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Babičky čtou mrňatům
Někdejší učitelé se vrátili k dětem. Předčítají jim v pohádkovém plášti
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MARKÉTA DUŠKOVÁ

K jižní Moravě patří vinaři.
I ve školách
...str. 19 až 26

ZNOJMO | „Mareška“ je jedinou školkou na Znojemsku, kam chodí senioři
dětem předčítat pohádky. Organizátoři
si pochvalují vzájemné obohacení.
Na začátku projektu Babička a dědeček do školky bylo hledání ochotných
předčítačů a prosba směřující na rodiče
o darování dětských knih, které doplnily knihovničku školky JUDr. Josefa Mareše. „Spolupracujeme se čtyřmi babičkami a jedním dědečkem, kteří se pravidelně po měsíci střídají. Shodou okolností jsou to všechno učitelé ze Znojma,

„

Nic, co nemá
duši, vás
nepohladí, neobejme. Je
rozdíl, jestli čtou děti
samy, nebo s někým,
kdo jim věnuje svůj
drahocenný čas.
kteří se ochotně ujali svých rolí,“ popisuje Renata Hubáčová, která je garantem projektu.
Čtení má za cíl mezigeneračně propojovat. „Senioři se těší na děti, přijdou
zpět do prostředí, kam kdysi patřili.
Celý život vzdělávali spoustu dětí
a v okamžiku odchodu do důchodu se
pak stane, že už je společnost tak nepotřebuje. Je to škoda, protože mají dlouholeté zkušenosti. Jsou aktivní, chystají si
dokonce sami rekvizity,“ pochvaluje si.
Děti jim zase zpětně předávají svou
energii a radost. Navíc se učí komunikovat, rozvíjejí slovní zásobu, budují si
nové vztahy, učí se hodnotám a uspokojují emoční potřeby.

81 LET OD NAROZENÍ LEGENDY

Elvis by dnes byl jako Gott,
tvrdí Presleyho imitátor...str. 6

Pohádku O Smolíčkovi předčítala ve školce JUDr. Josefa Mareše babička Marie Blechová. Na čtení si oblékla pohádkový plášť.
FOTO | ARCHIV ŠKOLY
V praxi to vypadá tak, že si senior po
příchodu do školky oblékne pohádkový
plášť a čte pohádku. Poté si s dětmi vypráví, společně si malují nebo hrají. Na
závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem pohádku natištěnou na papíře, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů
a rodiče mají za úkol dětem pohádku
přečíst. „Chceme tím motivovat rodiče
k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Za odměnu dostávají
děti nálepky do pohádkového sešitu.
K jednotlivým pohádkám si mohou
malí posluchači malovat obrázky nebo
vytvářet různé koláže. Na konci školního roku dětem zůstane vlastní pohádková knížka, ke které se mohou kdykoli
vracet, ať už ve školce, nebo doma s rodiči,“ podotýká Hubáčová.

Projekt navazuje na kampaň Česko
čte dětem, která v mateřské a základní
škole JUDr. Josefa Mareše funguje od
roku 2012. Rodiče nabádá, aby dětem
četli alespoň dvacet minut denně. Podle
dětské psycholožky Šárky Kadeřábkové to upevňuje citové vazby, dětem rozvíjí slovní zásobu, fantazii, pozornost,
trpělivost i ukazuje dobro a zlo.
Chytré tablety a mobily podle organizátorů projektů nemohou čtení nahradit. „Nic, co nemá duši, vás nepohladí,
neobejme. Je rozdíl, jestli čtou děti
samy, nebo s někým, kdo jim věnuje
svůj drahocenný čas,“ podotýká Hubáčová. Senioři v její školce čtou klasiku.
„Děti ji chtějí. Ale s přibývajícím věkem už jim nestačí. Bohužel se jim tak
dostává do rukou i nekvalitní čtení,“
uzavírá.

HUDEBNÍ KARAMBOLY

Jak české kapely ovlivnily
odchody jejich lídrů
...str. 8

ZAPOMENUTÁ HISTORIE

Čechoslováci střežili mír ve
válkou zničené Koreji ...str. 12 a 13
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KRÁTCE
První dítě nového roku
se narodilo ve Znojmě

ZNOJMO | Hned dvě miminka narozená 1. ledna ve znojemské nemocnici
se mohou pyšnit primátem. Jako první
přišel na svět Jonáš Dojčar z Velkého
Karlova, a to 54 minut po půlnoci. Jonáš je tak prvním narozeným miminkem v celém Jihomoravském kraji.
Pro jeho maminku Michaelu Zoubkovou je Jonáš už druhým synem (na fotce vpravo – pozn. red.). Prvním miminkem přímo ze Znojma, tedy přesněji
příměstské části Popice, je Dominik
Hudec. Narodil se krátce před čtvrtou
hodinou odpolední. Pro maminku
Pavlínu Judexovou je Dominik prvním dítětem.
(md)

Kácení v dolním parku se
prozatím odkládá
ZNOJMO | Stromy ve znojemském dolním parku k zemi na jaře nepůjdou. A to
díky znojemským spolkům, které podaly společné odvolání. Krajský úřad úředníkům města nařídil, aby rozhodli o kácení znovu. A to kvůli rozporům s právními předpisy. Konkrétně jde třeba
o špatný formulář i chybějící odborné
dendrologické posudky. Podle všeho
stromy v parku zůstanou celý letošní
rok. Z rozpočtu města mělo přitom putovat na obnovu dolního parku dvaadvacet milionů korun. Spolky dlouhodobě
poukazují na to, že mají k zemi padnout
i zdravé stromy, a nelíbí se jim ani jednorázové plošné kácení. Radnice oponuje rizikovým stavem stromů.
(md)

Na obnovu lesů přiteče
milion korun
ZNOJMO | Dvě dotace z kraje určené
na hospodaření v lesích přitečou na konto Městských lesů Znojmo. Celkem obdrží přes milion korun. Peníze putují
hlavně na úpravy porostů, čímž se zvyšuje jejich odolnost a zlepšuje druhová
skladba. „Odstraní se třeba přerostlé
stromy a zasází nové. Další část dotace
jde na zalesnění, které je v plánu do
dvou let,“ upřesnila mluvčí radnice
Zuzana Pastrňáková.
(md)

Investice míří do škol,
kultury i na sportoviště
Znojmáci už vědí, že
jejich město letos
hospodaří se 718 miliony
korun. Jinde rozpočty
teprve ladí. Bude se
stavět i investovat.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJEMSKO | Lidé ze Znojma se mohou těšit na větší podporu kultury, opravené školky a školy nebo dokončený
průtah Hradištěm. Zastupitelé na posledním zasedání loňského roku schválili
rozpočet.
Celkem 24,3 milionu korun spolknou
investice do základních a mateřských
škol. Dalších 21 milionů bylo vyčleněno na obnovu dolního parku, kdy ale
bude spuštěna, je nyní nejisté (viz rubrika Krátce). Dalších 13 milionů padne
na rekonstrukci střechy zimního stadionu, ve kterém hokejoví Orli hrají mezinárodní EBEL. Víc peněz dostane příští
rok i Znojemská Beseda, která má
v kompetenci podporu kultury a rozvoj
cestovního ruchu. Na letošní rok už avizovala oslavy 790 let povýšení Znojma
na královské město. Mezi nejvýznamnější stavby, které budou letos dokončeny, se řadí průtah Hradištěm. Silničáři
jej opravují od loňského podzimu, hotovo má být v červnu. Město do oprav investuje šest milionů korun. Více peněz
přiteče i do sociální oblasti. Navýšení
příspěvku se dočká třeba Centrum sociálních služeb, a to o více než 3 miliony
korun.

Dětské centrum i hospic
musí peníze shánět jinde
Jenže zájemců o dotaci je víc, než kolik
může radnice poskytnout, a tak musí některé instituce řešit vícezdrojové financování. O půl milionu méně, celkem
tedy milion korun, dostane znojemské
Dětské centrum. „To pokryje náklady
na provoz denního rehabilitačního stacionáře v Marákově. Vzhledem k tomu,
že v průběhu roku bude město budovu
opravovat, chápu, že je dotace krácená.
Co to pro nás kromě maximální úspornosti bude znamenat, ukáže až čas.
V žádném případě to nepocítí děti,“ zdůrazňuje ředitel centra Milan Špaček. Tři-

Zatímco Znojmo schválilo rozpočet na prosincovém zastupitelstvu, jinde
fungují v rozpočtovém provizoriu klidně do jara. ILUSTRAČNÍ FOTO | MICHAL KLÍMA
cet tisíc korun místo žádaných téměř tří
set tisíc dostane Spolek Konipaska, který zajišťuje domácí hospicovou péči na
Znojemsku. „Naše fungování to neohrozí a pokračujeme v zajištění péče i v případě takového finančního výpadku. Budeme hledat další finanční zdroje. Ani
dotace v plné výši by letošní náklady nepokryla,“ podotýká předseda Dominik
Hes.
Při schvalování rozpočtu padala z úst
opozice také kritika. „Výdělek města po
odečtení jednorázových příjmů neustále klesá. Mzdy se zvýšily ze 79 na 90 milionů,“ vypočítal opoziční zastupitel
Znojma Karel Fiala (Pro Znojmo).

718

milionů korun –
s tímto rozpočtem
hospodaří Znojmo.

Podle starosty Vlastimila Gabrhela
(ČSSD) koalice za navýšení mezd nemůže. „Není v uvozovkách dobrovolné,
vychází z tabulek a zákona,“ oponoval.
Na výdajové stránce rozpočtu zůstává i nadále postupná úhrada úvěrů, kterými je město dlouhodobě zatíženo.
Přes veškeré výdaje město podle starosty skončí v přebytku a vznikne tak rezerva na investice v roce 2017 nebo spolufinancování evropských projektů.
Znojemský politolog Jaromír Příkazský ale tvrdí, že vedení města má ohledně dotací a dlouhodobé koncepce velký
prostor pro zlepšení. „Zaráží mě, že ve
srovnání s jinými městy neusiluje pořádně o peníze z evropských fondů. Celko-

vě jde o ‚standardní‘ rozpočet Znojma,
který nevybočuje z tradice polistopadové éry,“ poznamenal Příkazský.
Co se týče příjmů, znojemské firmy
odvedou na daních do městské pokladny přibližně 160 milionů korun. Dalších
164 milionů utrží na DPH. Téměř 70 milionů korun pak radnice získá za prodej
bytů a nebytových jednotek.

Menší města mají
rozpočty provizorní
Další města regionu se nebojí prozatímních rozpočtových provizorií. Třeba
Hrušovany nad Jevišovkou. Představitelé radnice chtějí investice do inženýrských sítí, které by se měly vyšplhat až
k 19 milionům korun. Vzniknout má
i nové parkoviště za 4,4 miliony.
V Miroslavi chtějí zainvestovat do kanalizace v ulici Údolní, město žádá o dotaci ve výši 30 milionů. V téže ulici
mají opravit svah za 4 miliony korun.
Nové zázemí v hasičské zbrojnici vyjde
na 1,4 milionu, oprava opěrné zdi zámku na milion korun.
Moravský Krumlov chce do inženýrských sítí a chodníků napumpovat 6 milionů korun, radnice opraví i hřbitov za
1,8 milionu a postaví nové dětské hřiště
za milion korun. Perličkou je nákup
zdejšího zámku. Ten se pokusí získat
v lednové dražbě, vyvolávací cena je
14 milionů korun. Město si na něj stejně
myslelo, ale než jej stihlo odkoupit od
společnosti Incheba, přišel zásah exekutora.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce
šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Ivana Solaříková, ivana.solarikova@mafra.cz ■ Inzerce: 516 202 311, inzercebr@mafra.cz ■ Inspektor distribuční sítě: Kateřina
Stránská, tel.: 724 008 282, katerina.stranska@mafra.cz ■ Redakce Brno - Jihomoravský kraj: Česká 19/21, 602 00 Brno, redakce.brno@5plus2.cz ■ Okresní redakce: Markéta
Dušková, tel.: 601 392 580, marketa.duskova@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014
nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT
ovládaného Ing. Andrejem Babišem.

