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Čím se zapíše do historie
letošní rok? Přinášíme
výčet zajímavých
událostí na Třebíčsku,
jak je vybrala redakce
týdeníku 5plus2.
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Z dítěte číslo 1 je šestiletý
hokejista
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■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ BLAŽEK
TŘEBÍČSKO | Co přinese rok 2018 na
Třebíčsku? Událostí s největším přesahem, byť kontroverzně přijímanou,
bude rozhodování o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany.
Měl by být vynesen verdikt o případné dostavbě pátého bloku elektrárny
a o tom, které čtyři lokality se dostanou
do užšího výběru pro stavbu úložiště jaderného odpadu. Obojí bude mít vliv na
zdejší (ne)zaměstnanost. Mezi zvažovanými lokalitami jsou hned tři na Vysočině: Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku.
Přestavby na okružní křižovatku by
se letos mělo dočkat křížení silnic první
třídy Kasárna u Markvartic na Telčsku.
Opravena bude silnice Třebíč–Střítež.
Úsekem od Masarykova náměstí po ulici Nádražní bude pokračovat generálka
Bráfovy třídy v Třebíči.

Základna otevře dveře
Velkému zájmu návštěvníků se vždy
těší dny otevřených dveří, které ve dvouletém intervalu pořádá letecká základna
v Náměšti nad Oslavou. Ten letošní

Den otevřených dveří na letišti v Náměšti by měl opět patřit mezi nejnavštěvovanější akce v kraji – předloni na něj přišlo 16 tisíc lidí. FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
bude 26. května. „Znovu máme v plánu
ukázat například gripeny z Čáslavi
a všechnu pozemní techniku, kterou
naše armáda používá,“ přiblížila mluvčí
základny Monika Sochová.
Na přelomu srpna a září se pak letiště
stane jednou ze základen pravidelného
vojenského cvičení Ample Strike.

Vzduch je naše moře
Křídlům bude patřit také vrchol sezony
třebíčského muzea, jímž se stane letní
výstava Vzduch je naše moře – 100 let
letectví na Třebíčsku (28. června až 14.
října). „První pokusy s letectvím se zde
uskutečnily v roce 1918,“ prozradil Mi-

chal Zábrš z muzejního oddělení výstav.

ZATOČTE S NADVÁHOU

Zbavte se kil navíc za pár
týdnů. Bez hladovění ...str. 4

Od plesů k festivalům
Kulturní kalendář je nabitý hned od začátku roku – díky plesové sezoně. K jejím vrcholům budou patřit akce na zámku Valeč (5. ledna Ples lovu a hojnosti
a 20. ledna Ples první republiky).
To hlavní se poté odehraje v letních
měsících. Jednou z nejstarších městských slavností střední Evropy je jemnický Barchan. Třídenní oslavy se uskuteční 15. až 17. června. Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou mají v kalendáři místo od 28. července do 4. srpna.

NOVOROČNÍ KLETBA

Pozor na emoce, leden je
čas partnerských krizí ...str. 8
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Byl první v nové porodnici.
Dnes hraje hokej za Žihadla
Když v roce 2011 otevírali
nové porodnické
oddělení, dva dny čekali
na první miminko. Jako
číslo jedna zde přišel
na svět Honzík. Teď od
nemocnice dostal dort.
TOMÁŠ BLAŽEK
TŘEBÍČ | Letos neoslavovali v třebíčské porodnici jenom narození prvního
miminka roku, ale připomněli si také narození vůbec prvního dítěte ve zdejší
nové porodnici.
Šestapůlletý Jan Jelínek z Moravskobudějovicka se zde jako první narodil
17. července 2011. Tedy dva dny po tehdejším otevření zdejšího pavilonu M –
gynekologicko-porodnického oddělení.
Honzík od zástupců nemocnice na
malém slavnostním setkání na počátku
tohoto týdne dostal dort a jeho maminka Lenka kytici. „Tuto novou porodnici
otevírali v pátek a Honzík se narodil až
v neděli, takže byla náhoda, že se za ty
dva první dny provozu porodnice nikdo
jiný nenarodil. Vzpomínám si, že když
se narodil, tak tím, že byl první, tak
sestřičky nemohly v nové porodnici po
jejím přestěhování najít metr, aby syna
mohly změřit,“ smála se na malé oslavě
Lenka Jelínková. Porod byl ale podle ní
klidný a pohodový.
Honzík je hokejovým útočníkem Žihadel z Moravských Budějovic, hraje
i florbal a je také dobrovolným hasičem. Hokej hraje rok. „Zatím poslední
branku jsem dal před dvěma týdny na
turnaji ve Světlé nad Sázavou. Nakonec
to byla remíza 5:5,“ hlásil Honzík.

I táta porod vydržel
Na malém slavnostním setkání v porodnici byl i jeho tatínek Radek. „Byl jsem
u porodu a vydržel jsem to,“ zavzpomínal Honzíkův otec.
Honzík přišel na svět se čtrnáctidenním zpožděním. „O víkendu, kdy se oddělení stěhovalo, byl Honzík za dva dny
v porodnici první miminko, což byla
a je zcela výjimečná situace. Vždyť za
šest a půl roku se na těchto sálech narodilo skoro osm tisíc dětí,“ řekla vrchní

Nová porodnice v roce 2011 nabídla rodičkám moderní prostředí včetně porodních boxů se sociálním zázemím, kde
mají matky soukromí. Její stěny zdobí fotografie „jubilejních“ miminek – přibude i snímek Honzíka.
sestra oddělení Jarmila Dočkalová. Jen
za loňský rok to bylo 1 259 porodů, jdy
se z toho poštu narodilo 634 holčiček.
„Jedenáctkrát šlo o dvojčata,“ doplnil
mluvčí nemocnice Petr Palovčík.
Třebíčská nemocnice tradičně oslavuje narození prvních dětí v roce. „Honzíkovi přeju hodně zdraví a elánu,“ řekla
ředitelka nemocnice Eva Tomášová.
Nemocnice nyní prodělává velké stěhování související s dostavbou nového
pavilonu: v tomto týdnu se stěhovala
lůžková oddělení v pavilonu C, poté
ARO a JIP chirurgie a pak odborné ambulance.
Vyžilá panelová budova bývalého pavilonu chirurgických oborů (a také vedlejší budova bývalé transfuzní stanice)
by měla být zbourána ve druhé polovině
roku. „Nyní budeme dělat úpravy v bývalé porodnici, aby tam mohla fungovat
hemodialýza a pak budeme dělat změny
v centrálních operačních sálech, aby nemocnice mohla dobudovat urgentní příjem. Ten je v budově C řešen provizorně jenom do konce roku,“ nastínila dění
následujících měsíců ředitelka nemocnice Tomášová.

Honzík už dávno není miminko, ale sportovec. Je útočníkem moravskobudějovických Žihadel.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (2x)
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Osobnosti se těší i na hrnek kávy
První dny nového roku
přinášejí u mnohých
úvahu: co mi ten rok
přinese? Týdeník 5plus2
oslovil jedenáct
osobností s otázkou,
na co se těší. Na
novém prezidentovi
se neshodly.

Štěpán Dvořák
hasič, ultramaratonec,
milovník extrémních
sportů

Těším se na další nonstop sportovní výzvy.
Pokusím se přeběhnout celé Česko ze západu na východ,
což představuje vzdálenost více než 600
kilometrů. Čeká mě přeplavání přehrady
Slapy, to je pro změnu 43 kilometrů. Na
kole bych rád přejel kompletně celou
Českou i Slovenskou republiku, a to
představuje více než tisíc kilometrů do
48 hodin. A když budu mít štěstí v losování, čeká mě v září cesta do Řecka na
Spartathlon, což znamená 246 km dlouhý běžecký závod z Atén do Sparty.

ANKETA
Na co se těšíte
v roce 2018?

Pavel Janata
starosta Třebíče

Čekají nás dvě významná výročí. To první je rovné století od
vzniku první Československé republiky a druhé – čistě třebíčské – je patnáct let od zápisu našich historických památek do
prestižního světového seznamu UNESCO. A těšit se jistě mohou i obyvatelé
a návštěvníci města, protože program
oslav bude opravdu bohatý.

Lubor Herzán
architekt

Těším se, že se v roce
2018 stane zázrak,
zdravý selský rozum
se probudí a mocní budou schopni a ochotni
obhájit své vize pomocí jasných, srozumitelných argumentů, a nikoli z pozice
síly, zatajování a mlžení. Pro začátek by
stačilo, kdyby se věci nazývaly pravými
jmény. Čtverec nepřestane být čtvercem proto, že jej někdo nazývá kruhem.
Každý z přemýšlivých lidí si jistě za
toto sdělení dokáže dosadit konkrétní
příklady. Zázraky se občas dějí, ale občané by jim měli pomoci svou aktivitou. Již v lednu budeme mít první příležitost.

Pavlína Havlenová
záchranářka, přebornice
v extrémních hasičských
závodech

Já se snažím na nic se
netěšit, protože pak se
to lehce zakřikne, takže se radši těším z pozitivních událostí,
když opravdu přijdou. Každopádně ale
říct, že se na nic netěším, by nebyla přece jen tak úplně pravda. Takže se těším,
až zase začneme s kolegy a přáteli naplno trénovat na novou sezonu, na všechny kamarády ze závodů, na léto a vlastně tak obecně na to, co nám rok přinese.

Eliška Kubíková
ředitelka Zoologické
zahrady Jihlava

Rok 2018 je zatím pro
mě velkou neznámou,
ale já mám změnu s jistou mírou dobrodružství docela ráda, a tak se dívám na svůj
další osud s optimismem. V zoo bych si
ráda stihla pochovat malé tygříky
a malé levharty sněžné. V soukromém
živote je to také spíše o mláďatech –
chtěla bych s vnučkou zahájit první sérii návštěv českých zoo.
Josef Voda
výrobce luxusních
módních doplňků

Těším se hlavně na
svatební sezonu tohoto roku, která se stejně
jako minulý rok ponese z velké části v duchu přírodních originálních výrobků. A také se těším na
řadu nových produktů, které v tomto
roce chceme uvést. Všem bych chtěl do
nového roku popřát, aby se posunuli někam dál v tom, co dělají, a hlavně aby to
dělali s láskou.

Milovník extrémních sportů a ultramaratonec Štěpán Dvořák se těší na to,
že se nebude ani v letošním roce nijak šetřit.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
Jiří Kratochvíl
tvůrce originálních
plechových kytar

Těším se na mnoho nových inspirací a nápadů, které mi sice způsobí i spoustu nervů, ale
po jejich překonání také spoustu radostí.
Pavel Hlaváč
kytarista, baskytarista,
textař, zpěvák, malíř,
historik bigbeatu

Na co se těším? Až mi
sundají sádru z mého
kotníku. Takže budu
moci zase malovat a hrát.

Věra Ryšková
krejčová, fotografka

Těšit se je krásná nutnost. Kdo se netěší,
nemá životní motor.
Nejjasněji se těší děti.
S přibývajícími dospěláckými zkušenostmi se toto jiskřivé pozitivní očekávání mění v opatrnější doufání. Jako občanka doufám, že prezidentské volby vyhraje jiný kandidát než
ty minulé. Jako matka doufám, že syn
uspěje u přijímaček na střední. Těším se
na nové výzvy ve své práci, na společné
výlety a procházení krajinou se svými
dětmi, na různé počasí, na nepřečtené
knihy, na focení všeho kolem, na každodenní hrnek kafe...

Kateřina Hebelková
operní pěvkyně

Těším se na nová překvapení, co mi další
rok přinese. A to jak
mně – v životě i v práci, tak mým dětem.
Pavel Navrkal
publicista, badatel

Těším, se, že prezidentem bude hned v prvním kole zvolen Miloš
Zeman. Že poslanci
a novináři přestanou
konečně závidět premiéru Babišovi. Že
vlajkonoši tibetských vlajek odjedou
zkontrolovat lidská práva do Tibetu
a už tam zůstanou. Že moji vnoučci –
dvojčata – půjdou do první třídy. Že lékaři vyléčí moji manželku a to je určitě
i to mé přání největší.
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Zatočte s následky svátečních
hodů. Jde to během pár týdnů
Zbavit se přebytečných
kil nabraných během
svátků je zkouškou
trpělivosti. Když ale
dodržíte základní
pravidla, můžete shodit
osm kilo za dva měsíce.
Zdravě a bez hladovění.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Drastická dieta sice může v poměrně
rychlém tempu zlikvidovat následky svátečního hodování, vašemu tělu ale neprospěje. Tedy přesněji – organismu přímo
škodí. Proto je potřeba dodržovat určitá základní pravidla, aby shazování nadbytečných kilogramů bylo pokud možno trvalé.
Podle Moniky Bartolomějové, hlavní
nutriční specialistky Světa zdraví, je ideální shodit půl až jedno kilo týdně. „Takovou rychlostí můžete zdravě přijít o osm
kil za dva měsíce. Hladovět ale smysl
nemá. Sice byste shodili víc, ovšem nedostatek živin se podepíše na celkové fyzické i psychické kondici,“ vysvětluje s tím,
že hladovění ve výsledku povede k tomu,
že hubnutí vzdáte, na což může navázat
známý jojo efekt. „Přísné redukční diety,
které tělu odpírají základní živiny, fungují
pouze krátkodobě a škodí zdraví. Společně s tukem můžete přicházet i o svalovou
hmotu, která je naopak důležitá. Příliš přísná dieta může vést až k celkovému vyčerpání,“ zdůvodňuje Bartolomějová.
Zdravé hubnutí je tedy především
zkouškou trpělivosti. „Často to jde pomaleji, než jste doufali. Tělu může trvat déle,
než se spalování nastartuje. Myslete na to,
že čím pomaleji budete ubývat, tím větší
naděje, že vám získaná linie vydrží dlouhodobě,“ zdůrazňuje Kateřina Hollerová,
trenérka fitness centra Contours.

Mužům to jde rychleji
Pokud vám v žilách koluje více testosteronu,
hubnutí by vám mělo jít rychleji než zástupkyním něžného pohlaví. „Muži mají odlišnou stavbu těla, rychlejší metabolismus a vůbec jiné další předpoklady pro to, aby nadbytečná kila shazovali snadněji než ženy. Svou
roli hrají také častější hormonální změny,
které u žen probíhají,“ říká Hollerová.
I když jsou rozdíly v rychlosti ztráty tělesné hmotnosti patrné, stejně tak patrné
jsou i v rozložení základních živin. „Jeden
univerzální jídelníček čistě podle druhu pohlaví přesto jednoduše neexistuje,“ tvrdí
nutriční specialistka Bartolomějová. (re)

Promyslete si jídelníček,
nebojte se ani „prasečího dne“
Špatné potraviny musí z talířů pryč, nahraďte je těmi zdravými. Přísným
odříkáním si ale k zázrakům nepomůžete. „Absolutní vynechávání všech
oblíbených, ale nevhodných potravin často k cíli nevede. Pokud vynecháte
všechny tyto potraviny, často pak v novém stravování klientům chybí a bývá
jen otázkou času, kdy své úsilí zahodí a vrátí se zpět, kde byli na začátku.
Proto je vhodné zařadit jejich zdravější alternativy, nebo si vyčlenit takzvaný
‚prasečí den‘, kdy si tyto potraviny dopřejete,“ říká nutriční specialistka Monika
Bartolomějová. Podle ní je také důležité začít nad jídlem přemýšlet. „Každý
večer si promyslete, co budete druhý den jíst. Bez toho snadněji podlehnete
nerovnoměrnému stravování a večernímu hladu,“ poukazuje expertka na výživu.

Ne všechno čerstvé je vždy vhodné
Hubnutí by měla provázet velká dávka zeleniny a ovoce,
ale i to je nutné konzumovat s rozmyslem. Ovoce totiž bývá
vydatným zdrojem přírodních cukrů, rychleji po něm proto
pocítíte hlad. „Ovoce byste měli konzumovat nepřezrálé
a ideálně dopoledne. Skvělé jsou lokální plodiny jako jablka,
hrušky nebo švestky. Ze zeleniny jsou nejvhodnější
všechny druhy salátů, okurky, rajčata, cukety, květák,
brokolice a další nesladké druhy. Opatrní buďte se
sladkou kukuřicí, hráškem nebo brambory,“
vyjmenovává Monika Bartolomějová.

