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Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice

INZERCE

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

Mrzlo a bruslaři vyrazili na rybníky
DYNAMO ODSTARTOVALO

Druholigoví fotbalisté jsou
v přípravě
...str. 31

ZÁVISLOST NA MOBILECH

Nomofobie. Chytré telefony
jsou jako drogy
...str. 7
Ten pohled nebyl v minulých letech typický. Ovšem silné mrazy, které by měly koncem tohoto týdne vygradovat, přitáhly na rybníky bruslaře. Zaplnily třeba Štilec u Kamenného Újezdu.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Zlákali i mistra světa
Hokejisté českobudějovického Motoru jsou první
v tabulce a dál posilují. Do Budějovic se vrátil mistr
světa a odchovanec Filip Novák.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Letos už to
musí vyjít. Máme extraligový kádr. Jestli to nevyjde teď, tak už asi nikdy. Tak
se baví v aktuální sezoně fanoušci českobudějovických hokejistů Motoru.
Nejen oni vědí, že rok 2017 bude pro

klub zlomový. Ví to i vedení Motoru,
které nadále tým posiluje a pro vytoužený postup dělá vše už teď. Naposledy se
povedla Budějovicím opravdová přestupní bomba. Prvoligový klub do konce sezony posílí obránce se zkušenostmi z NHL, KHL i mistr světa z roku
2010 – 34letý odchovanec Filip Novák.
„Filip je obrovská osobnost, věříme,
že bude jedním z lídrů a pomůže nám z
téhle sezony udělat něco, na co se bude

dlouho vzpomínat,“ uvedl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. „Pokud se vše administrativně stihne, nastoupí poprvé v sobotním duelu
s Kladnem, který hrajeme 7. ledna
v domácí aréně,“ doplnil Bednařík.
Sám Novák se na novou výzvu těší.
Ještě nikdy totiž druhou nejvyšší českou soutěž nehrál. „Kluků jsem se ptal,
jakou má liga úroveň, a každý mi řekl,
že to není nic jednoduchého,“ usmál se
Filip Novák. „Doufám, že pomohu
týmu a přispěju svými zkušenostmi, ale
první ligu vůbec neznám. Snad budu přínosem pro Budějovice,“ řekl skromně
mistr světa z roku 2010.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

KATARZE NA VÝCHODĚ

Paulová i Landa hledají smysl
života v magii dálek
...str. 8

KOLIK ZAPLATÍTE?

Ceny řemeslníků se liší kraj
od kraje. Velký přehled ...str. 10
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Modleme se, aby byla pořádná
zima, říká klimatoložka
venci lilo jako z konve?
Červenec byl hodně deštivý, byl to v podstatě takový Medard. Zatímco velmi vysoké úhrny srážek bývají v nejvyšších polohách na Šumavě v zimě, hlavně v lednu, letos byl nejdeštivější právě červenec. Například v Rožmitále na Šumavě
napršelo celkem 254 milimetrů, v Roudném 236 milimetrů. Trvale pršelo od 11.
do 14. července, ale zaznamenali jsme i
bouřky. Třeba 21. července v Lodhéřově
napršelo 68 milimetrů, o dva dny později
při bouřce v Přídolí 61 milimetrů.

Miloslava Starostová,
rodačka z Ústí nad
Labem, od roku 1984
žije na jihu Čech a je
klimatoložkou
budějovického ČHMÚ.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Skončil další
rok s proměnlivým počasím: zima nic
moc, na jaře pomrzly rozkvetlé stromy,
prázdniny propršely. „Letošek navazuje
na extrémní bláznivé počasí posledních
let. Po roce 2000 už jsme si na to tak
zvykli, že se těžko najde rok, aby nám nepřipadal něčím výjimečný,“ říká jihočeská klimatoložka Miloslava Starostová.
Je uplynulý rok z pohledu počasí něčím extrémní?
Spíš je v posledních letech problém najít delší období s průměrným počasím.
Počasí je v posledních letech většinou
velmi proměnlivé, střídají se oteplení s
kratším ochlazením, sucho s přívalovými srážkami a podobně. Na druhou stranu, když teploty a srážky zprůměrujeme, většina extrémů se krásně schová a
jakoby zmizí. Tak už to s průměrem obvykle chodí.
Po předloňském horkém létě se mluvilo o tom, že rok 2016 nám zatopí
ještě víc a může být nejteplejší ze
všech.
Podle Světové meteorologické organizace měl být rok 2016 nejteplejší. Ale zatím, co se průměrné roční teploty týče,

Miloslava Starostová zkoumá počasí na jihu už od roku 1984.
to vypadá, že v jižních Čechách byl s odhadovanou teplotou 9,5 Celsia osmý až
devátý nejteplejší za 120 let, co v Českých Budějovicích teploty měříme. Úplně nejteplejší byl rok 2015 s průměrnou
teplotou 10,6 °C.
Vyplnily se obavy ze sucha po sérii
zim bez sněhu?
Naštěstí u nás na jihu Čech ne. I když
poslední dva roky vznikl srážkový deficit, letos se díky několika deštivým obdobím částečně doplnil. Problém je, že
v posledních letech není moc sněhu. A
není ho moc ani na horách. Dělala jsem
si malou statistiku a na Štědrý den loni a
předloni nebyl sníh ani na Šumavě. Navíc loni byl 24. prosinec velmi teplý,
skákaly rekordy. V Českých Budějovicích bývají tři Štědré dny z deseti se sněhem a zimní. A na Churáňově je teplý jeden z deseti, že tam není sníh. Přitom poslední dva roky ani na Churáňově sníh
nebyl, takže je vidět, že zimy nejsou takové, jaké bychom si představovali.

„

FOTO | MAFRA

Jak škodí mírná zima přírodě?
Když je zima teplá, nevymrznou různí
škůdci. A po teplé zimě také brzy přijde
jaro a potom se stane to co letos. Loňský
prosinec byl velice teplý, nasněžilo až na
začátku ledna. Leden byl bláznivý, hodně se střídaly mrazy a teplo. Konec ledna
už byl teplý a únor nadprůměrně teplý.
Když skončila zima, už se částečně tvářila jako jaro a příroda brzy vypučela.
Dalo se loni vůbec mluvit o létě?
Fakt je, že jsme si předloni zvykli na
hodně teplé, slunné a suché léto. Navíc
s rekordním počtem tropických dnů.
Těchto dnů, kdy maximální teplota vystoupí nad 30 stupňů Celsia, bylo
předloni 36 a v roce 2016 jenom sedm.
Přitom průměr je kolem deseti až dvanácti ročně. Z tohoto pohledu byl rok
2016 trošku podprůměrný, ale nebylo to
zase nic mimořádného. Když to dáme
do statistiky, bylo průměrné.
Jak mohlo být průměrné, když v čer-

Které měsíce byly naopak na jihu
Čech nejsušší?
Srpen a září. Ačkoli srpen bývá v dlouhodobém průměru na srážky bohatý,
loni tomu tak nebylo. Ještě sušší bylo
září. V září místy zapršelo jen pětkrát za
celý měsíc a v Lipnici spadlo devět milimetrů, v Ledenicích a Ševětíně 12 milimetrů.
A co očekávat v novém roce?
To nevíme, nedá se to říct. Ale já si myslím, že bychom se měli modlit, aby nasněžilo a doplnily se zásoby podzemní
vody. Protože jestli bude zase letos pokračovat taková zima, jako byla vloni,
že sněhu bude pomálu, nebude to dobře.
Proto si do nového roku máme přát
nejen zdraví a štěstí, ale i pořádnou
zimu se sněhovou peřinou?
Přimlouvám se za to. Je lepší, když
zima vydrží delší dobu. Sice musíme
víc topit, musíme být pořádně oblečeni.
Nejsme na to už zvyklí, špatně startujeme auta, ale celkově je to lepší. I když s
třeskutými mrazy, jako byly v roce
1929 a za války, bychom měli asi hodně
velký problém.

Motor přivedl i mistra světa Nováka
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Je to také hráč, který má s Dynamem
Moskva z roků 2012 a 2013 dva tituly v
KHL. I když měl obránce na stole i nabídky z extraligových týmů, rozhodl se
pro České Budějovice. I vzhledem ke
své rodině. „Neberu to jako krok zpátky,
vím, že jsem se rozhodl správně. Dalším
faktorem byl prostě Motor. Vedou to tu

Neberu to jako krok zpátky, vím, že jsem
se rozhodl správně.

skvělí kluci, v kabině je také parádní parta a diváky mají Budějovice fantastické,“ zmínil Novák. Vedení Motoru chce
tým posílit ještě víc. S koncem ledna
končí
i
přestupové
období.

V Budějovicích hovoří minimálně o příchodu středního útočníka. Mezi fanoušky se mluví o dalším odchovanci, útočníkovi Václavu Nedorostovi. Jeho příchod
však zatím klub nepotvrdil.

„To se musíte na Václava zeptat těch,
kteří o tom rozhodují. Ale já bych ho
bral všemi deseti,“ usmíval se hlavní trenér Antonín Stavjaňa.
Budějovický Motor vede prvoligovou tabulku o 10 bodů s 80 body. Druhé
je Kladno. Ve šlágru kola si to také
v sobotu 7. ledna v Budvar aréně tito
soupeři spolu rozdají. Tím skončí třetí
čtvrtina základní části.
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S.O.S obsadilo linku důvěry
Psychologickou pomoc
po telefonu využívá
kolem Vánoc stále víc
osamělých lidí i dětí.
Senioři se cítí zbyteční,
školáci jsou zklamaní
z dárků.
ANTONÍN PELÍŠEK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Lékaři u mě
před Vánoci objevili zhoubný nádor. Je
mi pětačtyřicet a nevím si rady, jak to
zrovna v této době sdělit rodině...
Nedávno mi zemřel manžel, jsem na
svátky poprvé sama…
Muž odešel bez jediného slova vysvětlení. Poraďte, co mám říci u stromečku dvěma dětem...
Podobných telefonátů řešili pracovníci českobudějovického Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy, které provozuje linku důvěry, ke konci roku desítky.
Podle ředitele střediska psychologa Ros-

tislava Nesnídala letos mnohem více
než o předcházejících svátcích.
Sociální sítě i média zaplavují špatné
zprávy. Populace stárne, přibývá osamělých. Děti mají přehnané nároky, rodinné rozpočty na ně nestačí. Tak vysvětlují psychologové příčiny frustrace
v rodinách i ve společnosti.
„Z mladých rodin, které začínaly
v bytech třeba na českobudějovických
sídlištích, jsou penzisté. Často zůstaly
samy ženy a nedokáží se adaptovat na
novou situaci. Cítí se osamělé a zbytečné po smrti partnerů. Nedokáží se seznámit s jinými lidmi,“ míní Nesnídal.
Poradcům na lince často volají lidé,
kteří přišli o děti rozvodem. Jejich bývalí partneři je trestají tím, že se s nimi nechtějí o děti dělit. Připadají si jako odstavení na slepou kolej, nebo naopak bojují až do extrému. Podávají žaloby dokonce k mezinárodnímu soudnímu dvoru do Štrasburku.
Přesto všichni hledají pomoc a naději. Vytočit v nouzi číslo linky důvěry se
v letošním adventu rozhodlo průměrně
za jeden den patnáct klientů. To je o několik víc než vloni a maximum kapaci-

ty. Kromě seniorů a žen volají i děti školou povinné. Školáci se obracejí na linku už začátkem prosince. Mají obavy,
že nedostanou pod stromeček vytoužený dárek. Rodiče jim hrozí, že splnění
jejich přání omezí, pokud si nezlepší
prospěch. Další vlna telefonátů nastává
hned po Štědrém dnu. Děti se zase svě-

15

lidí denně průměrně o
vánočních svátcích
vytočilo linku důvěry.

řují, jak jejich Vánoce dopadly. Nejmenší někdy zaměňují linku důvěry
s kontaktem na Ježíška. S voláním problém nemají, mobily mají už od nízkého věku.
„Nelíbí se mi reklamy cílené na děti.
Ztrácejí tím pojem o cenách, skromnost. V televizi vidí lákavé věci, které si
některé rodiny ani nemohou dovolit,“
varuje Nesnídal před konzumem.
Kolem placení třeba hodinového volání na číslo pevné linky důvěry nemají
starosti ani důchodci. Popovídání
s druhým člověkem je pro ně přednější.

Pro službu střediska na druhém konci
linky jsou ale vleklé konzultace vyčerpávající. Většinou ji zastupují mladé
ženy, často studentky medicíny nebo
psychologie.
Středisko pro rodinu proto usiluje o
to, aby mohlo počet linek rozšířit. Pobočku už zřídilo tento rok na sídlišti
Máj, kde funguje každý čtvrtek
v komunitním centru. Jde spíš o intervenční poradnu, odtud pracovníci posílají klienty na specializovaná pracoviště. V základně v Nádražní ulici pořádají
sešlosti třeba pro manžele nebo rodiče
s dětmi.
„Potřebujeme, aby od zavolání na linku důvěry se klient co nejdříve dostal
do péče odborníků. A ne až za tři měsíce, jak je to dnes,“ vysvětluje Nesnídal.
Vše je ale o penězích, grantech a
sponzorských darech. O tom, že si to
uvědomují i lidé, kteří zde hledají často
zoufale pomoc, svědčí i příběh
z Vánoc. Na svátek Štěpána volal na linku důvěry anonym, že nechal přede
dveřmi kanceláře nově koupenou deku
na přikrytí, aby telefonistkám nebyla
zima.

Kleť lákala na Nový rok stovky turistů

Pohřební
ústav
města Č. Budějovice p.o.

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz
Stálá služba:
tel.: 607 928 724
Zajišťuje:
■ Odvoz zesnulých 24 hodin denně
■ Komplexní zařízení služeb spojených

Jako tradičně i letos zahájily stovky turistů nový rok výstupem na horu Kleť. Na jejím vrcholu prvních 500 obdrželo i
pamětní list.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

s vyřízením pietního aktu (včetně
poradenství, květinové výzdoby a pod.)
■ Návrhy a tisk smutečních
oznámení a kondolencí
■ Převozy v tuzemsku i zahraničí
■ Veškeré kremační a hřbitovní služby

INZERCE

Zlatá horečka
Mnoho z nás většinou ani netuší, jaké
poklady máme doma. Ať už se jedná o staré,
poškozené, či polámané šperky, staré mince,
zlaté zubní korunky, brože, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální hodnota je 32 655,- Kč za unci.
V souladu s vývojem hodnoty české koruny
secenazlataodzačátkuroku 2016,vyšplhala
až na 1052,- Kč.„Své zlaté či stříbrné šperky

Výkup zlata ve Zlaté Invetiční Bance se vyplatí

můžete snadno proměnit i na částky přesahující desetitisíce,“ konstatuje managerka
Zlaté Investiční Banky, který podle svých slov
za poslední dobu pocítil značně stoupající
počet zákazníků.

je nechtěla prodat pod cenou. Zaujala mě
nabídka Zlaté Investiční Banky, která nabízí
dost vysoké ceny za výkup. Nabízenou cenou
jsem byla skutečně mile překvapena, nabídli
mi přes 12 tisíc korun,“ pochvaluje si.

Paní Marie Tichá se rozhodla navštívit
Zlatou Investiční Banku v Českých Budějovicích na Lannově třídě a informovat se o výkupních cenách. „Měla jsem několik starých
prstenů po prarodičích, ale rozhodně jsem

O skvělých výkupních cenách je možné
se přijít nezávazně přesvědčit. Obslouží Vás
příjemný personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samozřejmostí.
Pobočka je pro Vás otevřena od pondělí

do pátku od 8:30 do 17:00. V sobotu je
pro Vás pobočka otevřena po předchozím telefonickém objednání. Neváhejte
a přijďte se přesvědčit ke skutečným
profesionálům.
Lannova Třída 55/31,
České Budějovice – naproti OD Prior
Otvírací doba: Po – Pá: 08:30 – 17:00
tel.: +420 374 490 072
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Česká republika

Dav nezvladatelných puberťáků
je největší herecká noční můra
Ve dvaceti patřil Martin Trnavský ke špičkovým
sportovcům. Jako jachtař do poslední chvíle bojoval
o nominaci na olympijské hry v Barceloně. Nakonec
u něj ale zvítězilo herectví. „Pro spoustu lidí jsem
pořád ,ten z Ordinace v růžové zahradě‘. Přitom
jsem tam byl jen tři měsíce asi před osmi lety,“ říká
Martin Trnavský, který se brzy vrátí na televizní
obrazovky jako kriminalista v seriálu Temný kraj.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Na účinkování v „nekonečných“ televizních seriálech Martin Trnavský nekouká s despektem, však mu také přinášejí popularitu. Ovšem zároveň poněkud zastiňují skutečnost, že je také – nebo spíš
hlavně – zakladatel vlastního divadelního spolku Frída. „Občas si říkám, že
jsem se do toho vůbec pouštěl. Ale na
druhou stranu fungujeme už 17 let, tak se
snad ještě nějakých pár let udržíme,“ věří
Martin Trnavský, kterého na divadelních
prknech baví i vlastní one man show.
Zanedlouho televize Prima uvede
nový seriál Temný kraj, kde hrajete
kriminalistu – workoholika. Podřizujete i vy často své osobní věci práci?
Nejspíš trochu ano. Vzpomínám si, že jednou jsem pracoval i na silvestra, kdy jsem
místo oslav psal nějaký scénář. Nepotrpím si moc na oslavy a už vůbec nemám
rád ty řízené.

opravdu dělají jenom hlupáci. Protože
ono zaujmout v seriálu, kde není moc
nosný text, kde nemáte ani prostor a čas,
není jednoduché. Pokud to tedy má být
koukatelné. Nemám rád tohle kastování.
Někteří herci se právě seriálům cíleně vyhýbají. Je to podle vás póza?
Myslím, že tam hraje roli řada dalších
faktorů. Představte si, že jste mladá herečka, narodila jste se v Olomouci
a chcete bydlet v Praze. Chcete dělat divadlo a nemáte ani kde bydlet. Najednou za vámi přijdou a nabídnou vám
roli v seriálu. A vy víte, že to, co si vyděláte za jeden natáčecí den, máte v divadle za měsíc. Má to spoustu aspektů.
Lidé dokáží všechno strašně
snadno shodit. Jdou

například z kina a řeknou: „To byla
zase hovadina!“ Ale neuvědomí si, že
ti, co do té „hovadiny“ šli, to dělali z přesvědčení, věřili tomu a bylo za tím obrovské úsilí spousty zúčastněných. Shodit něco ze stolu, to umíme velmi rychle. Na to jsme my Češi experti. Některé
věci se nemusejí povést, ale vždycky je
zapotřebí se zastavit a trochu to v hlavě
zhodnotit.
Máte hereckou vzpomínku, při které
vás i po letech polije pot?
Jednou jsme v Karlových Varech hráli
představení Sex, drogy a rock'n'roll pro
školu takových těch opravdu problémových dětí. To bylo představení, kdy jsme
dokázali hru, která trvá dvě a půl hodiny,
zahrát za hodinu deset a bez pauzy, ještě

Takže říkáte, že hercům umí nejlépe
zatopit puberťáci?
Jednoznačně to umí nejlíp nezvladatelný dav teenagerů. Nezapomenutelný zážitek máme také z Piešťan, kde jsme hráli pro osm set učňů. Noc předtím jsme
tam hráli nějaké představení s Bolkem
Polívkou a místní si nás pak vzali na paškál, takže jsme šli spát v šest ráno. Kdybychom druhý den nebyli pro ty puberťáky ještě lehce opilí, tak bychom se asi
museli oběsit. Představte si arénu osmi
set nezvládnutelných gaunerů, kteří se
podporují a předhánějí v tom, kdo udělá
větší virvál. To bylo strašný! Střízliví
bychom to nikdy nezvládli. (smích)
Je obecně opilý herec na jevišti velký průšvih? Dá se to vůbec schovat?
Ne, nedá. To si možná vy v tu chvíli
myslíte, ale každý to na vás pozná. Kdybyste na jevišti i usnula v rámci toho, že
jste skutečně pravdivá, tak to není tak
dobré, jako když to lehce zahrajete. To
jsou zákonitosti. Určitě je lepší opilého
hrát než jím být.
Kromě samotného hraní jste před
lety založil Divadelní spolek Frída.
Jak moc složité je dnes vést vlastní
divadelní společnost?
Je to o to složitější, že dnes má člověk už
zkušenosti. Občas si řekne: Že já jsem se
do toho vůbec kdy pustil! Viděl jsem
spoustu lidí, kteří se stali herci na volné
noze a hodně rychle se vrátili zase i na tu
druhou, takže byli opět pevně na zemi. Je
to těžké. I finančně. Těch aspektů je spousta. Nám to nějak vyšlo. Děláme autorské
věci, takže nemusíme například platit tantiémy z her, což jsou velké peníze.

