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„Akvária vrací energii“

Majitel veřejného akvária Petr Jasanský tvrdí, že ryby jsou nejlepší lék na stres
LYŽE A NOVOBORSKO

Letošní zima přála lyžařům
ze SKI Polevsko
...str. 23

OBJEKTIVEM JANA ŠIBÍKA

Fotoreportér představuje
své nejsilnější snímky ...str. 4
Ryby doprovázejí Petra Jasanského od jeho dětství. V desítkách akvárií jich má tisíce.

5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČESKÁ LÍPA | I ryby dokážou cítit emoce, bolest a smutek. A podle toho bychom se k nim měli chovat. A ony se
nám za to odmění. Tvrdí to jeden z největších propagátorů „přirozené“ akvaristiky, chovatel, vystavovatel a majitel veřejného akvária v České Lípě Petr Jasanský. „Televize, mobily a tablety energii
člověku berou, zatímco akvárium vás jí
nabíjí,“ tvrdí chovatel.
Pamatujete si ještě svoji první rybu?
Byly to živorodky - mečovky, Black
Molly, pancéřníčci. Mně bylo šest let,
táta nechal svařit rám, ten vykytoval a vysklil. Tu vůni kytu si dodnes pamatuji.
Řekl mi „mladej, tady máš akvárium, tak

FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ

se starej, jinak to jde z baráku“. A malý
Péťa se staral, jak jinak.

jakých 20–30 litrů vody. Dnes jsou ale
běžná akvária třeba za 500 tisíc korun.

Vy jste si akvárium pořídil kvůli rybám, ale spousta lidí si je dnes pořizuje spíše jako bytový doplněk do interiéru. Chodí se s vámi radit?
Mají často nereálné požadavky. Ryba
u nich slouží k naplnění vlastního ega.
U mě je na prvním místě živočich, až
pak klient. Nedělám komerční akvaristiku. Pro mě je akvárium přenesenou přírodou. Každé mé akvárium žije a funguje

Jaké ryby dnes u akvaristů nejvíc
frčí?
To ode mě neuslyšíte. Lidi se totiž snadno nadchnou pro nějaký druh. Každý,
kdo u mě vidí velkou cichlidu, by ji měl
rád v akváriu vedle své plazmové televize a ještě lépe dnes. Ode mě se ale dozví,
že taková ryba žádá nejméně pětsetlitrové akvárium. Že tahle ryba by neměla
mít žádné rostliny, protože je buď vyhrabe nebo sežere.
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let se dožil kančík, kterého
choval ve svém akváriu
Petr Jasanský.

jako uzavřený ekosystém. Vysvětluji jim
tedy, že pokud chtějí akvárium podle
mých kritérií, tak z nich neustoupím.
Kolik takové akvárium stojí?
Už za 500 korun se dá pořídit, to je na ně-

Rozmlouváte jim tedy, když chtějí nějaký obtížně chovatelný druh?
Jistě, mám své podmínky, přes které nejede vlak. Když přijde chlap, že si pořídí
želvu do stolitrového akvária, tak s ním
dost hlasitě nesouhlasím. Řada takových
pak odejde. Já to však nedělám pro peníze, ale pro přírodu, takže si mohu dovolit
být upřímný. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

KARIÉRA NA DNĚ SKLENKY

Jan Cimický komentuje
alkoholové aféry hvězd ...str. 8

PRÁCE VERSUS DOMÁCÍ KRB

Žena na mateřské dovolené
jako ohrožený druh
...str. 16
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Jasanský: Akvária vrací energii
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Četl jsem, že podle současných poznatků ryby cítí bolest. Souhlasíte?
Jistě, ryby cítí nejen bolest, ale i škálu
emocí. Velké cichlidy mají dost zajímavé chování. Mají vrozenou péči o své potomstvo, cítí stres a napětí. U mnoha
akvaristů se proto nevyskytují, jsou totiž
utýrány dřív, než vůbec dospějí.
Co dalšího mají ryby společného s lidmi?
Dopouštějí se třeba záletů. Měl jsem tu
jeden rybí páreček, kde si sameček našel
frajerku. Když se vrátil k té své, vždycky
ho kousala a hubovala. Vyřešil to tak, že
si tu „milenku“ nastěhoval k sobě, obě samice se pak hádaly a on se nad nimi vznášel jako král, protože měl obě. Takové
příběhy se odehrávají v mém akváriu.
Kupujete si na Vánoce kapra?
Já kapra nemusím, přestože ryby jinak
jím. Mně se prostě nelíbí celý ten systém. Kdyby člověk jedl jen, co potřebuje, vše bude v harmonii. Ryby se dnes
loví ve velkém, v přírodě proto mnohé
vymizely. Jdeme do marketu a kupujeme
mražené ryby, která byly zabity před třemi lety. Jsou v konzervách, které se ani
nespotřebují. Šrotují se auta, která si nikdo nekoupil...
Máte k rybám citový vztah. Mrzí vás
tedy, když některá zemře?
Když s rybou prožijete 15 let, je to pak
stejné jako u psa. Ryby se mnou komunikují, hrají si se mnou. Samozřejmě u neonek nebo pavích oček je těch emocí
méně, ale čím vyšší je zvíře, tím je člověku blíž.
Co se s takovou mrtvou rybou děje?
Pokud se najde včas, moje piraně dostanou přirozenou stravu. Malá ryba v akváriu zmizí za dva dny. Jsou tam korýši,
šneci... nalezou na ni a sežerou ji. I její
rybí kamarádi, kteří ji za života respektovali, se na ni sesypou, když naposledy vydechne. Je to koloběh jako v přírodě.
Kolik se takové ryby dožívají?
Nejstarší ryba, kterou jsem odchoval,
byl kančík citronový. Ten se dožil 21 let,
uhynul letos v lednu. Jeho syn plave tady
vedle v nádrži, je mu už 8 let. A nejkratší
život mají halančíci. To jsou rybky, které
žijí jen v období dešťů, třeba jen pár měsíců. Když se vytřou, umírají.
Vypozoroval jste nějaký vliv ryb na
lidskou psychiku?
Akvárium s rybami přináší uklidnění.

Petr Jasanský ve společnosti piraní červenobřichých.
Dnes žijeme ve světě médií. Televize,
mobily a tablety energii člověku berou,
zatímco akvárium vás jí nabíjí. My všichni jsme stvořeni z vody, proud energií je
tam tedy dokonalý.
Leckdo by ale mohl říct, že ryby žijící
v akváriu nejsou šťastné.
Já si akvaristiku zvolil proto, že jako jediná umí vytvářet přirozené ekosystémy.
Jakékoliv jiné zvíře v kleci trpí. Pokud
vytvoříte rybám podmínky shodné s tím,
co byste viděl, kdybyste se ponořil do
řeky, kde žijí, pak je to v pořádku.
Takže zvířata držená v zajetí vidíte jinak nerad?
Zvíře je nejlepší nevlastnit. Měli jsme tu
případ, že nám lidé darovali želvičky. Ty
do zajetí vůbec nepatří. Lidi je kupují dětem pro radost, ony pak žijí v lavoru. Želva pak umírá utýraná. Želva se přitom
cítí bezpečně v teritoriu 100 metrů.
Mluvíte se svými rybami?
Jistě, jsem od přírody veselý člověk.
Mám rád pohodu a přímost. Lidské špatnosti jsem vystrnadil ze svého života už
dávno. Zvířata jsou tak přímá, že člověk
se naučí být v jejich přítomnosti přímý
taky.
Ale i vy sám jste vlastně zajatcem,
když tu každý den musíte být, abyste se postaral o své ryby.
Ano, už 13 let jsem neměl dovolenou, nemarodil jsem. Moc rád bych třeba na dva
týdny vypadl někam do přírody, ale nemůžu si to dovolit. Mé poslání je tady.
A to mě naplňuje. Pocit něco chtít nebo

vlastnit mě už dávno opustil. Nepropaguji ani svoje jméno, můj facebook je dokonce veřejné akvárium.
Československo bylo vždy světovou
velmocí ve vývozu akvarijních ryb.
Proč?
Nikdy jsem do tohoto oboru nepronikl,
protože na rybách nevydělávám. Ale
myslím, že velmoc jsme skutečně byli.
Únik do tropického světa akvárií byl za
komunismu pro lidi lákavý. Mnoho chovatelů si v tichosti stavělo doma akvária,
nikdo jim do toho nemluvil. Akvaristé
spolupracovali, měli kluby, kroužky.
Dnes je všechno byznys. Při domech dětí
a mládeže fungovaly akvaristické kroužky, také jsem jeden provozoval.
S jakým úspěchem?
Ze svého jsem kupoval vybavení a krmivo, stálo mě to 1500 korun měsíčně. Dostával jsem za to 500 korun. Ročně jsem
tak svou rodinu okradl o 12 tisíc, takže
jsem s tím seknul. Některým dětem třeba
dělalo problém sáhnout do vody holou rukou. Dnes se z těch dětí věnují akvaristice tři.
Slyšel jsem, že akvaristika skomírá
i díky tomu, že výkupní ceny ryb jsou
stejné jako před 30 lety. Tehdy stálo
paví očko 10 korun a dnes stojí stejně, ale dřív jste si za 10 korun koupil
čtyři piva.
Chovatel musí své ryby především nakrmit, musí čistit akvária, platit elektřinu.
Pokud to chce dělat komerčně a vydělávat na tom, musí mít doslova rybí farmu.
Od toho nejde odejít. Akvaristika se tak
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dostává na úroveň zemědělství. To není
nic pro mě.
Fungují ještě slavné rybí burzy?
Snad ano, ale tam já nejezdím. Neumím
si představit, že ráno nalovím ryby, odvezu je na burzu, to, co neprodám, znovu
nalovím a odvezu zpátky. To je pro ryby
strašný stres.
Jaký z vašich rybích druhů je nejobtížnější na chov?
Nechovám druh, kterému bych neuměl
poskytnout správné podmínky. Například duhounci z Papuy - Nové Guiney
nepotřebují žádnou péči, do jejich nádrže se vůbec nezasahuje. Voda se přirozeně odpařuje, jsou tam kaly a řasy. Naopak velké cichlidy zase potřebují extrémně hodně volného prostoru.
Co elektřina, už vám tu někdy vypadla?
Do akvárií vháním vzduch, který jen čeří
hladinu a okysličuje ji. Vzduchovací kámen u mě neuvidíte, ten není ani v přírodě. U mě je kyslík přirozený. Jelikož nemám nádrže přerybněné, i dvoudenní výpadek proudu by ryby přežily. Za 30 let,
co žiju v centru, jsem ale nezažil výpadek delší než dvě hodiny.
Chováte tu i piraně. Jsou to opravdu
tak nebezpečné ryby?
Piraní samec je velmi dobrý otec. Když
se piraně třou, vytvoří v písčité mělčině
důlek, kam mu samička nadělí jikry a on
tam vypustí mlíčí. Samice se vrátí do
hnízda. Než se jikry vykulí, sameček celou dobu hlídá, aby je nikdo nesežral.
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O nedělích žádný hluk

Sekat trávu v neděli či
řezat dřevo je v Novém
Boru zapovězeno.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
NOVÝ BOR | Chovat se podle Bible
musí od půlky března obyvatelé Nového Boru. V ní totiž Hospodin doporučuje, aby se sedmý den v týdnu odpočívalo. A skutečně, žádné hlučné činnosti
už lidé provádět nesmí, zapovídá jim to
nově schválená vyhláška o regulaci
hlučných činností.
„Každoročně jsem na lidi apeloval,
aby byli ohleduplní ke svému okolí a žádal je, aby se mezi sebou vždy domluvili. Ale nepomohlo to, stížností neubylo.
Tak jsme přijali vyhlášku,“ předeslal
starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

V neděli pozor
i na klepání řízků
Vyhláška stanovuje, že o nedělích nesmí nikdo provádět hlučné činnosti.
Těmi se pak rozumí třeba sekání trávy,
práce s křovinořezem, vrtání, řezání
dřeva na cirkulárce. Patří tam ale jakákoliv činnost, která by sousedy a okolí
obtěžovala, například klepání řízků
nebo rádio puštěné při otevřeném okně
či na balkoně. Vyhláška totiž platí po

celém území města a v panelácích a bytech.
Vypracování vyhlášky si vyžádali zastupitelé na lednovém jednání. Nový
Bor dlouhodobě řeší stížnosti obyvatel,
jimž vadí, že je sousedé obtěžují hlukem ve dnech volna. Kvůli tomu před
dvěma lety radní vydali výzvu ke vzájemné toleranci. Ta zohledňovala jak
potřeby vlastníků nemovitostí, chalupářů, tak lidí dojíždějících přes týden do
práce a snahu zkrášlovat okolí svých
obydlí. Doporučení však nestačilo.
„Vyhláška je instrument, který jde
v krajním případě využít městskou policií. Pořád ovšem věřím, že drtivá většina lidí je rozumných a dříve než budou
na své sousedy volat zákon, se pokusí
nějak domluvit,“ doufá starosta.
Porušení vyhlášky bude městem vnímáno jako přestupek, za nějž lze udělit
pokutu, v krajním případě se případ
může dostat do správního řízení, kde
bývá postih větší.
S hlukem o nedělích a svátcích ale
bojují i jinde, napříč celým Libereckým
krajem. Logicky i tam se tedy schyluje
k přijetí podobných vyhlášek, které
hluk omezí. Na spadnutí je takový krok

v Osečné. Už jednou se tam protihlukovou vyhlášku pokusili schválit, ale neprošla. Příště už se to prý povede.
„Logicky lidé, kteří celý týden pracují a o víkendu si chtějí odpočinout, jsou
z hluku rozmrzelí. Telefonují k nám na
úřad, ať s tím něco uděláme,“ líčí starosta Osečné Jiří Hauzer.

Podobnou vyhlášku
chystají i v Hrádku

Nedělní siestu už hluční sousedé
nenaruší.
FOTO | ARCHIV 5PLUS2

„Pokud někdo potřebuje posekat zahradu nebo nařezat dřevo a nemůže to udělat v týdnu, měl by k dispozici sobotu.
Myslím, že je to férové,“ dodává starosta.
Podobná vyhláška už je připravena
také v Hrádku nad Nisou. Tam trápí
lidi hluční sousedé v okrajových čtvrtích města. „Je otázkou, jestli kvůli pár
lidem, kteří si v neděli dělají naschvály,
je nutné přijímat vyhlášku pro celé město,“ zamýšlí se místostarosta Hrádku
Pavel Farský. Už sedm let mají protihlukovou vyhlášku v Kryštofově Údolí.
Vzhledem k tomu, že obec nemá městskou policii, však prakticky nemá kdo
vymáhat pokuty.
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Centrum zdraví
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, tel.: 487 954 275

Březen 2017
nAČeRPeJTe U nÁS
SÍLU PO zIMĚ

7. 3. OD 8 DO 17 HOD.
JARNÍ DETOXIKACE

Nabídneme Vám produkty společnosti VIRDE přispívající
k detoxikaci našeho organismu a k jeho nastartování
po náročném zimním období. Nabídneme Vám např.:
• aloe vera gel (detoxikace, regenerace, imunita, trávení)
• spirulina + chlorela
• olej ostropestřec
Akční SLEVA 10 % na veškerý sortiment společnosti VIRDE

10. 3. a 24. 3. OD 8 DO 17 HOD.
ANALÝZA CHODIDLA ZDARMA-UŠETŘETE 3900 Kč
ISTEP zdarma – možnost ortopedické vložky na míru
na počkání. Rezervace telefonicky na +420 487 954 275.

