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Štěpán Dvořák při svém běhu přes bývalé Českoslovenko protnul také Třebíčsko, kde žije.

Znělo to jako šílenost, ale nebyla. Třebíčský extrémní
sportovec Štěpán Dvořák moc nejedl ani nespal,
za 238 hodin přeběhl celé Česko a Slovensko.
TOMÁŠ BLAŽEK
RADEK LAUDIN
TŘEBÍČ | Ultramaratonec Štěpán Dvořák po desetidenním běhu splnil cíl, který si předsevzal: přeběhnout od východu k západu celé území někdejšího Československa.
V pondělí 29. dubna ve čtyři hodiny
ráno Dvořák doběhl do nejzápadnějšího
cípu České republiky poblíž Aše. Celkem uběhl 1 035 kilometrů za 238 hodin. „Fyzicky se cítím velice dobře. Ještě poběžím pět kilometrů zpátky k autu,
abych nezmrzl,“ řekl Štěpán Dvořák
v krátkém rozhovoru v cíli svého běhu,
kde jej podpořila skupinka příznivců.
„Relaxuji v autě po cestě domů. Jsme

rádi, že se nemusí běžet ještě dnes, protože po celém Česku prší,“ hlásil Dvořák během pondělí.
Oproti svému plánovanému harmonogramu se třebíčský milovník extrémních sportů zpozdil o 36 hodin. Svůj
běh odstartoval v nejvýchodnějším

238

hodin trvalo Štěpánu
Dvořákovi k překonání
Česka a Slovenska.

bodě Slovenska z hory Kremenec poblíž Nové Sedlice, kde se potkává slovenská, ukrajinská a polská hranice,
v pátek 19. dubna v šest hodin ráno.
Při běhu zvládl třiatřicetiletý třebíčský hasič Štěpán Dvořák prostřednic-

FOTO | PETR LEMBERK

tvím mobilního telefonu komunikovat
přes Facebook s přáteli a podporovateli.
„Jen se chlapi omlouvám, že jsem nebyl
moc mluvný a aktivní, ale byl jsem dost
upečený ze slunka,“ napsal například
svým typicky lakonickým stylem ve statusu ke skupince běžců, která ho podpořila po osmi dnech jeho běhu u Mladé
Vožice.
Do Třebíče, kde bydlí, doběhl o den
a půl později, než původně předpokládal. „První dva dny na Slovensku
v noci mrzlo a přes den byl hic. Já byl
unavený, chtělo se mi spát, ale když
jsem ulehl, tak jsem nemohl usnout
a koukal jsem do stropu. Tak jsem ztratil hodně času,“ přiznal Dvořák při domácí zastávce.
Navíc na Slovensku běžel většinou
sám a musel urazit více kilometrů, než
si původně naplánoval. „Když jsem
sám, běžím pomaleji, chybí mi motivace,“ vysvětloval.
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Níž byla hladina jen kvůli opravě
Tak málo vody kvůli
suchu jako loni hrázný
z Víru Antonín Hájek
nezažil. Naplnit přehradu
pomohlo po krizových
letech až jarní tání.
JIŘÍ BÁRTA
VÍR | Na pracovišti pozoruje několik
párů poštolek, ale ornitolog není. Téměř
každý den se dívá na malé krápníky, ale
jeskyňář to není. Antonín Hájek už bezmála 32 let pracuje jako hrázný na Vírské přehradě.
Kromě svých kolegů se potkává také
s pracovníky vodní elektrárny nebo sleduje malé dravce hnízdící na hrázi a krasové jevy v základové štole vedoucí až
pod úroveň dna přehrady.
I když se práce hrázného za tři dekády výrazně změnila nástupem moderních technologií, základ je stále stejný.
„Hlavní je pořád denní osobní obhlídka
tělesa hráze,“ přesvědčuje Antonín Hájek, který to má ze svého bytu v provozní budově u hráze jen pár kroků do kanceláře. „Před lety jsme neměli žádné
elektronické zařízení, všechno se dělalo
ručně, včetně zapisování. Informace
jsme si předávali telefonicky, samozřejmě bez mobilů,“ líčí.
Bylo to prý klidnější, dnes je to kvůli
propojení fofr. Ale obchůzka vodního
díla je pořád stejná. „Ráno zpracujeme
hydrologické a meteorologické údaje,
zkontrolujeme měřené údaje z technicko bezpečnostního dohledu, pak prochá-

Antonín Hájek je hrázným vodního díla Vír už 32 let. Po těchto schodech do více než sedmdesát metrů vysoké betonové hráze sestupuje pravidelně. Jeho práce však zahrnuje i čištění břehů přehrady. Naposledy voda při jarním tání
přinesla také množství pařezů stromů vykácených při budování přehrady.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA (2x)
zíme hráz. V tělese hráze musíme manuálně změřit všechny měřicí body.
K tomu už slouží digitální přístroje.
Zápis naměřených údajů už neprovádíme do sešitu, ale máme malý počítač.
Naměřené hodnoty se pak dál předávají
elektronicky,“ popisuje líčí Hájek.

Průtoky sleduje i v mobilu
Největší pokrok prý přišel po zapojení
prvního počítače v roce 1995. Povodí
řeky Svratky je v posledních letech plné
limnigrafů, které snímají průtoky, jejich
stav vidí hrázný i na mobilu.
Antonín Hájek coby hlavní hrázný
má k ruce dva kolegy. Službu však nemají nepřetržitě. „Ale dispečink nás po

pracovní době může zavolat. V éře bez
mobilů jsme na přehradách drželi takzvanou dosažitelnost,“ vzpomíná. „Nástupem mobilů se všechno zjednodušilo. Do pracovní pohotovosti nás dispečink staví až při povodni,“ dodává.
V posledních týdnech mají vodohospodáři radost z toho, že je Vírská přehrada po pár letech zase plná. Aspoň na
chvíli si mohli zhluboka oddechnout.
Díky tání velkého množství sněhu a několika deštivým dnům se podařilo dosáhnout zásobní hladiny, takže hrázní mohli ustoupit od mimořádné manipulace,
o níž loni kvůli suchu požádali. „Poprvé
v historii se loni snížil odtok do řeky na
650 litrů za sekundu,“ říká Antonín Hájek. To ovlivnilo i chod elektrárny.

Níž byla hladina vody v nádrži jen v
roce 1992, kdy se opravovala hráz. „Problém se suchem začal před čtyřmi lety.
V letech 2015 a 2016 jsme přehradu na
jaře sotva naplnili, nejhorší pak byly
roky 2017 a 2018. I když jsme měli na
rok 2017 zažádáno o mimořádnou manipulaci kvůli opravě pilířů na návodní
straně, stejně se hladina k požadované
kótě taktak přiblížila,“ popisuje. „Horší
však byl rok 2018, kdy jsme se na jaře
zastavili na minus 11 metrech. Od té
doby jsme klesali až do letošního tání.
Po něm jsme dosáhli zásobní hladiny 65
metrů, a dokonce jsme se dostali až
metr a půl do retenčního prostoru. Z hlediska hydrologie se dá říci, že jsme
plní,“ libuje si Antonín Hájek.
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Tisíc kilometrů
za deset dní
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak ale překročil českou hranici, začal
zrychlovat. A ztracený čas postupně doháněl. A také pookřál.
„Dnes jsem vůbec nespal a předtím
maximálně hodinu a půl za den. Teď se
cítím naprosto suprově, spát se mi nechce,“ tvrdil minulý čtvrtek dopoledne.
Extrémní sportovec pracuje jako
hasič v dukovanské elektrárně. Trasu naplánoval kolem ní. V noci na čtvrtek ho
tam přivítali jeho spolupracovníci. Pak
Štěpán Dvořák pokračoval dál na Valeč, Třebíč, Opatov, Třešť a Horní Cerekev. Dál vedla jeho trasa přes Pelhřimov a Pacov na Mladou Vožici.
A pak směrem na Karlovy Vary do
Aše a do cíle až na česko-německé hranici.

Výzvy se zvětšují
Po celou dobu ho mohli zájemci sledovat díky GPS zařízení na jeho webových stránkách dvorak-stepan.off-limits.cz.
Loni Dvořák za 124 hodin uběhl 666
kilometrů z nejzápadnějšího bodu Česka až na jeho nejvýchodnější výběžek.
Předloni přeběhl Česko z jihu na sever,
tedy 402 kilometrů. V roce 2017 republiku od západu na východ přejel na
kole, stačilo mu k tomu 23 hodin.
Letos ještě plánuje uskutečnit například tisíc kilometrů dlouhý přejezd přes
celé Česko i Slovensko do osmačtyřice-

ti hodin. „Kvůli krátkým dnům a horšímu počasí to nechci nechávat až na konec letních prázdnin, ale přesunu to ještě před prázdniny,“ napsal vytrvalec na
svém webu.

Další cíl?
Přeplavat celý Orlík
Plánuje také přeplavat v celé její délce
Orlickou přehradu. „Bohužel není možné přesně zjistit, kde přehrada začíná,
takže celkovou vzdálenost zatím netuším. Pokud bych ale začínal plavat už
v Týně nad Vltavou, tak by se vzdálenost mohla vyšplhat na šedesát kilometrů. Jasné tedy je, že mě budou čekat dva
dny a noc plavání,“ odhaduje Dvořák.
Plánuje také účast na extrémním závodu Spartathlon v Řecku. „V březnu
jsem byl vylosován, takže pokud to půjde dobře, tak se ve dnech 27.–28. září
2019 postavím na start,“ věří třebíčský
vytrvalec.
Spartathlon je zřejmě světově nejznámějším extrémním maratonem: měří
246 km a běží se z Athén do Sparty.
„Čeká mě pravděpodobně moje první
účast na závodě mimo Českou republiku, který bude zároveň i mým nejdelším a nejnáročnějším v životě,“ řekl
Dvořák o Spartathlonu.
To ale napsal ještě před svým nejnovějším dokončeným výkonem – 1 035
kilometrů dlouhém běhu za deset dnů
přes celé území bývalého Československa.

V Česku Štěpána Dvořáka (uprostřed) doprovázeli jeho podporovatelé. Na
snímku běží poblíž Petrovic na Třebíčsku.
FOTO | PETR LEMBERK

Nejzápadnější bod Česka. Štěpán Dvořák do cíle svého běhu přes celé území
Slovenska a Česka dorazil v pondělí 29. dubna nad ránem. FOTO | VÁCLAV VACEK
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Češi jsou stateční a upřímní lidé.
Říkalo se mu „pan
Evropa“. Günter
Verheugen byl v době,
kdy Česká republika
jednala o svém vstupu
do Evropské unie,
klíčovým mužem,
komisařem pro
rozšiřování EU.
„Zůstaňte odvážní
a važte si sami sebe,“
vzkazuje Čechům 15 let
od vstupu do Unie.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Günter Verheugen bývá označován
za „otce“ vstupu Česka do Evropské unie,
protože jako komisař pro rozšíření s Čechy jednal roky před tím, než 1. května
2004 do Unie vstoupili. Prošel si všemi porodními bolestmi, které tomu předcházely. Po 15 letech od těch chvil v rozhovoru
pro týdeník 5plus2 vzpomíná na tehdejší
události, ale i na chvíle, kdy se s politiky
či přáteli ve chvílích volna toulal Prahou.
V neděli navíc oslavil 75. narozeniny.
Pojďme si zahrát takovou hru a představit si Evropskou unii coby „rodinu“ a vstup České republiky jako takové vaše „dítě“. Před pár dny toto
„dítě“ oslavilo 15 let. Jak se mu daří?
Mám trochu problém představit si vstup
Česka do EU jako narození republiky,
protože český národ byl už tehdy zralý,
s bohatou, i když někdy složitou, historií a fascinující přítomností. Pokud bychom ale řekli, že zapomenutý člen evropské rodiny se konečně objevil a byl
v roce 2004 v rodině uvítán, tak bych
s vaším návrhem souhlasil.

