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Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.
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+ TV program na celý týden

Rýzmburk opravují i s pomocí dronů
JOSEF „PEPA“ MELEN

Slavná Pětka ho provází
celý profesní život
...str. 3

TV NOVA SLAVÍ 22 LET

Jak se změnily první hvězdy
nejsledovanější televize ...str. 6

Zřícenina hradu Rýzmburk patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Práce je tu tedy více než dost, zvlášť když se dělá pečlivě.
„A to si památka takové hodnoty zaslouží,“ říká Jiří Kučera ze spolku, který o hrad pečuje. VÍCE NA STRANĚ 2 FOTO | M. DVOŘÁK

Komárka chce vyhlídku
Majitel horského hotelu uvažuje o novém schodišti na věž. Stavět chce na jaře
MICHAL DVOŘÁK
KRUPKA | Ještě krásnější výhled než
doposud by chtěl návštěvníkům Komáří
vížky nabídnout majitel zdejší restaurace. Uvažuje totiž o tom, že k věži přistaví schodiště.
Do práce se chce majitel objektu David Stifter pustit už na jaře. „Krásný výhled je sice i z terasy, přesto bych rád
otevřel věž. Poskytla by kruhový rozhled do krajiny,“ uvedl Stifter. Vnitřkem věže však podle něj turisté na vr-

chol stoupat nemohou. „Jsou tu hotelové pokoje a turisté by rušili hosty. Schodiště musí být venkovní,“ doplnil maji-

808

metrů je nadmořská
výška Komáří hůrky
(vížky) nad Krupkou

tel horského hotelu s tím, že už má na
stavbu připravený projekt i zhotovitele.
Venkovní schodiště by mělo stoupat
do výše kdysi zazděných oken, která by
se opět probourala. Turisté by v těchto

místech vstoupili do věže a kochali se
výhledem na Krušné, Doupovské, Jizerské či Lužické hory. Projekt počítá
s tím, že náklady na výstavbu venkovního schodiště a stavební úpravy se vyšplhají na milion korun. „Dole by musel
být turniket, aby se nahoru naráz nenahrnulo sto lidí. Za vstup by se také platilo,“ podotkl David Stifter.
Za zpřístupnění věže veřejnosti lobbuje i Klub přátel rozhleden, který krupské radnici zaslal otevřený dopis.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

PŘÍBĚH AUGUSTINA BUBNÍKA

Roky hokejové slávy i teroru
v uranových dolech
...str. 8

POSLEDNÍ CHVÍLE ODSOUZENCŮ

Tajná „provazárna“. Místo,
kde se čekalo na smrt ...str. 10 a 11
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Nadšenci opravují Rýzmburk.
Chtějí zpřístupnit jednu z věží
„Kdo nezná historii kraje,
neváží si ani přítomnosti,“
říká Jiří Kučera.

V

li ztrácet vliv. V roce 1398 prodali Rýzmburk míšeňskému markraběti a na
hradě se střídali majitelé. To už pak nedochází ke správné údržbě a hrad chátrá.
Poslední stavební úpravy na Rýzmburku provedli Valdštejni v 19.
století, kdy válcovou věž přestavěli
na rozhlednu. Právě na tu se nyní
vaše sdružení zaměřuje. Zpřístupníte ji?
Máme to v plánu, je z ní totiž skutečně
nádherný výhled. S archeology jsme věž
vyčistili, vynosili jsme 48 tun materiálu.
V archivech hledáme podobu věže před
přestavbou, abychom jí vrátili středověký ráz. Nyní také děláme statický a stavebně historický průzkum, k němuž použijeme i dron. Vyšleme ho tubusem věže
a bude skenovat její vnitřek. Problém je,
že věž se chová jako komín a dron vtahuje nahoru příliš rychle. Chystáme ale
také průzkum podzemí věže georadarem.

5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MICHAL DVOŘÁK
OSEK | Daleko do krajiny svítí z masivu
Krušných hor útočná věž hradu Rýzmburk. Působí osamoceně, za ní se
však rozpíná jedna z největších hradních
zřícenin v Čechách. Ne náhodou nese
hrad nad Osekem jméno vycházející
z německého Riesenburg - Obří hrad.
„Jenže starat se o Obří hrad znamená potýkat se s obřím množstvím práce,“
usmívá se Jiří Kučera, předseda Občanského sdružení za záchranu hradu Rýzmburk, které o památku o rozloze
13 400 metrů čtverečních pečuje.
Hrad je od roku 2013 v majetku města Osek, které ho za 1,3 milionu koupilo od Lesů ČR. Co se od té doby
změnilo?
Změnilo se mnoho. Od roku 2009 jsme
měli nájemní smlouvu od ministerstva
zemědělství, takže jsme se sice mohli
o hrad starat, ale museli jsme za to platit
4000 korun ročně. Nebylo také možné
žádat o závazná odborná stanoviska
a podnikat kroky k záchraně hradu. Proto jsme bojovali o to, aby se hrad stal majetkem Oseku. Hrad je jeho dominantou
a lidé dříve nebo později pochopí jeho
význam, ať už architektonický nebo ekonomický.
Myslíte, že ho ještě plně nepochopili?
Ještě k tomu nedozrála situace. Potenciál českého národa zatím není na takové
úrovni, aby se staral o historické památky. Nejde o samotnou stavbu, ale i její
minulost, z níž je patrné, jak výrazný nadregionální vliv měli zdejší páni Hrabišici a na jak vysoké úrovni bylo díky nim
celé okolí. Mnozí lidé se o slavnou historii svého kraje nezajímají a pak mávnou
rukou i nad tím, když jim do kraje vozí
odpadky z půlky Evropy.
Hrabišici začali stavět Rýzmburk ve
13. století. Proč si vybrali právě místo ve svazích Krušných hor?

Jiří Kučera chodil na Rýzmburk od dětství. „Vždy mě mrzelo, že chátrá a nikdo se o něj nestará,“ vysvětluje, proč se do toho pustil sám. FOTO | M. DVOŘÁK
Podle dendrologického výzkumu stromů použitých na lešení se hrad začal stavět před polovinou 13. století. Stromy
byly pokácené v roce 1228. Místo si tehdejší stavitelé zvolili geniálně na dlouhém skalnatém ostrohu mezi potokem
a pradávnou obchodní stezkou. Hrad totiž nebyl jen sídlem Hrabišiců, ale také
celnicí a pevností střežící tuto důležitou
stezku.

„

nad obětištěm. Pradávné obětiště bylo
místo budoucího kláštera, západní svah
je vrch Špičák, kde jsme našli půdorys
starověkého hradiště. Patřilo skutečně
Hrabišicům? To už je na archeolozích.
Jisté ale je, že Špičák je velmi strategické místo. Je vysunutý z Krušných hor
a je odtud vidět prostor od Ostrova nad
Ohří až po Děčínskou kotlinu. Mohly se
sem stahovat karavany z celé pánve.

Podle pověstí vedla z věže chodba až do
oseckého kláštera. Ozřejmí to průzkum.

Páni z Rýzmburka však museli v kraji
působit už dříve. Ví se něco o jejich
minulosti?
V době, kdy stavěli Rýzmburk, byli jedním z nejvýznamnějších rodů českých
zemí. Zbohatli právě na vybírání mýta
na stezce do Saska. Otázkou je, kde sídlili před Rýzmburkem. V německých archivech jsme našli zmínku, že jejich první sídlo se nacházelo na západním svahu

Výborný rozhled na celou stezku vinoucí se po svazích hor měli i z nového hradu. Nebyl ale hrad na svou
dobu reprezentativní až příliš?
Dosud se vedou diskuze, zda si ho Hrabišici nestavěli jako královský hrad. Měli
totiž velmi vysoké ambice. Po neshodách s králem Přemyslem Otakarem II.,
proti kterému se postavili v době jeho
spiknutí proti otci Václavovi I., ale zača-

Proč? Očekáváte nějakou tajnou
chodbu?
Vnitřkem věže vedly schody obtočené
kolem středového sloupu, vstupovalo se
na ně bočním oknem spojeným s hradbami. Schody ale vedly i dolů k patě věže.
Nevíme, zda tam bylo třeba jen skladiště, nebo zda je něco pravdy na pověsti
o tom, že z věže vedla chodba spojená
s nedalekou kapličkou nebo dokonce
s klášterem v Oseku. A ozřejmit to má
právě průzkum.
Zpřístupnění věže je nyní pro vás prioritou?
Nejen to. Postupně také zajišťujeme zdivo, které místy hrozí zřícením. Vykácet
musíme i nálety na svazích. Kořeny narušují skálu, do které se dostává voda
a při mrazu ji trhá. My bychom zachraňovali hrad, ale podloží by nám odešlo.
Práce je tu více než dost. I proto ale chceme co nejdříve zpřístupnit věž, protože
jakmile bude turistům co nabídnout, tak
může město vybírat vstupné, což přinese další finance pro záchranu hradu. Od
radnice letos dostaneme 300 tisíc korun,
za které z velké části nakoupíme stavební materiál, zbytek rozdělíme mezi lidi,
kteří nám pomáhají. Členové sdružení
pracují zdarma, ale kdo nám přijde pomoci, dostane výplatu. Chceme lidi motivovat, aby se jim tu líbilo a získali ke
hradu vztah.
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Po revoluci si dal pseudonym
Někdejší dětská hvězda
Josef Melen se dnes živí
hlavně moderováním.

čil s kytaristou Milošem Dodo Doležalem album JPM (Josef Pin Melen, kde
Pin nebo také Pino byla Melenova přezdívka). S deskou obcházel vydavatelství, ale neuspěl. „Všude mi řekli, že pokud tam není remix ‚Pětky‘, tak mi ji nevydají,“ krčí rameny.

„

ARTUR JANOUŠEK
VELVĚTY | „Né, pětku, né,“ zpíval
v roce 1984 Pepa Melen. Někdejší
hvězdě hitparád je dnes 42 let a žije ve
Velvětech u Teplic. Dodnes skládá, hraje, zpívá, kromě toho moderuje a výrazně se angažuje v charitativních a preventivních projektech. „Ta písnička mě poznamenala, zkomplikovala mi život, ale
na druhou stranu, jak říkal můj kamarád
Petr Muk: Buď rád, že ji máš,“ říká Josef Melen.
K hudbě ho přivedl otec, který hrál na
kytaru a akordeon. Před pátými narozeninami mu koupil bicí, aby už nemusel
tlouct vařečkami do hrnců. Krátce nato
pětiletý Josef Melen poprvé vystoupil
na pódiu. S otcem a strýcem hrál v rodinné kapele Rytmus. O rok později hostoval ve skupině At Libitum (Dle libosti), hru na bicí piloval na teplické konzervatoři a na pódiu se setkával s dalšími muzikanty.
Důležitým byl pro něj rok 1982, kdy
se zúčastnil komponovaného programu
v divadle v Turnově. Tehdy tam vystupoval i Viktor Sodoma, ten den s sebou
neměl kapelu a Melenovi dal v zákulisí
nečekanou nabídku. „Řekl: Pepo, zvládnul bys mě doprovodit? Tak jsme spolu
zahráli písničky Kakadu, Halabala,
Rock'n Roll,“ vzpomínal Melen.
Se Sodomou se setkával dál a v roce
1983 vznikla Melenova první výrazná

Řekli: Pojďte
moderovat,
ale nechceme, abyste to
dělal pod svým jménem.
Nechtěli být spojovaní
s čímkoli, co souviselo
s dobou bývalou.

Slavná „Pětka“ Josefu Melenovi zkomplikovala život. Kvůli písni z normalizačních časů si musel hledat pseudonym.
FOTO | PETR TOPIČ
píseň Moucha. Dvakrát se objevila v televizi a okamžitě pronikla na čelní příčky žebříčku československé hitparády.
Po Mouše následovala píseň Údolí
vran a v roce 1984 přišel nesmrtelný hit
Né, pětku, né, jehož text napsal František Ringo Čech. O dva roky později Melen dostal angažmá v Krocích Františka
Janečka jako zpěvák a bubeník.
Jeho kariéra se neskutečně rozběhla,
20 koncertů do měsíce, týden co týden
vystoupení ve Studiu Kamarád. „Pětka“
mu ale začala vadit. „Říkal jsem si, že
přece nemůžu zpívat pořád o pětce a zví-

Komárka chce vyhlídku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Přátelé rozhleden například připomínají současný trend v budování vyhlídkových míst.
„Řada měst a obcí staví zbrusu nové
rozhledny, aby přilákaly turisty. Krupka má úžasnou historickou rozhlednu
přímo na svém katastru, ovšem bez možnosti rozhlédnout se z ní,“ poukázal
v dopise místopředseda klubu Pavel
Gejdoš a požádal radnici, zda by se mohla do výstavby schodiště finančně zapojit. „Pokud radnice přispěje, tak i náš celostátní Klub přátel rozhleden je připraven vybrat další peníze mezi sebou,“ přislíbil.
Představitelé Krupky jsou však skeptičtí nejen k finanční spoluúčasti, ale
i ke stavbě samotné. Objekt je totiž součástí památkové zóny Hornická kulturní krajina Krupka. „Domníváme se, že
Národní památkový ústav nepovolí
vnější schodiště na věž, neboť by narušilo celkový vzhled historické stavby.
Tuto stavbu také nelze provést bez sta-

vebního povolení, o které vlastník objektu dotčený odbor naší radnice dosud
nepožádal,“ upozornil krupský zastupitel Rostislav Kadlec.
O případné finanční podpoře projektu, který by měl všechna platná povolení, by muselo rozhodnout zastupitelstvo. „To by také stanovilo podmínky
dotace, které by musely zohlednit, že
jde o podporu soukromého subjektu,
který provozuje podnikatelskou činnost. Je tedy možné, že by nakonec v případě veřejné podpory nešlo například
vybírat vstupné,“ řekl Kadlec.
První kamenná věž vyrostla na Komáří vížce už v roce 1553, šlo o zvonici,
jež oznamovala začátek a konec pracovní doby v dolech. V roce 1857 starou
zvonici nahradila na popud hraběcího
správce polesí Raimunda Zechela výletní restaurace s vyhlídkovou věží, jednou z prvních na hřebenech Krušných
hor. V 90. letech 20. století byla vyhlídková okna při rekonstrukci objektu zazděna.

řátku, když je mi 16, hormony se mnou
lomcují a přede mnou se vlní šestnáctileté holky, které by chtěly slyšet písničky
o lásce,“ říká.
V Krocích byl do června 1989, po rozdělení souboru začal jezdit s kapelou
Maximum Petra Hanniga. Od roku
1992 moderoval v rádiu Golem, Agara,
Kiss. Ale pod pseudonymem Jan Alan.
„Řekli: Pojďte moderovat, ale nechceme, abyste to dělal pod svým jménem.
Byla to doba, kdy lidé nechtěli být spojovaní s čímkoli, co souviselo s dobou
bývalou,“ vzpomíná. V roce 1997 nato-

V roce 2011 se nakonec ven dostala
průřezová vzpomínková deska Best of.
Je na ní 22 skladeb včetně „Pětky“
i Mouchy. „Někdo by mohl říct, že už
nejsem slyšet,“ říká Melen. „Ale moje
ruce stále slyšet jsou,“ dodává. V loňském roce například nahrál klavír pro
duet Karla Gotta a Petra Koláře, kterého doprovází na klávesy také na jeho poslední desce. Kromě toho se v roce
2013 podílel skladbou Hvězda přání na
charitativním CD Srdci Blíž neziskovky Život dětem. Hvězda přání od té
doby rozsvěcuje vánoční stromy v řadě
českých měst. V témže roce natočil videoklip Královská jízda. Spolu se
sestrou složil píseň i pro charitativní
CD, které vyšlo v USA. „Takže hudba
nespí, ale je to jen koníček,“ poznamenal Josef Melen, který se živí především moderováním nejrůznějších akcí.

INZERCE

Pospitrans s.r.o.,Tuchlovice
přijme

řidiče skupin Ce
Průměrný měsíční výdělek 35.000 Kč.