15. 3. OD 8 DO 17 HOD.
KOSMETIKA Z KONOPÍÍ

Vybírat můžete z široké škály kosmetických přípravků
s obsahem léčebného konopí, které si v dnešní době pro
své blahodárné účinky získává stále větší oblibu.

www.centrumzdraví. cz

Akční SLEVA 10 % na veškerý sortiment společnosti Annabis.
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Drsný svět okem Jana Šibíka
Deset let, nespočet procestovaných zemí a řada
mimořádných fotoreportáží. Fotograf Jan Šibík
za poslední dekádu zaznamenal přírodní katastrofy,
boje na Ukrajině i bizarnost režimu v KLDR.
Pro týdeník 5plus2 okomentoval, za jakých okolností
některé jeho slavné snímky vznikly. Mnohem více jich
ale najdete v jeho nové knížce s názvem Deset let.
V knize jsou fotky z vašich cest z posledních 10 let. Kolik zemí jste za tu
dobu navštívil?
Desítky, ale nepočítám to. Cílem totiž není
procestovat co nejvíce zemí, ale jet tam,
kde se něco děje. A pokud je třeba, tak se
na to místo vracím opakovaně. Příkladem
může být uprchlický tábor Idomeni (v Řecku, pozn. red.), kde jsem byl třikrát.

Arabská revoluce
(Káhira, Egypt, 2011)
Zkrvavená „viktorka“ jako symbol nevydařené revoluce v Egyptě. Zůstaly po ní stovky mrtvých a jen o málo víc demokracie
nebo svobody.
„Arabské jaro. Vzpoura proti autoritativním vládcům a diktaturám se rychle rozlila arabským světem, aby se na několik dnů, možná dokonce týdnů stala příslibem všeho lepšího – svobody projevu, vyznání, tolerance k odlišnosti. Záhy se
však ukázalo, že domnělá svoboda, kterou
vzpoury nastolily, nepřinesla (až na výjimky) ani
o trochu víc svobody skutečné. Naopak, křehký
řád, jenž na Blízkém východě panoval a zajišťoval alespoň nějakou stabilitu, byl nahrazen utrpením, bídou a chaosem. Po několika letech zbyla
na arabské jaro jen trpká vzpomínka. A z mnoha
dalších idealistů se stali realisté, skeptici…“

Zážitky z fotoreportáží vás motivovaly i ke konkrétní pomoci, že?
Ano, v roce 2000 jsem zorganizoval humanitární akci „Podejte ruce dětem ze Sierry
Leone“, během které se podařilo vybrat
pro postižené děti 1,1 milionu korun.
O čtyři roky později jsem uspořádal humanitární akci „Chci ještě žít!“ na pomoc nemocným AIDS v ukrajinské Oděse, která
přinesla jeden milion. Nicméně si myslím,
že fotograf by měl hlavně fotografovat.
Které z cest považujete s odstupem
času za nejvíce rizikové?
Těch bylo několik. Nejnebezpečnější cesty byly do Čečny, Afghánistánu a Libérie.
Lidé z některých cizích kultur se nechávají fotit jen neradi. Rozzuřil jste
svou prací někdy někoho?
Snažím se navazovat kontakt s lidmi. Opakovaně fotografuji na stejném místě, aby
si na mě lidé zvykli. Konfliktům se snažím
předcházet. Paradoxně, vícekrát jsem někoho rozčílil na Václavském náměstí než
třeba někde v Palestině.
Zkuste si zahrát na vizionáře a odhadněte, jak by mohl vypadat svět fotoreportéra za dalších deset let...
Obávám se, že fotožurnalismus bude jen
pro pár vyvolených. Bude to velmi drahý
koníček. O fotografické reportáže již nebude zájem. Myslím, že fotograf mapující vojenský konflikt bude více kameraman než
fotograf. Přes mobil bude online vysílat
zpravodajství, což je vlastně možné již
nyní. Myslím, že nebudou existovat noviny
a časopisy, respektive budou jen pro malou
skupinu převážně starších čtenářů. (jos)

Deset let Jana Šibíka
Výstava fotografií Jana Šibíka
pojmenovaná stejně jako jeho nová kniha
Deset let je k vidění na Staroměstské
radnici v Praze až do 3. dubna.
Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin.

Prostitutky z Kibery
(Slum Kibera, Nairobi, Keňa 2007)
Timina Mungoeová, 30 let. Je HIV pozitivní, zároveň má rakovinu jater. Umírá.
„Mají pevnou taxu. Své tělo prodávají za dolar.
Sex za jeden dolar. Muži, kteří se uchylují k HIV
pozitivním prostitutkám, by stejně víc nemohli
zaplatit a jim to umožní aspoň trochu nakrmit
hladové děti. Manželé je dávno opustili – ano,
co s nakaženou ženou, která rodí zase jen nakažené děti? A tak bez léků a jakékoliv péče
nebo lidské náklonnosti, uprostřed téměř miliónového nairobského slumu Kibera, brzy
umírají. Zůstávají po nich jen ty děti – většinou
HIV pozitivní. Čeká je podobný osud…“

Země ponížených
(Festival Arirang, Pchjongjang, Severní Korea, 2007)
KLDR pokračuje v tradici mohutných spartakiád, jež
zažilo i komunistické Československo. Tisíce pionýrů zvedají nad hlavu různobarevné desky, vytvářejí
tak vpravdě úchvatné propagandistické obrazy.
„Jakýkoliv kontakt se zdejšími obyvateli je prakticky nemožný, jakékoliv údaje o této zemi nedostupné. Reportáže z KLDR se tak nejčastěji uchylují k líčení podivností
a bizarních okolností, jež provázejí zdejší život a zejména kult severokorejských vládců. Vlastně to ze všeho
nejvíc nutí k pousmání. Za tímhle vcelku zábavným líčením se ovšem ztrácí fakt, že tu bezmála 25 milionů lidí
žije v izolovaném, lidsky nedůstojném režimu. Že tu statisíce dalších trpí v kárných a převýchovných táborech.
Zábavné vyprávění o podměrečném vládci a jeho
směšných výstřelcích se pak mění v horor.“
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Lidé z Majdanu
(Majdan, Kyjev, Ukrajina, 2014)
Hořící pneumatiky a Molotovovy koktejly byly nejčastějším obrazem této revoluce.
„Jedni jsou prý teroristé (rozuměj proruští separatisté) a druzí fašisté (tedy vzbouřenci
z Majdanu a poté stoupenci centrální vlády v Kyjevě). Na východě volí občas propaganda
krajní výrazy, nutné pro zjednodušený obraz, který šíří jedna i druhá strana. Na jedné straně
stojí absolutní dobro. Na druhé zlo. Jako ve Velké vlastenecké válce, od níž se většinou tyhle
příměry odvíjejí. Fašisté z Majdanu a ruští teroristé teď stojí nějakých dvanáct kilometrů od
sebe u východoukrajinského města Slovjansk (rusky Slavjansk). Sedí na svých tancích
a transportérech, kouří a čekají, co bude dál. Co bude za hodinu, zítra, za týden? Občas to
vypadá, že nemají dostatek vlastní vůle a rozhodnosti a jenom čekají na rozkazy někoho
v pozadí. Někoho neviditelného, kdo sídlí stovky kilometrů daleko, v Moskvě nebo Kyjevě.“

Do Německa!
(Uprchlický tábor Idomeni, Řecko, 2015)
Balkánská cesta je uzavřená a v táboře u makedonských hranic uvízly jako
v pasti tisíce běženců.
„Balkánská cesta se definitivně uzavřela a v řeckém Idomeni se nahromadilo
12 až 14 tisíc lidí, většinou žen a dětí. Žijí v šílených podmínkách. Takřka neustále prší
a všudypřítomné mokro a vlhko jsou horší než mráz. Nikdo jim zatím neřekl:
‚Je to beznadějné, seberte se a běžte pryč!‘ A tak pořád věří, že se jednoho dne probudí, hranice bude otevřená a oni se dostanou do Německa. Pořád se jenom ptají:
‚Kdy otevřou hranici?‘ A když jim náhodou někdo po pravdě odpoví:
‚Už nikdy!‘, jen se na chvíli zarazí a pak dál jako kolovrátek opakují:
‚My chceme do Německa.‘ Kdo ví, co je vlastně čeká? A co čeká nás?“

INZERCE

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

bezva týden v poděbradech!

Zpříjemněte si čekání na jaro, přijeďte v březnu do hotelu
Zámeček a dopřejte si lázeňské hýčkání.
Na období do 31.3.2017
jsme pro Vás připraVili sleVu 20% Na týdeNNí pobyty:
Zámecký aktivní týden, týden pro ženy,
lázeňský týden v poděbradech, Vip týden
Při objednávce uveďte heslo „beZVatýdeN“

na
tel. číslo

MFD16

Na srdce jsou poděbrady

jen za

16 Kč

90211

Nechte o sebe pečoVat V láZNích poděbrady!
Bližší informace včetně objednávky pobytu najdete na
www.lazne-podebrady.cz nebo na telefonním čísle 325 606 500.
Těšíme se na Vás!

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
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UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Práce rukama mě činí šťastným.
I dceru naučím zatlouct hřebík

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Robert Jašków, herec, kterého drsný výraz předurčuje spíše ke kriminálkám, si pro svou aktuální roli musel obléct bílý plášť. Patří totiž k novým tvářím
populární Ordinace v růžové zahradě.
Ale ani postavy policistů se mu v poslední době nevyhýbaly. Třeba v seriálech
Expozitura nebo Četníci z Luhačovic.
Ještě než jsem stihla spustit diktafon pro nahrání rozhovoru, zmínil
jste, že si po rozhovoru skočíte
„na jedno“ ještě před představením. To má být na kuráž?
Kdepak. Když přijdu sem do Švandova
divadla na představení, tak se potřebuju
ještě trochu zasoustředit, trochu se
uklidnit a zaměřit se na to, co mě čeká.
A protože máme jednu velkou dámskou
a jednu velkou pánskou šatnu, je tam neustálý ruch. Mezi nimi máme takovou
místnost s televizí, kulečníkem, vařičem… Je to fajn, ale moc klidu pro sebe
tam nemám. Takže chodím tady vedle
za roh a sám na stojáka si na svém místečku u výčepu dám jednu Plzeň. Tak se
zklidním a za chvilku už jsem zase zpátky v divadle. Je to takový můj rituál.
Při natáčení tenhle rituál asi musíte
oželet, že?
Rozhodně. Při natáčení je to něco úplně
jiného. To nepiju vůbec.
Letos vás diváci mou vidět v kinech
hned ve třech celovečerních filmech.
Ve snímku Milada inspirovaném příběhem Milady Horákové jste si zahrál postavu Jana Masaryka. Jen o několik měsíců dříve se jako Masaryk
ve stejnojmenném filmu objeví v kinech Karel Roden. Není to trošku nevýhoda, že se jako Masaryk představíte publiku až po Karlu Rodenovi?
Vůbec ne, právě naopak. V první řadě
je to ohromná čest, že jsem si Jana Masaryka mohl zahrát, i když zdaleka ne
na takové ploše jako Karel. Už se těším,
až mu to řeknu, protože to ještě neví.

Docela se známe a věřím, že ho to pobaví. Jako nevýhodu to nevnímám. Myslím, že je to pozitivní jak pro mě, tak
pro diváka, který si může vybrat, který
Masaryk se jeho představě blíží víc.
Jsem rád, že to takhle vyšlo. Bylo by
blbé, kdyby Masaryka hrál navždy jeden jediný herec v každém filmu, kde se
tahle postava objeví. To může fungovat
v dabingu, ale jinak ne.

z Pece, se kterou jsem chodil na gymnázium do Trutnova, dokonce odešla na
školu do Prahy, aby mohla studovat a zároveň trénovat. Já sám jsem nikdy neměl tendenci lyžovat závodně. Naučil
jsem se to sám, jako většinu věcí ve
svém životě, které mě nemohla naučit
moje máma. Dnes lyžujeme celá rodina, děti dokonce už od tří let a moje
žena je také vynikající lyžařka.
O svých dvou synech a dcerce v rozhovorech často moc
hezky mluvíte. Mě by
ale zajímalo, není to
dnes tak trochu luxus – pořídit si tři
ratolesti?

O to víc musejí dát na druhou stranu zabrat…
To víte, že je to záhul.
Každému chutná
něco jiného, jeden
vystřelí z postele,
druhého z ní nemůžu dostat, do
toho je malá
každé ráno rozcuchaná, že jí
půl hodiny
češu…

Byla příprava na roli Jana Masaryka
a vůbec samotné natáčení něčím
zvláštní?
Na téhle práci je úžasná především jedna
věc, a sice, že se dostanete na místa, která
běžný smrtelník už nemá vůbec šanci vidět. V tomhle ohledu pro mě bylo natáčení hodně zásadní. Měl jsem možnost nahlédnout a být přímo v koupelně, z jejíhož okna ruští agenti Jana Masaryka s největší pravděpodobností vystrčili. Jsem
přesvědčený, že byl zavražděn, protože
všechna forenzní šetření tomu nasvědčují. Je to obrovská škoda, protože to
byl neobyčejně zajímavý člověk. Točili jsme v reálném prostředí a ta
možnost podívat se, jak žil, kde
spal, myl se… Zkrátka, kde přebýval, pro mě byla velmi jedinečná. Bylo to až magické.
Pocházíte z Pece pod Sněžkou, takže cesta před kameru a na pódia musela být poměrně dlouhá. Nebyla náhodou ve hře třeba kariéra lyžaře, jako to bylo u zpěvačky Anny K, která také vyrůstala v Krkonoších?
Je to tak. Lidé, co žijí na horách, mají dost často takovou
tendenci. Ale v dobách, kdy
jsme vyrůstali my, to dost
dobře nešlo. Vedení škol
v Podkrkonoší, ať už to byly
základní školy nebo gymnázia, vám neumožňovala,
abyste chodili na tréninky
a pak učivo nějak dohnali.
Takovým způsobem vás dusili, že jste se na to raději
vykašlali a chodili do školy. Moje kamarádka

Je, ale krásný! I když člověk musí neustále pracovat s logistikou. A to i ohledně věcí, které by vás ani ve snu nenapadly. Vybírám třeba dovolenou a vidím nabídku na rodinnou letenku dva
plus dvě děti. Aha, jenže my jsme dva
plus tři. Máme smůlu. Jedeme lyžovat,
ale děti ještě nejezdí na kotvě a samy nemůžou. Já si vezmu jedno, žena jedno… Ale co to třetí? Naštěstí od loňska
už to zvládají samy. Nicméně tím chci
říct, že mozek je pořád ve střehu. Pořád
to šrotuje. Všechny tři chtějí na procházce za ruku. Když uspáváte, všechny tři
chtějí ležet vedle vás. Jak to udělat?
Vždycky jsou v přesile, to je zajímavé, ale luxus je to ohromný. Navíc
jsou od sebe po roce a půl, takže
jsou už teď parťáci a kamarádi.
Je to nádhera.