Stává se, že pro řadu herců jsou některé jejich známé role nakonec pastí, protože kvůli nim pak nedostávají pestřejší nabídky. Stalo se vám někdy něco takového?
Víte, pro spoustu lidí jsem pořád „ten
z té Ordinace“. Byl jsem tam tři měsíce
a už je to osm let, i když jsem od té doby
i do té doby udělal spoustu jiných věcí.
Myslím, že Lukáš Vaculík je pořád pro
spousty diváků Kamarád do deště a Libuška Šafránková Popelka, což je rozhodně lepší, ale i tak je to někdy i prokletí, když vás to pronásleduje.
Nemáte pocit, že lidé občas tak trochu kastují herce podle toho, zda
hrají či nehrají v seriálech?
Lidé, myšleno diváci, ne. Ti vás buď
mají rádi, nebo nemají rádi. Jejich sympatie máte, nebo ne. Je ale pravda, že někteří režiséři si to tak škatulkují –
„Ty seš ten seriálový herec…“ To už
jsem slyšel mockrát. Tyhle rozdíly

sbalit, udělat „vichr z hor“ a odjet. (smích)
Nikdo nic nepoznal. Jen naši osvětlovači
a zvukaři museli rychle bouchat do tlačítek a nechápali, co se děje. Pak za námi
přišla jedna paní s tím, že představení
mělo mít přeci pauzu. „Nemělo!“ Zahlásili jsme a už jsme byli pryč. (smích)

Martin Trnavský

Narodil se 8. března 1970 v Brně,
byl vynikajícím sportovcem.
■ Vystudoval JAMU, kromě herectví
se věnuje i psaní divadelních her.
■ V roce 1999 založil nezávislý autorský
Divadelní spolek Frída.
■ Často se objevuje v televizních
seriálech, začínal v Četnických
humoreskách. Zahrál si například
v Ordinaci v růžové zahradě,
Obchoďáku či ve Všechny moje lásky.
■ Jeho partnerkou je herečka Bára
Munzarová, se kterou se seznámil
při natáčení Ordinace.

■

FOTO | HERMINAPRESS
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Funguje to. Lidé na nás začali chodit
a baví je to. Nedávno jsme měli tisící reprízu našich představení a stou Kolegy
Mela Gibsona. Ale je to těžké. A vůbec
nejtěžší je ten finální produkt lidem
umět prodat. Fungujeme už sedmnáct
let, takže už se snad ještě nějakých pár
let udržíme.
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Jachtař, kterému učarovala divadelní prkna

Zmiňovaná hra Kolega Mela Gibsona je divadelní one man show. To je
obrovský úkol udržet sám pozornost publika po celou dobu představení.
Asi ano, protože ta hodina a půl je jenom na vás. Ale mě to baví. Říkali sice,
že mi bude na jevišti samotnému smutno, ale není. Nevadí mi to. Mám ještě
jedno monodrama. Jmenuje se Rapper
a mělo premiéru teprve před nedávnem.
Je to výzva.

„

K běhání se
donutím jen
těžko. Na jednu stranu
se sice cítím na
pětadvacet, ale tělo
a někdy i mysl už jsou
unavené.
Kdybyste se znovu rozhodoval
o tom, co budete v životě dělat, vyhrálo by opět herectví?
Určitě ne. Už jenom proto, že bych se
nechtěl opakovat. Dělal bych něco jiného. Když jsem se dostal na školu, bylo
těsně po revoluci a všude byly otevřené
dveře. Asi bych podnikal.
Máte za sebou úspěšnou dráhu sportovce – jachtaře. Dokonce vám těsně unikla účast na olympiádě v Barceloně. Čekala jsem trošku, že vaše
odpověď bude souviset se sportem.
Býval jsem sice velký sportovec, ale teď
se nejsem schopný donutit ani jít běhat.
Včera jsem zrovna jel autem a viděl
jsem muže, který běžel. Říkal jsem si, že
bych to chtěl taky dokázat. Mám doma

Jako mladík měl Martin Trnavský slušně
nastartovanou kariéru vrcholového
sportovce – jachtaře. Učaroval mu tedy
sport, který v Česku nemá zrovna ideální podmínky pro trénování. K jeho největším úspěchům patřil titul mistra republiky v dorostu a také fakt, že mu jen
těsně unikla nominace na letní olympijské hry v Barceloně v roce 1992. Třída
Star, ve které měl našlápnuto před
čtyřiadvaceti lety do olympijské Barcelony, ale už ze závodního jachtingu zmizela. Hry v Rio de Janeiru byly prvními,
kde již tyto lodě nestartovaly.
běžecký pás, činky… Já tam mám všechno. Bydlím u vody, takže bych mohl běhat po krásné stezce. Ale neumím se donutit. Jsem unavený. Na jednu stranu se
sice cítím na pětadvacet, ale tělo a někdy
i mysl už jsou unavené. Možná, kdyby
přišla role, která by vyžadovala fyzickou
přípravu, tak by to bylo něco jiného.
Takže motivace prací u vás funguje.
To ano. V Mužích v říji jsem hrál vesnického balíka, který nechtěl nic jiného
než ojeté BMW a vysportovanou posta-

Již několik let tvoří Martin Trnavský pár s herečkou Barborou
Munzarovou, dcerou Jany Hlaváčové a Luďka Munzara. Sblížili
se při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Společně se
partneři objevují i na divadelních prknech. Jako sehraná dvojka
se projevili v například v představeních Frankie and Johnny
nebo Sex, drugs, rock & roll.
Martin Trnavský založil v roce
1999 vlastní divadelní spolek
s názvem Frída. Dodnes je jeho
principálem, hercem i spoluautorem inscenací. Iniciátorem
vzniku tohoto autorského divadla byl herec Bolek Polívka, jehož brněnské Divadlo Bolka Polívky bylo pro Frídu po dobu jedenácti let domovskou scénou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, CZECHNAVY.CZ
A DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

vu. A to mě donutilo cvičit, protože tahle postava měla mít svaly.
Určitě jste ale jako bývalý vrcholový sportovec na pohyb nezanevřel.
Lásku k pohybu mám stále. Pořád ještě
jachtím. Akorát už někdy nemám sílu
loď dovážit, když fouká moc silně. Jezdíme na hory, nejraději do Itálie. Čtyři
týdny v roce lyžuju, ale tahat činky mě
nebaví. Stejně tak běhat.
Cestujete třeba také za exotikou?

Vždy v zimě jezdíme s mou partnerkou
Bárou Munzarovou na tři týdny do
Thajska. Unikáme na maličké ostrovy,
kde potkáváme obecně málo lidí. Je tam
úžasné ticho a široko daleko nikdo. Nevyhledáváme ruch.
A vyhledáváte během dovolených
i adrenalinové sporty?
Neskočil bych třeba padákem. Vůbec
mi ani ta představa nedělá dobře. Bára
ano. Skáče třeba bungee jumping odevšad. Já opravdu ne. (smích)

INZERCE

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho týmu obchodních zástupců
U nás nebudete začínat bez zákazníků, ale dostanete již kmen, o který se budete starat a dále jej rozšiřovat.

Nabídneme Vám:

Pro nové obchodní zástupce náborový PŘÍSPĚVEK
Pravidelnou týdenní výplatu
Podporu silné české společnosti

www.vydelejtesivic.cz

Bezplatné profesionální zaškolení
Možnost kariérního růstu
Pracovní a reklamní materiály ZDARMA

20% podíl na zisku
Uhradíme za Vás registrační poplatek
u České národní banky
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Ať to letos vyjde! Jak vyzrát
na novoroční předsevzetí?
5plus2
■ RÁDCE
Do cvičení se nevrhejte
bezhlavě, vsaďte na trenéra
Cvičení a zdravý životní styl by neměly
být pouhý novoroční
rozmar, ale dlouhodobý proces či dokonce doživotní záležitost. Je třeba si zvolit trenéra, který je
vám sympatický,
a fitness centrum,
kde se cítíte příjemně. Jedině tak totiž budete chodit cvičit s chutí. Nemyslete si, že
veškeré informace načtete z internetu a časopisů a pak už stačí jen přijít do fitka, vybrat si sám stroj a začít cvičit. Dobrý trenér
vám vysvětlí principy hubnutí, cvičení i zásady správného stravování a navede vás, jakým směrem byste se měli ubírat. Navíc
může působit jako dobrá motivace, když
vás chytne „lenivá“ a máte chuť cvičení vypustit. Mimochodem, osm až devět z deseti lidí, kteří začnou cvičit po novoročním
předsevzetí, do měsíce skončí. Je to hlavně
tím, že celou změnu nemají promyšlenou
a pouze se bezhlavě vrhnou do cvičení, které často přehání a poté odpadnou. Je to
v podstatě z extrému do extrému. Ti, kteří
to berou vážně, si ale většinou nechají poradit a zařadí pohyb do svého života trvale.
A nebojte, zpočátku skutečně není nutné
investovat do těch nejmodernějších technologií a speciálního oblečení. Na cvičení totiž stačí klasické tepláky, tričko a sportovní boty, které již doma určitě máte.
Markéta Brožová
hlavní trenérka fitness pro ženy Contours

Jen omezit kouření nemá
smysl, hledejte alternativy
Zní to banálně, ale
hlavní pravidlo pro
skoncování s kouřením je: Vydržet a nevzdávat to! Říká se,
že přestat kouřit je
jako naučit se jezdit
na kole: Párkrát spadnete, ale pak chytíte
balanc. Tedy i když
se to nepovedlo na Nový rok, zkuste to
klidně další den. Totiž každý den je
k tomu stejně dobrý. Omezování moc velký význam nemá, důležité je zbavit se kouření úplně. To platí pro jakékoli kouření
včetně dýmek nebo doutníků. Připravte si
předem „nekuřácká“ řešení pro situace,
kdy jste obvykle kouřili. Alternativou
může být gumový míček na stres, po jídle

Moje předsevzetí

použijte kartáček na zuby a pastu, v autě
mějte mentolové žvýkačky a podobně.
K potlačení abstinenčních příznaků jako
hlad, podrážděnost či zácpa se nebojte užívat léky, tedy nikotin z lékárny nebo léky
na předpis. Pro úspěch je důležité také to,
jak budete na kouření vzpomínat. Jestli
nostalgicky s lítostí, že jste přišli o něco
krásného, tak se budete trápit a ke kouření
se nejspíše vrátíte. Ale jestli převládne radost, že jste se zbavili toho, čeho jste se
zbavit chtěli, jste za vodou.
Eva Králíková
Centrum pro závislé na tabáku VFN
a 1. LF UK v Praze

Při sebevzdělávání sledujte
své výsledky průběžně
Chcete si v novém
roce lépe organizovat čas a najít v něm
prostor pro sebevzdělávání? V tom případě je potřeba si hned
na začátku odpovědět na otázky: Patří
toto
předsevzetí
mezi vaše tři hlavní
priority? Co důležitého mi toto předsevzetí přinese, když jej dodržím? Jaký má pro
mě smysl? Jaké další oblasti mého života
toto předsevzetí v mém životě pozitivně
ovlivní? Kolik času jsem schopen a chci
do toho investovat? Vyplatí se vám, když
si budete do diáře zaznamenávat, v jaké
dny a ideálně i v jaké hodiny si na tato
předsevzetí vyhradíte čas. Ať už jde o studium cizích jazyků nebo vzdělávání se
a zdokonalování ve kterékoli jiné oblasti,

je důležité se zpětně poté podívat, jestli
nám to po čase přináší to, co jsme skutečně chtěli a zda to pro nás není ztráta času.
Jinými slovy je zapotřebí průběžně sledovat výsledky našich snah a nesoustředit se
pouze na vzdálené cíle. Pokud se třeba naučíme pár nových konverzačních frází v angličtině, měli bychom si je procvičit při
nejbližší příležitosti, abychom z vynaložené práce cítili uspokojení.
Nikola Šraibová
kouč a životní poradce

Hladovění hned po svátcích
vás spíš odradí a znechutí
Běžný Čech klidně
i několikrát denně
spořádá produkty
z pšeničné mouky.
Ovšem pšenice nebo
třeba i taková kukuřice jsou dneska vyšlechtěné tak, aby
měly velkou výtěžnost. V těle pak kvůli
takzvaným gluteomorfinům vzniká nerovnováha, která má za následek závislost.
Když pak lidé třeba čtrnáct dní v období
Vánoc jedí nadstandardní množství pečiva
a řeknou si, že od ledna si dávají předsevzetí a nebudou jíst pečivo vůbec, začnou mít
abstinenční příznaky. Je to srovnatelné
s tím, když chce kuřák přestat kouřit. Tedy
tak silné, že tomu málokdo odolá. Jinými
slovy, bezprostředně po vánočním hodování je ta nejhorší doba pro začínání s dietou.
Už kvůli tomuto načasování si kladete do
cesty další překážky. Navíc má člověk
v hlavě automaticky nastaveno, že drží die-

tu, což vnímá negativně. A často to dělá
kvůli někomu jinému, nikoli kvůli sobě,
a tak po čtrnácti dnech bývá s dietou konec. Pokud se do diety a zdravého stravování chcete přesto po Vánocích pustit,
zvolte pozvolnou cestu. Vyhněte se drastickým skokům a škrtům v jídelníčku. Je
také dobré nebýt na tento nelehký úkol
sám a mít při sobě svého, řekněme, mentora, který o dietách a zdravém stravování
něco ví a poradí, popřípadě dodá motivaci
v krizových momentech. Zajít do fitcentra, kde si necháme udělat jednorázově jídelníček na míru, opravdu nestačí.
Martin Škába
výživový poradce

Když přestat s alkoholem,
tak raději hned než postupně
Ještě lepší, než dát si
novoroční předsevzetí nepít alkohol, by
byl střízlivý už silvestr. Pokud jste si ale závazek nepít opravdu
dali, je lepší přestat
pít najednou. I malá
dávka alkoholu zhoršuje sebeovládání –
zvláště u těch, kdo jsou závislí. Naprostá
střízlivost je pro ně mnohem snazší a bezpečnější. Při odvykacím stavu je třeba vyhledat lékaře. Sebeovládání snižuje i kocovina, takže říct si, že na silvestra se opiji naposledy a pak přestanu, je rizikové. Nejlepší je střízlivost – v prosinci, lednu, únoru
i v dalších měsících. Střízlivosti zdar!
Karel Nešpor
primář oddělení léčby závislosti
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Mobil jako droga moderní doby
Patříte mezi ty, kteří pod
stromečkem našli mezi
dárky mobilní telefon?
Potom byste měli zbystřit.
Nadšení z „chytrého
kamaráda“ může totiž
přerůst v závislost.
Říká se jí nomofobie.
„Mobily plíživě mění naše
chování,“ varuje odborník.

Nomofobie
Jaké jsou příznaky, že máte problém
se závislostí na mobilu?
■ Nervozita, pokud nemáte, byť jen
nakrátko, telefon při ruce.
■ Neustálé kontrolování, zda jste
neobdrželi zprávu.
■ Máte nutkání okamžitě reagovat
na každičkou zprávu a automaticky
vyčkáváte stejně rychlou reakci.
■ Panika při zapomenutí nabíječky
na telefon.
■ Nervozita v místech bez signálu
hraničící s úzkostí.
■ Vaši blízcí si stále častěji stěžují na to,
že neustále sledujete displej mobilu.
■ Volné chvíle vyplňujete hraním si s
telefonem – hry, psaní bezúčelných
zpráv, hovory z nudy…

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Známe to asi všichni. Sedíte v hospodě nebo doma v obýváku ve společnosti
svých blízkých, přesto je okolo stolu ticho
jako v hrobě. Všichni totiž zrovna raději
komunikují přes mobil. V kyberprostoru.
A ač to může působit jako banální situace,
ve skutečnosti se stále více lidí stává na
svém „chytrém telefonu“ doopravdy závislými. A to do té míry, že mnohé příznaky
jsou srovnatelné s emocemi člověka závislého třeba na výherních automatech.
Podle klinického psychologa a psychoterapeuta Tomáše Holcnera je asi největším
kamenem úrazu závislosti na mobilním telefonu fakt, že narušuje mezilidské vztahy.
A dokonce přispívá k vzájemnému odcizení. Závislý člověk totiž paradoxně pokulhává v tom, co by mobily měly usnadňovat –
tedy v komunikaci. „Dobře to ilustrují situace, kdy u stolu v restauraci vidíte dva či
více lidí, kteří se místo společné komunikace věnují svým mobilním telefonům,“ vysvětluje Holcner na již zmiňovaném příkladu. Na své blízké závislý jednoduše
nemá čas, nevěnuje jim potřebnou pozornost a komunikace s ním často připomíná hovory do zdi.
O tom, že na telefonu může vzniknout
závislost se vším všudy, Holcner nepochybuje. Zlehčování proto není namístě.
„Jedná se o podobný proces jako u závislosti na hracích automatech nebo počítačových hrách. Když při používání
telefonu zjistíme informace, které potřebujeme vědět, když nám někdo
volá nebo píše, má to za následek zvýšení
hladiny dopaminu, který se pojí se štěstím.
To nás nutí opakovaně používat mobilní
telefon,“ říká.

Varovný signál? Nutkavost
Závislost na věci, kterou přirozeně dennodenně používáme, může být někdy obtížné odhalit. Na rozdíl od alkoholu nebo hazardu používání telefonu totiž patří k soukromým i pracovním aktivitám. Telefon
nelze tak snadno zahodit a skoncovat
s ním. Kdy je tedy namístě zpozornět?
Jedním ze symptomů počínajícího problému je nutkavé používání telefonu bez
reálného důvodu. „První, co udělá člověk
ohrožený závislostí, je, že zapne po probu-

ILUSTRAČNÍ FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

zení mobilní telefon. Kontrola telefonu
před usnutím je pak to poslední v daném
dni. To se děje s železnou pravidelností,
přestože dotyčný člověk nečeká žádnou důležitou zprávu. V průběhu dne opakovaně,
často i několikrát za hodinu, sleduje zprávy, e-maily, dění na sociální síti a tak
dále,“ vypočítává Holcner s tím, že bez mobilního telefonu či signálu se dotyčný cítí
nesvůj, případně pociťuje napětí a úzkost.
Jako u každé závislosti, i zde je prvním krokem správným směrem uvědomění si,
že po mobilu člo-

věk sahá častěji, než je běžné a potřebné.
„Už tato skutečnost může mít pozitivní
vliv na naše chování. Dalším krokem, který by měl následovat, je udělat si představu, kolik času s mobilním telefonem v ruce
strávíme. Kdy je nezbytné a smysluplné ho
používat a kdy je tomu naopak. Určitě je
také užitečné stanovit si čas, kdy nebudeme mobilní telefon používat vůbec,“ radí.
INZERCE

Profesor James A. Roberts identifikoval
šest příznaků závislosti na mobilním
telefonu – salience (míra důležitosti),
euforie (změny nálady), tolerance
(potřeba více aktivity než dříve), syndrom
odnětí (abstinenční příznaky), konflikt
(potíže ve vztazích), relaps (návrat k
původním vzorcům chování po období
abstinence). Jsou to obdobné typy reakcí
a chování jako u drogově závislých.
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Askeze na Bali i nový
domov v Nepálu
Foto: archiv MAFRA, Herminapress, Facebook

Nepál, Indie, Bali… Do nezvyklých destinací cestuje
stále více známých Čechů. Pak se chlubí, zachraňují
svět a občas bývají pro smích. Kdo si jen dělá
výstřední reklamu a kdo to s východními ﬁlozoﬁemi,
poznáváním sebe sama a dobrodružstvím myslí
vážně? Glosuje Barbora Koukalová, editorka
společenského serveru Expres.cz.
DOROTA NVOTOVÁ –

život pod Mount Everestem

Barbora Koukalová: „Dcera
slovenské herečky Anny
Šiškové je tak trochu šílená,
protože ve svých 34 letech má třetího manžela,
a tak trochu Nepálka, která už asi zapomněla,
odkud je. U Doroty to není žádný rozmar a ani snaha na sebe upozornit,
stáhla se z veřejného života a přijala vše, co obyčejný život pod Mount
Everestem provází. V Nepálu podniká v cestovním ruchu, zavlažuje rýžové
pole, našla tam svoje spřízněné duše a rodinu. Někdo se narodí se
špatným pohlavím a Nvotová se jednoduše narodila se špatným
občanstvím.“

JANA PAULOVÁ – indický

spasitelský komplex

Barbora Koukalová: „Herečka
během své návštěvy Indie prožila
spasitelský komplex při střetu
s tamní chudobou, kvůli tomu se
angažovala ve výstavbě místní školy
a chtěla adoptovat sirotka.
Navíc cítí k Indii rodinné vazby,
její dcera se tam odstěhovala
s manželem, který má
maminku Indku. Sama
Paulová o stěhování do Indie
také uvažovala, možná by to
brala jako nový začátek života
po šedesátce a nejspíš to ani
nemá nic společného s Indií. Kdyby
se jí dcera provdala do Arménie,
stejný proces by si odbyla i tam.