Nezakazujte si jídlo po páté
Pokud se přes den stravujete střídmě
a vynecháte jídlo po páté večerní, snížíte svůj
denní energetický příjem a skutečně zhubnete.
„Z dlouhodobého hlediska to však může
metabolismus zpomalit, protože je i více než
12 hodin bez jídla. Nyní se však ukazuje, že
i stravování, které má delší okno bez příjmu
energie, vykazuje dobré výsledky při redukci
hmotnosti a lidé jej bez problémů dodržují. Takže
spíše je to o tom, co komu vyhovuje,“ říká Monika
Bartolomějová. „Před spánkem se ale určitě
vyhýbejte sacharidovým pokrmům, vhodné jsou
naopak zeleninové saláty obohacené o sýry nebo
vejce, která obsahují bílkoviny,“ radí nutriční
specialistka.

Cvičte chytře
Velká zátěž, například při běhu, bývá
vyčerpávající a pomůže k lepší celkové
kondici, ke spalování tuků se ale hodí
druhy cvičení spíše střídat a prokládat je
těmi méně náročnými. „Pro spalování tuků
se skvěle hodí takzvaný kruhový trénink,
který střídá cviky pro posílení všech
svalových partií a dynamické kardio
cvičení,“ doporučuje Kateřina
Hollerová, trenérka z fitness
centra pro ženy Contours.

Najděte si
parťáka
a motivaci
Ano, zní to možná banálně, ale
správná motivace je skutečně
základ, protože bez ní předsevzetí
o lepším životním stylu vezmou
brzy za své. „Správná motivace je
klíčová. Musíte si uvědomit, že hubnete
především kvůli sobě, ne kvůli partnerovi
nebo uznání okolí. Jedině tak od svého úsilí
nepolevíte,“ radí trenérka Kateřina Hollerová.
Ideální podle ní také je, když do úsilí nejdete
sami. „Ten správný sparing partner je důležitý
pro vzájemnou podporu, sdílení prožitků
a nezdarů. Hodí se také ve chvíli, kdy počáteční
motivace začíná upadat,“ míní odbornice.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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„Prezident nemusí mít zrovna důchodový věk,“

říká diplomat, odborník na domácí a zahraniční politiku a v současné
době kandidát na prezidenta České republiky Pavel Fischer.

Proč by měli lidé za prezidenta zvolit právě vás?
Na post prezidenta se cítím dobře vybaven. Neumím sice
skládat písničky, ani jsem neřídil vědecký ústav, ale pro
tento stát jsem pracoval dvě desítky let, takže přesně vím,
jak zevnitř funguje. V kanceláři prezidenta Václava Havla
jsem se staral o domácí i zahraniční politiku. Potom jsem
byl sedm let velvyslancem ve Francii a Monaku, kde jsem
měl možnost poznat, jak jsme vnímáni zvenčí. Jako politický ředitel ministerstva zahraničí jsem jednal po celém
světě. V rozhodujících krizových chvílích jsem byl na
Blízkém východě, v Asii, na Ukrajině, v Americe. Vím, kde
se politika vytváří, na které dveře zaklepat, když je třeba
něco vyjednat.

Máte v rámci své prezidentské kandidatury nějakou dlouhodobou vizi pro naši zemi?
Já osobně jsem se v rámci své kandidatury hlouběji zabýval
třemi oblastmi, v nichž vidím velké rezervy, jsou to otázky
bezpečnosti, rozvoje regionů a podpory rodin. Co se
bezpečnosti týče, musíme budovat a modernizovat svou
vlastní armádu, jak jsme ostatně slíbili svým spojencům. Dál
mne zajímá problematika regionů. Rozdíly mezi životem v
hlavním městě a na venkově se stále vyhrocují, hlavně co se
týče dostupnosti lékařské péče a dalších základních služeb.
To je potřeba začít vyrovnávat. Rodina je mým třetím tématem, té bychom si do budoucna měli velmi hledět, neboť se
rodí stále méně dětí a populace stárne.

To ale určitě ví i Miloš Zeman, váš největší rival v boji
o prezidentský post.
Zkušenosti Miloše Zemana bych nepodceňoval, ale největší chybou je, že se až příliš zaměřil na východní mocnosti
jako Rusko nebo Čína. Pokud chceme prosperovat,
musíme umět jednat především se západními zeměmi, kde
jsou naši klíčoví spojenci. A tady si jsem jistý, že mám, co
nabídnout. Vím, jak na to.

Máte nějaký svůj prezidentský vzor?
Vzory mám i jinde než mezi prezidenty. Ale sympatizuji s
francouzským prezidentem Macronem. Jednak je to můj
spolužák ze stejné školy, jednak se mi líbí jeho energie a
nasazení. Prezident totiž nemusí mít zrovna důchodový věk,
naopak potřebuje dost sil třeba pro zdlouhavá jednání na
mezinárodní úrovni, která bývají docela namáhavá.

BUDU ZA VÁS
BOJOVAT
V ÍM , JAK NA TO.

PAVEL FISCHER
PR E Z I D E N T 201 8

zadavatel: Pavel Fischer / zhotovitel: Trinity Pictures
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Dojme mě i televizní reklama,
bouři hormonů ale zvládám
Televizní moderátorka Gabriela Lašková na čas zmizí
z obrazovky. Tvář zpravodajství Primy, známou spíš
pod dívčím příjmením Kratochvílová, za pár týdnů
čekají mateřské povinnosti. „Kdy skončím s vysíláním,
zatím nevím. Záleží na tom, zda se ještě vejdu do šatů
a za zpravodajský pult,“ směje se Česká Miss 2013.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv Gabriela Lašková přiznává, že je hodně emotivní člověk, hormonální bouře spojená s těhotenstvím s ní
nezamávala tolik, jak se obávala. „To už
by mi bylo mého muže asi líto,“ říká moderátorka hlavní zpravodajské relace televize Prima. Právě blížící se narození
prvního dítěte Gabrielu zbavilo zbytečné trémy z přímých přenosů. „Od té
doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou
daleko horší věci a dokážu to brát trochu
s nadhledem. Dříve jsem byla schopná
se dopředu nervovat takovým způsobem, že pak jazyk zakopával, slova se
vytrácela a nedokázala jsem se na moderování v klidu soustředit,“ vysvětluje.

„

V březnu se stanete poprvé maminkou. Jak těhotenství prožíváte?
Začínám si uvědomovat, jak strašně
rychle vše letí a kolik věcí ještě musím
zařídit. Začínáme sedmý měsíc, a jak
všichni dobře víme, v devátém to všech-

bude, to už vůbec nevím. Pokud mi to
dovolí on (ukazuje na bříško, pozn.
red.) a budeme se oba cítit dobře, ráda
bych zatím zůstala co nejdéle. Co si budeme povídat, také to záleží na tom, zda
se ještě vejdu za zpravodajský pult a do
šatů. (smích) Rozhodně ale nechci nic
přehánět. Zatím je všechno hodně otevřené. No a kdy se vrátím, opět závisí
na něm. Ráda bych do práce brzy opět
naskočila, protože je flexibilní a dá se
toho při ní hodně zvládnout, ale nechci,
aby to bylo na úkor miminka.

jsem si ale nakonec dala dohromady
a pracně proškrtala s pomocí mé sestry,
která je maminka od dvou dětí, má to
v malíčku a hlavně ví, co člověk opravdu reálně potřebuje a co ne.

Od doby, kdy jsme spolu naposledy
dělaly rozhovor, uběhly tři roky.
Tehdy jste přiznala, že při moderování Zpráv na Primě bojujete s velkou nervozitou. Jak jste na tom
dnes? Stala se už z práce rutina?
V pozitivním slova smyslu vlastně ano.
Jde o to, že v poslední době – konkrétně
za posledních pár měsíců, jsem se zbavila té své velmi protivné nervozity. Dříve jsem byla schopná se dopředu nervovat takovým způsobem, že pak jazyk
zakopával, slova se vytrácela a nedokázala jsem se na moderování v klidu soustředit. Od té doby, co jsem těhotná, si říkám, že jsou daleko horší
věci a dokážu to brát trochu s nadhledem. Daleko víc už věřím sobě a tomu,
že dokážu správně zareagovat. Musím
říct, že je to moc příjemný pocit jít do
studia s tím, že se nemusím stresovat
a s vědomím, že to zvládnu. Moje sestra
mi slibovala, že přesně tohle s těhotenstvím přijde a měla pravdu.

Jste taková ta nastávající maminka, která po večerech studuje
knížky o porodech, mateřství,
výchově?
Když už se chci něco dozvědět, tak
se raději obracím na knížky než na
internet. Různým diskuzím se vyhýbám, tam je až moc názorů.
Mám spoustu knížek od kamarádek, některé jsem si půjčila, některé koupila a pomalu si je pročítám. Není to ale tak, že bych
v nich v jednom kuse ležela a snažila se nastudovat úplně všechno.
Myslím, že si člověk stejně všechno musí takzvaně ochmatat sám, až
miminko na svět přijde. I kdybych
načetla stovky kapitol o tom, co dělat
v prvních týdnech, stejně budu vyplašená, až přijde na věc – v tom dobrém
slova smyslu. Lehká obava se objevuje, ale absolutně převládá pocit, že se
strašně moc těším. Jediné, čeho se už

Projevilo se tohle vaše zklidnění
i v něčem jiném?
Překvapivě v řízení auta. Řídím teprve
krátce, něco přes půl roku. Řidičský průkaz mám sice dlouho, ale nejdřív jsem
k řízení neměla moc příležitostí, pak už
jsem to ani moc nevyhledávala a začala
se ve mně probouzet jakási panika, že už
to ani nezvládnu. Nakonec byla tahle panika tak veliká, že když jsem v rámci České Miss měla k dispozici výherní auto, řídila jsem ho opravdu jenom párkrát.

Lehká obava z mateřství se u mě
objevuje, ale absolutně převládá pocit,
že se strašně moc těším.

no končí. A to je za chvilku! Na druhou
stranu si to pořád hrozně užívám.

teď upřímně bojím, je výchova. To přiznávám.

A co pověstné těhotenské hormonální výkyvy? Je snadnější vás teď
rozplakat?
Jsem hodně citlivá i normálně. Dojímají
mě občas i televizní reklamy. Ale to
není těhotenstvím. Není to tak hrozné,
jak se říká – že v rámci hormonové bouře je to mnohem intenzivnější. To už by
mi bylo mého muže asi líto.

Myslíte si, že budete přísná máma?
Já si vás tak po pravdě vůbec neumím představit.
(zamýšlí se) Jo! Jestli to bude tak jako
s naším psem, tak já budu určitě ta přísnější. (smích) Maminky většinou bývají
ty přísné, protože jsou to ony, kdo vychovávají a jsou s malými dětmi častěji
a pak přijde milující tatínek, který
všechno dovolí. Myslím, že my budeme
v tomhle ohledu ukázkový případ.

Zmínila jste, že je třeba hodně věcí
pro miminko ještě zařídit. Máte nějaký seznam, na kterém si odškrtáváte, co už je hotovo?
Existuje spousta seznamů toho, co by
všechno maminky měly mít. Ani jsem
netušila, kolik jich je! (smích) Jeden

Máte už představu o tom, na jak dlouho zmizíte z televizních obrazovek?
To kdybych věděla… Přiznám se, že
ani neumím odpovědět na otázku, kdy
z obrazovek zmizím. Na jak dlouho to

Gabriela Lašková

Narodila se 11. února 1990 v Chotěboři.
Je známá pod svým dívčím jménem
Kratochvílová, se kterým se v roce 2013
stala Českou Miss.
■ Kromě modelingu se při studiu na gymnáziu
věnovala také působení v týmu mažoretek,
s nímž se v roce 2013 stala vicemistryní Evropy.
■ Od léta 2014 moderuje hlavní zpravodajskou
relaci na Primě ve dvojici s někdejším
desetibojařským šampionem Romanem Šebrlem.
■ Vloni v červnu se provdala za svého přítele
Filipa Laška, se kterým čeká dítě.

■

■

Česká republika
Většinou to bylo na manželovi. Všichni
mi říkali, že jsem padlá na hlavu, když
mám auto a neřídím ho. Dlouho jsem se
k tomu odhodlávala, a když to přišlo, našli jsme pro mě ideální auto – automat.
(smích) Párkrát jsem si zajela na nákup
a zjistila jsem, že to není zase tak zlé. Stačilo pár týdnů a teď si to dokonce užívám. Když třeba dlouho podélně parkuju
a nejde mi to, už se nestresuju a nepanikařím. Teď to beru s nadhledem. Díky miminku. Hodnej kluk. Konečně mě něco
zformovalo do sebevědomé polohy.
Pocházíte z Vysočiny, do Prahy vás
přivedlo před lety studium, dnes zde
máte hlavně kariéru. Když teď ale zakládáte rodinu, nezačala jste uvažovat o jiném místě pro domov?
Ano. Sice jsme si tady pořídili byt, ale
brali jsme ho od začátku jako takové
naše první společné bydlení. Nemáme
ambice zůstávat v něm natrvalo. Oba
dva jsme ze tří dětí, oba dva jsme vyrůstali v domě se zahradou a strašně rádi na
to vzpomínáme. Také bychom si určitě
přáli žít s dětmi v domečku. Nevím, zda
to bude v mém rodném městě, protože
je přeci jen trošku dál. O místě se zatím
konkrétně nebavíme, ale určitě to bude
mimo Prahu. Ta je sice krásná a nabízí
neuvěřitelné možnosti, ale jsou i věci,
které chci pro své děti jinak. Spíš bych
jim přála, aby si mohly prožít dětství,
jako jsme měli my.
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Bony a klid i „missí imunita“
První a dosud jedinou filmovou
hereckou zkušeností Gabriely
Laškové (tehdy ještě Kratochvílové) byl snímek Bony a klid II
z roku 2014. V něm si zahrála
jednu z výraznějších rolí po
boku Jakuba Prachaře a objevila se s ním i na oficiálním plakátu. Film vznikl jako volné pokračování dnes již kultovního snímku z roku 1988. „Nápad na
Bony a klid II vznikl, když jsem
na Staroměstském náměstí
před jednou restaurací uviděl
bývalého veksláka. Už nenabízel tuzexové poukázky, ale lákal turisty s jídelníčkem v
ruce,“ vzpomínal režisér Vít Olmer (na snímku dole). Epizodní
role si Lašková střihla také v
primáckých seriálech VIP vraždy nebo Všechny moje lásky.

Gabriela Lašková patří mezi hrstku královen krásy, kterým vydržel partnerský vztah i po vítězství v soutěži. Se
svým současným manželem Filipem Laškem se dali dohromady ještě před Českou Miss. Žádost o ruku přišla na řadu
během exotické dovolené na Maledivách, v roce 2016 se vzali na Vysočině.

INZERCE

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

ŠOKUJÍCÍ KRACH!

OBLEK
JIŽ

ZA

300,- Kč

Pouze teď jsme všechny obleky zlevnili o skvělých 1000,-Kč ! A to včetně
nové kolekce. A POZOR! Vybrali jsme stovky a stovky kusů obleků, které
jsme jen pro Vás ocenili na likvidačních 300,- Kč. Ano, za TŘI STOVKY oblek.
Platí do vyprodání zásob. AKCE NAVÍC ! Pokud při placení předložíte tento
kupon, obdržíte slevu 20% na všechny pánské a dámské kabáty. Sleva platí
i na již zlevněné kabáty. Platnost akce do 31. 1. 2018. Přijďte, těšíme se na Vás!

www.modaprostejov.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36 - přízemí, OD HASSO
TŘEBÍČ, Smila Osovského 19 - vedle restaurace Holiday
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Leden je čas restartu. A krizí
mezi partnery, varují odborníci
Dozvuky loňských křivd
i touha po změně.
To jsou hlavní faktory,
které podle expertů
na manželství a rodinu
nejvíce ovlivňují
skutečnost, že leden
partnerským vztahům
zrovna nepřeje.
„Pro řadu lidí to bývá
zlomové období,“
potvrzují odborníci.

JAK SE ČEŠI ROZVÁDÍ
FOTO | SHUTTERSTOCK

Rok 1976 byl vůbec nejtvrdším obdobím
pro nová manželství. Právě tehdy
skončilo rozvodem 3124 svazků trvajících
maximálně rok. Dnes je rozvod takto
krátkého manželství podstatně vzácnější.
Pro porovnání – v roce 2016, tedy o
čtyřicet let později, to bylo 978 rozvodů.
Na konci 70. let se nejčastěji rozváděly
ženy, které dosáhly pouze základního
vzdělání. Od konce 80. let to byly
nejčastěji ženy s výučním listem.
Od roku 2008 převzaly prvenství ženy
s maturitou a drží si jej dodnes.
Bezdětné páry tvořily největší podíl
rozvodů na konci 50. a začátku 60. let.
Poté je na pomyslném žebříčku
vystřídaly páry s jedním dítětem.
Posledních 15 let opět končí před
rozvodovým stáním nejčastěji bezdětná
manželství. V současnosti je průměrný
počet dětí při rozvodu 0,91. Zatímco
v 60. letech byla nejčastější zjištěnou
příčinou rozvratu manželství nevěra, v
současnosti páry v drtivé většině uvádějí
jako důvod rozvodu rozdílnost povah.