Günter Verheugen

Narodil se 28. dubna 1944 v německém
Bad Kreuznach.
■ Vystudoval historii, sociologii
a politická studia na univerzitě v Kolíně
nad Rýnem a univerzitě v Bonnu.
■ Ve vrcholné politice se angažuje od
konce 70. let, především v barvách
sociální demokracie.
■ Od srpna 1999 do listopadu 2004 byl
v Evropské komisi vedené Romanem
Prodim komisařem pro rozšíření EU tedy v době, kdy do EU vstupovalo
i Česko.
■ Nyní přednáší na univerzitách.
■

Dobře, a jaké by tedy bylo vaše hodnocení takového člena rodiny po 15 letech od návratu domů do Evropy?
Ke Středo a Východoevropanům chovám
velkou úctu. Tyto národy totiž po roce
1990 prošly obrovskou a bolestnou přeměnou snad všeho, a to bez jakéhokoliv
návodu. Jen málo lidí v západním světě
dnes plně pochopilo nebo doceňuje
dechberoucí složitost a hloubku takové
přeměny. Věřím, že lidé z Česka jsou na
to, čeho dosáhli, hrdí. Dnešní Česká republika je v EU na stejné úrovni jako
ostatní země a daří se jí velmi dobře. Samozřejmě nikdo nemůže očekávat, že
všechny rány z minulosti už jsou uzdraveny a zmizí, aniž by zanechaly jizvy.
Všechny země přistupující v letech 2004
a 2007 například stále ekonomicky zaostávají. Důležitou otázkou je však trend
a ten je pozitivní. Velmi dobrým ukazatelem toho, zda je společnost na správné
cestě, je porodnost. Pokud roste, lidé věří
v budoucnost. A to se u vás děje. Rostou
příjmy, rodí se děti, roste populace.
V evropské rodině je Česko trochu
jako mladší sourozenec. Jaký mají
starší bratři a sestry, tedy ostatní
státy, dnes k Česku vztah?
Nikdo by neměl zapomenout, že Česká
republika by po 2. světové válce nejspíš
patřila k zakládajícím členům EU. Jenže
přišlo rozdělení na Východ – Západ.
V Československu Edvard Beneš, v Polsku Władysław Sikorski sdíleli v londýnském exilu, ještě dříve než mnoho ostatních, sny o společné Evropě. Proto opakuji, vaše země se vrací k rodinnému evropskému stolu, kam právoplatně patří.
V Česku i dalších zemích dostávají
děti v 15 letech občanský průkaz.

Znamená to pro ně krok do dospělosti – větší zodpovědnost, ale také
sebevědomí. Je Česká republika
spíš teenager, nebo už dospělý jedinec?
Po pádu berlínské zdi se ve východním Německu zpívala taková píseň. Byla o tom, že západní demokracie jsou sice vyspělé, ale tak
trochu staromódní a znavené, zatímco vznikající středo a východoevropské demokracie jsou plné nadějí a odvahy, ale také žijí v určitých iluzí o světě. Význam této částečně pravdivé písně je možná odpovědí
na vaši otázku.
A co byste tomu českému teenagerovi v EU k 15. narozeninám popřál
nebo vzkázal?
Pokračuj, zůstaň odvážný a važ si sám
sebe. I ve chvílích nedorozumění a konfliktů buď dobrým ke svým blízkým
i vzdálenějším sousedům. Všichni lidé
na zemi čelí klíčovým hrozbám, jakými
jsou nukleární zbraně, změny klimatu či
umělá inteligence. Je třeba pochopit, že
v první řadě jsme všichni lidské bytosti.
To je to, co nás spojuje a je to pro mě důležitější než cokoli jiného.
Jak lidé ze západní Evropy vnímali
Česko po sametové revoluci, před přijetím do Unie? A co od nás očekávali?
Přijímání Česka, Slovenska, Polska
a Maďarska bylo politicky mnohem jednodušší než přijetí Bulharska a Rumunska. Mělo to co dělat s postojem Německa, které nebylo přijetí dvou balkánských zemí zcela oddáno. Naopak velice vřele je tehdy podporovala Velká Británie, která rozšířením na východ chtěla
vyléčit staré historické rány.

Günter Verheugen se s českými politiky v době přístupových jednání
s Evropskou unií setkával pravidelně. Na snímku je s tehdejším premiérem Vladimírem Špidlou. V posledních letech Verheugen především přednáší na univerzitách
a účastní se odborných konferencí.
FOTO | ARCHIV MAFRA A PROFIMEDIA

Vidíte velké rozdíly mezi dnešní Českou republikou a tou v květnu
2004, kdy jsme do EU vstupovali?
Vidím pokračující transformaci a hodně
velkých úspěchů. Kromě několika dráždivých událostí, které ale najdete v každém státě, máte stabilní politickou situaci. Vaše ekonomika je silná a roste, stejně tak i populace. Rodí se děti, nezaměstnanost se drží nízko. Mám z toho
všeho radost. Co se nejspíš nezměnilo,
je, jak já tomu říkám, typický český přístup: Vždy stateční, ale opatrní a současně ke všemu lehce skeptičtí.
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Miluju ale i vaše pivo a knedlíky
V rodinách jsou si někteří sourozenci bližší a někteří naopak méně. Kteří sourozenci v „evropské rodině“
jsou podle vás Česku nejblíže?
Záleží na úhlu pohledu. Obecně jsou si
nejbližší Česko a Slovensko. Vaše země
sdílí mnoho i se státy, které byly členy
takzvaného sovětského impéria. Navíc
má Česko výrazné podobnosti se zeměmi bývalého Rakouska-Uherska. Dále
jste definováni středoevropskou pozicí,
čímž máte silné vazby na všechny sousedy. Mám radost z toho, že Němci jsou
dnes v Česku největší menšina z unijních
zemí. Ukazuje to, že lidé z obou našich
států se stávají partnery a dokonce přáteli. Zajímavá je otázka jazykových znalostí nebo naopak bariér. V Německu se
říká, že bychom si ve střední a východní

„

Naprosto
odmítám
falešné rozlišování
a aroganci, že
postkomunistické státy
jsou v Evropské unii
členy druhé kategorie.
Evropě zlámali jazyk. Jako Němec absolutně nejsem schopen říct to vaše „tři sta
třicet tři“. Nemůžu! Obdivuji mnoho Čechů, kteří ovládají různé cizí jazyky včetně angličtiny a němčiny. A pozor, Češi
a další středo a východoevropské země
jsou mnohem lépe jazykově vybaveni
než Němci nebo Francouzi.

Jak se Česko před 15 lety vrátilo do Evropy
Pro Česko to byl jeden z nejdůležitějších okamžiků
moderních dějin. Před 15 lety, 1. května 2004, republika
vstoupila do Evropské unie a dokonala tak svůj návrat do
společenství, ze kterého jej na dlouhé desítky let předtím
vyrvala železná opona. „Teď evropský obr vylézá ze své
postýlky, rozhlíží se a bude se muset ujmout své globální
role v globálním světě. Nejsou staré a nové země EU.
Jsou pouze členské země Unie. Je pryč stará Evropa plná
nacionalismu, xenofobie, nenávisti a tisíců válek,“
oslavoval vstup tehdejší premiér Vladimír Špidla.
Oficiální žádost o vstup do Unie podalo Česko v lednu
1996, přístupová jednání začala o dva roky později.
Od roku 1999 až do
posledních chvil
provázel snahu Česka
Günter Verheugen, který byl pět let komisařem pro
rozšíření EU. Republika musela splnit řadu podmínek,
než v dubnu 2003 mohl v Aténách prezident Václav
Klaus a premiér Špidla podepsat smlouvu o přistoupení.
Následně ještě tento dokument ratifikovaly národní
parlamenty 15 starých členských zemí.

Jednou jste prohlásil, že staré členské státy vidí postkomunistické
země jako členy „druhé kategorie“.
A že říkají, že noví členové by měli
být zticha a jen poslouchat starší
a zkušenější. Je to pravda?
Jestli se dobře pamatuji, tak něco v tom
smyslu jednou prohlásil francouzský
prezident. Můj názor to ovšem nikdy nebyl a naprosto odmítám falešné rozlišování a aroganci, že postkomunistické
státy jsou v EU členy druhé kategorie.
Jak všichni víme, předsudky a mýty
mají dlouhou životnost, vrozená hloupost jen tak lehce nezemře. Poučování
je totiž někdy jednodušší než naslouchání a porozumění.

V roce 2004 proběhlo takzvané „východní rozšíření“. Novými členy
Unie se stalo Česko, Slovensko, Estonsko, Litva a Lotyšsko, dále Kypr,
Maďarsko, Malta, Polsko a Slovinsko. O tři roky později Bulharsko
a Rumunsko. Jak byste v porovnání
právě s těmito zeměmi ohodnotil
pozici dnešního Česka?
Nechci hodnotit žádnou zemi. „Východní rozšíření“ by nemělo smysl třeba bez
Polska nebo jakékoliv jiného státu, rozšíření bylo v zájmu nás všech. Proces integrace ale stále není dokončen, potřebujeme mír a spolupráci, naslouchání od Lisabonu po Vladivostok. Doufám, že Česká
republika bude vždy podporovat integra-

ci celého kontinentu. Nemohu říci, v čem
je dnes Česko nejlepší. Je lepší český
Smetana, nebo polský Chopin? Které
hlavní město je hezčí? Praha, či litevský
Vilnius? Každá země je jedinečná. Mě
osobně těší, že Česko navštěvuje mnoho
turistů, že české a německé pohraniční regiony blízce spolupracují, stejně jako ekonomika obou států jako takových. Vzhledem k naší německé minulosti je dnešní
česko-německé porozumění, blízké partnerství a přátelství velmi drahocenné.
Je Česko v rámci celé Unie v něčem
nejlepší či jedinečné?
Věřím, že čeští lidé mají otevřená srdce
k cizincům. Jsou velkorysí a pohostinní.
Dnes jste také imigrantskou zemí – zejména pro mladé lidi z Ukrajiny, Ruska nebo
Vietnamu, kterým dáváte práci. Česko je
domovem pro mnoho Němců, Angličanů
i Američanů. Osobně jsem vždy velmi
oceňoval váš upřímný a vyvážený pohled
na složité mezinárodní otázky. Všiml
jsem si, že Česko slaví 15 let od rozšíření,
přitom třeba má země to nedělá, ačkoliv
k oslavám má dobrý důvod – rozšířením
se hluboce změnila německá geopolitická situace a dnes sousedíme pouze s přáteli, což je velice luxusní pozice.
V čem jsme naopak nejhorší?
Na to by neměl odpovídat žádný cizinec. Věřím, že ani dva Češi by se na
správné odpovědi neshodli. Ani jako
Němec ve vztahu k mé zemi nemohu nijak odpovědět. Obecně jsem velice znepokojen znovuobjevujícím se nacionalismem a rasismem napříč Evropou.
Ale ať je jasno, žádný národ na evropském kontinentě není horší než jiný.
Pokračování na straně 6
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S Rentou z nemovitosti kolem světa
Manželé Ivana a Libor Kolečkovi se kdysi seznámili díky cestování, které bylo jejich koníčkem
a nakonec spojilo i jejich životy. Potom přišly děti, radosti i starosti s nimi spojené a na cestování
nebylo najednou dost času. Po odchodu do důchodu byli zase rádi, když s penězi jakžtakž vystačí
a pomalu se smiřovali s tím, že vysněnou cestu kolem světa nikdy nezrealizují.

Potom se z novin dozvěděli o Rentě z nemovitosti a vysvitla jim nová naděje. Samozřejmě měli určité obavy, protože nechtěli přijít o dům, ale Renta z nemovitosti je natolik
oslovila, že si domluvili schůzku se zástupcem společnosti
FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti jako jediná v České
republice poskytuje.
„Byli jsme ujištěni, že naše obavy jsou zcela zbytečné. Zůstaneme vlastníky domu a za našeho života nemusíme nic
splácet,“ říká paní Ivana.
„Jedinou nevýhodou je, že se o vybranou částku později sníží
hodnota dědictví,“ dodává pan Libor.
Manželé Kolečkovi se sešli se svým synem a všechno s ním
probrali. Ten s tím neměl žádný problém, protože už byl
dostatečně zajištěný. Naopak rodiče v jejich smělém plánu cesty kolem světa podpořil, protože sám rád cestuje.

Poté se manželé Kolečkovi domluvili se společností FINEMO.CZ na výplatě jednorázové částky, aby si mohli zakoupit letenky.
„Už se nemůžu dočkat, až uvidím všechny ty krásné země...
Francii, Kanadu, Mexiko, Kubu, Thajsko“, líčí nadšeně paní
Ivana.