Robert Jašków
Narodil se 4. prosince 1969 v Trutnově,
ale vyrůstal v Peci pod Sněžkou.
■ Vystudoval pražskou DAMU.
■ Poprvé na sebe výrazněji upozornil hlavní
rolí v dramatu Smrt pedofila, za kterou
v roce 2003 získal cenu Telemanie.
■ Zahrál si také v řadě populárních seriálů,
jako například Ranč U Zelené sedmy, Ulice,
Expozitura či Atentát.
■ Aktuálně je na televizních obrazovkách
v hlavních vysílacích časech díky roli
v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2
a předtím v Četnících z Luhačovic.
■ Je ženatý, má tři děti.

■

FOTO | ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA

Od natáčení a divadelních zkoušek se Robert Jašków
umí odreagovat nejen domácím kutilstvím, ale klidně
i nakupováním. „Jak tam tak hodinu jezdím s vozíkem
mezi regály, vlastně si odpočinu,“ překvapuje
představitel drsných detektivů. Tvrdí o sobě, že je
samorost. „Práce herce je pomíjivá, chci, aby po mně
něco zůstalo. Rád si proto sám vyrobím třeba stůl,“ říká.

Česká republika
Počkejte, vy se své dcerce staráte
i o účes?
Jasně. Jednou doma a pak znovu ve školce, když sundáme čepici. (smích)
To není u všech tatínků samozřejmé. Ale ostatně vy jste se už dříve
nechal slyšet, že nevyžadujete, aby
to byla hlavně žena, kdo doma zajistí dvě U – tedy uklizeno a uvařeno.
A proč taky? Já jsem v podstatě samorost. Se spoustou věcí si doma dokážu

„
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náší mi radost, když třeba sám vyrobím
židli nebo stůl. Teď zrovna dělám na takovém světle ve dřevě s nápisy. Práce
rukama mě činí šťastným. Proč? Protože v divadle, televizi i filmu je to hrozně
pomíjivé. Dneska jste v kurzu a zítra po
vás neštěkne ani pes. Neříkám, že tu
chci zanechávat sochy, aby po mně
něco zůstalo. To ne. Ale mám rád, když
vlastníma rukama něco vytvořím, můžu
si na to sáhnout a skutečně to je. Sice na
nějaké věci třeba strávím dva dny

Když někteří chlapi volají elektrikáře, aby
jim přišel vyměnit žárovku, je to podle mě
potupné. To bych nepřenesl přes srdce.

poradit sám. Jsme rovnoprávní partneři.
Ta doba, kdy muž chodil na lov a nosil
domů jídlo nebo prachy a žena hlídala
krb a oheň, už je dávno pryč. Když to tak
někdo má a vyhovuje mu to, absolutně
nic proti tomu nemám. My to ale máme
nastavené liberálněji. Moje žena je navíc
hodně zaměstnaná. Co bych potom dělal
sám s dětmi, když musí třeba na pár dní
pracovně pryč? Měl bych volat mámě,
jak se oblékají děti nebo jak uvařit?
Takže na tradiční rozdělení mužských
a ženských prací doma nehrajete…
Ani ne. Na druhou stranu, samozřejmě
nenutím ženu, aby měnila kola na autě,
montovala skříně a přidělávala lustry. To
samozřejmě ne. Ale mně nevadí jet do supermarketu na nákupy, přičemž z dvanácti položek je nákup za čtyři tisíce. No tak
co. Jak tam hodinu jezdím s vozíkem
mezi regály, tak si vlastně i odpočinu.
(smích) Taky rád jezdím do Hornbachu.
Tam jsem třikrát do týdne. Už mě tam
zdraví zaměstnanci, jakmile mě vidí.
To jste takový kutil?
Ne, že bych se tím nějak ukájel, ale při-

a mohl bych ten čas využít jinak a jen
přijít k hotovému, protože by to za mě
udělal nějaký najatý pán. Ale to bych se
zbláznil! Nemohl bych si třeba nechat
postavit dům na klíč. Nebo kdyby mi někdo předal byt, který už je zařízený, zešílel bych. Prostě bych vyletěl z kůže.
Vás vychovávala sama maminka.
Není to důvod, proč máte tak ochotný přístup k domácím pracím?
Asi ano. Nikdy jsme neměli doma nějakého náhradního tátu, který by s mámou chodil. Zůstala sama a určitě mě to
jistým způsobem determinovalo. Navíc
si myslím, že je fajn, když lidi umí obojí. Že moje žena dodnes neví, kde máme
v druhém autě rezervu a kde se zapínají
mlhovky, budiž, já ji to někdy naučím.
Hlavně že ví, že do jednoho vozu patří
nafta a do druhého benzin. Ale když někteří chlapi volají elektrikáře, aby jim
přišel vyměnit žárovku, je to podle mě
potupné. To bych nepřenesl přes srdce.
Nehledě na to, že i takovéhle věci chci
předat svým dětem. I moje dcera bude
jednou umět zatlouct hřebík a i moji synové budou umět přišít knoflík.

Rodinné tajemství, osudová žena i divadlo
Herce Roberta Joškówa vychovávala pouze
jeho maminka jako samoživitelka. Otec od
rodiny odešel, když byl Robert ještě hodně
malý. V dětství se s ním nestýkal a naposledy
ho viděl jako sedmiletý chlapec. Teprve před
několika lety objevil, že má v Polsku díky otci
čtyři sourozence. Mladší sestru s bratrem, ale
i starší sestru s bratrem. Sestry se po letech
rozhodly jej samy vypátrat na základě staré
fotky, kterou objevily. Pro Jaškówa to byla
šokující, ale jak se později nechal slyšet, velmi
příjemná zpráva.
Osudovou ženou Roberta Jaškówa je jeho žena Petra, se kterou se poznal, když při studiu
na gymnáziu dělala nápovědu ve Švandově divadle. Později si v několika inscenacích
zahráli společně. Jsou spolu už dvacet let, vychovávají tři děti, ale teprve relativně nedávno
si konečně řekli ano. „Chtěli jsme to udělat už dávno, dokonce ještě před dětmi. Ale pořád
jsme se nemohli dohodnout na průběhu celé svatby, protože je to organizačně docela
náročná věc,“ vysvětloval herec. Právě s organizací má zřejmě menší problémy dodnes.
„Musíme ještě rozeslat svatební fotky! Už to
bude dva roky, co jsme se vzali, a pořád jsme
se k tomu nedostali,“ smál se.
Aktuálně zkouší ve Švandově divadle
komedii s názvem Peníze. „Je to pěkná
komedie o tom, jak fungují lidé mezi sebou
a co je ovlivňuje. Ukazuje, jak fungují rodiče
s dětmi, ale třeba i starší partneři, kteří si
pořídí mladé milenky,“ zve do divadla Jašków.
K vidění je také například v inscenacích
Závislosti navzdory či Protest/Rest
(na snímku).

INZERCE

PŘIVÝDĚLEK
S FAIR CREDITEM.
KARLA, 67 LET,
LÉKÁRNICE, NYNÍ
V DŮCHODU. U NÁS
SI ZA MINULÝ ROK
PŘILEPŠILA KAŽDÝ MĚSÍC
O 11 700 KČ.
Zajímají mě lidé a jejich
starosti. Ráda totiž
pomáhám druhým.
I v důchodu jim mohu
u.
být nablízku. Díky Fair Credit

V seriálu Četníci z Luhačovic si
Robert Jašków zahrál s Pavlem
Zedníčkem.
FOTO | MAFRA

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

Až do dna! A taky na dno. Vilma Cibulková, Tomáš Hanák
či Eva Holubová si prošli peklem závislosti a následné
léčby. Alkoholem zaháněli deprese i trému. „Pokud někdo
tvrdil, že v pití hledá inspiraci, šlo jen o výmluvu v rámci
závislosti,“ říká psycholog Jan Cimický.

MIROSLAV ETZLER si před lety
alkoholem pomáhal od trémy, ale
nakonec nastoupil do léčebny. „Ten
pocit, že máte alkohol pod kontrolou,
je absurdní, protože vás to samozřejmě
pohltí. Buď vám odejde mozek, nebo
vnitřnosti. Já měl pocit, že mi začíná
odcházet mozek. Protože pro mě
povinnost už byla hodně vágní pojem,“
nechal se později slyšet.

S pitím začala VILMA CIBULKOVÁ, když jí
bylo kolem 20 let a vážně onemocněl její tehdejší
partner, herec a režisér Miroslav Macháček. V roce
1990 nastoupila do léčebny, kde se dva roky
zbavovala závislosti. „Nad chlastem se nedá vyhrát,
ale dá se s ním bojovat. Je to podle mě v první řadě
otázka inteligence. Člověk si musí uvědomit, že mu
s touhle diagnózou nikdo nepomůže, že se neléčí
pro nikoho, ani pro rodiče nebo dítě, ale pro sebe,“
uvedla v rozhovoru.

Foto: archiv MAFRA, Herminapress

„Pil jsem, dokud byla hospoda otevřená. Pak jsem si nechal
natočit kýbl piva, odnesl si ho domů a pil třeba do tří do rána.
Ráno jsem dorazil zbytek nebo si dal lahváče,“ tak vzpomínal
TOMÁŠ HANÁK na dobu, kdy byl ve vrcholné
alkoholické „formě“. V roce 1994 podstoupil léčbu
u Apolináře.

CIMICKÝ: ALKOHOL KARIÉRU SPOLEHLIVĚ NIČÍ
Podle psychologa Jana Cimického hledá každé zátěžové
a stresující povolání svůj únikový uvolňovací ventil. Alkohol
bývá po ruce jako první. „Je tedy zřejmé, že třeba výkonní
umělci či obecně lidé výrazně emotivní hledají jakousi zklidňující
a harmonizující autoterapii častěji,“ říká pro 5plus2 a zároveň
popírá všeobecně zažitý mýtus, že alkohol u tvořivých duší
probouzí inspiraci. „Říkal mi František Hrubín, když jsem s ním
o tomhle problému jako Cimický a mladý básník mluvil: Nikdy
nevěř, že v alkoholu je inspirace. Jediný, kdo opravdu mohl psát
opilý v celé naší historii literatury, byl Jaroslav Hašek… Pokud
někdo hledá inspiraci jen v pití, asi jeho umělecká potence
skončí na dně první lahve a pak už jde jen a jen o výmluvu
v rámci závislosti,“ shrnuje Cimický. Skloubení úspěšné kariéry
a alkoholu brání podle něj především fakt, že umělec se stává
silně nespolehlivým. „Dovedu si to představit třeba u výtvarníků.
Nicméně však platí, že lidský organismus závislostí trpí a vede
k mnoha zdravotním komplikacím, které se projevují na celkové
kondici a zhoršeném zdravotním stavu. Ve finále závislost
na alkoholu obvykle zcela kariéru zničí,“ dodává.

V případě herečky EVY
HOLUBOVÉ byly příčinou
závislosti na alkoholu deprese,
které utápěla ve sklence. Dnes
už je má dávno pod kontrolou.
Do léčebny ji přivedl kolega
a kamarád Jan Kraus. „Nikdy
nepřestanete pít kvůli dětem
nebo někomu. Člověk to musí
chtít sám kvůli sobě. Teprve pak
začnou být všichni kolem jako
posilující injekce,“ vzpomínala.

Hvězdu filmu Holky z porcelánu LENKU KOŘÍNKOVOU vyfotili novináři v roce
2005 opilou a potlučenou
ve škarpě. S pitím měla ale
zkušenosti o hodně dříve.
„Alkohol v mém životě
fungoval v 70. letech
jako potlačovač
frustrací z profese. Poslední roky
je to záležitost,
ke které jsem
přistoupila,
když jsem měla
pocit, že si nemůžu vzpomenout, co
jsem to já chtěla.
A když cítím, že to,
co dělám, není dobře,“ řekla o rok později v pořadu Třináctá
komnata.

