddy,“ připomínají organizátoři závodu místní historii z konce 2. světové války. Trať pro ženy i muže má 12
kilometrů a povede od startu v kempu,
pak na závodníky čeká výběh do kopce
Mlýnskou ulicí, dále k pomníčku US pilota, lesem do Záhorčic, po silnici do
Jamného, odtud se sebíhá k řece, kolem
Vltavy zpět do kempu, dále do Boršova
přes most, zpátky okolo řeky ke mlýnu
a nakonec budou běžci muset do cíle
přebrodit Vltavu.
Zájemci se mohou do 9.30 hodin na-

hlásit přímo na místě, za startovné pak
zaplatí 100 korun.

Lipenský půlmaraton

Z lipenské Mariny odstartují v sobotu
19. srpna běžci na půlmaratonskou trať.
Zdolají tak 21 kilometrů s 1 000 metrovým převýšením. Na závodníky tak
čeká například i výběh na Stezku korunami stromů. Zájemci se mohou registrovat na místě až do 13. hodiny, o 45
minut později se už bude vybíhat na
trať. Startovné přes internet stojí 400 korun, na místě pak už 500 korun.
V ten samý den se poběží také krosový šestikilometrový závod v Plané nad
Lužnicí. Startovné je 100 korun a závod
začíná u sokolovny.

Strakonický duatlon

První ročník strakonického duatlonu při-

pravuje na konec srpna místní ski klub.
Závod se poběží z koupaliště v Habeši v
rámci oslav 650 let od založení města.
Pořadatelé na 26. srpna připravili různě
obtížné trasy pro všechny věkové kategorie. Muži i junioři tak například poběží čtyři kilometry, pak stejnou vzdálenost ujedou na kole a nakonec ji do cíle
zase poběží. Všechny trasy vedou po přírodních cestách i okolo vrchu Kuřidlo.

Betonový muž ve Veselí

Tohle je triatlon, který by mohl zvládnout skoro každý. I úplný začátečník.
Už 34. ročník rekreačního triatlonu Betonový muž a žen se bude konat 19. srpna ve Veselí nad Lužnicí na místních
pískovnách. Závodit se bude na vzdálenostech 650 metru plavání, 20 kilometrů kola a 7 kilometrů běhu. Všechny disciplíny startují zvlášť.