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Vzpomněl byste si ještě na první
společná vyjednávání s Čechy?
Jistě, během prvních setkání bylo mou
hlavní starostí to, jak mě Češi – jako
Němce – přijmou. Obával jsem se, že
budu kvůli německé vině z minulosti muset čelit nedůvěře a rezervovanosti. To se
ale nestalo. Místo toho jsem byl českými
vyjednávači posuzován jako člověk.
A také jsem byl vítaný jako přítel.
Jaké hlavní problémy muselo Česko
vyřešit, než do Unie vstoupilo?
Česko mělo podobné problémy jako
ostatní transformující se země, tedy jak
z ničeho vybudovat fungující demokracii
se silným právem. Navíc se vše budovalo

s lidmi, kteří ještě nedávno žili v zemi za
úplně jiných podmínek. Ovšem vážným
problémem byla samozřejmě touha některých lidí po moci a korupce. Dodnes považuji za zázrak, že transformace postupovala celkem hladce. Je také třeba dodat, že ani u starých členů EU nebylo vše
perfektní – zachování práva a boj proti
korupci jsou výzvy v celé Unii. Někde se
s tím vyrovnávají lépe, jinde hůře.
Motto či heslo Evropské unie zní
„Jednotná v rozmanitosti“. Platí to
stále?
Ano, je to jediná cesta, jak může EU přežít. Lidé v Evropě nejsou stejnorodí, není
žádná jedinečná evropská identita, která
nahradí národní, náboženské nebo krajské identity a kultury. Síla evropské inteFOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

grace tkví ve sdílení určitých věcí přesto,
že národy jsou rozdílné. To je zpráva, kterou vysíláme do celého světa: Jsme
schopni pracovat společně, nehledě na
rozdílnou národnost a kulturu. Chceme
to tak dělat, protože jsme partneři. Přemostit rozmanitost a zároveň ji respektovat, to je společný politický závazek
a klíč pro veškerou lidskou spolupráci.
Jenže Británie z Unie odchází.
Co kdyby k podobnému kroku jednou směřovala i Česká republika?
Osobně vidím brexit jako velkou ztrátu
jak pro Unii, tak i pro Británii. Ztrátu politickou, ekonomickou i kulturní. S velkým respektem k oběma celkům, brexit
není o výhře na obou stranách, naopak,
vytvoří jen poražené. Stále chovám naději, že budeme schopni zformovat velmi blízké partnerství a možná, že lidé žijící v Anglii změní jednou názor. Nechci další podobné ztráty, jako případný
czexit. Pokud by se EU rozpadla, kdo
nás ochrání? NATO nenahradí politická, ekonomická a sociální evropská pouta, která vytváří právě Unie.
V Česku jste byl často, co na naší
zemi máte nejraději?
Nevím, kde začít. Nemohu to přesně popsat, protože je to jen pocit. Kdykoliv
k vám přijedu, cítím z lidí jakéhosi svobodného ducha. Poprvé jsem toto pocítil při první návštěvě ČSSR na začátku

FOTO | ARCHIV MAFRA

května 1968. Co mám ještě rád? Dobré
jídlo s českými přáteli, v pražské hospůdce si společně užít pivo a knedlíky.
Mám rád nádhernou architekturu Prahy
a pár skrytých míst, kde je možné cítit
ozvěnu minulých staletí.
Na závěr se krátce podívejme do budoucnosti. Měla by podle vás Česká
republika přijmout euro?
Přijetí eura vyžaduje splnění velmi
striktních pravidel. Je závislé na ekonomické situaci, aby tento krok vedl k prosperitě země a celého regionu. Rozhodnutí je hlavně na České republice, vy
musíte říci, že teď je ten pravý moment,
a zároveň oslovit země a instituce eurozóny, aby vynesly konečné rozhodnutí. Jak ale vidím, tak eurozóna na Česko
nijak s přijetím eura netlačí a nespěchá.

INZERCE

8 769 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 38 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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Slovanskou epopej fotil
dva roky. Jan W. Drnek
teď vydal dvanáctikilový
svazek, který se stal
nejdražší knihou české
historie. Na světové
rekordmany ale nemá.
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Knížka za 360.000 Kč

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Na českém knižním trhu vyšla dosud nejdražší kniha. Pokud byste si jí po
večerech rádi listovali, bude zapotřebí
sáhnout do kapsy pro pár set tisíc korun.
K nejdražšímu čtivu světa má ale pořád
ještě daleko. Dvanáctikilový ručně vázaný velkoformátový svazek s názvem
Epopej tvoří převážně fotografie slavného monumentálního cyklu Alfonse Muchy. Vychází v limitovaném počtu pouhých dvou set kusů. A jeho cena startuje
na částce 280 tisíc korun. Nejdražší kus
pak vyjde na 360 tisíc. Cena se odvíjí
od pořadového čísla knihy, přičemž
exemplář s číslem 1 byl zamluvený ještě před oficiálním křtem.
Fotograf Jan William Drnek, který se
specializuje na náročné techniky, chodil
s fotoaparátem po lešení kolem originálu
Slovanské epopeje dva roky a nasnímal
každý její detail. „Jednotlivé záběry ani

Vlevo výjimečná kniha, vpravo Jan
W. Drnek, jak fotí Muchovo dílo.

FOTO | JAN W. DRNEK

sám autor originálu nemohl vidět v takové kvalitě. Jedině díky nasvícení a speciální technice můžeme vidět v knize detaily díla tak jako ještě nikdo nikdy předtím,“ říká vnučka Alfonse Muchy, výtvarnice Jarmila Mucha Plocková. Ta také navrhla originální stříbrný pozlacený šperk
zdobený jantarem, jenž je součástí knihy.
Stovky tisíc za jedinou publikaci sice nejsou malé peníze, ale v porovnání s nejdražšími knihami světa jde o drobné.
Leicesterský rukopis z roku 1510,
jenž je dílem Leonarda da Vinciho, zachycuje jeho poznatky z různých vědních oborů, včetně nákresů. Dílo, které
je psané zrcadlově, vydražil před pěta-

dvaceti lety zakladatel Microsoftu Bill
Gates v přepočtu téměř za 700 milionů
korun. Je pravděpodobné, že dnes by
cena svazku byla ještě vyšší.

Vazba s měsíčními kameny
Další čtivo astronomické hodnoty představuje Guttenbergova Bible z roku
1455. Jde totiž o vůbec první dílo vytištěné knihtiskem. Po celém světě se dochovalo pouhých 48 kopií, přičemž většina z nich je ve výborném stavu. Jeden
z výtisků v minulosti vydražili zhruba
za 125 milionů korun.
První tištěný exemplář Canterbur-

ských povídek našel svého majitele za
neuvěřitelných 200 milionů korun. Středověké dílo z roku 1478, jehož autorem
je Geoffrey Chaucer se tak rovněž řadí
mezi nejdražší knihy světa.
Mezi historickými publikacemi se ale
ve skupině těch nejdražších vyjímá také
jedno současné dílo, a to z pera nejbohatší spisovatelky světa J. K. Rowlingové. A překvapivě nejde o Harryho Pottera. Její Bajky Barda Beedleho vyšly
před několika lety v luxusní, stříbrem a
měsíčními kameny zdobené kožené vazbě. Jeden ze sedmi ručně psaných originálů se prodal za čtyři miliony dolarů,
tedy za zhruba 92 milionů korun.

Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?

Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

Tady jsem doma.

www.reality.idnes.cz
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Před léčbou dítě raději vyfotili,
Odmítači očkování dnes
hrají se svými dětmi
ruskou ruletu. Buď má
nemoc nabito, nebo ne.
Jak to v Čechách a na
Moravě bylo v čase, kdy
se ještě neočkovalo?
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Dětská obrna, záškrt, tuberkulóza a
černý kašel. Dnes před běžnými infekčními nemocemi chrání očkování, ještě
před několika desítkami let děsily epidemie každou rodinu. Například na komplikace u spalniček umíraly před zavedením očkování ročně stovky dětí. Povinnou vakcinaci na tuto chorobu zavedlo
Československo jako první země na světě. Stalo se tak před 50 lety, roku 1969.
Hrůzu z nemocí dobře ilustruje příběh
z roku 1943. V zemi řádí tuberkulóza,
na kterou není
očkování

povinné. Některé vesnice v Čechách i na
Moravě jsou nemocí doslova promořené. Je rozhodnuto, že všechny děti se
musí vyšetřit, v autobusech i na korbách
náklaďáků míří do města na rentgen.
U koho se potvrdí nález, putuje do léčebny. Rodiče tehdy zažívali obrovská
muka, protože na tuberkulózu se často
umíralo. Běžná praxe byla, že před léčbou zavedli dítě k fotografovi, aby si rodina uchovala aspoň vzpomínku. Na
TBC se v Československu začalo povinně očkovat až v roce 1950, konec povinné vakcinace byl uzákoněn v roce 2010,
kdy byla tuberkulóza téměř vymýcena.
Jenže v zemi řádily i další nemoci, které děsily československý lid. Asi nejvíce
dětských úmrtí zapříčinily spalničky.
„V období před zavedením povinného
očkování dětí (před rokem 1969, pozn.
red.) patřilo toto mimořádně nakažlivé
onemocnění mezi nesmírně časté a také
velmi obávané infekce. Počet hlášených
případů dosahoval padesáti až osmdesáti
tisíc za rok a stovky dětí umíraly na spalničky a zejména na jejich komplikace,“
vysvětluje Rostislav Maďar, vedoucí
Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty
Ostravské univerzity. Smrtelnými komplikacemi
byly především zápaly plic nebo menin-

Počátky očkování sahají do roku 1796, tehdy proti neštovicím. Název vakcinace vychází z latinského slova vacca, tedy kráva.
FOTO | ARCHIV MAFRA
gitida čili zánět mozkových blan. Velmi
obávanou komplikací pak tzv. subakutní
sklerotizující panencefalitida – vzácný,
ale téměř pokaždé smrtelný následek
spalničkové nákazy, který se může projevit až po šesti letech od nakažení. Zprvu
jako nenápadné poruchy chování a koncentrace, které později vyústí v demenci.
Při epidemiích nejčastěji umíraly
nejmladší děti, tedy ty, které se nakazily
během prvního a druhého roku života.

Zajíkavý černý kašel
„Kdo jednou záchvat černého kašle viděl a slyšel, tak mu utkví v paměti, že ne-

Strach před vakcinací mají nejen děti. Rodiče váhají, zda
nechat očkovat své ratolesti. Odpíračky-biomatky na
internetových stránkách řeší, zda svobodně nenechávat
vakcinovat vůbec, nebo možná jen proti některým
nemocem. Proočkovanost populace tak stále klesá.
I proto se poslední dobou Evropou šíří spalničky.
INZERCE

moc podruhé okamžitě pozná,“ řekl
v roce 1879 Jan Eiselt, český průkopník
lékařské prevence. Narážel na onemocnění typické kokrhavým nádechem,
prudkými záchvaty kašle, krvavýma očima s podlitinami či zvracením. „Dávivý
kašel u nás kdysi býval velmi častou infekcí postihující hlavně děti předškolního věku. Ročně onemocněly i desítky tisíc dětí a mnohé z nich umíraly,“ říká
Rostislav Maďar. Například v roce 1925
bylo v ČSR skoro 1800 úmrtí na toto nakažlivé onemocnění, o rok později téměř tři tisíce, většinou dětí. V ČSR se začalo povinně očkovat roku 1958, ještě
čtyři roky předtím se objevilo přes třicet
tisíc případů. Ovšem šest let po zahájení
povinného očkování bylo hlášeno pouze
necelých sedm stovek nemocných. Dnes
je černý, dříve nazývaný zajíkavý, kašel
zase na vzestupu. Choroba našich předků se vrací. Nemocnost ale nedosahuje
tak závratných hodnot, jako kdysi před
očkováním. Nicméně je ročně diagnostikováno kolem tisícovky případů.

Česká republika
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aby rodiče měli aspoň památku
Loni onemocnělo v Bangladéši na záškrt přes tři tisíce dětí, třicet jich zemřelo. Událost, která dnešní Českou republiku zdravotně neohrozí a lidi ani nevzruší. Jenže přesně takové a ještě
horší epidemie záškrtu zažívali Češi ještě v 50. letech.
„V Československu se před
zavedením povinného očkování vyskytovaly až desítky tisíc případů onemocnění ročně, mnoho dětí na záškrt umíralo,“ podotýká Maďar.

Zhoubný záškrt
zabíjel stovky dětí
Nemoc se projevuje podobně jako těžká
angína a při špatném léčení, což se často dělo, může propuknout v tzv. zhoubný záškrt. Teplota nemocného se vyhoupne i na 40 stupňů, ústy těžce dýchá
a podčelistní uzliny dosahují velikosti
ořechu. Krk může zduřet tak, až má obvod stejný jako hlava – takovému projevu se říká caesarský krk.
Nemoc se může rozvinout i v záškrtovou obrnu nebo problémy se srdcem či v
INZERCE

Při povinné vakcinaci šlo o „masovou“ záležitost. Například proti obrně
byla v 50. letech očkována celá dětská populace. FOTO | MAFRA
zánět ledvin. Nejhorší rok na území dnešního Česka byl 1894. Tehdy onemocnělo
více než 16 tisíc lidí, přes 6 tisíc jich nepřežilo. Ještě víc však kosila české a moravské obyvatelstvo vůbec nejhorší epidemie záškrtu v novodobé historii propuknuvší ještě 20 let předtím. Povinná vakcinace na záškrt se objevila velmi brzy.
„Ze současných očkování má v naší re-

publice nejdelší tradici. V omezeném rozsahu se začalo očkovat již před druhou
světovou válkou, od roku 1947 se stalo
povinným,“ doplňuje Rostislav Maďar.