Znojemsko

8. ledna 2016 3

Leden v rytmu jazzu i swingu

Začátek roku přináší JazzFest. Okoření ho špičkový hráč na foukací harmoniku i muzikant s vibrafonem
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Od středy do neděle se lidé
mohou na několika místech Znojma zaposlouchat do kvalitního jazzu, swingových rytmů, řízného dixielandu nebo
bluesových melodií. K tomu na koncertech ochutnají vína podávaná znojemskými vinaři. Znojemskou kulturní scénu v novém roce tradičně otevírá
JazzFest.
„I letos jsme přichystali hudební program, ve kterém si každý může vybrat
koncert s hudebním stylem, který je mu
blízký. Jsme rádi, že se nám podařilo získat k vystoupení žánrově pestré muzikanty,“ podotýká prezident festivalu Jiří
Ludvík.
Mezi největší programová lákadla patří hned první den zahajovací koncert patrona festivalu Petera Lipy. Den poté se
publiku představí jeho slovenští kolegové – hudební uskupení Old Time Band
Funny Fellows. Jejich sympaticky obšírný hravý repertoár s komediálním programem obsahuje téměř všechny evropské hudební vlivy a etnické prvky.
Páteční večer se jako každý rok změní
na Jazzovou noc v klubech. Odstartuje ji
čtyřka znojemských muzikantů následo-

JazzFest

Peter Lipa patří ke znojemskému JazzFestu neodmyslitelně. Patronem festivalu je celou dobu konání, tedy devět let.
FOTO | ARCHIV ORGANIZÁTORŮ
vaná koncertem muzikanta a profesionálního hráče na vibrafon a v současnosti také leteckého pilota Rudolfa Králíka.
Městské divadlo tentýž den přivítá Stadtmusik Hollabrunn, připravené je i duo
Zuzana Lapčíková a Josef Fečo nebo jeden z nejuznávanějších českých hráčů na
foukací harmoniku Charlie Slavík.
Sobota patří mrznoucímu jazzu pod

širým nebem, kdy to v Obrokové ulici
rozpálí Kouda's Quartet. Večer se zájemci mohou zahřát pod vedením profesionálních tanečníků ve swingové tančírně Modrých sklepů v Novém Šaldorfu. JazzFest zakončí v neděli koncertní
jazzová mše v podání Vokálního seskupení Minima tvořeného matkami na mateřské dovolené.
INZERCE

K zápisům na konci ledna
ZNOJMO | Zápis do prvních tříd základních škol ve Znojmě se koná v sobotu 23. ledna od 8 do 11 hodin. Na budoucí prvňáčky čekají v šesti základních
školách. Přitom ředitelé škol přijímají
přednostně děti, které k nim „patří“

podle trvalého bydliště. Přijít musí
všichni předškoláci – i ti, jejichž rodiče
budou žádat o odklad školní docházky,
nebo děti, které odklad dostaly loni.
K zápisům se nosí rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.
(md)

Ledové bude vzácnost.
Vinaři od něj upouští
ZNOJEMSKO | Nepředvídatelné počasí a stále teplejší zimy mohou za to, že
znojemští vinaři upouští od výroby ledového vína. Třeba ti z Vinných sklepů Lechovice. Hrozny totiž začaly už v půlce
listopadu padat. „Někdy na konci října
přišly první mrazíky, což narušilo třapinu na hroznech. Raději jsme je proto sebrali,“ potvrzuje vedoucí vinic Roman
Staněk. Podle něj by hrozny byly momentálně kvůli počasí ve špatném stavu. „Odhaduji, že letos ledového moc
nebude,“ dodal Staněk.
O ledové ani neusilovalo Agrodružstvo Nový Šaldorf provozující Modrý
sklep. „Hrozny na ledové jsme nejen nesklízeli, ale ani nezachovávali. Domnívám se, že je to rok od roku čím dál větší risk, zima nepřichází podle toho, jak
by člověk potřeboval. A vzhledem

k tomu, že máme vinice v blízkosti Národního parku Podyjí, nemůžeme ani
hrozny stříkat, aby vydržely,“ vysvětluje zástupce vinařství Antonín Koníček.
Ještě před čtyřmi lety proto raději vsázeli na výběr z bobulí. „Už ho neděláme.
Hroznů máme docela nedostatek a stačí
zhruba na pokrytí poptávky u ostatních
vín,“ doplnil.
Naopak hrozny na ledové v minus
9,3 stupních Celsia sesbíral z viniční tratě U tří dubů ve Stošíkovicích na Louce
Znovín Znojmo. „Byla to velmi rychlá
akce, počasí přišlo, jak přišlo,“ podotkl
výrobní náměstek Antonín Zatloukal.
Letos sklidili jen 970 kilogramů Ryzlinku rýnského. „Nechtěli jsme velké
množství, protože máme ledového velké zásoby,“ upřesnil Zatloukal s tím, že
cukernatost byla 35,23 stupně.
(md)

13. 1. (19.00) Hotel Prestige
Peter Lipa a jeho band
14. 1. (19.00) Hotel Savannah
Funny Fellows
15. 1. (18.00) Hotel Lahofer
Jazzy Talking
(19.00) Café U Černého psa
Rudolf Králík
(20.00) Znojemská Beseda
Zuzana Lapčíková a Josef Fečo
(21.00) Klub Harvart
Charlie Slavík
16. 1. (9.00–12.00) ul. Obroková
Mrznoucí jazz – Kouda's Quartet
(10.00) Nový Šaldorf
Kopání písku
(19.00) Sál Modrých sklepů
Swingová tančírna
17. 1. (11.00) kostel sv. Václava
Vokální seskupení Minima
Více na: www.hudbaznojmo.cz

Vstupenky na jednotlivé koncerty
JazzFestu ponejvíce za stokorunu jsou
k dostání v předprodeji v Turistickém informačním centru v Obrokové ulici.
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Česká republika

Češi jsou v módě občas strojení

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Rodinné či pracovní vazby má herečka Chantal Poullain v několika zemích Evropy, může proto srovnávat tamní povahové rysy. „Zatímco víc než dokonalost hledají šarm, Češi se někdy až příliš řídí tím,
co je na fotkách v časopisech,“ říká.
V Česku žijete už řadu let, před časem
jste ve vysílání Českého rozhlasu
Dvojka řekla, že je to váš druhý domov. Napadá mě, jestli kromě vaší
rodné Francie nemáte ve světě ještě
třeba nějaký pomyslný třetí domov…
Miluji Itálii, tam bych mohla klidně žít.
Také zbožňuji svou zem, tedy Francii,
konkrétně její jih, kde jsem se narodila.
Ale moje nejdůležitější místo je tam, kde
jsou lidi, které miluji. To je v ten moment
můj domov.
Už dlouhá léta se angažujete také
v charitě. Kromě vaší Nadace Archa
Chantal jste spolupracovala také s organizacemi v zemích třetího světa. Taková zkušenost změní pohled na život.
Určitě. Myslím si, že lidé, kteří zuří, jsou
nespokojení a kritizují, by měli trochu cestovat po světě a podívat se tam, kde mají
opravdové problémy. Já samozřejmě taky
někdy prskám a stěžuji si, ale vždy si pak
řeknu: Stop. Chantal, ty možná máš problém, ale je to jen malý problém. Mám pocit, že spousta lidí je dnes přehnaně nespokojených. I když samozřejmě mohou nastat těžké situace a i tady u nás v Evropě,
což by nemělo být, jsou lidé, kteří žijí
v bídě a nemají střechu nad hlavou. Ale pořád jsou na světě místa, kde se mají lidé daleko hůř. Tady můžeme líbat ruce našim lékařům, protože jsou špičkoví a zdravotnictví tu dává šanci každému. Jsou přitom i civilizované země, kde to tak není. „Máte peníze? Nemáte? Tak na shledanou!“

Říkáváte o sobě, že si moc nepotrpíte
na národní předsudky. A tvrzení typu,
že Francouzi jsou takoví a Češi zase
takoví vám mnoho neříkají. Nemyslíte, že některé vlastnosti jsou ale přeci
jen pro nějaký národ více typické?
Vím, že existují určité charakteristiky, ale
nerada se o nich bavím. Každý národ
může mít něco, co se vám líbí, ale i něco,
co vám třeba není blízké. Na Francii a Francouzích jsou sice věci, které miluji, ovšem
i takové, které se mi nelíbí. Stejně tak na
Češích. Z mého pohledu je to ta potřeba vidět věci negativně a stále si stěžovat.
Nemáme tendenci stěžovat si možná
trochu společnou s Francouzi, kteří
jsou proslulí tím, že dokáží stávkovat
proti takřka čemukoli?
Ano, ale je něco jiného sedět zlostně v hospodě a nadávat nebo psát vzteklé komentáře na internetu. Oproti tomu máte sice neustále nespokojené Francouze, ale oni něco
dělají a jdou do ulic. Já s nimi souhlasím.
Lidé mají právo být slyšet a říct ne. Tím
pádem pak politici nemohou jejich nespokojenost nevnímat a musí reagovat.
Naše národy se liší opravdu v mnoha
aspektech a jednou z příjemnějších
a odlehčenějších věcí, kde lze stále
vnímat veliké rozdíly mezi Čechy
a Francouzi, je móda, nemyslíte?
Už za komunismu jsem měla některé
kousky oblečení na míru od zdejších návrhářů. Chtěla jsem je už tehdy podpořit.
Stalo se mi pak dokonce jednou ve Švýcarsku, že jsem kráčela po velice luxusní
ulici a naproti mně šla dáma, která si nesla
tašky z butiků Dior a Chanel a zastavila
mě s tím, že se mě musí zeptat, kde jsem
sehnala kabát, který jsem měla na sobě. Já
jí hrdě odpověděla, že v Československu. Samozřejmě móda je krásná věc
a jsou země jako Francie a Itálie, kde má
obrovskou tradici, ale když člověk sám
v sobě není vyrovnaný, tak na sobě
může nosit nejdražší a nejluxusnější
kousky a stejně nevynikne.

Chantal Poullain
Narodila se 17. srpna 1956 v Marseille ve Francii.
Vystudovala divadelní akademii v Ženevě, poté studovala v Anglii, hrála v několika
francouzských a švýcarských televizních filmech.
■ Byla vdaná za Bolka Polívku, se kterým má syna Vladimíra Polívku, jenž je také hercem.
■ Nyní hraje především v pražském Divadle Ungelt, od začátku tohoto roku pokračuje
v úspěšných inscenacích Kurtizána, Hra o manželství a Na vaše riziko.

■

■

Je pro vás důležité sledovat trendy?
Nejsem člověk, který sleduje poslední
módu. To, jestli se zrovna nosí krátké,
nebo dlouhé sukně a podobně, pro mě
není to nejdůležitější. Mám spoustu věcí,
které vytáhnu ze skříně po několika letech
a jen je oživím nějakou novou kombinací.
Právě tohle mě na módě baví, samozřejmě se taky někdy netrefím a udělám faux
pas, ale nemusím za každou cenu hledat
perfekcionismus. Když vidím něco, co je
naoko dokonalé, možná chvilku závidím,
ale pak si uvědomím, že mě to vlastně
nudí. Tím se možná Francouzi vyznačují,
že víc než dokonalost hledají šarm, nonšalanci. Češi jsou v tomhle smyslu malinko
strojení. Až příliš se někdy řídí tím, co je
na fotkách v časopisech.
Netajíte se tím, že občas ráda zavítáte na nákup do second handu.
Jednou mě šokovala novinářka, která se
mě zeptala, co říkám na tu hrůzu, že tady
v Česku všichni chodí nakupovat k Vietnamcům. Tenhle falešný
snobismus mi
leze strašně
na nervy.
Zeptala
jsem se jí,
co je na tom
tak hrozného, protože
i já jsem
u nich několikrát
byla
a dokonce
jsem i nakoupila. Když byl například můj syn
Vladimír malý
a ničil jedno tričko za druhým, ne-

kupovala jsem mu přece Lacoste! Nekoupila bych si tam asi určitě večerní šaty, ale
obyčejné věci na běžné nošení? Proč ne.
Nejvíce mě tehdy urazilo to, že ta dáma si
vůbec neuvědomovala, že každý nemá bezednou peněženku. Že někdo zkrátka
nemá peníze na drahé věci. Pokud jde o second handy, ty doslova miluji a jsem
v nich pořád.
Nemáte pocit, že ten snobismus, o kterém mluvíte, se projevuje i jinde? Například v gastronomii? Každý druhý je
dnes rádoby znalec exkluzivních nezaměnitelných potravin a národních kuchyní. V amatérských pořadech o vaření je to ostatně vidět nejlépe.
Ano, to je podobné. Dobrá kuchyně je rodinná kuchyně a věřím, že přední kuchaři,
kteří vaří pro nóbl restaurace, doma taky
vaří trochu jinak. Za komunismu jsem se
naučila, že když nemám nějakou surovinu, musím si vystačit s něčím jiným. Často v kuchyni improvizuji a zkouším různé
kombinace. Když se mě pak někdo zeptá,
jak jsem jídlo připravovala, jen odpovím:
Nevím, přidám trochu toho a toho, pak
ochutnám a přisypu ještě trochu toho.
(smích) Několikrát se mě ptali, jestli
bych nechtěla napsat kuchařku. Na to
jsem odpověděla: Nejsem profesionál,
od toho jsou tu jiní, které respektuji
a uznávám. Navíc nejrůznějších kuchařek už je na trhu víc než dost.
Můžu lidem povědět, jak co připravuji, ale mé vaření je pro mě především
nástroj, jak u stolu spojit lidi, které
mám ráda. To je pro mě to nejdůležitější.

FOTO | HERMINAPRESS

V soukromém životě je domovem herečky Chantal
Poullain kromě Česka a rodné Francie také oblíbená
Itálie. Profesně je pro ni ale jedničkou pražské
Divadlo Ungelt. Aktuálně se tam objevuje hned
ve třech inscenacích. Čas si vyšetří i na svou Nadaci
Archa Chantal. „Když někdy prskám, díky ní si řeknu:
Stop, tvoje problémy jsou oproti jiným malé,“ tvrdí.
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„Presley, dýchej. Dýchej pro mě“
Před 81 lety, 8. ledna
1935, se v americkém
státě Mississippi narodil
Elvis Aaron Presley.
Zemřel mlád, dodnes má
ale miliony fanoušků.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když 16. srpna 1977 Elvise Presleyho zradilo srdce, bylo mu 42 let. Zemřel na infarkt a zpráva o jeho smrti se
druhý den objevila na titulních stranách
novin po celém světě. Britský The Sun
napsal: „Byl stižen masivním infarktem. Zemřel ve svém sídle, aniž by mu
někdo pomohl, zpěváka nalezl až jeho
manažer Joe Esposito.“ Ten okamžitě
zavolal záchranku a pokoušel se zpěváka oživit. V ambulanci přijel Elvisův
osobní lékař George Nichopoulos, který pokračoval v oživování se slovy:
„No tak, Presley, dýchej. Dýchej pro
mě.“ Bohužel mladý zpěvák, který měl
zdravotní problémy, zemřel.