Česká republika
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Když bílý balet
přichází o kříž
Peníze vládnou fotbalu
tak velkou silou, že
i nejbohatší klub světa,
Real Madrid, se kvůli
nim vzdá v některých
zemích jednoho ze
základních symbolů
svého slavného znaku –
katolického kříže. A to ve
dnech, kdy si připomíná
115 let od svého založení.
ZÁBLESK
HISTORIE
MADRID | Nejúspěšnější fotbalový klub
20. století, který v očích milionů fanoušků
dokázal povýšit dovednosti s míčem na umění, slaví 6. března 115. narozeniny. Pravda,
vysocí funkcionáři bílého baletu, jak se Realu Madrid desítky let přezdívá, nadělili
svým fanouškům poněkud zvláštní dárek.
Respektive pouze části příznivců. Od března totiž z tradičního fotbalového znaku, který klub používá od 30. let, zmizí malý kříž.
Konkrétněji zmizí z reklamních předmětů
dostupných na Blízkém východě. Ještě přesněji se jedná o země, kde působí dubajská
společnost Marka, s níž klub spolupracuje.
Důvod je prostý. Legendární klub nechce
pobuřovat křesťanským symbolem tamní
muslimské příznivce – tedy zákazníky.
Právě prodej suvenýrů a spolupráce se
sponzory jsou jedním z finančních toků,

které dělají z madridského celku nejbohatší
klub světa. Podle posledních zveřejněných
čísel z roku 2016 se jeho sezonní výdělek
vyšplhal na astronomických 577 milionů
eur, což je více než 15,5 miliardy korun.
Pro srovnání – nejbohatší český klub Sparta Praha hospodaří ročně se zhruba 400 miliony korun. To je 40krát nižší rozpočet.
Madridský velkoklub si tak může dovolit odvážné investice. Ve své kabině má nejlépe vydělávajícího sportovce světa Cristiana Ronalda. Ten si jen za předminulou sezonu přišel na 2,1 miliardy korun. Donedávna měl klub na svém kontě i nejdražší
přestup. Za Velšana Geretha Balea v roce
2013 zaplatil 101 milionů eur. Teprve loni
tuto částku překonal Manchester United,
který za hvězdného Francouze Paula
Pogbu utratil ještě o devět milionů eur víc.
Velkých částek se vedení klubu nebálo
ani v dávné minulosti. V roce 1930 přestoupil do Realu tehdy nejlepší evropský brankář Ricardo Zamora za 150 tisíc pesetů,
tedy v přepočtu dnešních 80 000 eur, což
byla na tu dobu neuvěřitelná částka. Za touto investicí stála legenda klubu jménem
Santiago Bernabéu, muž, který Real proslavil nejen jako skvělý hráč, ale později i jako
velice schopný funkcionář. Jeho cíl byl
prostý – udělat z něj nejsilnější celek na světě. O ještě zásadnější přestup se Bernabéu
postaral v roce 1953, když dres bílého baletu oblékl legendární Alfredo di Stéfano,
o kterého se nejprve přetahoval se svým odvěkým rivalem Barcelonou. Bernabéu působil v klubu až do své smrti v roce 1978.
Na jeho počest změnil domovský madridský stadion své jméno a dodnes nese název
Estadio Santiago Bernabéu. Patří mezi nejuctívanější fotbalové svatostánky na světě
a pojme na 81 tisíc diváků.
(vrm)

Spící námořník potopil trajekt
ANGLIE | Ten večer před 30 lety, 6. března roku 1987, šlo na britském trajektu Herald of Free Enterprise všechno špatně,
osmdesátičlenná posádka dělala chybu
za chybou. A výsledkem byla katastrofa.
Loď čekala na vyplutí v belgickém
přístavu Zeebrugge a do útrob trajektu
proudili cestující i automobily. Celkem
se nalodilo 459 pasažérů, kteří se chystali do britského Doveru. Plavidlo odrazilo v 18:26 hodin, stokilometrová cesta
však skončila po pouhých 90 vteřinách.
Fatální chybu udělal jeden z námořníků. Ten totiž usnul a nezkontroloval,
zda byla obří vjezdová vrata do lodi uzavřena a místo toho spal ve své kajutě.
Trajekt okamžitě začal nabírat vodu.
Zkázu zhoršila druhá hrubá chyba námořníků – ti nezajistili 81 automobilů,
tři autobusy a 47 kamiónů o celkové

hmotnosti stovek tun. Po zatopení podpalubí vodou ztratila loď stabilitu, naklonila se a sesunutá vozidla na jednu stranu dokonala zkázu.
Trajekt se během okamžiku převrátil
na bok, naštěstí se ale potopil jen zpola,
nedaleko břehu byla totiž mělčina.
Přesto toho večera zahynulo 193 lidí a
tato katastrofa se tak stala druhou největší britskou námořní havárií v době
míru.
(jos)

Cristiano Ronaldo si v dresu Realu Madrid dokázal vydělat za jednu sezonu
i více než dvě miliardy korun. Kvůli penězům se ale slavný klub nyní v některých částech světa vzdává katolického kříže ve svém znaku (na snímku v kolečku). Nechce si proti sobě poštvat muslimské zákazníky.
FOTO | MAFRA
INZERCE
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„Desky ze Západu
jsme vozili potají“

Nahrávka Staré říční proudy slaví tento týden 45. narozeniny. Původně anglickou písničku Miluše Voborníková
nazpívala těsně před tím, než se skupina Apollo musela přejmenovat na Orchestr Jana Spáleného. Vyžádala si to
normalizace. „Potřebovali jsme nějakou veselou písničku,“ prozradila Miluše Voborníková na rádiu Český Impuls AM 981. Manželka Petra Spáleného přiznala, že jí kluci z kapely občas pouštěli západní písničky: „Vždycky z Německa někdo něco potají přivezl, nebo se to nahrávalo ze západních
rádií,“ Voborníková si pochvaluje
text Vladimíra Poštulky. Prý umí psát
pro holky a je vždy je precizní.
Staré říční proudy budí písní svou,
dolů proudem bloudí se svou starou
kutálkou,
kotví u psí boudy, hosté spát už jdou,
staré říční proudy budí písní svou...
(Hudba: Gary Sulsh a Stuart Leathwood, text: Vladimír Poštulka)
Jak se rodila písnička Wabiho Daňka Rosa na kolejích? 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)

KRÁTCE
Colours: Hrůza s orchestrem
i elektroničtí Justice
ČR | Francouzské duo Justice, jedna
z nejúspěšnějších světových elektronických formací, je další ohlášenou
hvězdou letošního ročníku festivalu Colours of Ostrava. Doplňuje tak již dříve
oznámená jména jako Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat nebo LP. Letošní ročník festivalu také nabídne několik unikátních jednorázových projektů.
Na jednom pódiu zde společně vystoupí
zpěvák Michal Hrůza s kapelou a více
než padesát členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. „Jsem rád, že budeme moci
uvést písničky, které lidi znají, ve zcela
nových aranžích,“ říká Hrůza. Colours
of Ostrava se letos v areálu Dolních Vítkovic uskuteční od 19. do 22. července.
Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji na
webu festivalu a v síti Ticketpro, aktuální cena je 2490 korun.
(vah)
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Kvůli Rockymu se cpu
Zatímco jeho herečtí
kolegové z nového
muzikálu Rocky dřou
v posilovně, Roman
Vojtek dostal za úkol
naopak kvůli roli přibrat.
Do ringu se totiž na
jevišti nepodívá. Zahraje
si opileckého tlouštíka.
ČR | Herce a zpěváka Romana Vojtka
sice proslavily hlavě televizní seriály,
především retro projekt Vyprávěj, ale
úspěchy slaví už léta i na poli muzikálovém. A právě dnes, tedy v pátek 3. března, má premiéru muzikál Rocky, ve kterém Vojtek nebude chybět. Do ringu
v něm ale nezamíří.
Na místo role slavného filmového boxera se totiž zhostil trochu překvapivě
úlohy Rockyho věčně nadávajícího
švagra Paulieho. „Paulie je trošku ztracená existence, takový lehký alkoholik, někdy taková zápornější postava,“ popisoval ve
vysílání Rádia Impuls.
„Ale muzikál Rocky
není jen pro chlapy, jak
se na první pohled
může zdát. Všichni asi
samozřejmě znají sérii
filmů o tomto boxerovi, ale protože je to
muzikál, je to také
velký příběh o lásce, která je protkaná celým dějem,“

lákal na představení Vojtek, který si
v minulosti zahrál v titulech jako Hrabě
Monte Christo nebo Antoinetta – královna Francie (na snímku Roman Vojtek
právě z tohoto muzikálu).
Zatímco jeho kolegové museli kvůli
rolím v Rockym trénovat, posilovat
a hubnout, Vojtek dostal zcela opačný
úkol. „Mě třeba vycpávají, abych byl takový prostorově výraznější. Takže já
jsem byl jediný v pohodě, já můžu jíst,
co chci,“ pochvaloval si.

FOTO | L. HATAŠOVÁ, MAFRA

V muzikálu se ale neobjeví pouze české tváře. Vojtek lákal v rozhlasovém
éteru diváky i na jeden „dovozový“ bonbónek. „Protože licence Rockyho předepisuje, aby protivník Rockyho, Apollo
Cread, byl černoch, angažovali Američana, který tu roli hrál v Německu. Je to
boží kluk a má velice vysokou profesionální úroveň. Hezky k němu vzhlížíme,
je to borec,“ pěl chválu na svého nového kolegu.

Z Vyprávěj Návštěvníci?
Kromě divadelních prken se Vojtek
chystá také zpátky před kameru. Ti, kteří doufají, že by mohlo jít o pokračování
úspěšného seriálu Vyprávěj, ale budou
zklamaní. „Vyprávěj skončilo v současnosti. Leda, že by někdo z vás posluchačů napsal pokračování v budoucnosti.
To už by ale museli být Návštěvníci
a mně by muselo být asi 126 let,“ vtipkoval herec s tím, že seriál, do kterého se
chystá naskočit, zatím na obrazovkách
není k vidění.
Ve studiu Rádia Impuls přišla také řeč
na Vojtkovy řidičské schopnosti. Přiznal, že jako pravý chlap o svém umění
za volantem vůbec nepochybuje. Až na
jednu maličkost. „Rychlost samozřejmě dodržuji. Je tedy pravda, že teď
mám auto v servisu, protože jsem ho rozstřelil o svodidla, ale jinak jsem skvělý
řidič,“ práskl na sebe. Zavzpomínal také
s trochou nostalgie na své vůbec první
auto. „Byla to Škoda 105 neurčité barvy,
k trusu velblouda bych to přirovnal.
Bylo to auto po mém tátovi, které prakticky nešlo nastartovat. Ale když už jelo,
tak dosahovalo až stokilometrové rychlosti,“ vrátil se na chvíli v čase. (vrm)
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Hamburger versus karbanátek
„Karbanátek je taková česká prasečinka,
ale i ta se dá udělat poctivě a chutně,“ říká
šéfkuchař Honza Štěrba. V pomyslném
souboji s americkým hamburgerem ale
podle něj česká klasika prohrává na body.
5plus2
■ V KUCHYNI

Pravý hovězí burger
Výběr masa a mletí
Pokud si chcete připravit poctivý hamburger, tak
zásada číslo jedna zní: Nekupujte na něj mleté maso!
Kvalita masa je totiž pro výslednou chuť naprosto
zásadní. U předem namletého masa máte jen
mlhavou představu o tom, co si vlastně kupujete.
Pro přípravu burgerů se ideálně hodí přední hovězí,
které je spíše tučnější. Výsledek totiž musí být
hlavně šťavnatý. Maso bychom měli mlít pokud
možno těsně před grilováním. U rozmražovaného
namletého hovězího hrozí, že burger nebude držet
pohromadě a bude vysušený.
Ochucení
V jednoduchosti je síla, proto do mletého masa
nepřidávejte už žádnou další přísadu. Vytvarované
placičky pouze posolte a opepřete těsně před tím,
než je položíte na gril. Masovou placku na gril na
začátku přitlačte. Tím zabráníte vyboulení
a deformování burgeru. Dobu grilování je třeba
přizpůsobit masu, které je pokaždé trochu jiné.
Obecně se pohybuje mezi dvěma až osmi minutami
na jednu stranu. Poté je třeba nechat maso minutku
takzvaně odpočinout, aby nasálo všechny šťávy.
Jak na pečivo
Pro burgery se hodí spíše hutné máslové housky,
které dokáží nasát hodně šťávy a snadno se
nerozpadnou. Když není po ruce houska z máslového
těsta, můžete si vypomoci tak, že rozpůlené pečivo
potřete změklým máslem a tuto stranu necháte
zlehka ogrilovat. Jemná kůrčička, která vznikne,
housku trochu zpevní, aby se hned nerozmočila.

ČR | Také vás už někdy napadlo, že nejtradičnější ze
všech tradičních amerických
jídel – hamburger – má v českých končinách přehlíženého konkurenta? Po smažených řízcích jde
o nejoblíbenější cestovní svačinářskou klasiku – karbanátek. Podle šéfkuchaře Chateau Mcely Honzy Štěrby (na snímku) ale jejich porovnávání připomíná spíše souboj Davida s Goliášem. A ať se nám to líbí či ne,
Amerika v něm vede.
Hamburger boduje především proto, že jej můžeme podávat v různých stupních propečení. „Lze ho upravit i na způsob medium rare,
kdežto karbanátek je klasický kus utrápeného mletého masa, které je
usušené skrz na skrz. V tom je hlavní rozdíl. Krásné krvavě červené
maso v hamburgeru může být úžasná záležitost, ale kdybyste podávali
k bramborové kaši karbanátek ve formě medium, nebude to asi ideální,“ vysvětluje Štěrba. Hamburgery lze dělat prakticky z jakéhokoli
masa, ačkoli nejklasičtější varianta je čistě z hovězího.
Skvělé mohou být ale také z jehněčího. Zajímavý gastro zážitek pak
slibují hamburgery z ryb. „Pokud jde o karbanátky, nejoblíbenější bývá
varianta namixované mletiny hovězího a vepřového,“ jmenuje šéfkuchař další z rozdílů.
Na rozdíl od karbanátků hamburgery nejsou obalované ve strouhance. Karbanátky
mají ale hodně variací a ani obalování nemusí být nutné. Mnoho prostoru pro fantazii nabízejí, i pokud jde o jejich složení. Kromě mletého masa do něj hospodyňky mohou přidat lecos. Od v mléce rozmáčeného
pečiva až po zeleninu. „Karbanátek je taková česká prasečinka. I když je pravda, že se
dá udělat poctivě a chutně. Na rozdíl od
hamburgeru se ale asi nikdy do vyšších sfér
gastronomie neposune,“ uzavírá.
(vrm)

Karbanátek, nebo karbenátek?
Slovo karbanátek se k nám dostalo z německého Karbenatl. Odtud také
pochází jeho nespisovná počeštěná varianta karbenátek. Dříve se rovněž
tomuto pokrmu říkalo karbonátek. Správná spisovná varianta však zůstává
pouze jedna, a sice karbanátek. A co vlastně ono slůvko Karbenatl
představuje? Pochází pro změnu z italského carbonata – tedy pečené na uhlí.

Karbanátkové variace
Houbové karbanátky
Potřebujeme: 250 g sušených hub, 3 vejce,
80 g slaniny, 1 cibuli, 3 lžíce hrubé mouky, 2 stroužky
česneku, majoránku, sůl, pepř, 120 g strouhanky, olej.
Postup: Houby namočíme do studené vody přes noc.
Druhý den vodu slijeme, houby vymačkáme
a překrájíme. Slaninu nakrájíme na kousky a necháme
ji v pánvi rozpustit. Přisypeme najemno nakrájenou
cibuli a necháme ji zesklovatět. Pak vmícháme houby
a vše 20 minut dusíme (je-li třeba, podlijeme trochou
„houbové“ vody). Směs ochutíme majoránkou, solí
a pepřem a necháme vychladnout. Pak přimícháme
rozšlehané vejce a utřený česnek a směs zahustíme
moukou. Rukama navlhčenýma vodou tvoříme
z hmoty karbanátky, obalujeme je ve strouhance
a smažíme na oleji z obou stran dozlatova.
Krůtí karbanátky s koriandrem
a restovanou zeleninou
Potřebujeme: 400 g mletého krůtího masa z prsíček,
1 jarní cibulku, hrstku nasekaného čerstvého
koriandru, 2 sušená rajčata nakrájená na kostičky,
čerstvě vymačkanou šťávu z půlky citrónu, sůl,
čerstvě namletý pepř, olej.
Postup: Nejprve si nameleme krůtí maso a pak ho
smícháme společně s nasekanou cibulkou. Přidáme
pokrájený koriandr, sušená rajčata a vše zakápneme
citrónovou šťávou. Celou směs osolíme a opepříme
a důkladně zamícháme. Z masové směsi vytvoříme
širší placičky a na rozpáleném oleji je z obou stran
osmažíme. Jako přílohu zkuste restovanou zeleninu.