5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoli se lidé rozcházejí a rozvádějí v průběhu celého roku, skutečností je,
že některá období v roce tomu nahrávají
více než ta jiná. A začátek nového roku
k nim patří. „Leden bývá pro mnoho
lidí skutečně zlomovým obdobím. Častější rozchody můžou souviset s touhou
po jakémsi restartu a novém začátku,“
říká Kristina Černá z pražského Centra
sociálních služeb – Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy.
„Problémy, nepochopení a křivdy,
které se nahromadily v průběhu předchozího roku, mohou v hektickém období
svátků eskalovat. Na začátku roku jsou
pak nespokojení partneři více odhodlaní
i k razantnějším řešením,“ vysvětluje,
proč bývá start nového roku pro nalomené a oslabené vztahy fatálním obdobím.

Jestliže takové dvojice zdárně pohromadě přečkají vstup do nového roku, pořád ještě nemusí mít vyhráno. Podle Černé jsou totiž ještě krizovějšími fázemi
roku příchody jara a podzimu. Pokud
jde o rozchody, nastávají s nadsázkou
žně. „V těchto obdobích zažíváme v poradně největší nápor. Je to spojené s nárůstem depresí v této době. Jaro a podzim jsou celkově náročné pro lidský organismus, který je oslabený změnou počasí, stravy a tak dále. To vše se promítá
i do psychiky,“ říká Černá. Z hlediska
mezilidských vztahů lze tak za nejbezpečnější období označit léto.

Za posledních šedesát let se počet rozvodů v České republice téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 1956 se u nás rozvedlo téměř 13 tisíc manželství, v roce
2016, ze kterého jsou dosud poslední
zveřejněná data, to bylo bezmála 25 tisíc. V novém tisíciletí navíc klesl počet
svateb.

Rozvod po čtyřicítce
Změnila se i další čísla. Před 60 lety se
nejčastěji rozváděly páry, které byly sezdané čtyři až pět let. V současnosti končí rozvodem převážně svazky trvající

10 až 14 let. Výjimečné nejsou ani rozvody třiceti a víceletých manželství.
V roce 2016 takových bylo 2012. Před
šesti dekádami šlo přitom o celkem výjimečný jev. Po 30 letech se rozvedlo
550 párů.
To vše se promítá do další hodnoty,
a tou je věk rozvádějících se manželů.
Zatímco v roce 1956 se u rozvodového
stání objevovaly nejčastěji ženy od
24 do 29 let, dne jsou to v drtivé většině
dámy, jež překročily čtyřicítku. A jistý
posun nastal i u mužů. V minulosti se
nejčastěji rozváděli čerství třicátníci,
dnes jsou to čtyřicátníci.

INZERCE

Kurýr - Praha Baví Tě řídit, komunikovat s
lidmi a být v terénu? Chceš nosit uniformu,
kterou znáš z amerických filmů? Do našeho
týmu na pobočku na Letišti Václava Havla
hledáme nové kolegy/kolegyně pro
doručování zásilek. nabor@ups.com

Více na www.jobdnes.cz/detail/7I2AYA

Marketing, reklama, public relations
Brigáda v call centru, 80 Kč/hod., Jihlava

UNITED PARCEL
S ERVICE
CZECH…

Bezpečnost, ostraha

Produkt manažer/ka mobilní aplikace
Trainee Program - Marketing a prodej

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Vedoucí výroby
14 000 - 18 000 Kč

Navyšujeme mzdy! až 25.000 Kč - operátor/ka - Trmice

Ostraha objektu

16 000 - 27 000 Kč / měsíc

Operátor výrobní linky

Specialista bozp

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Svářeč CO2

Více na www.jobdnes.cz

100 - 100 Kč / hodinu

Výroba, průmysl

EHS Specialista
Strážný

80 Kč / měsíc

New Age Recruitment - náborář na cestách

Více na www.jobdnes.cz

19 000 - 25 000 Kč
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Když před 180 roky
patentoval americký
vynálezce Samuel
Morse svůj abecední kód
k elektrickému telegrafu,
doslova tím rozpoutal
komunikační revoluci.
Morseovka se začala
používat po celém světě
a volání o pomoc SOS
zakódované do tří teček,
tří čárek a opět tří teček
zná i dnes snad každý.
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Tečky a čárky vynálezce
Morseho změnily svět
ní telegrafních stanic. Ty vedly z počátku
na krátké vzdálenosti, později spojily
pod mořem Francii s Anglií. Revoluce nastala v roce 1858, kdy 3745 kilometrů
dlouhý podmořský kabel propojil Evropu s USA, tehdy se zpráva šířila neuvěřitelných 16 hodin a americkému prezidentovi ji poslala britská královna Viktorie.
V českých zemích byly první veřejné telegramy odeslány v únoru 1850, o tři desítky let později jich už bylo zpracováno
přes milion.

ZÁBLESK
HISTORIE

Zprávy pomocí zrcadel

JOSEF HORA
ČR | Tečka - tečka - čárka - tečka. Morseova abeceda zněla při volání o pomoc
z Titaniku, vyhrávala bitvy i oznamovala
konec války. V posledních letech ale její
důležitost upadá, využívají ji hlavně amatérští radiotelegrafisté. Autorem morseovky je americký vynálezce Samuel Morse,
který ji začal používat jako komunikační
kód k elektrickému telegrafu, jehož americký prototyp představil před 180 lety,
přesně 6. ledna 1838.
Samotný princip elektrického telegrafu přenášejícího znaky či kódy na dálku
pomocí kabelů je ale ještě o něco starší,
v Evropě se vynález začal šířit od roku
1836 z Německa a Anglie. Spojené státy
pak telegrafem propojil právě Morse.
Jeho přístroj byl založen na jednodu-

Fotoportrét Samuela Morseho z doby
někdy mezi roky 1855 až 1865 (zemřel
2. dubna 1872 ve věku 80 let).
FOTO | WIKIPEDIA

chém principu – svítí, nesvítí či pípá, nepípá. Světovou proslulost získal Američan svým kódováním – Morseovou abecedou, která systém teček a čárek převedla na písmena. První zpráva složená z „teček a čárek“ byla ale odeslána až v roce
1844 soustavou telegrafních sloupů, která vedla na 60 kilometrů dlouhé trase
z Washingtonu do Baltimore. Zpráva nesla úryvek z Bible: Co stvořil Bůh na světě
nejkrásnějšího?
Telegrafy začaly ve velkém, využívaly
je pošty, železnice i úřady. Největším
omezením byly kabely nutné pro spoje-

Princip telegrafování jako takový je ale
starý několik tisíc let. Touhou lidí bylo
sdělit na dálku určitou zprávu a již starověké národy se naučily k tomu použít
oheň či kouř. Soustava signálních ohnišť
byla oblíbená zejména u starověkých
Řeků a Římanů a tímto způsobem se do
světa zvěstovalo například dobytí
Tróji. V jiných částech světa se
využívalo třeba jednoduché
bubnování – takzvané

FOTO | PROFIMEDIA

tamtamy, později třeba zrcadla, kdy odraz slunce byl viditelný i na několik kilometrů.
Obrovský úspěch zaznamenal ve Francii kolem roku 1793 takzvaný optický telegraf. Byl to vlastně stožár se soustavou
pohyblivých ramen. Jejich vzájemná poloha mohla kódovat desítky znaků. První
trasa, tedy soustava desítek věží, které stály na dohled lidským okem, vedla z Paříže do města Lille. Měřila asi 240 kilometrů a přenos jednoho znaku trval na takovou vzdálenost necelých pět minut.
Optická telegrafie tehdy zachvátila Evropu a desítky sloupů stály i v českých zemích, například na trase Praha – Litomyšl. Nevýhodou bylo, že systém byl závislý na počasí a pokud mezi sloupy padal sníh nebo mlha, signál se nepřenesl.
Velký vynález vytlačila až morseovka.

Tak trochu jiná
„keltská morseovka“
V Česku je posledních několik let populární
takzvaný Keltský telegraf. Tisíce lidí, kteří si
říkají „čerti“, obsadí v určitý den a čas
vyvýšená místa na území Česka
a Slovenska, která jsou od sebe na dohled
vzdálena. Začíná se úplně na východě, kde
první „čert“ zapálí svůj oheň, když ho spatří
další „čert“, zapálí ten svůj a tak se
pokračuje přes známé i méně známé kopce
a hory, až signál dojde ze Slovenska na
západní hranici Čech. A proč čerti? V keltské
společnosti byl „čert“ postava spjatá
s ovládáním živlových sil, s pohřbíváním, ale
zejména s ohnivým poselstvím. Čert byla
hodnost a tento člen společenstva musel
umět oheň zapálit za každého počasí, aby
dal kmenům signál například o blížícím se
nebezpečí. Akce symbolicky ukončuje zimu
a letos proběhne v noci 24. března.

INZERCE

Na kom se nejvíc shodujeme?
V největší online anketě hlasuje už čtvrt milionů z vás.

45 214
2 237

27 714
246

*počty hlasů jsou aktuální k 18. 12. 2017

26 262
1 925

24 289
108

17 925
37 053

12 839
4 179

5 523
63

4 492
141

2 983
773

HL ASUJTE TAKÉ! W W W.PREZIDENT21.CZ
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Ořechy zpestří chuť masa i chleba
Zbyly vám po svátečních hodech ořechy? Zkuste z nich připravit netradiční chléb či nádivku ke kuřeti
Mrkvové řezy
s vlašskými ořechy

Kuře s kaštanovo-ořechovou nádivkou

Potřebujeme: 5 vajec, 300 g cukru krupice, 350 g
mletých vlašských ořechů, 300 g strouhané mrkve,
2 hrsti rozinek nebo sušených brusinek, šťávu a kůru
z 1 citronu, 120 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do
pečiva, několik lžic mléka. Na krém – 80 g másla,
150 g moučkového cukru, 400 g mascarpone,
citronovou šťávu, nasekané ořechy na ozdobu.
Postup: Z bílků vyšleháme tuhý sníh, žloutky
utřeme s krupicovým cukrem. Vmícháme mleté
ořechy, strouhanou mrkev, rozinky a šťávu
i kůru z citronu. Mouku smícháme s práškem do
pečiva a po lžících zapracujeme do mrkvové směsi.
Pokud je třeba, přilijeme trochu mléka. Nakonec
do těsta opatrně vpravíme sníh z bílků. Hlubší
plech vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme
máslem a vysypeme hrubou moukou. Nalijeme
do něj těsto, urovnáme a pečeme na 180 °C asi
40 minut. Necháme vychladnout. Mezitím si
připravíme krém. Změklé máslo utřeme s cukrem,
pak po lžících vmícháme mascarpone a nakonec
trochu citronové šťávy. Rozetřeme na vychladlý
koláč a posypeme nasekanými ořechy. Před
podáváním krájíme na řezy.

Potřebujeme: 1 kuře, 4 housky, 300 ml mléka, zhruba 150 g jedlých
kaštanů a 100 g vlašských ořechů, 2 vejce, sůl, pepř, muškátový
oříšek, 60 g másla, petrželku.
Postup: Kaštany vložíme do hrnce s vodou a asi 5 minut povaříme.
Pak je prudce zchladíme studenou vodou a oloupeme. Nakonec je
nasekáme na větší kousky, přidáme nasekané vlašské ořechy a dáme
stranou. Housky nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a zalijeme
mlékem. Žloutky utřeme s povoleným máslem, přidáme rohlíky,
nasekané kaštany a ořechy, najemno nakrájenou petrželku, strouhaný
muškátový oříšek dle chuti a sníh z bílků. Kuře osolíme, naplníme
nádivkou a vložíme do pekáče prsíčky dolů, podlijeme troškou vody
a pečeme na 180 °C. Zdroj receptů: iDNES.cz, Labužník.cz, lidovky.cz

Telecí s meruňkovo-mandlovou omáčkou

Ořechový chléb

Potřebujeme: 700 g telecí panenské, sůl, pepř, 2 lžíce másla,
300 g meruněk, kousek zázvoru, 125 ml bílého vína, špetku kajenského
pepře, 1 lžičku cukru, 3 lžíce mandlových lupínků, 300 g jemných nudlí.
Postup: Maso potřeme solí a pepřem, opečeme na pánvi. Pak
pozvolna dopékáme dalších asi 45 minut. Meruňky nakrájíme na dílky,
zázvor na nudličky. Meruňky a zázvor vložíme do kastrolu, přilijeme
víno, uvedeme do varu a vaříme 5 až 10 minut, až omáčka zhoustne.
Osolíme, ochutíme kajenským pepřem a cukrem. Vmícháme mandlové
lupínky. Maso nakrájíme na tenké plátky a podáváme s nasládlou
omáčkou a s uvařenými nudlemi.

Potřebujeme: 100 g světlé mouky, 150 g tmavé mouky, lžičku
soli a cukru, 2 lžičky oleje, půlku droždí, 5 cl mléka, 120 až
130 ml vlažné vody, půl hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů.
Postup: Smícháme tmavou a světlou mouku, sůl a olej.
Uděláme kvásek z droždí, cukru a mléka. Pak vše smícháme
s vlažnou vodou. Po řádném zpracování těsta opatrně
vmícháme hrst překrájených vlašských ořechů a rozinky.
Uválíme podlouhlý válec velikosti předloktí. Překryjeme fólií
nebo vlhkým hadrem a necháme na teplém místě asi hodinu.
Troubu rozehřejeme na 180 stupňů a pečeme 35 minut.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Český hudební rok 2018
Jak to bude letos žít
v české muzice? Obvyklý
stereotyp „rozčísne“
třeba Jarek Nohavica na
festivalu i nová Lucie.
JOSEF VLČEK

O

lednu a únoru se začíná mluvit
jako o kulturním úhoru. Zpěváci
i kapely, unavení předvánočními koncerty, si dopřávají dovolenou. Sociální sítě se zaplňují jejich fotkami z pláží, z losangeleského chodníku hvězd
nebo v případě těch méně úspěšných
z nějaké egyptské kavárničky. Existují
samozřejmě i výjimky, které zůstávají
doma a vyrážejí za koncerty po náledím
pokrytých českých silnicích, ale je jich
rok od roku méně. Letos vyjíždí na únorové zimní turné třeba Slza a novinkové
album v lednu vydávají Mandrage. Sedmdesátku se chystá v lednu v O2 areně
oslavit Helena Vondráčková.

Opravdový popový
život se začíná rozjíždět v půlce března.
Písničky budou hrát v
divadlech žádaní Kryštof, kteří už před koncem roku hlásili vyprodáno, a v březnu
na turné vyjíždí Michal Hrůza. Velkou
hudební událostí budou březnové hudební ceny Anděl v nové podobě.
Ale to je jen rozehřívací fáze před prvním vrcholem roku, jímž jsou květnové
majálesy. V Česku je dost vysokých
škol na to, aby se dostalo na každého
umělce střední generace, který alespoň
něco znamená. Návštěvnost bývá víc
než slušná. Letos nebude chybět Tomáš
Klus, Mandrage, Jelen, Lenny, Mirai,
Ben Cristovao nebo Marek Ztracený.
Majálesy pozvolna přecházejí do
fáze letních festivalů, první se totiž objevují už koncem května. Těžko přesně
spočítat, kolik jich letos proběhne, ale
bude jich jako obvykle kolem stovky.
Některé jsou jen regionální, jiné mají celostátní dosah a publikum se na ně sjíždí z celé republiky. V posledních letech

se některé z nich začaly výrazně profilovat.
Část staví na zahraničních hostech, zatímco
jiné dávají přednost neobvyklému domácímu
headlinerovi. Například tradiční festival Benátská!, který se uskuteční v Liberci, sází na umělce, kteří obvykle na
festivalech odmítají vystupovat. Loni to
byl slovenský Team, letos Jaromír Nohavica. A přibývá i nových festivalů.
Skvělou pověst si třeba získal pražský
Metronome festival, který kromě velkých zahraničních hvězd představuje ty
české v méně známých polohách. Třeba
Tata Bojs tu oslaví 30 let na scéně spolu
s kapelami Zrní, Umakart a Midi Lidi.
S trochou nadsázky se dá říct, že při
tak velké poptávce se z předlistopadových dob vrátila nepsaná soutěž O zlatého holiče. Tento titul kdysi získávala kapela nebo umělec, který dokázal v průběhu 24 hodin vystoupit na největším
počtu akcí. Díky nekonečné záplavě festivalů se v současnosti najde několik
„holičů“ se třemi vystoupeními za den.