TOMÁŠ
KLUS –
MATĚJ HOMOLA – do Indie
jako do Chorvatska

DANIEL LANDA – 40 dní askeze na Bali
Barbora Koukalová: „Žito 44 nedělá kejkle jenom
v Česku, před nedávnem odjel na odlehlé místo
ostrova Bali, kde přemýšlel o smyslu bytí. Co tam
přesně dělal, není známo, ale po návratu vydal knihu
se svými úvahami a tvrdil, že na Bali žil asketickým
životem. Představuji si to stejně ironicky asi jako když
se místní opilec stane šerifem, Bali je totiž dovolenkový
ráj nabízející hromady civilizační zábavy. Kdyby chtěl
být za pravého rozjímače, měl se vydat do klášterů
Meteora, tam by teprve poznal, co to je ‚být mimo’.“

Barbora Koukalová: „Pro Matěje je
pravidelné cestování do nejlidnatější
země světa povinnou dávkou drogy. O Indii často mluví, všichni o jeho lásce víme, ale
dobré je, že s tím druhé neotravuje, zejména
ne s duchovnem. Uspokojují ho jeho zážitky, ať
ty otřesné s okradením, nebo ty lyrické během
rozjímání, ale nikomu návštěvu země nevnucuje. I proto je sám o sobě inspirací. V Indii jsem
nikdy nebyla a o její
návštěvě přemýšlím
už jen proto, jak
ji Homola v Česku
nenásilně propaguje. Indický konzulát
by mu měl líbat ruce
a platit výlohy.“

s Buddhou je
to víc cool

Barbora
Koukalová:
„Zatímco
u Homoly
nemám problém
věřit, že jeho Indie zejména vnitřně
obohacuje, u Kluse tato cesta
za seberozvojem působí spíše ve stylu
‚Když vy všichni, tak já taky, a navíc je
tam Buddha, kasty a žebráci’. Jezdit
do asijských zemí za buddhismem
a objevovat nuzotu je totiž cool a vypadá
to hrozně uvědoměle. Že by ho Indie ale
nějak postavila na zem se říct nedá, čtyři
roky po cestě do ní jsou jeho projevy čím
dál víc zmatenější a Klus ulétl někam
mimo tento vesmír. Možná by ho měl
Homola příště zabalit s sebou do krosny.“

PETR VÁGNER – tréninkový dril thajského boxu v Thajsku
Barbora Koukalová: „Thajsko bývalo dřív luxusní destinací pro horních
deset tisíc, dneska se tam jezdí stejně jako do Egypta. Tato cesta nebyla
tedy objevováním sebe sama v pravém smyslu, ale prostě byly letenky
za dobrou cenu, Vágner viděl krásné moře, ochutnal larvy a cvrčky a cvičil. Stejně tak až za pět let bude trendem jezdit do Ugandy, bude český
šoubyznys jezdit do Ugandy.“
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Ski z Kristianie
svištěly po
Koňském trhu
Před 130 lety nadšenci
v českých zemích poprvé
vyzkoušeli lyže. Stalo se
tak přímo na Václavském
náměstí v Praze.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Koncem 19. století psaly noviny
po celé Evropě o norském lyžaři, který
brázdí na dřevěných prkénkách Grónsko. Nebyli by to Češi, aby skandinávskou novinku hned nevyzkoušeli. První
lyže se objevily 5. ledna 1887 na Václavském náměstí v Praze. Měřily hodně
přes dva metry a říkalo se jim „ski“.
Dva páry dosud neznámého sportovního náčiní ten den přivezla pošta dvěma synům obchodníka Rösslera z Jindřišské ulice, kteří si je několik týdnů
předtím objednali v Norsku. Rakouští
celníci museli lyže proclít. Jelikož je neznali, zařadili je do kategorie „Holzwaare gemeine, nicht lackierte“ (dřevo prosté, nelakované – překlad). Bratři Josef
a Karel Rösslerovi šli nové „ski“ vyzkoušet na dvorek, když se zešeřilo, vy-

razili na nejbližší kopec. Tím byl Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Lyže
si nazuli nahoře u rozestavěného muzea
a sjeli až dolů, tím se do dějin zapsali
jako první lyžaři v českých zemích.
Josef Rössler (na malém snímku) si
dal ještě ten rok přídomek Ořovský a založil v Praze první lyžařský spolek v Evropě mimo Skandinávii s názvem Ski
klub Praha. „Roku 1887 byl jsem 18letým sportsmanem – rychlobruslařem.
V tomto věku smysl pro sport a dobrodružství nabádal mne čísti i všímati si literatury i vyobrazení oboru rychlobruslařského. A tak jsem si dopsal
v zimě 1886–87 různým firmám
do Kristianie (nynější Oslo,
pozn. red.) a Stockholmu o nabídky sportovních výstrojí. K
mému překvapení skandinávská
firma Heyde&Gustavson poslala
mi vedle cen a vyobrazení bruslí závodních též ceny a vyobrazení lyží. A
tak byly objednány nejen závodní brusle,
ale prvé dva páry lyží,“ popsal Rössler.

První svaz lyžařů na světě
K masivnímu rozvoji lyžování ale došlo
později v Krkonoších. Dodnes zde najdeme zápisy v kronikách, že první pokusy s rychlými prkénky tu byly už pár
let před Rösslerem-Ořovským, ale míst-

Lyžování si rychle získávalo oblibu. Svědčí o tom i zimní výprava z března 1898.
FOTO | KRKONOŠSKÉ MUZEUM
ní nadšenci první ski
klub nezaložili. Lidé
si postupně ski oblíbili. Novinka dorazila i na Slovensko, kde
ovšem dlouhé norské
lyže nebylo na prudkých tatranských svazích lehké ovládat a tak se
při jejich výrobě inspirovali Slováci
v Alpách a lyže zkrátili.
S počátkem lyžování se také pojí jméno hraběte Jana Harracha, správce jilemnického panství. V Krkonoších se věnoval zejména těžbě dřeva. Hraběte v roce
1892 na světové výstavě v Oslu v oddělení sportu napadlo, že „ski“ by mohly
jeho lesním dělníkům usnadnit pohyb v

horských porostech. V Norsku si objednal pár jasanových lyží, druhý bukový
si nechal dovézt z Vídně. Podle těchto
vzorů se začali činit koláři a stolaři z Krkonoš.
Sport se rozšířil a první lyžařské závody na sebe nenechaly dlouho čekat,
v Čechách se uskutečnily v roce 1893
v Kozinci u Jilemnice, na Moravě pak
v Lukově u Holešova.
Už o tři roky později se v pražské
Stromovce uskutečnil první závod
o mistrovství Království českého a roku
1903 byl založen nejstarší lyžařský
svaz na světě. Jmenoval se Svaz lyžařů
v Království českém a vychází z něj
i dnešní Svaz lyžařů ČR.

Hejno kačenek plave v oceánech už 25 let
ČR | Kachnička do vany je fenomén.
Žlutou hračku koupíte za 50 korun
a znají ji děti z celého světa. Poslední
čtvrtstoletí však zajímá i vědce z oboru
oceánografie. Kvůli kuriózní nehodě
z 10. ledna 1992, kdy z nákladní lodi při
bouři vypadl čínský kontejner s plastovými zvířátky. Tehdy se na dlouhou
pouť vydalo 29 tisíc kachniček, červených bobrů, zelených žab a modrých
želv. Už čtvrtstoletí společně zažívají
neuvěřitelná dobrodružství.
Plastové hračky se dostaly na svobodu uprostřed Tichého oceánu nedaleko
Havajských ostrovů. Když se hejno zformovalo, oceánské proudy ho rozdělily
na tři skupiny. Ta největší plula ke břeINZERCE

Při kuriózní nehodě vypadl z lodi
čínský kontejner se zvířátky.

hům Austrálie a Indonésie, další směřovala k jižní Americe, největší dobrodružství čekalo skupinu třetí.
Tisíce zvířátek obeplulo Severní
Ameriku a ve vodách Severního ledového oceánu zamrzlo v ledu. Žlutě zbarveného ledovce si všimli vědci a začali
jeho pohyb monitorovat. Hračky tak pomohly určit polohu ledových ker i pohyb oceánských proudů. Uvězněné kačenky s několika želvami přečkaly v
ledu téměř osm let.
Když je ledové sevření pustilo, zamířila zvířátka, stále v ledových krách,
směrem k Islandu. Skupina šťastně proplula místem, kde ztroskotal Titanic, a
když se u břehů Islandu kry rozpustily,

kačenky byly opět na svobodě. To už se
psal rok 2000. Některým se zalíbilo u
břehů USA nedaleko New Yorku, další
se vydaly přes Atlantik. Ke břehům Evropy dopluly v letech 2003 až 2007.
Dnes, 25 let od zrodu legendárního
hejna, se na hladině světových moří
vznáší už jen pár kusů. Většinu plastikové populace zničila slaná voda. Žluté kačenky a červení bobři mají dávno kvůli
soli a slunci barvu bílou, naopak modré
želvy a zelené žáby si zbarvení zachovaly. Zvířátka se také stala terčem lovců –
sběratelů, kteří jich už mnoho vylovili,
lákala je tučná odměna, na internetu se
ty nejstarší exempláře prodávají i za tisíc dolarů za kus.
(jos)
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Kolik stojí zlaté české ručičky?

Co kraj, to odlišná cena za služby řemeslníků. Díky speciálním webům zjistíte, která nabídka je pro vás ta nej
KRAJ

ELEKTRIKÁŘI

MALÍŘI,
NATĚRAČI

OBKLADAČI

TRUHLÁŘI

PLYN, VODA,
TOPENÍ

TESAŘI

ZEDNÍCI

Jihočeský

225 Kč

250 Kč

200 Kč

250 Kč

350 Kč

200 Kč

290 Kč

Jihomoravský

360 Kč

220 Kč

190 Kč

200 Kč

230 Kč

250 Kč

190 Kč

Karlovarský

260 Kč

200 Kč

180 Kč

230 Kč

290 Kč

200 Kč

200 Kč

Královéhradecký

280 Kč

205 Kč

190 Kč

240 Kč

300 Kč

190 Kč

185 Kč

Liberecký

280 Kč

190 Kč

250 Kč

180 Kč

350 Kč

210 Kč

210 Kč

Moravskoslezský

300 Kč

160 Kč

200 Kč

260 Kč

260 Kč

250 Kč

250 Kč

Olomoucký

270 Kč

185 Kč

195 Kč

210 Kč

200 Kč

160 Kč

190 Kč

Pardubický

290 Kč

210 Kč

200 Kč

300 Kč

280 Kč

230 Kč

180 Kč

Plzeňský

240 Kč

190 Kč

180 Kč

230 Kč

300 Kč

200 Kč

210 Kč

Praha a okolí

330 Kč

200 Kč

225 Kč

300 Kč

245 Kč

220 Kč

200 Kč

Středočeský

345 Kč

185 Kč

220 Kč

275 Kč

350 Kč

150 Kč

200 Kč

Ústecký

230 Kč

200 Kč

190 Kč

250 Kč

270 Kč

175 Kč

190 Kč

Vysočina

315 Kč

210 Kč

185 Kč

200 Kč

230 Kč

205 Kč

185 Kč

Zlínský

245 Kč

195 Kč

210 Kč

220 Kč

200 Kč

190 Kč

230 Kč

ČR | Vymalovat, vyměnit lustr nebo vyčistit odpad. Některé práce doma či na chalupě zvládne téměř každý sám. Jsou ale úkony, na které je lepší pozvat si profesionálního řemeslníka. Jeho cena se přitom často
liší kraj od kraje. A někdy i výrazně.
„Nejdražší elektrikáři jsou na jižní Moravě, kde se průměrná cena za hodinu práce pohybuje kolem 360 korunách. Naopak
v jižních Čechách stojí hodina elektrikáře
průměrně 225 korun,“ říká Michal Finta,
vedoucí portálu AAApoptávka.cz, který
získal údaje od 1500 firem po celém Česku a z jejich odpovědí pak sestavil průměrné ceny jednotlivých profesí. Zcela opačná situace je u opravářů topení, vody či plynu. Ti jsou nejdražší v Jihočeském kraji,
kde si za hodinu vezmou asi 350 korun,
kdežto v kraji Jihomoravském 230 korun.
Jak je možné, že se ceny takto liší?
„Rozhoduje to, zda v průzkumu odpovídala společnost nebo osoba samostatně výdě-

KRÁTCE
Čtenáři serveru iDNES.cz
pomohli nemocným dětem
ČR | Více než tisíc čtenářů zpravodajského
serveru iDNES.cz přispělo do vánoční sbírky na pomoc sedmiletému Nicolasovi
a 17leté Juditě. Vybrat se podařilo přes
730 tisíc korun. Díky těmto penězům bude
Nicolasovi, který se narodil s dětskou
mozkovou obrnou, moci pomáhat osobní
asistentka. Dary čtenářů zlepší život také
paní Janě, mamince Judity. Dívka je tělesně nemohoucí i mentálně retardovaná. Vánoční sbírku pořádala redakce iDNES.cz
spolu s Nadací Agrofert a Kontem Bariéry. Pokud byste ještě rádi pomohli, pošlete peníze kdykoliv na účet 17111444/5500,
pro Nikyho uveďte variabilní symbol
1212, pro Juditu 1313.
(re)

lečně činná. Společnosti jsou
dražší vzhledem k vyšším
nákladům, třeba na zaměstnance nebo provoz
poboček v jiných městech,
než mají sídlo,“ vysvětluje
Finta.
Ovšem jen příznivá
cena řemeslníka spokojenost zákazníka nezaručí. Neméně důležitá je
samozřejmě i kvalita
odvedené
práce.
K tomu slouží právě
portály jako AAApoptávka, Nejřemeslníci
a další, které desítky tisíc firem i soukromníků sdružují. Postup
výběru řemeslníka je
pak následující:
„Zdarma si v krát-

kém formuláři zadáte, jakou práci chcete
od řemeslníka odvést. Do poptávky je nutné uvést co nejvíce informací jako rozsah
práce, požadavky na materiál, rozměry/počty/množství. Dobré je přidat fotografie,
stavební plány a podobně. Vaše poptávka
bude následně rozeslána na nejvhodnější firmy, které se daným oborem zabývají a díky informacím budou schopné zaslat
obratem nabídky ušité na
míru,“ popisuje Finta.
„Určitě je dobré oslovit
více řemeslníků se stejnou poptávkou a nechat
si udělat nabídky. Když si konkrétního řemeslníka vyberete,
ještě si na webu prověřte jeho
hodnocení od ostatních lidí,“
dodává.
Kamenem úrazu bývá odhadovaná cena. „Nejlepším řešením je

Data z průzkumu AAApoptávka.cz
■ Zaregistrováno je zde přes 250 000
firem ze všech možných oborů činností,
do průzkumu se z nich zapojilo 1500.
■ 47 % z registrovaných dodavatelů na
portále AAApoptávka.cz podniká více
než 20 let.
■ 55 % firem odpovědělo, že na realizaci
zakázky si zákazník počká 1 až 2 týdny.

uvést výši rozpočtu, který jste si za práci
stanovili. Cena by se měla pohybovat v nějakém celorepublikovém průměru,“ radí.
„Pokud se vám zdá vysoká, měl by řemeslník upřesnit, co všechno práce obsahuje.
Někdo totiž může mít nižší cenu za hodinu
práce, ale udělá pouze základní úkon. Jiný
má hodinu práce dražší, ale řemeslníci udělají zakázku na klíč, to znamená třeba
i včetně závěrečného úklidu,“ uzavírá Michal Finta.
(jos)

„Na Lyru jsme utekli z vojny“
HUDEBNÍ KALENDÁŘ |
Slovenská skupina Elán
se proslavila prakticky
přes noc. V roce 1980
totiž vybojovala s písničkou Kaskadér stříbrné místo na Bratislavské lyře. „Tehdy existovaly jen dva televizní
programy. Soutěž tak
sledovalo skoro celé
Československo,“ vzpomínal autor hudby Vašo
Patejdl na rádiu Český Impuls AM 981. Po úspěchu ale přišlo rychlé vystřízlivění. „My jsme byli v té době na vojně a
na Lyře jsme byli, dá se říct, na černo. Do Bratislavy jsme

jeli na opušťák. Za to, že jsme na Lyře vystoupili v civilu,
jsme po návratu dostali pořádného ‚sprďáka‘,“ prozradil
Vašo Patejdl.
Bol to kaskadér, kaskadér,
skočil do čiernych dvier.
Krátko žil, krátko žil,
kto mu kvet do rúk vloží...
(Hudba: Ľuboš Zeman, text: Vašo Patejdl)
Jak vznikala písnička skupiny Hop trop Nehrálo se o ceny?
To prozradí Jaroslav Samson Lenk příští středu v 11:30 na
rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. ledna 2017

ČT1
6.00

Útěk ze seriálu 7.25 Kalif čápem 7.55
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert 9.55 Všechnopárty
10.50 Hříchy pro pátera Knoxe (1/10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Po stopách hvězd
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O zakleté princezně
13.50 Jak vyženit z pekla štěstí
14.45 Přítelkyně pana ministra
16.10 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.45
8.10
8.30
8.50
10.50
12.35
14.50
16.00
17.50
19.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (7)
Myšák Stuart Little (6)
Show Toma a Jerryho (14)
Lví hlídka (19)
Krok za krokem VI (4)
Jack
Komediální drama (USA, 1996)
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Zápisník jedné lásky
Výměna manželek
Zatímco jsi spal
Kráska a Zvíře
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

6.50
7.15
8.15
9.20
10.20
11.35
13.30
15.30
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

X-Men (5)
Nexo Knights
Autosalon
M.A.S.H (50, 51)
Přístav II (1)
Inga Lindströmová: Osudová
výměna
Romantický film (N, 2015)
Zmatky jedné matky 2: Kmotřička
Romantický film (N, 2015)
Siska VI (17)
Komisař Rex (11)
Ano, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.50 Něžní zmatkáři 1 7.15 Jak Honza ke štěstí přišel 8.20 Mentalista III (10) 9.05 Mentalista III (11)
9.55 Ohnivá sedla 12.00 Láska ke hvězdám (9, 10)
13.30 Jak ukrást Dagmaru 14.55 Divočina 16.15
Zachraňte Willyho, dobrodružný film (USA/Fr.,
1993) 18.10 Pozdravy ze spermabanky, komedie
(USA, 2013) 20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk, historické drama (VB/Fr./USA/N, 2007) 22.00 Číslo
23, thriller (USA, 2007) 23.40 Horší než smrt,
komedie (N/USA/VB, 2007)

DRAMA

Prima cool
7.40 Autosalon 8.30 Souboj bijáků (1) 9.20 V utajení V (3) 10.10 Hrdinové: Znovuzrození (6) 11.00
Top Gear XIX 12.00 Applikace 12.30 Re-play 13.00
Pevnost Boyard (3) 15.00 Simpsonovi XIV (20-22)
16.15 Simpsonovi XV (1) 16.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (23) 17.35 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VII (24) 18.20 Simpsonovi XV (2) 18.45
Simpsonovi XV (3) 19.10 Simpsonovi XV (4) 19.35
Simpsonovi XV (5) 20.00 Armagedon v Los Angeles, katastrofický film (USA, 2014) 22.00 Hitman,
thriller (USA/Fr., 2007) 23.45 Re-play 0.15 Applikace 0.45 FREEzone 1.10 Pevnost Boyard (3) 2.55
Hrdinové: Znovuzrození (6) 3.35 V utajení V (3)

Prima Max

20.00 Vladimír Menšík - 75
21.45 Hrbáč
Dobrodružné drama (It./N/Fr.,
1997). Hrají D. Auteuil, F. Lucchini,
M. Gillainová, P. Noiret, V. Perez
a další. Režie P. de Broca
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Komisař Montalbano
Úsměv Angeliky. Krimiseriál
(It., 2013). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta, A. Russo,
L. Pernedová a další. Režie
A. Sironi
1.45 DoktorKA
2.35 Bolkoviny
3.30 Banánové rybičky
4.05 Svět rekordů a kuriozit - speciál
5.00 Kde bydlely princezny

SÉRUM PRAVDY

20.20 John Carter: Mezi dvěma světy
Fantasy film (USA, 2012). Hrají
T. Kitsch, M. Strong, W. Dafoe,
L. Collinsová, S. Mortonová.
Režie A. Stanton
22.35 Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013). Hrají
R. De Niro, S. Stallone, K. Basingerová, A. Arkin, K. Hart
0.40 Armáda jednoho
Akční film (USA, 2009). Hrají
C. Gooding ml., J. K. Simmons,
C. Williams III., J. DeSantisová,
J. Terry. Režie J. Carter
2.10 Zápisník jedné lásky
Romantické drama (USA, 2004).
Hrají R. McAdamsová, R. Gosling,
G. Rowlandsová, J. Garner a další
4.25 Výměna manželek

20.15 Bezpečný přístav
Drama (USA, 2013). Hrají
C. Smuldersová, D. Lyons,
J. Duhamel a další
22.30 Gamer
Sci-fi film (USA, 2009). Hrají
G. Butler, A. Vallettaová,
M. C. Hall a další
0.15 National Lampoon: Zvěřinec
Komedie (USA, 1978). Hrají
J. Belushi, T. Matheson,
J. Vernon, T. Hulce, K. Allenová
2.15 Siska VI (17)
Zemři pro mé štěstí. Krimiseriál
(N, 2006). Hrají W. M. Bauer,
W. Schnitzer, T. Nath a další
3.15 Komisař Rex (11)
Smrtící medvídci. Krimiseriál
(N/Rak., 1993)

8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.45 Nexo Knights
10.10 X-Men (5) 10.35 Vítejte v novém těle VI (3)
11.25 To je vražda, napsala XII (7) 12.20 Spravedlnost v krvi VI (7) 13.10 S Italem v kuchyni 13.50 To
je vražda, napsala XII (8) 14.40 Spravedlnost v krvi
VI (8), krimiseriál (USA, 2015) 15.30 Červená řeka,
western (USA, 1948) 18.00 S Italem v kuchyni
18.40 Vítejte v novém těle VI (4) 19.30 Teď vaří šéf!
20.15 Hawaii 5-0 VI (11), krimiseriál (USA, 2015)
21.05 Hawaii 5-0 VI (12), krimiseriál (USA, 2015)
21.55 Sejměte Cartera!, akční thriller (USA, 2000)
23.50 Dobrá manželka VI (21), seriál (USA, 2014)
0.40 Požírač kostí, sci-fi horor (USA, 2007)