Obrna přišla s Němci
Rok 1939 nebyl tragický jen kvůli nacistické okupaci, po příchodu fašistických

vojsk se republikou začala ještě šířit obrna. Byla to vůbec první zdokumentovaná
epidemie na českém území. Boj byl naštěstí úspěšný. Další epidemie se objevila ještě tři roky po válce, kdy onemocněly asi dva tisíce dětí, stejně jako v roce
1953. Pokud vir napadl centrální nervovou soustavu a byl zasažený dýchací či
polykací reflex, pak i na obrnu se umíralo. Mnoho lidí a hlavně dětí skončilo kvůli postižení svalů s pokroucenými a ochrnutými končetinami. Další očekávanou
epidemii zastavili českoslovenští lékaři.
„V mimořádně záslužné a úspěšné
kampani byla tehdy naočkována celá
dětská populace do 15 let věku a efekt
vakcinace byl skutečně výborný. Onemocnění vymizelo prakticky okamžitě
a od té doby na našem území už nejsou
hlášeny žádné případy dětské přenosné
obrny. Byli jsme zcela jistě jedním
z prvních států na světě, kde paralytická
poliomyelitida (obrna, pozn. red.) byla
eliminována,“ chválí tehdejší akci lékařů Maďar. Poslední epidemie obrny v
Evropě je hlášena z Nizozemska z let
1992 až 1993. Tam tehdy onemocnělo
kolem sedmdesáti osob, které patřily do
skupiny odmítačů očkování.
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Dovolená jako od Hitchcocka
Slavný režisér hororů Alfred Hitchcock by se zaradoval. Mnohé lidi přestávají bavit
klasické dovolené u moře a za památkami, ale dávají přednost výletům na místa
tajemná až hrůzostrašná. Takovým je například strašidelný dům v Kalifornii nebo
kavkazská vesnička plná obřích hrobek.

FOTO: Profimedia, Wikipedia, whaleyhouse.org

HORU KŘÍŽŮ NEZNIČILY
ANI BULDOZERY

OSTROV JEN NA ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ
Čekárna na smrt – tak se svého času přezdívalo nenápadnému ostrůvku Poveglia, jenž patří k romantickým italským Benátkám. V minulosti, během morových epidemií, totiž Poveglia sloužila jako karanténa pro
nemocné a zároveň také coby masový hrob obětí smrtící nemoci. Moru zde podlehlo až 100 tisíc lidí. Rybářům se údajně jejich části zamotávaly do sítí. Ve 20. století zde fungoval ústav pro duševně choré s velmi
pochybnou pověstí. Na pacientech se zde měly provádět nelidské pokusy a podstupovali také lobotomii. Vstup sem je přísně zakázaný, avšak se zvláštním povolením se sem ročně několik zvědavců dostane.
Od roku 2014 se vláda snaží prodat nemovitosti na ostrově. Je možné, že nový majitel založí na hororové
historii místa nový byznys.

Národní poutní místo všech Litevců,
které v roce 1993 navštívil dokonce
i papež Jan Pavel II., připomíná spíše
hororovou kulisu. Takzvanou Horu
křížů, kterou tvoří dvě vyvýšeniny,
pokrývají desetitisíce křížů všech možných velikostí i materiálů. Hora se jimi
zaplňuje už přes 150 let. Některé z křížů
jsou zde například na památku lidí
deportovaných do sibiřských gulagů.
Rusové se litevské poutní místo snažili
za bolševické nadvlády několikrát zničit. V roce 1961 srovnali místo se zemí
buldozery, ovšem zanedlouho stály
na místě kříže nové. Někteří lidé zde
dodnes cítí zvláštní druhy energie.
energie
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Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

ZA DUCHY DO DOMU WHALEYŮ
Jedním z nejproslulejších strašidelných domů ve Spojených státech je dům
rodiny Whaleyů v kalifornském San Diegu. Ten je veřejnosti otevřený už
od 60. let. Za 13 dolarů, tedy přibližně za 300 korun, si zde zájemci mohou
vychutnat chvíle hrůzy ve dne, ale i během speciálních nočních prohlídek.
Při nich se občas návštěvníkům podaří spatřit zdejší lákadlo – zřetelné postavy duchů rodiny Whaleyů, která se sem přistěhovala na konci 19. století. Už
jejím členům se ale u domu zjevoval oběšený muž. Nadpřirozené jevy vídají
především děti.

VESNICE MRTVÝCH JE PLNÁ HROBEK
Svahy kavkazské hory Raminirah v Severní Osetii skýtají místo, kterému by
se pověrčiví lidé měli raději vyhýbat. Dargavs neboli město mrtvých totiž
provází pověst, že kdo sem vkročí, ten
živý neodejde. Na první pohled připomíná 90 kamenných hrobek různých
velikostí malebná obydlí. V podstatě
ale tvoří jakousi vesničku zesnulých,
přičemž každé stavení ukrývá ostatky
jedné rodiny. Turisté mířící k nekropoli musí zdolat strmý náročný terén,
podívaná ale stojí za to.
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Hemofilie. Prokletí, které se dědí
Pokud člověk trpí závažným onemocněním, nemá
obvykle potřebu svěřovat se se svou diagnózou
širšímu okolí. Lidi, jež trpí vzácnou hemofilií, by
ale taková touha po soukromí mohla stát život.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Přibližně tisícovka Čechů, z nichž
je 200 dětí, se potýká se vzácným dědičným onemocněním, pro které je příznačná významná porucha srážlivosti krve.
Kvůli ní může hemofiliky životně ohrožovat například krvácení v důsledku úrazu, s nímž by si organismus zdravého
člověka bez větších problémů poradil.
Naprosto klíčové je v takových situacích rychlé podání srážecího faktoru,
bez jehož pravidelného užívání se hemofilici neobejdou, a následný neodkladný
převoz do hematologického centra.
Trend posledních 10 až 20 let ve vyspělých zemích je tedy jasný – zásadní
je identifikovat pacienty na první po-

hled. A to díky speciální sadě pomůcek,
obsahující například rozlišovací náramek, na němž je uvedený typ krvácivého onemocnění a telefon na hemofilické centrum.
„Velmi často se ale odehrává krvácení bez jakéhokoli vyvolávacího faktoru.
A to například krvácení do kloubů. Každé toto krvácení se počítá. Po několika
letech jsou totiž patrné změny na kloubech,“ říká Ester Zápotocká z Kliniky
dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol s tím, že dříve pacienti s hemofilií často končili na invalidním vozíku.

Šance na delší život
Většina hemofiliků si musí pravidelně
aplikovat srážecí faktor do žíly dvakrát
až třikrát týdně, děti nevyjímaje. Díky
moderní léčbě se ale dnešní pacienti doží-

I drobné poranění může člověku
s diagnózou hemofilie ohrozit život.
FOTO | SHUTTERSTOCK
vají srovnatelného věku jako lidé bez
této diagnózy. „To je ostatně nové téma,
učíme se poznávat potíže stárnoucích hemofiliků. Dříve se tak vysokého věku
jako dnes nedožívali,“ vysvětluje Zápotocká s tím, že výraznějšími potížemi –
zejména pokud jde o opotřebení kloubů,
trpí hlavně pacienti, kteří se narodili před
rokem 1990. Základem je, že dnešní léčba snižuje už samotné riziko krvácení,
což je pro hemofiliky to nejdůležitější.

Mužská nemoc
Hemofilie se vyskytuje prakticky pouze
u mužů. Ženy v sobě genovou poruchu sice
nosí, ale v naprosté většině případů se
u nich nijak neprojevuje. Problém nastává
v případě, kdy žena porodí syna. Existuje
totiž 50procentní pravděpodobnost, že
bude trpět hemofilií. „Je to celoživotní boj
s pocitem, že předáváte svému dítěti něco,
kvůli čemu je nemocné,“ popisuje Kateřina
Altmanová, v jejíž rodině se hemofilie
předává už od 19. století. Se svým dnes již
dospělým synem v současnosti přednáší
o hemofilii na školách.

INZERCE

Ať vám
neutečou!

Poštovní půjčky

Jsou teď ještě výhodnější!
Sazby se jim totiž snížily a začínají na 4,9 % p.a.

Vzorový příklad:
Poštovní půjčka ve výši 100 000 Kč se splatností 5 let:
RPSN 10,4 %, pevná úroková sazba 9,9 % p. a., měsíční
splátka 2 120 Kč, celkem k úhradě 127 200 Kč.
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Poskytovatelem úvěru je ČSOB.

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

05/19 Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Jako odměnu za sjednání navíc získáte
skládací nákupní košík.
Více na www.postovnisporitelna.cz/postovni-pujcka.
Akce platí do 31. května 2019.
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Knižní tipy

INZERCE

Reforma EU
není možná
Turistická odysea
Mücke Pavel – Krátká Lenka (eds.)
Kniha představuje zásadní posun v bádání
o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu.
Vedle tendencí politiky
na tomto poli představuje v jednotlivých
studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové
rekreace, turistická hnutí, chatařství i cizinecký cestovní ruch.
Nakladatelství Karolinum
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Malé sladké lži
Caz Frearová

Cat Kinsellová bývala
tatínkova holčička až
do dne, kdy svého otce
přistihla, jak flirtuje se
17letou Maryanne ze
sousedství. Když pár
dní nato Maryanne
beze stopy zmizí, Catin otec zapírá, že by
ji znal. Od té doby se Cat tím tajemstvím
užírá a jejich vztah tahle malá sladká lež
navždy poznamená. K zážitku se nečekaně vrátí, když se stane detektivkou.
Nakladatelství GRADA

Černobyl
Serhii Plokhy

O Černobylu komplexně a bez cenzury. Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o největší nukleární katastrofě naší
doby. Nedokonalý reaktor, chyby obsluhy, exploze a radioaktivní zamoření značné části Evropy. Autor vás seznámí s genezí sovětského jaderného výzkumu, konstrukcí
dvou hlavních typů reaktorů užívaných
v SSSR, s jejich přednostmi i chybami.
Nakladatelství JOTA

Poslední kapitán
Francis Scott Fitzgerald
Rafinovaný, napínavý
román lásky a intrik ze
zlatých časů Hollywoodu. Osobnost mladého a mimořádně schopného filmového producenta, jenž tuší blížící se
tragédii, ale dokáže skrývat obavy, se na
nejpůsobivějších místech snad vzpírá autorovým prvotním záměrům. Hrdinové románu podléhají nejistotě, zmatkům – a pak
v nich k vlastní škodě vášnivě setrvávají.
Nakladatelství LEDA

Veřejná nabídka investice pro občany:

Dluhopisy e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou naleznete na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo telefonicky na tel.: 515 555 555
e-Finance, a.s. | 18 let zkušeností s investicemi do nemovitostí | www.e-finance.eu

Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ E-FINANCE VÁM NABÍZÍME:

Bratislavská 52, Brno
Tel. 515 555 500
www.efihotel.cz

•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, fitness a bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Cena již od 1 112 Kč/noc pro dvě osoby, při objednání ubytování na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4

GRILOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Grilovačka s asijským šmrncem
První jarní grilování je sice možné odbýt klasikou, tedy
flákotou masa doplněnou zeleninou, ale také můžete
celé menu povýšit a zabrousit třeba do asijské kuchyně.
5plus2
■ V KUCHYNI

Kuřecí saté na grilu
Potřebujeme: 400 g kuřecích prsou, 3 lžíce sójové
omáčky, 1 lžíci oleje, 1/2 ks cibule, chilli papričku,
150 g arašídového másla, 2 lžíce bílého vína nebo saké,
150 ml kokosového mléka, 5 lžic sladké sójové omáčky,
2 lžičky kokosového mléka, jarní cibulku.
Postup: Nařežeme kuřecí maso na 8 stejně velkých
kousků po zhruba 50 gramech a napíchneme je
na špíz. Potřeme sójovou omáčkou a necháme
zhruba 15 minut v ledničce odpočívat.
Připravíme si arašídovou omáčku: Nakrájíme
cibuli a chilli, obojí orestujeme v hrnci na oleji.
Poté do hrnce přidáme arašídové máslo, bílé
víno nebo saké, kokosové mléko a sladkou
sójovku a přivedeme k varu. Jakmile směs začne
vřít, stáhneme hrnec z plotny. Maso na špízu
ogrilujeme z obou stran nebo osmažíme na pánvi.
Hotové maso naservírujeme na talíře a přelijeme
trochou kokosového mléka. Přidáme omáčku
a ozdobíme cibulkou. Šéfkuchař Roman Dolejš
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Jídlo je

vášeň
A grilování je jeden velký žár, zapalte se
s námi pro každodenní kvalitu. Ať už jde
o maso, ryby nebo třeba pečené
brambory – v Kauﬂandu vás čeká
nepřeberný výběr na váš gril. A cena?
Zůstává vždy nízká.
Více na kauﬂand.cz/jidlo