Letní festivaly končívaly s koncem
prázdnin. To už není pravda. Rok od
roku přibývá více zářijových termínů.
Počasí sice občas nebývá nejteplejší,
ale dobrá muzika dovede rozehřát. Zároveň startuje podzimní sezona, jejímž vrcholem by měl letos v říjnu být už třetí
Český mejdan s Impulsem. To je vlastně festival pod střechou, jehož hlavní
hvězdou bude kapela Kryštof. Kromě ní
se 13. října v O2 areně objeví ještě Richard Müller, Xindl X, Michal Hrůza,
Václav Neckář nebo Mirai.
Brzy poté si na své přijdou pamětníci
zlatých časů Lucie, která znovu obnovila činnost a v listopadu několika koncerty podpoří vydání nové desky. První
po šestnácti letech!
V té době už bude zuřit smršť předvánočních koncertů, poslední z vrcholů
pop sezony. Tu a tam někdo z umělců
koncertem podpoří novou desku, kterou
v chvatu nahrál někdy v září nebo říjnu,
nebo si střihne alespoň vánoční píseň či
pár firemních večírků. A vyčerpaní muzikanti se s blížícím Štědrým dnem těší
na další volný leden a únor.
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osobní auta užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy stavební stroje

ODLEHČETE
VAŠEMU PODNIKÁNÍ
S PROGRAMEM PODPORY

a další....

ÚSPORY

ENERGIE
0%

ÚVĚRY PRO PODNIKATELE ZA
Vyberte si z více než
30 000 nabídek na

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

www.mpo.cz

www.cmzrb.cz
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„Čokoládová pralinka s příchutí
extra pálivého chilli je výzva“

Michal a Tereza Beranovi už rok provozují úspěšnou čokolatérii v Klášterci nad Ohří.

Od čísel si odpočine
u čokolády. Finanční
poradce Michal Beran
s manželkou Terezou
vyrábějí pralinky.
5plus2
■ ROZHOVOR
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Rok se učili, než pronikli do taje
výroby čokolády a pralinek a byli se
svými výrobky stoprocentně spokojení.
Dnes provozují Michal a Tereza Beranovi úspěšnou čokolatérii v Klášterci nad
Ohří na Chomutovsku. „Kromě osvědčených příchutí rádi experimentujeme a
zkoušíme zkombinovat čokoládu se
zdánlivě neslučitelným, například s chilli,“ říkají manželé.
Chutná vám ještě čokoláda, nebo se
stalo ochutnávání už jen profesním
nucením?
Tereza: Sice jsme čokoládou neustále
obklopeni, ale stále nám hodně chutná
a dáme si i mimo práci.
Michal: Řekl bych, že jsme čokoholici.

Vyrábíte vlastní pralinky, kolik druhů máte v nabídce?
Michal: Vzhledem k tomu, že nepoužíváme žádné umělé konzervanty a výrobky proto mají relativně krátkou dobu trvanlivosti, a to jen dva měsíce, míváme
v nabídce v jednu chvíli zhruba 15 druhů. V průběhu roku je obměňujeme. Od
ledna letošního roku, kdy jsme otevřeli,
jsme vyrobili asi 35 druhů.

dit od zkušenějších a vyráběli jsme
podle osvědčených receptů. Pak jsme
začali experimentovat, rádi zkoušíme
nové příchutě a kombinace zdánlivě neslučitelné, například čokoládu s různým
chilli kořením. Příští rok vyzkoušíme
pralinky s extra pálivým chilli.
Tereza: Budou to malé bonbony pro extrémní gurmány. (směje se) Chceme zákazníkům nabídnout něco originálního.

Jaký druh máte vy nejraději?
Tereza: Mně nejvíce chutnají pralinky
s vaječným likérem.
Michal: Mezi mé oblíbené patří pralinka s klasickým a uzeným chilli kořením. A také Klášterecká medová koule,
na kterou jsme získali certifikát Krušnohoří regionální produkt. K její výrobě
používáme převážně regionální suroviny, konkrétně med a smetanu od místních dodavatelů. Jen čokoládu si ještě
sám z bobů nevyrobím a mandle sám nevypěstuji.

Vyrábíte i tabulkovou čokoládu?
Michal: Ano. A to buď formou lámané,
která je nejčastěji s různými druhy oříšků, nebo klasickou tabulkovou čokoládu s mrazem sušeným ovocem, které si
uchovává plnou chuť a vitaminy.

A který druh jde nejvíce na dračku
u zákazníků?
Tereza: Lidé si nejvíce kupují košíčky
s nugátovou, karamelovou či pistáciovou náplní.

Základem dobré chuti jsou kvalitní
ingredience. Jaký druh čokolády používáte?
Michal: Kvalita surovin je pro nás na
prvním místě. Od dodavatele odebíráme třiasedmdesátiprocentní čokoládu
Single Origin s výběrovými kakaovými
boby z jednoho regionu. Na výrobu náplně používáme třiatřicetiprocentní smetanu. Vysoké požadavky máme i na
všechny ostatní suroviny, odebíráme
jen to nejlepší.

Vymýšlíte si i vlastní příchutě?
Michal: Zpočátku jsme si nechali pora-

Co všechno se může při výrobě čokolády či pralinky pokazit?

FOTO | MIROSLAVA STRNADOVÁ

Michal: I po roce, co čokolatérii provozujeme, se stále učíme. Vzhledem k tomu,
že výroba je stoprocentně ruční, může
se pokazit cokoliv v jakékoliv fázi výroby. Působí na to i vliv prostředí, vlhkost… Strojová výroba je v tomto o dost
snazší, ale touto cestou nechceme jít. Jediný stroj, který používáme, jsou zahřívací vany na čokoládu, které ji udržují
v určité teplotě. Jinak vše ostatní dělají
naše ruce.
Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?
Tereza: Jsou to častěji ženy, které si
u nás dají kávu nebo čaj a k tomu pralinku nebo nějaký náš dezert. Ovšem chodí i muži, ale ti spíš koupí pralinky či čokoládu jako dárek.
Jaké máte plány, čeho byste chtěli
dosáhnout?
Tereza: Letos bychom chtěli více vyrazit s naším sortimentem na trhy, především v jarních, podzimních a zimních
měsících, a také ho nabídnout do různých farmářských obchůdků.
Michal: Mně by se líbilo pořádat
workshopy pro veřejnost, kdy si zájemce zaplatí materiál a bude si moci sám
vyzkoušet výrobu pralinek. Jednou
bych si chtěl také čokoládu vyrábět sám
z bobů, to ale znamená poměrně velké
investice do výrobního prostoru.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. ledna 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

9.20 O Janovi a podivuhodném příteli 10.55
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Po stopách hvězd 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Silák a strašidla
14.00 O bílé laňce 14.30 Vyhrazeno pro pořady
kandidátů na funkci prezidenta ČR 14.40 Eva
tropí hlouposti 16.05 Podnájemníci 17.25
Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 17.35 Hercule Poirot 18.30 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Lišákoviny 6.20 Oggy a Škodíci V 6.30
Jake a piráti ze Země Nezemě IV (5) 6.55
Milesova vesmírná dobrodružství (18) 7.20
Kačeří příběhy (49, 50) 8.05 Tučňáci
z Madagaskaru III (13) 8.30 Já a moje příšera
10.25 V zajetí ráje 12.05 Zpověď královny
střední školy 13.40 Láska na druhý pohled
15.35 Určitě, možná. Romantický film (USA,
2008) 17.45 Toy Story 2: Příběh hraček.
Animovaný film (USA, 1999) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago V (3) 6.50 Ferda Mravenec (25)
7.20 M.A.S.H (254). Americký válečný seriál
(1972–1982) 7.55 Autosalon 9.10 Prima
Partička – Silvestr 2017 10.25 Máme rádi
Česko 12.05 Mordparta (7) 13.25 Ano, šéfe!
14.30 Vraždy v Midsomeru VI. Kriminální seriál
(VB, 2003) 16.45 Zuřivá salsa. Romantická
komedie (VB, 2014). Hrají R. Jonesová,
Ch. O´Dowd, I. McShane a další 18.55 Zprávy
FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.30 Soudní síň 7.30 Poldové v akci,

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

KRIMINÁLNÍ

seriál (SR, 2016) 8.30 Soudní síň – cz 9.30
Interaktivní teleshopping 10.30 Hlas zlomeného
srdce 12.30 Stříbrná pila (1/6) 13.40 Vlci 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (1/6), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.10 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

NEDĚLE 5.30 Noviny 6.05 Krimi 6.30 Soudní

síň 7.25 Vztah pro psa 9.30 Interaktivní teleshopping 10.30 Ledová smrt 12.20 Dlouhá míle (1/6),
seriál (ČR, 1989) 14.00 Smrt si vybírá, krimifilm (ČR,
1972) 16.00 Nová zahrada 17.00 Na chalupě 18.00
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Pašeráci, akční film (Kan.,
1997) 0.55 Nová zahrada

PONDĚLÍ 8.50 Rodinné záležitosti 10.00

Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona
12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50
Divocí koně II (30/68) 15.00 Soudní síň 18.00
Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Smrt si vybírá 22.20 Vztah pro psa, komedie (USA,
2014) 0.15 Ve jménu zákona (78/131)

20.00 Manéž Bolka Polívky
21.10 Želary
Drama (ČR, 2003)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Chartúm
Drama (VB, 1966)
1.35 Banánové rybičky
2.10 Na forbíně TM
2.50 Přes nový práh
3.15 Žiješ jenom 2x
3.45 Mladý design
4.05 Kde bydlely princezny

20.20 Harry Potter a Princ dvojí krve
Dobrodružný film (USA/VB, 2009).
Hrají D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watsonová, A. Rickman.
Režie D. Yates
23.05 Chraň nás od zlého
Horor (USA, 2014)
1.10 Kokosy na sněhu
Komedie (USA, 1993)
2.50 Krok za krokem III (12, 13)
Seriál (USA, 1993)
3.45 V zajetí ráje
5.05 Novashopping

20.15 Maigret klade past
Krimifilm (VB, 2016). Hrají
R. Atkinson, L. Staar, S. Dingwall
a další. Režie A. Pearceová
22.15 Nemilosrdní
Thriller (VB/Fr., 2015). Hrají
J. Reno, C. Murinová, A. Lenoir
a další. Režie B. Rocher
0.10 Smršť nad Pacifikem
Akční film (USA, 2005)
1.55 Temná přísaha
Thriller (USA, 2016)
3.20 Vraždy v Midsomeru VI

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.30 Autosalon 8.35 Firefly (10) 9.35 13. okrsek (6)
10.35 Top Gear VI 11.45 Re-play 12.10 Pevnost
Boyard (7) 14.20 Simpsonovi XXVII (1-3) 15.45
Simpsonovi XXVII (4) 16.10 Beowulf a Grendel
17.55 Simpsonovi XXVII (5) 18.30 Simpsonovi
XXVII (6) 18.55 Simpsonovi XXVII (7, 8) 20.00 Můj
otec je šílenec, komedie (USA, 2012) 22.35 Nástroj
zkázy, sci-fi film (USA, 2016) 0.30 Grimm V (5),
fantasy seriál (USA, 2015)

5.25 Náhodné setkání 7.35 Modrá laguna 9.20
Mentalista III (20, 21) 10.55 Námořní vyšetřovací
služba VIII (11, 12) 13.00 Vzpomínka na Titány 15.05
Toy Story: Příběh hraček, animovaný film (USA,
1995) 16.25 Kid, rodinná komedie (USA, 2000)
18.15 Kokosy na sněhu, komedie (USA, 1993) 20.00
Záskok, komedie (VB/N/USA, 1994) 22.05
Hvězdná pěchota, sci-fi film (USA, 1997) 0.20 John
Wick, akční film (USA, 2014)

7.50 Ninjago V (3) 8.20 Ferda Mravenec (25) 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Vítejte doma V (11)
11.20 Mňam aneb Prima vařečka 11.55 Vítejte doma
V (12) 12.50 Chlupáč Oddy a tučňáci, rodinný film
(Austr., 2015) 14.50 Kořist, krimifilm (Fr./It., 1971)
17.20 Teče tudy řeka, drama (USA, 1992) 20.00
Rudá jako rubín, fantasy film (N, 2013) 22.30
Spartakus (1/2), historický film (USA, 2004) 0.25
Nástroj zkázy, sci-fi film (USA, 2016)

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 8.05 Poldové v akci 9.05
Soudní síň – cz 10.00 Interaktivní teleshopping
11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky
13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 15.00 Soudní síň
18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (3) 21.25 Ledová smrt 23.25 Dr. Stefan
Frank (63) 0.30 Ve jménu zákona (79/131)
STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu
zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák
13.50 Divocí koně II 15.00 Soudní síň 18.00
Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 22.15 Dr. Ludsky (1/10)
23.30 Dr. Stefan Frank (64) 0.35 Ve jménu zákona
ČTVRTEK 7.05 Soudní síň 8.05 Poldové v akci

9.05 Soudní síň – cz 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 15.00
Soudní síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Vlci 21.20 Dobrá karma 23.05
Dr. Stefan Frank 0.10 Ve jménu zákona (81/131)

PÁTEK 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň – cz
10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50
Divocí koně II 15.00 Soudní síň 18.00 Poldové v akci
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila 21.25
Bučkovi – slunce, seno, vesnice 23.00 Experti 23.35
Dr. Stefan Frank 0.40 Ve jménu zákona (82/131)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 201

neděle 7. ledna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
15.25
16.20
18.00
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.05
22.34
22.35
0.20
2.15
2.45
3.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Eva tropí
hlouposti 7.55 Můj obchod se psy (1/2)
9.00 Úsměvy Karla Čáslavského 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O myrtové panně
Chytrá princezna
Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
Neobyčejné životy
Fany
Tříkrálový koncert 2018
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Lída Baarová
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Bolero
Mladý Montalbano
Banánové rybičky
13. komnata Bohuše Matuše
Sváteční slovo doktora Zdeňka
Susy

NOVA
6.00
6.10
6.20
6.45
7.10
7.55
8.20
8.40
10.15
12.05
13.40
16.00
17.45
19.30
20.20
22.25
22.55
1.05
2.40
3.30

Lišákoviny
Oggy a Škodíci V
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (51, 52)
Tučňáci z Madagaskaru III (14)
Krok za krokem III (14)
Željesboj
Kapitán Ron
Můj táta hrdina
Komedie (USA/Fr., 1994)
Dokonalá bouře
Dobrodružný film (USA, 2000)
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Božský Evan
Komedie (USA, 2007)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Střepiny
Obhájce
Thriller (USA, 2011)
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Odložené případy
Co na to Češi

6.15
6.45
7.15
7.45
8.50
9.20
11.00
11.55
12.45
13.50
14.55
17.15
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20
23.10
1.25
2.25
4.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (4)
Ferda Mravenec (25)
Ferda Mravenec (26)
Přírodní vesmír (6)
Prima ZOOM Svět
1890 (1)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Vraždy v Midsomeru VI
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR, 2014).
Hrají P. Batěk, V. Kerekesová,
F. Blažek, J. Lábus, K. Issová
a další. Režie R. Havlík
Očima Josefa Klímy
Speciální jednotka
Akční film (Fr., 2011)
Přírodní vesmír (6)
Vraždy v Midsomeru VI
Máme rádi Česko

5.40 Nová cestománie 6.10 Toy Story: Příběh hraček 7.30 Balto 2: Na vlčí stezce 8.45 Záskok 11.05
Láska na druhý pohled 12.55 Určitě, možná 14.50
Pohřešovaní II (9-11) 17.20 Harry Potter a princ dvojí
krve 20.00 Automata 22.05 Bájní tvorové: Dračí
hrobka, akční film (VB/Číny, 2013) 23.40 Hvězdná
pěchota, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
6.30 Autosalon 7.35 Firefly (11) 8.35 13. okrsek (7)
9.30 Top Gear VI 10.35 Těžká dřina 11.00 Pevnost
Boyard (8) 13.15 Simpsonovi XXVII (5-8) 15.10 K-19:
Stroj na smrt 17.55 Simpsonovi XXVII (9, 10) 18.55
Simpsonovi XXVII (11) 19.30 Simpsonovi XXVII (12)
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.00 Legenda II
(10) 23.00 Vikingové (1) 0.00 Grimm V (6), fantasy seriál (USA, 2015) 0.55 Autosalon