Fanda
8.10 Florbal 9.50 Premiership Rugby 11.25 Truck
Racing magazin 2016 (11) 11.40 Element 16/17 11.50
Pod kupolí II (6) 12.40 Mistři aukcí III (4, 5) 13.45
Walker, Texas Ranger IV (24, 25) 15.35 Walker,
Texas Ranger IV; V 17.10 Pod kupolí II (7) 17.55 Mistři aukcí III (6, 7) 18.45 Walker, Texas Ranger V (2, 3)
20.20 Kriminálka Miami V (17, 18) 21.50 Mistři aukcí
III (8, 9) 22.40 Pod kupolí II (8) 23.25 Kriminálka
Miami V (15) 0.10 Kriminálka Miami V (16) 0.50
Kriminálka Miami V (17)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 155

neděle 8. ledna 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Přítelkyně
pana ministra. Veselohra (ČR, 1940)
7.50 Úsměvy Jaroslava Ježka 8.30
Až já budu velká. Drama (ČR, 1981)
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Život na
zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Pravda a lež
Pohádka (ČR, 1992)
14.20 Jak chutná láska
Pohádka (ČR, 2002)
15.30 Příběhy slavných... M. Štěpánek
16.25 Sňatky z rozumu (1/5)
18.00 Tříkrálový koncert 2017
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lída Baarová
Drama (ČR, 2016)
21.50 168 hodin
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Pátek čtrnáctého
0.00 Místo činu - Schimanski
1.40 Bolkoviny
2.30 Svět rekordů a kuriozit - speciál

NOVA
6.20
6.45
7.10
7.35
7.55
8.20
8.40
9.00
10.10
11.20
13.10
14.55
17.20
19.30
20.20
22.05
22.35
0.55

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (8)
Myšák Stuart Little (7)
Show Toma a Jerryho (15)
Lví hlídka (20)
Krok za krokem VI (5)
O statečném krejčíkovi
Pohádka (N, 2008)
První krok (11)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Láska na inzerát
Komedie (USA, 2005)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)
Šťastný Nový rok
Romantický film (USA, 2011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Román pro ženy
Komedie (ČR, 2005)
Střepiny
Uprchlík
Akční film (USA, 1993)
Hokejový zázrak
Drama (USA, 2004)

Prima
7.05
7.25
8.25
9.25
10.00
11.00
11.45
12.25
13.10
13.50
15.50
17.10
18.05
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.30
23.15
1.05
2.05

X-Men (6)
Nexo Knights
M.A.S.H (51, 52)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (10)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru XI
Midsomer Life. Krimiseriál
(VB, 2008)
Siska VI (18)
Zamilovaná advokátka. Krimiseriál (N, 2006)
Komisař Rex (12)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Památkáři
Dobrodružný film (USA, 2014)
Očima Josefa Klímy
Turnaj zabijáků
Akční film (VB, 2009)
Tři mušketýři (1)
Největší tankové bitvy (10)

Nova Cinema
5.10 Ohnivá sedla 6.40 Jack 8.30 Zápisník jedné
lásky 11.00 Taková normální rodinka 12.45 Divočina
14.10 Královna Alžběta: Zlatý věk 16.05 Lovci zločinců (19, 20) 17.45 John Carter: Mezi dvěma světy,
fantasy film (USA, 2012) 20.00 Veronica Marsová,
krimifilm (USA, 2014) 21.50 Loď duchů, horor
(USA, 2002) 23.30 Číslo 23, thriller (USA, 2007)

Prima cool
7.30 Autosalon 8.20 Souboj bijáků (2) 9.10 Applikace 9.40 Re-play 10.10 V utajení V (4) 11.00 Hrdinové: Znovuzrození (7) 11.50 Top Gear XIX 13.00
Pevnost Boyard (4) 14.55 Simpsonovi XV (2-5)
16.35 Armagedon v Los Angeles 18.20 Simpsonovi XV (6-9) 20.00 Loch Ness 22.00 Živí mrtví
VI (12) 22.55 Těžká dřina 23.25 Autosalon 0.25 Živí
mrtví VI (12)

Prima Max
10.05 Nexo Knights 10.30 X-Men (6) 10.55 Vítejte
v novém těle VI (4) 11.45 To je vražda, napsala XII
(8) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (8) 13.30 S Italem
v kuchyni 14.10 To je vražda, napsala XII (9) 15.00
Spravedlnost v krvi VI (9) 15.45 Bezpečný přístav
18.00 S Italem v kuchyni 18.40 Vítejte v novém těle
VI (5) 19.35 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Na první
pohled 22.40 Gamer 0.30 Dobrá manželka VI (22)

pondělí 9. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 A ještě jednou Sešlost
10.00 168 hodin 10.35 Četníci
z Luhačovic: Pytláci

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Milostné dopisy
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
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 Svět pod hlavou (2/10)
20.55 Trpaslík (2/6)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy kriminalistiky
22.50 Kriminalista
23.50 Bolkoviny
0.45 AZ-kvíz
1.10 Kalendárium

5.55
8.30
8.50
9.40
10.35
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
22.20
23.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3160)
Koření
Střepiny
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (20)
Krok za krokem VI (6)
Ordinace v růžové zahradě (66)
Mentalista III (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (21)
Co na to Češi
Ulice (3161)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Neznámý
Koprodukční film
(USA/VB/N/Fr., 2011)
Stalker (12)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (4)

Prima
6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.35
23.25
0.15
2.05

X-Men (7)
Nexo Knights
M.A.S.H (52, 53)
Castle na zabití II (1)
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska VII (1)
Stín ženy. Krimiseriál (N, 2006)
Komisař Rex (13)
Castle na zabití II (2)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (71)
Velký podvod. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Pekelná kuchyně XI (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Siska VII (1)

Nova Cinema
5.05 Láska na inzerát 6.35 O statečném krejčíkovi
7.40 Hon za svobodou 9.30 Královna Alžběta:
Zlatý věk 11.50 Hokejový zázrak 14.40 Zatímco jsi
spal 16.30 Veronica Marsová 18.25 Kráska a Zvíře
20.00 Ohňostroj marnosti, komediální drama
(USA, 1990) 22.20 Texaský masakr motorovou
pilou: Počátek 0.00 Světová invaze

Prima cool
9.35 Hvězdná brána II (7) 10.30 Kráska a zvíře III (6)
11.20 Hawaii 5-0 V (7) 12.15 Top Gear XIX 13.15
Simpsonovi XV (6-9) 15.00 Applikace 15.30 Re-play 16.00 Futurama (10) 16.30 Hvězdná brána II
(8) 17.20 Top Gear XIX 18.30 Simpsonovi XV (10-13)
20.15 Grimm V (6) 21.15 Teorie velkého třesku VIII
(3) 21.40 Teorie velkého třesku VIII (4) 22.05 Vikingové (7) 22.55 Mistr popravčí (7) 0.10 Grimm V (6)

Prima Max
9.50 Nexo Knights 10.15 X-Men (7) 10.40 Vítejte
v novém těle VI (5) 11.40 To je vražda, napsala XII
(9) 12.35 Spravedlnost v krvi VI (9) 13.25 S Italem
v kuchyni 14.05 To je vražda, napsala XII (10) 15.00
Spravedlnost v krvi VI (10) 15.50 Loch Ness 17.50
S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (6)
19.25 Jste to, co jíte 20.15 Fotr na inzerát 22.00
Něco jako komedie 0.00 Na první pohled

úterý 10. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.45 Silvestrovský koktejl
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Kredenc
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dobrodružství kriminalistiky
20.55 Hercule Poirot
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Motiv IV
23.25 Místo činu - Schimanski
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 13. komnata Jana Nedvěda

5.55
8.30
9.10
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.30
22.30
23.15
0.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3161)
To nevymyslíš
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (21)
Krok za krokem VI (7)
Ordinace v růžové zahradě (67)
Mentalista III (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (22)
Co na to Češi
Ulice (3162)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(701)
Víkend
Stalker (13)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XVI (5)
Mentalista III (14, 15)

Prima
6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
23.05
23.55
0.45
2.35
3.35

X-Men (8)
Nexo Knights
M.A.S.H (53, 54)
Castle na zabití II (2)
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Siska VII (2)
Komisař Rex (14)
Castle na zabití II (3)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Maigret a případ mrtvého muže
Krimifilm (VB, 2016)
TOP STAR magazín
Pekelná kuchyně XI (2)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Siska VII (2)
Komisař Rex (14)

Nova Cinema
5.25 Jack 7.15 Mentalista III (12, 13) 8.50 Zachraňte
Willyho 11.15 Veronica Marsová 13.25 Ohňostroj
marnosti 15.45 John Carter: Mezi dvěma světy, fantasy film (USA, 2012) 18.00 Šťastný Nový rok,
romantický film (USA, 2011) 20.00 Hurikán v ringu,
drama (USA, 1999) 22.50 Přeber si to znovu 0.30
Texaský masakr motorovou pilou: Počátek

Prima cool
9.40 Hvězdná brána II (8) 10.35 Kráska a zvíře III (7)
11.25 Hawaii 5-0 V (8) 12.15 Top Gear XIX 13.25 Simpsonovi XV (10-13) 15.15 Teorie velkého třesku VIII (3, 4)
16.05 Futurama (11) 16.30 Hvězdná brána II (9) 17.25
Top Gear XX 18.30 Simpsonovi XV (14-17) 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko II (1) 21.15
Teorie velkého třesku VIII (5, 6) 22.10 FREEzone
22.40 Partička 23.25 Grimm IV (15) 0.20 Partička

Prima Max
10.05 Nexo Knights 10.30 X-Men (8) 10.55 Vítejte
v novém těle VI (6) 11.45 To je vražda, napsala XII
(10) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (10) 13.30 S Italem v kuchyni 14.10 To je vražda, napsala XII (11)
15.05 Spravedlnost v krvi VI (11) 15.55 Fotr na inzerát 17.40 S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém
těle VI (7) 19.20 Jste to, co jíte 20.15 Zděšení 22.40
Nebezpečná síť 0.40 Něco jako komedie

středa 11. ledna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.50 Dobrodružství
kriminalistiky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Alimenty
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Přítelkyně z domu smutku (1/4)
23.10 Kriminalista
0.10 Legendy kriminalistiky
0.40 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.30
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.35
22.25
0.25
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3162)
Ordinace v růžové zahradě 2 (701)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (22)
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě (68)
Mentalista III (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa X (23)
Co na to Češi
Ulice (3163)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Námořní vyšetřovací služba XII
(18)
Hra s nevěrou
Thriller (USA, 2005)
Mentalista III (16, 17)
Dva a půl chlapa X (23)

6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

X-Men (9)
Nexo Knights
M.A.S.H (54, 55)
Castle na zabití II (3)
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (3)
Komisař Rex II (1)
Castle na zabití II (4)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (72)
Z víly bojovnice. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Pekelná kuchyně XI (3)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Siska VII (3)
Komisař Rex II (1)

5.50 Mentalista III (14, 15) 7.25 Lovci zločinců
(19, 20) 9.05 Zatímco jsi spal 11.20 Hurikán v ringu
14.15 Kráska a Zvíře 15.55 Zbraně pro San Sebastian 18.00 Neznámý 20.00 Noci v Rodanthe,
romantický film (USA/Austr., 2008) 21.50 Zevlovat
a prudit, komedie (USA, 2009) 23.20 Přeber si to
znovu, komedie (USA, 2002) 1.00 Hra s nevěrou

Prima cool
9.50 Hvězdná brána II (9) 10.45 Kráska a zvíře III (8)
11.35 Hawaii 5-0 V (9) 12.25 Top Gear speciál: James
May a lidové autíčko II (1) 13.25 Simpsonovi XV (14-17)
15.15 Teorie velkého třesku VIII (5, 6) 16.05 Futurama
(12) 16.30 Hvězdná brána II (10) 17.25 Top Gear XX
18.30 Simpsonovi XV (18-21) 20.15 Druhá šance (3)
21.15 Teorie velkého třesku VIII (7, 8) 22.05 Partička
22.50 Grimm IV (16) 23.45 Partička 0.30 Tyran II (8)

Prima Max
9.30 Nexo Knights 9.55 X-Men (9) 10.20 Vítejte
v novém těle VI (7) 11.15 To je vražda, napsala XII
(11) 12.10 Spravedlnost v krvi VI (11) 13.00 S Italem
v kuchyni 13.40 To je vražda, napsala XII (12) 14.35
Spravedlnost v krvi VI (12) 15.25 Zděšení 17.50
S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle VI (8)
19.30 Jste to, co jíte 20.15 Orlové práva 22.35 Velké
nesnáze v Malé Číně 0.30 Nebezpečná síť

čtvrtek 12. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.40 Pošta pro tebe
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Kytice
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller IV
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 Škoda lásky
21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Taggart
23.05 A ještě jednou Sešlost
0.00 AZ-kvíz
0.25 Objektiv
0.55 Toulavá kamera
1.30 Banánové rybičky

5.55
8.30
9.05
9.55
11.05
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
21.30
22.05
23.55
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3163)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (23)
Krok za krokem VI (9)
Ordinace v růžové zahradě (69)
Mentalista III (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa XI (1)
Co na to Češi
Ulice (3164)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(702)
Prásk!
Nico - víc než zákon
Akční film (USA/HG, 1988)
Mentalista III (18, 19)
Dva a půl chlapa XI (1)

Prima
6.10
6.40
7.55
9.25
10.20
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.00
23.50
1.30
2.30

X-Men (10)
Nexo Knights
M.A.S.H (55, 56)
Castle na zabití II (4)
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (4)
Buď zticha a zemři. Krimiseriál
(N, 2006).
Komisař Rex II (2)
Castle na zabití II (5)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015)
Pekelná kuchyně XI (4)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Siska VII (4)
Komisař Rex II (2)

Nova Cinema
5.15 Zbraně pro San Sebastian 7.10 Mentalista III (16)
7.55 Mentalista III (17) 8.45 Hurikán v ringu 11.45
Náhradníci 14.15 Noci v Rodanthe 16.00 Pozdravy ze
spermabanky, komedie (USA, 2013) 17.50 Jako vejce
vejci, komedie (USA, 1996) 20.00 Mrtvý bod (1, 2)
21.40 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999) 0.30
Nico - víc než zákon, akční film (USA/HG, 1988)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána II (10) 10.50 Kráska a zvíře III
(9) 11.40 Hawaii 5-0 V (10) 12.35 Druhá šance (3)
13.25 Simpsonovi XV (18-21) 15.15 Teorie velkého
třesku VIII (7, 8) 16.05 Futurama (13) 16.30 Hvězdná
brána II (11) 17.25 Top Gear XX 18.30 Simpsonovi XV
(22) 18.55 Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Autosalon
21.15 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 22.05 Okovy
moci 0.00 Nazí a vystrašení (4) 0.55 Tyran II (9)

Prima Max
9.20 Nexo Knights 9.45 X-Men (10) 10.10 Vítejte
v novém těle VI (8) 11.05 To je vražda, napsala XII
(12) 12.00 Spravedlnost v krvi VI (12) 12.50 S Italem
v kuchyni 13.30 To je vražda, napsala XII (13) 14.25
Spravedlnost v krvi VI (13) 15.20 Orlové práva 17.35
S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém těle VI (9)
19.20 Jste to, co jíte 20.15 Baba na zabití 22.05
Hlídka v Ardenách 0.10 Velké nesnáze v Malé Číně

pátek 13. ledna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak 9.50 Hubert
a Staller IV 10.45 Příběhy slavných...
Martin Štěpánek 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
14.45 Krabička
15.00 Tak neváhej a toč speciál
16.10 Reportéři ČT
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic: Baron Kafr
21.30 13. komnata Václava Neckáře
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Silvestrovský koktejl
23.50 Případy detektiva Murdocha VIII
0.35 AZ-kvíz
1.00 Bolkoviny

5.55
8.30
9.00
9.55
11.05
11.50
12.00
12.30
12.55
13.15
14.20
16.00
16.57
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.20
22.45
0.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3164)
Ordinace v růžové zahradě 2
(702)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (1)
Krok za krokem VI (10)
Ordinace v růžové zahradě (70)
Mentalista III (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Dva a půl chlapa XI (2)
Co na to Češi
Ulice (3165)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Velký Gatsby
Romantické drama
(Austr./USA, 2013)
Drive Angry
Akční film (USA, 2011)
Mentalista III (20, 21)

6.05
6.35
7.50
9.20
10.15
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.40
16.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35

0.05
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

X-Men (11)
Nexo Knights
M.A.S.H (56, 57)
Castle na zabití II (5)
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Siska VII (5)
Komisař Rex II (3)
Castle na zabití II (6)
Hádej, kdo jsem!
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (2)
Rudý labyrint
Thriller (USA, 1997). Hrají
R. Gere, L. Bai, B. Whitford,
B. Mann a další. Režie J. Avnet
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Siska VII (5)

6.45 Mentalista III (18, 19) 8.20 Muž z Laramie 10.35
Ohňostroj marnosti 13.10 Něžní zmatkáři 2 15.00
Láska ke hvězdám (11, 12) 16.35 Mrtvý bod (1, 2)
18.15 Táta lump, krimikomedie (USA, 1993) 20.00
College Road Trip, komedie (USA, 2008) 21.25
Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993) 23.35 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999)

Prima cool
9.45 Hvězdná brána II (11) 10.40 Kráska a zvíře III
(10) 11.30 Hawaii 5-0 V (11) 12.20 Autosalon 13.25
Simpsonovi XV (22) 13.55 Simpsonovi XVI (1-3)
15.15 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 16.05 Futurama II (1) 16.30 Hvězdná brána II (12) 17.25 Top
Gear XX 18.30 Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (1, 2) 22.00 Smrtící včely
23.55 Nazí a vystrašení (5) 0.50 Tyran II (10)

Prima Max
10.00 Nexo Knights 10.25 X-Men (11) 10.50 Vítejte
v novém těle VI (9) 11.45 To je vražda, napsala XII
(13) 12.40 Spravedlnost v krvi VI (13) 13.35 S Italem
v kuchyni 14.15 To je vražda, napsala XII (14) 15.10
Spravedlnost v krvi VI (14) 16.00 Baba na zabití
17.50 S Italem v kuchyni 18.35 Vítejte v novém těle
VI (10) 19.30 Jste to, co jíte 20.15 Harper 22.40
Romeo krvácí 0.45 Hlídka v Ardenách
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Česká republika

Soudní síň. Dramata v novém
seriálu jsou autentická a syrová
Nový pořad televize
Prima je inspirovaný
skutečnými případy
slovenské justice.
ČR | Soudní síně jsou plné lidských dramat. Ta nejzajímavější zachycuje pořad
Soudní síň, který vysílá televize Prima.
Scenáristé si vybrali těžké případy a často do nich promítli vlastní špatné zkušenosti. Na televizní obrazovku si našly
cestu sousedské spory, dopravní nehody, rozvody, boje o děti, pracovně-právní spory a trestné činy.
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Online svět nabízí mnoho možností, jenže je
také plný nebezpečných lákadel, na které
je třeba dávat si dobrý pozor.

Maricu sleduje její bývalý přítel, s nímž se seznámila po internetu. Pětapadesátiletá vdova se cítí ohrožena patologickou posedlostí muže, který stále narušuje její soukromí. Ten však tvrdí, že ji chce pouze chránit.

Zklamání vdovy Marici
Seznamování přes internet je čím dál oblíbenější. Pro svobodné zaneprázdněné
prací a povinnostmi někdy dokonce
představuje jedinou možnost najít si
vhodný protějšek. Je však třeba neustále myslet na to, že internet je anonymní.
Jako takový nabízí možnost schovat se
za vylepšenou identitu a seznámit se
bez ohledu na věk. Vyzkoušela to i osamělá pětapadesátiletá vdova Marica, která už na lásku nevěřila. Netušila ale, že ji
v internetové síti zachytí někdo, kdo má
o lásce úplně jiné představy než ona. Na
vlastní kůži zažila, že riziko při chatování
nehrozí jenom mladým.

„

Riziko při
chatování
nehrozí jen mladým.
Marica žaluje partnera
z internetu kvůli
ochraně své osoby.
Marica žaluje bývalou známost kvůli
ochraně své osoby, zdraví a soukromí.
Její výstražný případ líčí dramatický televizní pořad Soudní síň. Inscenované
soudní procesy ze Soudní síně jsou inspirované skutečnými případy slovenské justice. Vystupují v nich neherci bez zkušeností před kamerou. V rolích soudců
a právních zástupců se objevují profesionálové z oboru. Obojí přispívá k syrové,
realistické atmosféře pořadu.
Soudní síň nabízí divákům jedinečnou
příležitost vyslechnout argumenty obou
stran. Po vynesení rozsudku mohou zvážit, jestli by došli ke stejnému rozhodnutí
jako soudce. Televize Prima nyní už od-

Televizní soudkyně JUDr. Hana Horáková vynáší své verdikty v novém seriálu, který každý všední den vysílá televize Prima.
vysílala prvních pět epizod. Další pětice
projednává kromě případu paní Marici
také kauzy údajného týrání nevlastní matkou, zranění z nedbalosti nebo rozvodu
zaviněného neochotou jednoho z manželů přistoupit na možnost mít dítě.

Branislav vysvětluje, že musel prakticky unést vlastní malé děti, aby je zachránil před jejich matkou a babičkou. Vykrmily by je jako Jeníčka a Mařenku.