Náborový příspěvek po 3 měsících 20.000 Kč.
Požadujeme profesní způsobilost,
praxi a trestní bezúhonnost.

kontakt
po-pá 8-16 hod., tel.: 773 779 098
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Česká republika

I moje fanynky křičí a jsou
Tvrdí, že nervozita jej před koncertem už nesvazuje.
Tentokrát to však zřejmě bude jinak. Houslistu Pavla
Šporcla totiž za pár dní čeká vystoupení ve slavné
newyorské Carnegie Hall. „Zahrát si v nejdůležitější síni
světa je splnění snu,“ přiznává muž, který se nebojí
dávat vážné hudbě moderní šmrnc. Ať už volbou
oblečení či komunikací s fanoušky na Facebooku.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Své obdivovatelky má houslový virtuos Pavel Šporcl napříč generacemi.
„Pro představitele klasické hudby
to není typické, ale je to tak.
Moje fanynky umí být i rozvášněné a také křičí. Ale jen
uvnitř,“ srovnává se smíchem rockové publikum
s tím, které chodí za vážnou muzikou.
Pavle, nejdříve se krátce ohlédněme do nedávné minulosti. Vloni jste
z rukou prezidenta republiky převzal státní vyznamenání. V minulosti někteří
ocenění tuto poctu odmítli
právě kvůli osobě Miloše Zemana. Jak vůbec tuto
cenu vnímáte vy?

Samozřejmě jsem ji přijal z rukou prezidenta, ale je to v první řadě státní vyznamenání. Taková třešnička na dortu za odvedenou práci. Vždycky je hezké, když
vás někdo ocení, ale na druhou stranu to
nejdůležitější je, když lidé chodí na koncerty a kupují si desky.
Když se teď naopak zaměříme na blízkou budoucnost, v ní
vás čeká velká životní
premiéra, a sice vystoupení v newyorské Carnegie Hall.

Uskuteční se už 13. února. Těšíte se,
nebo spíš převládá nervozita?
Těším se moc, je to splnění snu, protože
Carnegie Hall je nejdůležitější síň na světě a zahrát si tam je veliká pocta. Myslím,
že z českých houslistů tam hrál naposledy
Josef Suk, který tam debutoval v roce
1964, takže to vnímám jako jakési navázání na pana Suka a pokračování v české
houslové tradici. Mám z toho opravdu velkou radost.
Může být umělec s vašimi zkušenostmi
z různých koutů světa vůbec ještě vystresovaný před vystoupením? Přeci
jen máloco vás ještě může překvapit...
Samozřejmě že ano. Čím více toho člověk dokáže, tím víc ho to může svazovat.
Pokud to myslí opravdu vážně, neustále
musí dokazovat, že si uznání zaslouží. Dostat se na vrchol je vlastně celkem jednoduché, ale udržet se na něm je daleko těžší. Naštěstí jsem typ, který nervózní příliš
není a spíš se na vystoupení těší. Nesvazuje mě ta tíha okamžiku natolik, abych nemohl s chutí hrát. Na druhou stranu v Carnegie Hall jsem nikdy nehrál a ještě nevím, co to se mnou udělá, takže se na to
s úsměvem i psychicky trochu připravuji.
Na pódiu se každopádně může stát cokoli. Člověk se v ten daný den nemusí cítit
úplně nejlíp nebo třeba něk-

do v hledišti zakašle a vyvede vás to z koncentrace. Těch situací může být opravdu
hodně. Sám jsem zvědav a nechám se překvapit, jak to vlastně dopadne.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že hrobové ticho v hledišti je právě ten způsob, jak mohou diváci umělce reprezentujícího vážnou hudbu nejvíce
uctít. Jak moc vás může rozhodit takové hlasité zakašlání nebo nějaký
zvuk, který na koncert nepatří?
To záleží na konkrétním okamžiku, kdy
se to stane. Já si těch zvuků v naprosté většině nevšímám. Když začne někde zvonit
telefon, tak se spíš směju a lituju toho posluchače, zvláště když se dámy snaží ze
svých velkých kabelek marně co nejrychleji vytáhnout zvonící mobil. (smích) Takové situace známe všichni.
U muzikantů tvoří samostatnou kapitolu jejich fanoušci, a pak především
fanynky. Mezi těmi vašimi zdaleka nejsou jen milovnice vážné hudby,
přesto mají určitě daleko například
k rozvášněným křičícím rockovým fanynkám. Jak se tedy projevuje takový
dámský fanklub Pavla Šporcla?
V prvé řadě musím říct, že si svých fanoušků nesmírně vážím. Není typické,
aby měl muzikant klasické hudby tolik
příznivců naskrz generacemi. A moje fanynky? Ony jsou také křičící a rozvášněné, ale uvnitř. Samozřejmě v tom hraje
roli typ hudby a skutečnost, že nemáme mikrofony, a nejsme tedy přizvučováni. Kdyby někdo začal křičet
nebo tleskat, tak by to samozřejmě
mohlo přehlušit zvuk houslí nebo kteréhokoli akustického nástroje. Proto musí
mé fanynky a posluchačky maximálně obdivně vzdychat (smích) a potom se se
mnou mohou vidět na autogramiádě po
koncertě, což dělám moc rád. Také se snažím být aktivní na Facebooku, kde mám
zhruba dvacet tisíc přátel, což je na houslistu klasické hudby podle mě úžasné číslo a moc mě to těší.
Jste známý tím, že kromě vážné hudby do vašeho repertoáru patří skladby zapadající spíše do popových vod.
Nemají vám někteří vaši kolegové
z branže za zlé, že jste, řekněme, příliš mainstreamový?
To byste se musela zeptat jich. Na druhou
stranu musím říct, že žádné nepřátelství
nevnímám.

Pavel Šporcl
Narodil se 25. dubna 1973 v Českých Budějovicích.
Jeho manželkou je herečka Barbora Kodetová.
■ Jako houslový virtuos procestoval takřka celý svět.
■ Své posluchače navíc zaujal svým často velmi neformálním
vystupováním a oblékáním, kterým se snažil obecenstvu co
nejvíce přiblížit – koncertoval se stylizovaným „pirátským“
šátkem na hlavě. Nechal si také postavit unikátní modré housle
pro 21. století od nejlepšího současného houslaře Jana Špidlena.
■
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rozvášněné. Ale jen uvnitř
Myslím, že už to, že jsem si před patnácti
nebo sedmnácti lety vzal na hlavu šátek,
byla taková rána pro všechny, že teď už si
v uvozovkách můžu dělat, co chci.
(smích) Hlavní pro mě vždy bylo, abych
v každém žánru ukazoval především
houslovou jistotu. Zkrátka to, že na housle skutečně hrát umím a neschovávám se
za žádné playbacky a jednoduché líbivé skladby.

„

ničku. Krom toho má ještě hodiny klavíru
a baletu. Uvidíme, co nakonec z holčiček
bude, ale hudební základ určitě budou mít
a dramatičnost a herecký talent se po mamince samozřejmě očekává též. (smích)
Ptám se proto, že spousta rodičů své
ratolesti k hraní na nástroj nutí,
ovšem když pak děti vyrostou, jsou
za to často zpětně rády. Jak ale po-

Vydržet v sedmi osmi letech hodinu
u hudebního nástroje je pro dítě opravdu
fuška, proto rodič občas trošku přitlačit musí.
Jste otcem dvou malých děvčátek,
hrají už také na nějaký hudební nástroj?
Vychovávám ještě také Bářinu dcerku
Lily, která sice na nástroj nehraje, ale je
velice šikovná po výtvarné stránce. Vlastní dcerušky samozřejmě hrají. Osmiletá
Violettka, jak už její jméno naznačuje, na
housle hrát zkrátka musí a také krásně zpívá, takže chodí na hodiny zpěvu. Sophinka, které je šest, chce hrát na klarinet, možná i na saxofon, takže zatím chodí na flét-

znat hranici, kdy už ono nucení opravdu nemá smysl?
Je spousta lidí, kterým rodiče radost z hraní trochu pokazili právě tím nucením, ale
dnes jsou smutní, že je tehdy nenutili víc
a že toho nechali. Je opravdu těžké tu hranici poznat. On má člověk zkrátka napsané
v osudu, co bude dělat. Dneska už se děti
nedají nutit tak jako před třiceti čtyřiceti
lety. Ani profesoři už je netrestají, když
něco nezahrají dobře a volí raději jiné psychologičtější postupy. Mají také spoustu ji-

Houslista za moderátorským mikrofonem
Kromě hraní zaměstnává populárního houslistu
také moderování. Aktuálně totiž uvádí pořad
Noční Mikrofórum na Českém rozhlasu Dvojka.
Jak sám přiznává, je to pro něj role nezvyklá.
„Já toho moc nenamluvím. Ale třeba na svých
koncertech jsem zvyklý mluvit. Snažím se tak jít
naproti svým posluchačům, aby to nebylo pouze
o hudbě, ale i tom pocitu, že jsem jim blíž,“
vysvětluje Šporcl, který po svém tatínkovi, jenž
byl přes padesát let hercem Jihočeského divadla,
zdědil dávku komediálnosti. Šporcl už uváděl i několik firemních akcí. Přiznává
ovšem, že rozhlasové moderování je něco trochu jiného. „Musím si dávat pozor na
dikci, dýchání, mlaskání, různé podupávání a další zvuky. Také jsem poprvé v životě
já tím, kdo klade otázky. Vždy to bylo opačně, ale teď jsem já ten hostitel a mám své
vlastní hosty, které si vybírám,“ říká houslista s tím, že dalším moderátorským
výzvám by se do budoucna určitě nebránil. „Jsem sice introvert, ale svým způsobem
jsem velký komediant. Když mi dáte šanci se někde ukázat, tak já se ukážu, povím
lecco a ještě k tomu klidně zahraju na housle. To je přeci úžasný život.“ (smích)

ných možností, než měla třeba moje generace. Každopádně do jisté míry se přinutit
samozřejmě musí, protože hra na nástroj
je velice těžká a náročná. Na housličky je
to ještě o to těžší, že vyloudit jeden hezký
tón na začátku dá opravdu hodně práce, na-

příklad oproti klavíru. Vydržet v sedmi
osmi letech hodinu u hudebního nástroje
je pro dítě opravdu fuška, proto rodič občas trošku přitlačit musí. Ale nesmí to být
na úkor radosti z hraní. Pořád to musí být
o tom, že dítě hraje rádo.
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Poulíček štval Kolotočem,
Železný kritizoval i šperky
V televizi Nova byl od prvního dne vysílání, které
začalo před 22 lety – 4. února 1994. Proslavil
takzvaný „třídenní vous“, který v té době nebyl
na obrazovkách obvyklý. Někdejší moderátor
Televizních novin Zbyněk Merunka nyní uvádí
na Primě motoristický magazín a v Mníšku pod
Brdy má s manželkou cukrárnu.
Jak vzpomíná na své kolegy
z pionýrských let nejsledovanější
české televize?

PAVEL SEVERA a EVA JURINOVÁ,
moderátoři Televizních novin

SLÁVEK BOURA a MARKÉTA
MAYEROVÁ, moderátoři ranního
vysílání i seznamky Rande

Zbyněk Merunka: „Moderování ve dvojici vyžaduje naprostý
soulad, přesvědčení, že v případě nouze vám kolegyně hodí
lano. Proto nám to s Evou Jurinovou tak ladilo. Podařilo se
nám tu pohodu přenést na diváky, což je asi hlavní povinností moderátora. Pak také Eva byla dáma, vzbuzující důvěru
v to, co říká. Těžko věřit zprávu o politické situaci mladičké
manekýně. Hlavně jsme nesměli myslet na to, že nás sleduje tři
a půl milionu párů očí. To je v současnosti nedostižné číslo pro
jakýkoli televizní pořad. Martin Severa byl také výborný kolega,
kluk z Moravy, odborník na víno, zdatný sportovec.“

Zbyněk Merunka: „Dvojice k pohledání, příjemní, energičtí a pohodoví
lidé. Rád jsem je sledoval, byli vždy
dobře naladění a pozitivní energii
uměli přenášet k divákům.“

PAVEL POULÍČEK, sportovní redaktor
Zbyněk Merunka: „Pavel byl moc fajn nejen
sporťák, ale i kamarád. Trochu nám pil
krev, že pravidelně vyhrával televizní
ankety popularity kvůli každodennímu vysílání Kolotoče, ale to
byl náš problém. Pravá zprávařina není na efekt.“

VLADIMÍR ŽELEZNÝ, ředitel Novy
Zbyněk Merunka: „Bez něj by televize Nova byla poloviční. Já byl
této
na Nově od prvního dne v roce 1994, zažil jsem tedy nejlepší období tét
televize. A u každého důležitého nápadu byl rukopis pana Železného. Téměř
denně si po Televizních novinách našel čas a glosoval výkon celého zpravodajského týmu, včetně oblečení nebo dámských šperků. Často velic
velice
kriticky. S odstupem času musím říci, že téměř vždy měl pravdu.
S úrovní večerních zpráv ale musel být spokojen.
spokojen.“

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS, ČSFD.cz

TEREZA PERGNEROVÁ
PERGNEROVÁ, moderovala
hudební hitparádu Eso
Zbyněk Merunka: „Její pořad Eso byla
tehdy bomba. Pak jsem sledoval její
životní peripetie (drogová závislost,
pozn. red.),, měla to hrozně těžké
těžké.
Myslím, že i ta televizní popularita jí
situaci spíš komplikovala, než ulehčovala. Ale poprala se a vyhrála.“
DANA MORÁVKOVÁ, moderovala ranní vysílání
Zbyněk Merunka: „Danu jsem blíž poznal až na Primě, kde jsme se střídali v moderování dopolední
Prima jízdy. Tehdy jsem netušil, jaká se z ní stane
oblíbená herečka. Navíc slaví úspěchy i jako choreografka, je to prostě sympatická a šikovná holka.“
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Potupili i Kanadu. Pak je režim
poslal do uranových táborů
Životní příběh hokejisty
Augustina Bubníka trefně
dokumentuje poválečný
osud celé země. Roky
slávy, teroru, nadějí
i zadostiučinění. „Lágr mi
otevřel oči. Seděli tam se
mnou kněží, politici i letci
z Anglie. Bití i výslechy
s pistolí u hlavy byly
na denním pořádku,“
vzpomíná hokejový mistr
světa z roku 1949.
JOSEF HORA
ČR | Byly to skvělé časy československého hokeje. Rok 1947 – zlato, 1948 – stříbro, 1949 – zlato. V prvních poválečných
letech se naši hokejisté dočkali uznání
i od týmu, který do té doby evropskými
družstvy spíše pohrdal – od Kanady. Před
68 lety, 6. února 1948, Čechoslováci zcela nečekaně s týmem javorového listu remizovali 0:0. Bylo to ve slavném zápase
o titul na zimní olympiádě, zlato sice nakonec získala Kanada, ale jen díky tomu,
že během celého turnaje nastřílela víc
gólů. V předválečných časech přitom
naše mužstvo schytávalo od Kanaďanů
i debakly 30:0. „Pro Kanaďany byla remíza šok. Zuřili, sprostě nadávali,“ vybavuje si legendární hokejový útočník Augustin Bubník, kterému tehdy bylo 19 let.
Čechoslovákům se vyplácelo, že nabírali zkušenosti v Anglii, kam po válce létali k přípravným zápasům. A kromě toho
náš tým vedl Kanaďan Mike Buckna, který hráče uměl připravit na zámořský styl
hokeje. Říkali mu „Matěj“. „Matěj nás naučil spoustu fíglů, bodyčeky zadkem, tah
na bránu,“ líčí Bubník pro 5plus2.

Místo řezničiny řežba na ledě
Augustin Bubník se měl původně stát řezníkem a pokračovat tak v tradici svého
otce. „Měli jsme v pražských Dejvicích
na Podbabě obchod. Vyučil jsem se, a protože řezničina je tvrdá práce, byla to pro
mě skvělá průprava na hokej,“ tvrdí.
Jeho skvěle rozjetou kariéru ale zastavily komunistické represe. Ještě v roce 1949
naše zlaté družstvo ze šampionátu ve Švédsku vítaly v ulicích Prahy davy lidí i vládní
delegace. Na další mistrovství světa ve
Velké Británii už tým odletět nesměl.
Hvězdní hráči jako Bóža Modrý, Stanislav
Konopásek, Václav Roziňák, Vladimír Zá-

Augustin Bubník je členem Síně slávy našeho hokeje od roku 2008.
brodský či Vladimír Kobranov se to dozvěděli těsně před odletem. „Chtěli po nás,
abychom účast odřekli s tím, že československým reportérůmm nebylo uděleno vízum. Jenže vízum vydané bylo, novináři si
pro ně ale nepřišel,“ vzpomíná Bubník.
Hráči dostali volno a dva dny poté se
dozvěděli, že na protest proti britským úřadům se Československo šampionátu nezúčastní. Většina šokovaných reprezentantů
odešla do hospody U Herclíků, aby se poradili, co dál. Zapíjeli smutek ze zmařené
šance na obhajobu titulu, nadávali na režim. „A tam nás příslušníci Státní bezpečnosti zatkli,“ konstatuje Bubník, který se
marně pokusil z hospody utéct. Později si
agenti přišli i pro brankáře Bóžu Modrého, který přitom U Herclíků vůbec nebyl.
Jenže vyšetřovatelé z něj později udělali
hlavu celého „protistátního spiknutí“.