Král rock‘n‘rollu stále žije
Téměř 40 let po své smrti Elvis Presley
„stále žije“. Žije v srdcích milionů fanoušků. Jeho nahrávek se dodnes prodalo kolem jedné miliardy kusů. Vznikají
fankluby, pořádají se soutěže o nejlepšího mezinárodního Elvise. A jeden ze
skvělých imitátorů krále rock‘n‘rollu
žije v Česku. Vladimír Lichnovský, rodák z moravského Příbora, potvrzuje,
že je o Elvise Preslyeho pořád velký zájem, ročně totiž odehraje asi 120 koncertů. „Vyrostl jsem na Michalu Davidovi
a díky němu jsem se začal věnovat hudbě,“ vysvětluje Lichnovský. „V rodině
jsem byl černá ovce. Až v 17 nebo 18 letech, když jsme hráli po barech s kapelou, jsem dostal noty a hrál skladby, které byly od Elvise. Já jsem ale paradoxně
netušil, že jsou jeho – bylo to někdy
v roce 1987,“ vzpomíná Lichnovský.

Kopie brýlí z Ameriky
Když se po revoluci rozhodl žít dva
roky v Anglii, Evise už znal dobře. Nakonec se vydal na kratší výlet do USA,
kde si koupil kopii Elvisových brýlí. Netušil, jak mu taková „cetka“ změní život. Když se vrátil do Čech a ke své kapele, vzal si právě kopii brýlí. Tehdy se
s ostatními členy dohodli na malém překvapení pro přátele – že zazpívá jako Elvis Presley. „Půjčil jsem si v divadle paruku i oblek rádoby Elvis a v Příboře
jsme udělali malou show. Jenže se to dověděli z fanklubu v Praze, kteří nás do

Titulní strana britského listu The Sun ze 17. srpna 1977 (vlevo) hlásá Král Elvis zemřel. Vladimír Lichnovský si s božským Karlem Gottem zazpíval dvě skladby (vpravo nahoře). Kostýmy hrají velkou roli (dole). FOTO | MAFRA, ARCHIV V. L.
hlavního města záhy pozvali. Jak jsem
vystoupil v Praze, tak se toho zase chytla televize. A už jsme v tom jeli,“ vzpomíná na začátek elvisovské kariéry
v roce 1998. O 12 měsíců později už
koncertoval pravidelně a od roku 2001
se imitaci krále rock‘n‘rollu věnuje profesionálně. „Pozvánek bylo tolik, že už
jsem nemohl dělat nic jiného,“ říká
Lichnovský.

Nejlepší Elvis v Evropě
A přišel další úspěch. Rok 2004, kdy se
zúčastnil největší mezinárodní soutěže
Europe‘s No 1 Elvis Contest v Anglii.
„Přihlásil jsem se do amatérské sekce.
Když jsem dorazil, nemohl jsem se najít
na seznamu. A oni mi řekli, že mám
webové stránky, tudíž mě zařadili mezi
profesionály,“ vzpomíná Vladimír Lichnovský. Prý mu trochu zatrnulo, přece
jen profesionální imitátoři přijeli z domoviny krále rock‘n‘rollu USA, kde vystupovali roky před publikem. Soutěž
ale začala a nakonec zbyl jen příborský
rodák Lichnovský proti Američanovi
jménem Marshall. „Vyhrál Američan.
Osobně jsem si myslel, že jsou všichni
lepší, já si vůbec nevěřil. Byl jsem trochu exot, snad první imitátor z východního bloku a první z Čech. No a v porotě zasedali lidé, kteří působili okolo Elvise, když žil,“ vysvětluje.
Vladimír Lichnovský tak svým výkonem přesvědčil v porotě třeba Elvisova
holiče, jeho osobního bodyguarda nebo

pořadatele akce – návrháře americké firmy, která pro Elvise šila kostýmy a má
na to jako jediná na světě patent.
„Za první tři místa byla cena právě
originál ušitý kostým, takový, v jakém
Elvis vystupoval. Ta společnost by byla
s prominutím blbá, kdyby s propagací
Elvise přestala,“ dodává se smíchem
český Presley.

Balady jako Karel Gott
A jaký by byl Elvis Presley dnes, v 81 letech? „Ke konci života tíhnul k takovým náročnějším baladám, které s původním rock‘n‘rollem neměly mnoho
společného. Myslím, že by zpíval něco
podobného jako Karel Gott,“ tvrdí Lichnovský s tím, že po revoluci by Elvis,
pokud by tedy žil, do Česka určitě přijel. Po listopadu 1989 totiž u nás vystoupilo mnoho amerických hvězd, třeba
bluesový kytarista a zpěvák B. B. King.
Přestože zejména skalní milovníci tvrdí, že Elvis Presley stále žije, pravda to
nejspíš nebude. „V roce 1977 na posledním koncertu ve městě Indianapolis vypadal velice strhaně, nedokážu si představit, že by dnes v 81 letech mohl někde existovat. Víte, když je někdo taková obrovská hvězda a osobnost, je těžké
uvěřit, že může umřít jako normální
smrtelník. Je možné, že se to bude brzy
tvrdit i o Michaelu Jacksonovi," uvažuje český následovník krále rock‘n‘rollu.
Rovněž si nemyslí, že by mohl mít Elvis Presley nějakého nástupce. „On byl

ve správnou dobu na správném místě,
což bych zase srovnal s Karlem Gottem.
Hvězda velikosti jako byl Elvis, ale
i náš Karel Gott, prostě v dnešní době
nemůže vyrůst,“ doplňuje.
Karel Gott a Vladimír Lichnovský se
také potkali, na jedné společenské akci
v Praze. „Když jsme vystupovali s kapelou, Gott tam byl a bylo vidět, že se mu
naše hudba líbí, v publiku se úplně ‚třepal‘. On rock‘n‘roll přímo zbožňuje.
Tak jsme mu navrhli, ať si s námi zazpívá. Měl jedinou podmínku, aby hrál
jeho pianista. Pak jsme zazpívali dvě
skladby, pro mě to byla velká pocta,“
vzpomíná. Stejně jako Elvis, i 44letý
Vladimír Lichnovský nemá nouzi o fanynky. „Čím je ale člověk starší, tím
jsou starší i fanynky. A zvlášť u Elvise,“
dodává se smíchem. Jeho obecenstvu je
prý od 15 do 80 let. „Je super vidět, jak
před pódiem řádí 14letá holka a vedle ní
70letá paní. Dokazuje to, že tahle hudba
lidi spojuje,“ uzavírá český Elvis.

Elvis Aaron Presley
Narozený 8. ledna 1935, Tupelo,
Mississippi. Zemřel 16. srpna 1977,
Memphis, Tennessee.
Nejvýznamnější postava
amerického rock and rollu. Více
než 100 jeho singlů se dostalo do
TOP 40 ve Spojených státech
a 17 jich získalo dokonce 1. místo.
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Vy
Vyhazovy
ov i odchody. Tak to
vřelo v českých
ýc kapelách
Takřka na den přesně před 45 lety se deﬁnitivně
rozpadla nejslavnější hudební skupina světa –
The Beatles. 31. prosince 1970 totiž Paul
McCartney podal k Nejvyššímu soudu žádost
o oﬁciální ukončení partnerství členů kapely.
Rozpady, ale také pozdější návraty potkaly
také řadu populárních českých skupin.
Jak je hodnotí hudební publicista Jarda Konáš?
Kvůli neshodám mezi Michaelem Kocábem
a Michalem Pavlíčkem se v roce 2006 rozpadl
PRAŽSKÝ VÝBĚR. O šest let později se dali opět
dohromady a letos chystají novou desku.

FOTO: ARCHIV MAFRA

Jarda Konáš: „Kocábovu náhradní kapelu Pražský
výběr 2 chápal svého času asi málokdo. Je zvláštní, že se tehdy našli jak velcí odpůrci, tak nadšení
zastánci. Je dobře, že se původní kapela dala
znovu dohromady a Kocáb se sólově raději
realizoval v rámci projektu Aftershocks.“

Frontman uskupení READY KIRKEN Michal Hrůza
dostal od ostatních členů nečekaného padáka
v roce 2006. Poté si založil vlastní Kapelu Hrůzy.
Jarda Konáš: „Typický příklad kapely, která stojí
a padá s frontmanem. Zatímco Hrůza sólově potvrdil
pověst hitmakera, z Ready Kirken se stala opět
regionální kapela pro malé kluby.“

V roce 1998 odstartovala
chlapecká partička LUNETIC doslova mánii mezi
náctiletými děvčaty, když
do českého éteru vyslala
chytlavou píseň Máma.
Skupina se rozpadla v roce
2003. O pět let později
se její členové dali opět
dohromady a vydali album
svých největších hitů.
K této příležitosti vystoupila také na dvou koncertech.
Jarda Konáš: „Lunetic se
rozpadli, snad ještě když
jsem byl na základce. :-)
A později jsem neměl
nejmenší důvod ten případ
sledovat.“

V roce 2002 opustil nejznámější českou
metalovou kapelu ARAKAIN její zpěvák
a zároveň nejvýraznější tvář Aleš Brichta.
Jarda Konáš: „Zatímco Arakain v posledních letech i díky comebacku s Lucií Bílou
chytil druhý dech, bývalému frontmanovi
Aleši Brichtovi odchod evidentně neprospěl. Ať se snaží sebevíc, původní slávy už
se nedotkne a některé jeho pokusy z poslední doby připomínají spíš špatný vtip.“

Kvůli vnitřním sporům ve skupině opustil SUPPORT LESBIENS v roce 2012 zpěvák Kryštof
Michal, který je dnes součástí uskupení
Portless. Následoval soudní spor pro
krádež značky Support Lesbiens.
Jarda Konáš: „Jakkoliv smutná byla
soudní tahanice a člověk si říkal,
že přesně do tohoto bodu by se
nikdy žádná kapela dostat neměla, ve výsledku na tom česká
scéna vydělala. Vznikly dvě nové
kapely, které dělají kvalitní hudbu,
a poslední desky jsou rozhodně to
lepší, co český kytarový pop nabízí.
Takže na rozpadu ve výsledku posluchač
vydělal nejvíc.“

Skupinu LUCIE v roce 2005 definitivně rozvrátil odchod Davida Kollera,
který neprobíhal zrovna v dobrém. Ostatní členové kapely se o něm
dozvěděli z médií. V roce 2014 se skupina v původní sestavě i s Michalem
Dvořákem vrátila na koncertní pódia obřím turné, nová deska je ale zatím
ve hvězdách. Tento rok bude kapela koncertovat ke svému 30. výročí.
Jarda Konáš: „Nejen David Koller, ale i další členové se evidentně v sólové
tvorbě našli a baví je. S novou deskou Lucie to bude složitější, výsledek
bude hodně záviset na tom, nakolik bude kapela schopná fungovat
na společné tvůrčí bázi. Všichni jsou zaměstnaní jinými činnostmi než Lucií, a jestli si budou posílat jen demáče po netu, desce to hodně ublíží.“

10 8. ledna 2016

Česká republika

Čtyřlístek mě přežije. Už si
vychovávám svou nástupkyni
Je to téměř půlstoletí, co
Jaroslav Němeček kreslí
příběhy legendární
čtveřice Myšpulín, Fifinka,
Bobík a Pinďa. Časopis
Čtyřlístek, se kterým
vyrůstá již několikátá
generace českých dětí,
na konci roku 2015 oslavil
600. vydání. „Je mi přes
70 let, musím přemýšlet,
co s časopisem bude
za nějakých dvacet let.
Kreslit by jej mohla moje
vnučka, které už dávám
lekce,“ říká Němeček.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Mezi dnešními třicátníky až čtyřicátníky jen těžko v Česku najdete někoho,
kdo by si ze svého dětství nepamatoval na
časopis Čtyřlístek. Jeho první číslo vyšlo
v květnu 1969 a mělo název Vynálezy
prof. Myšpulína. Dnes jde o sběratelskou
vzácnost, za kterou byste na internetových aukcích zaplatili tisíce korun. Kouzlo Čtyřlístku, kterému propadají i mnohé
současné děti, zná nejlépe jeho zakladatel
a kreslíř, který s ním spojil už téměř 50 let
svého života – Jaroslav Němeček.
Ten vymyslel postavy zvířátek Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi spolu se
svou manželkou Lucií původně pro svého
syna. „Nejdřív jsme vymysleli figurky,
o půlhodiny později pak během chvíle jejich jména,“ vzpomíná Němeček.
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pokračování
časopisu Čtyřlístek
vyšlo od roku 1969.

„Taháte sem západní styl!“
Na setkání s autory Čtyřlístku, Lucií a Jaroslavem Němečkovými, jsem si jako
správný sběratel tohoto nesmrtelného časopisu přinesl vlastní originální, v pořadí
osmé, vydání z roku 1970. Jaroslav Němeček ho otevřel a na chvíli se zasnil:
„To je velice zajímavé a pěkné, mám na
to krásné vzpomínky. Jsou to doby, kdy
byla technologie tisku úplně jiná než
dnes,“ řekl a přenesl se na úplný začátek

Výtvarná podoba postaviček z časopisu Čtyřlístek se v průběhu desítek let mírně měnila, ale v podstatě jen v detailech.
Jaroslav Němeček (na snímku ve výřezu jeho manželka Lucie) se drží prvotního nápadu z roku 1969. FOTO | M. KLÍMA, MAFRA
do roku 1969, kdy v jeho hlavě i jeho rukou vznikala první čísla komiksové legendy. „Nejdřív se všechno nakreslilo černě
a tyto originály se poslaly do tiskárny.
Tam je vytiskli bledě modře a poslali mi
je zpátky. Teprve tehdy jsem postavičky
vybarvil a zase poslal do tiskárny, kde nakonec vše vytiskli. První číslo ve 30 tisících kusech,“ vzpomíná Němeček.
Při listování starým komiksem překvapí,
že některá stránka je barevná, jiná není.
„Když jsme s Lucinkou vymýšleli první sešit, zdálo se mi, že celé barevné by to unavovalo oči. Příjemněji působilo, když část
stran byla nebarevná. Byl to tedy můj nápad a vyšlo to i levněji,“ dodává autor s tím,
že postavičky vznikly za jediné odpoledne.
Mám smůlu, že mé vydání číslo 8, které jsem si s sebou vzal, vyšlo už v nákladu
60 tisíc výtisků. „Prvních šest čísel vyšlo
jen ve 30 tisících kusech, takže jejich
cena na trhu je vyšší než těch vydaných
později,“ vysvětluje Němeček. A opravdu, třeba úplně první číslo se na internetu
dá sehnat za 10, ale i 20 tisíc korun. Podle
toho, v jakém je stavu. A třeba desáté číslo už stojí „pouze“ tři tisíce korun.
Od roku 1969 až do počátku 90. let stál
jeden výtisk 7 Kčs. „Jedno číslo jsem tehdy dělal asi měsíc a to se nezměnilo, měsíc
ho připravuji i dnes,“ říká autor s tím, že jinak se po roce 1990 změnilo téměř vše.