Prima Max
8.05 Ninjago V (4) 8.30 Ferda Mravenec (26) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Vítejte doma V (12)
11.15 Mňam aneb Prima vařečka 11.45 Vítejte doma
V (13) 12.45 Teče tudy řeka15.30 Rudá jako rubín
18.05 Podezření pana Whichera: Vražda v domě na
Road Hill 20.00 Ulička hanby, komedie (USA, 2014)
22.05 Nemilosrdní, thriller (VB/Fr., 2015) 23.55
Speciální jednotka, akční film (Fr., 2011)

pondělí 8. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(1/10) 10.05 Střevíčky 10.20 168
hodin 10.55 Můj obchod se psy (1/2)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
14.10 Miluji Tě
14.50 V Praze bejvávalo blaze
15.45 To je vražda, napsala VII
16.35 Cestománie
17.05 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (1/22)
21.05 Dabing Street
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista III
23.20 Vražda před večeří

5.55
8.55
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.25
23.15
0.10
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3375)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (117)
Mentalista III (22)
Mentalista III (23)
Kriminálka Miami IX (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3376)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (25)
Milionářka
Kriminálka Anděl (1)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (22)
Vražedná čísla VI (5)
Mentalista III (22, 23)
Střepiny

6.10
6.35
7.25
8.10
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (5)
Ferda Mravenec (27)
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1, 2)
Jake a Tlusťoch III (9)
Rosamunde Pilcher:
Vítězství lásky
Romantický film (N, 2008)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (10)
Doktor z hor: Nové příběhy III (8)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (63)
Když můžu, pomůžu
Ano, šéfe!
Zuřivá salsa
Romantická komedie (VB, 2014)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)

6.15 Já a moje příšera 8.00 Záskok 9.50 V zajetí
ráje 11.55 Zpověď královny střední školy 13.30
Teleshopping 13.50 Dokonalá bouře 16.10 Božský
Evan 17.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012)
20.00 Soukromá válka pana Wilsona, drama (USA,
2007) 21.50 Instinkt, thriller (USA, 1999) 0.00
Chraň nás od zlého, horor (USA, 2014)

Prima cool
10.05 Americký chopper III 11.05 Top Gear VI 12.15
Futurama IV (9) 12.45 Simpsonovi XXVII (9-12)
14.40 Těžká dřina 15.15 Re-play 15.50 Futurama IV
(10) 16.10 Americký chopper III (6) 17.10 Top Gear
VI 18.20 Simpsonovi XXVII (13-16) 20.15 Teorie velkého třesku XI (1) 20.50 Simpsonovi XXIX (1) 21.20
Teorie velkého třesku VI (10, 11) 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper III (6) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.10 Ninjago V (5) 9.35 Ferda Mravenec (27) 10.10
Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma V (13)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma V (14) 13.50 Podezření pana Whichera:
Vražda v domě na Road Hill 15.50 Herkules:
Zrození legendy 18.05 Kurz pro nevěsty 20.00
Potíže s Arizonou, akční komedie (USA, 1987)
22.05 Pocit viny 23.55 Ulička hanby

úterý 9. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VII
9.50 Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 10.00 Po
stopách hvězd 10.25 Podnájemníci
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
14.10 A máte nás, holky, v hrsti
14.55 Doktor Martin
15.45 To je vražda, napsala VII
16.35 Cestománie
17.05 Vyhrazeno pro pořady kandidátů
na funkci prezidenta ČR
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, Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Jedna ruka netleská
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.05
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.15
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3376)
Specialisté (25)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (118)
Mentalista III (24)
Mentalista IV (1)
Kriminálka Miami IX (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3377)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(781)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (23)
Vražedná čísla VI (6)
Mentalista III (24)
Mentalista IV (1)

6.10
6.40
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (6)
Ferda Mravenec (28)
M.A.S.H (2-4)
Jake a Tlusťoch III (10)
Rosamunde Pilcher:
Zamilované léto
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (11)
Doktor z hor: Nové příběhy III (9)
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (67)
Zákopová válka
Mordparta (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (7)
Návrat komisaře Rexe XI (8)
Rosamunde Pilcher:
Zamilované léto

5.00 Já a moje příšera 6.35 Kid 8.20 Mentalista III
(22, 23) 9.55 Zpověď královny střední školy 11.55
Soukromá válka pana Wilsona 14.00 Policejní akademie 15.45 Harry Potter a princ dvojí krve 18.25
Toy Story 2: Příběh hraček 20.00 Hurikán v ringu,
drama (USA, 1999) 22.40 Záhadná smrt, drama
(USA, 2004) 0.20 Obhájce, thriller (USA, 2011)

Prima cool
10.15 Americký chopper III 11.25 Teorie velkého
třesku XI 11.55 Simpsonovi XXIX 2.25 Futurama IV
12.55 Simpsonovi XXVII 14.50 Teorie velkého třesku VI 15.50 Futurama IV 16.10 Americký chopper III
17.10 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVII 20.15
Top Gear speciál: To nejlepší z Británie (1) 21.20
Teorie velkého třesku VI (12, 13) 22.20 Partička
23.10 Americký chopper III 0.10 Partička

Prima Max
9.05 Ninjago V (6) 9.35 Ferda Mravenec (28)
10.00 Zpravodajství FTV Prima 11.35 Vítejte doma
V (14) 12.35 Mňam aneb Prima vařečka 13.05
Vítejte doma V (15) 14.10 Kurz pro nevěsty 16.05
Maigret klade past, krimifilm (VB, 2016) 18.05 Naši
a já, komediální drama (USA, 2013) 20.00 Sopka,
akční thriller (USA, 1997) 22.15 Zastav a nepřežiješ,
akční film (USA, 2006) 0.00 Pocit viny

středa 10. ledna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Vyhrazeno pro pořady kandidátů na funkci prezidenta ČR 10.00
Doktor Martin 10.50 Vyprávěj 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nám se to stát nemůže...
15.00 V Praze bejvávalo blaze
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vzteklina (1/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (1/6)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Tchyně a uzený
23.20 Kriminalista III
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
16.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
23.45
0.30
1.15
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3377)
Ordinace v růžové zahradě 2
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (119)
Mentalista IV (2)
Mentalista IV (3)
Kriminálka Miami IX (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3378)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kamarád taky rád
Komedie (USA, 2011)
Vražedná čísla VI (7)
Mentalista IV (2)
Mentalista IV (3)
Kriminálka Miami IX (14)
Krok za krokem III (17)

6.10
6.35
7.25
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (7)
Ferda Mravenec (29)
M.A.S.H (4-6)
Jake a Tlusťoch III (11)
Rosamunde Pilcher: Podzim lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy III (10)
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (64)
Na jezeře. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (9)
Odložený případ
Návrat komisaře Rexe XI (10)
Mistrovská hudba
Rosamunde Pilcher: Podzim lásky

5.55 Kapitán Ron 7.40 Mentalista III (24) 8.25
Mentalista IV (1) 9.15 Pohřešovaní II (9-11) 12.00 Toy
Story 2: Příběh hraček 13.55 Hurikán v ringu 16.30
Můj táta hrdina 18.10 Propadlí lásce 20.00 Neděle
u Tiffanyho, romantické drama (USA, 2010) 21.45
Kdo věří na lásku, romantická komedie (USA, 2014)
23.25 Na dotek, romantické drama (USA, 2004)

Prima cool
10.10 Americký chopper III 11.10 Top Gear speciál:
To nejlepší z Británie 12.25 Futurama IV 12.50
Simpsonovi XXVII 14.50 Teorie velkého třesku VI
15.45 Futurama IV 6.10 Americký chopper III 17.10
Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVII 19.20
Simpsonovi XXVIII 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku VI 22.15
Partička 23.10 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.45 Ninjago V (7) 9.15 Ferda Mravenec (29) 9.45
Zpravodajství FTV Prima 11.20 Vítejte doma V (15)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma V (16) 13.45 Naši a já 15.45 Sopka 18.05
Moby Dick (1/2) 20.00 Druhý muž, thriller
(USA/VB, 2008) 21.50 Abraham Lincoln: Lovec
upírů, akční horor (USA, 2012) 0.10 Zastav a nepřežiješ, akční film (USA, 2006)

čtvrtek 11. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 F. L. Věk (1/13) 10.50
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Křeček
14.15 V Praze bejvávalo blaze
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala VII
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
20.05 Vyprávěj
Žijí Markovi rodiče?
21.00 Prezidentská debata
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Taggart
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky
2.40 Dobré ráno

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.45
13.05
14.15
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.05
0.30
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3378)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (120)
Mentalista IV (4)
Mentalista IV (5)
Kriminálka Miami IX (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3379)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(782)
Prásk!
Šerifové
Akční film (USA, 1998)
Mentalista IV (4)
Mentalista IV (5)
Kriminálka Miami IX (15)

6.10
6.35
7.20
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (8)
Ferda Mravenec (30)
M.A.S.H (6-8)
Jake a Tlusťoch III (12)
Rosamunde Pilcher: Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (13)
Doktor z hor: Nové příběhy III (11)
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (68)
Zrádná samota!
Prima Partička
Berlínská mise (7)
Rukojmí
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (11)
Návrat komisaře Rexe XI (12)
Rosamunde Pilcher: Příliv lásky
Romantický film (N, 2009)

5.25 Pohřešovaní II (11) 6.05 Můj táta hrdina 7.35
Mentalista IV (2, 3) 9.10 Propadlí lásce 11.20
Hurikán v ringu 14.20 Poslední západ slunce 16.30
Neděle u Tiffanyho 18.10 Šampioni lakrosu 20.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (13, 14) 21.40
WikiLeaks, životopisné drama (USA/Belg., 2013)
0.05 Kdo věří na lásku

Prima cool
9.25 Top Gear VI 10.30 Americký chopper III (8)
11.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (10)
12.25 Futurama IV (12) 12.55 Simpsonovi XXVII
13.50 Simpsonovi XXVIII 4.50 Teorie velkého třesku VI 15.45 Futurama V (1) 16.05 Americký chopper III (1) 7.05 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVIII
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI
22.20 Zásah z pekla 0.15 Americký chopper III (9)

Prima Max
9.05 Ninjago V (8) 9.30 Ferda Mravenec (30)
10.00 Zpravodajství FTV Prima 11.30 Vítejte doma
V (16) 12.25 Mňam aneb Prima vařečka 13.00
Vítejte doma V (17) 14.05 Moby Dick (1/2) 16.05
Naši a já 18.05 Moby Dick (2/2) 20.00 Kamarád do
deště, krimikomedie (ČR, 1988) 21.40 Chyťte ho!,
komedie (USA, 1995) 23.50 Abraham Lincoln:
Lovec upírů, akční horor (USA, 2012)

pátek 12. ledna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Doktor Martin 10.35 Křeček.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.40 Tak neváhej a toč speciál
15.50 Cestománie
16.20 Zlý dům
Krimifilm (ČR, 1971)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (20/39)
Táta. Krimiseriál (ČR, 2003)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Zlý dům
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.35
0.30
1.15
2.00
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3379)
Ordinace v růžové zahradě 2 (782)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (121)
Mentalista IV (6)
Mentalista IV (7)
Kriminálka Miami IX (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3380)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Iron Man
Akční film (USA, 2008)
Sabotáž
Akční film (USA, 2014)
Mentalista IV (6)
Mentalista IV (7)
Kriminálka Miami IX (16)
Prásk!

6.10
6.35
7.20
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.45
0.00
1.00
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (9)
Ferda Mravenec (31)
M.A.S.H (8-10)
Jake a Tlusťoch III (13)
Rosamunde Pilcher:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (14)
Doktor z hor: Nové příběhy III (12)
Návrat komisaře Rexe XII (1)
Návrat komisaře Rexe XII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (2)
Krev a mléko
Brutální Hanna
Akční film (USA/N/VB, 2011)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XII (1)
Návrat komisaře Rexe XII (2)
Rosamunde Pilcher:
Ať rozhodne srdce

6.25 Željesboj 7.50 Šampioni lakrosu 9.35
Mentalista IV (4, 5) 11.10 Parťák 13.15 Neděle
u Tiffanyho 15.20 Inspektor Gadget 16.35 Námořní
vyšetřovací služba VIII (13, 14) 18.20 Velká vánoční
jízda 20.00 Lego příběh, animovaný film
(Austr./Dán./USA, 2014) 21.50 Clevelandský únos
23.25 Kamarád taky rád, komedie (USA, 2011)

Prima cool
9.05 Top Gear VI 10.10 Americký chopper III 11.15
Autosalon 12.25 Futurama V 12.55 Simpsonovi
XXVIII (3-6) 14.50 Teorie velkého třesku VI 15.45
Futurama V (2) 16.10 Americký chopper III (10)
17.05 Top Gear VI 18.20 Simpsonovi XXVIII (7-10)
20.15 Robinson Crusoe 22.10 Spartakus (2/2)
23.55 Americký chopper III (10) 0.55 Killjoys:
Vesmírní lovci (10)

Prima Max
8.35 Ninjago V (9) 9.05 Ferda Mravenec (31) 9.30
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Vítejte doma V (17)
12.00 Mňam aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte
doma V (18) 13.35 Moby Dick (2/2) 15.40 Hra na
lásku 17.35 Annie, rodinná komedie (USA, 2014)
20.00 Kočka na rozpálené plechové střeše, drama
(USA, 1958) 22.20 Zásah z pekla, akční thriller
(USA, 1993) 0.20 Chyťte ho!, komedie (USA, 1995)
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Česká republika

Jiřina Švorcová: dětství v lokále
Chodila do školky, kterou vedly jeptišky. Vyrůstala v hostinci u náhonu, jako malá zpívala štamgastům
PETR BROULÍK
ČR | Herečka Jiřina Švorcová proslula
jako přesvědčená komunistka a jejími
životními rolemi se staly dvě prodavačky. Anna Holubová z televizního seriálu Žena za pultem a Marie Rysová z konzumu v dobrodružném filmu Král Šumavy pojednávajícím o boji pohraničníků
s převaděči emigrantů. Krajně levicové
smýšlení Švorcová neopustila ani po listopadu 1989, na rozdíl od mnoha jiných
nikdy nepřevlékla kabát.
Herečka, která před necelými šesti a
půl lety zemřela po těžké nemoci, prožila, jak sama říkala, krásné dětství
v Chocni. A to v bytě, který byl součástí
dnes už zbourané hospody Na Ostrově.
Ta stála u náhonu vedoucího k textilce
továrníka M. Robitschka.
„Když mě v dospělosti čas od času popadl žal, musela jsem jet do Chocně a
tam prochodit ta svá poutní místečka –
školu, hospodu, plovárnu na Tiché Orlici. A zase se uklidnit,“ říká ve svých pamětech, které vydal autor memoárů známých umělců Miroslav Graclík.

Tatínek čepoval pivo
Na Choceň měla herečka vůbec první
vzpomínky. „Chodila jsem do mateřské
školky v Chocni, kterou vedly hodné
jeptišky. Také si pamatuji, jak mě moji
dva starší bratři strašili. Byla jsem totiž
hrozný zbabělec. Jeden brácha na mě dělal bububu a zavřel mne do skříně, druhý mi řekl, že mne ochrání a ze skříně
mě pustil. To už měl ale druhý bratr na
hlavě pytlík od mouky a strašil mě,“
líčí. Také její o devět let starší bratr Václav se stal časem známým hercem.
Když byla v Chocni pouť, tatínek Jiřiny Švorcové na ní měl jako hospodský
sud s pípou a čepoval pivo. A Jiřina, její
o šest let starší sestra Andula a starší
bratři Honza a Vašík jezdili na kolotoči.
Do Chocně se rodiče později oblíbené herečky přestěhovali z Kociánovic u
Hradce Králové, kde se Jiřina jako chudé děvče narodila. „Všichni moji příbuz-

ze mne selka, a když jsem ji dozpívala,
chodila jsem s táckem mezi stoly a vybírala peníze. Dostávala jsem padesátníky a ty pak utrácela na náměstí u cukráře. Pamatuju se, jak jsem si koupila kornoutek z oříškového těsta s růžovou pěnou, z čehož jsem byla celá u vytržení, a
najednou šel okolo kluk a sebral mi ho.
Řvala jsem na něj: Ty kradaři! Ale kornoutek mi nevrátil,“ uvádí.