FOTO | MICHAL RŮŽIČKA, ARCHIV SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE

Několik hokejistů estébáci odvedli
z hospody rovnou do neblaze proslulého
Hradčanského „Domečku“ – bývalého vojenského vězení přímo na Pražském hradě. Místo bylo známé jako jedna z nejkrutějších mučíren. „Strávil jsem tam týdny,
od poloviny března do začátku května
1950. Bylo to nejhorší období v mém životě. Bili nás, nechávali o hladu, v kávě
jsme měli projímadla, kolikrát mě vyslýchali přímo pod pistolí. Nenapadlo mě,
kam až to může dojít,“ podotýká Bubník.
Následoval převoz na Pankrác a vykonstruovaný soudní proces. Za velezradu
a špionáž padla řada mnohaletých trestů. Augustin Bubník dostal 14 let vězení, druhý
nejvyšší trest z 11 odsouzených hokejistů.
„Později nás převezli do plzeňské věznice Bory. Byli tam poslanci, generálové,
kněží, starosta Brna, letci anglické perutě

Augustin „Gustav“ Bubník
Narodil se 21. listopadu 1928. Na zimních olympijských hrách 1948
ve Svatém Mořici vybojoval s československou hokejovou
reprezentací stříbro, o rok později vyhrál světový šampionát ve
Stockholmu. V roce 1950 se stal nejlepším střelcem ligy. Jako hráč
působil v LTC Praha, ATK Praha, Spartak Brno, Motorlet Praha
a HC Slovan Bratislava. 13. března 1950 byl po zrušeném odjezdu na
světový šampionát zatčen a 7. října ve vykonstruovaném procesu
odsouzen k odnětí svobody na 14 let za špionáž, velezradu a
rozvracení lidově demokratického zřízení. Spolu s ním bylo zatčeno
i 10 jeho spoluhráčů. Byl vězněn v uranovém lágru v Jáchymově.
V roce 1955 se dočkal milosti, ale do reprezentace ani do nejvyšší
soutěže se vrátit nesměl. V letech 1966 až 1969 trénoval finskou
reprezentaci. V roce 2008 byl jednou z osobností československého
hokeje uvedených do nově vzniklé Síně slávy Českého svazu
ledního hokeje. V letech 1998 až 2002 byl poslancem.
Zdroj: wikipedia.cz a web Síně slávy českého hokeje

a další zajímaví lidé. Myslím, že se tomu
oddělení říkalo Kreml. Ti lidé mi tam otevřeli oči, vyprávěli příběhy, třeba ze západní fronty. To byla moje velká univerzita.“
Tresty hokejistům potvrdil i odvolací
soud, a tak Augustina Bubníka a další hokejisty odvezli do uranového lágru v Jáchymově, kde vystřídali několik pracovních táborů. Bubník chodil na směny s partou, která se chvíli po jeho příchodu pokusila o útěk. Bubníka s sebou naštěstí nevzali, což bylo jeho štěstí. Všechny uprchlé trestance totiž vojáci chytili a postříleli.
„Mě převezli na Ruzyň, kde probíhal celkem brutální výslech, po půl roce jsem se
vrátil do Jáchymova,“ dodal Bubník.
Nakonec dostal stejně jako ostatní zavření reprezentanti v roce 1955 milost od prezidenta Zápotockého, k hokeji se už vrátit
ale nesměl. Až v roce 1966 začal trénovat
finskou reprezentaci. O rok později Finové porazili tým ČSSR na mistrovství světa
ve Vídni. „Lidé mi to dali sežrat. Plivali po
mně, nadávali,“ podotýká. Finy pak trénoval ještě počátkem 90. let, pak se definitivně vrátil domů. V roce 1998 se stal poslancem a ještě donedávna pořádal přednášky
o hokeji. V současné době už má Augustin
Bubník značné problémy se zrakem. Svůj
milovaný hokej tak alespoň poslouchá.
„Sednu si blízko k televizi, dám si sluchátka a všechno odposlouchám. Řeknu
vám, to, co ti dnešní moderátoři tam všechno nakecají, to je hrůza, takové blbiny. Já
to sice nevidím, ale dokážu si hru dobře
představit. Měli by lidem, kteří jsou pro hokej zapálení, odborně zprostředkovat
zápas, kdežto oni kecají o všem možném,
jen ne pořádně o hokeji,“ uzavírá.
S využitím www.politictivezni.cz

INZERCE

není na šKodu mít doma schindeleho minerály, co říKáte?
Považuji za správné vyjádřit se k dobré věci. Většinou lidé zapochybují, když čtou reklamu na různé přípravky slibující zlepšení
zdraví. Bohužel často právem a ani já nejsem jiný. S radostí jsem ale zjistil, že jsem se mýlil. Po užívání Schindeleho minerálů původem z Rakouska jsem poznal vynikající reakci. Před několika lety se začala projevovat bolest pravé kyčle, která mě v noci často
i probouzela. Pro bolest v kolenou u mě nezřídka došlo i k pádu. Bolest v ramenou při námaze byla vlastně to nejmenší. Na ortopedii
mi nabízejí akorát prášek. Po užívání minerálů bolesti zcela a bezezbytku přestaly. Ne hned, užívám je již nějaký rok, ale právě proto
objednávám další balení.
Josef Kučera, Pelhřimov
V říjnu 2015 jsem měla ve schránce časopis, kde byl článek o Schindeleho minerálech. Moc jsem tomu nedůvěřovala, ale chtěla
jsem to zkusit. A udělala jsem dobře. Můj zdravotní stav se velmi zlepšil. Krční páteř a s tím spojené problémy přestaly. Ustaly bolesti
nohou, nemám křeče a nebolí klouby. Chodím na kontroly průdušek a plic. Paní doktorka mi sdělila, že tam je značné zlepšení a byla
dost překvapená. Během 6 neděl se mi snížil cholesterol z 8,3 na 6,5, srovnal se mi tlak. Neberu žádné léky pro moje problémy
s jícnem. S vašimi minerály je můj život zdravější a příjemnější. Budu užívat i nadále.
Růžena Čermáková, Vlašim, 65 let
Mám poškozené nervy v nohou. Beru na to léky, ale přesto mě pálení a bolesti v nohou budily, i několikrát za noc. Asi po 3 týdnech užívání minerálů bolesti vymizely. A já se konečně vyspím. Zároveň zmizely bolesti v kyčlích. Objednávám další 3 plechovky.
Radislav Márynka, Jirkov
Již delší dobu beru Schindeleho minerály, se kterými jsem velmi spokojený. V mých 75 letech mě bez nadsázky přestaly zlobit
klouby, padat vlasy, bolet hlava, vytratila se kožní nemoc, různé aty a plísně. Kožní lékař se nestačil divit! Cítím se díky tomu velice
dobře a pokračuji v užívání, nedávno jsem si objednal 4 plechovky.
Ludvík Helešic, Karviná
Vážení, užívám minerály nepřetržitě od 11. 5. 2011, tedy téměř 5 let. Od té doby netrpím bolestmi kloubů, cukrovka se drží
v normě, také vyprazdňování je v pohodě. Upravil se mi vysoký tlak, i mně ubylo šedivých vlasů a přestaly se mi lámat nehty. Cítím
se v pohodě, starám se o zvířata, zatím bez problémů. Věřím, že mi zdraví vydrží i nadále, přestože mi bude zanedlouho 74 let.
Marie horovská, Buzice

pošlete nám svůj příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Není to však jen laciné placebo?

Složení na 100 g prášku

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Nebylo by v našich silách vymyslet si tolik příběhů a ještě k nim přiřadit jména a místa, ani by
to nedávalo smysl. Ti lidé jsou naši zákazníci, jsou dohledatelní a spokojení. Není ani zapotřebí účinky minerálů nějak zveličovat. Prostě to funguje, jak má. Žádný zázrak. Lidé si pochvalují
ústup bolestí kloubů a svalů, lidé trpící dnou hlásí stav zcela bez obtíží, diabetici píší o klesající
hladině cukru, u mnohých došlo k úpravě krevního tlaku i na normální zdravé hodnoty. Často bývá
zmiňováno zlepšení, či úplný ústup migrén, různých gynekologických obtíží, vyrážek, ekzémů, ale
i lupenky. K zahození jistě není ani zlepšení stavu vlasů a nehtů, lepší trávení, nebo i nic menšího,
než náhlý příliv energie a chuti do života.
A vzít si třeba i jen tak preventivně odměrku minerálů je snad to nejmenší, co pro sebe člověk
může udělat. Přičemž o nezaKyselina křemičitá
67,060 g
Měď
0,7 mg
stupitelnosti těchto životaHořčík
126 mg
Chrom
0,57 mg
dárných prvků v lidském těle
Železo
499 mg
Nikl
1,11 mg
ví snad každý. Pro vyloučení
Vápník
167 mg
Kobalt
0,96 mg
efektu placeba doporučujeme
Draslík
Vanad
134 mg
0,99 mg
například přidávat minerály
Mangan
14,4 mg
Titan
13,1 mg
do krmení svému čtyřnohéSodík
0,65
mg
16,2
mg
Bor
mu příteli nebo zalévat s nimi
Zinek
1,7
mg
Molybden
0,1
mg
chřadnoucí květinu.
www.mineralien.co.at

Záruka původu a složení minerálů dána rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).
Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky,
sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

Kamenné zdraví, s.r.o.

Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz
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Přísně utajená provazárna.
Týdny i měsíce čekání na trýznivou smrt udušením.
Bez kontaktu s rodinou i nároku na poslední přání.
A s mizivou šancí na milost. V tajné části pankrácké
věznice v Praze ubíhaly poslední chvíle odsouzenců
nekonečně dlouho. Od popravy posledního z nich,
pětinásobného vraha Lulka, uplynulo 2. února 27 let.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Kroky bachařů se přibližovaly k jeho
cele. Jako už tolikrát. V zámku zarachotily klíče, dveře se otevřely. Než se Vladimír Lulek stačil vzpamatovat, stál v popravčí místnosti v suterénu pankrácké věznice. Z jedné ze zdí vyčníval ocelový kolík s namotanou oprátkou. Pod ním se nacházelo asi osmdesát centimetrů hluboké
propadliště. Lulek se postavil na poklop,
který otvor zakrýval. Z každé strany ho držel jeden pomocník popravčího. Samotný
kat k němu přistoupil, aby mu dal kolem
krku provaz. Pak už člověku, který ho měl
za několik vteřin sprovodit ze světa,
Lulek do tváře neviděl.
Popravčí odešel do vedlejší místnosti,
kde jediným pohnutím páky, která ovládala poklop propadliště, ukončil život pětinásobného vraha z východočeských Předměřic nad Labem.

„

O celách smrti
neměli info ani
mnozí řadoví bachaři.
Jméno muže, který tehdy za páku zatáhl, neznáme. Jisté však je, že právě ten
den, 2. února 1989, tak učinil naposledy.
Roku 1990 byl totiž trest smrti v Československu definitivně zrušen a Vladimír
Lulek se tak stal posledním člověkem popraveným na území dnešního Česka.

Poslední přání? Leda ve filmu
Závěrečné hodiny Lulkova života, stejně
tak jako dalších na smrt odsouzených vězňů v Československu, se v ničem nepodobaly scénám z amerických filmů, kdy se
provinilec rozloučí se svou rodinou, požádá o rozhřešení kněze a pak si vychutná
poslední steak s pivem.
Popravy u nás byly takřka zcela zbaveny emocí. Na návštěvu rodiny či kněze
měli odsouzenci na smrt u nás právo do
roku 1954. Poté je politický sekretariát
Ústřední výbor KSČ na návrh ministrů
vnitra a spravedlnosti zrušil. „Stejně tak
přestalo platit pravidlo, že odsouzený se
o vykonání popravy dozví 24 hodin předem,“ říká Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu
dokumentace a historie Vězeňské služby
ČR. „Dozorci tak od té doby po příchodu

do cely odsouzence rovnou odvedli do suterénu hlavní budovy pankrácké věznice,
do místnosti, kde seděla komise dohlížející na výkon trestu, a tam mu znovu přečetli rozsudek a předali ho popravčímu k vykonání ortelu. Takže se to vlastně dozvěděl až přímo na místě,“ přibližuje Kýr.
Ministři tuto zásadní změnu zacházení
s odsouzenými vysvětlovali tím, že když
se dozví čas popravy až na poslední chvíli,
méně se tím trápí. Navzdory údajným snahám ulehčit psychice vězňů se ale celkem
běžně stávalo, že předvedený začal na místě bojovat o život a prát se s ostrahou.

20

zločinců bylo popraveno
za první republiky.
Prezident Masaryk se
trestu smrti snažil
maximálně vyhýbat.

234
1 027

politických vězňů
nechal popravit
komunistický režim.

lidí bylo celkem
popraveno u nás
v letech 1918 až 1989.
Zdroj: Vězeňská služba ČR

V nejvyšším utajení
Oddělení smrti, kde odsouzenci na popravu čekali, se nacházelo v posledním patře
věznice na pražské Pankráci. Říkalo se
mu příhodně – provazárna. „O jeho existenci neměli ostatní vězni ani veřejnost tušení, stejně tak jako řadoví zaměstnanci
věznice. Místo podléhalo přísnému státnímu utajení,“ upozorňuje Kýr.
Na vykonání absolutního trestu či naopak na případnou milost prezidenta zde
odsouzenci čekali dlouhé týdny, maximálně však půl roku. Pokud se dotyčný milosti nedočkal, vedla z provazárny jen jedna
cesta. Ta do rukou kata.
Kromě členů zvláštní vězeňské stráže
zde odsouzenci nepřišli s nikým do styku.
„Sebevražda vězňů byla technicky vyloučena, neměli ji čím spáchat. Mohli se snad
jen rozběhnout proti zdi a rozbít si čelo.“

Dlouhé umírání posledního oběšence
Do Štědrého dne roku 1986 chyběly dva dny. Za okny bytu,
kde ve východočeských Předměřicích nad Labem žil 34letý
Vladimír Lulek, už svítil vánoční stromek. Lulek, zkušený
kriminálník a recidivista, se notně opilý právě vracel z hospody. Doma na něj čekala manželka a čtyři děti, tři nevlastní
a jejich společná 18měsíční dcera. Po Lulkově příchodu
domů se odehrálo něco, co ani s odstupem takřka 30 let vlastně nelze vysvětlit – několik málo minut nelidského amoku,
při kterém Lulek takřka 90 (!) ranami nožem ubodal nejen
svou ženu, ale také všechny děti. A nemuselo zůstat u pěti
obětí, jen se štěstím přežila sousedka, která se křičícím dětem snažila pomoci. Také ji zasypala série bodných ran, naštěstí žádná z nich nebyla fatální.
„Byl to obzvlášť odporný brutální vrah. Přestože u soudu vytrvale mlčel, tak ani tak nevzbuzoval sebemenší lítost,“ vzpomíná tehdy nový krajský prokurátor Miroslav Antl, který se
později proslavil svým nesmlouvavým postojem k brutálním zločincům a nyní je senátorem. Sázka na mlčení v touze

„

„uhrát“ případ na psychickou chorobu Lulkovi nevyšla. Ačkoliv před soudem neřekl jediné slovo, psychiatři duševní nemoc vyloučili. Trest? Absolutní. Smrt za smrt.
Do suterénu pankrácké věznice, kde skončil život také mnoha
politickým vězňů a nyní je tam připomíná pietní místo, Vladi-

Vladimír Lulek byl obzvlášť
odporný a brutální vrah.