Čtyřlístek dokonce tehdy málem zanikl.
„Jakmile se na našem trhu objevila po
pádu totality konkurence, s hrůzou jsme
zjistili, že nám ubývají čtenáři. Klesalo to
a klesalo, až jsme se zastavili na 60 tisících
čtenářích. Když jsem ale tehdy potkal autory dětského časopisu Mateřídouška (vychází nepřetržitě od roku 1945, pozn. red.),
těch našich 60 tisíc nám záviděli,“ dodává.
Dnes se musí plánovat až rok dopředu.
„Máme roční smlouvu s tiskárnou, s dalšími autory příběhů, já totiž zajištuji jen výtvarnou stránku. Vše je nasmlouvané, za
půlden zpoždění tiskárně platíme 30 tisíc
korun. Jsou smlouvy s odběrateli, ti musí
vědět, kolik dostanou čísel a zase rozmýšlí, do jakých měst budou rozvážet. Když
časopis zpočátku vycházel nepravidelně,
já jsem vše
odevzdal
a jel jsem na
chalupu, kde
jsem vymýšlel další číslo,“ vrací se
autor do konce
60. let. Komiks
měl tehdy úspěch,
ale našlo se i pár
kritiků, kteří ho

haněli. „Začali přes noviny do Čtyřlístku
rýt, že je to americký komiks, západní
styl, který sem my taháme. Asi se chtěli
zviditelnit straně i vládě,“ vzpomíná Lucie
Němečková se smíchem.
Další pohromou pro vydavatelství
bylo, když před šesti lety zemřela scenáristka Ljuba Štíplová. Právě ona byla
duší většiny příběhů, které čtveřice zvířecích hrdinů během desítek let prožívala.
A díky ní se postavičky nemusely „politicky angažovat“. „Objevovaly se různé tlaky třeba na to, aby šel Čtyřlístek v prvomájovém průvodu,“ vzpomíná Němeček.

Česká republika
Paní Štíplová to tehdy vyřešila šalamounsky a jisté komisi, která změny navrhovala, řekla: „Víte, jak by to vypadalo,
kdyby v průvodu šlo prase?“ Tím bylo
rozhodnuto, Čtyřlístek zůstal apolitický,
spíš pohádkový a hlavně pro děti.

Takřka rodinná firma
Dnes už je Čtyřlístek ryze soukromý projekt, firma má devět zaměstnanců, z toho
čtyři patří do rodiny Němečkových –
sami autoři, syn s manželkou a v budoucnu možná přibude i vnučka Veronika,
kreslířka nových dobrodružství.
„Určitě už přemýšlím, co bude se Čtyřlístkem za nějakých deset dvacet let,
vždyť mi je už přes 70 let. Výtvarnou
stránku by v budoucnu mohla zajistit
vnučka Veronika, která teď chodí na gymnázium, po večerech i na výtvarnou školu
a já jí dávám také lekce,“ zdůrazňuje Jaroslav Němeček.
V posledních letech se osudy čtveřice
zvířátek přenesly i na filmové plátno, a to
v podobě kresleného filmu Čtyřlístek ve
službách krále z roku 2013.
Časopis se také prodával v zahraničí,
příběhy se překládaly pro děti v Polsku,
Finsku, Rusku, Bělorusku nebo i v Ázerbájdžánu. Zájem ale nebyl tak veliký, jak
se čekalo a Němečkovi se pokusili oslovit slovenské děti.
„Slováci Čtyřlístek vůbec nepřijali,
zjistil jsem, že z jednoho národa do druhého je Čtyřlístek téměř nepřenositelný,“
uzavírá Jaroslav Němeček.
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Komiksový svatý grál
Když v roce 1938 vyšel v USA první díl
komiksu o Supermanovi, nebyl o něj velký
zájem. Dnes je toto číslo sběrateli považováno
za „Svatý grál komiksů“, neboť právě zde
vznikl prototyp superhrdiny, kterých jsou
dnes stovky. Každopádně se toto číslo
vydražilo v roce 2010 na internetové aukci za
1,5 milionu dolarů, což bylo tehdy něco kolem
28 milionů korun. A například komiks, ve
kterém se v roce 1939 poprvé objevil taktéž
v USA Batman, byl před šesti lety vydražen
v přepočtu za asi 20 milionů korun.

V českých podmínkách musíme být
skromnější. Jeden z našich nejstarších
komiksů, Rychlé šípy, začal vycházet stejně
jako Superman v roce 1938. Některé z jeho
prvních čísel dnes na internetu seženete za
cenu kolem jednoho tisíce korun. Trochu jinak
je to se Čtyřlístkem. Starší čísla ze 70. a 80. let
se prodávají od pár desetikorun až po několik
tisíc korun, například speciální vydání
20x Čtyřlístek z roku 1986 lze prodat i za tři
tisíce korun. Úplně první číslo Vynálezy prof.
Myšpulína z roku 1969 lze v dobrém stavu
koupit či prodat za 20 tisíc korun.

INZERCE

Asociace školních sportovních klubů a VZP představují projekt

Jak se rodil Čtyřlístek

SportuJ ve Skole
Ilustrátor Jaroslav Němeček
a před šesti lety zesnulá Ljuba
Štíplová, scenáristka drtivé většiny příběhů Čtyřlístku. FOTO | MAFRA
Zvířátka rodiče Němečkovi vymýšleli
zejména pro svého syna. „Nejdřív jsme
vymysleli figurky, o půlhodiny později
pak během chvíle jejich jména. Manželka
je autorkou Fifinky a Myšpulína – ten
dostal jméno podle stromu mišpule.
Já vymyslel Bobíka a Pinďu. Bobík je
prasátko, a to se podle mě jinak jmenovat
nemůže. Byl bych nerad, aby v tom
někdo hledal jinotaje,“ říká autor
s úsměvem. „Jiná zvířátka jsme ani
nevymýšleli, chvilku jsem jen váhal, zda
to nekreslit realisticky, jako byly Rychlé
šípy. To jsme ale zamítli a Čtyřlístek byl
vždy kreslen pro děti přibližně do deseti
let,“ dodává. A kolik že postavičkám
vlastně je let? „Jsou mladí, musí ale mít
řidičák, ale Pinďa zase někdy chodí do
školy. Takže s věkem je to neurčité,“
dodává.

Zlepšete zdraví a životní styl vašich dě
V rámci podpory sportování dětí ve školní
kroužcích, které organizují učitelé na školá
sdružených v AŠSK ČR můžete požádat o
na účast ve sportovním kroužku na škole
500 Kč za školní pololetí. Podmínk
pojištěncem VZP a podat žádost do 30.l
Více informací zjískáte ve VZP, u učitele
školního sportovního klubu AŠSK nebo na:

www.sportujiciskola.cz
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Česká republika

Jednal jsem s Kim Ir-Senem,
Stovky Čechoslováků
před více než 60 lety
dohlížely na křehké
příměří po krvavé válce
v Koreji. Po té, v níž se
odehrává oblíbený
komediální seriál
M*A*S*H. Realita ale
byla hodně odlišná.
„Mnozí lidé tu živořili jen
v dírách v zemi. Nikdy
ale nefňukali,“ vzpomíná
Antonín Malach, jeden
z posledních žijících
účastníků této mise.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
MARTIN BRABEC
ČR | „Viděl jsem, jak vypadá válkou rozvrácená země. Rozbité silnice, pokroucené konstrukce bojové techniky a lidé,
co se ze zbytků toho všeho okolo snaží
postavit provizorní obydlí. Někteří živořili jen v dírách v zemi. Tyto scény ve
mně hluboko zakořenily přesvědčení,
že válka nikdy žádný spor nevyřeší, jen
ho prohloubí. Vždy to říkám svým studentům i kamarádům. Mise v Koreji
prostě změnila můj pohled na život.“

„

Antonín Malach nyní a v roce 1953, kdy jako člen Dozorčí komise neutrálních národů strávil více než rok na válkou
zcela zničeném Korejském poloostrově. Zážitky z bojiště mu změnily pohled na svět. FOTO | J. HORA A ARCHIV A. MALACHA
ku svých lidí. „Když jsme přijeli, nebylo tu vůbec nic. Nejprve jsme pochytali
nejrůznější hady a poté začali stavět stany. My, co jsme byli ve vedení delegace, jsme měli jako jediní k dispozici zděné obydlí. Měl jsem pro sebe jednu malou místnůstku,“ říká nyní 89letý Anto-

V jednom americkém letadle byly bedny
oficiálně plné součástek. Když se ale vše
sestavilo, byly z toho hotové kanony.
Antonín Malach z Rosic u Brna strávil
déle než rok svého života na Korejském
poloostrově, kde jen několik dní před
jeho příjezdem skončila krvavá válka
mezi komunistickým severem a jižní Korejskou republikou. Po podepsání křehkého příměří v pchanmundžovské Pagodě míru 27. července 1953 začala v demilitarizovaném pásmu okolo 38. rovnoběžky, která poloostrov rozdělila na jižní
a severní část, působit takzvaná Dozorčí
komise neutrálních států. Ta dohlížela
na dodržování podmínek příměří (více
o působení Čechoslováků v Koreji si můžete přečíst na druhé straně).
Kromě takřka tří stovek Čechoslováků zde působila také zhruba stejně početná výprava Poláků, přičemž oba státy nominovali do této role Severokorejci a Čína. Další dva neutrální státy,
Švédsko a Švýcarsko, navrhli Jihokorejci, každý z nich sem vyslal necelou stov-

nín Malach, který do Koreje přijel jako
pobočník velitele celé delegace, generála Františka Bureše.
Základna se nacházela přímo na kritic-

ké 38. rovnoběžce, která je dodnes nejpřísněji střeženou hranicí celého světa.
„Naším úkolem bylo, aby se po Koreji nešířily nové zbraně a nepřesouvali se sem
vojáci, kteří tu nemají co dělat. Kontrolovali jsme lodě i letadla. Třeba v jednom z
amerických letadel byly bedny oficiálně
plné součástek, když se ale vše sestavilo,
byly z toho hotové kanony. A my měli za
úkol takovému porušování příměří zabránit,“ vypráví Malach, jenž občas přednáší
své zkušenosti na vysoké škole.

Slovní bitvy o mír
Antonín Malach se díky své vysoké funkci v delegaci mohl při plnění úkolů pohybovat po Severní i Jižní Koreji. Setkával

Válka v Koreji ve faktech
Válka začala v noci na 25. června 1950 útokem KLDR na svého jižního souseda.
Příměří bylo podepsáno 27. července 1953, konflikt ale formálně nikdy neskončil.
■ Na příkaz prezidenta Harryho Trumana první americké jednotky do bojů zasáhly
4. července 1950, k nim se pod vlajkou OSN a pod velením amerického generála
Douglase MacArthura připojilo dalších 15 členských zemí.
■ KLDR a Čína nasadily do války 2,5 milionu vojáků, pod vlajkou OSN bojoval milion mužů.
■ Československo se konfliktu účastnilo na straně KLDR – vyslalo polní nemocnici a specialisty.
■ KLDR ani Čína své ztráty ve válce nikdy neuveřejnily a údaje o počtu obětí se na všech
stranách konfliktu výrazně liší. Statistiky OSN odhadují, že v bojích zahynulo 200 tisíc
čínských a 300 tisíc severokorejských vojáků. Jižní Korea ztratila podle odhadu 225 tisíc
vojáků, USA přišly o 54 246 mužů, přes osm tisíc Američanů je dodnes oficiálně
nezvěstných. Z ostatních zúčastněných států zahynulo 3 228 vojáků.
■ Podél 38. rovnoběžky vzniklo demilitarizované pásmo, které je dnes nejpřísněji
střeženou hranicí světa.
Zdroj: iDNES.cz
■

se a jednal nejen s představiteli KLDR,
Číny či Sovětského svazu, ale i s Jihokorejci či Američany. „Většinou se schůzky konaly v takových malých nízkých barácích. U jednoho stolu jsem jednou seděl také s Kim Ir-Senem (severokorejský
diktátor, pozn. red.). Tehdy na mě působil velice dobře a jednání probíhala sice
v přátelském, ovšem v úporném duchu,
kdy každá delegace trvala na svých stanoviscích,“ vzpomíná s odstupem více
než 60 let. „Důležité ale bylo, že jsme
byli při jednáních efektivní a podařilo se
mír udržet,“ zdůrazňuje veterán. Ačkoliv jednotlivé státy v komisi, která dohlížela na příměří, prosazovaly zájmy vzájemně znesvářených stran, vztahy mezi
členy zahraničních delegací podle vzpomínek Antonína Malacha napjaté nebyly. „Nejvíc jsme si samozřejmě rozuměli
s Poláky. Společně jsme zpívali… počkejte... Červené jablčko…“ zazpíval bývalý voják polskou píseň, kterou se v Koreji od Poláků naučil.
„Švédové tehdy měli prohibici, tak
byli rádi, když od nás dostali sem tam
nějakou flašku. Jejich předák neustále
okusoval vlastní brýle, to nevypadalo
při jednáních dobře,“ vybavuje si detaily a přidává i poznatky o Švýcarech:
„Víte, Švýcaři se dnes považují za vyspělý demokratický stát, tehdy ale tvrdili, že žena patří do kuchyně a do kostela. V té době tam ještě ženy ani neměly
volební právo (získaly ho až v roce
1971, pozn. red.),“ vypráví Malach.