Grilovaná hovězí svíčková, teriyaki glazé,
sójové boby, salát z čínského zelí a hlíva
Na 4 porce potřebujeme: teriyaki omáčka - 100 g cukru, 200 ml sójové omáčky,
100 ml kuřecího vývaru, 3 lžíce rýžového octa, 150 ml mirinu (rýžové víno),
1 ks oloupaného zázvoru, 2 stroužky česneku, 1 svazek jarní cibulky, 2 lžíce
namočeného solamylu. Hovězí svíčková - 600 g očištěné hovězí svíčkové,
4 ks čínského zelí, 2 ks hlívy ústřičné, 2 hrsti sójových bobů, 1 svazek tymiánu.
Postup: V rendlíku si rozpustíme krystal cukr v lehce tmavý karamel, který podlijeme
sójovou omáčkou, kuřecím vývarem, rýžovým octem a rýžovým vínem. Do takto
připraveného základu přidáme překrájené kousky čerstvého zázvoru, celé stroužky
česneku, překrájenou jarní cibuli a řapíkatý celer. Základ pomalu přivedeme k varu
a vaříme při mírném ohni 30 minut. Poté základ zahustíme předem namočeným
solamylem. Zahuštěnou teriyaki omáčku přecedíme přes jemný cedník.
Hovězí svíčkovou vcelku opepříme a posypeme překrájenými snítky tymiánu. Vložíme
na předem rozpálený gril. Hovězí svíčkovou grilujeme z obou stran 3 minuty. Poté
dopékáme na kraji grilu 15 minut. V průběhu dopékání potíráme hovězí svíčkovou
předem připravenou teriyaki omáčkou. Po dopečení necháme hovězí svíčkovou
odpočinout 10 minut. Ihned servírujeme. V průběhu grilování přidáváme
na gril překrájené čínské zelí a hlívu ústřočnou grilujeme z obou stran do zlatova.
V průběhu grilování pokapeme olivovým olejem.
Servírování: Grilovanou hovězí svíčkovou před servírováním nakrájíme na tenké
plátky, které přelíváme teriyaki omáčkou. Jako přílohu přidáme grilované čínské zelí
a hlívu ústřičnou. Celý pokrm doplníme čerstvými sójovými boby.
Zdroj receptu: Lidovky.cz
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EXTRA
PORCE
FOTBALU
DO FINÁLE
M
S BONUSE
1000 Kč

Liga táhne. Fandů přišlo
nejvíc za dvě desetiletí
Základní část Fortuna ligy je po víkendu minulostí.
Novinková nadstavbová část začíná už v sobotu.
Nabídne včetně baráže porci dalších 41 zápasů.
ČR | Ligového fotbalu si čeští fanoušci
letos užijí jako ještě nikdy dřív.
Po 30 kolech základní části se týmy podle postavení v tabulce rozdělily na tři
skupiny, které nyní čekají další boje.
O titul, evropské poháry i o záchranu.
Ovšem už základní část Fortuna ligy nebývale táhla, jak dokládají statistiky.

Návštěvnost
Základní část ligy vidělo nejvíce diváků za posledních 19 let. Uplynulých
30 kol navštívilo dohromady 1 333 053
lidí, což dělá průměr 5554 na utkání.
Více fanoušků chodilo na nejvyšší soutěž naposledy v ročníku 1999/2000,
kdy byla průměrná návštěvnost
5972 diváků. Nejvíce diváků stejně jako v minulé sezoně vidělo domácí
duely vedoucího týmu tabulky Slavie,
průměrná návštěva na jedno utkání
v Edenu stoupla na 13 051 lidí.

Individuální rekordy
Nejlepším střelcem ligy se s velkým
náskokem stal kanonýr Mladé Boleslavi
Nikolaj Komličenko, na jehož 24 přesných tref nikdo neměl. Druhý v pořadí –
Jean-David Beauguel z Plzně se trefil
14krát, jablonecký Martin Doležal
13krát. Nejvíce gólových asistencí zaznamenal slávisla Hušbauer. Mezi třemi tyčemi byl nejúspěšnější Hušbauerův spoluhráč Ondřej Kolář, jež vychytal 13 čistých kont. Na druhém místě pořadí je
Vlastimil Hrubý z Jablonce (12) a olo-
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Fotbal

Liga ve stínu tragédie. V Turecku zahynul při autonehodě reprezentant a
bývalý hráč Sparty či Liberce Josef
Šural. V sobotu za něj budou u Nisy
držet minutu ticha.
FOTO | SPARTA
moucký Miloš Buchta (11). Jednoznačně
nejtrestanějším hráčem sezony byl sparťanský záložník Kanga, který si ve 20 odehraných zápasech stačil vykoledovat
12 žlutých a jednu červenou. Druhý v pořadí Roman Potočný z Liberce měl sice
jen o jednu žlutou méně (červenou nedostal), ovšem ten nastoupil v 27 utkáních.

Týmová produktivita
Nejlépe seřízená mířidla měli fotbalisté
Slavie, nasázeli 72 branek, což je zdaleka nejvíc ze všech. Jablonec zaznamenal 53 přesných tref, Sparta s Boleslaví
52, Plzeň 47. Nejméně radosti si užili fanoušci Bohemians (29) a Dukly (25).
Naopak v tabulce předposlední Karviné
to v útoku šlapalo, s 29 góly jí patří ve
střelecké tabulce sedmá příčka. (mb)

Nadstavbová část
Fortuna ligy
Skupina o titul
1. kolo
Sparta - Ostrava (SO 4. 5., 17:30)
Liberec - Slavia (SO 4. 5., 20:00)
Plzeň - Jablonec (NE 5. 5., 18:00)
2. kolo
Jablonec - Ostrava (SO 11. 5., 17:30)
Sparta - Liberec (SO 11. 5., 20:00)
Slavia - Plzeň (NE 12. 5., 18:00)
3. kolo
Ostrava - Liberec (ÚT 14. 5., 20:00)
Plzeň - Sparta (ST 15. 5., 17:30)
Slavia - Jablonec (ST 5. 5., 20:00)
4. kolo
Ostrava - Slavia, Liberec - Plzeň,
Sparta - Jablonec (vše NE 19. 5., 15:00)
5. kolo
Plzeň - Ostrava, Slavia - Sparta,
Jablonec - Liberec (vše NE 26. 5., 15:00)
Skupina o Evropu
Semifinále - 1. zápas: Teplice - Boleslav,
Zlín - Olomouc (oba PÁ 3. 5., 18:00)
Semifinále - 2. zápas: Boleslav - Teplice,
Olomouc - Zlín (oba NE 12. 5., 15:00)
Skupina o záchranu
1. kolo: Dukla - Bohemians (PÁ 3. 5., 18:00),
Slovácko - Příbram (NE 5. 5., 15:30),
Opava - Karviná (NE 5. 5., 15:30)
2. kolo: Příbram - Karviná,
Opava - Dukla, Bohemians - Slovácko
(vše SO 11. 5., 15:00)
3. kolo: Karviná - Dukla,
Bohemians - Příbram, Slovácko - Opava
(vše ÚT 14. 5., 17:30)
4. kolo: Karviná - Bohemians,
Dukla - Slovácko, Opava - Příbram
(vše SO 18. 5., 17:00)
5. kolo: Slovácko - Karviná,
Bohemians - Opava, Příbram - Dukla
(vše SO 25. 5., 17:00)

www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 4. května 2019
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Show Toma a Jerryho II (7) 8.20
O Červené karkulce 9.15 The Voice Česko
Slovensko 11.15 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Výměna manželek 15.15 Už
jsme doma? 17.00 Hrabě Monte Christo 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Marvel Superhrdinové 6.45 My Little
Pony III (9) 7.15 M.A.S.H (253) 7.45 M.A.S.H
(254) 8.15 M.A.S.H (255) 8.50 Autosalon
10.00 Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45
Máme rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má
talent 14.55 Kam čert nemůže. Filmová
komedie (ČR, 1959). Hrají M. Horníček,
J. Hlaváčová, V. Brodský 16.45 Smích se lepí
na paty. Komedie (ČR, 1986). Hrají V. Brodský,
J. Kemr, J. Bohdalová, P. Čepek a další 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

9.40 Pevnost Boyard (10) 12.05 Re-play 12.40
COOL e-sport 13.10 Futurama III (7) 13.40
Simpsonovi XXIX (14, 15) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi XXIX (16, 17) 15.35 Futurama III (8)
15.55 COOLfeed 16.05 Válka mozků 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXIX (18, 19) 18.55
Simpsonovi XXIX (20) 19.30 Simpsonovi XXIX (21)
19.50 COOLfeed 20.00 Tučňáci z Madagaskaru
22.00 Pot a krev 0.35 Akta X XI (4)

20.00 Manéž Bolka Polívky – klaun
slaví 70
21.10 Vražda v Orient expresu
Detektivka (VB, 1974).
Hrají A. Finney, L. Bacallová,
I. Bergmanová, J. Bissetová,
M. York a další. Režie
S. Lumet
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 V Bruggách
Krimikomedie (VB/USA, 2008).
Hrají C. Farrell, B. Gleeson,
R. Fiennes, C. Poésyová a další.
Režie M. McDonagh
1.00 Banánové rybičky
1.30 Na forbíně TM
2.10 Zahrada je hra
2.35 Sama doma
4.05 Malá farma
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Sýrové soirée
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.00 Noviny 6.35 Policisté v akci

7.30 Policisté v akci 8.35 Na chalupě 9.35 Nové
bydlení 10.50 V sedmém nebi 12.40 Třetí patro
(3/6) 14.10 Policisté v akci 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2 18.15
Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Osvobozeni Prahy (2/2) 21.55 Nikdo
není dokonalý 23.25 Nikdo není dokonalý

NEDĚLE 6.10 Noviny 6.45 Soudní síň 7.50
Soudní síň – cz 8.45 Nové bydlení 2 9.50 Nová
zahrada 10.45 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.25 Nikdo není dokonalý 13.15 Osvobozeni Prahy
(2/2) 14.55 Jeden z nich je vrah 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.50 Všechno, co mám rád
23.50 Všechno, co má Ander rád 0.25 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 9.40 Soudní

síň – cz 10.40 Policisté v akci 11.45 Dr. Stefan Frank
(71) 12.55 Aféry 2 13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 17.00 Policisté v akci 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jeden z nich je vrah 22.10 Policisté v akci 23.05
Policisté v akci 0.00 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
7.30 Florijánkovo štěstí 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi III (4/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Blankytná pohádka 14.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 15.25 Slasti Otce vlasti
17.10 Hercule Poirot 18.00 Ferdinandovy
zahrady II 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

MLČENÍ

ÚTERÝ 20:15

Příběh dvou katolických misionářů,
kteří se v polovině 17. století vydají
na japonské ostrovy, aby našli svého
učitele (Liam Neeson).

20.20 Jurský svět
Akční sci-fi film (USA, 2015)
22.40 Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)
0.10 50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004)
1.55 Volejte Novu
2.25 Holky pod zámkem III
3.20 Krok za krokem VI (6)

ÚTERÝ 10.45 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan

Frank (72) 12.50 Aféry 2 13.45 Aféry 2 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (32, 33/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

STŘEDA 10.05 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (73) 13.05 Medicopter 117
(32, 33/82) 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz
17.05 Policisté v akci 18.05 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.50 Nikdo není dokonalý 23.30 Policisté v akci
ČTVRTEK 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr.

Stefan Frank (74) 12.55 Aféry 2 13.45 Aféry 2
14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (34, 35)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 11.05 Policisté v akci 12.05 Dr. Stefan

Frank (75) 13.05 Medicopter 117 (34, 35/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Policisté v akci
18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Třetí patro (4/6) 21.50 Policisté v akci 22.50 Policisté
v akci 23.50 Nová zahrada 0.50 Dr. Stefan Frank

20.15 Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl a další. Režie J. Vejdělek
22.55 Mezi náhrobními kameny
Krimithriller (USA, 2014). Matt
Scudder je bývalý newyorský
policista a vyléčený alkoholik,
který pracuje jako soukromý
detektiv bez licence pro ty, kdo
z jakýchkoliv důvodů nemůžou
jít za policií. Hrají L. Neeson,
D. Stevens, D. Harbour a další.
Režie S. Frank
1.20 Růžový panter
Komedie (VB/USA, 1964).
Hrají P. Sellers, C. Cardinaleová,
D. Niven a další. Režie
B. Edwards
3.45 Vraždy v Midsomeru X
Smrt na gilotině. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, R. Hope a další

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Top
Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.50
Filmové novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30

Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl

10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.00 Jako vejce vejci 8.15 Mentalista V (21, 22)
10.00 Mistr iluze (6, 7), miniseriál (USA, 2018)
12.20 Tři uprchlíci, komedie (USA, 1989) 14.10
Eldorádo, animovaný film (USA, 2000) 15.55
Gremlins, hororová komedie (USA, 1984) 17.50
Zachraňte Willyho, dobrodružný film (USA/Fr.,
1993) 20.00 Collateral Beauty: Druhá šance,
drama (USA, 2016) 21.55 Týpci a zbraně, komedie
(USA, 2016) 0.05 Bláznivá dovolená

Prima Max
7.55 My Little Pony III (8) 8.20 Ninjago VIII (10)
8.50 Velké zprávy 10.15 Pekelná kuchyně XV (1, 2)
12.05 Dívka na koštěti, filmová komedie (ČR, 1971)
13.45 Luisa a Lotka, rodinný film (N, 2017) 15.45
Noc a zmatek, krimifilm (Fr., 1958) 17.45 Agent
Cody Banks, dobrodružný film (USA/Kan., 2003)
20.00 Tohle je válka!, romantický film (USA, 2012)
22.10 Zabijácká hora, sci-fi thriller (USA, 2011) 0.05
Pot a krev, akční film (USA, 2013)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 5. května 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.35
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15
21.45
22.19
22.20
23.30
0.20
1.00