Záhada masa mezi půlkami housky
SVĚT | Ať už ten unifikovaný z prodejen
rychlého občerstvení, či ten poctivější
a hlavně větší z lepších restaurací někdy
ochutnal zřejmě každý z nás. Přesto dodnes není úplně jasné, kdo a kdy přišel
s nápadem vložit plátek mletého hovězího
masa mezi dvě housky jako první.
Co víme, je to, že poprvé se o hamburgeru podle Oxfordského slovníku jako o jídle
psalo 5. ledna 1889 v novinách v americINZERCE

kém městě Walla Walla, stát Washington.
Do USA hamburský steak přivezli z německého přístavu v Hamburku námořníci
a vystěhovalci, kteří ho kvůli pohodlnější
konzumaci začali vkládat mezi plátky chleba a později do housky. O datum a místo
„vynálezu“ hamburgeru v jeho současné
podobě se dodnes vedou spory a za „zaručené“ průkopníky je označováno hned několik osob. Například Charlie Nagreen ze

Seymouru ve státě Wisconsin údajně jako
15letý chlapec prodával v roce 1885 na
místním trhu masové kuličky, které posléze dával mezi dva plátky chleba. V témže
roce ho údajně vymysleli i bratři Frank
a Charles Menchesovi. Současnou podobu
vtiskl hamburgeru Oscar Bilby z oklahomské Tulsy, který v roce 1891 údajně jako
první přišel s nápadem vložit masový plátek do rozkrojené housky. (re, lidovky.cz)

„

O hamburgeru
se jako o jídle
poprvé psalo 5. ledna
1889, a to v Oxfordském
slovníku.

Práci nabízíme:
www.kompakt-cr.cz

e-mail: manager@kompakt-cr.cz
tel.: 325 613 594
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Nakojit, poslat e-mail, přebalit.
Klasická mateřská je na ústupu
Dřív se na ně koukalo jako na krkavčí matky. Dnes už
ale pracuje brzy po narození dítěte téměř každá druhá.
Z klasických žen na mateřské dovolené se tak stává
ohrožený druh. „Nejde jen o nutnost vydělat peníze, pro
většinu žen je důvodem dobrý pocit ze seberealizace,“
říká odbornice. Matkám ovšem firmy často nabízejí jen
nepopulární administrativu. Ale překvapivě i focení aktů.
VERONIKA MÜLLEROVÁ

IL. FOTO | SHUTTERSTOCK

ČR | Není to jen doménou populárních televizních tváří, které se po narození potomka často vracejí na obrazovky už po pár
týdnech, protože nechtějí přijít o rychle pomíjivou slávu. Skloubit práci s péčí o čerstvě narozené dítě se snaží stále více českých žen. A není za tím vždy jen nutnost
vydělávat.
„Nikdy jsem nebyla v době mateřské dovolené zaměstnaná, ale vždycky jsem pracovala. Klidně už
dva dny po porodu. Neměla
jsem s tím problém, ale pravda je, že náplň své práce
jsem si určovala sama,“ říká
šéfka Hnutí za aktivní mateřství Petra Sovová. Pohled na
ženu, která brzy po narození dítěte už zase pracuje, se podle ní
hodně mění. „Dřív se na
ni nahlíželo jako

na krkavčí matku. Byl to model, na který
v naší společnosti nikdo nebyl moc zvyklý. Naopak se říkalo, že poctivá máma je
ta, která je se svým dítětem pořád,“ vysvětluje žena, která jako ředitelka neziskové organizace měla možnost sladit své pracovní aktivity s péčí o dítě. Od roku a dál už si
ale i ona nechala v případě potřeby svého
potomka příležitostně hlídat.
Důvodem, proč ženy nechtějí po dobu
mateřské dovolené úplně opouštět pracovní trh, nejsou jenom peníze. Velkou roli
hraje také seberealizace. To potvrzuje
osobní kouč Nikola Šraibová, jejíž podstatnou část klientely tvoří právě ženy
s malými dětmi.

„Trend pracujících matek je v posledních
letech hodně výrazný. Zhruba padesát procent mých klientek, ale i známých v okolí
z řad maminek buď pracuje dál na částečný úvazek, nebo si najdou třeba brigádu,
která jde časově skloubit s péčí o dítě,“
uvádí. Mezi matkami nebývale roste zájem také o dobrovolnické aktivity. To jen
potvrzuje skutečnost, že finance nejsou jedinou motivací.
Nabídka placených pozic na českém
trhu navíc není příliš bohatá. Mezi inzeráty, které jsou označené jako vhodné pro
matky na mateřské, převládají zejména tři
oblasti práce. První tvoří roznášení letáků,
dále pak práce na počítači z domova, přičemž se většinou jedná o zadávání dat do
databází či oslovování nových klientů.
A do třetice – překvapivě častou kategorií
brigád tvoří nabídky na privátní focení
aktů. Otázkou je, zda čerstvé maminky
touží zrovna po tomto způsobu seberealizace. A tak volí další cesty.

Práce pomůže i ve vztahu
„Pokud nemají možnost pracovat, stejně
si chtějí udržovat přehled a vzdělávat se.
Proto je velký zájem o různé tematické
kurzy, mnohdy dotované Evropskou
unií,“ upozorňuje Šraibová. Zároveň připouští i skutečnost, že zvláště v některých oborech, jako je například management, je tlak opravdu veliký
a ženy si netroufají opustit
svá místa na delší dobu.
„Proto chtějí se svou
prací držet krok,“ dodává Šraibová s tím,
že se jedná o další psychicky náročnou stránku mateřské dovolené.
Takovým případem je
i 30letá Lenka z Prahy, která pracuje v médiích. Dítě několik let odkládala kvůli budování kariéry. Pracovní posun ale přišel
ve stejnou dobu jako těhotenství. „Dostala
jsem se sice na vyšší pozici, ale před porodem do ní ani nestihnu nastoupit,“ popisuje nastávající maminka. Ani ona neplánuje zůstat dva roky bez práce. „Počítám, že
pozvolna se začnu zapojovat už po šestinedělí. Mám ale možnost práce z domova,
což mnohé usnadňuje,“ říká žena, která

Zpět před kameru
Lucie Borhyová
se do
zpravodajství
vrátila po třech
měsících
mateřské
s dcerou Lindou.
„Jsem moc ráda, že mi Nova nabídla
výborné podmínky k tak brzkému
návratu, které můžu perfektně
skloubit s rolí maminky,“ řekla tehdy.
Naopak moderátorka a bývalá miss
Iveta Vítová s návratem před
kameru nespěchala.
„Po třech letech
mám pocit, že
neumím pořádně
mluvit,“
komentovala na
podzim svůj
návrat do televize.

ani během mateřské nechce ztratit kontakt
se svým oborem. Alespoň částečně oprášit
kariéru během rodičovské dovolené může
mít podle Šraibové ještě jeden pozitivní
dopad, o kterém se obvykle příliš nemluví.
Může to totiž vnést svěží vítr do partnerského vztahu. „Nejste ta strhaná máma,
která je celý den doma upocená s dětmi.
I částečná práce člověka přinutí dbát
o svůj zevnějšek víc, než je nutné doma
při péči o batole. Na partnerský vztah to
má rozhodně pozitivní dopad. Nehledě na
to, že máte najednou i jiná než miminkovská témata k hovoru,“ pochvaluje si maminka tříleté dcerky a brzy také druhého
potomka. Klíčová je podle ní možnost obě
role skloubit, což vyžaduje někdy náročnou rodinnou logistiku.
Každá mince má ale dvě strany, a proto
zkušená koučka varuje před přílišnou horlivostí zapojit se co nejdřív do plnohodnotného pracovního tempa. „Mám také klientky, které se vrátily ve velmi zkrácené době
do práce a po třech letech si uvědomily, že
měly zůstat raději doma se svým dítětem,
protože ztratily společný čas, který už jim
nikdo nevynahradí,“ varuje Šraibová.

Rodičovská matematika. Kolik vám dá stát?

V současnosti je nejkratší doba pro vyplácení příspěvku dva roky, přičemž
měsíčně jde o 11 500 korun.
■ Při tříletém rodičovském volnu jde o 7 600, při čtyřletém pak 3 800 korun.
■ Celkem má člověk na rodičovské dovolené nárok na 220 000 korun, přičemž
příspěvek může čerpat matka nebo otec dítěte.
■ Výše příspěvku se nemění ani v případě, že se partneři během dovolené
vystřídají. Rodičovský příspěvek je možné pobírat i při práci. Je však potřeba
zajistit řádnou celodenní péči o dítě. Děti do dvou let smějí být v jeslích
maximálně 46 hodin v měsíci.

■

TV program týdeníku 5plus2
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ČT1
6.25

Polopatě 7.20 O statečném Petrovi
8.05 Kojak: Vždycky je tu něco 9.35
Gejzír 10.05 Všechnopárty 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (9/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 A nebojíš se, princezničko?
14.00 Putování po Blažených ostrovech
15.15 Ženy v ofsajdu
16.40 Supermiss 2016
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.35
6.55
7.25
7.45
8.10
11.10
12.10
12.45
14.00
15.30
17.50
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(18)
Monstra vs. vetřelci (23)
Avengers: Sjednocení II (9)
Looney Tunes: Úžasná show II (4)
Tučňáci z Madagaskaru (11)
Tvoje tvář má známý hlas III
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek II
Život s Helenou
Komedie (USA, 2004)
Alexandr a jeho opravdu hodně
špatný a příšerně blbý den
Komedie (USA, 2014)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
6.50
7.20
7.45
8.15
8.50
10.05
11.15
12.30
13.25
14.50
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy (14)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (104)
Autosalon
Ohnivý kuře (85)
Přístav II (9)
davinci
Česko Slovensko má talent
Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977)
Vraždy v Midsomeru XVI
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.35 Nová cestománie 6.05 Násilní muži 7.50
Batman: Návrat Temného rytíře – část 2 9.10
Mentalista VI (20) 10.00 Mentalista VI (21) 10.50
Babylon 5: Hlasy v temnotě 12.35 Mrtvý bod (15)
13.25 Mrtvý bod (16) 14.15 Legenda o sovích strážcích 16.00 Zoom: Akademie pro superhrdiny 17.40
Captain America: První Avenger, akční film (USA,
2011) 20.00 Náhradnice, romantické komediální
drama (VB, 2011) 21.45 Volte mě!, komedie (USA,
2012) 23.25 Zločin z vášně, krimifilm (USA, 1996)

Prima cool
7.50 24 hodin: Dnes neumírej (3) 8.45 Minority
Report (3) 9.40 Největší průšvihy v Top Gearu (1)
10.45 Applikace 11.20 Re-play 11.50 Pevnost
Boyard II (1, 2) 13.55 Simpsonovi XXV (5) 14.25
Simpsonovi XXV (6) 14.55 Simpsonovi XXV (7)
15.25 Simpsonovi XXV (8) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (15) 16.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (16) 17.55 Simpsonovi XXV (9) 18.30
Simpsonovi XXV (10) 18.55 Simpsonovi XXV (11)
19.30 Simpsonovi XXV (12) 20.00 Pátý element
22.45 Ohnivé tornádo 0.40 Re-play 1.15 Applikace
1.45 Pevnost Boyard II (1) 2.40 Pevnost Boyard II
(2) 3.30 Minority Report (3)

Prima Max

20.00 24. Český lev
22.05 Kolja
Komedie (ČR, 1996).
Hrají Z. Svěrák, L. Šafránková,
A. Chalimon, O. Vetchý,
S. Zázvorková. Režie J. Svěrák
23.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.55 Mladý Montalbano
Smrtelně raněný. Detektivní
seriál (It., 2012). Hrají
M. Riondino, A. Tidona,
F. Pizzuto, C. Galati a další.
Režie G. M. Tavarelli
1.50 Banánové rybičky
2.15 DoktorKA
3.15 Sama doma
4.50 Kde bydlely princezny
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Chart Show
Hudební show plná hvězdných
hostů a skvělých pěveckých
vystoupení
22.15 Pád Londýna
Akční film (USA, 2016).
Hrají G. Butler, M. Freeman,
A. Eckhart, R. Mitchellová,
A. Bassettová. Režie B. Najafi
0.15 Strašáci
Thriller (USA, 2011). Hrají
J. Marsden, K. Bosworthová,
A. Skarsgard, R. Coiro, J. Woods.
Režie R. Lurie
2.05 Volejte Novu
2.50 Kolotoč
3.15 DO-RE-MI
4.05 Výměna manželek II
5.15 Novashopping

20.15 Pevnost Boyard
21.50 Kriminál smrti
Akční film (USA, 2015). Hrají
D. Lungren, M. Reese, Ch. Liddell
a další. Režie J. Lyde
23.40 Obr lidožrout
Horor (USA/Kan., 2008). Hrají
J. Schneider, R. Kennedy,
B. Fletcher a další. Režie
S. R. Monroe
1.35 Vraždy v Midsomeru XVI
Vraždy podle fresky. Detektivní
seriál (VB, 2013). Hrají
N. Dudgeon, G. Lee,
F. Dolmanová a další
3.25 Místo činu: Hamburk
Studený start. Krimiseriál
(N, 2014). Hrají W. W. Möhring,
P. Schallerová, S. Schipper a další

7.45 Zpravodajství FTV Prima 8.55 Star Wars: Nové
příběhy z Yodovy kroniky 9.25 Astro Boy (14) 9.50
Brainiac: Šílená věda IV (6) 10.50 To je vražda,
napsala X (19) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy (6)
12.50 S Italem v kuchyni 13.40 To je vražda, napsala X (20), krimiseriál (USA, 1993) 14.40 Doktor
z hor: Nové příběhy (7) 15.40 Boj o syna: Příběh
Tiffany Rubinové, drama (USA, 2011) 17.40 S Italem
v kuchyni 18.25 Brainiac: Šílená věda IV (7), seriál
(VB, 2003–2008) 19.25 Teď vaří šéf! 20.15 Výměna,
thriller (USA, 2008) 23.15 Čtyři pírka – zkouška cti,
válečný film (USA/VB, 2002) 1.55 Grizzly: Pomsta
šelmy, horor (Kan., 2006)