Miroslav Antl, tehdejší krajský prokurátor

míra Lulka přivedli 2. února 1989. Na krk mu nasadili oprátku, otevřelo se propadlo a před pětinásobným vrahem bylo posledních sedm minut života. Nutné podotknout, že to bylo
sedm trýznivých minut. V Československu se totiž věšelo
tak, že odsouzený se na oprátce udusil a nikoliv, že by mu
oprátka srazila vaz.
(mb, zál)
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Místo, kde se čekalo na smrt
Samotný způsob popravy oběšením nebyl humánní. Smrt totiž nenastala strhnutím vazu, ale udušením, což nebyl zrovna
krátký proces. V některých případech se
vězni na laně dusili až jedenáct minut.
V předválečné době se odsouzení popravovali převážně na šibenici „typu prkna“, kde při zachování určitého postupu
mělo dojít ke zlomení vazu. V prvních letech po druhé světové válce však tyto snahy o usnadnění popravy vymizely. Když
začala československá justice opět ukládat tresty smrti, popravovali se především
nacističtí zločinci, zrádci a kolaboranti.
„V lidech tehdy nebyla žádná snaha odsouzeným odchod nijak ulehčit a nelze se
tomu ani divit. Byli to prostě nepřátelé,“
konstatuje Kýr.
V roce 1948 pak přišli komunisté s výkladem, že ti, kteří se staví proti novému
zřízení, jsou také nepřátelé. Propaganda
se snažila národu vnutit myšlenku, že tito
lidé si nezaslouží žádné slitování, a tím pádem se nikdo nepozastavoval nad tím, že
při daném způsobu popravy umírali zbytečně dlouze. Doktorka Milada Horáková
se například na oprátce trápila pět minut.
Od konce roku 1960 chodili na šibenici už

Oko za oko. V USA zabíjí jed, ale stále i elektřina
Přestože ve Spojených státech amerických
přibývá států, které ruší trest smrti, možnost
absolutního verdiktu jich má ve svých
zákonech ukotvených 32 z 50. V drtivé
většině se popravy provádí smrtící injekcí.
V loňském a předloňském roce muselo být
několik poprav odloženo kvůli málo účinnému
složení smrtící látky. Elektrické křeslo, které
v roce 1888 vyrobili konstruktéři ze
společnosti Thomase Alvy Edisona, se dnes
už takřka nepoužívá. Jako další alternativu
několik států nabízí plynovou komoru. Trest
smrti se v USA uděluje pouze za vraždu.
Jedinou výjimkou je Vermont, kde hrozí injekce i za vlastizradu. Ačkoli v souvislosti s trestem
smrti budí zpravidla velkou mediální pozornost právě Spojené státy, v celosvětovém žebříčku
jsou, co se týče počtu poprav, až na pátém místě (v roce 2014 popravily 35 lidí).
První pozici drží Čína, druhou Írán a na třetí příčce je překvapivě Saúdská Arábie, která ve
stejném roce popravila nejméně 90 odsouzených. Podle společnosti Amnesty International
v loňském roce počet poprav v této zemi dokonce stoupl na nejméně 151, přičemž se téměř
polovina exekucí týkala zločinů, které by dle mezinárodního práva neměly být trestány smrtí.

jen skuteční kriminálníci. „Zpravidla šlo
o několikanásobné vrahy nebo o ty, kteří
svou oběť zabili naprosto zavrženíhodným způsobem. Opět tedy nebyl důvod

měnit pravidla a snažit se ulehčit jim
smrt,“ vysvětluje historik Kýr.
Ve stejném roce, kdy byl popraven Vladimír Lulek, zůstávali na provazárně ještě

dva muži, kteří zde čekali na vykonání absolutního trestu. Byli to Zdeněk Vocásek
a Jaroslav Malý. Oprátka pro ně měla být
připravena v druhé polovině roku 1989,
ovšem v té době už nazrávaly politické
změny, jež akcelerovaly 17. listopadem.
„Hodně se tehdy mluvilo o zrušení trestu
smrti a všeobecně se očekávalo, že k tomuto kroku brzy dojde,“ nastiňuje tehdejší situaci Kýr. Nakonec se tak stalo v červnu 1990.
Díky tomu si oba kriminálníci ušetřili
cestu do suterénu pankrácké věznice. Po
změně legislativy se jim tresty změnily na
doživotní. Jaroslav Malý se psychicky nevyrovnal s myšlenkou, že do konce života
zůstane za mřížemi a oběsil se ve své cele.
Zdeněk Vocásek po dvaceti letech požádal o přezkoumání a prominutí trestu.
V roce 2007 však soud jeho žádost zamítl.
Dnes 55letý Vocásek tak zůstává posledním odsouzeným k trestu smrti, který si
v Česku odpykává doživotí.

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
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STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM
Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz

PROTONOVÁ LÉČBA

MAĎARSKO SZENTGOTTHÁRD
Gotthárt Wellness Hotel****superior

Koupání v termálních lázních, vhodné pro rodiny s dětmi.
Polopenze, vstup do lázní, děti do 8 let

ZDARMA!

1 osoba
890/ nocKč AKCE
4=3
(do 24. 3.)

CK Hungariatour, Praha – Dlouhá tř. 38
tel. 224 828 205, 736 485 865
www.hungariatour.cz

Jmenuji se Bedřich a mám štěstí. Můj kamarád Tonda za mnou loni
přišel, že mu našli raka. Tak jasně, je nám pětapadesát, tak se to
může stát. Všude píšou, že rakovina prostaty si ročně najde devět
tisíc chlapů a Tonda byl teda mezi nimi. Doktoři dali hlavy dohromady, a že prý operace. Ale Tonda nechtěl, slyšel o protonové
léčbě, která ho nepoškodí a zůstane prý mužský se vším všudy.
Oni zase, že to nejde, že je to drahý a že mu to pojišťovna nezaplatí.
Tak na tu svoji pojišťovnu zavolal a bingo! Vojenská pojišťovna
to platí. Měl jsem radost za něj, ale pak jsem se lekl: „A co ta moje
pojišťovna?“ Zrovna byl srpen, tak jsem vyplnil papíry a přehlásil
se. Moje mladá doma trochu remcala, že prý všechno musím mít
jako Tonda, třeba jako kopačky a… ale pak dala pokoj. Letos si
totiž rakovina našla mě a já vůbec nic neřešil. Přišlo se na to brzy,
jsem u Vojenské zdravotní pojišťovny a tak jsem šel rovnou do
Protonového centra. Léčba trvala jen pět dní a hotovo. Rakovina
pryč a my s Tondou sedíme po našem okresním přeboru v hospodě a libujeme si, jaké jsme měli štěstí. Stejnou možnost máte taky.
Máte právo na nejlepší léčbu. Přejděte na zelenou, přejděte
k VoZP. Možnost přehlásit se máte do konce března.
www.ptc.cz
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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Čerstvá ryba s krásným leskem
Pstruh, oblíbená
sladkovodní ryba, má
jemné a chutné maso.
5plus2
■ V KUCHYNI
JAN KORBEL
ČR | Nechutnají vám ryby? Rozčilujete
se nad drobnými kostmi v nich? Proč je
vlastně jíst? Samozřejmě pro zdraví
i krásu. Jsou totiž zdrojem jódu a omega 3 mastných kyselin. Navíc skvěle
zpestřují jídelníček a mají zatraceně
málo kalorií. Jednou z nejoblíbenějších
ryb v Česku je pstruh (na snímku).

Kuchařka Miroslava Kuntzmannová
z Žerovic na Plzeňsku je propagátorkou
české kuchyně. Vaření zasvětila život
a nemá ráda, když někdo naši kuchyni
odsuzuje jako nezdravou. „To si oprav-

Pstruh ze zeleninou

autorka
knih
o vaření
Miroslava
Kuntzmannová
du nemyslím. Je velmi rozmanitá, hodně toho nabízí. Stačí zapojit fantazii,“
myslí si Miroslava Kuntzmannová, která je známá i z televizních a rozhlasových pořadů. Právě v nich zazněly recepty na úpravu pstruha, které vám předkládáme. Více o sladkovodních rybách
zjistíte na webu Miroslavy Kuntzmannové: kuntzmannova.webnode.cz.
Pokud nemáte v rodině rybáře, je nejlepší si koupit čerstvého pstruha nebo jakoukoliv jinou kvalitní sladkovodní
rybu. A jak ji poznáme? Prohlédněte,
jestli má výrazně červené nebo rudé
žábry, pevnou kůži s krásným leskem,
pružné maso. A samozřejmě pěkně čiré,
průhledné a vypouklé oči, žádné propadlé a šedavé, které ztrácejí barvu. Čerstvá ryba také určitě nezapáchá.

Suroviny: 4 pstruzi, 100 g oliv, 1 velká
cibule, 2 stroužky česneku, 1 lilek, 1 malá
cuketa, 500 g brambor, 3 masitá rajčata,
snítka rozmarýnu, olivový olej, 1 lžička
másla, sůl, případně koření na ryby.
Postup: Cibuli, česnek, brambory, cuketu,
lilek a rajčata oloupeme a nakrájíme na
plátky o síle přibližně 4 mm. Pekáč nebo
zapékací mísu vymastíme olejem, naplníme
připravenou zeleninou, kterou jsme předtím osolili a promíchali. Na ni položíme
vykuchané, očištěné, omyté a osušené pstruhy se snítkou rozmarýnu. Osolíme,
podle chuti okořeníme a zakapeme olejem. Zakryjeme poklicí nebo alobalem
a v předehřáté troubě pečeme asi 20 minut. Potom poklici či alobal odstraníme
a pečeme zhruba dalších 35 minut. Na závěr pokrm pokapeme rozpuštěným máslem
a poházíme olivami. Podáváme se zeleninovými saláty.

Pečení pstruzi s opraženými mandlemi
Suroviny: 4 pstruzi, hladká mouka na obalení, šťáva z 1 citronu, plátky citronu,
50 g másla, 3 lžíce oleje, sůl, hrst opražených mandlových lupínků.
Postup: Vykuchané, omyté a osušené ryby osolíme a zlehka obalíme v mouce.
V rozpáleném másle s olejem je pečeme z každé strany 4 až 5 minut. Upečené dáme
na zahřátou mísu a do tuku, ve kterém se pekly, přidáme kousek čerstvého másla,
citronovou šťávu a špetku soli. Když se máslo rozehřeje, nalijeme ho na pstruhy.
Před podáváním posypeme opraženými mandlovými lupínky a ozdobíme plátky
citronu. Příloha: vařené nebo pečené brambory.

Pstruzi v aspiku s křenovou omáčkou

Pstruzi v bylinkách

Suroviny: 2 pstruzi o hmotnosti asi 300 g, 1/8 l bílého suchého vína, 1 citron, 1 sáček
instantní želatiny, 5 kuliček celého pepře, 2 kuličky nového koření, sůl.
Na omáčku: 50 g strouhaného křenu, 250 ml kysané smetany, citronová šťáva,
špetka cukru, sůl. Postup: Vodu smícháme s vínem, přidáme koření a vložíme do ní
osolené a citronovou šťávou pokapané pstruhy a necháme je v tekutině 10 až
15 minut stát. Vody dáme jen tolik, aby byly ryby potopené. Potom je uvaříme
doměkka. Měkké vychladíme, stáhneme z nich opatrně kůži a potřeme je želatinou,
připravenou podle návodu. Když želatina ztuhne, potřeme jí ryby ještě jednou.
Takto upravené pstruhy urovnáme na mísu a obložíme čerstvou nebo nakládanou
zeleninou. Podáváme s křenovou omáčkou.
Příprava omáčky: Smetanu rozšleháme, ochutíme ji citronovou šťávou, cukrem,
osolíme a vmícháme nastrouhaný křen. Příloha: chléb, pečivo.

Suroviny: 4 pstruzi o hmotnosti asi 300 g, 1 citron, 120 g másla, 4 snítky mladého
čerstvého kopru, 4 snítky petrželky, 4 snítky estragonu, 4 snítky tymiánu, mletý
pepř, sůl, alobal.
Postup: Vykuchané a dobře očištěné pstruhy umyjeme pod tekoucí studenou
vodou. Pak je osušíme, zevnitř i na povrchu pokapeme citronovou šťávou, osolíme
a opepříme. Do každého břišního otvoru vložíme kousek másla a po jedné snítce
bylinek. Dostatečně velké kusy alobalu (délka asi 40 cm) potřeme máslem, položíme
na ně připravené pstruhy a dobře je zabalíme. Dáváme pozor, abychom alobal
neprotrhli. Balíčky dáme do pekáče nebo na plech a ve vyhřáté troubě na 200 °C
pečeme zhruba 25 minut. Ryby podáváme zabalené ve fólii. Vhodnou přílohou jsou
brambory v různých úpravách nebo jen pečivo. Ať zvolíme jakoukoliv přílohu, nikdy
nezapomeneme na čerstvou zeleninu nebo saláty.
kuntzmannova.webnode.cz
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JUBILEJNÍ ZÁJEZDY!

SLEVA
Dara Rolins chystá SLEV
svoji módní značku 6 000,Kč

Popová diva Dara Rolins působí
jako reklama na štěstí. Daří se jí
v muzice, v lásce a teď chce
rozjet svůj vysněný byznys.

ITÁLIE

ČR | Zpěvačka Dara Rolins (43 let) miluje módu.
Ráda kombinuje luxusní kousky se stylem ulice.
Přestože v minulosti spolupracovala s mnoha značkami, nyní se pustí do návrhů vlastního oblečení.
„S módou jsme totiž kamarádky, milenky odjakživa. Několikrát jsem byla tváří módní značky, představila jsem vám i svůj merch – trička a mikiny. Ale ještě nikdy jsme se nedostaly tak daleko, že bych dostala nabídku módu tvořit! Navrhovat, mít vlastní kolekci, svoji ‚DR‘ řadu,“ pochlubila se zpěvačka fanouškům. Manažerka jí vyjednala spolupráci s maďarskou módní značkou, pro niž se stane návrhářkou.

Řím & To
Ří
Toskánsko

„

Jsem ‚značka‘, dítě
showbyznysu. Vše,
co dělám, je přirozené.
Nepřeceňuji, ale ani
nepodceňuji své schopnosti.
„Jsem zpěvačka, showbyznysové dítě, jsem Dara,
jsem ‚značka‘, kterou s entuziazmem sobě vlastním
bez nějaké extra námahy buduju už pár let. Proč? Protože je pro mě všechno, co dělám, přirozené. Nemám v plánu světu nic dokazovat, nikdy jsem se nebrala vážně víc, než je zapotřebí, nepřeceňuji, ale ani
nepodceňuji své schopnosti,“ říká zpěvačka.
„Móda k hudbě patří a fakt, že se v ní zpěvačky
a zpěváci angažují, je dnes už absolutně přirozený

SVATÝ
AT ROK

Kč

Dara jako módní ikona.

FOTO | MAREK NAVRÁTIL

jev. Rihanna, Britney, Madonna, Kanye West, Chris
Brown, Gwen Stefani,“ vyjmenovává své slavné kolegy a kolegyně. Na letošní rok tedy kromě nového
alba Dara Rolins plánuje i vlastní kolekci oblečení.
Ta první by měla světlo světa spatřit už koncem března. „Dovolím si tvrdit, že až na výjimku, famózní
Victorii Beckhamovou, nikdo neupřednostnil návrhářství před hudbou. Ta je nadále i mojí podstatou,“
dodala zpěvačka.
(zar, iDNES.cz)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Žbirka: Biely kvet byl původně černý
Barvu květu změnila cenzura. Miroslav Žbirka písničku pod názvem Čierny kvet
přihlásil na festival Bratislavská
lyra. „Ta se tehdy
vysílala na jediné
televizi v republice a sledovalo ji
velké množství diváků. Texty písní
proto schvalovala komise,“ prozradil Žbirka na rádiu Český Impuls AM 981. Komisi se původní název zdál příliš pesimistický.
Miroslav Žbirka a textař Kamil Peteraj proto název
změnili na Biely kvet. Prý jim to ani nevadilo.