Zajímavosti z regionů 6.25 O hloupé
ženě. Pohádka (ČR, 1968) 6.35
O zatoulané princezně. Pohádka (ČR,
1988) 8.10 Úsměvy Vladimíra Drhy
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Cukrárna (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O malíři Adamovi
Černovláska
Ať žijí duchové!
Zlatí úhoři
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Živé terče (2/3)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Reportérka (2)
Taggart
Banánové rybičky
Na forbíně TM

NOVA
6.00
6.10
6.35
7.00
7.20
7.45
8.05
9.20
11.30
13.15
15.35
17.35
19.30
20.20
22.20
22.45
1.10
2.40
3.25

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola III (9)
Tlapková patrola III (10)
Looney Tunes: Nové příběhy (4)
Looney Tunes: Nové příběhy (5)
Show Toma a Jerryho II (8)
Stolečku, prostři se!
Pohádka (N, 2008)
Poslední píseň
Romantické drama (USA, 2010)
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978)
Jurský svět
Akční sci-fi film (USA, 2015)
Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
8MM
Thriller (USA/N, 1999)
Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
DO-RE-MI
Krok za krokem VI (7)

Prima
6.10
6.40
7.10
7.25
7.50
9.10
9.40
11.00
11.55
12.50
13.35
14.20
16.10
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
0.20
0.50
2.00

Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení!
My Little Pony III (10)
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (1)
Svět ve válce (8)
Prima ZOOM Svět
Mordparta (2)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977)
Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (4)
Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Sport Star
Zločin
Krimifilm (Fr., 1993)
Bikesalon
Svět ve válce (8)
Vraždy v Midsomeru X

Nova Cinema
5.45 Zachraňte Willyho 7.45 Neuvěřitelné příběhy
8.15 Neuvěřitelné příběhy 8.40 Gremlins 11.15 50x
a stále poprvé 13.00 Collateral Beauty: Druhá
šance 14.50 Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17)
17.30 Hrabě Monte Christo 20.00 Počátek, akční
sci-fi thriller (USA/VB, 2010) 22.55 Nenarození,
horor (USA, 2009) 0.30 Zakázané uvolnění

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (1) 12.15 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama III (8) 13.40
Simpsonovi XXIX (18, 19) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi XXIX (20, 21) 15.35 Futurama III (9) 15.55
COOLfeed 16.05 Tučňáci z Madagaskaru 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi (1-4) 19.50 Úplně debilní
zprávy 20.00 Divergence 22.55 American Horror
Story: Roanoke (1) 23.55 X-Men: Nová generace (5)

Prima Max
7.45 My Little Pony III (9) 8.10 Marvel Superhrdinové 8.40 Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně
XV (2, 3) 11.50 Kam čert nemůže 13.35 Agent Cody
Banks 15.50 Tohle je válka!, romantický film (USA,
2012) 17.55 Proč kočka není pes?, romantická
komedie (USA, 1996) 20.00 Nádherné bytosti,
fantasy film (USA, 2013) 22.45 Mezi náhrobními
kameny, krimithriller (USA, 2014)

pondělí 6. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (4/8) 9.45
168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.05 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
0.00 AZ-kvíz
0.25 Bolkoviny

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.05
1.35
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3670)
Specialisté (23)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (445)
Mentalista VI (1, 2)
Kriminálka Miami IX (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3671)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (78)
Specialisté (24)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Beze stopy II (5)
Mentalista VI (1, 2)
Krok za krokem VI (8)
Technická pauza
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.25
2.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (1)
My Little Pony III (11)
M.A.S.H (1)
M.A.S.H (2)
M.A.S.H (3)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vůně vanilky
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (8)
Doktor z hor:
Nové příběhy VI (7)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (174)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (7)

6.05 Eldorádo 7.45 Tři uprchlíci 9.30 Collateral
Beauty: Druhá šance 11.20 Teleshopping 11.50
Horská dráha 14.10 Teleshopping 14.40 Poslední
píseň 16.40 Už jsme doma? 18.20 Gravitace, sci-fi
thriller (USA/VB, 2013) 20.00 Varianova válka,
válečné drama (USA/VB, 2000) 22.30 Cela, horor
(USA, 2000) 0.30 Nenarození, horor (USA, 2009)

Prima cool
12.30 COOLfeed 12.40 Simpsonovi (3, 4) 13.40
Sport Star 14.30 Re-play 15.05 Futurama III (10)
15.25 COOLfeed 15.30 Americký chopper (6)
16.30 Top Gear XXII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (14) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (14) 21.15 Teorie velkého třesku IX (4, 5) 22.05
Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
7.10 My Little Pony III (10) 7.35 Marvel Superhrdinové – Avengers: Sjednocení! 8.05 Velké zprávy
9.25 Pekelná kuchyně XV (3, 4) 11.20 Luisa a Lotka
13.20 Proč kočka není pes? 15.25 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 18.10 Láska na
vlnách, romantický film (USA, 2017) 20.00 Díky za
vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018) 23.05
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

úterý 7. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Slasti Otce vlasti. Komedie
(ČR, 1969) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Miluji Tě
Komedie (ČR, 1978)
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
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 Tmavomodrý svět
Válečný film
(ČR/VB/N/Dán., 2001)
21.50 Columbo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Taggart
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.15
16.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.30
0.20
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3671)
Specialisté (78)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (446)
Mentalista VI (3, 4)
Kriminálka Miami IX (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3672)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (895)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Beze stopy II (6)
Mentalista VI (3, 4)
Kriminálka Miami IX (6)
Střepiny
Co na to Češi

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.30
0.30
1.30
2.35
3.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (2)
My Little Pony III (12)
M.A.S.H (3)
M.A.S.H (4)
M.A.S.H (5)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kandidáti na lásku
Romantické drama (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (65)
Mordparta (3)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
Prostřeno!

5.20 Gremlins 7.15 Mentalista VI (1, 2) 9.00 Už jsme
doma? 11.15 Gravitace 13.25 Hrabě Monte Christo
15.55 Varianova válka, válečné drama (USA/VB,
2000) 18.15 Šest medvědů s Cibulkou, komedie
(ČR, 1972) 20.00 Těžká váha, drama (USA, 2005)
22.40 Clevelandský únos, drama (USA, 2015) 0.25
Počátek, akční sci-fi thriller (USA/VB, 2010)

Prima cool
13.40 Simpsonovi (7, 8) 14.40 Teorie velkého třesku
IX (4, 5) 15.30 Futurama III (11) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (7) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi (9-12) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (6) 21.20 Teorie velkého třesku IX (6, 7) 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper (7) 0.15 Partička

Prima Max
6.50 My Little Pony III (11) 7.15 Ninjago X (1) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (4, 5) 10.55
Agent Cody Banks 13.10 Láska na vlnách 15.05
Díky za vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018)
18.10 Zrazená, thriller (USA, 2013) 20.00
Grandhotel Budapešť, komedie (USA, 2015) 22.10
Jump street 21, akční komedie (USA, 2012) 0.25
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

středa 8. května 2019
ČT1
6.00

O labuti 7.00 O princi, který měl
o kolečko víc 8.05 Kačenka a zase ta
strašidla 9.30 Všechno, co mám
ráda 10.00 Holka, nebo kluk? 11.40
O štěstí a kráse

12.45 Čarodějné námluvy
14.05 Pyšná princezna
15.35 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
16.00 Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
17.25 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Želary
Romantické drama
(ČR/SR/Rak., 2003)
22.25 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
23.50 Holka, nebo kluk?
Komedie (ČR, 1938)
1.30 Zajímavosti z regionů

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V (72)
6.10 Oggy a Škodíci V (73)
6.20 Scooby-Doo: Prokletí Speed
Démona
7.40 O živé vodě
Pohádka (N, 2017)
8.55 Třetí skoba pro Kocoura
Dobrodružný film (ČR, 1983)
10.35 Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986)
12.10 Ducháček to zařídí
Komedie (ČR, 1938)
14.00 Jak se zbavit nevěsty
Romantická komedie (ČR, 2016)
15.45 Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3673)
19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
23.40 Beze stopy II (7)
0.40 Ducháček to zařídí
Komedie (ČR, 1938)
2.20 Kriminálka Miami IX (7)

Prima
6.25
6.55
7.20
7.55
10.15
12.10
14.05
16.05
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
23.10
23.25
0.50
2.45
3.50

Ninjago X (3)
My Little Pony III (13)
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Jak vycvičit draka 2
Utopenec na útěku
Parodie (USA, 1998)
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)
Anděl na horách
Filmová komedie (ČR, 1955)
Nebojsa
Pohádka (ČR, 1988)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987). Hrají
J. Langmajer, K. Roden a další
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (4)
Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)
Show Jana Krause
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Poslední píseň 7.00 Mentalista VI (3, 4) 8.45
Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17) 12.00
Varianova válka 14.55 Těžká váha, drama (USA,
2005) 17.40 Jurský svět, akční sci-fi film (USA,
2015) 20.00 Ro(c)k podvraťáků, černá komedie
(ČR, 2006) 22.15 Bláznivá škola, komedie (USA,
1996) 23.50 8MM, thriller (USA/N, 1999)

Prima cool
12.05 Futurama III (11) 12.35 Simpsonovi (9, 10)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi (11, 12) 14.40
Teorie velkého třesku IX (6, 7) 15.35 Futurama III
(12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper (8)
17.00 Top Gear XXIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (13) 18.45 Simpsonovi II (1-3) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku IX
(8-11) 22.10 Prima Partička 23.05 COOLfeed

Prima Max
6.55 My Little Pony III (12) 7.20 Ninjago X (2), 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XV (5, 6) 11.00
Nádherné bytosti 13.45 Zrazená, thriller (USA,
2013) 15.35 Grandhotel Budapešť, komedie (USA,
2015) 17.45 Hurááá do džungle!, dobrodružná
komedie (Fr./Belg., 2012) 20.00 Valkýra, historické
drama (USA/N, 2008) 22.30 Zkratka ke smrti,
horor (USA, 2009) 0.25 Jump street 21

čtvrtek 9. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.40 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (5/8)
14.48 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
15.10 Columbo
16.45 Všechno, co mám ráda
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.10 Gejzír
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.20 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.40
9.35
10.30
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
1.10
2.05
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3672)
Ulice (3673)
MasterChef Česko
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (447)
Mentalista VI (5)
Mentalista VI (6)
Kriminálka Miami IX (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3674)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
Život ve hvězdách
Hanebný pancharti
Válečný film (USA/N, 2009)
Mentalista VI (5)
Kriminálka Miami IX (8)
Krok za krokem VI (9)
Co na to Češi

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (4)
My Little Pony IV (1)
M.A.S.H (5)
M.A.S.H (6)
M.A.S.H (7)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Cesta k tobě
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (66)
Pomsta za studena. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)

5.25 Horská dráha 7.40 Stolečku, prostři se! 8.50
Scooby-Doo: Prokletí Speed démona 10.55 Těžká
váha 14.15 Mstitelé 16.00 Rozbouřená řeka,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.50 Tobruk,
válečný film (N/USA/VB, 1967) 20.00 Mistr iluze
(8, 9) 21.55 Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007)
23.45 Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993)

Prima cool
12.25 Simpsonovi (13) 12.55 Simpsonovi II (1) 13.15
COOLfeed 13.25 Simpsonovi II (2) 13.55 Simpsonovi
II (3) 14.25 Teorie velkého třesku IX (10, 11) 15.20
Futurama III (13) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (9) 16.55 Top Gear XXIII 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi II (4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 22.25 Poslední mise 0.15 Americký chopper

Prima Max
6.50 My Little Pony III (13) 7.20 Ninjago X (3) 7.50
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (6, 7) 11.00
Jak vycvičit draka 2 13.15 Hurááá do džungle! 15.30
Valkýra, historické drama (USA/N, 2008) 18.05
Vraždy podle Solveig, krimiseriál (N, 2016) 20.00
Půl domu bez ženicha, komedie (ČR, 1980) 21.50
Holky na tahu, komedie (USA, 2012) 23.40 Zkratka
ke smrti, horor (USA, 2009)

pátek 10. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 O hloupé ženě 9.10
Rozpuštěný a vypuštěný 10.35
Setkání v červenci

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Neobyčejné životy
16.10 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
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
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Jak si zasloužit princeznu
21.15 13. komnata Tomáše Hauptvogela
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Hercule Poirot
23.35 Kriminalista

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.30
2.00
3.10
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3674)
Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (448)
Mentalista VI (7)
Mentalista VI (8)
Kriminálka Miami IX (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3675)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
Jak přežít single
Romantická komedie (USA, 2016)
Mentalista VI (6, 7)
Kriminálka Miami IX (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (447)

6.10
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Jurský svět: Indominus na útěku
My Little Pony IV (2)
M.A.S.H (7)
M.A.S.H (8)
M.A.S.H (9)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Letní romance
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Zákon jsem já
Thriller (USA, 2014)
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
Prostřeno!
Policie v akci