Jako Jeníček a Mařenka
K nejzajímavějším patří spor, ve kterém
figuruje dominantní tchyně. Manžel
Branislav tvrdí, že musel prakticky
unést vlastní malé děti, aby je zachránil
před jejich matkou a babičkou. Manželku Alici obviňuje z toho, že nechala syna
s dcerou u prarodičů trpět. Měly být vystavovány různým nebezpečím a vykrmovány jako Jeníček s Mařenkou. Je to pravda, nebo je všechno úplně jinak? Tato
kauza ze Soudní síně prozrazuje, jestli
existují pohádkově šťastné konce i v běžném životě.
Nejzajímavější soudní procesy plné
lidských dramat vysílá televize Prima
v seriálu každý všední den před pořadem Prostřeno!.
(nik)

Každý týden várka nových pěti příběhů. Scenáristé se inspirují skutečnými
justičními případy. Na obrazovkách se objeví sousedské spory, dopravní nehody, rozvody, boje o děti i trestné činy. Stačí sledovat televizi Prima ve
všední dny před pořadem Prostřeno!.
4x FOTO | FTV PRIMA

STŘEDNÍ ŠKOLY
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

2017. Rok změn pro střední školy
Žáky, kteří chtějí na střední
školy, čekají zásadní
změny. Při přijímačkách
musí zvládnout i „státní“
část a až budou maturovat,
nevyhnou se matematice.
ČR | Pro leckteré děti to může být zpráva, která zásadně ovlivní jejich rozhodování, na kterou střední školu zamířit.
Těsně před Vánocemi vláda rozhodla
o tom, že studenti gymnázií a lyceí budou mít od školního roku 2020/2021 povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
I tento fakt bude jistě u dětí a jejich rodičů hrát roli při výběru školy, protože
někteří žáci zkrátka matematiku opravdu v oblibě nemají. A to se ještě o povinné matematice u dalších typů škol bude
rozhodovat do konce února.
Ministryně školství Kateřina Valachová navrhovala, aby odborné školy
a učňovské školy zavedly povinnou ma-

turitu z matematiky od roku 2021/2022
nebo až od školního roku následujícího. Netýkalo by se to zdravotnických
a sociálních oborů a také uměleckých
škol. S tímto návrhem však zatím na
vládě neuspěla.

Teď už „naostro“
Tak či tak, hlavní změnou oproti dřívějšku je skutečnost, že přijímací řízení na
střední školy bude mít od letoška povinnou „státní“ část. Připraví ji Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CZVV), známější jako Cermat, a v celkovém hodnocení bude mít větší váhu.
Testování nové podoby přijímaček
proběhlo v předchozích dvou letech na
více než 600 školách v celé republice, letos poprvé ho však žáci pátých, sedmých a devátých ročníků, kteří si podají
přihlášku ke studiu maturitního oboru,
zažijí „naostro“. Jednotné přijímací
zkoušky musí absolvovat všichni, kdo
se budou hlásit na střední školy zakončené maturitní zkouškou.
(re)

Co zohlednit při výběru školy?

O výběru školy uvažujte beze strachu a nevzdávejte se předem. Touží-li potomek po
konzervatoři a má umělecké vlohy, vsaďte v prvním kole na dvě konzervatoře. Pokud má
samé jedničky a učení ho baví, proč nezkusit dvě špičková gymnázia? Když to nevyjde,
budete mít ještě dost prostoru mířit níž.
■ Využijte dny otevřených dveří. Je to jedinečná příležitost, jak nasát atmosféru školy,
prohlédnout si učebny a společné prostory. Pokud na vás zapůsobí depresivně,
poohlédněte se jinde. Počítejte s tím, že vedení bude prezentovat jen to, čím se může
chlubit. Nebojte se řediteli a učitelům pokládat nepříjemné otázky.
■ Máte doma introverta a samotáře? Pak pro něj nejspíš obor cestovního ruchu nebude
tím pravým a lépe se bude cítit třeba jako budoucí restaurátor památek. Pokud má v
sobě touhu někomu pomáhat, nabízí se obory v sociální a zdravotnické oblasti. Zvažujte
i přístup školy ke kázni, či naopak svobodě a respektu k individualitě svých studentů.
■ Dojíždění přeplněným autobusem nebo tramvají může být úmorné. Naopak necelá hodina
strávená v poloprázdném vlaku, kde je možné nastudovat poslední tři kapitoly z dějepisu
před písemkou, zopakovat slovíčka z angličtiny či jen tak relaxovat, může být pro někoho
celkem smysluplně a příjemně stráveným časem, zvlášť když mají stejnou cestu i další
spolužáci. Ideální je vyzkoušet si cestu do vybrané školy v ranní a odpolední špičce.
■ Pokud má žák vyhraněný zájem a přesnou představu o tom, co chce jednou dělat, je
učňovský obor ideální. Dobrý řemeslník nebo kuchař se neztratí. Dítě by si ale mělo
ujasnit, co přesně studium vysněného učňovského oboru přináší.
■ Dnešní děti mají větší schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, než měli
ve stejném věku jejich rodiče. Nechte proto rozhodování především na nich a během
výběru je pouze citlivě korigujte. Pokud dítěti vnutíte obor, na který původně nechtělo,
může začít rebelovat.
Barbora Cihelková
■

INZERCE

Získejte finanční podporu
pro realizaci mezinárodního
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.
Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:
pro oblast školního, odborného, vysokoškolského
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

pro oblast mládeže:
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017 Projekty mobility – KA1
9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti

2. února 2017
26. dubna 2017
4. října 2017

vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus
Mundus – KA1

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2
29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Více na www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro Aktivity programu Jean Monnet:

23. února 2017
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České klepání na nebeskou
Mladí lidé, kteří už od
svých středoškolských
let vzhlížejí ke hvězdám,
mohou sny o dobývání
vesmíru naplnit na vysoké
škole. ČVUT letos startuje
s oborem Letectví
a kosmonautika.
O uplatnění se bát nemusí.
Firmy podobné odborníky
hledají jen velmi obtížně.
JOSEF HORA
ČR | Podílet se na skutečných vesmírných projektech nemusí být pro české studenty tak nereálné, jak by se mohlo zdát.
Vždyť na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) už v současné době vyvíjejí
části družice pro výzkum Jupiteru, učí studenty, jak plánovat vesmírné mise nebo
jak řídit a navigovat raketu. A že jde o perspektivní znalosti a dovednosti, to prokazuje i zájem firem, které se na vývoji a výrobě zařízení a softwaru pro kosmické
mise podílejí a zatím v Česku shánějí
vhodné zaměstnance jen velmi složitě.
„České firmy dnes získávají finančně
hodnotné evropské vesmírné projekty a zakázky, mají ale zoufalý nedostatek studentů – absolventů, kteří by byli v oboru kosmického inženýrství vzděláni,“ říká René
Hudec z Katedry radioelektroniky Fakul-

České družice
24. října 1978 vypustili Čechoslováci
vůbec první družici Magion 1. Sonda
měla tvar kvádru s rozměry 30x30x16
centimetrů, vážila 15 kilogramů.
Vyrobili ji vědci z pražského Ústavu
fyziky atmosféry AV, ovládána byla
z observatoře v Panské Vsi a sloužila
k průzkumu podmínek, které panují
ve vesmíru. Magionů bylo do roku 1996
vypuštěno celkem pět. Poslední česká
družice MIMOSA vyletěla ze Země
30. června 2003. Od rakety se oddělila,
nepodařilo se však uvolnit měřicí
přístroj MACEK, takže výzkum selhal.

Student robotiky, který vyvíjí přístroje do vesmírných sond, právě zkouší exoskelet. Tedy vnější robotickou kostru, která
dává člověku nadlidskou sílu.
FOTO | ESA
ty elektrotechnické ČVUT. Podle něj není
v Česku jiná univerzita než ČVUT, která
má v názvu předmětů spojení „kosmické
inženýrství“ či „kosmické technologie“,
takže pokud někdo chce na vysoké dobývat vesmír, tak zde. Nabídka předmětů zaměřených na vesmír se stále rozšiřuje.
„V září 2017 startuje nový studijní program Letectví a kosmonautika,“ doplňuje
Jan Roháč z Fakulty elektrotechnické.

Mise rakety od A do Z
Co studenty čeká? „Předně je dobré zmínit,

že Česko je bývalá letecká velmoc. Veškeré poznatky z letectví a množství minulých
i současných vědeckých projektů jsou základem k výuce o letech do vesmíru,“ podotýká Roháč. Například konstrukce kosmických systémů, sond či družic se vyučuje
v předmětu „Kosmické inženýrství“. „Řešíme tady kosmické materiály a technologie,
palubní systémy, vibrace při startu raket,
teplotní rozdíly a chlazení ve vesmíru
a mnoho dalších věcí. Studenti jsou zapojeni v rámci seminárních prací do úkolů
vesmírných projektů, kde si své poznatky
zkouší v praxi,“ vysvětluje Hudec.

Další předměty zajišťuje Fakulta strojní,
například Kosmický prostor či Kosmické
mise. „Je to vlastně celá mise rakety, která
má – od stanovení jejího cíle, studie proveditelnosti s plánem mise přes komunikaci
s družicí až po řešení krizových situací – zajistit řádnou funkci družice po celou dobu,
a to ať je to na oběžné dráze Země, nebo až
na Marsu či Jupiteru. Student se učí, jak vše
naplánovat, jak dlouho družice poletí, jaké
manévry a kolem které planety je musí družice provést, aby získala potřebnou rychlost,
jak mít či získat dostatek energie ze Slunce
či z vlastních zdrojů,“ vysvětluje Roháč.

INZERCE

střední odbornÉ učIlIště zemědělskÉ a služeb dačIce

pro školní rok 2017/2018 nabízíme následující obory vzdělávání:

nám. republiky 86, 380 01 dačice

domov mládeže

zajišťuje ubytování a velký výběr zájmových kroužků

www.souz-dacice.cz

Tel.: 384 420 451-3, e-mail: souz.reditel@dac.cz

souz.skola@dac.cz

vlastní autoškola a svářečská
škola zajišťuje bezplatnou výuku pro dané obory

den otevřených dveří:
13. ledna 2017

29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA,
výuka bez cizích jazyků, (ŠVP CUKRÁŘSKÁ VÝROBA)
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bránu. Studenti vyvíjejí i rakety
Kromě výuky v Česku může ČVUT
vysílat studenty do několika evropských univerzit, kde už výzkum zaměřený na vesmír probíhá a mají zde větší
zkušenosti. Tady by pak Češi mohli
psát své diplomové práce. Když někoho
fascinuje například cesta k Marsu, pak
by se pravděpodobně měl vydat do italského Milána na tamní technickou univerzitu.

na planetu Mars za účelem průzkumu
jeho povrchu. Pokud by toto našeho
studenta zajímalo, samozřejmě se
může pokusit nějakou formou do podobného projektu zapojit. Projektů je
mnohem více, například vývoj raketových motorů v italské Pise. S tamní
univerzitou máme dohodu, že jejich
profesoři budou naše studenty vést při

„

řešení jejich diplomové práce,“ komentuje Roháč.
Pokud se zaměříme na vesmírné
družice, i ty v českých laboratořích
ČVUT vznikají. Asi nejvýraznější je
projekt JUICE, tedy stavba výzkumné
sondy za více než 40 miliard korun,
kterou vyvíjí Evropská kosmická
agentura (ESA) a na její konečné po-

době se podílí hned několik evropských států.
Družice by měla na svou osmiletou
misi odstartovat v roce 2022. Až doletí
k Jupiteru, zaměří se nejen na tuto největší planetu naší sluneční soustavy, ale
i na měsíce Callisto a Europu či zamrzlý Ganymed, kde budou přístroje měřit
oceánské proudy.

Tvrdý „kosmobyznys“ potřebuje experty

V Česku vznikají
i vesmírné družice

České firmy se podílejí na vývoji jedné z největších evropských nosných
vesmírných raket Ariane 5, která vloni 17. listopadu vynesla do vesmíru
čtyři družice nového navigačního systému Galileo. Například firma
Aerotech z Klatov vyrobila ochranné kryty přídavných motorů. A právě
vývoj součástek vesmírných raket, lodí a sond, nebo dokonce celých
systémů bude v budoucnu jistě zajímavý pro letecké inženýry, kteří
absolvují na ČVUT speciální programy.
„Dnes je vesmír a vše, co s tím souvisí, velký a tvrdý byznys, zakázky si
musí jednotlivé firmy vybojovat v soutěži,“ vysvětluje Karel Dobeš,
který se věnuje spolupráci České republiky s Evropskou vesmírnou
agenturou. Dalším příkladem je brněnská firma Frentech Aerospace,
která vyrábí mimo jiné součástky pro družice. „Materiální náklady
na jistý díl jsou asi 200 korun. A víte, za kolik se pak prodává? Za skoro
100 tisíc korun,“ podotýká Dobeš. „To je přesně to, co Česko potřebuje.
Součástky se musí vyvíjet, vyzkoušet a poté s velkou přidanou
hodnotou prodat,“ uzavírá.
FOTO: esa.int

„Zdejší profesoři se společně se studenty podíleli na vývoji části vrtné soustavy, která byla nedávno dopravena

Spolupracujeme
se zahraničními
univerzitami, kde se
vyvíjela vrtná souprava,
která byla nedávno
dopravena na Mars.
INZERCE

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA BECHYNĚ NABÍZÍ STUDIUM
ČTYŘLETÝCH OBORŮ S MATURITOU,
TŘÍLETÉHO UČŇOVSKÉHO OBORU
A ZKRÁCENÉHO POMATURITNÍHO
STUDIA OBORU TECHNOLOGIE KERAMIKY
ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU:
• Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu
• Průmyslový design
• Multimediální tvorba
• Grafická design

TŘÍLETÝ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM:
• Výrobce a dekoratér keramiky
POMATURITNÍ STUDIUM:
• Technologie keramiky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 2. a 7. 3. 2017 od 8:00 do 16:30
Mimo dny otevřených dveří lze školu navštívit kdykoli v pracovních dnech,
nejlépe po předchozí telefonické domluvě
(po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; telefon 723 165 303, 381 213 121, 381 212 432)

SPŠ STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR
www.sps-tabor.cz
www.youtube.com/user/spstabor
www.facebook.com/spstabor

POČÍTAČE

STROJE

STAVBY

Více informací na www.supsbechyne.cz

Střední odborná škola
ekologická a potravinářská
Veselí nad Lužnicí
nabízí možnost studia čtyřletých
oborů zakončených maturitní zkouškou

Ekologie a životní prostředí ( 16-01-M/01)
školní vzdělávací program : Ekologie a životní prostředí
Technologie potravin (29-41-M/01)
školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie
Analýza potravin (29-42-M/01)
školní vzdělávací program: Analýza potravin
Přírodovědné lyceum ( 78-42-M/05)
školní vzdělávací program: Přírodovědné lyceum

Fakultní škola Univerzity Karlovy
Přírodovědecké fakulty

Den otevřených dveří :
12. 1. 2017
od 14.00 do 17.00 hod.
Školu je také možné navštívit
po tel. domluvě vždy
v úterý a ve čtvrtek
od 13:00 do 15:00 hodin.

Školní minipivovar, ubytování v domově mládeže, celodenní stravování, dobré dopravní
spojení, informace na tel.: 381 500 512 (ředitel), 381 500 514, 381 500 511,
e-mail: info@sos-veseli.cz, www.sos-veseli.cz.

SPOLEČNÝ ZÁJEM NÁS SPOJUJE

významný partner technického vzdělání
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Fyzika, čeština? Ne, postrachem
Třetina třídy na lavičce
pro necvičící a děti
zhroucené vyčerpáním
po uběhnuté stovce.
Dnes zkrátka hodiny
tělocviku vypadají zcela
jinak než před 20 lety.
Pro mnohé školáky je
dokonce tento předmět
mezi třemi nejméně
oblíbenými.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zatímco pro rodiče dnešních teenagerů byla tělesná výchova ve školním
rozvrhu povětšinou příhodnou pauzou
mezi hodinami v lavici, dnes je vše jinak. Neocenitelná pozitiva tohoto předmětu, při kterém nehrozí zkoušení u tabule, písemky nebo – nedej bože – domácí úkoly, v očích studentů ztratila na
zajímavosti.

Čísla, ke kterým letos dospěla Česká
školní inspekce, hovoří jasně. Z dětí zcela nebo částečně osvobozených od tělocviku by se na většině českých středních škol dala poskládat celá třída.
A ani na základkách to tělocvikáři nemají jednoduché. Tělesná výchova se totiž
mezi žáky dostala mezi tři nejméně oblíbené předměty.
„Každý rok vidím, jak dětí, které jsou
osvobozeny z tělocviku, přibývá. Rozhodně by se něco mělo změnit,“ říká
s povzdechem tělocvikář Petar Aleksic,
který učí na Svobodné chebské škole.
A závěry České školní inspekce, která
provedla v tomto roce rozsáhlé šetření
na středních a základních školách, mu
dávají za pravdu.

Omluvenka často
i na celé týdny
„Ve středních školách je vysoký počet
žáků částečně nebo úplně osvobozených z tělesné výchovy, v průměru připadá na jednu střední školu téměř
9 žáků částečně osvobozených a necelých 18 žáků úplně osvobozených,“ uvádí inspekce ve své zprávě.

ILUSTRAČNÍ FOTO | 2x ARCHIV MAFRA

INZERCE

STŘEDNÍ
ODBORNÉ
UČILIŠTĚ

LIŠOV

Střední odborné učiliště, Lišov,
tř. 5. května 3
tel.: 387 994 243
e-mail: sekret@sou-lisov.cz
www.sou-lisov.cz

Obchodní akademie
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Určeno pro

33-56-H/01

Truhlář

3 roky

chlapce, dívky

33-59-H/01

Čalouník

3 roky

chlapce, dívky

36-67-E/01

Zednické práce
ŠVP: Zednické práce

3 roky

chlapce

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

3 roky

dívky, chlapce

29-51-E/01

Potravinářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba

3 roky

chlapce, dívky

66-51-E/01

Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží

3 roky

dívky, chlapce

23-51-E/01

Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu

3 roky

chlapce

75-41-E/01

Pečovatelské služby
ŠVP: Pečovatelské služby

3 roky

dívky, chlapce

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

3 roky

chlapce, dívky

Školu můžete navštívit
v kterýkoli pracovní den
od 8.00 do 14.00 hod.
Dny otevřených dveří:

Vrchlického

Vrchlického

9. 11. 2016 (středa) 8.00 - 16.00 hod.

Všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu.
Možnost ubytování na internátě a v domově mládeže, celodenní stravování, tělocvična s posilovnou,
tenisová hřiště, zájmová činnost a internet pro žáky, WI-FI připojení, možnost autoškoly
se sníženou cenou, lyžařské a turistické kurzy.

DNy OTeVŘeNýCh DVeŘí:
4. 11. 2016 13.00 – 17.00; 5. 11. 2016 9.00 – 13.00
20. 1. 2017 13.00 – 17.00; 21. 1. 2017 9.00 – 13.00

10. 12. 2016 (sobota) 8.00 - 14.00 hod.
Tábortiská

3leté (studium zakončené výučním listem)
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
53-41-H/01
Ošetřovatel - Táboritská
28-58-H/01
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič/ka skla, Malíř/ka skla)
28-63-H/01
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (skleněná bižuterie)

4leté (studium zakončené maturitní zkouškou)
65-42-M/02
Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) - Táboritská
63-41-M/02
Obchodní akademie
82-41-M/07
Modelářství a návrhářství oděvů - Táboritská
82-51-L/05
Uměleckořemeslné zpracování skla – malba skla nebo broušení a rytí
2leté denní nástavbové studium (studium ukončené maturitní zkouškou)
64-41-L/51
Podnikání
3leté dálkové nástavbové studium (studium ukončené maturitní zkouškou)
64-41-L/51
Podnikání
Kontaktní údaje:
Ředitelství školy a pracoviště Vrchlického ul.:
Tel.: 389 822 150
E-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

Pracoviště Táboritská ul.:
Tel.: 389 822 170
E-mail: mflorianova@sostrebon.cz

http://www.sostrebon.cz • www.facebook.com/sostrebon
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školáků je často spíše tělocvik
Přitom podmínky pro výuku tělesné
výchovy na školách inspektoři obecně
spíše chválí. Stejně tak sportovní aktivity, které školy nabízejí mimo výuku.
„Děti, které měly ke sportu nějaký
vztah už v předškolním věku, s tělocvikem problémy samozřejmě nemají. Takových je ale stále méně. Dneska je
zkrátka víc lákají moderní technologie.
Není to chyba dětí, ale nás dospělých,
že jim sport a pohyb tolik neříkají,“ říká
Aleksic s tím, že je potřeba vést děti cíleně ke sportu a pohybu už od školky.
Jedním z důvodů klesající účasti studentů na hodinách tělocviku je podle
něj také přílišná benevolence rodičů,
kteří svým dětem mnohdy podepisují
jednorázové omluvenky takřka bezdůvodně. „Dnes se kolikrát stane, že student přijde s tím, že má třeba nějaké
malé zranění na prstu, a proto nemůže
klidně několik týdnů vůbec cvičit. Přitom by mohl v hodině tělocviku dělat
spoustu věcí. Vždycky mu učitel může
vymyslet nějaký program. Mnoho pedagogů ale nad ničím takovým ani nepřemýšlí,“ vysvětluje tělocvikář.
Je vůbec potřeba věnovat tělesné výchově na školách takovou pozornost?

Podle inspektorů i pedagogů jednoznačně ano. „Za posledních 10 let se pohybové dovednosti žáků podle tří čtvrtin učitelů základních a středních škol zhoršily, naopak zlepšily se podle 6 % učitelů
základních škol a 2 % středoškolských
učitelů,“ uvádí zpráva České školní inspekce. V hodinách tělocviku se pochopitelně toto zhoršení projevuje nejbolestněji. Nejvíce znát je to podle Aleksice v
atletických disciplínách, o gymnastice

nemluvě. „Sportovní výkonnost dětí klesá rychle. Stačí se podívat, když běhají.
Spousta dětí uběhne sto metrů, a následně udýchané úplně odpadnou,“ říká. Ze
zmiňovaného výzkumu Českého olympijského výboru také vyplývá, že u adolescentních dívek výkonnost klesá zpět
zhruba na úroveň desetiletých dětí.
S plnou lavičkou necvičících studentů si chebský pedagog poradil po svém.
„Na mých hodinách děti nesedí. S kole-

gy jsem se domluvil, že necvičící chodí
vždy do nějaké hodiny. Ať už je to fyzika, matika nebo třeba chemie. Zkrátka
podle toho, co jim nejde a v jakém předmětu mají špatné známky. Tím pádem
se zlepšila účast zhruba o padesát procent,“ uvádí Aleksic. Jeho příklad jen
dokládá, že problémem není horší zdraví studentů, ale nechuť sportovat. Ta se
obecně projevuje také ve vzrůstajícím
počtu obézních dětí.