Česká republika
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vzpomíná veterán z Koreje
Během své více než roční mise poznal Antonín Malach život na celém Korejském poloostrově, zejména však
v jeho severní části.
Zatímco dnes je KLDR zaostalou diktaturou potýkající se ještě v nedávné
době s hladomorem a Jižní Korea je naopak jednou z nejvýkonnějších ekonomik světa, těsně po válce ještě mezi životy severních a jižních Korejců Antonín Malach velké rozdíly neviděl.
„Korejci jsou pracovitý národ. Bylo
vidět, že se snaží dostat z té obrovské
bídy. Nikdo nefňukal, byli stateční

sedělo na zemi a já si jednou dal vařenou
chobotnici. Nebyla špatná,“ vybavuje si.
„Ženy neustále nosily své děti na zádech, svobodné dívky zase chodily nahoře bez. S muži jsme hráli fotbal, dětský
sbor se naučil české i slovenské písně,“
chrlí ze sebe Antonín Malach další střípky z poválečného života tamních lidí.
Každý z Čechoslováků kromě denních povinností dostal také speciální
úkol – starat se o jedno korejské dítě.
Antonín Malach pečoval o malou holčičku, občas jí něco přivezl do vesnice
nebo její rodině pomohl něco zařídit.

Československý M*A*S*H v Severní Koreji
V průběhu korejské války i několik měsíců po ní působila na severu československá
polní nemocnice. Jedním z jejích lékařů byl Miroslav Nešpůrek, se kterým se později
potkal i Antonín Malach. „Vyprávěl mi, že denně musela nemocnice zvládnout
i stovku operací. Pacienty byli nejen vojáci, ale i civilisté, mnohdy děti,“ přibližuje
Nešpůrkovy vzpomínky Antonín Malach. Doktor Nešpůrek byl prvním chirurgem,
který u nás začal úspěšně operovat játra a slinivku břišní. Zemřel v únoru 2014.

a obyčejní lidé tam byli velmi příjemní,“ říká a při prohlížení fotek vzpomíná, jak se i děti hbitě pohybovaly
v troskách domů a hledaly něco, co by
se dalo ještě zužitkovat. „Pamatuji si třeba muže, který prodával na tržišti narovnané staré hřebíky, které někde sesbíral.
I to bylo v té době zboží, za které se tehdy dalo něco získat.“
Ačkoliv Čechoslováci se stravovali
především z vlastních zásob, občas si
i navzdory varování dali i nějaké to místní jídlo. „Při stolování u zdejších lidí se

„Když jsem poslal domů její fotku,
moje malá dcerka se rozplakala a roztrhala ji. Myslela si totiž, že tatínek má už
jiné děvčátko,“ vzpomíná dnes už se
smíchem.

Zakázaná láska
Milostné vztahy mezi členy delegací
s místními lidmi se nedoporučovaly,
ovšem zatímco mladé překladatelky se
vztahům s Korejci skutečně vesměs vyhýbaly, u mužů to bývalo mnohdy tro-

Děti v troskách zničených domků a chatrčí hledaly vše, co se dá ještě nějakým způsobem využít nebo vyměnit za něco jiného. FOTO | ARCHIV A. MALACHA
chu jinak. „Jednou z večera jsem se vracel domů, ve stanu byla korejská dívka,
která se o nás starala. Já v ní najednou,
jak se říká, uviděl ženu, tak jsem se ji pokusil obejmout. Ona ale ucukla a vykřikla korejsko-rusky: Amerika saram odinako, tedy Jsi stejný jako Amerikáni.
Tím byl pokus o sblížení u konce, což
mě od něčeho dalšího podobného odradilo. Až posléze jsem zjistil, že Severokorejky vnímaly Američany jako násilníky a vztáhly si to i na nás.“
Pobyt našich vojáků se z původně zamýšlených několika měsíců prodlužoval a nakonec se přehoupl do roku
1954. Některé partnerky doma v Česko-

slovensku ztrácely se svými muži trpělivost. „Nadporučíku Vajdovi napsala ta
jeho, aby se nezlobil, že se bude vdávat.
Vajda byl tehdy v jednom jihokorejském přístavu, kde vojáci žili v takových ponurých barácích z vlnitého plechu. Všichni jsme byli ozbrojení, on
vzal pistoli a střelil se do hlavy. V mých
rodných Kuničkách tuto zprávu někdo
zaslechl v rozhlase. Jedna tetka potkala
maminku u hospody a říká jí: Váš Tonda se v Koreji zastřelil. Byl z toho velký
smutek. Že to je jinak, se rodina dozvěděla až za několik měsíců. Nakonec se
to ale vysvětlilo. A Vajda se z toho zranění dostal,“ uzavírá český veterán.

Čechoslováci střežili mír na nejnebezpečnější hranici
ČR | Byla to jedna z největších zahraničních misí v našich dějinách, přesto o ní
dnes ví jen málokdo. Čechoslováci se od
léta 1953 do konce roku 1993 podíleli na
kontrole dodržování podmínek příměří
mezi Jižní a Severní Koreou.
V 9 hodin ráno 22. července 1953 vyrazila z Prahy hlavní skupina 270 diplomatů,
vojenské ostrahy, tlumočníků, řidičů, ale
i lékařů a technického personálu do nejistoty. Válkou zničený Korejský poloostrov
mělo od pokračování konfliktu, při kterém
zahynuly takřka tři miliony lidí, držet jen
křehké příměří. V ten den ještě ani nebylo
podepsané. Čechoslováci byli členy Dozorčí komise neutrálních států (DKNS),
do níž je spolu s Poláky navrhli Severokorejci a Čína. Na straně Jižní Koreji byli
v této komisi nominovaní zástupci ze Švýcarska a Švédska. Tato čtveřice států byla
spolu s Indií, která vyslala do Koreje kontingent pěti tisíc lidí, po ukončení bojů zodpovědná i za řešení problémů spojených
s repatriací zajatců, a to v rámci takzvané
Repatriační komise neutrálních států.

Čechoslováci dohlíželi v Koreji
i na výměny zajatců.
FOTO | NÁRODNÍ ARCHIV USA

Příslušníci československé delegace v Koreji. FOTO | ARCHIV A. MALACHA

Obě komise byly označovány jako neutrální, což ale v praxi znamenalo pouze to,
že žádný z těchto států se v korejské válce
neúčastnil vojenských operací. Zároveň
ovšem bylo jasné, že zatímco Čechoslováci a Poláci hájili v komisi zájmy korejsko-čínské strany, Švédové a Švýcaři
dělali totéž pro Američany a Jihokorejce.
Dohlíželo se nejen na příměří jako takové, ale i na dodržování zákazu dodávek
zbraní či na počty vojáků, kteří zde mohli
působit. Jak zdůrazňují odborníci, kteří
pro současné české ministerstvo zahraničí
shromažďovali archivní materiály a svědectví účastníků této mise, účast našich
lidí natolik pozvedla prestiž Československa, že se zvažovalo i naše zapojení do podobné komise po válce v Indočíně. Z plánů na její sestavení ale nakonec sešlo.
Zatímco komise určená pro výměny zajatců skončila svou činnost podle plánu
na konci února 1954, Dozorčí komise funguje do současnosti, čtyřčlenné složení vydrželo až do začátku 90. let, kdy už si
KLDR po pádu východního bloku nepřá-

la, aby v ní dál působili Čechoslováci a Poláci. Na konci roku 1993 se jí podařilo zbavit československé delegace na základě
toho, že se naše země rozdělila na dva
nové státy. O dva roky později vyhnala
i Poláky s tím, že už nezastupují zájmy
Pchjongjangu. V komisi tak zůstali jen
Švédi a Švýcaři.

Nemocnice i autobusy
Československo se konfliktu na Korejském poloostrově účastnilo, na straně
KLDR, už přímo v době zuřících bojů.
Ovšem nikoliv v podobě vojenských
operací, ale formou vyslání polní nemocnice a následně tím, že naši odborníci
zde vybudovali provinční nemocnici v
Čchongdžinu. Kromě toho obnovovali
zničené hydroelektrárny, dodávali zdravotnické vybavení, jako například rentgeny, i strojírenské výrobky včetně obráběcích strojů, lokomotiv či autobusů.
Zdroj: Čechoslováci v Koreji, Ministerstvo zahraničí ČR
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Písnička o pohřbu
byla na hraně
Zpěvák Karel Štědrý vstoupil do roku
1965 v nahrávacím
studiu. Už 3. ledna
dokončil písničku
Diga diga dou. Autorem českých slov
k zahraničnímu hitu
byl básník Josef Kainar. Když si Karel
Štědrý přečetl text poprvé, zarazil se.
„Připadalo mi na hraně zpívat: Proč bychom se neměli o pohřebním veselí,
diga diga dou,“ prozradil na rádiu Český
Impuls AM 981. I přes počáteční obavy
Karel Štědrý písničku nahrál. A dobře
udělal. Publikum si ji zamilovalo.
Krásný pohřeb první třídy,
flétnistky a chlast,
pozůstalí nejsou hnidy,
všude samá vonná mast...
(Hudba: Jimmy Mc Hugh, Dorothy
Fieldsová, text: Josef Kainar)
Jak vznikla písnička Yvonne Přenosilové Zimní království? O tom bude Hudební kalendář dnes v 11:30 na rádiu
Český Impuls.
(tom)

Česká republika

Decibely i s Horváthem
Autor nestárnoucích
diskotékových hitů
Michal David se pustil
do filmové produkce.
Na natáčecí plac dostal
i plzeňskou fotbalovou
legendu Pavla Horvátha.
ČR | Ve svých 55 letech si Michal David
vyzkoušel poprvé úlohu filmového producenta. Už 11. února míří do kin snímek Decibely lásky, který sám produkuje. Jak
slavný hitmaker přiznal ve vysílání Rádia
Impuls, nešlo o zrovna snadný počin.
„Je to poprvé a asi taky naposled. Musím říct, že je to hrozná disciplína. Vydávat alba a dělat muzikály je proti tomu procházka růžovým sadem,“ řekl otevřeně
v pořadu Haló, tady Impulsovi. Jak dodal,
aktuálně je na sestříhaném filmovém materiálu ještě spousta práce, kterou je potřeba
stihnout do konce ledna.
O snímku se s předstihem mluví jako
o volném pokračování slavného Discopříběhu, a to především proto, že i zde si za-

FOTO | MAREK NAVRÁTIL, MAFRA

hrál Rudolf Hrušínský nejmladší. To ale
producent David odmítá. „Lidé si myslí,
že to bude jakoby Discopříběh 3, ale je to
úplně jiný romantický příběh. Proto jsme
ho nazvali Decibely lásky. Jediné spojení
je vlastně Ruda, který se nám do filmu
zkrátka hodil. To je vše,“ vysvětlil a prozradil, že nejmladší člen slavného hereckého klanu není jediný Hrušínský, který si
v Decibelech lásky zahrál. Po letech se to-

tiž sešel před kamerou se svým otcem Rudolfem, který je v příběhu i jeho filmovým
rodičem. Mezi dalšími slavnými tvářemi,
které se v novém filmu objeví, je také například Iva Janžurová, Lucie Vondráčková, ale i fotbalová legenda spjatá především s plzeňskou Viktorkou Pavel Horváth. Ten se na place zhostil role popeláře.
Dalším pomyslným pojítkem s Discopříběhem je skutečnost, že i tento příběh
se váže k Plzni. „Jednak tam máme spoustu kamarádů a jednak je tam Viktorka, které fandím, a samozřejmě také Horvy,“
smál se ve studiu David. Právě Pavel Horváth měl mít původně pouze menší roli,
ale podle slov producenta byl před kamerou natolik dobrý, že se nakonec rozhodli
dát jeho postavě více prostoru. A tak se
z původních tří natáčecích dnů stalo ve výsledku dvanáct.
A co na Horváthovu hereckou příležitost říká okolí samotného fotbalisty? „Sice
se mi teď hodně lidí směje, ale já na to
mám vždycky stejnou odpověď: Hrál jsem
dvacet let. Sice ne ve filmu, ale po stadionech, a tam chodí přeci jen víc lidí než do
divadla. Takže před kamerou jsem žádnou
velkou trému neměl,“ vtipkoval v rozhlasovém éteru fotbalový veterán.
(vrm)

INZERCE

RAKOVINA
PROTONOVÁ LÉČBA

Kotkův debut Padesátka
vidělo čtvrt milionu diváků
ČR | Zimní komedie Vojty Kotka Padesátka šla do kin přímo na Štědrý
den. A štědří jsou i diváci.
Kotkův celovečerní debut je zajímá, vždyť ve filmu hrají Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří
Mádl i Tereza Voříšková. Snímek už
pobavil na 240 tisíc diváků.
„Naše nadšení roste každým dnem,
stejně jako počet lidí v kinech,“ ne-