5.50 Tobruk 8.00 Mentalista VI (5, 6) 9.45 Miláček
Herbie 12.25 Rozbouřená řeka 14.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010) 16.30 Mistr iluze (8, 9)
18.15 Jak se zbavit nevěsty, romantická komedie
(ČR, 2016) 20.00 G-Force, dobrodružná komedie
(USA, 2009) 21.45 Zpropadené dědictví, drama
(USA, 2013) 0.00 Hanebný pancharti

Prima cool
10.45 Autosalon 11.55 Futurama III (13) 12.25
Simpsonovi II (4, 5) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi II (6, 7) 14.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 15.25 Futurama III (14) 15.45 COOLfeed
15.55 Americký chopper (10) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (8-11) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Supertornádo 22.10
Krokodýl zabiják 0.00 Americký chopper (10)

Prima Max
8.05 My Little Pony IV (1) 8.35 Ninjago X (4) 9.05
Velké zprávy 10.20 Pekelná kuchyně XV (7, 8) 12.15
Anděl na horách 14.10 Vraždy podle Solveig 16.05
Rosa: Svatba v Africe, romantická komedie
(N, 2015) 18.05 Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni
v Africe, dobrodružný film (Kan./JAR, 2016) 20.00
Butch Cassidy a Sundance Kid, western (USA,
1969) 22.20 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)
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Česká republika

Šejdířka šéfuje, uvaří její muž
V Libereckém kraji se
v soutěžním pořadu
Prostřeno! sejde pestrá
partička. V pondělí uvaří
operátorka výroby Káča,
v úterý makléř Jarda,
pak Alma z Bosny
a Hercegoviny, youtuber
Pepa a maminka na
mateřské Katka.
ČR | Svérázná soutěžící Alma by v Libereckém kraji asi neměla vyhrát 60 tisíc
korun, protože za ni bude v pořadu Prostřeno! na Primě vařit manžel. Ona ho
pošéfuje. Ale nechce kápnout božskou
a přiznat se. Co na to ostatní soupeři?
Sledujte každý všední den od 17.50 hodin. Z receptů soutěžících vybíráme.
Předkrm: Sushi
Ingredience: 250 g sushi rýže, 1 lžička
cukru, 1 avokádo (nebo salátová okur-

Hlavní chod: Vepřová pečeně na česneku, bramboráčky, zeleninový salát
Ingredience: 1,5 kg vepřové pečeně,
10 stroužků česneku, 3 smetany ke šlehání, 3 lžíce hladké mouky. Bramboráčky: 150 g polohrubé mouky, 1 kg
ka), wasabi pasta, 300 g lososa, 1 lžíce
rýžového octa, 1 balíček řasy nori, sójová omáčka, nakládaný zázvor, sůl. Postup: Rýži na sushi uvaříme podle návodu. Připravíme si lžíci nebo dvě rýžového octa (pokud není rýžový, lze nahradit třeba jablečným), lžičku cukru a
soli, směs ohřejeme a nalijeme do rýže,
promícháme a necháme rýži vystydnout. Plát řasy položíme lesklou stranou
na rolovátko, navlhčenou rukou nabereme hrst rýže, rozprostřeme po celé ploše řasy krom horního okraje. Doprostřed rýže podélně položíme rybu a
okurku/avokádo (můžeme malinko potřít pastou wasabi). Začneme rolovat odspoda řasu do rolády, řasa se zaroluje
dovnitř. Hotový váleček rozkrojíme na
6 až 8 kousků. Sushi podáváme se sójovou omáčkou a nakládaným zázvorem.

no a půl nahrubo. Okořeníme majoránkou, česnekem a solí, přidáme vajíčka a
dle potřeby zahustíme moukou. Bramboráky smažíme v lívanečníku. Salát:
Zeleninu očistíme a smícháme dohromady. Zálivku pořádně promícháme a zalijeme zeleninu.
Dezert: Tufahija

brambor, 6 stroužků česneku, 2 vejce,
majoránka, sůl, pepř. Salát: směs listových salátů, 3 rajčata, 1 paprika, 1 okurka. Zálivka: 2 lžíce cukru, 1 lžička soli,
2 lžíce balsamikového octa, 3 lžíce olivového oleje, 100 ml vody. Postup:
Maso nakrájíme na plátky a naklepeme,
osolíme a potřeme česnekem. Dáme do
pekáčku, podlijeme trochou vody a oleje, pečeme v troubě zapnuté na 180 °C
asi 1,5 hodiny, poté zalijeme smetanou
s rozmíchanou moukou a necháme v
troubě provařit. Brambory na bramboráky oloupeme a nastrouháme, půl najem-

Ingredience: 5 jablek, 1 l vody, 750 g
cukru, drcený lískový oříšek, mléko, šlehačka. Postup: Jablka oloupeme a zbavíme jádřince. Do hrnce dáme vařit litr
vody spolu se 750 g cukru, vaříme, dokud nevznikne karamel. Do karamelu
ponoříme jablka a vaříme 15 minut. Mezitím si připravíme náplň. Do hrnce
dáme mléko, přidáme mletý oříšek a
cukr, prohřejeme. Směsí plníme jablka
a necháme vychladnout. Před podáváním ozdobíme šlehačkou.
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Jeřábník na montáže Společnost
zabývající se dodávkami průmyslového
chlazení. Jeřábnické práce v rámci celé ČR.
Požadujeme: ŘP skup. C, automobilový
jeřáb, jeřábnický průkaz, flexibilita. Práce
na na HPP, 220,-/hod. + prémie. Pro více
informací volejte 725 435 657
Více na www.jobdnes.cz/detail/P2D0XZ

Marketing, reklama, public relations
Digital makreting specialist
Konstruktér specialista – plastové formy
Elektroprojektant pro významnou společnost

PŘEDVÝBĚR.CZ
s. r. o.

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Specialista marketingu - zlín
S
i li t
k ti
AJ
Více na www.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Učitel/učitelka českého jazyka

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Produktový manažer softwarových produktů

Učitel/učitelka anglického jazyka a ruského…

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

JavaScript vývojář (SW pro analytické nástroje) - 6757

Učitel/učitelka fyziky a matematiky

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

DevOps Engineer/Tester (Javascript, C#/.NET nebo Java) - 6734

Učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Programátor Javascript (i pro absolventy!) - 6742

ů
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

HUDEBNÍ IMPULSY

Kabát míří na střechu!
Oslavy třicetin zahájí
kapela Kabát 7. května
koncertem na střeše pro
dva miliony posluchačů
Rádia Impuls.

kontě Kabátu je přes milion prodaných
nosičů, dvanáct Zlatých slavíků a pamětihodný koncert v Praze na Vypichu
v roce 2014, kam dorazilo přes sedmdesát tisíc fanoušků. Živáááák Rádia Impuls na střeše bude dalším nezapomenutelným zářezem na jejich pažbě.
Ota Váňa a Pepa Vojtek z Kabátů.
FOTO | MAFRA

JOSEF VLČEK

K

dyž Beatles vystoupili 30. ledna
1969 na střeše londýnského studia v Abbey Road pro hrstku
svých přátel, netušili, že tím zakládají
tradici, která je i po padesáti letech po
čertech živá. Z koncertů na střeše se po
celém světě stala exkluzivní událost, jakýsi svátek živé hudby.
Rádio Impuls pořádá koncerty na střeše svých studií už dva roky. Vystupovali tu Chinaski i Elán, ale tentokrát relativně malý prostor nestačí. Hostem Živááááku, který proběhne v přímém rozhlasovém přenosu, bude totiž legendární rocková kapela Kabát. A kde je Kabát, tam musí být něco velkého!
Člověk by netušil, jak těžké je najít
v Praze plochou střechu, která by bezpečně unesla velkou aparaturu rockové
kapely a pár stovek diváků navíc. Hledání takového místa zabralo pár týdnů
a rozhodnutí nakonec padlo na střechu
budovy Diamont Point na Těšnově. Kabát tam 7. května od 18 hodin v přímém
přenosu zahraje pro téměř dva miliony
stálých posluchačů Rádia Impuls hodinový koncert, kterým odstartuje oslavy
svých letošních 30. narozenin a Po čertech velký turné.
„Těšíme se moc. Hurvajs bude poprvé v životě bubnovat nahej, protože
když je to do rádia, tak se nestydí,“ zavtipkoval Pepa Vojtek na adresu bubeníka kapely Radka Hurčíka.
Kabát nabídne průřez nejslavnějšími
hity z dlouhé a úspěšné kariéry. Na kontě původně teplické kapely jsou dvě desítky skladeb, které je možné označit za
trvalky, a několik písní, které dokonce
zlidověly – třeba Šaman, Kdo ví jestli,
Na sever, Colorado nebo Žízeň. Pohoda
s pověstnými verši „když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem anebo sekerou“ patří k nejoblíbenějším českým
rockovým hitům všech dob.
Kabát má i řadu odpůrců, kteří kapelu
považují za obraz českého buranství.
Většinou jsou to ti, kdo nepochopili ironii, drsný humor jejich textů nebo nápaditou a často groteskní aplikaci české
country na metalové kořeny, inspirované v začátcích existence kapely anglickými Judas Priest. Ale Kabát není jen
humor. Stačí si poslechnout, o čem je
Colorado nebo Banditi di Praga.
Za výjimečný jev je považováno
mimo jiné i to, že pětice hraje od roku
1989 bez jediné personální změny. Na
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Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek

42 prodejen a servisů

Třebíč – Trnava
Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215
tel.: 724 319 325, tel.: 568 823 537
Havlíčkův Brod
Elektro-bicykl.cz – ADOVE, Dolní 227
tel.: 730 517 388
Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

www.5plus2.cz
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Německý spisovatel Karl Ludwig Borne: Jsou tisíce chorob, ale...

Tajenka: ... jenom jedno zdraví.
INZERCE
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kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí
1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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levně ji

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2019 do 31.5.2019
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
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RYCHLÁ
DATA

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 01042019 12345)
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SOCIÁLNÍ PRÁCE
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Průvodci obtížnými situacemi
Sociální pracovníci
pomáhají lidem
v nesnázích. Obrátit se
na ně může kdokoliv.
ANETA MATYŠOVÁ
VYSOČINA | V životě občas nastanou
momenty, ve kterých si sami neumíme
poradit. Ať už se ocitneme bez domova,
dostaneme se do finančních potíží nebo
se už nedokážeme postarat o nemocného člena rodiny. Přestože se zdají takové situace neřešitelné, vždy existuje
možnost nechat si poradit či pomoci od
sociálních pracovníků Kraje Vysočina.
Odborníci jsou připraveni pomoci ulehčit každou obtížnou situaci, ve které se
klienti zrovna ocitli, a provést je nelehkým životním obdobím.
Najdete je ve dvaceti šesti městech
Kraje Vysočina na městských úřadech.
Sociální pracovník je odborníkem, který je připravený poradit a pomoci
i v těch nejtěžších životních situacích.
„Na odbor sociálních věcí se může obrátit kdokoliv, kdo se ocitl v nějaké nouzi. Ať už je bez přístřeší, má finanční
problémy nebo třeba nemá práci a potřebuje nasměrovat, jak v životě dál. Také

Pomocnou ruku v oblasti sociálních služeb nabízejí po celé Vysočině například oblastní charity.
FOTO | ZBYNĚK ČECH
se na nás mohou obrátit lidé, kteří se cítí
být nějakým způsobem ohroženi, kteří
žijí na okraji společnosti nebo jim hrozí
sociální vyloučení,“ objasňuje Jana
Sládková, vedoucí odboru sociálních
věcí Městského úřadu v Pelhřimově.

Obraťte se na nejbližší úřad
Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začle-

nění a jsou prevencí sociálního vyloučení. Sociální pracovníci každodenně pracují se zdravotně postiženými, s osobami s různými stupni omezení svéprávnosti, s osobami ohroženými rizikovým
způsobem života i s nezaměstnanými
nebo s rodinami s dětmi.
Že nevíte, kam se přímo obrátit? Stačí hledat v mapě se zakreslenými úřady
a obrátit se na nejbližší sociální odbor.
S ničím jiným už si nemusíte lámat

hlavu. Na příslušném městském úřadě
už vám totiž pomohou vyřešit vše potřebné. „Lidé většinou přijdou k nám na
úřad, kde jim sociální pracovník poradí,
co mají dělat dál. Zpravidla je nasměruje, na koho dalšího se obrátit, a doporučí jim nejlepší službu i vhodné pracoviště, kde jim pomohou vyřešit jejich problém,“ popisuje Sládková.
Klienti také mohou rovnou navštívit
jednu z několik desítek organizací, které v kraji poskytují sociální služby.
Mezi nimi je například Centrum pro
zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, Bílý kruh
bezpečí, který poskytuje odbornou
a bezplatnou pomoc obětem trestních
činů, Domácí hospic Vysočina, Občanská poradna Jihlava a mnoho dalších.
Jednou z nejvyužívanějších organizací, která na Vysočině působí, je Oblastní charita Pelhřimov.
„Nabízíme služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby, pečovatelskou službu, pomoc v domácnosti, osobní asistenci nebo v rámci hospice odlehčovací služby pro lidi v konečné fázi života. Také máme občanskou poradnu,
do které může přijít kdokoliv nad 15 let.
Sociální pracovníci mu poskytnou základní poradenství a přesměrují jej dál,“
představuje pelhřimovskou oblastní charitu její ředitel Jiří Smrčka. Každoročně
organizace v Pelhřimově pomáhá a radí
zhruba 600 klientům.