Věděli jste, že...
...tělesná výchova se v určité podobě dostala do školních osnov používaných
na našem území už na konci 19. století? Na „reálkách“ a gymnáziích byl tělocvik
nepovinný, naopak povinně se vyučoval na obecných a učitelských ústavech.
■ ...pro dívky byla od roku 1915 zavedena tělesná výchova nepovinně, a to jak
na obecných, tak i středních školách?
■ ...ke zrovnoprávnění dívčí a chlapecké tělesné výchovy došlo až v roce 1948,
kdy se zavedla do všech druhů škol?
■ ...stejně jako dnes, už v meziválečném období byla časová dotace pro tělocvik
na školách stanovena na dvě hodiny týdně?
■ ...v roce 1952 se tělesná výchova dostala do osnov jako povinný předmět
na vysokých školách?
■ ...v České republice, v Německu a Norsku jsou do programu tělesné výchovy
zařazena dopravní pravidla pro chodce a cyklisty?

■

INZERCE

Kontakty:
tel. sekretariát: 387 438 677
studijní oddělení VOŠ: 387 013 140
www.ssvos.cz e-mail: sekret@ssvos.cz
Obory vzdělávání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou

Ekonomika a podnikání

ŠVP Zahraniční obchod,
ŠVP Ekonomika soukromého podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11.- 12. 11. 2016 a 13.- 14. 1. 2017
od 8:00 h do 17:00 h (pátek)
od 8:30 h do 11:30 h (sobota)
Přijďte se na nás podívat.

Aplikovaná chemie

ŠVP Farmaceutická technologie

Obory vzdělávání poskytující střední
vzdělání s výučním listem

Aranžér

Cukrář

Pekař

Kadeřník

Výrobce potravin

Kosmetické služby

ŠVP Sladovník-pivovarník

ŠVP Kosmetička

Obor vzdělávání nástavbového
studia (s maturitní zkouškou)

Fotograf

Podnikání
Vzdělávací programy na Vyšší odborné
škole zakončené absolutoriem

Veřejná správa

(denní forma studia)

Dny otevřených dveří:

(denní i dálková forma studia)

Právní asistence
(denní forma studia)

Střední škola: 11. 1. 2017, 8 – 17 h (ve všech budovách školy)
VOŠ (Nemanická 7): 16. 2. a 6. 4. 2017, 8 – 16 h

Po domluvě je možnost prohlídky provozoven odborného výcviku a poskytnutí
informací o učebních a maturitních oborech na odloučeném pracovišti Průběžná 4.
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Kdo chce dnes na gymnázium,
Alexandr Zikmund vede
Gymnázium Prachatice
už od roku 1992, zároveň
je předsedou jihočeské
sekce Asociace ředitelů
gymnázií České
republiky. Školství podle
něj zásadně ovlivňují
evropské dotace i snahy
o centralizované řízení.
RADEK ŠTĚPÁNEK
PRACHATICE | Když ve funkci ředitele začínal, končila právě jedna éra českého školství, která se utvářela od padesátých let minulého století. A už skoro
čtvrt století si ředitel prachatického
gymnázia Alexandr Zikmund všímá přibývání papírování, nařízení i hodnotících tabulek, přes něž stále častěji není
vidět na to, co považuje za hlavní přínos
gymnázií: výchovu studentů k samostatnému rozhodování a všeobecnému pře-

hledu. „Osmadvacet let od sametové revoluce stále ještě nevíme, kam by se
mělo české školství ubírat. A přibývá
těch, kteří v něm vidí svůj zájem. A ač
si to dnes uvědomuje asi jen málokdo,
velkou roli v tom hrají i dotace z Bruselu,“ říká.
Jak to myslíte?
Začaly situaci ovlivňovat po roce 2000,
tam vidím jistý zlom. Nejdůležitější
věci, o nichž se v souvislosti s naším
školstvím hovoří, tedy státní maturity,
školní vzdělávací plány, proměny přijímacího řízení, to všechno má původ v
penězích, plynoucích k nám prostřednictvím dotací. Ty samozřejmě systém proměnily, a stejně jako ve všech dalších
oborech, které dotace ovlivňují, ho pokřivily.
Je to ale vždy jen na škodu?
To si nemyslím, ale zajímalo by mě, jak
by to vypadalo bez nich. Každopádně
jsem přesvědčený, že by změny byly
plynulejší.
O školství se dnes hodně mluví. Jak
vidíte problémy z pozice ředitele?

Alexandr Zikmund vede Gymnázium Prachatice už od roku 1992. Pochvaluje si, že děti mají o víceleté gymnázium stále zájem. FOTO | R. ŠTĚPÁNEK, MAFRA

INZERCE

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ,
České Budějovice, Husova 9
370 21 České Budějovice

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
(denní forma, jednotné přijímací zkoušky)
- Cestovní ruch
- Ekonomika a podnikání (+ 5letá dálková forma)
- Obchodník (+ 5letá dálková forma)
TŘÍLETÝ OBOR PRODAVAČ
(denní i dálková forma, bez přijímacích zkoušek)
- smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)
- elektrotechnické zboží
- drogistické zboží
- textil, oděvy a obuv
- nábytek a bytové zařízení (+ roční zkrácené studium)
Nástavbové studium Obchodník (určeno pro absolventy oboru Prodavač)
- 2letá denní forma - 3letá dálková forma

Chcete být úspěšní ve své profesi?
Máte zájem pracovat v cestovním ruchu?
Zajímáte se o podnikání, chcete obstát v konkurenci?
Naučíme vás podnikat bez chyb!

Dny otevřených dveří:

 23. – 25. 11. 2016 9:00 – 16:00 hod.
V dalších dnech možnost ověření znalostí při přijímacích zkouškách nanečisto.

 13. – 14. 1. 2017
 10. 2. 2017

13:00 – 16:00 hod.; 9:00 – 16:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (více na www.sso.cz)
www.sso.cz, sekretariat@sso.cz, benyskova@sso.cz
tel.: 387 023 711-13

SŠO – škola vybavená
nejmodernější technikou

B ISKUPSKÉ

GYMNÁZIUM

J. N. Neumanna Č. Budějovice

Otevře ve školním roce 2017/2018

1 třídu osmiletého všeobecného studia 79-41-K/81
1 třídu šestiletého všeobecného studia
79-41-K/61
1 třídu šestiletého bilingvního
česko-španělského studia
79-41-K/610
1 třídu čtyřletého všeobecného studia
79-41-K/41
Školní kuchyně a internát v komplexu školy

VÍCE INFORMACÍ:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 1. 2017 OD 15 DO 17 HODIN
TEL.: 386 359 067
reditelstvi@bigy-cb.cz • WWW.BIGY-CB.CZ

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Studijní obory – kritéria přijímacího řízení
• osmileté studium – přijímací zkoušky: testy CERMAT (matematika a český
jazyk) a prospěch z obou pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy (30 žáků)
• čtyřleté studium – přijímací zkoušky: testy CERMAT (matematika a český
jazyk) a prospěch z obou pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (90 žáků)

Šance pro nadané páťáky a deváťáky

Gymnázium Strakonice opět otevírá útočiště
pro všechny, kteří:
• mají talent
• chtějí se rozvíjet
• uvažují o vysokoškolském studiu
Nabízíme kvalitní přípravu na vysokoškolské studium v kolektivu podobně motivovaných jednotlivců,
příjemné prostředí, zábavné formy studia a rozmanité mimoškolní aktivity.

Dny otevřených dveří: 8. 11. 2016 a 1. 2. 2017 od 14.30 do 18 hod.
Tel.: 383 321 281; E-mail: skola@gymstr.cz; www.gymstr.cz
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musí mít odvahu, říká ředitel
Z hlediska administrativy samozřejmě
sledujeme, že volnost, kterou jsme měli
kdysi, pomalu ubývá. Přibývá různých
parametrů, z nichž je patrná snaha školství řídit. Jenže když do řízení mluví příliš lidí, nemusí to vždy dopadnout úplně
dobře.

měkké i, nebo že zvládne vymyslet vědecký projekt? Cukáme od jednoho k
druhému, snažíme se testovat naši
úspěšnost. Pak do hry vstoupí agentura,
která má testy zpracovávat, ale vlastně
se ani neví, co hledá. Jsem si jistý, že
když dám vedle sebe čtyři agenturní
týmy, které mají otestovat kvalitu čeho-

„

A z pozice učitele?
Stále se snažíme vychovávat a vzdělávat, a jak se nám to daří, to by měl posuzovat asi někdo jiný. I do této sféry ale
zásadně zasáhly projekty státních maturit a školních vzdělávacích programů.
Chodí k nám žáci ze širokého spektra základních škol a je čím dál těžší srovnat
je na začátku studia na nějakou úroveň,
protože na každé základní škole si plán
připravili podle svého uvážení. Rozdíly
jsou značné.

Myslím si, že
v zájmu celé
společnosti by bylo
vytvořit takový školský
systém, který každému
jednotlivci umožní dojít
co nejdál.

Hodně se mluví o tom, že kvalita
vzdělávání u nás ve srovnání s Evropou klesá. Všímáte si toho i v Prachaticích?
Vidím to tak, že se pořádně neví ani to,
co je kvalitní vzdělávání. Nikdo neví,
jaký parametr je podstatný. Je důležitější, když někdo umí psát správně tvrdé a

koli, dostanu čtyři různé výsledky. I
těmto agenturám totiž schází obecná definice toho, co vlastně od škol chceme.
A je těžké tuto definici najít. Dnes na
školách připravujeme mladé lidi, kteří
vstoupí do praxe někdy za deset patnáct
let. Jenže ani nevíme, jak bude svět za
těch patnáct let vypadat a na co je tedy

máme vlastně ideálně připravit.
Jak se v tomto prostředí daří prachatickému gymnáziu?
Myslím, že stále dobře. Jsem rád, že
máme stále převis v počtu žáků, kteří by
rádi nastoupili na osmileté gymnázium,
a můžeme si tak vybírat. V devátých třídách potom zájem trochu upadá. Ale nevíme, čím je to způsobené, možných
faktorů je řada, nám ale chybějí data, z
nichž by se dalo něco vyčíst.
Nemůže za to i snaha všemožně podporovat třeba odborné nebo učňovské školství, i z důvodů, že firmy
mají o dělníky velký zájem?
Myslím si, že i to možná hraje určitou
roli, na druhou stranu jsme se jako gymnázium nikdy s odbornými školami nepřetahovali o potenciální žáky. Na gymnázium prostě chodí jiní lidé.
Musíte ale uznat, že vidina stipendií,
praxí a potom i snadného uplatnění
musí některé žáky i rodiče přesvědčit, aby si vybrali technický obor.
Jistě, proto vždycky říkám, že aby šel
člověk dneska na gymnázium, musí mít

určitě dávku odvahy. Gymnázium totiž
opravdu asi musí zůstat nejtěžší střední
školou, protože hlavním cílem je příprava na další studium a poskytnutí co nejširšího všeobecného přehledu. Ten je
ale důležitý i pro člověka, který obsluhuje třeba nějaký stroj, hlavně proto, aby
se zvládal orientovat v prostředí dnešního světa. I v tomhle se vede obrovská
pře - kdy začít člověka specializovat a
dokdy poskytovat všeobecné vzdělávání.
Vadí vám, že gymnáziím se nedostává takové podpory jako technickým
oborům?
Řeknu to trochu jinak. Myslím si, že v
zájmu celé společnosti by bylo vytvořit
takový školský systém, který každému
jednotlivci umožní dojít co nejdál v rámci jeho osobních schopností. Nemělo by
to být tak, že roztřídíme školy podle obtížnosti a těm potom přidělujeme žáky.
V takovém systému, který bych si představoval, školy fungují vedle sebe a
mají svou důležitost, ať už je to škola
pro soustružníky nebo pro budoucí vědce. Systém, který funguje teď, je z mého
pohledu málo vizionářský.

INZERCE

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Vimperk, Pivovarská 69

Studijní obory pro školní rok 2017/18

1. Gymnázium osmileté 79-41-K/81
2. Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K/41
3. Gymnázium - informační technologie 79-41-K/41
4. Gymnázium - sportovní příprava 79-42-K/41
• škola s velmi dobrým zázemím ve výuce (laboratoře, odborné učebny, dvě tělocvičny)
• výuka ANJ, NEJ, RUJ, FRJ – spolupráce s rodilými mluvčími, akreditovaná příprava k jazykovým
zkouškám, včetně obchodní angličtiny a němčiny, společné aktivity s partnerskými školami v Německu,
možnost ročního pobytu na bavorském gymnáziu, zapojení do projektů MŠMT a EU
• Sportovní gymnázium – zaměření na běh na lyžích, horská kola, snowboarding, biatlon
• ubytování v příjemném prostředí domova mládeže
• oznávací zájezdy do německy a anglicky mluvících zemí, sportovní kurz v zahraničí, lyžařský kurz
na Špičáku a exkurzně vzdělávací týden
• Spolupráce s NP Šumava a firmami Rohde & Schwarz a Jihosepar.

Návštěvu možno domluvit individuálně na tel.: 388 386 410, 739 050 596
nebo e-mail: kancelar@oag.cz * http://www.oag.cz

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865, 375 01 Týn nad Vltavou
Dny otevřených dveří:
26.11. 2016 a 21.1. 2017
8:00 - 13:00 hodin

Nabídka učebních a studijních oborů:
tříleté učební obory:
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Zedník
Prodavač
Kuchař-číšník

Cukrář
Zemědělec - Farmář
Zahradník - Krajinář

Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací služby

nástavbové studium:
Podnikání - denní (dvouleté), Podnikání - dálkové (tříleté)
Při škole lze absolvovat výcvik v řízení motorových vozidel
skupin B, C, T a svařovací výcvik včetně prodlužování svářecích průkazů
Ing. Jiří Plaňanský, ředitel školy
tel.: 385 778 111
email: info@isshnevkovice.cz
fax: 385 778 134
internet: www.isshnevkovice.cz

Gymná zium, střední odborná škola ekonomická
a s t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě , k a p l i c e, p o h o r s k á 8 6
otevírá pro školní rok 2017/2018 tyto studijní obory:

Gymnázium
79–41–K/41 od 3. ročníku volba zaměření (humanitní, přírodovědné a matematicko-technické)
Obchodní akademie
63–41–M/02
ŠVP: logistika a ekonomika dopravy | ŠVP: Cestovní ruch a ekonomika
Kontakt: PhDr. Zdeňka Lovčí, tel. 380 312 623, e-mail: lovci@geukaplice.cz
Další aktivity: EKOŠKOLA, zapojení do mezinárodních projektů, zahraniční pobyty žáků„Mládež v akci“, JA Firma a řidičský průkaz sk. B.
Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU.
Učební ObOry:
Opravář zemědělských strojů
41–55–H/01 (pouze pro chlapce)
Mechanik opravář motor. vozidel (ŠVP: Automechanik)
23–68–H/01 (pro chlapce i dívky)
Kuchař-číšník
65–51–H/01 (pro chlapce i dívky)
Operátor skladování
66–53–H/01 (pro chlapce i dívky)
Strojní mechanik (ŠVP: Zámečník)
23–51–H/01 (pro chlapce i dívky)
podporován stipendiem firmy Engel a KÚ
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodáren. zařízení 36–58–H/01
Podnikání
64–41–L/51 nástavbové studium
Den otevřených dveří: 1. 2. 2017 (15.00–18.00)
Kontakt: Ing. Václav Ondok, tel: 380 312 852, e-mail: ondok@geukaplice.cz
Součástí školy je i autoškola (výuka v rozsahu B, C,T), svářecí škola (skupina ZK 111 1.1, ZK 311 1.1, ZK 135 1.1), školní jídelna, vlastní restaurační
provoz a Domov mládeže. Další aktivity pro vybrané obory: Možnost výměnných stáží s partnerskými školami, stáže v zahraničí.
Spolupráce s partnerskými firmami v rámci OV.

Den otevřených dveří: Pá 20. 1. 2017
a po dohodě kdykoli

22 6. ledna 2017
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Nejlepší angličtinář vyhrál
Absolutním vítězem
mezinárodní soutěže
Best in English je Milan
Flachs z oktávy
Gymnázia Jírovcova
České Budějovice.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | V 6. ročníku
největší on-line středoškolské soutěže
Best in English se na konci loňského listopadu utkalo rekordních 15 107 studentů ze 683 škol z 28 zemí, kde angličtina
není mateřským jazykem. Výsledky se
dověděli těsně před Vánocemi: absolutním vítězem soutěže a zároveň nejlepším českým angličtinářem je Milan
Flachs z Českých Budějovic.
„Je to super pocit, ale stejně to vypadá, že se z toho mé okolí raduje víc než
já. Moje angličtinářky se netajily, že
byly dojaté a zlepšilo jim to den. Psaly
mi e-maily, že jsem šikovný. A doma
jsme to oslavili tím, že jsme šli na večeři do dobré restaurace,“ říká student.

Milan Flachs má postavu sportovce. Udržuje si jí plaváním.

FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

INZERCE

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Dukelská 13, 371 45 České Budějovice
Skupina ČEZ – partner školy
– perspektivní budoucí zaměstnavatel

nabízí tyto studijní obory:

Strojírenství 23-41-M/01

Elektrotechnika 26-41-M/01

Zaměření:

Zaměření:

■ technický software
■ automobily
■ mechatronika
■ podniková ekonomika

Návštěva školy možná kdykoli
po telefonické domluvě.

■ slaboproudá elektrotechnika
■ elektroenergetika

D N Y O T E V Ř E N ÝC H D V E Ř Í

středa 7. 12. 2016 od 16.00 hod., sobota 14. 1. 2017 od 9.00 hod.
Po telefonické domluvě je možná návštěva školy kdykoli

tel.: 386 794 111
e-mail: skola@spssecb.cz

fax: 387 312 480
URL: www.spssecb.cz

Pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat:
max. 60 žáků do oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium)
max. 30 žáků do oboru 79-41-K/81 (osmileté studium)
Více na www.gymji.cz v sekci „Pro

OBCHODNÍ AKADEMIE

Střední průmyslová škola stavební
Resslova 2, České Budějovice

nabízí studium v oborech:
• StavebnIctví

Specializace:
• Architektonická tvorba
• Pozemní stavby
• Stavební obnova
• Dopravní stavby
• Vodohospodářské stavby

• GeodéZIe a kataStr nemovItoStí
Zveme vás na den otevřených dveří:
25. a 26. 11. 2016, 14. 12. 2016, 12. 1. 2017
Informace na

www.stavarna.com

uchazeče“

ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 1

Studijní obory čtyřletého maturitního studia

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Nabízíme:

kvalitní ekonomické vzdělání
přípravu do praxe i na vysokou školu
projektové dny
zahraniční zájezdy, sportovní kurzy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 11. 2016 od 10:00 do 17:00
19. 1. 2017 od 10:00 do 17:00

www.oacb.cz

Střední školy
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cestu do kanadského Toronta
V Best in English letos poprvé soutěžili středoškoláci z Litvy, Srbska, Norska, Bosny a Hercegoviny, Kypru, Španělska, Albánie, Černé Hory, Mexika a
Ukrajiny. On-line jazykový test je přibližně na úrovni B1 - C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazy-

„

Zjistil jsem,
že jsem ztratil
pouze půl bodu.
Maximum bylo 124,
já získal 123,5 bodu.
Měl jsem z toho dobrý
pocit.
ky. Soutěžící na něj mají maximálně 60
minut, ale když ho zvládnou rychleji,
mohou získat další body do výsledného
skóre.
Test obsahuje cvičení zaměřená na
porozumění textu, poslech, gramatiku a
slovní zásobu. „Tohle tam být musí, protože to jsou jediné objektivní věci. Další disciplíny jsou ještě rozhovor a esej,

což nemůže počítač úplně posoudit. Podobnou republikovou soutěž už jsem si
vyzkoušel předminulý rok, ale mezi nejlepší jsem se nedostal,“ popisuje Milan
Flachs.
Když zasedl na gymnáziu k počítači
mezi dalšími přihlášenými spolužáky
do Best in English na sklonku listopadu, zvládl dokončit soutěžní test za 35
minut. Hned po jeho vypracování se na
monitoru ukáže i počet bodů.
„Zjistil jsem, že jsem ztratil pouze
půl bodu. Maximum bylo 124, já získal
123,5 bodu. Měl jsem z toho dobrý pocit, ale čekal jsem, že spousta studentů
bude rychlejší. A když vyšly na internetu tabulky, kde bylo bodové ohodnocení i čas, byli tam i lidi, kteří měli kratší
čas. Ale zase udělali víc chyb, takže já
jsem měl nejlepší kombinaci,“ srovnává tmavovlasý student, který chyboval
v soutěži tak málo, že jeho výsledný čas
se nakonec smrskl na 21, 48 minuty.
O tom, že se stal absolutním vítězem
prestižní soutěže, se dověděl od českého projektového manažera Best in English Jindřicha Josífka, který mu před Vánoci osobně zavolal a pogratuloval.
„A řekl mi, že hlavní cena je čtrnácti-

denní jazykový kurz na jazykové škole
ILAC v kanadském Torontu. A že se v
lednu domluvíme, kdy tam vyjedu.
Mělo by to být spíš v létě, aby mi tam
nebyla moc zima,“ říká Milan Flachs.
A protože má před maturitou, dřív
než v červnu by se mu cesta přes oceán
stejně nehodila. Spoustu času mu právě
zabírá psaní maturitní práce na téma Ženevské konvence a jejich porušování
(ze strany mocností), do které by se bez
znalosti angličtiny ani nemohl pustit.
„Všechny zdroje, které používám pro
psaní maturitní práce, jsou v angličtině.
A kdybych s nimi nedělal, nemám vůbec žádné,“ vysvětluje gymnazista.
Zajímavé je, že ačkoli se angličtinu
učí už od třetí třídy základní školy, oblíbil si ji až v polovině studia osmiletého
gymnázia. První čtyři roky se s ní na
střední škole trápil a změna nastala až
poté, co prošel kurzem v jazykové škole. Ne proto, že by její lektoři učili
Shakespearův jazyk lépe než jeho učitelky na gymnáziu. Ale ve čtyřčlenné jazykové třídě získal chybějící nadhled a sebevědomí.
„A protože jsem byl ve třídě nejlepší,
měl jsem radost a angličtina mě začala

bavit. Navíc na internetu, kde jsem denně, se mluví skoro jenom anglicky a
všechny filmy a seriály jsou v původním znění a pomáhají, zvlášť když tím
cvičím i poslech,“ vypráví student sportovní postavy, který si fyzickou kondici
udržuje už třináct let plaváním.