Volala: Bábo ošklivá ožralá

FOTO | MILOŠ SCHMIEDBERGER

Žena za pultem
Je to 40 let, kdy Československá
televize odvysílala poprvé
třináctidílný seriál Žena za pultem.
Po listopadu 1989 Česká televize
odmítla seriál reprízovat,
„odvážila“ se toho až na přelomu
tisíciletí TV Prima.

ní na venkově zůstali, jen rodiče se po
čase rozhodli hodit zemědělství za hlavu a přestěhovali se do hospody v Chocni, ve které jsme i bydleli,“ vzpomíná Jiřina Švorcová na hospodu, kde neměla
ani svůj pokoj. „To nebyl domeček, ale
takový jednopatrový otlučený barák.“
Jako dítě brala doma hadříky, že je
jde na lávku přes náhon máchat. „Pak
už mne naši jenom hledali, jestli jsem
nespadla do vody. Mezitím jsem totiž
někam odešla a neohlásila to,“ popisuje. A na otázku, jak to dopadlo, odpoví
lakonicky: „Doslala jsem na zadek.“
Snímek hospody, v níž Jiřina Švorcová vyrůstala, vlastní Orlické muzeum
v Chocni. „Já už si vůbec nepamatuju,
jestli máma v hodpodě vařila nebo jestli
do ní lidé chodili jenom na pivo a na buřty. Ale já jsem si v ní i vydělávala. Uměla jsem písničku Až já budu velká, bude

Přiznává také, že byla dost živé a neposedné dítě. A prý byla i vzteklá. Neměla
v oblibě jednu maminčinu známou, která chodívala za maminkou až do hospodské kuchyně. Prý na ni budoucí herečka
štěkala: „Bábo ošklivá ožralá.“
A když dostala vyhubováno, tak prý
to s ní bylo ještě horší. „Jednou mne
máma za něco potrestala a já spustila
velký cirkus. Tehdy jsme si s mámou slíbily, že já už nebudu zlobit a ona mne
nebude bít. A maminka už mne opravdu
nikdy nezbila. Moc jsme ji také už ale
nezlobily, protože jsme i jako děti cítily, že má velké starosti a moc práce. Že
se musí starat o hospodu, takže na nás
nemá moc času. Později jsem ve škole
těžce přijímala špatné známky, protože
jsem věděla, že se máma bude kvůli
tomu trápit,“ líčí Jiřina Švorcová.
Jednou se jí její vzteklost vymstila.
To když si hrála s děvčaty na hřišti a kluci jim vzali balon. „Šla jsem za nimi a
klukovi, co to udělal, jsem ubalila strašnou facku. A vzápětí jsem od něho dostala takovou do zubů, že jsem si sedla
na zadek. Bylo to poučení, a potom už
jsem moc facek nerozdala,“ říká.
V dětství Jiřina Švorcová poznala to,
co my nyní – máslo bylo vzácné a drahé. „Nebyli jsme chudí a netrpěli hladem, ale nepamatuji se, že by se u nás
mazal chleba máslem. Vždy jen sádlem. Máslo se totiž prodávalo, aby bylo
na cukr a kafe. Nebo jsme měli strejdu
hajného, ale neuvědomuji si, že by někdy přinesl bažanta nebo zajíce. Pokud
měl nějaké deputáty, vždy se to proda-

lo,“ přibližuje představitelka Anny Holubové v seriálu Žena za pultem.
„Měla jsem ale hezké dětství a mám
na ně vzácné útržky vzpomínek, protože to bylo jen pár let, co jsme jako rodina žili pohromadě. V roce 1934, když
mi bylo pět let, nám táta umřel. Pak už
bylo všechno jiné,“ popisuje.
Její otec sloužil jako voják v první
světové válce a oženil se s maminkou
během krátké dovolenky. Umřel, když
mu bylo devětatřicet. „Na banalitu. Na
otravu krve nerozeznanou při zánětu
okostnice. Lékař v Chocni to nerozpoznal, a když tatínka odvezli do Vysokého Mýta, už bylo pozdě. Nevím, jak
dlouho byl v Mýtě v nemocnici, ale maminka tam za ním jezdila a několikrát
mne vzala s sebou,“ vypravuje Jiřina
Švorcová, která jednou mamince řekla,
že s ní za tatínkem do Mýta nemůže jet,
protože mají ve školce krásnou práci.
Každé dítě dostalo hrstku takových
zvířátek, dřívek a domečků, ze kterých
všichni sestavovali dvorky a vesnice.
„A když jsem přišla ze školky domů,
všichni plakali. Tatínek umřel. Pamatuji si, že mi někdo říkal, abych neplakala,
že mne bude bolet hlavička,“ vzpomíná
Jiřina Švorcová na den smrti svého otce
v publikaci Jiřina Švorcová osobně.

Bryčkou na posvícení
Když jela už za protektorátu s tehdy
osmnáctiletou sestrou jako dvanáctiletá
z Prahy, kam se maminka s dětmi odstěhovala, otci na hrob, zamiloval se do
její sestry syn nějakého choceňského obchodníka. „Jednou jí do hotelu v Chocni poslal obrovskou kytici a pak nás pozval na posvícení. Jeli jsme bryčkou a
bylo tam všechno, i když byla válka a
všeho byl nedostatek. Tak jsem se přejedla, že jsem celou cestu zpátky blinkala. Ale vzpomínka na koníčky a na tu
nádhernou bryčku je krásná,“ svěřila se
Jiřina Švorcová Mirkovi Graclíkovi,
který věnoval herečce i seriálu celkem
tři knihy. Autor vydal spoustu titulů, letos před Vánoci knihu Zagorka.

Velká komunistka
Jako mladá herečka hrála většinou
uvědomělé a hrdinské ženy. Asi
nejvíce si Jiřina Švorcová zkazila
pověst aktivní účastí na přípravě a
prezentaci „Anticharty“ v roce 1977.

Jiřina Švorcová na asi jediné fotografii z dětství, na níž má na očích brýle (uprostřed). A hostinec Na Ostrově, v němž
herečka v třicátých letech vyrůstala.
FOTO | ARCHIV MIRKA GRACLÍKA A ORLICKÉ MUZEUM CHOCEŇ
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Ředitel coby raper v kšiltovce
Dril je na nic, učení má
žáky i kantory bavit,
tvrdí šéf Vyšší odborné
školy a Střední školy
ve Varnsdorfu. Zaujal
klipem, v němž láká
budoucí studenty jako
rapující BigBoss.

techniky a má jiné zájmy než adolescenti před několika málo lety. Cíleně jsme
se tedy snažili vzbudit zájem této generace. Vystoupení vzniklo spontánně na
půdě naší školy, kde bylo i realizováno.
Účel se neminul účinkem, i když nebylo naší snahou proniknout plošně do médií. Jsme otevřená, inkluzivní škola. Naším cílem a snahou je poskytovat všem
žákům kvalitní vzdělávání a být žákům
partnery nejen ve škole, ale i v osobním
životě a zábavě.

JOSEF HORA
ČR | „Pro lichý špatný tipy, my místo
nemáme, ale krutě dobrý týpky tu uvítáme,“ rapuje v kšiltovce a s řetězem kolem krku ředitel Vyšší odborné školy
a Střední školy ve Varnsdorfu Petr Jakubec ve své pozvánce na lednový den
otevřených dveří. „Snažili jsme se vzbudit zájem. A to se povedlo,“ říká pedagog. V rozhovoru také vysvětluje,
z čeho mívají strach studenti přicházející na střední nebo jak se jim chtějí kantoři přiblížit.
Čeho se žák vstupující na střední
školu podle vás nejvíce obává?
Žák vstupující na střední školu se nejvíc
obává neznámého. Noví spolužáci, učitelé, prostředí. Žáci mají obavy, zda si najdou kamarády, jestli je přijme nový kolektiv, jak moc přísní budou vyučující,
jestli budou zvládat požadavky školy.
Pro žáky to mnohdy znamená i dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.
Musí se adaptovat na nové podmínky,
není to nejjednodušší záležitost. Odcházejí z domova, od rodičů, jistot. Řeší,
zda zvládnou požadavky střední školy,
náročnější výuku. Zde nabízíme společné adaptační kurzy, kde se tvoří nové
třídní kolektivy, vztahy s vyučujícími
a pomáhají vytvářet pozitivní klima.
INZERCE

Ředitel varnsdorfské školy Petr Jakubec v klipu na webu rapuje s kšiltovkou
na stranu a řetězem kolem krku.
FOTO | ARCHIV ŠKOLY
Co mladému člověku pomůže
k tomu, aby dobře odstartoval studium? Co dělat, abych se jako student
hned nedostal do problémů?
Je třeba, aby žák začal pracovat již od
první chvíle. To znamená, aby se na vyučování pravidelně připravoval. Pokud
učivu nerozumí, je třeba okamžitě vyhledat vyučujícího, třídního učitele nebo výchovného poradce a s problémem ho seznámit. Důležitou úlohu zde hraje čas,
je třeba postupovat neodkladně. Ideální
je tuto situaci řešit ve spolupráci s rodiči. Škola dokáže žákům pomoci – nabízí
individuální konzultace i bezplatné doučování nebo nasměrujeme žáka k dalším
specialistům. Předpokladem je ovšem
zájem žáka, bez jeho participace to není
možné.
Které předměty mají potenciál studenty nejčastěji stresovat?

Nejčastěji je stresuje matematika a výuka cizích jazyků. Matematika je pro mnohé žáky předmětem, který si myslí, že
v životě neuplatní. Velmi záleží na tom,
jak byla matematika na základní škole
vyučována, jak dalece žák učivu rozumí,
jestli zažil při výuce úspěch. Obdobná situace je u jazyků. Žák musí disponovat
slovní zásobou, aktivně jazyk využívat –
i běžným sledováním například filmů či
formou poslechu. Důležitá je pravidelná
docházka do školy, využívání doučování a konzultací. Při hodině aktivní spolupráce, snaha o soustředění.
Pro budoucí žáky jste natočil netradiční pozvánku k přijímacím zkouškám – dramatické vystoupení „rapera“. Zaujal jste?
Současná středoškolská generace jednoznačně upřednostňuje sociální sítě, je
zpravidla velmi aktivní ve využívání IT

Co si jako kantor představujete pod
heslem Jana Amose Komenského
„škola hrou“?
Prioritou J. A. Komenského bylo tvrzení, že škola hrou je mnohem výhodnější
než prosté sezení v lavicích a bezmyšlenkovité memorování. Dril se mu nejevil
jako vhodná metoda vyučování. Proto je
důležité, aby učení se novým věcem
bylo zajímavé, aby žáky i učitele bavilo.
Je nesmírně náročné takové prvky do výuky zakomponovat, ale výsledky, dnes
můžeme říci alternativního učení, jsou
pro žáky výrazně efektivnější. Lépe učivo chápou, déle udrží pozornost, nenastupuje brzy únava, látce rozumí a dokážou ji aplikovat v praxi.

Gymnázium Havlíčkův Brod,
dle výsledků jedna
z nejúspěšnějších škol v regionu

nabízí pro školní rok 2018/19

 60 míst ve čtyřletém cyklu
(žáci z 9. tříd)

 30 míst v osmiletém cyklu
(žáci z 5. tříd)

INFORMAČNÍ DEN
a přijímačky nanečisto
středa 7. února 2018 14.00 hodin
INFO: www.ghb.cz, bouchal@ghb.cz
tel. 569 669 331
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Ázerbájdžán i Korea. Studium
Vyrazit v patnácti letech třeba i na rok získávat
vzdělání a životní zkušenosti za oceán? Jde to.
Možností studovat ve světě je bezpočet. U mladých
Čechů teď překvapivě začínají bodovat také státy
jako Korea či Argentina.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Výčet zemí, které si čeští studenti
oblíbili a kam směřují své zahraniční cesty za vzděláním, doplňují v posledních
letech poněkud netradiční destinace.
„Tento rok máme studentku, která pojede na stipendijní pobyt do Ázerbájdžánu. Vybrala si cíleně právě tuto zemi,
protože chtěla poznávat islámskou kulturu přímo v místě,“ říká Kamila Müllerová z neziskové organizace YFU Česká
republika.
Ta se zaměřuje na organizaci výměnných mezikulturních pobytů. „Je skvělé,
že mladí lidé dnes mohou a chtějí poznávat i takovéto země. Nejenom ty typické, kam se často jezdí – tedy třeba Spojené státy,“ dodává.
Kromě zmiňovaných USA jsou nej-

většími stálicemi mezi studentskými
destinacemi především německy mluvící země. Nezanedbatelný zájem je také
o Latinskou Ameriku. Zde překvapivě
nelákají nejvíc brazilské pláže, ale například země, jako je Chile či Uruguay.
V posledních letech se zároveň zvedá
poptávka po asijské kultuře. A ani tady nevedou země proslavené atraktivními plážemi a tropickým počasím. „Hodně studentů se více zajímá o Japonsko a také například Koreu,“ překvapuje Müllerová.

Cizí jazyk spíš jako bonus
Zdokonalení se v cizím jazyce už dávno
není hlavní motivací, která žene české
teenagery za hranice. Podle Müllerové
hraje obrovskou roli především faktor
osamostatnění se a pak také zájem o kon-

FOTO | SHUTTERSTOCK

krétní cizí kulturu. „Cizí jazyk je v podstatě bonus, protože ten se studenti na
místě naučí, ať už chtějí či ne. Touha poznávat jednoznačně převládá,“ říká.
Rodiče teenagerů se navíc nemusí
bát, že by se jejich dospívající dítka toulala kdesi ve víru velkoměsta. Řada
agentur se snaží, aby měli studenti co

nejintenzivnější kulturní zážitek se
vším všudy. „To jde nejlépe, pokud
jsou v nějaké uzavřenější komunitě. Proto nabízíme menší města a vesnice. Například máme také studentku, která pojede do nejsevernějšího města na planetě
ležícího v Norsku,“ dodává Kamila Müllerová.

INZERCE

VOŠ a Střední škola hotelová
SČMSD Pelhřimov, s. r. o.

Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov

NABÍZÍ ABSOLVENTŮM ZŠ
Obor Hotelnictví 65-42-M/01 – 4letý maturitní

Střední odborná škola
a střední odborné
učiliště Třešť
Nabízíme obory:

Obor Kuchař – číšník 65-51-H/01 – 3letý dvouoborový
Obor Cukrář/ka 29-54-H/01 – 3letý s výučním listem
Obor Pekař/ka 29-53-H/01 – 3letý s výučním listem
Obor Podnikání 64-41-L/51 – 2leté denní pro vyučené!

www.hs-pe.cz

724 85 75 32

Soukromá střední škola pedagogiky
a sociálních služeb, s.r.o.

Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika
✓ Sociální činnost
✓ Ekonomika a podnikání

2 leté nástavbové studium:

✓ Podnikání (stačí mít výuční list)

2 leté zkrácené studium:

✓ Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výuka probíhá 1 víkend do měsíce.

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
 studium pro asistenta pedagoga
 studium pedagogiky volného času
 studium pedagogiky
- učitel odborných předmětů

702 076 909
724 268 963

- učitel praktického vyučování
- učitel odborného výcviku
- učitel uměleckých odborných předmětů
- učitel jazykových škol

Webové stránky: www.sspobratan.cz
Email: sekretariat@sspobratan.cz

s výučním listem
ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s maturitním vysvědčením
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I ZAHRADNICTVÍ I PODNIKÁNÍ – nástavbové studium
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Tel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

www.sskola-trest.cz

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI
Nabídka studia pro školní rok 2018-2019
Pracoviště: Humpolec, Školní 764

Humpolec, Nádražní 486

Obory s maturitní zkouškou:
Agropodnikání se zaměřením na
- ekologické a konvenční zemědělství
- chov koní a jezdectví
Chovatelství se zaměřením
na kynologii
Mechanizace a služby

Nástavbové obory:
Autotronik
Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, Tesař, Zedník

Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář

Obor s výučním listem
Opravář zemědělských strojů

Ubytování a stravování zajišťují
jednotlivá pracoviště.
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí
- školní jezdecký klub
- půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Světlá nad Sázavou, Zámecká

Informace získáte na pracovištích:

Humpolec, Školní 764, tel.: 565 532 069
Světlá n. S., Zámecká 33, tel.: 569 452 080
Humpolec, Nádražní 486, tel.: 565 533 218

e-mail: cer@cza-hu.cz
Den otevřených dveří:
12.1.2018 (8-15)

www.cza-hu.cz
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v exotice láká stále více Čechů
Nejčastěji se studenti vydávají na
dlouhodobé zahraniční pobyty ve druhém nebo třetím ročníku střední školy,
což je s ohledem na studijní harmonogram ideální. Nemusí to ale být železné
pravidlo. „Měli jsme už i studenta v prvním ročníku, kterému bylo teprve
15 a odcestoval do USA,“ uvádí.

„

Měli jsme už
i studenta
v prvním ročníku,
kterému bylo teprve
patnáct let a odcestoval
do Spojených států
amerických.
Programy pro středoškolské studenty
napříč agenturami v drtivé většině zajišťují ubytování u hostitelské rodiny. Ta
poskytuje studentovi v cizí zemi zázemí
a náhradní domov, a to buď zcela zdarma jako dobrovolníci, nebo placeně – záleží na typu agentury či organizace, která pobyty zprostředkovává.