Protonové centrum v Praze bylo otevřeno před třemi roky. Úspěšnost léčby je velmi vysoká, počet pacientů se neustále zvyšuje, rozšiřuje se i počet diagnóz vhodných pro léčbu protonovou terapií. Nejžádanější léčbou
v Protonovém centru v Praze je léčba rakoviny prostaty, se kterou přichází
více jak 45 % pacientů. Není se čemu divit, vždyť léčba trvá pouhých 5 dnů
a má 97% úspěšnost. Nejmodernější dostupnou technologii ozařování již
v Praze vyhledali pacienti z celkem 25 zemí světa. Rok 2016 bude pro protonovou terapii ještě významnější, neboť Prahu kromě pacientů navštíví i lékaři
z celého světa. PTC bude hostit 55. ročník světového kongresu onkologů,
radioterapeutů a fyziků PTCOG, kterého se zúčastní na 2 000 odborníků
z nejvýznamnějších světových univerzit a klinik. Další hranice budou znovu
posunuty a laťka kvality života onkologických pacientů se opět zvýší.
Jedno je však jisté už dnes: Protonová léčba funguje.
www.ptc.cz
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

skrývá radost Martin Palán, jeden
z producentů a generální ředitel distribuční společnosti Bontonfilm. Minulý
víkend totiž Kotkova Padesátka porazila v návštěvnosti dokonce i poslední
díl Star Wars.
Horská komedie Vojty Kotka podle
divadelní hry Petra Kolečka mapuje
bizarní příhody ze závodu zvaného
Tříkrálová padesátka.
(ved)

LÉTO 2016
Poslední možnost objednat
zájezd za nejvýhodnější cenu!
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Nám. Svobody 10
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ČT1

NOVA

Užovka. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR,
1975) 6.10 Abeceda B plus O 7.15
Mrtvý princ. Pohádka (ČR, 1971) 8.25
Úsměvy Tomáše Töpfera 9.00 Nejlepší trapasy 10.15 Všechnopárty
11.10 Otec Brown II

6.15 Oggy a Škodíci
6.40 Jake a piráti ze Země Nezemě
(12)
7.05 Král džungle II (24)
7.30 Chlupatá rota (7)
7.55 Kačer Kabrňák II (5)
8.20 Jak vycvičit draky II (19)
8.45 O bílém hadovi
Pohádka (N, 2015)
10.25 Kosmetička a zvíře
Komedie (USA, 1997)
12.25 Hitch: Lék pro moderního muže
14.30 Výměna manželek III
15.45 V dobré společnosti
17.45 Happy Feet 2
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Z metropole, Týden v regionech
Po stopách hvězd
Postřehy odjinud
Zprávy
Kdo probudí Pindruše?
Nebe a dudy
Neobyčejné životy
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

SCI-FI

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

Prima
7.20
7.50
8.50
10.05
11.05
13.25
15.25
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy (9)
Ninjago
Autosalon
M.A.S.H (157, 158)
Navždy spolu
Romantický film (USA, 2012)
Kurýr
Akční film (USA/Fr., 2002)
Přístav (33)
Jedna nula. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru XV
Detektivní seriál (VB, 2012)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

AKČNÍ

od 149 Kč s DPH/měs.

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

20.00 Nejchytřejší Čech
21.55 Kam se poděla sedmá rota?
Válečná komedie (Fr., 1973).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
A. Maccione, R. Lamoureux
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Speciální jednotka
Thriller (Fr., 2011). Hrají D. Krügerová, B. Magimel, D. Hounsou,
D. Ménochet, R. Personnaz
1.10 Kriminálka Paříž
Tajemná žena. Krimiseriál
(Fr., 2012)
2.05 Svět rekordů a kuriozit - speciál
2.55 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.45 Žiješ jenom 2x
4.15 Chalupa je hra
4.35 Pod pokličkou

20.20 Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013).
Hrají S. Bullocková, G. Clooney,
E. Harris, P. Sharma, A. Warrenová. Režie A. Cuaron
22.00 Parker
Akční film (USA, 2013).
Hrají J. Statham, J. Lopezová,
N. Nolte, M. Chiklis, C. Collins ml.
0.05 Resident Evil: Odveta
Akční film (Fr./N/USA/Kan.,
2012). Hrají M. Jovovichová,
S. Guilloryová, M. Rodriguezová,
A. Engineerová, B. Liová
1.30 Mentalista II (16)
Rudý kód. Krimiseriál (USA, 2009)
2.15 Novashopping
2.45 Mentalista II (17)
3.25 Áčko

5.15 V těle boubelky V (2) 6.00 Arthur 7.45 Nebezpečná zásilka 9.15 Můj přítel Monk IV (16) 10.05
Odložené případy VI (10) 11.20 Gilmorova děvčata
VII (13) 12.10 Čarodějnice, komedie (VB, 1990)
13.45 Velká rána, krimifilm (USA, 2004) 15.25
Avengers, akční sci-fi film (USA, 2012) 18.05 Snila
jsem o Africe, romant. film (USA, 2000) 20.00
Jarmark marnosti, drama (USA/VB, 2004) 22.45
Krvavá stopa, thriller (USA, 2002) 0.45 Liga mimořádných tanečníků: Povstání začíná

Prima cool
7.15 Souboj bijáků (7) 8.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (15, 16) 9.50 Firefly (4) 10.40 Skladiště 13 V (6) 11.35 Top Gear 2011 (2) 12.40 Pevnost
Boyard (7) 14.40 Simpsonovi XX (6) 15.05 Simpsonovi XX (7) 15.35 Simpsonovi XX (8) 16.05 Simpsonovi XX (9) 16.30 Re-play 17.05 Applikace 17.40
Hrajeme s Alim 18.10 Simpsonovi XX (10) 18.40
Simpsonovi XX (11) 19.10 Simpsonovi XX (12) 19.35
Simpsonovi XX (13) 20.00 Let smrti, katastrofický
film (USA, 2010) 22.00 Prci, prci, prcičky 5: Nahá
míle, komedie (USA, 2006) 23.55 Re-play 0.25
Applikace 1.00 Hrajeme s Alim 1.30 Firefly (4) 2.15
Skladiště 13 V (6) 3.00 Souboj bijáků (7)

Prima Max

774 335 503

SÉRUM PRAVDY

Nova Cinema

20.15 Jack Ryan: V utajení
Akční thriller (USA, 2013). Hrají
Ch. Pine, K. Knightleyová,
K. Costner a další
22.30 Patrola
Krimifilm (USA, 2012). Hrají
J. Gyllenhaal, M. Peňa, A. Kendricková a další. Režie D. Ayer
0.45 Jednačtyřicetiletý panic
Parodie (USA, 2010). Hrají
B. Callen, N. DeWulfová, S. Sims
a další. Režie C. Moss
2.25 Vraždy v Midsomeru XV
Vraždy podle horoskopu. Detektivní seriál (VB, 2012). Hrají
N. Dudgeon, J. Hughes,
E. Bronová a další
3.55 Patrola
Krimifilm (USA, 2012)

9.20 Ninjago 9.50 Astro Boy (9) 10.15 Výměna
manželek USA V (4) 11.10 To je vražda, napsala XI
(22) 12.05 Doktor z hor: Nové příběhy IV (8) 12.55
Ricardovy recepty X (144) 13.25 Slunečno, místy
vraždy IV (3) 14.15 To je vražda, napsala XII (1) 15.15
Doktor z hor: Nové příběhy IV (9) 16.10 Cesta do
Hollywoodu 18.15 Ricardovy recepty X (145) 18.40
Výměna manželek USA V (5) 19.30 Teď vaří šéf!
20.15 Dr. Ludsky (7) 21.20 Hawaii 5-0 V (7) 22.10
Tyran (7) 23.05 American Horror Story (7) 23.50
Closer VII (14) 0.45 Prci, prci, prcičky 5: Nahá míle,
komedie (USA, 2006), hrají J. White, E. Levy,
J. Schramová a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (7) 8.45 Šipky 2016 World Darts Championship 11.20 New Jersey
Devils - Boston Bruins 13.30 Magazín NBA Action
(12) 13.50 Element 14.05 Revoluce (6) 15.10 Kobra
11 XVIII (11) 16.05 Star Trek: Nová generace (7) 16.55
Ripleyho věřte nevěřte II (16) 17.45 Bláznivá komedie 3 19.30 Star Trek: Nová generace (8) 20.20 Star
Trek 5: Nejzazší hranice 22.15 Ip Man, akční film
(HG/Čína, 2008) 0.10 K.O. Night (710) 1.00 European Poker Tour 2016 (1)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
15.25
16.25
18.00
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.20
21.54
21.55
23.45
1.15
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Bolkoviny
7.20 Neobyčejné životy 8.10 Nebe
a dudy 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Dynastie Nováků (2/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Škola princů
Kouzelnice
Tenký led
Rodinný film (ČR, 1985)
Partie krásného dragouna
Krimifilm (ČR, 1970)
Tříkrálový koncert 2016
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ pro rybáře
Krimifilm (ČR, 2013)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Horem pádem
Komed. drama (ČR, 2004)
Komisař Moulin
Krimifilm (Fr., 1989)
Kriminálka Paříž
Svět rekordů a kuriozit - speciál

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.30
7.55
8.20
8.45
10.25
11.40
13.30
15.25
17.40
19.30
20.20
22.00
22.35
0.45
1.35

Oggy a Škodíci
Jake a piráti ze Země Nezemě (13)
Král džungle II (25)
Chlupatá rota (8)
Kačer Kabrňák II (6)
Jak vycvičit draky II (20)
Kráska a zvíře
Pohádka (N/Rak., 2012)
Gympl s (r)učením omezeným
(57)
Kluci a holky
Romantický film (USA, 2000)
Dostaňte agenta Smarta
Akční film (USA, 2008)
Vesmírní kovbojové
Dobrodružný film (USA, 2000)
Nesnesitelná krutost
Komedie (USA, 2003)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Střepiny
Sedm
Krimifilm (USA, 1995)
Odložené případy
Dopis. Krimiseriál (USA, 2003)
Novashopping

6.45
7.15
8.15
9.15
9.50
11.00
11.50
12.25
14.30
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20
0.40
1.35
2.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (10)
Ninjago
Největší tankové bitvy (8)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (3)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (7)
Rudé růže. Krimiseriál (N, 1999)
Přístav (34)
Hoří! Komediální seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru XV
Smrt a diva. Detektivní seriál
(VB, 2012)
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Navždy spolu
Romantický film (USA, 2012).
Hrají R. McAdamsová, Ch. Tatum,
S. Neill a další. Režie M. Sucsy
Smyslná orchidej
Erotické drama (USA, 1989)
Vegas (20)
Největší tankové bitvy (8)
Vraždy v Midsomeru XV

6.45 Čarodějnice 8.20 Snila jsem o Africe 10.20
Kosmetička a zvíře 12.30 Jarmark marnosti 15.05
Správná dvojka 16.45 Happy Feet 2 18.20 Lovci
zločinců II (14, 15) 20.00 Invaze, sci-fi film
(USA/Austr., 2007) 21.50 Láska a jiné závislosti,
komedie (USA, 2010) 23.50 Laskavý dotek (8)
0.50 Sedm, krimifilm (USA, 1995)

Prima cool
7.35 Souboj bijáků (1) 8.30 Applikace 9.05 Re-play
9.35 Firefly (5) 10.25 Skladiště 13 III (1) 11.20 Top
Gear 2011 (3) 12.20 Pevnost Boyard (8) 14.30
Simpsonovi XX (10) 14.55 Simpsonovi XX (11) 15.25
Simpsonovi XX (12) 15.50 Simpsonovi XX (13)
16.20 Let smrti 18.10 Simpsonovi XX (14-17) 20.00
King Kong 23.35 Dexter VIII (1), krimiseriál (USA,
2013) 0.40 Souboj bijáků (1)

Prima Max
12.10 Doktor z hor: Nové příběhy IV (9) 13.05 Ricardovy recepty X (145) 13.30 Slunečno, místy vraždy IV
(4) 14.20 To je vražda, napsala XII (2) 15.20 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (10) 16.15 Dr. Ludsky (7) 17.20
Hawaii 5-0 V (7) 18.15 Božské dorty V (1) 18.40
Výměna manželek USA V (6) 19.30 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVIII (13, 14) 22.00
Dobrá manželka V (5, 6) 23.40 Closer VII (15)

pondělí 11. ledna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 10.00
Otec Brown II 10.45 Návštěvní den
Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech
plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Nevěra
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Hubert a Staller
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení II (2/8)
21.05 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Profesionálové
0.10 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.10
12.00
12.30
12.35
13.00
13.55
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
22.45
23.30
0.15
1.05
1.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2945)
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Krok za krokem II (2)
Můj přítel Monk V (1)
Odložené případy VI (11)
Lovci zločinců (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(434)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista II (18)
Ulice (2946)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (135, 136)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (19)
Černá listina II (11)
Lovci zločinců (12)
Mentalista II (18)
Novashopping

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.25
23.25
0.25
2.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (11)
Ninjago
M.A.S.H (159-161)
Castle na zabití III (8)
Místo činu: Hannover (11)
Policie Hamburk III (6)
Krimiseriál (N, 2008)
Komisař Rex III (12)
Krimiseriál (N/Rak., 1996)
Castle na zabití III (9)
Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Zbloudilá srdce
Romantický film (N, 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (35)
Las Vegas. Komediální seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (11)
Policie Hamburk III (6)

5.30 Kráska a zvíře 7.05 Lovci zločinců II (14, 15)
8.40 Správná dvojka 10.20 Dostaňte agenta Smarta 12.40 Vesmírní kovbojové 15.15 Hitch: Lék pro
moderního muže 17.20 Superprohnilí 19.10 Gilmorova děvčata VII (14) 20.00 Pohlednice z Hollywoodu, komed. drama (USA, 1990) 22.00 Upíři,
horor (USA, 1998) 0.00 Neuvěřitelné příběhy (11, 12)

Prima cool
10.20 Griffinovi VII (9) 10.45 Jmenuju se Earl III (12)
11.10 Bořiči mýtů VII (16) 12.15 Top Gear 2011 (2)
13.20 Jmenuju se Earl III (13) 13.50 Simpsonovi XX
(14-17) 15.40 Applikace 16.05 Griffinovi VII (10)
16.30 Bořiči mýtů VII (17) 17.35 Bylo nebylo (9)
18.30 Simpsonovi XX (18-21) 20.15 Já a robot (9)
21.20 Teorie velkého třesku V (2) 22.00 Da Vinciho
démoni II (9) 23.05 Dobrodružství s rytířem