Nova Action
6.25 NBA 16/17 8.05 Walker, Texas Ranger IX (10, 11)
9.30 Walker, Texas Ranger IX (12, 13) 11.15 Agenti
S.H.I.E.L.D. II (5, 6) 13.10 Válka skladů II (24.25)
14.00 Válka skladů II (26, 27) 15.10 Mistři zastavárny III (25, 26) 16.00 Mistři zastavárny IV (1, 2) 16.50
Walker, Texas Ranger IX (14, 15) 18.40 Válka skladů
II (28, 29) 19.30 Mistři zastavárny IV (3, 4) 20.20
Kriminálka Miami X (15, 16) 22.00 Agenti S.H.I.E.L.D.
II (7) 22.50 Kriminálka Miami X (13) 23.40 Kriminálka Miami X (14) 0.30 Kriminálka Miami X (15)
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neděle 5. března 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
15.55
17.10
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.55
22.29
22.30
0.15
1.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách hvězd 6.50 Ženy v ofsajdu.
Komedie (ČR, 1971) 8.15 Úsměvy
Josefa Větrovce 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Ošklivá princezna
O myrtové panně
Příběhy slavných – Hana Vítová
Sedm bílých plášťů
Detektivka (ČR, 1989)
Zlá krev (4/7)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Gangster Ka: Afričan
Krimidrama (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Bolero
Krimifilm (ČR, 2004)
Místo činu – Schimanski
Banánové rybičky

NOVA
6.10
6.20
6.45
7.10
7.35
8.00
8.25
9.05
10.10
11.05
12.05
14.10
15.55
17.25
19.30
20.20
22.55
23.25
1.20
2.50

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
(19)
Monstra vs. vetřelci (24)
Avengers: Sjednocení II (10)
Looney Tunes: Úžasná show II (5)
Tučňáci z Madagaskaru (12)
Krok za krokem VI (15, 16)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Casper
Komedie (USA, 1995)
Už tam jsme?
Komedie (USA/Kan., 2005)
Hop – a je tu lidoop
Komedie (ČR, 1977)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Vražedná modlitba
Thriller (USA/Kan., 2014)
Už tam jsme?
Komedie (USA/Kan., 2005)
Áčko

Prima
6.45
7.10
8.10
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
14.25
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.35
1.40
2.50
3.20

Astro Boy (15)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (105, 106)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (86)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru XVI
Teď vaří šéf! v Paříži
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (8)
Pekelníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Boj
Akční film (USA, 2007)
Tři mušketýři (9)
Prima ZOOM Svět
Očima Josefa Klímy

Nova Cinema
6.25 Vůbec nic společného 8.30 Zoom: Akademie
pro superhrdiny 10.05 Život s Helenou 12.40
Legenda o sovích strážcích 14.25 Náhradnice 16.05
Lovci zločinců II (12, 13) 17.55 Návrh, komedie (USA,
2009) 20.00 Vertical Limit, dobrodružný film
(USA/N, 2000) 22.25 Dům voskových figurín, horor
(USA, 2005) 0.35 Volte mě!, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.20 Applikace 7.55 Re-play 8.25 24 hodin: Dnes
neumírej (4) 9.25 Minority Report (4) 10.20
Největší průšvihy v Top Gearu (2) 11.20 Pevnost
Boyard II (3) 12.25 Pevnost Boyard II (4) 13.25
Simpsonovi XXV (9-12) 15.15 Pátý element 17.55
Simpsonovi XXV (13, 14) 18.55 Simpsonovi XXV
(15, 16) 20.00 Orel Deváté legie 22.35 Satan přichází (4) 23.35 Těžká dřina 0.10 Autosalon

Prima Max
10.35 To je vražda, napsala X (20) 11.35 Doktor
z hor: Nové příběhy (7) 12.35 S Italem v kuchyni
13.20 To je vražda, napsala X (21) 14.20 Doktor
z hor: Nové příběhy (8) 15.20 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 17.45 S Italem v kuchyni
18.30 Brainiac: Šílená věda IV (8) 19.30 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Twilight sága: Rozbřesk (2/2)
22.45 Kriminál smrti 0.40 Obr lidožrout

pondělí 6. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Den otevřených dveří
10.00 168 hodin 10.35 Četníci
z Luhačovic: Dopis ze záhrobí

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Kufr
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Svět pod hlavou (10/10)
21.05 Čtvrtá hvězda (4/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy kriminalistiky: Roubal
22.50 Na stopě
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.05
0.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3200)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (1)
Ordinace v růžové zahradě (106)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3201)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (8)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(9)
Vražedná čísla (4)
Mentalista VI (22)
Mentalista VII (1)

Prima
6.05
6.30
7.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.40
0.35
2.35

Astro Boy (16)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (106, 107)
Jake a Tlusťoch II (10)
Rosamunde Pilcherová: Sňatek
z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (11)
Komisař Rex VI (10)
Komisař Rex VI (11)
Policie Hamburk (6)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (87)
Jste to, co jíte
Castle na zabití III (18)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Sňatek
z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Komisař Rex VI (10)

Nova Cinema
5.30 90210: Nová generace IV (8) 6.10 Batman:
Návrat Temného rytíře – část 2 7.25 Násilní muži
9.15 Všechny jsou zadané 11.30 Casper 13.40
Návrh 15.45 Vertical Limit 18.05 Můj brácha má
prima bráchu 20.00 3096 dní: Příběh Nataschi
Kampuschové 22.15 Velmi nebezpečné známosti 3
23.55 Dům voskových figurín, horor (USA, 2005)

Prima cool
9.25 Futurama IV (5) 9.55 Hvězdná brána IV (3)
10.55 Bylo nebylo (22) 11.55 Největší průšvihy v Top
Gearu (1) 12.55 Simpsonovi XXV (13-16) 14.50
Applikace 15.25 Re-play 15.55 Futurama IV (6)
16.25 Hvězdná brána IV (4) 17.25 Kdo přežije: Jeden
svět (15) 18.15 Simpsonovi XXV (17-20) 20.15 Grimm
V (14) 21.20 Teorie velkého třesku II (2, 3) 22.15
Vikingové II (6) 23.15 Helix II (5) 0.15 Grimm V (14)

Prima Max
9.15 Brainiac: Šílená věda IV (8) 10.15 To je vražda,
napsala X (21) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy (8)
12.15 S Italem v kuchyni 12.55 To je vražda, napsala
X (22) 13.55 Doktor z hor: Nové příběhy II (1) 14.55
Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 17.25 S Italem v kuchyni 18.15 Brainiac: Šílená věda IV (9) 19.15 Vítejte
doma! (1) 20.15 Co jsme komu udělali? 22.20 Seal
Team 8: Za nepřátelskou linií 0.25 Orel Deváté legie

úterý 7. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.10 Kufr
10.45 Silvestrovský koktejl 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Kačenka
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.40 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Motiv IV
0.05 AZ-kvíz
0.30 13. komnata Kateřiny Sokolové
1.00 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3201)
Specialisté (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (2)
Ordinace v růžové zahradě (107)
Mentalista VII (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3202)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(717)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(10)
Vražedná čísla (5)
Mentalista VII (2, 3)
Robinsonův ostrov

Prima
6.05
6.30
7.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.20
2.20
3.10

Astro Boy (17)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (107, 108)
Jake a Tlusťoch II (11)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (1)
Komisař Rex VI (12)
Komisař Rex VI (13)
Policie Hamburk (7)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (8)
TOP STAR magazín
Castle na zabití III (19)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Komisař Rex VI (12)
Komisař Rex VI (13)

Nova Cinema
7.55 Mentalista VI (22) 8.45 Mentalista VII (1) 9.35
Zoom: Akademie pro superhrdiny 11.40 Vertical
Limit 14.20 Už tam jsme? 16.05 Captain America:
První Avenger 18.20 Alexandr a jeho opravdu
hodně špatný a příšerně blbý den 20.00 Zlodějská
partie, krimifilm (USA, 2008) 22.00 Krásná řeznice,
krimifilm (USA, 2012) 23.45 Strašáci

Prima cool
10.25 Bylo nebylo II (1) 11.25 Největší průšvihy
v Top Gearu (2) 12.25 Simpsonovi XXV (17-20)
14.25 Teorie velkého třesku II (2, 3) 15.20 Futurama
IV (7) 15.50 Hvězdná brána IV (5) 16.50 Kdo přežije: Filipíny (1) 18.15 Simpsonovi XXV (21, 22) 19.15
Simpsonovi XXVI (1, 2) 20.15 Top Gear speciál:
Když se nedaří (3) 21.20 Teorie velkého třesku II
(4, 5) 22.20 davinci 23.15 Hannibal (9) 0.10 Partička

Prima Max
10.35 To je vražda, napsala X (22) 11.35 Doktor
z hor: Nové příběhy II (1) 12.35 S Italem v kuchyni
13.20 To je vražda, napsala XI (1) 14.20 Doktor
z hor: Nové příběhy II (2) 15.20 Co jsme komu udělali? 17.25 S Italem v kuchyni 18.15 Brainiac: Šílená
věda V (1) 19.15 Vítejte doma! (2) 20.15 M.A.S.H: Na
shledanou, sbohem a amen 22.50 Strážce hranice
0.50 Seal Team 8: Za nepřátelskou linií

středa 8. března 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00
Dobrodružství kriminalistiky 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.40 Střevíčky
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kojak: Nikdo není tak slepý
23.35 Supermiss 2016
0.45 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
13.00
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.55
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3202)
Ordinace v růžové zahradě 2 (717)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (3)
Ordinace v růžové zahradě (108)
Mentalista VII (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3203)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(11)
Vražedná čísla (6)
Mentalista VII (4, 5)
Dva a půl chlapa (3)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.30
7.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.35
2.35
3.20

Astro Boy (18)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (108, 109)
Jake a Tlusťoch III (1)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (2)
Komisař Rex VI (14)
Komisař Rex VI (15)
Policie Hamburk (8)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (88)
Show Jana Krause
Castle na zabití III (20)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Komisař Rex VI (14)
Komisař Rex VI (15)

Nova Cinema
6.50 Život s Helenou 9.05 Mentalista VII (2, 3)
10.45 Lovci zločinců II (12, 13) 12.55 Alexandr a jeho
opravdu hodně špatný a příšerně blbý den 14.50
Zeťák 16.40 Zlodějská partie 18.35 Hop – a je tu
lidoop, komedie (ČR, 1977) 20.00 Vášnivý tanec,
romantický film (USA, 1998) 22.30 Pavoučí teror,
horor (USA, 2002) 0.20 Vražedná modlitba

Prima cool
9.55 Hvězdná brána IV (5) 10.55 Bylo nebylo II (2)
11.50 Top Gear speciál: Když se nedaří (3) 12.55
Simpsonovi XXV (21, 22) 13.55 Simpsonovi XXVI (1, 2)
14.55 Teorie velkého třesku II (4, 5) 15.50 Futurama IV
(8) 16.20 Hvězdná brána IV (6) 17.20 Kdo přežije:
Filipíny (2) 18.15 Simpsonovi XXVI (3-6) 20.15 Druhá
šance (11) 21.20 Teorie velkého třesku II (6, 7) 22.15
Partička 23.05 Hannibal (10) 0.05 Partička

Prima Max
8.40 Astro Boy (18) 9.05 Brainiac: Šílená věda V (1)
10.05 To je vražda, napsala XI (1) 11.05 Doktor
z hor: Nové příběhy II (2) 12.05 S Italem v kuchyni
12.50 To je vražda, napsala XI (2) 13.50 Doktor
z hor: Nové příběhy II (3) 14.50 M.A.S.H: Na shledanou, sbohem a amen 17.25 S Italem v kuchyni 18.15
Brainiac: Šílená věda V (2) 19.15 Vítejte doma! (3)
20.15 Děti moje 22.45 Rocky II, drama (USA, 1979)

čtvrtek 9. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00 Kufr
10.40 Pošta pro tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Dioptrie
15.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nevinné lži
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.10 Gejzír
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Taggart
0.00 Legendy kriminalistiky: Roubal
0.30 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.30 Toulavá kamera

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.15
1.45
2.45
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3203)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (4)
Ordinace v růžové zahradě (109)
Mentalista VII (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3204)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (718)
Prásk!
Hadí oči
Thriller (USA, 1998)
Mentalista VII (6, 7)
Robinsonův ostrov
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (109)

6.05
6.30
6.55
7.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (19)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
Star Wars
M.A.S.H (109, 110)
Jake a Tlusťoch III (2)
Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš
kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (3)
Komisař Rex VII (1)
Komisař Rex VII (2)
Policie Hamburk (9)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Castle na zabití III (21)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš
kamkoli
Komisař Rex VII (1)

5.25 Lovci zločinců II (12, 13) 7.10 Mentalista VII (4, 5)
8.50 Zeťák 11.00 Zlodějská partie, krimifilm (USA,
2008) 13.10 Špinaví, prohnilí lumpové, komedie
(USA, 1988) 15.20 Vášnivý tanec, romantický film
(USA, 1998) 17.45 Bledý jezdec, western (USA, 1985)
20.00 Mrtvý bod (17, 18) 21.55 Dolores Claiborneová,
drama (USA, 1995) 0.25 Pád Londýna

Prima cool
8.15 Kdo přežije: Filipíny (2) 9.30 Futurama IV (8)
9.55 Hvězdná brána IV (6) 10.55 Bylo nebylo II (3)
11.55 Druhá šance (11) 12.55 Simpsonovi XXVI (3-6)
14.55 Teorie velkého třesku II (6, 7) 15.50 Futurama
IV (9) 16.20 Hvězdná brána IV (7) 17.20 Kdo přežije: Filipíny (3) 18.15 Simpsonovi XXVI (7-10) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II (8) 21.50
Teorie velkého třesku II (9) 22.20 Vetřelci

Prima Max
8.50 Astro Boy (19) 9.15 Brainiac: Šílená věda V (2)
10.15 To je vražda, napsala XI (2) 11.15 Doktor z hor:
Nové příběhy II (3) 12.15 S Italem v kuchyni 12.55 To
je vražda, napsala XI (3) 13.55 Doktor z hor: Nové
příběhy II (4) 14.55 Děti moje 17.25 S Italem
v kuchyni 18.15 Brainiac: Šílená věda V (3) 19.15
Vítejte doma! (4) 20.15 Holka na zabití 22.25
Mařenka, přemožitelka čarodějnic 0.15 Rocky II

pátek 10. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.10 Kufr
10.45 Příběhy slavných – Hana
Vítová 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četníci z Luhačovic: Bestie
21.25 13. komnata Arnošta Petráčka
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Silvestrovský koktejl
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 AZ-kvíz
0.55 Bolkoviny
1.45 Banánové rybičky
2.20 Dobré ráno
4.55 Hobby naší doby