Podle Müllerové se u dobrovolnických rodin setkávají s lepším přístupem,
protože dotyční nevnímají studenty čistě
jako zdroj příjmu. Jedinou zemí, kde je
takřka beznadějné najít takovou rodinu,
je Velká Británie. „Není tam o to vůbec
zájem. Kdybychom nenabízeli finanční
odměnu, žádnou rodinu bychom nesehnali. Poptávka je tam totiž obrovská,“
vysvětluje.

Roční pobyt je
finančně výhodnější
Ačkoli pro středoškoláky studium v zahraničí znamená mnohdy první dlouhodobější odloučení od rodiny, překvapivě jsou mezi nimi populárnější roční
než půlroční pobyty. Jednak si z cizí
země odnesou komplexnější zážitek
a také finančně je roční studium výhodnější.
Ty nejvyšší položky v rozpočtu, jako
jsou letenky a administrativní záležitosti, se totiž prakticky nemění. Takže zatímco půlroční pobyt v hostitelské rodině například v Norsku vyjde na zhruba
170 tisíc korun, za roční rodiče připlatí
o třicet tisíc více.

Tato suma zahrnuje dopravu z Prahy
až do místa bydliště hostitelské rodiny,
pojištění, umístění v rodině a umístění
na střední školu v destinaci.
V dané zemi má student k dispozici
kontaktní osobu od agentury, což je
také součástí ceny, stejně tak jako
předodjezdové informativní semináře

a semináře během pobytu. O stravování, tedy tři jídla denně, se povětšinou stará rodina, která studenta ubytovává.
Rodiče musí navíc hradit pouze kapesné, což je suma, jejíž výše je velmi
individuální a je třeba vzít v potaz konkrétní zemi i potřeby a nároky jejich dítěte.

CO AGENTURY POŽADUJÍ A CO TO BUDE STÁT?
Agentury nabízející semestrální či celoroční studentské pobyty pro středoškoláky
většinou nemají žádné specifické požadavky na prospěch. Povětšinou požadují alespoň
základní znalost jazyka – pokud jde o cesty do exotických zemí, jde především o
angličtinu. Dále se orientují na základě pohovoru se studentem. Pak už je jediným
kritériem otázka peněz. Rodiče většinou hradí veškeré náklady, některé organizace ale
nabízejí také stipendijní programy pro nejlepší studenty. Finančně se více vyplatí
celoroční studijní pobyt.
Na kolik tedy vyjde studium v cizině?
Argentina
199 tisíc Kč/semestr
Ázerbájdžán
119 tisíc Kč/semestr
Austrálie
255 tisíc Kč/semestr
Velká Británie
254 tisíc Kč/semestr
Uruguay
199 tisíc Kč/semestr
Finsko
169 tisíc Kč/semestr
Jihoafrická republika 169 tisíc Kč/semestr

219 tisíc Kč/rok
139 tisíc Kč/rok
275 tisíc Kč/rok
284 tisíc Kč/rok
219 tisíc Kč/rok
184 tisíc Kč/rok
199 tisíc Kč/rok
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STŘEDNÍ ŠKOLA DOPRAVY, OBCHODU A SLUŽEB
MORAVSKÝ KRUMLOV – ŠKOLA PRO ŽIVOT
Nejmodernější vybavení dílen odborného výcviku, moderní učebny, kvalifikovaní odborníci
na pozicích učitelů a mistrů a hlavně uplatnitelnost na trhu práce. Tak by se daly charakterizovat hlavní lákadla studia na Sřední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově.
O kvalitě výuky svědčí nejen dobré uplatnění absolventů, ale také přední místa v odborných
dovednostech soutěžích, např. 1. místo žáků oboru kuchař-číšník na ivančickém Grilfestu.
Zájemcům o studium nabízíme následující obory vzdělání:
Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
39-41-L/01 Autotronik
41-45-M/01 Mechanizace a služby

Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
určený pro absolventy oborů vzdělání
s výučním listem
64-41-L/51 Podnikání

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01 Strojní mechanik
65-52-H/01 Kuchař-číšník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
66-53-H/01 Operátor skladování
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-55-E/01 Opravářské práce
33-56-H/01 Truhlář
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů

Zkrácené studium pro absolventy oborů s maturitní zkouškou nebo výučním listem:
Dvouleté studium:
Jednoleté studium:
39-41-L/01 Autotronik
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-45-M/01 Mechanizace a služby
se zaměřením profesionální řidič
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Škola je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES) a je držitelem certifikátu ISO 9001:2009, který zajišťuje vysoký standard kvality vzdělávání. Během
studiu mají žáci možnost zúčastnit se pracovních stáží v Itálii, v Rakousku či v Maďarsku.
Škola má vlastní autoškolu a svářečskou školu, řidičská oprávnění a svářečské kurzu získávají žáci ve vybraných oborech zdarma. Dále mohou absolvovat kurz vyřezávání ovoce
a zeleniny, barmanský kurz, státní zkoušku ze zpracování textů a další.
Bližší informace: Ing. Psota, Ing. Čermáková, Ing. Pelaj
na tel. čísle: 515 324 725, 515 222 243, 739 570 617,
nebo e-mailové adrese: cermakova@ssmk.eu

Víte, že znalost jazyků je pro budoucí
kariéru vašeho dítěte velmi důležitá???
Pak myslete na jeho vzdělání co nejdříve.
Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě
nabízí každoročně kromě
studia čtyřletého a osmiletého také

šestileté dvojjazyčné studium
pro žáky ze 7. tříd ZŠ
ӹ V 1. a 2. ročníku dvojjazyčného gymnázia (odpovídá 8. a 9. třídě ZŠ) zvládne
žák intenzivní jazykovou výukou německý jazyk na úrovni maturanta
ӹ Po 9. třídě se stejně jako na základní škole může rozhodnout pro jinou
střední školu nebo může pokračovat na bilingvním studiu s výukou
vybraných předmětů v německém jazyce.
ӹ Další povinný cizí jazyk – angličtina, od 3. ročníku zvýšená hodinová dotace
ӹ Na škole působí dva stálí rakouští lektoři a jeden anglický učitel.
ӹ Organizujeme jazykové pobyty v zahraničí a jiné zajímavé aktivity.
ӹ Ubytování na znojemských internátech zajištěno
ӹ Od založení tohoto typu studia uplynulo již více než 25 let
ӹ Velkou výhodou je, že kromě jazyka anglického, jehož znalost je nyní
samozřejmostí, mohou absolventi při hledání zaměstnání nabídnout
perfektní znalost dalšího světového jazyka, což je dle zkušeností bývalých
studentů velké plus.
ӹ Naši absolventi pracují jako lékaři, manažeři, právníci, překladatelé a jiné
profese po celém světě.

Den otevřených dveří se koná
1. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 hod.
Zveme srdečně žáky 5.,7. a 9. tříd,
jejich rodiče i širokou veřejnost. Těšíme se na Vás.
Bližší informace a kontakty získáte na www.gymzn.cz, tel: 515 225 835, 515 224 362
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Střední školy

Učebnice si psali sami kantoři
O tom, jak složitým
vývojem prošlo české
školství v posledních
dvou staletích, by mohly
vyprávět zdi nejstarší
střední průmyslové školy
v Česku zvané zkrátka jen
Betlémská. Pražská škola
oslavila už 180 let své
existence.
JOSEF HORA
ČR | Na návštěvě tu byl císař František
Josef I., její studenti i kantoři bojovali
a umírali v obou světových válkách.
Před sto lety se tu technologickým dovednostem učili váleční invalidé. Dnes
se v Betlémské, nejstarší české střední
průmyslové škole, mimo jiné přeučují
lidé v rekvalifikačních kurzech.
Podívejme se na úplný začátek – do
roku 1835, kdy předchůdkyně „průmyslovky“ Betlémská začala fungovat v ma-

lém domku na Zbraslavi na okraji Prahy. Nebyla to nijak velká instituce, spíš
nedělní škola v nenápadném stavení.
Na své náklady ji tehdy založil kníže
Fridrich Öttingen, člen spolku Průmyslová jednota, který si dal za cíl zvelebit
národohospodářství Čech.
V roce 1837 se výuka pro velký zájem rozšířila i do pražských budov,
a právě od té doby se oficiálně datuje
historie průmyslovky „Betlémská“.
Kantoři tu v úplných začátcích vyučovali zadarmo, vždy pár hodin při své pedagogické praxi. Sami také psali učebnice. Novum bylo, že vyučovacím jazykem byla čeština. Docházeli sem mistři
i tovaryši, aby se zdokonalili zejména
v technických dovednostech. Přibyla
němčina i místa pro další studenty, vyučovalo se technické kreslení a rýsování,
účetnictví, chemie, strojírenství nebo fyzika. Žáků bylo už přes 400.
Kvůli velkému zájmu o studium tlačili čeští kantoři na státní správu monarchie, ať školu dotuje, aby žáci získali
pevný rozvrh a učitelé plat. To se podařilo už v roce 1866 a ředitelem se stal doktor A. Majer s platem 200 zlatých ročně.
Pro srovnání, dělník si za rok vydělal
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Gymnázium Moravský Krumlov
 Vysoká úspěšnost absolventů
 Šestileté a čtyřleté studium
 Vyšší počet hodin cizích jazyků
a matematiky - kvalitní příprava k maturitě
 Možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka FCE s příspěvkem
Města Moravský Krumlov až 10 000,- Kč s garancí British Council
a Cambridge Park
 Dřívější možnost profilace přírodovědným i humanitním směrem
(volitelné předměty)
 Semináře vedené odborníky ČEZu
 Důraz na informatiku a její využití ve všech předmětech
 Široké možnosti realizace ve volném čase (sbor, divadelní soubor,
sportovní klub, …)
 Partnerství s MUni, ČEZem, VUT a Domem s pečovatelskou službou
 Bohatá nabídka
exkurzí a zájezdů

denti byli donuceni opět přejít na večerní výuku. Kromě toho museli vyklidit
státní budovu. Škola nebyla úplně zrušena jen díky Průmyslové jednotě a tehdejší obecní správě Prahy. Nakonec se ale
potřebné dotace sehnat podařilo a v roce
1890 se škola konečně přestěhovala do
Betlémské ulice, kde funguje dodnes.
Novou budovu nakonec uznal i císař pán
František Josef I., který ji osobně navštívil, což byla tehdy obrovská pocta.

Umírali učitelé i studenti

Průmyslová škola Betlémská v
dávných časech. FOTO | ARCHIV ŠKOLY
200 až 300 zlatých, zedník kolem
400 zlatých, obyčejný úředník asi
300 zlatých. A tehdejší ceny? Za měsíční plat si ředitel školy mohl dovolit nákup jednoho pánského obleku za 16 zlatek. Na košili navíc za dvě zlatky mu měsíční gáže už nestačila.
První českou průmyslovku podporovali jak obyčejní lidé v kantory organizovaných veřejných sbírkách, tak bohatí dárci. Nakoupily se učební pomůcky a později vznikly nové dílny na zpracování
kovů nebo dřeva. Kvůli nedostatku průmyslových škol trápil tehdejší společnost nadbytek „inteligence“, zatímco
technicky nadaných mistrů a tovaryšů
bylo málo. Díky tomu začal státní příspěvek proudit i do české průmyslovky. Jenže pak se zase zastavil, státní dotace dostaly průmyslovky německé a čeští stu-

Nadějný rozvoj školy zastavila 1. světová válka. Po jejím konci zde byla pro
zmrzačené vojíny zajištěna výuka takových profesí, které by mohli ve svém
zdravotním stavu vykonávat, aby jejich
poválečná budoucnost nebyla beznadějná. Během druhého světového konfliktu se hlavním problémem stal fakt, že
mladší členové učitelského sboru a také
někteří starší žáci byli totálně nasazeni
na práce v Říši. Řada studentů také během obou válek zemřela.
Nové dějiny Betlémské se nesly v duchu modernizace, ve škole fungují jak staré prvorepublikové kovárny, tak jsou zde
třeba nové učebny pro studium informačních technologií, moderní robotiky nebo
3D tisku. V roce 2011 se „průmyslovka“
vyhnula zrušení, které plánoval pražský
magistrát z důvodu nedostatku studentů.
Dnes má škola kolem 400 žáků a 45 kantorů.
„Kromě běžné výuky žáků škola pořádá i rekvalifikační kurzy, kde mohou zájemci získat profesní certifikát s názvem
‚Obsluha CNC obráběcích strojů‘,“ říká
současný ředitel školy Miroslav Žilka.

Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: 566 623 446
e-mail: informace@szszdar.cz, web: www.szszdar.cz
Obory vzdělání Střední zdravotnické školy:

 Přípravné kurzy
k přijímacím
zkouškám

čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

 Přijímačky
nanečisto

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Obor vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické:

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Podrobnější informace na telefonu: 515 322 234
a na Dni otevřených dveří 16.1.2018
(nebo po předchozí domluvě kdykoliv jindy)

tříleté denní pomaturitní studium, 3,5leté kombinované studium
(při zaměstnání) a zkrácená forma studia

Den otevřených dveří: pátek 12. 1. 2018

Česká republika

Mikina, tričko, svetr nebo
džíny. Z odloženého
oblečení si můžete
nechat ušít panenku
či zvířátko a potěšit dítě
recyklovanou hračkou.
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Nový život pro oblečení

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
ČR | Nina Garden prodává ekologické
hračky, doplňky a věci pro děti. Jejím
novým projektem je výroba látkových
hraček z oblečení, které již svému účelu
neslouží. „Lidé nám mohou poslat třeba
oblíbenou mikinu, která už se nedá nosit, a my z ní vyrobíme hračku. Věcem
tak dáme nový život,“ vysvětluje
Nina Garden.
Jak výroba hraček funguje?
Dlouhodobě se zabývám tématem udržitelné módy, v rámci ní se recykluje oblečení. Díky tomu mě napadlo, že by se z
vysloužilých věcí mohly šít i hračky.
Často se stává, že děti mají oblíbené tričko či mikinu, kterých se musejí vzdát,
protože z nich vyrostly. Sama jsem jako
malá milovala jeden svetr a mrzelo mě,
že jsem vyrostla a nemohla ho nosit. Říkala jsem si, že by bylo skvělé, kdyby
maminka poslala třeba tričko, ze kterého její dítě vyrostlo, a my bychom z něj
vyrobili hračku. Tričko tak bude žít dál
a dítě si může uchovat vzpomínku na dětství. Má to i rozměr vzdělávací – ukazujeme dětem, že věci se dají dále použít

„

Říkala jsem si,
že by bylo
skvělé, kdyby maminka
poslala třeba tričko,
ze kterého její dítě
vyrostlo, a my bychom
z něj vyrobili hračku.
a nemusejí se vyhodit. Hračky, které už
jsme ušily, jsou z odstřižků látek. Ty by
se jinak vyhodily. Také jsme využily vyřazené oblečení. Šijeme zatím panenky
a plánujeme ještě zvířátka. Protože moje
téma je zahrada a zvířata.
Jak jste se dostala k udržitelné
módě?
To je myšlenka, která mě v posledních
letech hodně oslovuje. Je pro mě důležité, aby věci byly vyráběné eticky, člověk za svou práci dostal zaplaceno tolik, kolik má, aby z toho mohl důstojně
žít. Navíc aby věci byly ekologické a neničily planetu. S tím souvisí i tzv. uvědomělé nakupování – člověk by neměl nakupovat kvanta věcí, u kterých ani nezná původ. Začala jsem se o toto téma
zajímat, když jsem viděla filmy o tom,

Nina Garden se zajímá o udržitelnou módu, v rámci níž se recykluje oblečení. Ona z vysloužilých věcí šije hračky, zatím
jsou to panenky, ale plánuje i zvířátka. Na snímku vpravo jsou panenky „kámošky“.
FOTO | ARCHIV NINY GARDEN
jak se oblečení vyrábí. Viděla jsem třeba, jak v Indii spadla továrna na dělníky, kteří oblečení vyráběli. Mnoho lidí
umřelo, nikdo se nestaral o statiku budovy. Nebo dokumenty o životním cyklu
oblečení, které ukazují, jak oblečení
z fast fashion vzniká, kdo ho šije a v jakých podmínkách. Ty věci pak putují
přes celou planetu, aby si je u nás někdo
vzal dvakrát na sebe. Generují se tuny
oblečení, které nikdo nevyužije. To mi
nepřijde v pořádku a myslím, že by se
nad tím měli lidé zamýšlet.

šijí z ní tašky, kabelky, peněženky.