„

Všechny
zdroje, které
používám pro psaní
maturitní práce, jsou v
angličtině. A kdybych s
nimi nedělal, nemám
vůbec žádné.
Třikrát týdně uplave na tréninku přes
kilometr, nejrychleji mu jde kraul a delfín. „Plavu, abych něco dělal, abych si
nezničil tělo,“ říká spokojeně Milan
Flachs. Po maturitě chce zamířit na práva na pražskou Univerzitu Karlovu.
Neví, jak moc bude využívat angličtinu
při práci. Zatím je jeho velkým koníčkem, díky němuž se podívá do Kanady.

INZERCE

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA PÍSEK
Čelakovského 200, Písek 397 01

PřIjíMÁ žÁKY 5. TříD ZŠ DO PrIMY NIžŠíHO sTUPNě
OsMILeTéHO sTUDIjNíHO cYKLU PrO ŠKOLNí rOK 2017/2018
Tiskopisy přihlášek platných od roku 2017 - na webových stránkách ministerstva školství
(www.msmt.cz) a naší školy (www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže)
Termín odevzdání přihlášek:
Přijímací zkoušky:
Zápisový lístek:
Informační schůzka gymnázia:

- do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia
osobně na sekretariát ředitele nebo poštou
- JPZ (M, ČJ) a OSP (obecné studijní předpoklady)
- je potřebný k přijetí ke studiu (vydá příslušná ZŠ)
- 8. 2. 2017 v 16.00 hod. v budově školy
(učebna chemie – přízemí)
program: poskytnutí bližších informací o studiu,
podmínkách a kritériích přijímacího řízení

PřIjíMAcí říZeNí I sTUDIUM jsOU beZPLATNé
KONTAKT:

www.gtnv.cz
Žižkova tř. 4
370 01 České budějovice
tel.: 386 116 819, 724 757 613
e-mail: stredniskola@stredniskola.cz

střední škola informatiky a Právních studií, o. p. s.

maturitní obory:

informační technologie
bezpečnostně právní činnost

agroekologii

zaměření:

chov koní

zemědělský provoz

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
zaměření:

ochranu živočichů a rostlin

obnovu krajiny

UBYTOVÁNÍ V DM V PÍSKU
VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Den otevřených dveří je u příležitosti prezentace středních škol v Písku, nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

725 032 589 - ředitel
702 162 840 - kancelář

Jsme ta správná škola!

nabízí možnost studia v maturitních oborech vzdělání:
41-41-M/01 Agropodnikání

Tel./fax: 382 271 256

E-mail: skola@szespisek.cz

www.szespisek.cz

Zveme všechny zájemce o studium

den otevřených dveří:

28. ledna 2017 - budova školy (od 09:00 do 12:00 hod.)

18-20-M/01
68-42-M/01

Přijímací říZení se skládá Z:
1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky stanovené Cermatem v termínech
12. a 19. 4. 2017
2. hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ
dny otevřených dveří:
od 19. 10. 2016 do 1. 3. 2017 každou středu od 14:30 do 17:00 hodin

www.stredniskola.cz
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Vybrat školu pomůže poradce
LENKA BRDKOVÁ
ČR | Mnoho rodičů si na výchovného
poradce „vzpomene“, až když hledá pro
dítě střední školu, jeho náplň práce je
ovšem širší. Většinou jde o zkušeného
učitele s dalším vzděláním v oblasti psychologie, speciální pedagogiky či prevence patologických jevů. „Dobrý výchovný poradce musí umět naslouchat a
musí chtít vidět,“ říká Jana Myslínová,
výchovná poradkyně z fakultní ZŠ v ulici Slovenská v Praze.
V čem spočívá práce výchovného
poradce?
Na naší škole máme poradenské pracoviště, takže tu působí i školní psycholožka, speciální pedagožka a metodička
prevence sociálně patologických jevů.
Úzce spolupracujeme navzájem s vedením školy i s ostatními pedagogy. Práci
máme rozdělenou. Já se kromě oblasti
profesionální orientace žáků zabývám
problémy kázeňského či výukového
charakteru a problémy ve vztazích mezi
dětmi. Všichni se podílíme na péči o
žáky se specifickými poruchami učení a
chování a na tvorbě individuálních vzdě-

lávacích plánů pro
žáky integrované. Pozornost věnujeme také
těm, kteří přicházejízjinojazyčného, případně odlišného kulturního prostředí.
Zmínila jste problémy kázeňského
charakteru. Není lepší jim předcházet?
Samozřejmě ano a my se o to snažíme.
Věnujeme se také prevenci patologických jevů, jako je třeba šikana. Pokud
se nějaké problémy objeví, řešíme je
hned a společnými silami. Velmi důležitá je samozřejmě spolupráce s rodiči.
Můžete uvést nějaký příklad preventivních aktivit?
Velice se nám osvědčily projektové
dny, při nichž sestavujeme pracovní skupiny napříč věkovými kategoriemi. V
jedné skupině jsou tak děti od první do
deváté třídy. Tímto způsobem se nám
daří vytvářet přirozené vazby mezi staršími a mladšími dětmi, vést je k ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Témuž napomáhá i slavnostní šerpování prvňáč-

ků. Každý prvňák má svého deváťáka,
který jej vede – za ruku i pomyslně na
cestě do školy. Preventivní charakter
mají také adaptační pobyty po přestupu
na druhý stupeň či při slučování tříd.
Když přece jen dojde k nějakému závažnému porušení norem, jaká by
byla vaše úloha například při přeřazení dítěte na jinou školu?
V případě přeřazení dítěte se výchovný
poradce spolu s vedením školy a s rodiči snaží najít pro dotyčné dítě vhodnou
školu, která by byla ochotna je přijmout. Ředitelé škol si sice v tomto obvykle vycházejí navzájem vstříc, ale zároveň platí, že každý ředitel si svou školu chrání.
Někteří lidé si myslí, že hlavní náplní práce výchovných poradců je pomoci dětem s výběrem dalšího směřování po skončení ZŠ...
Tato oblast mě zaměstnává v průběhu
celého školního roku, ale nejvypjatějšími obdobími jsou podzim a jaro. Žáci i
rodiče přicházejí na konzultace, průběžně předávám informace o středních a učňovských školách, v rámci třídních

schůzek seznamuji rodiče se vším, co
souvisí s přijímacím řízením, zprostředkovávám prezentace zástupců středních
škol, případně exkurze našich žáků.
Vedu agendu všech písemností – přihlášek, zápisových lístků, pomáhám s formulací odvolání.
Volba profese je u ani ne patnáctiletého dítěte někdy velmi obtížná. Používáte nějakou formu testování?
Ano. Jde o test, který není zaměřen na
znalosti, spíše na schopnosti, jako je třeba schopnost soustředění, zachování
úrovně výkonu při zátěži a podobně.
Jiný test ukazuje směřování dítěte, to,
zdali je dítě orientováno spíše na humanitní nebo technické obory, zda má umělecké sklony nebo je silné v oblasti sociálních vztahů. Jde o standardizované testy dostupné všem školám. Výsledky probírá školní psycholožka nejprve s dítětem, poté s rodiči. Sdělujeme je též třídním učitelkám. Protože každý z nás zná
dítě z jiné stránky, snažíme se společně
pomoci vymezit oblast, v níž by se dítě
mohlo dobře uplatnit. Dětem, které nejsou rozhodnuté, pomáháme hledat odpovídající školu.

INZERCE

Gymnázium J. V. Jirsíka
České Budějovice
Tel.: 387 423 017, 387 422 640
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 OTEVÍRÁME

2 TřÍDy pRO uChazEČE z 9. ROČNÍKu zŠ
čtyřleté studium, obor 79-41-K/41
1 TřÍDu pRO uChazEČE z 5. ROČNÍKu zŠ
osmileté studium, obor 79-41-K/81
Den otevřených dveří: 11. 1. 2017 - osmileté studium od 16,30 hod.
- čtyřleté studium od 17,30 hod.

www.gjvj.cz - sekce pro uchazeče

Masarykova 183, Milevsko
www.gymnazium-milevsko.cz
kancelar@gymnazium-milevsko.cz
tel.: 382 521 242

Pro žáky letošních 7. tříd otevíráme obor:
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)

Alešova 50, 389 01 Vodňany
www.gymnaziumvodnany.cz
kancelar.gymnazium@zsgvodnany.cz
Tel./fax: 383 383 743
BLIŽŠÍ GYMNÁZIUM Moderní škola, umožňující plnění náročných vzdělávacích cílů, nadstandardní individuální přístup a kontaktové podmínky a prostředí ve výchově a vzdělávání.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 1. 2017 (9.00 – 18.00 HODIN)
STUDIUM
✓ přijímá žáky po 5. ročníku ZŠ do nižšího gymnaziálního studijního cyklu (osmiletý obor 79-41-K/81)
✓ přijímá žáky po 9. ročníku ZŠ do vyššího gymnaziálního studijního cyklu (čtyřletý obor 79-41-K/41)
NABÍZÍME
✓ úplné STŘEDNÍ VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ zakončené maturitou
✓ s výborným prospěchem STIPENDIUM od nadačního fondu
✓ pro aktivní možnost absolvovat ZAHRANIČNÍ STÁŽE na partnerských školách
✓ pro všechny možnost vycestovat na VÝMĚNNÝ POBYT v rámci projektů školy a sítě partnerských škol
✓ ŠIROKOU NABÍDKU volitelných i nepovinných předmětů, exkurzí a kurzů

GYMNÁZIUM VE VODŇANECH, TRADICE JIŽ OD ROKU 1952

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany

GYMNÁZIUM MILEVSKO

Pro žáky letošních 9. tříd otevíráme obor:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Základní škola
a Gymnázium Vodňany

Den otevřených dveří:
16. 11. 2016
17. 2. 2017
pro všechny zájemce
o studium a jejich rodiče

SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2017/2018 místa v tříletých a jednoletých
učebních oborech s výučním listem:
Tříleté obory:
Jednoleté obory – zkrácené studium:
Řezník-uzenář řada výhod pro žáky
(pro uchazeče s výučním listem nebo
Cukrář
s maturitním vysvědčením)
Zahradník
Cukrář
Kuchař zdarma kurz vykrajování zeleniny Zahradník
Kuchař – číšník zdarma barmanský kurz
Strojní mechanik zdarma svářečský kurz
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) výhody pro žáky
ZDARMA PRACOVNÍ ODĚV A OBUV pro 1. ročníky tříletých oborů!

tel. 383 390 516, 721 724 707
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz
www.sousvodnany.cz

veří:
řených d
Dny otev 2017
28. 1.
od.
o 12.00 h
d
0
.0
8
d
o
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Jan Werich jako vášnivý rybář
i vítaný host proslulé kavárny

Oblíbený moudrý klaun jezdíval na východ Čech na pstruhy a mohl chytat i tam, kde lovili jen diplomati
Na Wericha pamatuje také jako na
dobrého střelce. „Jednou měl Werich
ryby nachytané už dopoledne, tak co odpoledne? Půjčili herci kozlici a šli na koroptve. Za to odpoledne střelil pětadvacet koroptví.“ To bylo možná naposledy, co Jiří Muzikant Jana Wericha viděl.

PETR BROULÍK
ČR | Faulhamrův mlýn, Jangelec nebo
přímo ve městě pod botanickou zahradou. To jsou místa, kde chytával ryby
na řece Loučné ve Vysokém Mýtě Jan
Werich. Moudrý klaun si toto město ve
východních Čechách oblíbil kvůli pstruhům. Často sem jezdil také s přáteli a kolegy: Miroslavem Horníčkem, Ljubou
Hermanovou či Rudolfem Cortésem.
Werich znal Vysoké Mýto od roku
1934, kdy mu karosář Sodomka upravil
jednu z Tater. Právě díky Janu Werichovi vzniklo po válce ve Vysokém Mýtě
rybolovné zařízení s devíti rybníčky a
líhní. Kvůli ní totiž umělec uspořádal v
roce 1948 dva velké koncerty orchestru
Karla Vlacha, sester Alanových a Rudolfa Cortése. Přijeli vlakem a odváželi
si po benefici do Prahy spousty ryb. Výtěžek ve výši asi sto tisíc zase posloužil
právě rybářům. Rybářský spolek mohl
na tehdy velké zahradě, kterou za Mýtem koupil, vybudovat umělou líheň.

Ve vinárně U Žižků Werich
baštil ryby, které ulovil

Odháněl od dřímajícího
Wericha obtížné komáry
Na koncerty si pamatuje dnes devadesátiletý Jaroslav Ptáčník, který bydlí v Pardubicích, ale ve Vysokém Mýtě vyrostl.
Právě k jeho otci si chodil Jan Werich
pro povolenky k rybaření. „Koncerty se
konaly se na místě budoucí rybárny, pomáhal jsem tam přinášet lavice a sháněli jsme židle. Přišla spousta lidí, rybníčky byly úplně obsazené. Vybrali spoustu peněz. Sám Werich předváděl
úryvky z muzikálu Divotvorný hrnec,
který si s Voskovcem přivezli po válce
z Ameriky,“ vzpomíná Ptáčník. On sám
tenkrát studoval na brašnáře v Třebechovicích, takže Wericha při rybaření moc
nezažil. „Na ryby s ním chodil hlavně
můj brácha Vašek a táta. Brali ho třeba
ke Kašparovu mlýnu, to byl chráněný
úsek. Tam vždycky nachytali pstruhy,
on byl čistě pstruhař. Otec často vzpomínal, jak Jan Werich občas u rybaření
usnul a táta od něho odháněl kloboukem komáry, aby Werich mohl v klidu
dřímat,“ vysvětluje Jaroslav Ptáčník.

S Horníčkem a Werichem
na „zakázaných“ vodách
Wericha ve Vysokém Mýtě však hodně
pamatuje šestaosmdesátiletý emeritní
učitel dnešní vysokomýtské Vyšší odborné stavební školy Jiří Muzikant.
Poprvé se se slavným hercem viděl
v roce 1947 jako sedmnáctiletý mladík
a až do šedesátých let ho provázel po ry-

Jan Werich (vlevo) s jedním z vysokomýtských rybářů u Faulhamrova mlýna. Fotografie z naučné stezky u centra města.
FOTO | ARCHIV
bářském revíru. Werich lovil na různých místech, dokonce i v diplomatickém pásmu, kam nesměl nikdo jiný než
diplomaté a jiní vzácní hosté. Po válce
sem jezdil na ryby třeba americký velvyslanec Laurence A. Steinhardt.
„Tehdy jsem tam byl s pány Horníčkem a Werichem někdy mezi květnem
a červnem. V této době tam byla vždy
kvanta jepic. To je nejkrásnější pstruhová sezona, protože jak jepice hynou a
plavou na hladině, pstruzi po nich jdou.
Já jsem tam tenkrát zasekl pstruha, měl
tak kilo a půl. A Horníček, že mi ho podebere. Upozorňoval jsem ho, že ho
musí podebrat směrem od ocasu, nebo
o něho přijdeme. Ale Horníček byl na
něj tak žhavý, tak tím podběrákem zajel,
že urazil vlasec. Pstruh pomalu odplouval a v tu chvíli přicházel Werich, který
to vše viděl. Horníčka sjel příšerným
způsobem,“ směje se Jiří Muzikant.

„Mladej, to není český
auto. S tím se nebouchá“
Jan Werich si z Vysokého Mýta do Prahy většinou ve svém buicku vezl spous-

tu ryb. Ty mu Jiří Muzikant občas vykuchal ještě u řeky a obložil kopřivami,
aby je domů na Kampu dobře dovezl.
„Buicka dostal od Voskovce. V červnu
v roce 1956, když jsem končil vysokou
školu, přijel Jan Werich opět na pstruhy. Otec byl tehdy ředitelem osmileté
základní školy a neměl čas, proto poslal
s Werichem rybařit mne. Když jsem
sedl do buicka, tak jsem bouchl dveřmi.
A Werich: Mladej, to není český auto.
S tím se nebouchá,“ usmívá se.
Když otec Norbert Muzikant dopisem gratuloval v roce 1963 Werichovi
k udělení titulu národní umělec, tak mu
slavný herec telegramem odpověděl:
„Mily Berto, dekuji ti za tele. Vymenim
narodniho umelce za dobry kadrovy posudek,“ odpověděl Werich.
Jednou přijel Werich do Mýta i s dcerou Janou. „S ní jsem chytal raky. Na
žáby, za což by nás dnes ochranáři asi
ukřižovali. V koších jsme pak raky posílali do Prahy, do dvou prodejen lahůdkářství, a rybářský spolek z toho měl peníze. S Janou Werichovou jsme jich za
jedno odpoledne nachytali asi čtyřicet
kilo,“ vzpomíná Jiří Muzikant.

O návštěvách někdejší vinárny U Žižků
vypráví Milada Žižková, která si vzala
syna majitelů, lékaře Jana Žižku. Od
jeho maminky Olgy Žižkové slyšela historky o populárním herci. „Paní Olga na
Wericha hodně vzpomínala, byl prý jejich nejmilejší host a míval ve vinárně
své místo. Do Mýta prý jezdil strašně
rád,“ říká žena. Olga a Jan Žižkovi měli
do padesátých let lahůdkářství a vinárnu v historickém centru města. Otevírala až večer a Jan Werich tam večer chodil na pstruhy, které ulovil, a vyhlášení
lahůdkáři mu je přichystali. „Manželé
Žižkovi připravovali ve vinárně marinované ryby, ryby na modro, chlebíčky, saláty,“ vzpomíná Milada Žižková.
Paní Olga Žižková prý byla krásná
žena. Když v Mýtě pobýval Gustav Frištenský, vždy se prý kolem ní točil. Její
manžel Jan prý musel několikrát významně zvednout obočí a důrazně zavelet: „Olgo, domů!“ Ale s Werichem nebyl problém, paní Olga na něj vzpomínala jako na gentlemana.
K vinárně patřila i vzácná kronika, do
níž Jan Werich napsal spoustu příspěvků, stejně jako jiní známí herci nebo
osobnosti. Třeba Emil Zátopek, Gustav
Frištenský nebo Lída Baarová.
„Ta měla v kronice i fotku, na níž
byla s prstenem, který jí dal zamilovaný
nacistický ministr propagandy Joseph
Goebbels. Babička tu fotku raději pak
schovala, aby mého muže Jendu nevyhodili z medicíny. Tu fotku jsem tam
později vrátila já,“ říká paní Žižková.

Ztracená vzácná kronika.
Třeba ji někdo vrátí
Jenže při přestavbě domu Žižkových
vzácná kronika vinárny zmizela z půdy,
kde byla v krabici s dalšími věcmi.
„Možná ji jen kdosi vyhodil. Pokud ji
má někdo doma, mohl by ji nějak vrátit.
Jakkoliv. Pro něj nemá význam, ale pro
mne ano. Byl to vzácný dokument o
tom, kdo do známé vinárny chodil. Byla
nádherná, měla samet, měla kovový
znak, byla v krabici. Nemohla jsem
o tom před Jendou mluvit, strašně ho to
mrzelo,“ říká paní Žižková.
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Pohřeb, válka, rituály.
Tak žije Jeden kmen
Mají jiné tradice, než na
které jsme zvyklí. Příběh
skřetí tlupy mapuje
fotograf Cyril Gaja.
ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Dbají na dokonalé kostýmy, propracovanou kulturu a promyšlenou historii. Jsou to skřeti, postavy z fantasy
prostředí, které kdysi vymyslel slavný
spisovatel J. R. R. Tolkien.
Skupinu nadšenců fascinovali natolik, že vymysleli projekt nazvaný Jeden
kmen. V něm ztvárňují právě jednu ze
skřetích tlup a pomocí krátkých příběhů
tvoří a vyprávějí její osudy.