5.55
8.25
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.15
2.40
3.05
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3204)
Ordinace v růžové zahradě 2 (718)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (5)
Ordinace v růžové zahradě (110)
Mentalista VII (8, 9)
Kriminálka Miami IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3205)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Captain America: Návrat prvního
Avengera
Akční film (USA, 2014)
Chraň nás od zlého
Horor (USA, 2014)
Mentalista VII (8, 9)
Dva a půl chlapa (4)
Kolotoč
Co na to Češi

6.05
6.30
6.55
7.40
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.40
0.35
2.35
3.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (20)
Star Wars
Star Wars
M.A.S.H (110, 111)
Jake a Tlusťoch III (3)
Rosamunde Pilcherová: Tajemství
starého panství
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (4)
Komisař Rex VII (3)
Komisař Rex VII (4)
Policie Hamburk (10)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (10)
Muž na hraně
Thriller (USA, 2012)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Tajemství
starého panství
Romance (N/Rak., 2012)
Komisař Rex VII (3)
Komisař Rex VII (4)

5.40 Špinaví, prohnilí lumpové 7.35 Mentalista VII
(6, 7) 9.20 Psanec Josey Wales 12.15 Vášnivý tanec
15.00 Batmanův syn 16.15 Mrtvý bod (17, 18) 18.05
Táta, jak má být, komedie (USA, 1995) 20.00 Horší
než smrt, komedie (USA, 2010) 21.50 Dokonalá
vražda, romantický thriller (USA, 1998) 0.00 Hadí
oči, thriller (USA, 1998)

Prima cool
9.25 Futurama IV (9) 9.55 Hvězdná brána IV (7)
10.50 Bylo nebylo II (4) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi XXVI (7-10) 14.55 Teorie velkého třesku
II (8, 9) 15.50 Futurama IV (10) 16.20 Hvězdná
brána IV (8) 17.20 Kdo přežije: Filipíny (4) 18.15
Simpsonovi XXVI (11-14) 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (17, 18) 22.05 Běženky a kapři 23.50
Nejsem do tebe blázen (1) 0.30 Živí mrtví VI (9)

Prima Max
8.50 Star Wars 9.20 Astro Boy (20) 9.45 Brainiac:
Šílená věda V (3) 10.45 To je vražda, napsala XI (3)
11.45 Doktor z hor: Nové příběhy II (4) 12.40
S Italem v kuchyni 13.25 To je vražda, napsala XI (4)
14.25 Doktor z hor: Nové příběhy II (5) 15.25
Osudový střet 17.25 S Italem v kuchyni 18.15
Brainiac: Šílená věda V (4) 19.15 Vítejte doma! (5)
20.15 Hračka, komedie (Fr., 1976) 22.15 Vetřelci
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Martin Havlíček (30)

Martin z Děčína vystudoval Masarykovu obchodní akademii a pracuje jako směnový
technolog. Žije s přítelkyní Lenkou, mají
čtyřletou dceru a ročního syna. Zajímá ho vše kolem výpočetní techniky a sport. Do Prostřeno! ho přihlásila partnerka, protože si o něm myslí, že umí dobře vařit. Pokud by vyhrál,
peníze by použil na rodinnou dovolenou a dokoupil by vybavení bytu.

Úterý: Václav Dunka (27)

Vyučil se číšníkem
a nyní pracuje jako pomocná síla v pekárně.
Je zadaný a žije se
svým přítelem v Teplicích v bytě 2+1. Do pořadu ho přihlásila jeho
nejlepší kamarádka, protože si o něm
myslí, že umí dobře vařit a věří tomu, že
by mohl uspět. Pokud Vašek vyhraje,
peníze investuje do domácnosti.

Středa: Pavel Leden (27)

Od 17 let se pohybuje
v gastronomii, kde začínal jako pomocník.
Je vyučeným číšníkem. Poté se vypracoval a skončil na pozici
provozního manažera
ve Švýcarsku, kde dlouho žil. Nyní je
živnostník a rozjíždí různé obchody.
Žije s přítelkyní, mají 15měsíční dceru
Viktorku. Do pořadu se přihlásil sám,
protože ho vaření baví, svoji účast bere
s nadsázkou. Pokud zvítězí, výhru odevzdá nějaké dobročinné nadaci.

Česká republika

Nečekali a šli „na jedno“
Pořad Prostřeno! zamíří
na sever Čech. Soutěžící
budou tentokrát vařit
v Ústeckém kraji.
ČR | Na Ústecku, často v Děčíně, jsou
muži v totální přesile, jediná žena bude vařit při pátečním finále. Antonie však hned
první večer předvede, že ženy u stolu neviditelné nebudou. Severočeská pětka je parta průměrná, nastanou chvíle legrace, napětí i hádek, ty se odehrávají hlavně mezi
Antonií a Václavem. Ti dva se nemusí
a ostatní je už od začátku považují za největší taktiky. Je to pravda?
Jako první soutěžní večeři připraví směnový technolog Martin. Ten pro hosty připraví kuřecí menu – kuře bude všude kromě dezertu. Martina čekají i nekuchařské
perné chvíle. Zdráhá se splnit výzvu soupeřů, dostane totiž úkol, který by mu zabral
většinu večera: Má vyčistit své zakalené
akvárium, kde rybičky určitě trpí.
V úterý se podíváme do bytu, v němž
v pondělí kritický Václav žije se svým přítelem. Vašek se na začátku své večeře tváří, že nemá vůbec nic hotového, časově
prostě nestíhá. Hosté si při čekání na polévku začnou vyprávět vtipy. Dezert v podobě palačinek s horkými borůvkami a šlehačkou se Vaškovi povede, ale s úkolem
týdne – tedy připravit kaši – je trochu problém. Jeho ovesná kaše je skoro nepoživatelná a nikdo o ni moc nestojí, dokonce ani
hostitel. Antonie kritizuje a Václav si mys-

Pátek: Antonie Jílková (26)

Vyučená zahradnice
aranžérka, dříve pracovala u bezpečnostní
agentury. Je vdaná,
manžel pracuje jako
svářeč, žijí v bytě 4+1
v Březnu u Chomutova. Mají spolu tři malé syny a Antonie
je momentálně na rodičovské dovolené.
Většinu času tak tráví s dětmi. Do pořadu ji přihlásil manžel, protože mu jídla
od ženy moc chutnají a věří, že má šanci na výhru. Pokud by vyhrála, potěšila
by rodinu a nakoupila různé dárky.

lí, „že je tak hloupá, že ani neví, co je to
taktika…“
Ve středu předvede, co dovede, rozvážný a sebevědomý hostitel Pavel. Sází na jistotu – na pořádnou porci kvalitního masa.
Kvůli vaření musí hostitel trávit hodně
času v kuchyni, a tak si ani nevšimne, co
se děje u stolu. Václav s Antonií se pošťuchují a rýpou do sebe, antipatie mezi nimi
narůstá. Pavel se u jídla svěří i se svým soukromím – teprve před dvěma měsíci se vrátil ze Švýcarska, kde působil, a musí řešit
partnerské neshody, které by rád ukočíroval a rodinu zase stmelil dohromady.
Matěj byl dosud spíš tichý a moc se
u stolu neprojevoval. Své hosty ve čtvrtek
pozve do celkem skromného rodinného
prostředí a sám uvádí, že není moc zkuše-

ný kuchař. Ale snaží se… Ovšem i jeho doběhne čas, hosté opět na jídlo nekonečně
dlouho čekají, dojde to dokonce tak daleko, že mezi chody stihnou navštívit i nedaleké občerstvovací zařízení, aby si ty chvíle ukrátili. Vašek a Antonie se zase tak
moc nenudí, jsou pořád v sobě.
Poslední slovo dostane v pátek jediná
žena ústecké skupiny. Pánové jsou na Antonii opravdu zvědaví, moc k srdci si totiž spolu nepřirostli. „Myslím si, že Antonie je hráčka, poslední konfrontace bude mezi mnou,
Antonií a Pavlem,“ očekává Vašek, kterého
bylo ve čtvrtek u Matěje nejvíc slyšet.
A kdo nakonec vyhraje 60 tisíc korun?
Kdo byl největší taktik a bodoval nejníže?
Sledujte Prostřeno! na televizi Prima každý
všední den od 17:35 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Čtvrtek: Matěj Frolík (19)

Nejmladší účastník ještě studuje střední školu. Přes týden žije s maminkou a bratrem
v bytě 2+1 v Teplicích,
o víkendech pobývá
u svého otce. Do pořadu se přihlásil sám, protože by si chtěl vyzkoušet vaření pro cizí lidi. Prostřeno!
sleduje a rád to pozná na vlastní kůži. Pokud vyhraje, peníze si nechá na vysokoškolská studia, na která chce po maturitě.

Jediná žena mezi soutěžícími tohoto týdne si u svých mužských soupeřů
příliš obliby nezískala. Pomůže jí k výhře taktika?
FOTO | FTV PRIMA

Masové kuličky s omáčkami
Ingredience: 1 kg mletého masa, 1 vejce,
1 cibule, olej na smažení, kopr, pepř, sůl.
Postup: Mleté maso dáme do misky, přidáme vejce, kopr, sůl, pepř a nadrobno nakrájenou cibulku, vše promícháme. Ze
vzniklé hmoty tvoříme kuličky velikosti
vlašského ořechu a opečeme je ve větší
vrstvě oleje. Masové kuličky podáváme
s omáčkami dle libosti a s bagetkou.
Kuřecí maso v žampionové omáčce
s tarhoňou
Ingredience: kuřecí prsa, 1 větší cibule,
150 ml bílého vína, tarhoňa dle potřeby,
350 g žampionů, 400 ml kuřecího vývaru,
50 g parmazánu, olivový olej, s m e t a n a ,
pepř, sůl. Postup: Kuřecí prsa omyjeme,
osušíme a očistíme. Maso osolíme a opepříme. Na rozpálenou pánev nalijeme trochu olivového oleje a opečeme maso. Po

opečení maso vyjmeme a necháme opéct
žampiony. Maso a opečené žampiony
přendáme do zapékacího pekáče, přelijeme výpekem a podlijeme 200 ml kuřecího
vývaru a dáme do vyhřáté trouby na
170 stupňů dopéct. Nakrájíme cibuli nadrobno a dáme ji zesklovatět do rozehřáté
pánve s trochou olivového oleje. Poté, co
cibule zesklovatí, necháme lehce opéct tar-

hoňu. Podlijeme bílým vínem a necháme
jej zredukovat na třetinu svého objemu.
Poté dolíváme vývarem, dokud tarhoňa
není měkká. Posypeme nastrouhaným parmazánem a mícháním vše spojíme. Pokud
má směs hustší konzistenci, podlijeme vývarem. Po upečení masa do výpeku vmícháme smetanu, osolíme a opepříme.
Míša řezy
Ingredience: Těsto – 6 lžic moučkového
cukru, 6 vajec, 2 lžíce oleje, 6 lžic polo-

hrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva,
6 lžiček kakaa. Krém – 500 g polotučného
tvarohu, 150 g másla, 150 g cukru. Poleva – 1 čokoláda na vaření, 2 lžíce másla,
2 lžíce mléka. Postup: Žloutky a bílky oddělíme. Žloutky utřeme s cukrem, přidáme olej, kakao a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Do směsi vmícháváme
tuhý sníh a vymícháme těsto. To rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme na 170 stupňů zhruba 20 minut. Upečený plát necháme vychladnout a potřeme
krémem. Krém: Tvaroh vyšleháme s máslem a cukrem do hladké hmoty. Můžeme
přidat i trochu mléka. Poleva: Ve vodní
lázni rozehřejeme máslo, do něj nalámeme čokoládu a mícháme, než vznikne hladká hmota. Za stálého míchání postupně přidáváme lžíce mléka. Polevou potřeme povrch těsta.

Liberecký kraj
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Okolí krajského úřadu zkrásní.
Opraví tu lávky i parkoviště
Zpustlé okolí sídla
krajského úřadu v Liberci
čeká proměna. Vyjde
na třicet milionů korun.
ADAM PLUHAŘ
LIBEREC | Po letech bezútěšného stavu konečně prokoukne zanedbané okolí
krajského úřadu v Liberci, které nepůsobí na jeho návštěvníky právě nejpříjemněji. Poprvé v historii kraj na jeho úpravu vyhlásí architektonickou soutěž.
Členy poroty budou čtyři nezávislí architekti a tři politici; soutěž by kraj rád
zahájil v dubnu, její výsledky pak budou známé do konce roku. Náklady na
soutěž dosáhnou sedm set tisíc korun.
„Pevně věřím, že soutěž přispěje
k získání návrhu, který bychom rádi provedli do roku 2020. Zatím máme smutné prvenství - ze všech krajských úřadů
máme sídlo v bezkonkurenčně nejhorším prostředí s nejhorším přístupem
a s nejhorší možností parkování,“ naznačil hejtman Martin Půta, proč chce vedení kraje proměnit okolí svého sídla.

Na Evropském domě
už se pracuje
Prostor kolem krajského úřadu už je a
ještě bude rušným staveništěm. V plném proudu jsou stavební práce na Evropském domě, který se proměňuje z administrativní budovy Výzkumného ústavu textilních strojů. Na řadu brzy přijde
přestavba budovy D, kde má vzniknout
podnikatelský inkubátor. U sídla kraje
vyroste i parkovací dům. Úpravy okolí
mají vše dovršit.
„Myslím, že to bude přínosné pro návštěvníky kraje i pro obyvatele Liberce.
Potřebné pozemky jsme už koupili,“
řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana
pro rezort dopravy, investic a veřejných
zakázek.
Soutěž se bude zabývat úpravami par-

Současný vzhled okolí krajského úřadu nepůsobí na příchozí zrovna přívětivě.
kovací plochy před Evropským domem, obnovou parku na pozemcích
mezi CHKO, kulturním domem, zadním traktem obchodního domu Forum
a parkovištěm. Součástí parčíku u parkoviště je také sto padesát let starý kaštan,
který upoutal před deseti lety pozornost
celého Liberce – původně rostl ve vnitřním traktu domu v Blažkově ulici, na
místě, kde je dnes parkoviště obchodního centra Forum.
Kvůli výstavbě Fora jej ale jeřáb
v březnu 2007 přesunul na nové místo.
Přesun provázela skepse. „Jsou to zbytečně vyhozené peníze, nepřežije to,“
tvrdil tehdy Jan Korytář ze Společnosti
přátel přírody, dnešní náměstek primáto-

ra. Strom, zapsaný od roku 1994 jako
významný krajinný prvek, to však zvládl.
Na místě navíc vyroste nový most,
který bude přímo před vstupem do úřadu, aby se pěší snáz dostali do budovy
z více směrů. Kraj chce mít vlastní
most. Nynější lávky vedoucí k parkovacím místům v ulici U Nisy a v přilehlém
parku patří městu a jsou v nevyhovujícím stavu. Hlavní vjezd na parkoviště
bude z Náchodské ulice od nákupního
centra Forum. V těchto místech se má
zároveň snížit počet parkovacích míst,
aby se zlepšil přístup k úřadu. „Chceme
dodat celému místu více zeleně, rádi bychom také využili nábřeží, a třeba i část

FOTO | JAN PEŠEK

toku Nisy,“ nastínil plány náměstek Pieter.
Členkou poroty je také Karolína Hrbková, náměstkyně primátora Liberce.
Radnice dlouho odmítala prodat část pozemků. Chtěla, aby zůstal park pro obyvatele města. „Pro mě je teď nejdůležitější, aby tam vznikl kvalitní veřejný
prostor. Architektonická soutěž může
být správná cesta,“ sdělila náměstkyně
Hrbková.
Celá akce počítá se zhruba třiceti miliony korun. Ideově bude soutěž řešit
i širší okolí krajského úřadu. Zpracovatelé územního plánu Liberce totiž uvažují o protažení cyklostezky kolem úřadu až ke křižovatce s Košickou ulicí.

Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji
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Tajenka: myšlenkách sama.

INZERCE

volejte
zdarma

nabídka

únor / březen 2017

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení
oužení platnosti
tnosti kreditu o 7 dní

bebe dobré ráno
naměkko - čokoláda 50 g

hellmann‘s
tatarská omáčka
225 ml
mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

domestos
24h plus
pine Fresh
750 ml

birell světlý
nealkoholické
pivo 0,5 l

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

mattoni
1,5l neperlivá pet

hellmann‘s
majonéza
225 ml

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
citronu
1,5 l pet

pilsner
urquell
ležák 0,5 l
bebe dobré ráno
naměkko - cereální 50 g

rama
Classic 400g
hanÁckÁ
kYselka
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

hera
250g

velko
popovický
kozel 11 0,5 l

mattoni
s příchutí
citronu
1,5 l pet

milka
celé oříšky 100 g

mattoni
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet

velko
popovický
kozel 0,5 l
Florian
mattoni
s příchutí
bílých hroznů
1,5 l pet

oo
ic

p mobil a na

ku

zdarma

le vně ji

přenos
čísla

jte

účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.2.2017 do 31.3.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

zlaté polomáčené
mléčné 100g

pu

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01022017 12345)
Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

zlaté polomáčené
hořké 100g

S

milka
oříšková 100 g

velko
popovický
kozel 0,5 l
světlý

poři ď
te

mattoni
1,5 l perlivá pet

Českolipsko
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Polevsko bylo lyžařským rájem
Běžecké lyžování není
v Libereckém kraji
zasvěceno pouze
Jizerským horám
a Krkonoším. Krásně se
jezdí i na Novoborsku.

jsou většinou ukáznění a pohybují se po
upravených tratích. Ostatním se snažíme domluvit přímo v terénu. Horší jsou
jezdci na čtyřkolkách, kteří nám ničí stopy a často ničí i lesní porost.
Jaký je plán do budoucna? Je ještě
prostor běžkařské trasy dále rozšiřovat a zkvalitňovat?
Letos jsme dosáhli stropu. Až 110 km
upravených tratí v Lužických horách je
neuvěřitelné číslo. Ještě před deseti lety
bychom si o takovém stavu mohli nechat jenom zdát. Spolupráce se Svazkem obcí Novoborska funguje skvěle.
Tento rok nás čeká nové značení na tratích v okolí Polevska. Prostor pro zkvalitnění vidíme především v oblasti služeb, v lepším zázemí pro turisty.

TOMÁŠ LÁNSKÝ
POLEVSKO | Tradice běžeckého lyžování se v Lužických horách začala psát
v 60. a 70. letech minulého století, kdy
vznikaly první organizované lyžařské
akce a závody. Tehdy za nimi stála TJ
Jiskra Polevsko. Historie závodů jako
Lužická třicítka a Polevská lyže - dříve
Zlatá lyže Lužických hor - se datuje od
konce 70. let minulého století.
„Tehdy na Polevsku nebyla ještě žádná technika a stopy se upravovaly tak,
že je před závodem projelo pár předjezdců,“ říká Jan Šmíd, předseda oddílu běžeckého lyžování SKI Polevsko. „Až
v roce 1985 se pořídil první skútr Buran
ruské výroby. S pravidelnou údržbou
tratí se začalo zhruba před dvaceti pěti
lety. Šlo o nějakých deset až patnáct kilometrů na trase závodů, dnes se udržuje sto deset kilometrů.“
Kolik má váš oddíl členů? Kolik je
mezi nimi dětí? Účastníte se i jiných
závodů než na vašich tratích a jak se
vám na nich dařilo?
SKI Polevsko má v současnosti kolem
třicet členů, z nichž deset je dětí. Dětský oddíl se transformoval především
pod biatlonový oddíl KB Kamenický
Šenov. Naši dospělí členové se pravidelně účastní Jizerské padesátky či Krušnohorské třicítky. Z toho vyplývá, že nám
jde hlavně o účast než o nějaká umístění
na předních místech.
Čím se vlastně běžkařské tratě upravují? Změnila se nějak technika za
poslední desítky let?
U nás v Lužických horách upravujeme
tratě především sněžnými skútry, protože cesty jsou úzké. Proto jsou určené
hlavně na klasiku. Za skútr se připojí válec a řezačka, ovšem dnešní moderní
stroje se nedají srovnat se starými burany. Jeden z nich u nás ještě jezdí - v Novém Boru na ovále a cyklostezce. Buran žere tolik paliva jako tank, často se
musí do kopce tlačit a startuje se ručně.
Současnou moderní techniku, tedy skútry Lynx, se povedlo získat díky Svazku
obcí Novoborska v rámci projektu Zažít
vrcholy. S kolečkem na bruslení v okolí Polevského vrchu občas vypomáhá
rolba od polevských vlekařů.
Kolik taková údržba ročně stojí?
Závisí to na sněhových podmínkách.
Část, kterou udržuje SKI Polevsko, vyjde na desítky tisíc. V Lužických ho-

Na Novoborsku byly letos v zimě tratě, které si v ničem nezadaly s běžeckými magistrálami v největších českých horách.
FOTO | ARCHIV SKI POLEVSKO
rách kromě nás tratě upravuje ještě třeba obec Okrouhlá, obec Prysk, pan Reiter, pan Horák nebo město Cvikov. Rozpočet na zimní údržbu pro celé Lužické
hory dělá kolem dvě stě tisíc korun, což
letos v zimě stačit zřejmě nebude. Běžecké lyžování podporuje kromě obcí
sdružených do Svazku obcí Novoborska také Liberecký kraj a sponzoři.
Pořádáte řadu masových akcí, namátkou třeba Polevskou lyži, Historickou lyži, Lužickou třicítku, Lyžařský sprint a další. Liší se nějak od
sebe? Která je nejoblíbenější?
Naše akce bych úplně nenazval masové, jsou určené pro širokou veřejnost,
důraz klademe na děti, mládež a rodiny.
Vsázíme na rodinnou atmosféru, většina běžkařů a sportovců se mezi sebou
zná. Jsem ale rád, když na závody dorazí i běžkaři z Liberce, Jablonce nebo
Teplic. Jsou pak překvapeni, že běžkovat se dá nejen v Jizerkách, ale i u nás
v okolí Polevska a že máme v Lužických horách krásné tratě. O každé akci
by se dalo mluvit dlouho. Lužická třicítka a Polevská lyže jsou vytrvalostní závody. Lužická třicítka, nejtěžší závod
v Lužických horách, je nejnáročnější.
Všichni jsme dobrovolníci a pořádáme
závody ve svém volném čase. Lyžařský
sprint jsme letos uspořádali v Novém
Boru po třech letech a i přes nepřízeň počasí se závod povedl. Na cyklistický
ovál dorazilo kolem 80 závodníků
a řada diváků z města.
V posledních týdnech se dost otepli-

lo a sníh z hor mizí. Myslíte, že se ještě situace zlepší, nebo už je s letošní
sezonou amen?
Obleva naplno dorazila i do Lužických
hor a hodně sněhu doslova odplavalo.
Zůstaly jen zbytky, na kterých se už
v podstatě nedá lyžovat. Ale vzpomínám si na zimu 2007. Byla hodně špatná na sníh. Proto jsme se rozhodli, že na
jaře uspořádáme Polevský běh, tedy
závod na suchu. Doprovázelo ho nádherné počasí, všichni běželi v tričkách
a kraťasech. Pak se během pěti dnů počasí otočilo, napadl sníh a týden po běhu
na suchu jsme uspořádali Polevské štafety na běžkách. Takže nikdy nevíme,
kdy nás zima ještě překvapí.
Letošní zima ale byla ve srovnání
s tou předchozí mimořádná. Promítlo se to nějak v návštěvnosti? Kolik
sněhu vlastně leželo v lednu kolem
tratí?
I když velká část sněhu už je pryč, letošní zima byla opravdu výjimečná. Na takovou zimu jsme skoro zapomněli. Na
tratích bylo od půl do jednoho metru
sněhu. Dokonce i naše skútry málem zapadly. Na Polevském vrchu nad vlekem, v místě, které nazýváme „na ledovci“, byly až metrové závěje. O víkendech mohly jít počty běžkařů k tisícovce. Večer jezdilo hodně běžkařů s čelovkami, lampičkáři. Dřív jste po setmění
potkali leda srnky.
Jak funguje spolupráce s Chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory?
Vede přes ni velká část tras. Běžkaři

Jak si vlastně stojíte v konkurenci
oblíbené Jizerské magistrály? Je
možné se tu najíst, přenocovat, či
strávit jinak volný čas?
Lužické hory jsou určitou protiváhou
pro Jizerky, ale nemyslím, že si konkurujeme. Nabídce Jizerské magistrály se
Lužické hory nemůžou vyrovnat. Pokud napadne dost sněhu, místní nemusí
vážit cestu do Jizerek a stačí vyrazit
téměř za barákem do stopy.
Zajímavostí je, že část jedné běžkařské dráhy vede po zaniklé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Existují zde ještě nějaké
drážní stavby, mostky a viadukty,
které je možno obdivovat?
Cyklostezku Varhany upravuje obec
Prysk a pan Reiter. Je skvělé, že na cyklostezku v zimě vyrazí běžkaři a v létě
cyklisté a bruslaři. Plánuje se vybudování cyklostezky sv. Zdislavy z Nového
Boru do Jablonného v Podještědí opět
částečně po staré zaniklé železniční trase. V Lužických horách v okolí Práchně
a Polevska se rozkládá krajina plná tajemství a kdo se do ní zavrtá, už ho nepustí. Nachází se tu spousta zaniklých
vyhlídek a hostinců, jejichž zbytky lze
v terénu stále najít. Jde například o Obrázek (Bildstein), Vyhlídku u Práchně,
Wachstein u Polevska a pomník nebo
vyhlídku nad lomem Klučky.
Vy jste ale aktivní i přes léto, pořádáte sérii běžeckých závodů Lužickými horami. Ty mají dokonce ještě
delší historii než běžky. Budete
v nich i letos pokračovat?
Jsme sice běžkaři, ale pořádáme řadu
akcí i v létě. V 80. letech minulého století pak naši členové založili triatlonový
závod. Loni jsme oslavili třicátý ročník
a Kytlický minitriatlon je tak nejstarším
triatlonem na severu Čech. Letošní
31. ročník se koná 12. srpna. A kdo už
pokukuje po běžeckých botách, toho
bych rád pozval na jarní Polevský běh,
který se koná 8. dubna a letos slavíme
desátý ročník.

5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci s cestovní kanceláří
NIKAL připravila speciální nabídku zájezdů
Duben - červen 2017

13 dní od

23990,-

Kč

Jen u NIKALU
dostanete:

29.04. - 05.05.17 • 13.05. - 19.05.17

2 výlety
V CENĚ!

MAURICIUS

VYSNĚNÝ OSTROV V INDICKÉM OCEÁNU
Program zájezdu:

Naše služby pro Vás:

1. den:

• 10x ubytování ve vybraných
4* hotelech
• 10x polopenze v hotelu
Ravenala nebo
• 10x ALL INCLUSIVE v RIU Hotel
Creole
• Doprava na okružní cestě v komfortním klimatizovaném autobusu
• Uvítací drink při příjezdu
• 2 výlety v ceně!
• Návštěva Port Louis!
• Výlet do Grand Bay!
• Odborný průvodce CK NIKAL
• Možnost parkování na letišti
ZDARMA…

Odlet na Mauricius (Při

objednaném balíčku transportů)

2.+3. den: Přílet a volný čas.
4. den:

Výlet Port Louis - V CENĚ
ZÁJEZDU!

5.+7. den: Volný čas nebo fakult.
výlet
8. den:

Výlet Grand Bay - V CENĚ
ZÁJEZDU!

9.-11. den: Volný čas nebo fakult.
výlet
12. den:
13. den:

Odlet domů (Při objednaném
balíčku transportů)

Přílet na letiště Vídeň

7 dní od

9990,Kč

2 výlety
V CENĚ!

ZDARMA
Parkování
na letišti!

ZDARMA

Telefon k nám!

DUBAJ

OKRUŽNÍ CESTA LAST MINUTE CENA –
Program zájezdu:
ZAVOLEJTE NÁM!
1. den:

Odlet do Dubaje (Při
objednaném balíčku transportů)

2. den:

Okružní cesta po Abu
Dhabi – výlet do Ferrari
World v Abu Dhabi (není
v ceně.) • večer: Dhow
Cruise (není v ceně)
ZDARMA výlet Abu Dhabi
– Dubaj
Dubaj – výlet na pouštní
safari (není v ceně)
ZDARMA výlet Classic
Dubai Tour
Volný den
Odlet zpět (Při objednaném

3. den:
4. den:
5. den:

ZDARMA
Dárky!

6. den:
7. den:

balíčku transportů)

Naše služby pro Vás:
• 6x ubytování ve 4 a 5* hotelech

• 6x snídaně - formou bufetu
• Doprava v komfortním
klimatizovaném autobusu
• Odborný průvodce CK NIKAL
• 2 výlety V CENĚ!
• Návštěva Abu Dhabi!
• Okruh„Classic Dubai“!
• Možnost parkování na letišti
ZDARMA…

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
…Spolu
poznáme svet!

Naše kancelář v Česku:

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu
na dvojlůžkovém pokoji

To nej z naší republiky v novém
online pořadu na www.playtvak.cz
25. 2. Masopust, Vortová
5. 3. Ledová jízda, Dolní Dvůr
11 - 12. 3. Chata Prašivá, Beskydy
25. 3. Odemykání Sázavy

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 218

^