11990,dříve 17 990 Kč

V textu díky tomu vzniká rafinované napětí: „Biely kvet, dlhá ihlá smútku v ňom.“
Ačkoli v písničce slyšíme kytary, Biely kvet
„Miro Žbiro“ složil u piana.
Biely kvet, darujem ti biely kvet.
Biely kvet, môžu ti ho závidieť.
Biely kvet, od šatnárky v kine Sen.
Studený biely kvet ti na rozlúčku prinesiem.
(Hudba: Miroslav Žbirka, text: Kamil Peteraj)
Víte, že písnička Olympiku Dynamit vznikla
omylem? Dnes v 11:30 to prozradí rozhlasová podoba Hudebního kalendáře. Rádio Český Impuls,
bonusovou stanici Ráááádia Impuls, uslyšíte na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

od

Jubilejní služby:
• Přímý let z Vídně!
• 4* hotely + 3 výlety!
• 6x snídaňový bufet!
• Generální audience
u papeže!
Zavolejpe-bezplatná linka

800 101 606
www.nikal-zajezdy.cz
www
Váš slevový
Vá
vový kód

telefonicky + internet:
te
te

CZ 16 5PL 202

Pořa te zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
Pořadatel
provozovna:
ovozov Kotkova
va 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
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KDO UVAŘÍ?
Pondělí: Gabriela Bendová (24)

Je na mateřské dovolené, před porodem studovala vysokou školu,
kterou přerušila. Žije
s přítelem Zdeňkem
a dvouletou dcerou
Viktorkou v bytě v Jihlavě. Ráda zkouší krémové polévky,
omáčky a kuřecí maso. Kromě kuřecích
prsou nejí skoro žádné maso. Nikdy by
nesnědla vnitřnosti, hmyz, bůček, chobotnici a plody moře.
Úterý: Monika Rakušanová (21)

Je na mateřské dovolené s dvouapůlletou
Agátkou a chodí na brigádu do cukrárny. Žije
s přítelem Honzou, dalším členem rodiny je
pes Enny. Nedávno si
koupili domek, který postupně zařizují.
Baví ji rodinný život a práce v cukrárně.
Ráda jezdí na čtyřkolce a s rodinou na
výlety. Nejvíc si pochutná na svíčkové
od maminky. Nesnáší kozí sýr a nikdy
by nesnědla koprovou a křenovou omáčku. U stolu jí vadí hloupé řeči.
Středa: Michal Hošek (22)

Studuje Panevropskou
vysokou školu, Fakultu práva. Má přítelkyni. Bydlí v domě u rodičů, přes týden je ve
škole v Bratislavě. Michalovým největším
koníčkem je hokej – hraje evropskou
ligu. Rád připravuje nové a netradiční
recepty. Má rád skoro vše, není vybíravý, ale nejraději si dá tortilly. Jí a ochutná vše. U stolu mu vadí, když ho někdo
nenechá v klidu se najíst.
Čtvrtek: Libor Peška (41)

Žije v Třebíči, živí se
montováním satelitů.
Je podruhé ženatý,
z prvního vztahu má
třináctiletého syna,
s manželkou má další
dva kluky ve věku deset a pět let. Ve volném čase hraje na
herní konzoli, má rád hokej, fotbal a jezdí na kole. Miluje kachnu a řízečky. Nemusí sladká jídla, zelené saláty a všeobecně moc zeleniny.
Pátek: Miroslav Kutílek (46)

Je v invalidním důchodu, protože má problémy se srdcem. Je ženatý, s manželkou Janou
mají syna Tomáše.
Obývají zrekonstruovaný dům na venkově.
Mirek chodí rád na houby a na ryby.
Rád připravuje klasická česká jídla, nejraději omáčky. Nejvíce si pochutná na
guláši s knedlíkem a k tomu si určitě dá
své oblíbené pivečko. Nechutnají mu
sladká jídla, saláty a dezerty.

Česká republika

„Pivo je moje palivo!“
Na Vysočině se sejde
parta dvou mladých žen
a tří mužů. Od pondělí
budou soutěžit v pořadu
Prostřeno! o 50 tisíc.
ČR | Děvčata proti chlapíkům v nejlepším věku. Soutěžící v pořadu Prostřeno!
na Primě si ale moc neporozumí. Etiketa hovorů u stolu pokulhává, protože
pan Míra ztratí míru. „Choval se jako
opilý vesnický buran,“ tvrdí Gabriela.
Příčinou bude točené pivo, které Miroslav miluje, rozjařený přijde už na večeři. „Pivo je moje palivo,“ přiznává. Je to
prý jediná radost invalidního důchodce.
Brunetka Gabriela pozve v pondělí
hosty do bytu v Jihlavě. Při roznášení
polévky skoro opaří ubohou Moniku,
které vylije na záda polévku. A zábava?
Zapůsobí až groteskně, když si pánové
budou vyrábět panenky z vařeček.
V domě u Moniky se hosté v úterý
dobře najedí a napijí, hostitelka podává

Pátek u Míry (v čele stolu). Kdo si odnese 50 tisíc korun?
víno i pivo, což pánové, kteří ho pijí i k
dezertu, ocení. Zábava – vyřezávání
dýní – baví pány určitě více než ta včerejší s panenkami.
Ve středu se předvede první z mužů,
vysokoškolák Michal, když soupeře pozve do domu svých rodičů. Špenátové
bramborové nočky budou domácí, žádný kupovaný polotovar! A své mužské
soupeře uctí točeným pivem. Jenže Mirkovi, který už přišel v náladě, se to vymkne. „Chtěl jsem to trošku našlápnout, ale nikdo se ke mně nepřidal.“

FOTO | FTV PRIMA

„Mám u vaření rád pohodičku a jedno dvě tři pivečka u toho klidně vypiju,“ posype ze sebe ve čtvrtek Libor.
Pro parťáka Míru má v Třebíči přichystanou basu piva. Je to ale dobrý nápad?
Poslední večeře týdne bude u Miroslava ve Frýdnavě u Habrů v rodinném
domě. Míra je překvapivě normální.
„Kdyby byl takový celý týden,“ povzdechne si Gábina, „to by bylo fajn.“
Jak to dopadne? Dívejte se na Prostřeno! z Vysočiny. Každý všední den od
17.50 hodin na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KRAJE VYSOČINA
Rajčata plněná mletým masem, zapečená se sýrem a domácí houstičkou

Ingredience: 5 rajčat, 200 g mletého
vepřového masa, sůl, pepř, 1 cibule,
bazalka, tymián, kapka sójové omáčky,
olej, tvrdý strouhaný sýr na zapečení.
Domácí houstičky: 500 g polohrubé
mouky, 1 droždí, 1/4 l mléka, necelá
lžička cukru, plná lžička soli, 50 g hery,
1 vejce, tuk na plech, 1 vejce na potření,
kmín, mák a hrubá sůl na posypání. Postup – plněná rajčata: Omyjeme rajčata a odkrojíme čepičku, tu uschováme.
Vnitřek rajčat vydlabeme lžičkou do
misky. Nakrájíme cibuli a osmahneme
ji na oleji dozlatova, poté přidáme mleté maso a okořeníme dle chuti pepřem,
solí, bazalkou, tymiánem a sójovou
omáčkou. Přidáme vnitřky z rajčat a
smažíme (dusíme), dokud není maso hotové. Hotovou směsí s částí sýra naplníme vydlabaná rajčata, navrch dáme zbytek sýra, posypeme bazalkou a dáme zapéct, než se sýr rozteče a rajčátka upečou. Domácí houstičky: Mouku prosejeme do mísy, vmícháme sůl a zaděláme kváskem z droždí, šálku vlažného
mléka, cukru a lžičky mouky. Přidáme
zbylé vlažné mléko, změklý tuk, rozšle-

hané vejce, promícháme a na pomoučeném vále vypracujeme hustší těsto. Vložíme do mísy, posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na teple vykynout. Z vykynutého těsta lžičkou vykrájíme kousky, na pomoučeném prkénku je rozválíme a vždy tři válečky spleteme do housky. Pečivo rozložíme na
pomaštěný plech nebo papír, necháme
chvilku kynout, pak potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme solí, mákem či
kmínem a v předehřáté troubě pečeme
dozlatova.
Kuřecí závitky na italský způsob
s bramborovým pyré
Ingredience: 500 g kuřecích prsou,
2 mozzarelly, sušená rajčata, pažitka,
3 stroužky česneku, tymián, oregano,
chilli, 200 g slaniny, olej, brambory,
čtvrt kostky másla, 300 ml vlažného
mléka. Postup: Plátky kuřecích prsou
očistíme, naklepeme, nasolíme a opepříme a dáme do lednice, nejlépe přes noc.
Druhý den si připravíme náplně. První
náplň je z rozmačkaného česneku, nasekané pažitky, tymiánu, oregana a trochy
chilli a oleje. Maso směsí potřeme, zavineme, zabalíme do slaniny a svážeme
nití. Na další závitek nakrájíme mozza-

rellu na kostičky a sušená rajčata na
kousky, to smícháme, poklademe na
maso, zavineme do slaniny a zavážeme
nití. Závitky na oleji zatáhneme, aby slanina získala barvu, vložíme do pekáčku, podlijeme výpekem z pánve a pečeme na 180 až 200 stupňů asi 30 až 45 minut, dokud se nám maso nezdá hotové.
Na pyré si uvaříme brambory, rozmačkáme je se čtvrtkou kostky másla a ručním mixérem vypracujeme, přidáváme
mléko – pyré nesmí být tuhé ani tekuté.
Pokud se nám zdá, že jsou v pyré stále
moc velké kousky brambor, můžeme je
propasírovat.
Smetanové pokušení

Ingredience: 2 větší zakysané smetany,
citronová kůra, 1 vanilinový cukr, 2 lžíce cukru moučky, panák vaječného koňaku, kousek hořké čokolády na posyp,
ovoce (např. kuličky vína). Postup: Veškeré ingredience kromě ovoce, koňaku
a čokolády smícháme, připravíme si pohárové misky a do nich dáme ovoce
podle sezony a chuti. Dno pohárků zalijeme troškou koňaku, dále směsí „smetanového pokušení“. Navrch postrouháme
hořkou čokoládou a ozdobíme mátou.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. února 2016

ČT1
6.55

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
13.50
14.30
15.45
16.40
18.25
18.55
19.00
19.45

Rozsudky soudce Ooky 7.55 Úsměvy
Bohuše Záhorského 8.35 Nejlepší
trapasy 9.45 Gejzír 10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Jak si pan Pinajs kupoval od
kocoura sádlo
Klíček ke štěstí
Zákon starého muže
Neobyčejné životy
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.25
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.45
11.45
12.25
14.05
15.35
17.20
19.30

Oggy a Škodíci
Jake a piráti ze Země Nezemě
(20)
Monstra vs. vetřelci (6)
Myšák Stuart Little (2)
Kačer Kabrňák II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (7)
O Červené karkulce
Zkratky ke štěstí
Volejte Novu
Dům za všechny peníze
Výměna manželek III
Šéfe, jsem v tom!
Ratatouille
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

Prima
6.40
7.10
8.15
9.25
11.25
13.25
15.25
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy II (12)
Friends
Autosalon
Danielle Steelová: Vzkaz z Vietnamu (1/2)
Romantický film (USA, 1993)
Bella začíná znovu
Romantický film (N, 2010)
Tajemství velryb (1/2)
Rodinný film (N, 2010)
Přístav (41)
Vraždy v Midsomeru XVI
Detektivní seriál (VB, 2013)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.35 Gilmorova děvčata (10) 6.20 V těle boubelky
VI (5) 7.10 Náčelník Velký had 8.50 Můj přítel Monk
VI (4) 9.40 Odložené případy VII (7) 10.55 Gilmorova děvčata (11), komed. seriál (USA, 2000) 11.50
Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod, komedie
(USA/N, 2004) 13.45 S vyznamenáním, komedie
(USA, 1994) 15.45 Frajeři ve Vegas, komedie (USA,
2013) 17.55 Zachraňte Willyho, dobr. film (USA/Fr.,
1993) 20.00 Schindlerův seznam, drama (Pol./USA,
1993) 23.30 Volte mě!, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.00 Ztraceni (6) 7.50 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (23, 24) 9.45 Firefly (12) 10.45 Skladiště 13 III
(8) 11.40 Top Gear 2011 (1) 13.20 Nazí a vystrašení
(6) 14.20 Simpsonovi XXVI (8) 14.50 Simpsonovi
XXVI (9) 15.15 Simpsonovi XXVI (10) 15.45 Simpsonovi XXVI (11) 16.10 Re-play 16.45 Applikace 17.20
Hrajeme s Alim 17.55 Simpsonovi XXVI (12) 18.30
Simpsonovi XXVI (13) 18.55 Simpsonovi XXVI (14)
19.30 Simpsonovi XXVI (15) 20.00 (J)elita ze střídačky, komedie (USA, 2006), hrají: R. Schneider,
D. Spade a další 22.05 Kronika temna, sci-fi film
(USA, 2012), hrají: D. DeHaan, A. Russell a další
23.50 Re-play 0.25 Applikace 0.55 Hrajeme s Alim

Prima Max

20.00 Nejchytřejší Čech
Kdo zvládne všechny rafinované
nástrahy v boji o titul?
21.30 Cestou necestou s Miroslavem
Donutilem
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Čas zabíjet
Drama (USA, 1996). Hrají
M. McConaughey, S. Bullocková,
S. L. Jackson, K. Spacey, O. Platt.
Režie J. Schumacher
0.50 Manéž Bolka Polívky
2.00 Zahrada je hra
2.20 Jak se vede, sousede?
3.00 Sama doma
4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice
a skříň
Fantasy film (USA, 2005).
Hrají G. Henleyová, S. Keynes,
W. Moseley, A. Popplewellová,
T. Swintonová. Režie A. Adamson
22.55 Unesená
Thriller (USA, 2012). Hrají
N. Cage, M. Akermanová, D. Huston, M. Valley, M.C. Gainey
0.35 Žoldák: Legie zkázy
Sci-fi film (USA, 1998). Hrají
K. Russell, J. S. Lee, C. Nielsenová, J. Isaacs, S. Pertwee a další
2.15 Prásk!
2.45 Krok za krokem III (1)
3.30 Kolotoč
3.55 Dům za všechny peníze
Komedie (USA, 1986)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Smrtelná aliance
Thriller (USA/Kan., 2013). Hrají
J.-C. Van Damme, T. E. Scott,
O. Jones a další. Režie P. Hyams
23.45 Mutant
Thriller (USA, 1995). Hrají
N. Henstridgeová, B. Kingsley,
M. Madsen, A. Molina, F. Whitaker a další. Režie R. Donaldson
1.50 Vraždy v Midsomeru XVI
Vraždění v Kodani. Detektivní
seriál (VB, 2013). Hrají N. Dudgeon, G. Lee, F. Dolmanová a další
3.20 Rambo II
Akční film (USA, 1985). Hrají
S. Stallone, R. Crenna, S. Berkoff,
Ch. Napier a další
4.55 Nikdo není dokonalý

8.30 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Ninjago 10.35
Astro Boy II (12) 11.05 Výměna manželek USA VII
(9) 11.55 To je vražda, napsala IX (6) 12.55 Doktor
z hor: Nové příběhy VI (9) 13.50 Jamie vaří super
rychlovky (1) 14.20 To je vražda, napsala IX (7)
15.20 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10) 16.15
Roboti 18.05 Jamie vaří super rychlovky (2) 18.30
Výměna manželek USA VII (10) 19.25 Teď vaří šéf!
20.15 Hawaii 5-0 V (11) 21.10 Hawaii 5-0 V (12)
22.05 Predátoři, akční film (USA, 2010), hrají:
A. Brody, T. Grace, A. Bragaová, L. Fishburne,
D. Trejo a další 0.15 Dobrá manželka V (13) 1.05
Kronika temna, sci-fi film (USA, 2012)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (13) 8.45 Zničeno ve
vteřině II (24) 9.10 Šipky - Premier League Darts
2016 11.45 Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 14.00 Magazín NBA Action (16) 14.55 Kobra
11 XIX (14) 15.50 Star Trek: Nová generace (13) 16.40
Ripleyho věřte nevěřte III (2) 17.35 Chatova země
19.30 Star Trek: Nová generace (14) 20.20 Star Trek:
Vzpoura, sci-fi film (USA, 1998) 22.15 Swordfish:
Operace Hacker, akční film (USA, 2001) 23.55 K.O.
Night (723) 0.45 GOAL

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 113

neděle 7. února 2016
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.45
16.50
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.30
21.59
22.00
0.00
1.30
2.25

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.45 Neobyčejné životy 7.40
Zákon starého muže. Krimifilm (ČR,
1976) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35
Objektiv 11.05 Dynastie Nováků