Prima Max
10.55 To je vražda, napsala XII (2) 11.55 Doktor z hor:
Nové příběhy IV (10) 12.50 Božské dorty V (1) 13.20
Slunečno, místy vraždy IV (5) 14.10 To je vražda,
napsala XII (3) 15.10 Doktor z hor: Nové příběhy IV (11)
16.05 Hledám přítele pro konec světa 18.05 Božské
dorty V (2) 18.30 Výměna manželek USA V (7) 19.20
Vítejte doma VIII (14) 20.15 Smrt jí sluší 22.15 Angel
Heart 0.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II (7)

úterý 12. ledna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller 10.45 To je vražda,
napsala III 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech
plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Zázračný lékař
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Hubert a Staller
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Hercule Poirot
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Kriminálka Paříž
23.50 AZ-kvíz
0.15 Poslední leč Josefa Langmilera
1.20 Zajímavosti z regionů

9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.35
13.05
13.55
14.50
15.40
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
21.25
22.05
22.50
23.40
0.30

Novashopping
Ulice (2946)
Doktoři z Počátků (135)
Krok za krokem II (3)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Krok za krokem II (4)
Můj přítel Monk V (2)
Odložené případy VI (12)
Lovci zločinců (13)
Ordinace v růžové zahradě 2
(435)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista II (19)
Ulice (2947)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(621)
Zvěřinec (1)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (20)
Černá listina II (12)
Lovci zločinců (13)
Mentalista II (19)

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

22.05
22.50
23.40
1.20
2.05
2.55

Astro Boy (12)
Ninjago
M.A.S.H (161-163)
Castle na zabití III (9)
Místo činu: Hannover (12)
Policie Hamburk III (7)
Komisař Rex IV (1)
Castle na zabití III (10)
Rosamunde Pilcherová: Růže
z Kerrymoru
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Jak utopit dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách
Filmová komedie (ČR, 1974).
Hrají J. Hanzlík, L. Šafránková
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (12)
Policie Hamburk III (7)
Komisař Rex IV (1)
McBride: Rekviem
Krimifilm (USA, 2008)

Nova Cinema
9.05 Neuvěřitelné příběhy (11, 12) 9.55 Můj přítel Monk
V (1) 10.45 Odložené případy VI (11) 11.55 Superprohnilí 13.45 90210: Nová generace II (4) 14.30 Gilmorova děvčata VII (14) 15.40 Pohlednice z Hollywoodu
17.30 Doktorka z Dixie III (14) 18.20 V těle boubelky
V (3) 19.10 Gilmorova děvčata VII (15) 20.00 Terč
21.40 Appaloosa 23.40 Neuvěřitelné příběhy (13)

Prima cool
10.45 Jmenuju se Earl III (13) 11.15 Bořiči mýtů VII
(17) 12.15 Top Gear 2011 (3) 13.20 Jmenuju se Earl
III (14) 13.50 Simpsonovi XX (18-21) 15.40 Teorie
velkého třesku V (2) 16.05 Griffinovi VII (11) 16.30
Bořiči mýtů VII (18) 17.35 Bylo nebylo (10) 18.30
Simpsonovi XXI (1-4) 20.15 Top Gear speciál: Napříč Evropou (1) 21.20 Teorie velkého třesku V (3)
21.45 Partička 22.30 Invaze 0.10 Partička

Prima Max
11.05 To je vražda, napsala XII (3) 11.55 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (11) 12.55 Božské dorty V (2)
13.20 Slunečno, místy vraždy IV (6) 14.15 To je
vražda, napsala XII (4) 15.10 Doktor z hor: Nové příběhy IV (12) 16.05 Smrt jí sluší 18.05 Božské dorty
V (3) 18.30 Výměna manželek USA V (8) 19.20
Vítejte doma VIII (15) 20.15 Stav obležení 22.35
Chyťte ho! 0.40 Sherlock Holmes: Jak prosté II (8)

středa 13. ledna 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller 10.45 To je vražda,
napsala III 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech
plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Trafika
15.00 To je vražda, napsala III
15.50 Hubert a Staller
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Partie krásného dragouna
Krimifilm (ČR, 1970)
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.35
13.05
13.55
14.50
15.40
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
21.25
22.20
0.40
1.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2947)
Ordinace v růžové zahradě 2
(621)
Krok za krokem II (5)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Krok za krokem II (6)
Můj přítel Monk V (3)
Odložené případy VI (13)
Lovci zločinců (14)
Ordinace v růžové zahradě 2
(436)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista II (20)
Ulice (2948)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (6)
Nesmiřitelní
Western (USA, 1992)
Lovci zločinců (14)
Mentalista II (20)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
23.25
0.15
1.05
2.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (13)
Ninjago
M.A.S.H (163-165)
Castle na zabití III (10)
Místo činu: Hannover (13)
Policie Hamburk III (8)
Komisař Rex IV (2)
Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Castle na zabití III (11)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Ve svitu
ohně
Romantický film (N, 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (36)
Rozvedená hospoda. Komediální
seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Hawaii 5-0 III (23)
Místo činu: Hannover (13)
Policie Hamburk III (8)

11.00 Odložené případy VI (12) 11.50 V těle boubelky
V (3) 13.00 90210: Nová generace II (5) 13.45 Doktorka z Dixie III (14) 14.35 Gilmorova děvčata VII (15)
15.45 Nesnesitelná krutost 17.30 Doktorka z Dixie III
(15) 18.20 V těle boubelky V (4) 19.10 Gilmorova děvčata VII (16) 20.00 Neviditelné znamení 21.50
(K)lamač srdcí 23.45 Neuvěřitelné příběhy (15, 16)

Prima cool
10.30 Griffinovi VII (11) 10.55 Jmenuju se Earl III (14)
11.20 Bořiči mýtů VII (18) 12.25 Top Gear speciál:
Napříč Evropou (1) 13.20 Jmenuju se Earl III (15)
13.50 Simpsonovi XXI (1-4) 15.40 Teorie velkého
třesku V (3) 16.05 Griffinovi VII (12) 16.30 Bořiči mýtů
VII (19) 17.35 Bylo nebylo (11) 18.30 Simpsonovi XXI
(5-8) 20.15 Kdo uspěje? (5) 21.20 Teorie velkého
třesku V (4) 21.45 Partička 22.30 Zpátky ve hře

Prima Max
10.35 Výměna manželek USA V (8) 11.30 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (12) 12.25 Božské dorty V (3)
12.50 Slunečno, místy vraždy IV (7) 13.45 To je vražda, napsala XII (5) 14.40 Doktor z hor: Nové příběhy
IV (13) 15.35 Ve jménu krále 18.05 Božské dorty V (4)
18.30 Výměna manželek USA V (9) 19.20 Vítejte
doma VIII (16) 20.15 Houdini (1/2) 21.55 Očima Josefa Klímy 22.40 Podvádíš mě! X (22)

čtvrtek 14. ledna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller 10.45 To je vražda,
napsala III 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech
plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Vlak
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Hubert a Staller
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Taggart
Kriminální cyklus (VB, 1983)
23.10 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.45 Objektiv

5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.35
13.05
13.55
14.50
15.45
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
21.25
22.05
23.45
0.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2948)
Výměna manželek
Krok za krokem II (7)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Krok za krokem II (8)
Můj přítel Monk V (4)
Odložené případy VI (14)
Lovci zločinců (15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(437)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista II (21)
Ulice (2949)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(622)
Prásk!
Nemilosrdná spravedlnost
Akční film (USA, 1991)
Lovci zločinců (15)
Mentalista II (21)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.35
23.30
0.20
1.10
2.55

Astro Boy (14)
Ninjago
M.A.S.H (165-167)
Castle na zabití III (11)
Místo činu: Hannover (14)
Policie Hamburk III (9)
Komisař Rex IV (3)
Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Castle na zabití III (12)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (2)
Kladeňáci. Komediální seriál
(ČR, 2014)
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Policejní bažanti III (9)
Místo činu: Hannover (14)
Policie Hamburk III (9)

Nova Cinema
11.50 V těle boubelky V (4) 13.00 90210: Nová generace II (6) 13.45 Doktorka z Dixie III (15) 14.35 Gilmorova děvčata VII (16) 15.45 Neviditelné znamení 17.30
Doktorka z Dixie III (16) 18.20 V těle boubelky V (5)
19.10 Gilmorova děvčata VII (17) 20.00 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně III (12, 13) 21.40 Soumrak
23.25 Neuvěřitelné příběhy (17, 18)

Prima cool
10.25 Griffinovi VII (12) 10.55 Jmenuju se Earl III (15)
11.20 Bořiči mýtů VII (19) 12.25 Kdo uspěje? (5)
13.20 Jmenuju se Earl III (16) 13.50 Simpsonovi XXI
(5-8) 15.40 Teorie velkého třesku V (4) 16.05 Griffinovi VII (13) 16.30 Bořiči mýtů VII (20) 17.35 Bylo
nebylo (12) 18.30 Simpsonovi XXI (9-12) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku V (5) 22.00
Poslední hlídka 23.50 Poslední chlap na Zemi (13)

Prima Max
11.25 To je vražda, napsala XII (5) 12.20 Doktor z hor:
Nové příběhy IV (13) 13.15 Božské dorty V (4) 13.40
Slunečno, místy vraždy IV (8) 14.30 To je vražda,
napsala XII (6) 15.25 Doktor z hor: Nové příběhy IV
(14) 16.20 Houdini (1/2) 18.05 Božské dorty V (5)
18.30 Výměna manželek USA V (10) 19.20 Vítejte
doma VIII (17) 20.15 Jak utopit dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách 22.10 Show Jana Krause

pátek 15. ledna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller 10.45 To je vražda,
napsala III 11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech
plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.25 Tak neváhej a toč speciál
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (2/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Četnické humoresky (21/39)
21.15 13. komnata Jana Révaie
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Profesionálové
23.30 Motiv
0.15 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.35
13.05
13.55
14.50
15.40
16.57
17.00
17.40
18.30
19.30
20.20
22.10
0.05
0.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2949)
Ordinace v růžové zahradě 2
(622)
Krok za krokem II (9)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Krok za krokem II (10)
Můj přítel Monk V (5)
Odložené případy VI (15)
Lovci zločinců (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(438)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista II (22)
Ulice (2950)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Machři
Komedie (USA, 2010)
Pařba v Bangkoku
Komedie (USA, 2011)
Lovci zločinců (16)
Mentalista II (22)

6.10
6.35
7.05
9.20
11.20
12.20
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.00
0.05
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (15)
Ninjago
M.A.S.H (167-169)
Místo činu: Hannover (15)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
Policie Hamburk III (10)
Krimiseriál (N, 2008)
Komisař Rex IV (4)
Krimiseriál (N/Rak., 1997)
Castle na zabití III (13)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou
Romantický film (N, 2001)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kurýr 2
Akční thriller (USA/Fr., 2005).
Hrají J. Statham, A. Gassman
Mezi vlky
Dobrodružný film (USA, 2011)
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (15)
Policie Hamburk III (10)

9.55 Můj přítel Monk V (4) 10.40 Odložené případy VI
(14) 11.30 V těle boubelky V (5) 12.40 Doktorka
z Dixie III (16) 13.30 Gilmorova děvčata VII (17) 14.40
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (12, 13) 16.20
Vášeň mezi řádky 18.15 V těle boubelky V (6) 19.10
Gilmorova děvčata VII (18) 20.00 X-Men 22.00 Policajtem proti své vůli 23.30 Neuvěřitelné příběhy

Prima cool
10.15 Griffinovi VII (13) 10.45 Jmenuju se Earl III (16)
11.10 Bořiči mýtů VII (20) 12.10 Autosalon 13.20
Jmenuju se Earl III (17) 13.50 Simpsonovi XXI (9-12)
15.40 Teorie velkého třesku V (5) 16.05 Griffinovi VII
(14) 16.30 Bořiči mýtů VII (21) 17.35 Bylo nebylo (13)
18.30 Simpsonovi XXI (13-16) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17, 18) 22.10 Město vlků 23.55
Vraždy mýtů zbavené (3) 0.50 Živí mrtví III (13)

Prima Max
11.20 To je vražda, napsala XII (6) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy IV (14) 13.10 Božské dorty V (5) 13.35
Slunečno, místy vraždy IV (9) 14.25 To je vražda,
napsala XII (7) 15.25 Doktor z hor: Nové příběhy IV
(15) 16.20 McBride: Žena tří mužů 18.05 Božské dorty
V (6) 18.30 Výměna manželek USA V (11) 19.20 Vítejte doma VIII (18) 20.15 Hombre 22.30 Spravedlnost
v krvi IV (15, 16) 0.10 Sherlock Holmes: Jak prosté II
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Kaštany do koláče i ke zvěřině
Koupit si na ulici u stánku sáček pražených kaštanů
patří k zimnímu období stejně jako popíjení svařeného
vína. Jedlé kaštany jsou ale víc než jen pochoutkou
na trzích, využijete je v běžné i vysoké gastronomii.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Kaštany jsou v kuchyni doslova
multifunkční surovinou. Výtečné jsou
jak ve sladkých, tak ve slaných pokrmech. „Dají se z nich dělat skvělé krémy, například i créme brulée je z nich
vynikající. Výborné jsou také karamelizované,“ potvrzuje šéfkuchař Chateau
Mcely Honza Štěrba, který je ve své kuchyni používá velmi často.
Své uplatnění v gastronomii má také
kaštanové pyré, které v sobě nese specifickou přírodní sladkou chuť, což je
skvělý základ do různých dezertů.
„Lze z něj připravit cheesecake nebo jakékoli koláče. Mohou se jím ale plnit
i sladké knedlíky nebo taštičky,“ jmenuje Štěrba další možnosti využití.