Pracují především v terénu
Zatímco na úřadě poskytnou hlavně cenné rady, v jednotlivých organizacích
pak sociální pracovníky potkáte sedět
za stolem jen zřídka. Každý den totiž vyrážejí do terénu za těmi, kdo je potřebují. Jsou připraveni bezplatně poradit
i podat pomocnou ruku za každé situace. Hledají a nabízejí nová řešení problémů. Jinak tomu není ani v případě sociálních pracovníků pelhřimovského střediska organizace Fokus Vysočina, která
se zaměřuje na práci s dospělými lidmi
se zkušeností se závažným duševním
onemocněním jako schizofrenie, bipolární porucha nebo deprese.
„Po poradě vyrážíme do terénu. Sociální pracovníci řeší s klienty jejich aktuální potřeby, především z oblasti zdraví, ale také vztahy, bydlení i zaměstnání. Podporují klienty také v praktických
záležitostech, jako je doprovod na úřady. Velmi často pracujeme s celou rodinou i přáteli našich klientů,“ popisuje
náplň práce vedoucí pelhřimovského
Fokusu Michaela Urbánková.
Sociální pracovníci jsou v životě klientů spíše průvodci, kteří jim pomáhají
žít plnohodnotný život či překonat obtížnou životní situaci.

INZERCE

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Tento článek vznikl v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828“, který je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem. Jedna z klíčových aktivit projektu je zaměřena na podporu realizace sociální práce.

Umění nechat si pomoct
Pečujete doma o blízkou osobu? Uvažujete o tom, že budete o někoho pečovat? Víte, kam se můžete
obrátit s radou o pomoc? Znáte sociální a zdravotní služby ve svém okolí, které vám mohou péči ulehčit?
Odpovědi na tyto a řadu další otázek dostali všichni zájemci, kteří v pondělí 8. 4. 2019 přišli
na Krajský úřad Kraje Vysočina, kde se konalo setkání neformálních pečujících Kraje Vysočina.
Na téma pečování jsme si povídali s jedním
z lektorů Mgr. Martinem Jelínkem, metodikem sociálních pracovníků.

při spoluprožívání utrpení opečovávaného, jeho změny zdravotního
stavu nebo dokonce smrt. Je také
v mnohem větším konﬂiktu rolí – je
současně matka, manželka, pečovatelka. I muž je v konﬂiktu rolí,
ale u ženy se jakoby automaticky
očekává, že to vše zvládne (péči
o domácnost, rodinu i opečovávaného). Zjednodušeně je tak pod
větším nátlakem vysokých nároků
okolí i na sebe sama. Péče o osobu
blízkou je velmi záslužná, ale zároveň extrémně náročná činnost.
A na řadu tak přichází umění nechat si pomoct.

O jaké situace se vlastně jedná?
Typická situace je zhoršení zdravotního stavu rodinného příslušníka, které vyžaduje hospitalizaci a následnou
péči. Život po hospitalizaci už není takový, jaký byl předtím a člověk prostě
přestává zvládat péči o svou domácnost a o sebe. Takové situace nastávají
zpravidla šokově, v řádu několika dnů,
týdnů a nejbližší okolí pak řeší otázku: „co
dál?“
A co dál?
V první řadě se vyplácí obrátit se na odborníky, na sociální pracovníky. Míst, kde je
naleznete, je vlastně poměrně dost, od nemocnic přes poskytovatele sociálních služeb, až po úřady práce. Takovým univerzálním informačním místem jsou ale zejména
sociální pracovníci na obecních úřadech.
V kraji je takových úřadů 26 a jsou na nich
lidé, kteří se velmi dobře orientují v celé
spletité síti dávek, pomoci a služeb. Každá situace, kterou řeší, je totiž jedinečná.
Lidé často vědí nebo uvažují pouze o dvou
krajních variantách, umístění rodinného
příslušníka do specializovaného zařízení
nebo jejich výlučná péče doma. Ve skutečnosti je škála možností mnohem pestřejší
a dá se připravit řešení „na míru“, tak aby
osoba nemusela předčasně opouštět svoje přirozené prostředí, nebo naopak aby
se pečující osoba zbytečně neobětovala
v situacích, kdy je zřejmé, že domácí péče
bude extrémně náročná.
Co to vlastně znamená pečovat
o osobu blízkou?
Je toho hodně, co je potřeba vyřešit. Lidé
se většinou soustředí zejména na formální
náležitosti, jako je vyřízení potřebných dá-

vek, pomůcky, úprava místa péče, ale málokdo se zabývá i další polohou pečování.
Co myslíte tou další polohou?
Neformální péče je zpravidla založena
na emočních vazbách. Není tu jen výkon
nějakých činností vůči závislé osobě, vlastní pomoc, ale je tu také vztah k této osobě.
Ten je na jednu stranu přidanou hodnotou,
na druhou je však mnohem větší emoční
zátěží pro obě strany péče. Ukazuje se, že
převážně jsou pečujícími osobami ženy. Je
to přirozené, vlastně i logické a má to své
výhody. Žena bývá obecně vybavena větší schopností empatie, je emocionálnější,
trpělivější. Na druhou stranu díky této výbavě a větší citlivosti také hůře snáší zátěž

V čem spočívá umění
nechat si pomoct?
Pro člověka, který pečuje, bývá
z podstaty věci těžší požádat si
o pomoc. Jeho vnitřní nastavení bývá obvykle takové, že raději dává, než si bere. V reálu se
to projeví třeba tak, že pečující
pozorně sleduje každou změnu
zdravotního stavu pečované osoby, ale své vlastní zdravotní potíže
neřeší nebo odkládá s odůvodněním, že by
se např. neměl kdo postarat o pečovanou
osobu.
Přitom tu je stále možnost využít pomoci
sociálního pracovníka obce, který může
doporučit, zprostředkovat další sociální
služby, zamyslet se nad konkrétním řešením situace, nabízet možnosti.
Máte nějaké doporučení na závěr?
Pokud to alespoň trochu jde, nezůstávejte na péči sami. Nemusí to být za každých
okolností sdílená péče s někým jiným,
může se jednat třeba jen o prosté udržení kontaktů s vnějším světem. Minimálně
jde o vytvoření prostoru pro vlastní sdílení
o tom, jaké to je být pečující osobou.

Podrobné informace týkající se sociálního poradenství vám poskytne pracovník z oddělení sociální ochrany
a prevence KrÚ Kraje Vysočina Mgr. Martin Jelínek na tel.: 564 602 848. Více informací a kontakty na sociální
pracovníky městských úřadů naleznete na www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp, pod záložkou sociální práce.
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„Naši kluci hráli srdcem. To už
se v dnešní době často nevidí“
Poslední tři roky strávil
Augustin Žák coby
hlavní kouč hokejistů
Moravských Budějovic.
A nutno dodat, že byl
se svým týmem pokaždé
velmi úspěšný.
EVA STREICHSBIEROVÁ
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | Možná
to byla jeho úplně poslední sezona
v roli hokejového trenéra. A pokud ano,
tak se bývalý výborný útočník Dukly
Jihlava Augustin Žák rozloučil stylově.
Mnohými odepisované Moravské Budějovice dovedl pokaždé minimálně do
druholigového semifinále a letos si pod
jeho vedením žihadla dokonce zahrála
o postup do první ligy.
„Byly to moje nejpovedenější roky,“
přesvědčoval osmapadesátiletý rodák
z Ledče nad Sázavou. „Sice se říká: nikdy neříkej nikdy, ale já si myslím, že
tím to pro mě končí,“ dodal.
Majitel moravskobudějovických žihadel Zdeněk Stojánek totiž prodal druholigovou licenci do Znojma a z klubu
nadobro mizí.
„A jít jinam, to si neumím představit.
Mám dobrou práci, kterou nechci opustit. Navíc jsou tady na Vysočině určité
štace, kam bych nešel, i kdyby mi dávali jakékoliv peníze. A nic dalšího v okolí není,“ vysvětloval Žák.
Ať už bude jeho další budoucnost jakákoliv, na svoje působení u žihadel
bude vzpomínat pouze v dobrém. Na
rozdíl od komunikace a rozhodování
Českého svazu ledního hokeje, které
s tím mnohdy souvisely.
„Naši kluci hráli obrazně za pivo a párek a chtěli postup. Jenom pro svůj pocit, pro svoji úroveň. Takových hráčů já
si strašně moc cením. A když se k tomu
svaz nechce postavit...“ připomněl kauzu, kdy hned několik mladých hráčů do
20 let nemohlo kvůli svazovým pravidlům hrát rozhodující zápasy superfinále. Včetně prvního brankáře Dominika
Groha. „Přitom já si vážně myslel, že
takhle mladých hráčů se to netýká. Ať
mi potom opravdu nikdo z výkonného
výboru netvrdí, že chtějí, aby mladí kluci hodně hráli. To z nás akorát dělají blbce,“ zlobil se.

Největší nepřítel? Vansa
Bizarní byl vlastně i konec celého letošního příběhu hokejistů Moravských Budějovic, kterým svaz zkontumoval tři zá-

Na střídačce Moravských Budějovic strávil Augustin Žák v roli hlavního kouče poslední tři sezony. Pokaždé přivedl
tým minimálně do druholigového semifinále. A letos si žihadla zahrála dokonce superfinále.
FOTO | PETR LEMBERK

Augustin Žák
■ Bývalý hokejový útočník
se narodil 27. listopadu 1960,
vyrůstal ve Světlé nad Sázavou
a s hokejem začínal v Havlíčkově
Brodě.
■ Svoje nejlepší hokejové roky
prožil v jihlavské Dukle, se kterou
vybojoval celkem čtyři mistrovské
tituly. A navíc s ní slavil vítězství
i ve slavném Spengler Cupu.
■ Po skončení hráčské kariéry
působil jako generální manažer
v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě.
■ Poslední tři sezony trénoval
druholigové Moravské Budějovice.

Naposledy hrál Augustin Žák
za Duklu Jihlava v exhibičním utkání v roce 2010. FOTO | ARCHIV MAFRA
pasy, a tudíž nakonec se Sokolovem prohráli 0:4. „Přitom kdybychom byli
v plné sestavě, tak jsem přesvědčený,
že jsme Sokolov porazili. A to není nic
proti Baníku,“ vrátil se ještě na chvilku
k posledním zápasům sezony.
Nejvíc se přitom pustil do manažera
sportovního oddělení – řízení soutěží
Antonína Vansy.

„Takovýhle člověk, který je na svazu
pár roků, chce někomu říkat, jak se co
má dělat,“ zlobil se. „Je to neskutečně
arogantní člověk. Poté, co jsme si dovolili zpochybnit jejich pravidla, volal našemu majiteli a pustil se do něj, že jsme
v superfinále omylem. A že nám nebude pomáhat. Když si to pak všechno
dáte do souvislostí s tím, jak najednou
poté, co jsme v Sokolově vyhráli, se objevil neoprávněný start našeho brankáře
a následovala kontumace, tak vám musí
být všechno jasné,“ dodal.
Sám Vansa se k situaci vyjadřovat nechtěl. V esemesce pouze napsal: „Ob-

sah rozhovoru byl pouze mezi mnou a
panem Stojánkem. A on dobře ví, v jakém kontextu byl činěn.“
Každopádně přestože Moravské Budějovice nakonec superfinále nevyhrály, mohou být na své výkony pyšní. Na
své cestě vyřadily favorizovaný Hodonín, Šumperk i Havlíčkův Brod.
„Naši kluci pracovali naplno, i když
věděli, že tým po sezoně končí. Hráli
srdcem. Šli a chtěli všechno vyhrát. To
už se dneska nevidí,“ zamýšlel se Žák,
který přidal i něco ze svého někdejšího
působení jako hráče v Dukle Jihlava.
„My taky s klukama vždycky všechno chtěli vyhrát. Ať už jsme hráli karty,
košíkovou, nebo fotbal. Brečel jsem
vzteky, když jsme prohráli. Staré hráče,
jako byl například Kača Horáčků, jsme
při fotbale vždycky děsně pokopali, pak
jsme spolu dvě hodiny nemluvili, ale
prostě jsme chtěli vyhrát,“ usmíval se.
Hodně si z doby, kdy válel s Duklou
v nejvyšší domácí soutěži, vzal i pro
svou budoucí profesi trenéra.
„Nejvíc jsem se učil od Standy Neveselého. Přitom jak já ty jeho drily nesnášel,“ vzpomínal se smíchem. „Každopádně i po svých hráčích jsem chtěl,
aby poslouchali a dodržovali pravidla.
Třeba v kabině jsem nesnesl nepořádek.
Ono to totiž všechno souvisí. Protože
pokud kluk neposlechne, aby si uklidil
v kabině, tak vás neposlechne ani na
ledě,“ měl jasno Žák.