6.15 Oggy a Škodíci
6.40 Jake a piráti ze Země Nezemě
(21)
7.05 Monstra vs. vetřelci (7)
7.30 Myšák Stuart Little (3)
7.55 Looney Tunes: Úžasná show II (1)
8.20 Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (8)
8.50 Šípková Růženka
10.05 Zvěřinec
10.35 Gympl s (r)učením omezeným (61)
11.55 Maturiťák
Komediální drama (USA, 2011)
14.00 Bota jménem Melichar
Komedie (ČR, 1983)
15.20 Medvídek
Komedie (ČR, 2007)
17.30 Pan božský
Komedie (USA, 2005)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Na vodě (1)
Na dně. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
21.25 Střepiny
22.05 Nájemní vrazi
Akční film (USA/Fr., 1995)
0.35 Kriminálka Las Vegas XIII (22)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
Bankrotáři
Komedie (ČR, 2003)
Hříchy pro pátera Knoxe (3/10)
Můj brácha má prima bráchu
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločin v Polné (2/2)
Válečné drama (ČR). Hrají J. Plesl,
K. Heřmánek ml., K. Roden
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Pasti, pasti, pastičky
Černá komedie (ČR, 1998)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Hobby naší doby

6.35
7.05
8.05
9.15
9.50
11.00
11.45
12.20
14.25
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
1.10
2.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (13)
Friends
Tajemství války (15)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (7)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (11)
Banda vrahů. Krimiseriál (N, 1999)
Přístav (42)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru IX
Krimiseriál (VB, 2005)
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (1)
Nad propastí. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, M. Vladyka, M. Myšička
Ano, šéfe!
Romeo krvácí
Krimithriller (USA/VB, 1993).
Hrají G. Oldman, L. Olinová
Zrozeni k zabíjení? V (5)
Tajemství války (15)

5.55 S vyznamenáním 7.35 Zachraňte Willyho 9.30
Šéfe, jsem v tom! 11.30 Rango 13.30 Ratatouille
15.30 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň 18.15
Lovci zločinců II (22) 19.05 Vražedná práva (1)
20.00 Výkupné, krimifilm (USA, 1996) 22.35 Loď
duchů, horor (USA, 2002) 0.15 Laskavý dotek II (2)
1.00 Vražedná práva (1)

Prima cool
7.15 Ztraceni (7) 8.05 Souboj bijáků (5) 9.05 Applikace 9.35 Re-play 10.10 Firefly (13) 11.10 Skladiště
13 III (9) 12.05 Top Gear 2011 (2) 13.10 Nazí a vystrašení (7) 14.10 Simpsonovi XXVI (12-5) 16.05 (J)elita
ze střídačky 17.55 Simpsonovi XXVI (16, 17) 18.55
Simpsonovi XXVI (18) 19.30 Simpsonovi XXVI (19)
20.00 Planeta opic 22.35 Dexter VIII (5) 23.35
Souboj bijáků (5) 0.35 Cinema Tipy

Prima Max
11.55 To je vražda, napsala IX (7) 12.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (10) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (2) 14.20 To je vražda, napsala IX (8) 15.20
Doktor z hor: Nové příběhy VI (11) 16.15 Hawaii 5-0
V (11, 12) 18.05 Jamie vaří super rychlovky (3) 18.30
Výměna manželek USA VII (11) 19.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (3, 4) 22.05
Smrtelná aliance 23.50 Dobrá manželka V (14)

pondělí 8. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55 Otec
Brown II 10.45 Divadélko pod věží
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Startování za tepla
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení II (6/8)
Olizovač. Krimiseriál (ČR, 2015)
21.05 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
23.55
0.50
1.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2965)
Na vodě (1)
Krok za krokem III (2)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (5)
Odložené případy VII (8)
Lovci zločinců III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2
(454)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (15)
Krimiseriál (USA, 2010)
Ulice (2966)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013).
Hrají B. Willis, J. Malkovich
Atentát (13)
Černá listina II (18)
Lovci zločinců III (9)
Mentalista III (15)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.55
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (14)
Friends
M.A.S.H (199-201)
Castle na zabití IV (4)
Místo činu: Mnichov (10)
Policie Hamburk IV (1)
Komisař Rex V (2)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (5)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Láska
na obzoru
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (43)
Omluva se nepřijímá. Komediální
seriál (ČR, 2016). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (10)
Policie Hamburk IV (1)

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě (20) 6.30
Rango 8.20 Maturiťák 10.15 Lovci zločinců II (22)
11.30 Pan božský 13.50 Medvídek 15.50 Bota jménem Melichar 17.10 Transakce století 19.05 Gilmorova děvčata (12) 20.00 Griffin a Phoenixová,
romant. drama (USA, 2006) 22.10 Police Story 2,
akční film (HG, 1988) 0.10 Policajt z New Yorku (2)

Prima cool
9.50 Jmenuju se Earl IV (10) 10.20 Hvězdná brána
(3) 11.20 Top Gear 2011 (1) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(11) 13.25 Simpsonovi XXVI (16-19) 15.25 Applikace
15.55 Griffinovi VIII (16) 16.25 Hvězdná brána (4)
17.25 Bylo nebylo II (7) 18.20 Simpsonovi XXVI
(20-22) 19.50 Simpsonovi (1) 20.15 Já a robot (13)
21.25 Teorie velkého třesku V (18) 22.00 Misfits:
Zmetci V (3) 23.10 Asteroid Kassandra (2/2)

Prima Max
10.20 Výměna manželek USA VII (11) 11.15 To je vražda, napsala IX (8) 12.10 Doktor z hor: Nové příběhy
VI (11) 13.10 Jamie vaří super rychlovky (3) 13.35 To
je vražda, napsala IX (9) 14.35 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (12) 15.30 Planeta opic 17.55 Jamie vaří
super rychlovky (4) 18.25 Výměna manželek USA VII
(12) 19.20 Vítejte doma IX (10) 20.15 Hledáme Ydol
22.25 127 hodin 0.20 Spravedlnost v krvi V (4)

úterý 9. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.50 Kojak 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Slivovice
Bakalářský příběh (ČR, 1983)
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.10 Hercule Poirot
Krimidrama (VB, 1994)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.55
9.15
10.10
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.15
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2966)
Waylonova výchova
Komedie (USA/N. Zél., 2004)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (6)
Odložené případy VII (9)
Lovci zločinců III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (455)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (16)
Krimiseriál (USA, 2010)
Ulice (2967)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (629)
Švarc junior. Seriál (ČR, 2016)
Víkend
Kriminálka Miami X (1)
Černá listina II (19)
Lovci zločinců III (10)
Mentalista III (16)
Atentát (12)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.50
23.45
1.35

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (15)
Friends
M.A.S.H (201-203)
Castle na zabití IV (5)
Místo činu: Mnichov (11)
Krimiseriál (N, 2002-2004)
Policie Hamburk IV (2)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (3)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (6)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Láska
ve hře
Romantický film (N, 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974). Hrají N. Gollová, E. Svobodová, J. Hrzán
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (11)
Policie Hamburk IV (2)

8.25 Gilmorova děvčata (11) 9.20 Můj přítel Monk VI
(5) 10.10 Odložené případy VII (8) 11.20 Transakce
století 13.20 90210: Nová generace II (16) 14.05 Gilmorova děvčata (12) 15.20 Griffin a Phoenixová 17.20
Doktorka z Dixie IV (4) 18.10 V těle boubelky VI (6)
19.05 Gilmorova děvčata (13) 20.00 Ohnivý oceán
22.40 Útěk z Alcatrazu 0.45 Policajt z New Yorku (3)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána (4) 11.50 Top Gear 2011 (2)
12.55 Jmenuju se Earl IV (12) 13.25 Simpsonovi XXVI
(20-22) 14.55 Simpsonovi (1) 15.25 Teorie velkého
třesku V (18) 15.55 Futurama VI (1) 16.25 Hvězdná
brána (5) 17.25 Bylo nebylo II (8) 18.20 Simpsonovi
(2-5) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší z Británie
(1) 21.25 Teorie velkého třesku V (19) 21.55 Partička
22.50 Americká panna 0.40 Partička

Prima Max
10.40 Výměna manželek USA VII (12) 11.35 To je vražda, napsala IX (9) 12.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI
(12) 13.25 Jamie vaří super rychlovky (4) 13.55 To je
vražda, napsala IX (10) 14.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1) 15.45 Hledáme Ydol 17.55 Jamie vaří
super rychlovky (5) 18.25 Výměna manželek USA VIII
(1) 19.20 Vítejte doma IX (11) 20.15 Oko dravce 22.40
Superpoldové 0.40 Spravedlnost v krvi V (5)

středa 10. února 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Výměna
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1985)
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Můj brácha má prima bráchu
Rodinná komedie (ČR, 1975)
23.35 Kriminálka Paříž
0.25 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
0.45
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2967)
Ordinace v růžové zahradě 2 (629)
Krok za krokem III (3)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (7)
Odložené případy VII (10)
Krimiseriál (USA, 2009)
Lovci zločinců III (11)
Samaritán. Krimiseriál (USA, 2013)
Ordinace v růžové zahradě 2 (456)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (17)
Ulice (2968)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (10)
Slzy slunce
Akční film (USA, 2003). Hrají
B. Willis, M. Bellucciová, C. Hauser
Lovci zločinců III (11)
Mentalista III (17)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50
2.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (16)
Friends
M.A.S.H (203-205)
Castle na zabití IV (6)
Místo činu: Mnichov (12)
Policie Hamburk IV (3)
Komisař Rex V (4)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (7)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Sňatek
z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (44)
Náš báječný rozvod. Komediální
seriál (ČR, 2016). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (12)
Policie Hamburk IV (3)

9.45 Odložené případy VII (9) 10.40 V těle boubelky VI (6) 11.50 90210: Nová generace II (17) 12.35
Doktorka z Dixie IV (4) 13.30 Gilmorova děvčata (13)
14.45 Ohnivý oceán 17.15 Doktorka z Dixie IV (5)
18.10 V těle boubelky VI (7) 19.05 Gilmorova děvčata (14) 20.00 Dokonalá partie 21.40 Strážní andělé
23.50 Policajt z New Yorku (4) 0.40 Strážní andělé

Prima cool
9.55 Futurama VI (1) 10.25 Jmenuju se Earl IV (12)
10.50 Hvězdná brána (5) 11.50 Top Gear speciál: To
nejlepší z Británie (1) 12.55 Jmenuju se Earl IV (13)
13.25 Simpsonovi (2-5) 15.25 Teorie velkého třesku
V (19) 15.55 Futurama VI (2) 16.25 Hvězdná brána (6)
17.25 Bylo nebylo II (9) 18.20 Simpsonovi (6-9) 20.15
Kdo uspěje? II (3) 21.25 Teorie velkého třesku V (20)
21.55 Partička 22.45 Hluboko v lesích 0.50 Partička

Prima Max
10.25 Výměna manželek USA VIII (1) 11.20 To je vražda, napsala IX (10) 12.15 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (1) 13.10 Jamie vaří super rychlovky (5) 13.40 To je
vražda, napsala IX (11) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2) 15.30 Oko dravce 17.55 Jamie vaří super
rychlovky (6) 18.25 Výměna manželek USA VIII (2)
19.20 Vítejte doma IX (12) 20.15 Hřiště snů 22.25
Americká panna 0.10 Spravedlnost v krvi V (6)

čtvrtek 11. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Domov
Bakalářský příběh (ČR, 1977)
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.50 Taggart
23.45 Motiv
0.25 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.05
0.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2968)
Výměna manželek
Krok za krokem III (4)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (8)
Odložené případy VII (11)
Lovci zločinců III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (457)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (18)
Ulice (2969)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(630)
Osudná chyba. Seriál (ČR, 2016)
Prásk!
Soudce Dredd
Sci-fi film (USA, 1995). Hrají
S. Stallone, R. Schneider a další
Lovci zločinců III (12)
Mentalista III (18)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.45
0.45
1.40
3.30

Astro Boy II (17)
Marvel superhrdinové
M.A.S.H (205-207)
Castle na zabití IV (7)
Místo činu: Mnichov (13)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk IV (4)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (5)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (8)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Dokud
jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Policejní bažanti III (13)
Místo činu: Mnichov (13)
Policie Hamburk IV (4)

Nova Cinema
11.30 V těle boubelky VI (7) 12.45 90210: Nová
generace II (18) 13.30 Doktorka z Dixie IV (5) 14.25
Gilmorova děvčata (14) 15.45 Dokonalá partie 17.15
Doktorka z Dixie IV (6) 18.10 V těle boubelky VI (8)
19.05 Gilmorova děvčata (15) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (5, 6) 21.50 Supertajná zbraň 23.45
Policajt z New Yorku (5) 0.35 Supertajná zbraň

Prima cool
9.55 Futurama VI (2) 10.25 Jmenuju se Earl IV (13)
10.55 Hvězdná brána (6) 11.55 Kdo uspěje? II (3)
12.55 Jmenuju se Earl IV (14) 13.25 Simpsonovi
(6-9) 15.25 Teorie velkého třesku V (20) 15.55
Futurama VI (3) 16.25 Hvězdná brána (7) 17.25
Bylo nebylo II (10) 18.20 Simpsonovi (10-13) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku V (21) 22.00
Clementine 0.15 Nejsem do tebe blázen (4)

Prima Max
10.45 Výměna manželek USA VIII (2) 11.35 To je vražda, napsala IX (11) 12.35 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (2) 13.30 Jamie vaří super rychlovky (6) 14.00 To
je vražda, napsala IX (12) 14.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (3) 15.50 Hřiště snů 17.55 Jamie vaří super
rychlovky (7) 18.25 Výměna manželek USA VIII (3)
19.20 Vítejte doma IX (13) 20.15 Drahé tety a já 22.05
Hluboko v lesích 0.05 Spravedlnost v krvi V (7)

pátek 12. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.50
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pošta pro tebe
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (6/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Četnické humoresky (25/39)
Loupežník. Krimiseriál (ČR, 2000)
21.35 13. komnata Kamily Magálové
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.45 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35

0.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2969)
Ordinace v růžové zahradě 2
(630)
Krok za krokem III (5)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (9)
Odložené případy VII (12)
Lovci zločinců III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (458)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (19)
Ulice (2970)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Podfukáři
Thriller (USA/Fr., 2013). Hrají
M. Ruffalo, M. Freeman a další
Neznámý
Koprodukční film
(USA/VB/N/Fr., 2011). Hrají
L. Neeson, D. Krugerová a další
Atentát (13)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
0.15
1.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (18)
Superhrdinové: Batman do ligy!
M.A.S.H (207-209)
Castle na zabití IV (8)
Místo činu: Mnichov (14)
Policie Hamburk IV (5)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (6)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (9)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Rambo III
Akční film (USA, 1988). Hrají
S. Stallone, R. Crenna, K. Smith
Normal
Thriller (ČR, 2009). Hrají
M. Kňažko, D. Havlová, P. Gajdoš
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (14)

9.50 Odložené případy VII (11) 10.45 V těle boubelky VI (8) 11.55 Doktorka z Dixie IV (6) 12.50 Gilmorova děvčata (15) 14.10 Námořní vyšetřovací služba
(5) 15.00 Námořní vyšetřovací služba (6) 15.55 Zlato
v Black Hills 18.05 V těle boubelky VI (9) 19.00 Gilmorova děvčata (16) 20.00 Mars útočí! 22.05 Eurotrip 23.50 Policajt z New Yorku (6) 0.35 Eurotrip

Prima cool
8.50 Vítejte doma IX (13) 9.45 Futurama VI (3)
10.15 Jmenuju se Earl IV (14) 10.40 Hvězdná brána
(7) 11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl IV (15)
13.25 Simpsonovi (10-13) 15.25 Teorie velkého třesku V (21) 15.55 Futurama VI (4) 16.25 Hvězdná
brána (8) 17.25 Bylo nebylo II (11) 18.20 Simpsonovi II (1-4) 20.15 Legenda (1, 2) 22.10 Krvelačný
netvor 0.10 Vraždy mýtů zbavené II (4)