„

Je to víc než
jen hra. Jsou
uvěřitelní a originální.
Vycházejí přitom z fenoménu LARP,
což je specifický druh her založených
na hraní role, které mají blízko až k divadelní improvizaci. Účastní se i bitev
s dřevěnými zbraněmi, kterým se u nás
věnují stovky lidí. Jeden kmen se však
nevěnuje jen soubojům, součástí jeho života je i táboření, lov a intimnější témata – jako například pohřeb šamana či
magické rituály. Tyto výjevy zachycuje
na fotografiích Cyril Gaja z Míškovic

Zinscenovaný pohřeb šamana byl součástí larpové hry (snímek vlevo). V táboře bude večer ryba na ohni (vpravo).
na Kroměřížsku, který s nadšenci
z Jednoho kmene spolupracuje. Vytvářejí tak dokumentární cyklus, který plánují zveřejnit na speciální výstavě. „Na
naše poměry jde o naprosto jedinečnou
věc. Jeden kmen je víc než jen hra, jsou
uvěřitelní, originální a vizuálně atraktivní,“ hodnotí Gaja. Přiznává, že při focení si často musí počínat velmi opatrně.
„Pokud se přede mnou odehrává nějaký
intimní prožitek kmene, snažím se scénu vůbec nijak neovlivňovat,“ říká.
Jeden kmen tvoří parta přátel z celé
České republiky. Pokud nejsou oděni do
přesvědčivých kostýmů skřetů, žijí normální civilní životy. Jsou mezi nimi architekti, informatici či třeba kurátor muzea.
Jen mají netradiční zálibu, která jim přináší odreagování a nekonečnou zábavu.

Skřetí rituál se odehrává na posvátném místě.

Bojovníci vyrážejí vstříc nepříteli. Na pokraji lesa se schyluje k zuřivé bitvě. Válečníci Jednoho kmene věří, že bude pro ně vítězná.

4x FOTO | CYRIL GAJA
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Maruška z pohádky učí ve školce

V dobovém oblečení byla Marušce zima, ale práce s koňmi ji při natáčení bavila.

Marie Majkusová zazářila
před časem v pohádce,
od té doby se ale
v televizi neobjevila.
MARTINA MALÁ
ČR | Před čtyřmi lety se zařadila mezi
„štědrovečerní princezny“. Marie Majkusová ztvárnila Marušku v pohádce
Dvanáct měsíčků, kde si zahrála po
boku Romana Vojtka. Pohádka se těsně
před Vánocemi znovu objevila na televizních obrazovkách. Dnes už je ale
mladá herečka trochu jinde, učí děti
v lesní školce. „Herectví jsem z nedostatku času trošku odsunula, ale určitě
se mu do budoucna nebráním. Už se mi
i začíná stýskat,“ říká s úsměvem
sedmadvacetiletá Marie Majkusová.
Dívala jste se, když televize uváděla
pohádku v premiéře?
Ano, tehdy jsme se doma všichni dívali.
Myslím, že se pohádka povedla, měla
jsem z ní radost. Štědrovečerní pohádky
jsem měla vždycky moc ráda, nikdy by
mě nenapadlo, že se dostanu do společnosti „vánočních“ princezen.
Od té doby jste hostovala v divadle
v Mladé Boleslavi, ale v televizi už
vás diváci neviděli. Nebojíte se, že

FOTO | ARCHIV MAFRA

zůstanete herečkou jedné role?
Toho se neobávám. Beru život takový,
jaký je. Kdyby něco přišlo, určitě bych
si našla rovinu, která by mě zaujala. Do
budoucna nevylučuji, že budu hrát více.

jste hrála v pohádce?
Ano, když pohádku opakují, děti mi to
hlásí. Mají z toho radost a i pro mě je to
velmi milé. Je to jedno z témat, které
spolu můžeme sdílet.

Teď se herectví vůbec nevěnujete?
Jednou za čtrnáct dnů si zajdu do pražského divadla Minaret zahrát pohádku
pro děti. Tím pro mě ale divadlo končí.

Jaké pohádky máte nejraději?
Nejoblíbenější mám Šíleně smutnou
princeznu, pak asi pohádku Tři bratři.
Ta je nová, upozornily mě na ni děti ve
školce, znám ji díky nim. A do třetice
by to byla Princezna se zlatou hvězdou.

Úplně jste změnila obor, učíte děti
v lesní školce v Měšicích v okrese
Praha-východ. Proč?
Zjistila jsem, že konzervatoř mi nestačí,
chtěla jsem ještě vystudovat nějaký
obor, který by mě zase posunul někam
dál, otevřel mi nějaké další dveře. Po natáčení Dvanácti měsíčků jsem se snažila dělat několik věcí dohromady, ale
bylo to tak roztříštěné, že jsem se nakonec rozhodla pro pedagogiku. Teď budu
končit bakalářské studium.
Co vás na práci s dětmi baví?
Nejvíc asi to, že je to právě lesní školka,
že je to alternativní pedagogika. Baví
mě pocit svobody, volnosti, vybití energie, směřování na přírodu. Naplňuje mě
to. V rámci praxe chodím i do státních
školek. Tam si sebe moc nedovedu představit. Lesní školka se liší jak počtem
dětí, tak právě i tím přístupem.
Děti nebo jejich rodiče o vás ví, že

Když ještě zavzpomínáte na natáčení Dvanácti měsíčků, co bylo pro

vás tehdy nejsložitější?
Překonat tu zimu. Když je chladno, jsem
zvyklá obléct se kvalitně a teple. Dobové
oblečení to nesplňovalo. A brodit se v
kopcích sněhu také nebylo moc příjemné. Naopak nejhezčí byla práce s koněm.
Měla jste již předtím nějaké zkušenosti s koňmi?
Měla, ale nikdy to nebyl žádný ucelený
trénink, jen útržkovité lekce. Byla to
moje výhoda při castingu, že už jsem
tuto zkušenost měla. Ostatní holky, které se režisérovi Karlu Janákovi líbily, ji
neměly.

Dnes pracuje Marie Majkusová v lesní školce v Měšicích u Prahy. Tato práce
ji naplňuje, přesto by ještě ráda okusila herectví.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

28 6. ledna 2017

Česká republika

Milan Vodička se stal nejzkušenějším zasněžovačem na Černé hoře v Janských Lázních. Svoje povolání dělá už 20 let.

FOTO | MARTIN VESELÝ

Má zvláštní práci. Je zasněžovač
Stát se dobrým
zasněžovačem zabere
stejně času jako studium
vysoké školy. „Stále
se učím nové věci,“
říká hlavní výrobce
sněhu na Černé hoře
Milan Vodička.
TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Nejsou vidět, jenže bez nich by lyžování v Krkonoších, ale i jinde, nebylo
vůbec myslitelné. Zasněžovači. Profese, která vyžaduje všestrannost, odolnost a především neuvěřitelnou vytrvalost. Zařízení vyrábějící umělý sníh obsluhují a kontrolují 24 hodin denně.
Stát se dobrým zasněžovačem zabere
stejně času jako vystudovat vysokou
školu. Práci jim v posledních letech
usnadňují chytré technologie, pustit
sněžné dělo mohou klidně z druhého
konce republiky přes telefon.

Servis 24 hodin denně
Jakmile udeří silnější mrazy a vlekaři
spustí sněžná děla, pracovníci mající na
starosti výrobu technického sněhu se
„přestěhují“ do skiareálu a tráví tam

dny i noci. Sjezdovky vyžadují čtyřiadvacetihodinový servis. Zasněžovači
v noci každé dvě hodiny kontrolují sněžná děla, posouvají je podle směru větru,
nastavují jejich výkon.
Kromě obsluhy technologií hlídají
a podle vývoje počasí mění čerpání
vody. „Rozhodně to není stereotypní
práce. Něco si třeba naplánujeme, ale za
půl hodiny je všechno jinak,“ přiznává
Milan Vodička, který od roku 1998 pracuje na Černé hoře v Janských Lázních
a je nejzkušenějším zasněžovačem
v tomto krkonošském středisku.

Skvělý přehled z kanceláře
Kromě něj se zde o výrobu sněhu starají
další čtyři kolegové, v celém SkiResortu Černá hora–Pec, pod který spadá pět
středisek a 41 kilometrů sjezdovek, jich
je do dvaceti. Nároky na tuto profesi vyžadují manuální zručnost, velkou výhodou je elektrikářská průprava, fyzická
odolnost i lyžařské základy.
K dělům na sjezdovce většinou jezdí
na skútrech. Když je areál v provozu
a dosněžují se už jen části svahů, vyrazí
na lyžích. Podle Vodičky trvá pět let,
než se zasněžovač kompletně zaučí.
„Pracuju tady skoro 20 let a stále se
učím nové věci,“ přiznává.
Ve srovnání s dobou před deseti patnácti lety udělalo zasněžování obrovský
pokrok. Kromě účinnějších automatic-

„

kých děl pracovníci využívají chytré
technologie. Na trojici monitorů v kanceláři má Milan Vodička dokonalý přehled o tom, jak děla a tyče rozmístěné
na svazích kilometry odsud pracují.

pravující vodu z potoka do nádrže na vrcholu Černé hory. Monitor úplně vlevo
ukazuje mapu sjezdovek na Černé hoře
s odběrnými místy, u kterých jsou připojena sněžná děla a tyče.

I když jsem v noci doma, tak se každé dvě
hodiny dívám, co se kde děje. Stačí, když
počítač jednou pípne, a už jsem vzhůru.
V celém SkiResortu jich je 210. Všechny může ovládat prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. Z Prahy tak
dokáže pustit konkrétní dělo ve Velké
Úpě nebo v Peci pod Sněžkou a také na
dálku nastavit jejich výkon i na minutu
přesně určit dobu, kdy budou sníh vyrábět. „Jednodušší je to v tom, že nemusíme trávit tolik času v terénu, na druhou
stranu je člověk připojený nonstop.
I když jsem v noci doma, tak se každé
dvě hodiny dívám, co se kde děje. Stačí,
když počítač jednou pípne, a už jsem
vzhůru,“ popisuje nemoc z povolání.
Kromě pracovního stolu má Milan Vodička v kanceláři pohovku a spací pytel.
Hlavně ze začátku sezony, kdy se zasněžuje nejintenzivněji, je zde neustále.
Centrální počítačový systém je v provozu nonstop. Na prvním monitoru běží
předpověď počasí a záběry z webových
kamer na lanovce, prostřední obrazovka zobrazuje schéma čerpací stanice do-

Dálkové ovládání umožňují komunikační kabely, které všechny informace
svádějí do velína v Janských Lázních.
Některé kanóny v sobě mají zabudovaný radio modem a přenášejí informace
do kanceláře vzduchem. Když se stroj
při zasněžování porouchá, hned se to
zobrazí na monitoru.

Sněžná děla
Jsou stroje na výrobu umělého
sněhu. Používají se k tomu, aby
lyžařské sjezdovky byly použitelné
v období, kdy sice je mráz, ale
v příslušné oblasti je nedostatek
přirozené sněhové pokrývky.
Fungují tak, že se v nich za pomoci
kompresoru rozstřikuje vodní
mlha do proudu podchlazeného
vzduchu.
Zdroj: Wikipedie
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„Na první gól v NHL jsem si
hrál s tenisákem před domem“
Rok 2016 byl i rokem
Lukáše Sedláka.
Budějovického hokejisty,
který se prosadil
v zámořské NHL, kde dal
i svůj první gól. Další
vývoj odhadovat nechce.

jestli je tam jejich jméno. Měl jste to
podobné?
Je to strašné. Po každém zápase letíte
domů letadlem a vidíte trenéra, jak jde
uličkou, a vidíte, že si bude volat kluky
a oznamovat jim, že končí. Nebo po tréninku kouč jede za hráčem a říká mu,
aby se za ním zastavil. Takhle to fakt
sledujete. Je to velmi stresující, protože
vidíte trenéra přicházet a hodnotíte, jestli se na vás dívá, nebo nedívá, a přemýšlíte, jak to bude. On nakonec projde kolem vás a vy si odfrknete a spadne vám
kámen ze srdce.

ROMAN ŠPERŇÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | To byl rok. V
jeho kariéře zatím nejdůležitější. Budějovický odchovanec Lukáš Sedlák v
jeho průběhu zažil zcela rozdílné pocity. Na jeho začátku zklamání a zmar,
kdy chtěl svoji pět let trvající misi zabalit a vrátit se domů. V jeho průběhu se
však začalo všechno obracet. V nižší zámořské soutěži začal hrát, bodovat. V
play-off patřil k důležitým postavám a
sáhl si i na pohár pro vítěze AHL.
A po létě? Jeho sen se naplnil. Naskočil do NHL v týmu Columbusu Blue
Jackets a ve svém 23. startu v nejslavnější hokejové soutěži světa se poprvé trefil za záda brankáře. A zaskvěl se i v úterý večer, kdy si připsal asistenci při výhře 4:3 na Bostonem.
Máte za sebou rok 2016. Jaký pro
vás byl?
Určitě to byl přelomový rok. Už jsem se
dostal do věku, ve kterém by pro mě nebylo jednoduché, kdybych zůstával na
farmě, a bylo by strašně těžké se pak někdy do NHL prokousat. Tím, že se mi
povedl závěr loňské sezony a probojoval jsem se do ligy přes kemp, se to zlomilo.
Mohl jste si přát ještě víc než to, co
se vám letos splnilo?
Asi ne. Tohle byl velký rok v mojí kariéře a hrozně důležitý, protože jinak bych
se asi musel vrátit do Evropy.
V červnu jste vyhrál Calder Cup. Na
podzim jste naskočil do NHL, dal
jste už první gól. Co z toho byl pro
vás nejsilnější zážitek?
Je těžké něco vybrat. Vypíchnout jeden
okamžik. Musím říct, že nejsilnějším zážitkem je pro mě celá ta cesta za prvním
zápasem v NHL a za prvním gólem. To
všechno je to nejvíc, co může člověk
prožít.
Teď počítám, že nemáte na mysli
cestu autobusem na stadion…
Ne, to samozřejmě ne. (směje se) Myslím to všechno, co člověk musel prožít,
aby se do NHL dostal. Ten start a ten

Ve finále je tedy při kempu nejlepší,
když si vás nikdo nevšímá?
V podstatě to tak je. Dá se říct, že na začátku kempu mi asistent trenéra řekl, že
mám šanci se ukázat. Že na to mám, ať
jim zamotám co nejvíc hlavu a ať jim to
rozhodnutí co nejvíc znesnadním. A to
bylo jediné, co se mnou promluvili za
celý kemp. A že jsem se dostal do týmu,
jsem se dozvěděl až z článků na internetu. Takže ano. Ve finále asi bylo lepší,
že si mě nikdo moc nevšímal.
Lukáš Sedlák se na léto vrací domů. Kdyby to tak bylo ještě pár let, nezlobil
by se. Znamenalo by to, že se v NHL zabydlel.
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gól, to je pak takové zadostiučinění.
Cesta, o které mluvíte, začala v zámoří už v roce 2011. Bylo těžké
čekat tak dlouho na šanci?
Bylo to hrozně těžké. V roce 2011 jsem
sem přišel a nečekal jsem, že bych se
hned probojoval do NHL. Musel jsem
jít postupnými kroky. S tím jsem počítal. Říkal jsem si, že dva roky odehraju
v juniorce a pak že bych měl šanci. Popravdě jsem nečekal, že bych další tři
roky strávil na farmě. Taky už jsem to
chtěl párkrát zabalit a vrátit se do Evropy. Zkusit se dostat do reprezentace a
zkusit se prodrat do NHL jinou cestou.
Ale nakonec jsem se loni rozhodl to ještě jeden rok vydržet.
Kdy jste to chtěl zabalit nejvíc? Neurazte se, ale koukal jsem na statistiky a bodů nebylo moc.
Začalo to hned druhý rok. Byl jsem na
farmě ve Springfieldu. Začal jsem výborně, hrál jsem v první lajně, dělal
jsem body, ale uzdravili se hráči v Columbusu, další šli na farmu a byl jsem
posunutý do čtvrté lajny. Přestal jsem
bodovat, trochu se trápil a začal jsem
přemýšlet, jestli se nevrátit do Evropy.
Ale pak jsem si řekl, že co by za to ostatní hráči dali, za tu šanci, co mám já. A
podobná situace nastala zase třetí rok v
Clevelandu v týmu Lake Erie Monsters.

Znovu jsem hrál víc. Dělal jsem body, a
pak přišel zase starší hráč a já byl odsunutý do čtvrté lajny. On se pak naštěstí
rozhodl skončit s kariérou. Já se posunul výš a zase jsem začal bodovat. A nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Vyhráli jsme Calder Cup. V závěru minulé sezony jsem měl ohromné štěstí,
ale na druhou stranu jsem měl ohromnou smůlu na to, že jsem dlouho nedostával pořádnou příležitost.
Jaké bylo tohle léto, když jste odjížděl bojovat o pozici? Před starty minulých sezon jste říkal: Chtěl bych
se dostat do NHL, už je na to čas. V
srpnu jsem od vás slyšel něco ve
smyslu: Zkusím to, dám tomu všechno, ale velkou šanci nevidím. Nepomohl právě tenhle přístup, kdy jste
se odprostil od toho tlaku dostat se
do NHL?
Určitě to tak je. Podobné to bylo v minulé sezoně, kdy jsem moc nehrál a chtěl
to v půlce zabalit. Pak jsem si ale řekl,
že to nějak dohraju. A tím ten tlak ze mě
spadnul a začal jsem hrát líp. To mi pomohlo a do kempu jsem šel s tím, že to
zkusím, dám do toho 100 procent, a
když to nevyjde, dám se jinou cestou.
Často slyším o tom, jak se v kempu
mladí hráči chodí dívat na nástěnku,
jestli jsou v sestavě na další zápas,

Pojďme ještě k té cestě. Konkrétně
na ten první zápas. Jaká vůbec
byla?
Hráli jsme doma proti Chicagu. Už v
pondělí jsem se dozvěděl, že jsem se dostal do sestavy, a hráli jsme v podstatě
až ve čtvrtek. Takže jsem čekal, jestli
tam zůstanu, nebo ne. Až ve čtvrtek
jsem měl jasno, že v sestavě zůstanu a
zápas odehraju. Bylo to taky trochu stresující, protože první dva zápasy jsem
byl jen na tribuně. Tohle byl můj třetí
zápas v sezoně.
Počítám, že naplněnou halu a bouřlivé prostředí jste znal i z AHL, zvlášť
když jste hráli finále. Měl jste trému?
Rozdíl v atmosféře není. Spíš v tom, co
vy cítíte. Přeci jen je to NHL. Sníte o
tom celý život, a než vkročíte do zápasu, je vždycky těžké si představit, jaké
to bude. Měl jsem štěstí, že jsem hrál s
dobrými spoluhráči. Starší mi to usnadnili. Cítil jsem se hodně nervózní a
bylo tam z mojí strany hodně respektu,
jak vůči spoluhráčům, tak i protihráčům.
A když se vám pak později podařilo
vstřelit první gól a halou znělo: Střelcem je Lukáš Sedlák. Byl to ten pravý splněný sen?
Jo, přesně tak. Na ten moment jsem si
hrál s tenisákem před barákem. Na to,
že dám gól v NHL. Byl to splněný sen,
jen je škoda, že jsem na něj čekal tak
dlouho.
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za přízeň v roce 2016
a všem přejeme
jen to nejlepší
do nového roku.
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Dynamo jde slovenskou cestou
Druholigoví fotbalisté
Dynama České
Budějovice začali
s přípravou na jarní část
sezony. Zkouší dva nové
hráče.

Kádr v přípravě
Brankáři
Hajdušek, Křížek, Staněk
Obránci
Banovič (test z Myjavy), Funda,
Jáša, Kladrubský, Klesa, Novák,
Šourek, Vaněk
Záložníci
Benát, Čavoš, Čermák, Hála,
Kadula, Pešek, Šmehyl (test z
Myjavy), Wermke
Útočníci
Matějka (Plzeň), Kalod, Táborský

ROMAN ŠPERŇÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Ta cesta jim už
jednou vyšla. V létě. To fotbalisté Dynama České Budějovice zkoušeli v přípravě záložníka Adriana Čermáka ze slovenské druhé ligy. A mladý bezejmený
hráč se stal oporou týmu v podzimní části.
Teď to zkoušejí podobně. Opět na doporučení bývalého budějovického brankáře Miloslava Filipka. Opět na Slovensku.
V úterý začali Jihočeši přípravu na
jarní část druhé ligy. A s nimi i trojice
nových hráčů. Z Plzně přišel útočník
Matějka, nejlepší střelec juniorské ligy,
a ze zkrachovalé slovenské prvoligové
Myjavy na zkoušku obránce Patrik Banovič a záložník Šimon Šmehyl. „Kdyby nám to vyšlo podobně jako v případě
Adriana Čermáka, byli bychom hodně

Program přípravy
David Horejš rozdává pokyny českobudějovickým hráčům v tréninkovém
areálu Na Složišti.
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spokojení,“ pousmál se trenér týmu David Horejš, který v klubu načíná už svoji druhou zimní přípravu. Ta letošní
bude trochu jiná od té minulé. Kouč jde
do ní o trochu zkušenější, angažoval nového kondičního trenéra a vybral do přípravy i těžké zápasy. Třeba hned dvakrát změří síly s prvoligovými celky z
Teplic nebo z Jihlavy. „Měli jsme hrát
ještě s Duklou Praha, ale ta nám zápas

nakonec odřekla,“ vysvětlil. Dynamo
pojede na přelomu ledna a února i na
soustředění do Třeboně a kromě testů
nových hráčů zapojil trenér do přípravy
i mladé odchovance. Nově se s týmem
připravuje obránce Mikuláš Jáša z dorostu.
A po podzimu zůstal také zkušený
Jiří Kladrubský. Bývalý hráč Sparty
nebo Slovanu Bratislava. „V jeho přípa-

6. ledna: testy na FTVS
16. ledna: zápas v Regensburgu
22. ledna: doma s Vltavínem
28. ledna: v Jihlavě
30. ledna: soustředění Třeboň
4. února: doma se Žižkovem
11. února: v Teplicích
18. února: doma s Chrudimí
25. února: doma s Vlašimí

dě platí, že pokud absolvuje celou přípravu a zůstane zdravý, mohl by být největší posilou,“ vysvětlil David Horejš.
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