Zajímají vás i ekologické materiály
– prý jste „objevila“ nějaký netradiční materiál?
Je to materiál, který je podobný kůži.
Vzniká z lotosových listů či listů damarovníku. Ty samy o sobě mají kožovitou strukturu. Materiál se vyrábí v Anglii, ta spolupracuje se zeměmi, kde tyto
listy rostou. Připravují z nich tuhou látku, která má nepromokavou úpravu, a

Máte nějaký tip, na co v kosmetice
dávat pozor?
Myslím, že jednoduché pravidlo může
být, že co člověk nezná a neumí si nějak
jednoduše odvodit z názvu, s největší
pravděpodobností není přírodního původu. Dneska se dá už dobře sehnat kvalitní přírodní kosmetika. A dá se připravit
dokonce i doma. Pak ale člověk nemůže
očekávat, že mu vydrží dva roky otevřená na polici.

Kdo je Nina Garden

Vaše domácnost je ekologická?
Snažím se mít věci přírodní a českého
původu. Myslím, že se mi to daří na
90 procent. U některých věcí ale k tomu
ještě musím dospět, například hledám
náhradu laku na vlasy. Je to cesta a každý si musí najít svůj přístup. Často to začíná od jídla, pak člověk přemýšlí o pracím prášku, o kosmetice. Je to vývoj,
člověk musí sám najít a poznat, co je
pro něj nejlepší.

Vystudovala Vysoké učení
technické v Brně, obor Chemie
potravin a analytická chemie.
Žije střídavě v Praze a Brně, odkud
pochází. Ve volném čase se
inspiruje novými věcmi v oblasti
udržitelného rozvoje, čte knížky
a sleduje dokumenty.

Jaká byla vaše cesta od studia chemie k udržitelnosti?
Už během studií jsem pracovala ve zdravé výživě, přišlo mi přirozené propojovat získané vědomosti se zdravým způsobem života. Od toho to začalo. Přidala se
přírodní kosmetika, ekologické smýšlení
a domácnost, následně i přístup k módě
jako takové. Je pro mě důležité vědět, co
jím a co obsahuje moje kosmetika.
V tom mi hodně pomohlo mé vzdělání.

Vytvořila jste nosítko pro děti, které
se vyrábí výhradně v Česku...
Chtěla jsem, aby bylo české, přírodní a
s originálním designem. Když jsem přemýšlela o materiálu, aby to bylo co nejvíc přírodní, napadlo mě využít kokosová vlákna. Ta se už dlouho používají
jako základ dětských matrací, protože
jsou antibakteriální a dýchají, je to pevný, přírodní materiál. Vyrábí se kompletně v Česku a šijí ho české švadleny.
Vidíte ve vnímání české společnosti
nějaké změny, přemýšlejí lidé více
o udržitelné módě?
V Praze už je mnoho příležitostí, přibývají obchůdky mladých designérů, kteří
dělají recyklovanou módu, šijí z ekologických materiálů. Hlavní město je
vždy průkopníkem a věřím, že se to
z Prahy bude šířit dál.
Co se vlastně skrývá pod pojmem
uvědomělé nakupování? Jak by lidé
měli k nákupu oblečení přistupovat?
Nejprve se zamyslet, zda vůbec potřebuju tolik oblečení a zda se o to, které
mám, dobře starám. První zásada totiž je hezky se starat o oblečení, které
máš, aby vydrželo. Druhá zásada
říká, že pokud opravdu potřebuji
něco koupit, jdu nejprve do second
handů. A když tyto věci selžou, měl
by člověk zvolit recyklovanou módu
či ekologické výrobky vyráběné lokálně a eticky.
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2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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0,5 l
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0,5 l

hell
lmann‘s
Maajonéza
225 ml

zlaté věnečkyy kakaové 150 g + 20 %

Nakupte alespoň 3 produkty KLASA na prodejně COOPP
a zašlete SMS na číslo 234 499 444 text SMS:
KLASAmezeraCISLOPRODEJNYmezeraOBECmezeraPrvni4znakyFIKu
Příklad: KLASA 186 ZDAR 47M2

ko
ofola
orig
ginál 2 l

platí pro zákazníky coop mobil.
pla
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 01122017 12345)

mat toni
1,5 l neperlivvá
pet

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.12.2017 do 31.1.2018
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

oo

pm

obil a nak

up

přenos
čísla

zdarma

ě jI

Cena zprávy je jako běžná cena SMS na pevnou linku dle ceníku
Vašeho operátora.
Soutěž platí pro všechny, bez rozdílu mobilního operátora.
Soutěž trvá od 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018 a každý týden bude vybráno 5 výherců,
kteří budou kontaktováni pro nastavení tarifu zdarma.
Zúčastnit se můžete každý den (maximálně však 1 registrace denně).
Každý výherce (telefonní číslo) může získat pouze 1 výhru.
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Mohl hrát i v NHL, ale zapřel se
Bývalý skvělý hokejový
obránce Jaroslav Benák
se v prosinci stal členem
Síně slávy českého
hokeje. Skoro by se
v jeho případě chtělo
říct: Konečně!

do počtu. Svým uměním přilákal pozornost nejen reprezentačních koučů, ale
brzy také pozorovatelů ze zámořské
NHL. V roce 1985 ho draftoval tým Calgary Flames, jenže zahrát si za něj, to
znamenalo v tehdejší době jediné – emigrovat. „Už jsem byl rozhodnutý tak na
devadesát procent, jenže pak vyhrál asi
zdravý rozum. Byl jsem v té době lampasák, takže by to byl obrovský průšvih. Vlastně by se ze mě stal dezertér,“
vysvětloval Benák.

EVA STREICHSBIEROVÁ

Po revoluci do Finska

JIHLAVA | Pětapadesátiletý havlíčkobrodský rodák Jaroslav Benák mezi tuzemskou vybranou hokejovou společnost rozhodně patří. Doma má totiž
kompletní sadu medailí z mistrovství
světa a navíc i stříbro z olympijských
her v Sarajevu v roce 1984.
„Občas si jen tak sám pro sebe řeknu:
Ježíši, to přece není možný, že to všechno tak rychle uteklo,“ nechal se slyšet
bývalý dlouholetý bek jihlavské Dukly.

Do slavné NHL nakonec nezamířil ani
po roce 1989, kdy s komunistickým režimem v Československu padla i železná
opona a cesta na Západ byla volná.
„Však byl za to na mě taky trenér Holík
pořádně naštvaný. Po revoluci za mnou
totiž do Jihlavy přiletěli z Philadelphie,
jenže já už měl v té době vyřízené Finsko, tak jsem se před nimi zapřel,“ svěřil se Benák. „Jarda Holík mi pak řekl,
že jsem srab, že právě v Kanadě jsem
hrál vždycky nejlíp. A je pravda, že
i mě to teď zpětně mrzí. Možná jsem to
měl fakt zkusit,“ doplnil.

Začátky v Kotlině
S hokejem začínal Jaroslav Benák
doma v Havlíčkově Brodě. Do Kotliny
ho rodiče přivedli už ve třech letech
a trenéři brzy poznali, že mu zdejší Kotlina bude asi zanedlouho těsná. A skutečně, časem se z něj stal stabilní hráč
slavné Dukly Jihlava a reprezentace.
Na své rodiště však nezapomíná. „Pořád do Brodu jezdím. Jednak za kamarády a pak taky za rodiči do Olešné.
Jsem napůl Broďák a napůl Jihlavák,“
hlásil.

Do Dukly díky novináři
Do Jihlavy svého času chodili hokejisté
v rámci základní vojenské služby,
ovšem přestupový příběh Jaroslava Benáka má malinko jinou historii. Na
mladého talentovaného beka upozornil
tehdejšího kouče Dukly Jaroslava Pitne-

Na hokej už jen jako divák

Jaroslav Benák se sice narodil v Havlíčkově Brodě, ovšem svoji hokejovou
kariéru spojil převážně s jihlavskou Duklou.
FOTO | ARCHIV MAFRA
ra uznávaný brodský novinář Alois Svoboda. „To je pravda,“ souhlasně pokyvoval hlavou Benák. „Dojednali přátelský zápas a mně se v něm celkem zadařilo, tak jsem šel potom na přijímač do Liberce a odtud už rovnou do Jihlavy. Na
mém příkladu je vidět, že i novináři mů-

žou být někdy užiteční,“ dodal se smíchem.

Zámoří bylo lákavé
S Duklou získal celkem čtyři mistrovské tituly a v týmu rozhodně nebyl jen

Po skončení hokejové kariéry se vrhl Jaroslav Benák na trenérskou dráhu,
ovšem v ní už tak výraznou stopu nezanechal. Působil v Havlíčkově Brodě
a ještě loni ve Žďáru nad Sázavou. Po
skončení sezony 2016/17 však s hokejem definitivně skončil. „Dostal jsem
jednu takovou zajímavou práci, příjemnou. A hokej bych u ní už prostě nestíhal. Věnuju se hospodské činnosti, funguju jako provozní,“ prozradil. „Na hokej se chodím už jen dívat. S bývalými
spoluhráči zajdeme občas na extraligu
na Duklu. Všechno probereme, zkritizujeme a někdy i pochválíme,“ dodal se
smíchem čerstvý člen Síně slávy českého hokeje.

INZERCE

Dyslektik
neznamená
HluPák

zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna nadšením nenaplňuje…
zázrak? asi jo…
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem
popsal 15 stránek, pochopil jsem v Basicu za deset
minut. (Popsal jsem dva řádky).“
student, 14 let

letního intenzivního kurzu se Míša zlepšil zázračně:
plynule si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když cca
po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma s knížkou
v ruce, kterou neodložil přes hodinu a přelouskal prvních 30 stran. Teď vidím syna spokojeného, šťastného.
Děkujeme!!!“
paní n.

Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám, které čtete ve studijním plánu svého dítěte, realita je taková, že jeho handicapt ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgraﬁk, či majitel jiné podobné
poruchy? Pro některé učitele prostě hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe.
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí dlouhé
hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně nastudovat několik
předmětů a znovu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénujete na pozici učitele v základní škole, není
to na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné,

trum BASIC (www.basic.cz) pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením,
psaním či pravopisem pomocí specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních výsledků
se zdá, že i tyto děti máji šanci zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě.
No, nebudu přehnaný optimista, který věří, že si
tento program najde v dohledné době cestu do našich
základních škol. Ale díky bohu, my si můžeme najít cestu k němu.
iva nováková

Přednáška ZDARMA

„Jak na učení bez mučení“
Jihlava 16. 1. 2018 v 17:00
Pelhřimov 23. 1. 2018 v 17:00
Havlíčkův Brod 16. 1. 2018 v 17:00
„Míša je těžký dyslektik, dysgraﬁk, dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli jsme všechny možné prostředky – terapie, domácí učitele atd. – bohužel s chabým
výsledkem. A najednou se stal zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která má výjimečné schopnosti. Během

Desítky stránek popsaných podobnými vzkazy jsem
četla jako ve snách. Že by opravdu existovala alternativa denního únavného doučování? Zní to skoro jako
zázrak. Rozhodně po těch letech, co doma bojujeme
s poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní cen-

Jihlava, masarykovo náměstí 9, | Pelhřimov, u Prostředního mlýna 128 | Havlíčkův Brod, na Valech 3523 – PRO inFORmaCi VOleJte 725 774 710
nechcete čekat na přednášku? zavolejte a domluvte si informační schůzku 725 774 710, www.basic.cz

Přijďte se osobně přesvědčit o tom,
že i krátká přednáška může inspirovat
a pomoci vám s učením.

725 774 710 | www.basic.cz
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Třebíčsko

„Jsem v klidu, mám čas na jiné
aktivity. Den mi rychle uteče“
Jen dva čeští hokejisté,
brankář Dominik Hašek
a útočník Jaromír Jágr,
ve staleté historii NHL
zazářili víc než on.
Třebíčský rodák Patrik
Eliáš je ovšem v jedné
věci snadno trumfne
– v klubové věrnosti.
KAREL KNAP
TŘEBÍČ | Všech 1 240 utkání, 1 025
bodů, dva Stanley Cupy a další úspěchy
dosáhl hokejový útočník Patrik Eliáš
v dresu New Jersey Devils, kteří mu za
jeho služby chystají velkolepé poděkování.
24. února vyvěsí jeho číslo 26 pod
strop arény Prudential Center. Na slavnost Eliáš dorazí jako rentiér. Šťastný
rentiér.
„Své rozhodnutí jsem si mohl dobře
rozmyslet v minulé sezoně (v ní kvůli
trampotám s kolenem nehrál ani jeden
zápas),“ řekl ve velkém rozhovoru pro
iDNES.tv. „Určitý nepokoj, nervozita,
nejistota, co bude... S tím vším jsem se
potýkal, než jsem skončil. Teď jsem
v klidu, mám čas na jiné aktivity a nové
lidi. Den mi uteče hrozně rychle.“

Dnes už bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš si rád plní otcovské povinnosti. Nadšeně vozí své dcery Sophii (vlevo)
a Kailu, které má s manželkou Petrou, do školy a do školky, na tančení a na fotbal.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ
ného bytí úplně nezmizel. Denně sleduje výsledky a sestřihy z NHL. Především své Devils pozoruje zvlášť bedlivě: „Udržuju si přehled, vím, komu se
daří a komu ne.“

Pořád nerad prohrává

Žádná nuda, žádný splín
Mnozí sportovci ukončí kariéru a začnou se topit v prázdnotě. Postrádají napětí, ten divoký tanec na hraně extáze
a zklamání, boj s únavou a bolestí. Nenajdou-li novou náplň, aspoň zpočátku
je sžírá pocit, že nikoho nezajímají, že
další jejich existenci chybí smysl.
Tápou jako váleční veteráni. Jako závisláci bez drogy. Jsou podráždění, nešťastní. Psychicky se hroutí, pouštějí se
do pochybných podnikatelských projektů, zvažují návrat, či ho dokonce uskutečňují, a leckdy znevažují svůj odkaz.
A pak potkáte Eliáše, jenž v penzi ani
náhodou nevypadá utrápeně.
Žádná nuda. Žádný splín. Naopak!
Veselý chlapík plní otcovské povinnosti, vozí děti do školy a do školky, na tančení a na fotbal. Užívá si radovánek, které si dřív musel odříct. Například lyžuje, což je pro profesionální hokejisty zapovězené coby příliš riziková aktivita.
„Našel jsem si svou rutinu,“ tvrdí.
„Jsem rád, že jsme se na tenhle rok přestěhovali z Jersey do Prahy. Holky chtěly zůstat v Americe, ale já jsem je přesvědčil. A po šesti měsících můžu říct,

S hokejem začínal Patrik Eliáš v rodné Třebíči, kam se vždycky rád vrací. Třeba na různé exhibiční souboje pořádané Horáckou Slavií. FOTO | PETR LEMBERK
že bych se v Americe trochu nudil.
I manželka přichází na to, že je tady život pestřejší. Máme tu rodiče a spoustu
známých. Manhattan je z New Jersey
jen přes řeku, ale vždycky jsme museli
počítat s dopravními zácpami. V Praze
je mnohem jednodušší vyrazit někam
za kulturou.“

Za mořem je přitom populárnější, na
stadionu si připadá jako doma, zdraví se
s rolbaři, ochrankou nebo členy uklízecí
čety.
Vyrazí-li na nákupy či na poštu, fanoušci ho poznávají, děkují mu za činy,
jež pro Devils vykonal, a přejí vše dobré.
Hokej mu přirozeně ani z jeho součas-

Nepostrádá vyprodaná hlediště, vypjaté
bitvy. Vystačí si s úterními a čtvrtečními střetnutími na kluzišti v Letňanech,
kde se na ledě potkává se šampiony Tomášem Vlasákem, Viktorem Ujčíkem
nebo bývalým fotbalovým obráncem Jiřím Novotným.
„Když přijdou bouřliváci Ríša
Žemlička nebo Radek Duda, je to vždycky vyhecované,“ říká s úsměvem.
„Mám v sobě, že nerad prohrávám.
A vůbec nezáleží na úrovni zápasu.
Když jsem v Letňanech nasbíral sedm
porážek za sebou, chodil jsem do soubojů ostřeji.“
Teď se ovšem čím dál víc těší na vlastní oslavu. Zbývají do ní už jenom necelé dva měsíce. Začíná si připravovat projev, z čehož má docela vítr.
Seznam hostů je pořádně dlouhý, asi
třicet jmen. Dorazí přátelé a osoby blízké. Přiletí někdejší spoluhráči od kanonýra Petra Sýkory přes bitkaře Mikea
Ruppa po gólmana Martina Brodeura,
oblíbení trenéři a přísný manažer Lou
Lamoriello. „Moc jsem si přál, aby si
tihle lidé užili ten večer se mnou,“ tvrdí
důchodce Eliáš.