Prima Max
12.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII (3) 13.45 Jamie
vaří super rychlovky (7) 14.15 To je vražda, napsala IX
(13) 15.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (4) 16.10
McBride: Kdo chtěl zavraždit Martyho? 17.55 Jamie
vaří super rychlovky (8) 18.25 Výměna manželek
USA VIII (4) 19.20 Vítejte doma IX (14) 20.15 Most
u Remagenu 22.40 12 opic (2) 23.35 American Horror Story (12) 0.35 Spravedlnost v krvi V (8)
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Jak se lépe vyspat? Bez mobilu
Odborník na zdravý životní styl Martin Škába vysvětluje, čím snadno podpoříte svůj kvalitnější spánek
5plus2
■ RÁDCE

Martin Škába

Ztlumte navečer světlo
a neusínejte s mobilem
„Málokdy se nám stane, že bychom večer
seděli v klidu u plápolajícího ohně v krbu.
Naopak jsme často v prostředí velice intenzivního osvětlení, které zapříčiňuje, že se
nám špatně tvoří hormon melatonin. Ten
je pro zdravý spánek důležitý, protože
jeho uvolňování tělo pozvolna utlumuje
a my můžeme usnout. Proto si světlo před
usínáním ztlumte. Pro kvalitní spánek
není také vhodné, když se díváme těsně
před spaním do mobilního telefonu.“

Choďte spát brzy. Je to
důležitější než počet hodin
„Nejkvalitněji si tělo odpočine mezi jedenáctou hodinou v noci a třetí hodinou ranní. To znamená, že pokud chodí někdo
spát pravidelně třeba až hluboko po půlnoci, tak i podle zjištění lékařů nedělá dobře.
Ideální je navyknout si chodit spát kolem
půl jedenácté. I když pak vstanete ráno
časněji, budete se cítit více odpočatě, než
pokud usínáte dlouho v noci a vydržíte
v posteli do pozdějších ranních hodin.“

Místo mléka s medem dejte
přednost ořechům
„Nejsem zastáncem toho, dávat si na noc
banán nebo mléčný výrobek, což jsou klasické rady pro lepší usínání. Doporučil

výživový poradce
a kouč pro zdravý životní styl

bych spíše ořechy, které mají podpůrný
vliv na tvorbu zmíněného melatoninu.
Můžeme konzumovat prakticky jakýkoli
druh ořechů, jde spíše o to, vybírat si, řekněme, nejméně rizikové. Tedy takové,
u kterých méně hrozí špatné vysušení
a žluknutí. Ideální jsou například mandle
natural. Dnes se navíc dají sehnat různé
oříškové pasty, které můžeme bez obav
podávat i dětem.“

S cvičením a sportem
počkejte na ráno
„Na spánek působí také velice pozitivně
pohyb. Ovšem nikoli v pozdních hodinách, protože pak má cvičení úplně opačný vliv. Řada lidí chodí cvičit večer po práci, třeba kolem osmé hodiny. Problém je
v tom, že když si dáte třeba silový trénink
v této době, pravděpodobně pro vás bude
problém usnout před jedenáctou hodinou.
Proto je z hlediska zdravého spánku daleko lepší zacvičit si ráno, i kdyby to mělo
být jen na dvacet minut. Skvělé jsou i oby-

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

čejné dřepy s vlastní vahou, které nám dělají efektivní masáž trávicího traktu.“

Hořčíkové tabletky nahraďte
nepraženým kakaem

Zapomeňte na noční mlsání.
Sáhněte po avokádu

„Hořčík má rovněž pozitivní vliv na centrální nervovou soustavu. Když ho ale nechceme užívat formou doplňků stravy, například jako tabletky rozpustné ve vodě,
můžeme zvolit kakao, které je bohatým
zdrojem hořčíku. Důležité je, aby šlo o nepražený kakaový prášek, což je opravdová superpotravina obsahující také množství antioxidantů. Tento nepražený prášek je skvělé zamíchat do některého z rostlinných druhů mléka. Například do mléka
z konopného semínka nebo kokosového.
To je pak ideální kombinace.“

„Lidské tělo pomáhají zklidňovat také
zdravé tuky. A když už máme potřebu dát
si po večeři nějaký dezert, můžeme sáhnout po avokádu, což je skvělé ovoce bohaté na tuky a zároveň nezvyšuje hladinu
cukru v krvi. Když si dáme půlku avokáda a posypeme ho například již zmiňovanými mandlemi, je to prospěšné jednak
pro naši vitalitu, ale také pro zklidnění organismu.“

V Americe diváci žasli nad ranní štamprlí
Korejci, Arabové
i Američané objevují
půvab filmu Domácí
péče. Její režisér Slávek
Horák se chystá na
České lvy a za oceánem
si plní klukovský sen.
ČR | Mezi herecké hvězdy vrátil kdysi
slavnou „sestřičku“ Alenu Mihulovou a zároveň svým filmem Domácí péče zaujal fanoušky i odbornou kritiku v řadě zemí světa. Režisér Slávek Horák nyní tráví nejvíce času v zámoří. S Domácí péčí objíždí
festivaly a připravuje nový projekt.
„V Americe žasli nad ranní štamprlí
a v Koreji se zase lidé po promítání ptali,
zda je u nás opravdu běžné pít vlastní
moč,“ zmiňuje režisér Horák nechápavé
otázky diváků, se kterými se během cest

po světě se svým filmem setkal. Domácí
péče se promítala nejen v západní Evropě,
kde sbírala ceny, ale také například v Jižní
Koreji, Spojených arabských emirátech či
v již zmiňovaných Spojených státech.
„Lidé se většinou smáli tam, kde jsem doufal, že se budou smát, ale naopak často brečeli tam, kde by mě to nenapadlo. Hlavní
ovšem je, že film prožívali,“ říká Horák.
Toho v dubnu čeká několik štací v rámci festivalu nazvaného Czech That Film
USA. „Je to přehlídka českých filmů putující po amerických městech a pro mě příležitost splnit si svůj klukovský sen – procestovat Ameriku. V každém městě budu
po projekci pořádat besedy s diváky,“ vysvětluje. Mnozí filmoví odborníci vnímají
Domácí péči jako pokračování tradice československých hořkých a přitom citlivých
tragikomedií z konce zlaté éry 60. let.
„To je určitě příjemné slyšet. V zahraničí
jsem si nemohl nevšimnout, že poslední
český film, který tam zaregistrovali, byl
Kolja,“ dodává s povzdechem. „Nikdo

pozitivní reakce filmařů i diváků na autentickou duši mého filmu, kterou jsem doufal, že dokážu uvést v život,“ pokračuje.
Kromě akcí spojených s propagací Domácí péče pracuje režisér Horák i na dalším snímku. „Ano, píšu scénář k tématu,
které mám v srdci už spoustu let. Zatím
ale nemůžu být konkrétní,“ zklame fanoušky. „Každopádně chci točit film, který mě strhne. A naopak nechci, aby vznikl
další český film, u kterého si strhám nehty
zoufalstvím,“ uzavírá.
(mb)

Domácí péče
Herečka Alena Mihulová s režisérem Slávkem Horákem. FOTO | MAFRA
v zahraničí nechce vidět české varianty alias nechtěné parodie žánrů, které jsou organicky vlastní úplně jiným kulturám. Takže
nejpřínosnějším postřehem pro mě byla

Film, ve kterém exceloval Bolek Polívka
a Alena Mihulová (známá do té doby
hlavně ze 33 let starého snímku Sestřičky),
byl za Česko nominován na Oscara.
Posbíral také řadu ocenění na zahraničních
festivalech, například Cenu mladého
publika MFF ve Valladolidu (Španělsko) či
Cenu kinodistributorů MFF v Mannheimu.
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Nahý oběd. Kniha plná drog,
sexuálních úchylek a brutality
Před padesáti lety soud
v Massachusetts rozhodl,
že Burroughsova próza
není obscenita. Tenkrát
seděla na lavici
obžalovaných literatura.

ku Joan Vollmerovou před očima jejich
syna. Na večírku si hrál na Viléma Tella
a z hlavy jí chtěl sestřelit šampusku.
Skleničku netrefil. Čekal, že ho odsoudí
za vraždu, ale drahý právník Burroughse z případu vysekal.
Jeho překladatel do češtiny, publicista Josef Rauvolf, poznamenal: „Když
jsem v roce 1986 překládal Nahý oběd,
na pár věcí jsem se vyptával rodilých
Američanů, ale neznali je – což chápu,
byly to specifické termíny z homosexuální komunity. Zároveň jsem
Burroughse poprosil o vysvětlení neprůstřelných pasáží a jeho objasnění mi velice pomohlo.“ S autorem Nahého oběda se osobně potkal. „V kontaktu jsem s
ním byl nejdříve, počínaje jarem 1986,
písemně a v únoru 1991 jsem za ním byl
v Lawrence v Kansasu,“ vzpomínal Josef Rauvolf. Burroughs zemřel v srpnu
1997 na srdeční selhání. Do rakve mu
dali nabitou osmatřicítku, dávku heroinu, marihuanu, řády francouzské a americké Akademie, vycházkovou hůl s kordem uvnitř i oblíbenou propisovačku.

ZÁBLESK
HISTORIE
JAN KORBEL
ČR | Jeden z největších procesů v amerických dějinách proti literárnímu dílu
ukončil v roce 1966 Nejvyšší soud státu
Massachusetts. Rozhodl, že kniha Nahý
oběd beatnického autora Williama Sewarda Burroughse může být volně prodávána. V Evropě ji už v roce 1959 vydalo francouzské pornografické nakladatelství a byla dost populární.
Dokonce tak, že si Burroughse pozval
do Londýna Paul McCartney ze skupiny
Beatles. Platil mu nájem a zásoboval ho
drogami. Nahý oběd sepsal Burroughs
v Maroku pod vlivem heroinu, hašiše
a za nejdivočejších homosexuálních orgií. Poskládat příběhy do knihy mu pomohli básník Allen Ginsberg a spisovatel Jack Kerouac. Burroughs měl v té
době za sebou dost divokých věcí. V Mexico City v roce 1951 zabil svou manžel-

Otec beatniků

Léčený feťák. Až do smrti zůstal William Seward Burroughs uživatelem metadonu. Překladatel Josef Rauvolf (malé foto dole) se s ním setkal osobně,
když zajel do Kansasu, kde Burroughs žil.
FOTO | TOMÁŠ KRIST, iDNES.cz

William Seward Burroughs II.
* 1914 v St. Louis, Missouri.
+ 1997 v Lawrence, Kansas.
Kultovní romanopisec, esejista,
sociální kritik a malíř. Zdroj: Wikipedie

„Kouřil jsem ji, jedl a šňupal, píchal si do žíly“
Citace nepohoršující
veřejnost vyberete
z knihy Nahý oběd těžko.
ČR | Skvělý překlad Josefa Rauvolfa přináší v Burroughsově próze Nahý oběd
šokující svět narkomana a homosexuála.
Citovat lze snad jen z úvodního autorova „Prohlášení: Svědectví o Chorobě“.
„Z Choroby jsem se
probral ve věku čtyřiceti pěti let, klidný, tichý, duševně zdráv
a celkem v pořádku až
na ochablá játra a
vzhled vypůjčeného
těla společný všem,
kteří Chorobu přežijí... Většina z nich si delirium podrobně
nepamatuje. Já jsem si zřejmě dělal o
něm i o chorobě podrobné zápisy. Vůbec si totiž nepamatuji, že bych někdy

tyto poznámky, jež byly nyní vydány
pod názvem Nahý oběd, psal. Titul navrhl Jack Kerouac. Až do mého současného uzdravení jsem vůbec nechápal, co
tento název vlastně znamená. Je v něm
přesně to, co vypovídají slova: NAHÝ
oběd – zmrazená chvíle, kdy každý
vidí, co je na konci každé vidličky.
Chorobou je míněna drogová závislost a já byl narkomanem patnáct let.
Když říkám narkomanem, myslím tím
závislost na tvrdých drogách (obecné
označení pro opium či jeho deriváty,
včetně všech syntetik od demerolu po
palfium). Drogu jsem užíval v mnoha podobách: morfium, heroin, delaudid, eukodal, pantopon, diocid, diosan, opium,
demerol, dolophin, palfium. Kouřil
jsem ji, jedl a šňupal, píchal si ji do žíly,
svalu pod kůži, zasunoval do konečníku. Jehla není důležitá. Ať už drogu kouříte, šňupete nebo si ji strkáte do zadku,
výsledek je stále stejný: závislost,“ píše
William S. Burroughs v úvodu díla.

Zakázané knihy. Tituly, které vás překvapí
Vladimir Nabokov dopsal svůj román Lolita už v roce 1953, ale „bezostyšnou
pornografii“ nechtělo žádné nakladatelství vydat. Příběh o intimním vztahu mezi
mužem středního věku a dvanáctiletou dívkou tak vyšel až v roce 1955 ve Francii.
Krátce nato vydalo britské ministerstvo vnitra příkaz všechny výtisky Nabokovovy
knihy na hranicích zabavit. V prosinci 1956 byla Lolita na základě soudního procesu
na dva roky zakázána také v zemi galského kohouta.
Spisovatelka Marie Černá vydala v roce 1926 půvabnou knížku Školák Kája Mařík.
Podepsala ji pseudonymem Felix Háj. Popisuje školní dny malého chlapce žijícího
na vesnici v brdských lesích. Příhody byly laděny pozitivním přístupem ke katolické
víře, což vedlo k faktickému zákazu knih během komunistického režimu.
Pohádkový příběh plný fantazie Alenka v říši divů (Alice‘s Adventures in
Wonderland) prý anglický matematik Lewise Caroll původně napsal pro malou
dívenku Alici Lidellovou. V roce 1865 pak povídání o Alence, která se vydala za
mluvícím bílým králíkem, aby se propadla do jeho nory a potkala další bizarní
postavy, vydal knižně s ilustracemi Johna Tenniela. A právě mluvící zvířata vyděsila
guvernéra čínské provincie Ho Chiena. Knihu označil za hrozbu a v roce 1931
ji v provincii Hunan zakázal. Představitelům moci se zdálo katastrofální, aby zvířata
Zdroj: Wikipedie
a lidské bytosti byly postaveny na stejnou úroveň.
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Procestoval skoro celý svět.
Martin Šlambor si v 17
letech začal říkat Mart
Eslem, protože psal
básničky. Dnes je tento
Ústečan jeden z mála
Čechů, který navštívil
všech sedm kontinentů.

ÚSTÍ NAD LABEM | Když mu bylo deset let, studoval současně dvě základní
školy. Ústecký cestovatel Mart Eslem,
pravým jménem Martin Šlambor, žil totiž tři roky v italském městě Udine.
„Můj otec tam hrál za místní klub volejbal. Doma s maminkou jsem se učil
podle českých osnov a dopoledne jsem
chodil do italské klášterní školy, kde
mě učila jeptiška,“ vysvětloval vysoký
muž, který v lednu oslavil své 42. narozeniny.
Možná už tam začala jeho cestovatelská vášeň, dodnes navštívil téměř
90 zemí světa. Z cest si píše deníky, vše
fotografuje a také natáčí na video.
Přestože navštívil odlehlé pustiny nebo
chudinské čtvrti, nikdy ho na cestách nikdo neohrožoval na životě. To se mu zatím stalo paradoxně jen v Ústí nad Labem.
„Jediné ozbrojené přepadení jsem zažil v ústeckém supermarketu, kde mi
pod krkem držel břitvu jeden čerstvě
propuštěný recidivista. Já jsem se ale naučil neprojevovat strach a naopak byl suverénní, což v přírodě obecně zabírá.
On se sbalil a odešel,“ zavzpomínal na
nepříjemnou událost Mart Eslem, který
si svůj pseudonym vymyslel v sedmnácti letech, když začal psát básničky.
Kolik zemí jste již navštívil? Před několika roky jsem četl, že jich bylo
79, přibyly od té doby další?
Nyní je to 88 zemí.
Podle wikipedie je momentálně na
světě 196 nezávislých, široce uznávaných států, 10 nezávislých států
s omezeným uznáním a 34 závislých
území s vysokou mírou autonomie.
Takže nejste ani v polovině. Máte nějaký kontinent kompletní?
Mé nejoblíbenější kontinenty jsou Evropa a Jižní Amerika a v obou mi chybí
dvě země. U prvně jmenovaného to je
Bělorusko a Norsko a v Americe Kolumbie a Ekvádor.

Jednou jste uvedl, že byste rád viděl modrou planetu z vesmíru. To je
váš cestovatelský sen?
Cestováním si plníte sny, které jsou reálné. Kdyby byla šance letět do vesmíru,
tak bych určitě neváhal. Zajímal by mě
pohled z okénka na celou zeměkouli,
kterou postupně projíždím. Musí to být
fascinující.
Na cestu do vesmíru si asi ještě počkáte, ale jakou cestu plánujete na
tento rok?
Na ostrov Svatá Helena, kde zemřel Napoleon. Je to jedno z nejodlehlejších
míst uprostřed Atlantiku. Chtěl bych se
tam dostat dříve, než tam postaví letiště.
Proč jste začal cestovat?
Je to má vášeň, která se přetavila do posedlosti až závislosti. Je to má droga,
čas od času potřebuji někam utéct. Každý rok chci navštívit alespoň jednu
zemi, kde jsem ještě nebyl. Obvykle jezdím na dva až tři týdny. Jen dva měsíce
jsem byl na Antarktidě, ovšem téměř polovinu času na cestě tam a zpět.
Cestujete sám, nebo s někým?
Sám jsem byl v Indii,
New Yorku nebo na
Antarktidě, ale spíš
se vždy snažím
jezdit ve dvou.
O
samotné
plavbě jste
napsal i knihu
Dobrodružství
jachty Bona Terra. To jste tam nasbíral tolik zážitků,
že to vydalo na knihu?
Prý jsem jediný Čech,
který tam doplul na lodi
bez topení. Kvůli nefunkčnímu relátku nám totiž nefungovalo topení, celou cestu
jsme trpěli zimou a dalšími komplikacemi. Tehdy jsem jel na Antarktidu na pozvání Jaroslava Pavlíčka, abych na
jeho základně strávil
Vánoce.
Jak podrobně plánujete své cesty a kde
přespáváte?
Bydlíme většinou v hostelech, ubytovnách nebo pod
širákem. Stan je zbytečné tahat. Nedělám si plány, ani nemám žádná očekávání. Cestuji
po zemi, mám otevřené oči
a čekám, přesně jako v pohádce
Tři oříšky pro Popelku, co mě
cvrnkne do nosu. Díky tomu potkávám zajímavé lidi a zažívám
jedinečné okamžiky.

Jaké nejzajímavější oříšky vám zatím cvrnkly do nosu?
Vrcholná cesta, která mě změnila, byla
cesta do té Antarktidy, přežil jsem tam
svou smrt na cestě na lodi, když jsem
měl přes půl metru vody v podpalubí.
Člověk tam je sám za sebe a vše je jen
na něm. Tam vám nikdo nepomůže.
Druhý takový pomyslný oříšek jsou přírodní krásy, jako například nejvyšší vodopád světa Salto Angel. A pak to jsou
duchovní až nadpozemské zážitky.

„

mezí zemí, kde se hovoří francouzsky
a holandsky, ale mluvila anglicky. Pak
zmizela, prostě to byl náš anděl.
Tomu opravdu věříte?
Ano, byli jsme tam dva a oba jsme to viděli. Bylo to na planině a tak rychle by
nezmizel ani sprinter Usain Bolt.
Hovoříte plynně italsky, anglicky,
španělsky a rusky. Jakou další řeč
se učíte?

Vrcholná cesta, která mě změnila, byla
cesta na Antarktidu. Na cestě lodí jsem
přežil svou smrt.
Prozraďte nám nějaké.
Například na Hoře křížů v Litvě, což
jsou takové kopečky poseté kříži a růženci od poutníků. Tam jsme cítili neskutečnou energii, která nás úplně vyladila. Zmizela únava, splíny. Měl jsem
tam pocit, že jsem nahý a lechtají mě nějaká virtuální andělská křídla. Kyvadlo
tam lítalo jako cirkulárka. Podobný zážitek mám z pobřeží Francouzské
Guyany a Surinamu, kdy
nás varovala taková andělská babička před
stopováním. Řekla
nám, že když budeme stopovat, tak
zemřeme. Zjevila se na po-

Učím se arabsky, což je po španělštině
další jazyk, který obemyká notnou řádku zemí. Když umíte jazyk místních,
tak se k nim dostanete mnohem blíže.
Díky cestování jste poznal hodně
rozdílných kultur, která vám byla
blízká a jaká naopak vám neseděla?
My Evropané jsme vychovaní k respektu a toleranci, proto mi nevadí žádná kultura. Ale necítím se dobře v kulturách,
které nerespektují můj pohled na svět.
Což je zejména v islámských zemích,
kde vnímám, že partnerství mezi mnou
a místními lidmi není padesát na padesát. Já je respektuji, proto tam nebudu
dělat nic, co by je uráželo. Když oni přijedou k nám, tak se tak nechovají. My
jsme otevření multikulturnosti, ale
obávám se, aby kvůli tomu
ostatní kultury postupně nezahubily tu naši.

Ústecký kraj
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Nyní sní o pohledu z vesmíru
Nedávno jste poprvé navštívil arabskou zemi, jaké to bylo v Ománu?
Chovali jsme se tam podle jejich zvyků,
přesto jsme vnímali tu deku, která brání
evoluci místních lidí. Nesmí se tam diskutovat o jejich dogmatech ve víře.

5+2 DOTAZY
Mart ESLEM

Cestování stojí spoustu peněz, jaké
máte zaměstnání?
Už od patnácti let jsem si začal vydělávat tlumočením a překládáním do italštiny. Ve dvaadvaceti letech mě otec přizval do rodinné firmy, kde jsme absolvovali divoká 90. léta. Po miléniu jsem
šel už svou cestou.
Čemu se věnovala vaše rodinná firma?
Nejdříve jsme pořádali sportovní akce,
pak se z nás stali developeři - stavěli
jsme po celé republice velké hangáry,
které jsme pronajímali společnostem
jako Makro, Metro a například i mrazírny společnosti Unilever. Pak se ovšem
výrazně změnil trh. Dnes vlastním jen
jeden objekt v Ústí, který pronajímám,
a také mám firmu zajišťující zemědělskou logistiku na krátkou vzdálenost.
Vaše filmy z cest získaly již řadu ocenění, například dokument z Dolomit
o lezení po ferratových stezkách,
o indické svatbě či Nikaragui. Pouštíte tato videa také na vašem Cestovatelském kabaretu, nebo tam spíše
ukazujete jen diapozitivy?
Ukazovat fotografii a tu do tmy okomentovat mi přijde zastaralé a nudné. Tři hodiny takového povídání uspí skoro každého. Také mě nebaví povídat stále to
stejné dokola, proto je můj Cestovatelský kabaret více interaktivní. Mám stovky okruhů, témat, hesel a vzpomínek
a lidé si je vybírají taháním z klobouku.
INZERCE

Oblíbené jídlo? Špagety a pizza.
Oblíbená barva? Zelená.
Oblíbená muzika? Mám rád Tinu
Turner i klasiku jako Mozart atd.
Oblíbené číslo? 7 a 9.
Oblíbený den v týdnu? Čtvrtek,
což je prý nejlepší den na začátek
cesty. A ve čtvrtek jsem se
i narodil.
Chtěl byste být žena? Ne, ale ženy
beru jako silná stvoření, která
vydrží více než chlapi.
V jakém městě byste chtěl žít?
Mám Ústí rád, jsou zde mé kořeny
a domů se vždy těším.

Současně jako podkres běží fotografie
nebo filmové záběry. Na závěr si lidé
mohou vybrat jeden z mých filmů, který trvá do dvaceti minut.

Takto vidí ústeckého cestovatele Marta Eslema karikaturista Radek Fetters.

Na základě vaší myšlenky vznikl
Klub 7K, jenž sdružuje muže a ženy
pocházející z ČR, kteří navštívili
všech sedm kontinentů planety. Kolik vás nyní v tomto klubu je?
Aktuálně nás tam je asi čtrnáct.
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Tajenka: jako láska k jídlu.

Nové vydání týdeníku Téma: Karel dal své Ivance vilu
Co Čech, to detektiv
na Bertramce. Co dcery?
ČR | Všechny velké televize v tuzemsku pochopily, že diváci milují detektivky. České detektivky. A tak se vrhly do
vyrábění kriminálek.
Na nejúspěšnější z nich, Případy
1. oddělení, se nyní na České televizi
každé pondělí večer dívají bezmála dva
miliony diváků.
Zatímco proti první řadě Případů postavila TV Nova své premiérové díly
Kriminálky Anděl, teď už radši svůj detektivní seriál Atentát (volné pokračování Expozitury) vysílá až po nich.

A kolik stojí výroba jednoho dílu detektivky. Jak Češi řeší vraždy? A co v televizi nebylo?
Čtěte v pátečním vydání týdeníku
Téma.
(lč)

„

50

Na Případy
1. oddělení
se každé pondělí večer
dívají bezmála
dva miliony diváků.
TV Prima přispěchala se
seriálem V.I.P. Vraždy.
A TV Prima přispěchala se seriálem
patnácti detektivních kauz s názvem
V.I.P. Vraždy, které se na obrazovkách
objeví každou neděli počínaje 7. únorem. V čem je český divák výjimečný?

ČR | Ačkoli všichni věříme v uzdravení Karla Gotta (76 let), on sám nehodlá ponechat věci náhodě. Vědom si
toho, že čas je neúprosný a zdraví vrtkavé, rozhodl se vyřešit své majetkové poměry dopředu, a to převodem
vily na pražské Bertramce spolu s přilehlými pozemky na manželku Ivanu
Gottovou (40 let). Vilu, kde v současné době žijí s dcerami Charlotte Ellou
a Nelly Sofií, na ni nechal přepsat prostřednictvím darovací smlouvy.

Nové vydání týdeníku Téma zakoupíte v novinových stáncích za
25 korun. Můžete však vyzkoušet
měsíční zvýhodněné digitální předplatné. Veškeré podrobnosti zjistíte na: www.etema.cz.

milionů korun, znalci
odhadují hodnotu
vily na Bertramce

Majetková práva Ivany zatím však
nejsou definitivní. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí byl podán v pátek 29. 1. 2016
s tím, že katastrální úřad má 30 dní na
to, aby zápis provedl. Teprve pak
bude převod a majetkový nárok Ivany
po právu platný.
Pokud návrh nemá vady či nedostatky, lze očekávat, že do měsíce bude
vlastnictví Gottové potvrzeno.
Otázkou však je, jak danou situaci
ponesou „slavíkovy“ dvě dospělé dce-

Manželé Ivana a Karel Gottovi se
svými dcerami.
FOTO | EXPRES.CZ
ry Lucie (27 let) a Dominika (42 let).
Ty Karel takto připravil v potenciálním dědickém řízení asi o 50 milionů
korun, což je odhadovaná hodnota historické vily a to bez přilehlých pozemků, které částku navýší o další desítky
milionů.
TEREZA KOSAŘOVÁ
Více zajímavostí na www.expres.cz

INZERCE

Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.
Žádosti budou přijímány od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
Více informací najdete na:

www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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Teplicko

Lídr druhé bundesligy Teplicím
naložil. Ty zjistily, co jim chybí
Do přípravy se zatím
moc nezapojil navrátilec
Nivaldo. Střelec
z Kapverd je na marodce
a asi nestihne začátek
jarní části první ligy.
PETR BÍLEK
TEPLICE | Lekce? Ano, ale poučná.
Fotbalisté Teplic ve vrcholu zimní přípravy nastoupili na hlavním stadionu
Lipska a lídr 2. bundesligy je vypráskal
0:5.
„Nejsme smutní. Lipsko je prakticky
bundesligový soupeř, každý si mohl osahat tuhle úroveň a zjistit, co mu do ní ještě chybí,“ uvedl teplický trenér David
Vavruška pro klubovou televizi. „První
půlhodina byla výborná, měli jsme šance a trefili jsme i břevno. Pak už domácí
dominovali v rychlosti a práci s míčem,
to nám strašně trvá. Což je práce už pro
českou mládež.“

Ukázal na vyvolené
Trenér Vavruška o minulém víkendu
protočil proti Ústí a Lipsku dvě sestavy.
A ukázal tím, kdo může patřit mezi vyvolené.
„Nemá cenu blafovat. V Lipsku hráli
ti, kteří mají blíž k základní sestavě,“ nemlžil. Skláři nejprve v sobotu zdolali
Ústí 2:0 (hrál Fillo, který má proti Příbrami disciplinární stopku), den nato
jeli do Německa.
V obou sestavách však scházel Kapverďan Nivaldo. Největší zimní posila
žluto-modrých je totiž na marodce
a podle všeho ani nestihne start prvoligového jara.
„Odehrál jen jeden přátelák na soustředění. Komplikace to je,“ připustil
Vavruška. „I tak se ale ukázalo, že Ni-

„

Příprava proti Lipsku teplickým fotbalistům moc nevyšla, prohráli se soupeřem z 2. bundesligy 0:5.

valda není třeba zkoušet. Zná kluky
i nás. Když jsem viděl, jak na levé lajně
spolupracuje s Krobem, tak tam není vůbec problém.“ Navrátilec z Minsku má

ra doma proti Příbrami. „Nivimu bude
určitě chybět kondice, herní praxe, pohoda, ale rozhodně ne to, co teď řešíme
v přípravě, tedy spolupráce.“

Hodně hráčů si na sebe musí zvykat, neznají
se. Musí si zažít automatismy. Ale posílení
dopadlo velmi dobře, konkurence vytváří tlak
na hráče ze základní sestavy.
potíže s achillovkou. I proto, že toho na
podzim moc nenahrál a nenatrénoval.
„Přišel zanedbaný. Náš nástup ho zaskočil, zdravotně ho nezvládl. Myslím,
že ještě 14 dní klidu bude potřebovat
a že start jara nestihne,“ míní Vavruška.
Teplice do ligy vstoupí v sobotu 13. úno-

Po operaci ramene jsou gólman Grigar a útočník Potočný. „Poty je dál než
Grigy, ten to má ještě bolestivé. Potočný už byl na bezkontaktním, tedy střeleckém a technickém tréninku.“
Kromě Nivalda přišli i brankář Chudý, Kukec, Vaněček, Dimitrovski a Jeřá-

FOTO | M. KOVÁŘÍK

bek, sedmou posilou je Slovák Gregáň,
který přesvědčil na testech. „Zůstane.
Má výbornou střelu, dobrou přihrávku,
kope oběma nohama, je extrémně rychlý. Ale mezi muži toho ještě tolik neodehrál, je to hráč do budoucna.“

V sobotu proti Varnsdorfu
Začlenit všechny posily v krátkém čase
je složitý úkol. „Hodně hráčů si na sebe
musí zvykat, neznají se. Musí si zažít automatismy, třeba jestli dát míč do nohy
nebo do náběhu. Ale posílení dopadlo
velmi dobře, konkurence vytváří tlak na
hráče ze základu.“
Generálku sklářům obstará v sobotu
na Stínadlech druholigový Varnsdorf,
výkop bude ve 14 hodin.

Výborný si na Ústí věří: Jsem sebevědomý
TEPLICE | V Juniorské lize nasázel na
podzim za Teplice devět gólů, teď zkouší fotbalista Petr Výborný (na snímku)
prorazit v druholigovém Ústí.
„Z juniorského týmu do dospělého
fotbalu to je posun,“ cítí.

Jak berete přesun do Ústí?
Jsem velice spokojený, protože trenér
nám dává příležitost v těžkých utkáních. Se spoluhráčem Procházkou z Teplic máme v přípravě dost odehraných
minut.

V čem hlavně? Je dospělý fotbal
mnohem tvrdší?
Juniorská liga je spíš o běhání, nezapojuje se tak hra tělem jako tady.

Co vám k nabídce pomohlo?
Asi ty branky, které jsem nastřílel. V juniorce jsme byli dobrá parta, kluci to
hráli na mě a nějak mi to tam padalo.

Jaká je příprava pod ústeckým trenérem Petrem Němcem?
Makačka a dril. Hodně běháme, jde o sílu, kterou
my mladší hráči nabíráme. Myslím, že kluky
v Ústí to dostalo dopředu v tabulce, tak
je to úspěšné.
Kde byste chtěl hrát?

Někdy hraju zprava zálohy, jindy na
hrotu. Konkurenci tady máme na každém postu. Ale já jsem docela sebevědomý, věřím si na Ústí, snad to zvládnu.
A pak?
Beru to jako odrazový můstek, abych se
dostal zpátky do Teplic a do A-mužstva. Pro nás, co ještě nemáme takové
zkušenosti s 1. ligou, je lepší rozehrát se
ve 2. lize a vrátit se v plné síle.