Kaštanové pyré k masu
Pokud jde o slanou kuchyni, velmi chutná je kombinace kaštanů se zvěřinou, ať
už je to zvěřinová paštika či terina nebo
kterákoli jiná úprava. „Opět zde má široké využití kaštanové pyré, které je báječné se zkaramelizovanou petrželí. Další
variantou je pyré mírně rozředit smetanou a přidat jej do rozmačkaných brambor, což je ideální příloha například k divočákovi,“ radí šéfkuchař.
Sehnat jedlé kaštany už dnes není problém, koupíte je ve většině větších supermarketů. „Dokonce se dají vcelku

Kaštanová omáčka na těstoviny
Potřebujeme: 200 g oloupaných jedlých kaštanů, 30 g másla, 1 nasekanou cibuli,
4 nasekané šalotky, 100 g šunky nakrájené na proužky, 120 ml smetany,
120 ml nastrouhaného eidamu, 2 lžíce petrželky, sůl a pepř.
Postup: Osmažíme kaštany na mírném ohni doměkka a zlatohněda. Přidáme cibuli, šalotku
a šunku a smažíme další zhruba dvě až čtyři minuty na prudším ohni. Přidáme smetanu
a dusíme asi tři minuty, až omáčka trochu zhoustne. Přidáme petržel, sýr a mícháme, až se
sýr rozpustí. Ochutíme pepřem a solí. Podáváme na těstovinách.

Sladké kaštanové řezy
Potřebujeme: 250 g másla, 450 g kaštanového pyré, 175 g práškového cukru, sůl, dřeň
z vanilky, 2 vejce a 3 žloutky, 100 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 200 g mletých
ořechů, 1 lžičku mletého koriandru, půl lžičky mletého hřebíčku, 1 lžičku mleté skořice,
200 g hořké čokoládové polevy nebo čokolády, 200 g mléčné polevy, mandle.
Postup: Utřeme máslo s kaštanovým pyré, přidáme směs suchých ingrediencí a vejce.
Nakrájíme hořkou čokoládu a zamícháme do těsta. Rozetřeme těsto na pomoučený
vymaštěný plech a pečeme asi na 200 stupňů. Po upečení polijeme čokoládovou polevou,
necháme ztuhnout a zdobíme půlkami mandlí.

Kaštanová polévka

FOTO | MAFRA

bez problémů sehnat i české jedlé kaštany. Ne každý je ale pozná. Jsou to chlupaté plody, které rostou na podstatně
menších stromech, než je klasický
kaštan. Velikostí spíše připomínají
švestku,“ vysvětluje Honza Štěrba.
Jedlé kaštany mají také významný přínos pro lidský organismus. V lidovém
léčitelství se výtažky z jejich listů využívají jako prostředek proti kašli. Díky
nízkému podílu cukru jsou vhodné pro
diabetiky a čistí játra od jedovatých
zplodin. Obsahují také množství minerálních látek jako například draslík, hořčík, vápník, železo a zinek.
(vrm)

Potřebujeme: 500 g jedlých kaštanů, 0,75 l vývaru z masa nebo bujonu, 100 g bílého
chleba, sůl, pepř, cukr krupice, 2 lžíce másla.
Postup: Kaštany nařízneme do kříže a na plechu ve vyhřáté troubě pečeme, dokud
nezačnou odpadávat slupky. Očištěné kaštany vložíme do vývaru a vaříme asi 30 minut.
Potom 8 kaštanů vyjmeme a odložíme stranou. Ostatní spolu s vývarem rozmixujeme
a procedíme. Z chleba odkrojíme kůrku, rozdrobíme do polévky a krátce povaříme.
Kaštany, které máme stranou, nahrubo posekáme a vmícháme do polévky. Osolíme,
opepříme a dochutíme cukrem. Těsně před podáváním přidáme máslo.

Jablkovo-kaštanová nádivka do drůbeže
Potřebujeme: 2 cibule, 3 lžíce másla, 120 ml pokrájených sušených švestek, 120 g
opražených a posekaných kaštanů, půl bochníčku bílého chleba pokrájeného na kostky,
3 stroužky česneku, 4 lžíce calvadosu, 250 ml drůbežího vývaru, 3 jablka pokrájená
na kostičky, 1 lžičku tymiánu, 1 lžičku šalvěje, 1 lžičku rozmarýnu, sůl a pepř.
Postup: Na másle osmažíme cibuli, přidáme česnek, calvados a vývar. Vaříme asi 10 minut.
Přidáme jablka, bylinky a vaříme, dokud jablka nezměknou. Smícháme chléb, kaštany,
sušené švestky s jablečnou směsí. Osolíme a opepříme. Nádivkou se může naplnit drůbež,
nebo se může vložit do vymaštěného pekáče a péct na 170 °C asi 30 až 40 minut.

Občas mám pocit, že se odhaluju až příliš
ČR | Stala se královnou tanečního parketu a v soutěži našla životního partnera.
Vyhrála ale také literární cenu Magnesia Litera. Marie Doležalová (28) sice
poslední dobou hraní trošku odbývala,
ale čeká ještě nějakou cenu za svůj herecký výkon.
„Pořád hraju na Fidlovačce, ale je
fakt, že herectví šlo u mě poslední
půlrok stranou. Až jsem ztratila základní pocit, že jsem herečka,“ přiznala Marie Doležalová pro Magazín DNES.
Díky divadlu a svému blogu Kafe a cigárko se herečka prý více otevřela lidem. „Když si i v osobním životě ze
sebe dělám srandu a říkám na sebe
i věci, které se člověk stydí přiznat – třeba že se mi něco nepovedlo na konkurzu nebo že strašně toužím po nějaké roli
– je to uvolňující. A lidi ta otevřenost
baví, dokážou to ocenit,“ říká herečka.

Marie Doležalová a Marek Zelinka ve StarDance.
Na svém blogu se nebojí prozradit
věci z herecké branže, o nichž se tak často nemluví. Zatím prý na své vynášení

FOTO | iDNES.cz

nemá žádné negativní reakce. „Občas
mám pocit, jestli už se neodhaluju příliš
– třeba když jsem napsala, že si herci

v tramvajích připravují oscarovou řeč.
Sice to byla trochu nadsázka, ale zároveň jsem se bála, že se pak dozvím, že
to dělám jenom já. A nic. Takže v tom
asi úplně sama nejsem,“ prohlásila. Lituje jen jednoho článku, v němž psala
o potížích s komparzisty. „Napsala
jsem ho tak, aby lidi zvenku věděli, jak
my herci, částečně trošku i rozmazleně,
komparz vnímáme. Většinou máme na
natáčení problém sami se sebou, máme
nervy a lidé z komparzu nám svým způsobem překážejí,“ říká. „Ten článek pobavil lidi z branže, kteří vědí, že v komparzu jsou někdy fakt zvláštní typy, ale
vyvolalo to celkem negativní reakci
u čtenářů mimo branži. Měli dojem, že
už jsem namyšlená, že se komparzistům
vysmívám. Váhala jsem pak, jestli ten
článek dát i do knížky, ale nakonec
jsem ho tam dala.“
(mal, iDNES.cz)

VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

K jižní Moravě patří vinaři,
studují ve Valticích i ve Znojmě
Jedinečná lokalita jižní Moravy se projevuje také
v nabídce zdejších středních škol a učilišť. Typickým
příkladem je i obor s dlouholetou tradicí, který má
k prosluněnému vinařskému kraji hodně blízko.
ZUZANA BRANDOVÁ
VALTICE, ZNOJMO | Vinohradnictví
se na Střední vinařské škole ve Valticích
vyučuje nepřetržitě od roku 1873.
Výhodou mladých vinařů může být
dobré uplatnění. Nezaměstnanost absolventů školy je prakticky nulová. „Pokud
zaměstnavatelé hledají pracovníky
v oboru, obracejí se přímo na nás. Velmi
dobrá je také spolupráce se Svazem vinařů České republiky,“ vysvětluje ředitelka Střední vinařské školy ve Valticích
Ivana Machovcová. Absolventi podle ní

najdou uplatnění jako sklepmistři při výrobě vína, vinohradničtí a ovocnářští
technici, poradci nebo obchodníci s vínem.
Na 50 hektarech pozemků a vinic se
studenti učí pěstovat vinnou révu a ovocné stromy. Kromě toho se během čtyřletého studia zakončeného maturitou naučí zpracovávat ovoce a vyrábět víno,
osvojí si také základy meteorologie a orientují se v pozemkových mapách. V areálu školy nechybí ani moderní sklepní
provoz nebo prezentační historický
sklep.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 22

Na 50 hektarech pozemků se studenti valtické školy učí pěstovat vinnou
révu a ovocné stromy.
FOTO | MAFRA
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov,

příspěvková organizace

Sochorova 552/15,
682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 866
WWW: www.sos-vyskov.cz
E-mail: info@sos-vyskov.cz

Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2016 od 9.00 do 17.00 hodin

Nabízíme vzdělání v těchto oborech:
STUDIJNÍ obory:

UČEBNÍ obory:

čtyřleté:
 STROJÍRENSTVÍ
 STAVEBNICTVÍ
 AGROPODNIKÁNÍ

tříleté:
 INSTALATÉR
 KLEMPÍŘ
 POKRÝVAČ
 ZEDNÍK
 ELEKTRIKÁŘ
 STROJNÍ MECHANIK
 OBRÁBĚČ KOVŮ
 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

dvouleté
(nástavbové studium):
 STAVEBNÍ PROVOZ
 PODNIKÁNÍ

S námi máte
jasnou
budoucnost!

zkrácené denní studium
(roční):
 STROJNÍ MECHANIK
 OBRÁBĚČ KOVŮ
 INSTALATÉR
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V čínštině zaostávají i manažeři.
Přestože je Čína na poli
mezinárodního obchodu
jedním z nejsilnějších
hráčů, čeští byznysmeni
její jazyk zatím často
ignorují a spoléhají jen na
angličtinu. Číňané jsou
na tom ale s angličtinou
mnohdy hůř než my,
a komunikace tak vázne.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Zatímco ve světě se alespoň základní znalost čínštiny stává velkým trendem, v Česku zájem o tuto řeč roste jen
velmi pomalu. Například v USA je hned
po arabštině nejčastěji vyučovaným jazykem, pokud opomeneme španělštinu, která zde má specifické postavení. „Řekla
bych, že představitelé velkých firem si význam čínštiny zatím příliš neuvědomují.
Vypadá to, jako by měli pocit, že si vystačí s angličtinou. To je ale zásadní omyl,“
říká Milada Hábová z Čínského institutu
Praha s tím, že Číňani mají sice angličtinu

jako povinný cizí jazyk, podobně jako
my, ta je ale stále jen v pozici zprostředkovatelské řeči. „Co si budeme povídat, kolik českých studentů poté, co vyjdou ze
školy, je schopno plynně hovořit v angličtině a používat ji téměř jako svou rodnou
řeč? Číňani jsou na tom v tomto ohledu
ještě hůře než my. Není nad to, když u někoho vidíte alespoň snahu domluvit se vaším jazykem. To je věc, kterou si podniky
stále neuvědomují,“ dodává.
Podle, ředitelky Konfuciovy akademie
při Univerzitě Palackého v Olomouci Lucie Laníkové se počet podnikatelů, případně zaměstnanců firem, které spolupra-

cují s Čínou a mají o studium čínštiny zájem, sice zvyšuje, ovšem nijak zásadně.
„Akademie eviduje ročně přibližně stovku zájemců o složení mezinárodně uznávané zkoušky z čínštiny, a toto číslo se v
posledních letech výrazně nemění,“ říká.
Při komunikaci s Číňany přitom zdaleka nejde pouze o to se domluvit. Zásadní
je totiž alespoň do určité míry pochopit
orientální myšlení. „Pokud si někdo myslí, že čínština je jen jazyk, je to hluboký
omyl. Jedná se o celistvý komplex, který
souvisí úplně se vším. Jestliže vůbec nemáte ponětí o kultuře, těžko můžete komunikovat v čínštině,“ říká Hábová.

INZERCE

www. KYBERNA.CZ

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Dílna robotiky
a programování
Dílna animace
Filmová dílna
Výtvarná dílna
Fotograﬁcká d.
Webová dílna

Energetika – návrh a realizace energetických soustav pro malé a střední instalace (domácí elektrárny)
Programování desktopových i www aplikací, mobilních zařízení i průmyslových automatů, robotika…
Počítačové sítě – projekt, realizace a zabezpečení LAN a WAN sítí, certiﬁkáty CISCO ACADEMY
Počítačová graﬁka – graﬁcký design, ﬁlm, fotograﬁe, 3D animace, herní design, zvuk, architektura
VOŠ: Počítačová umění a design – ovládnutí SW+HW, titul DiS. zaměřený na animaci, design či audiovizi
Vyzkoušejte nás: Prázdninové dílny – od 11. 7. ‘16 týden špičkové výuky a zábavy pro děti ZŠ + ubytování a strava
SŠ:

KYBERNA.CZ
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Učit se ji někde lze už na střední
Zajímavosti o čínštině
Čínština má řadu podob a dialektů, pokud se přihlásíte do kurzu tohoto jazyka,
s největší pravděpodobností se budete učit mandarínštinu, která je vnímána jako
obecnější podoba čínštiny. Hovoří se jí zejména v Pekingu a přilehlých oblastech.
Důležitým jazykem je také kantonština, kterou se hovoří v Hongkongu.
■ Jako mateřský jazyk používá čínštinu přibližně 1,2 miliardy lidí, což představuje
16 procent z celkové populace.
■ Standardní čínština je úředním jazykem také na Tchaj-wanu a je současně i jedním
ze čtyř úředních jazyků Singapuru.
■ Čínština je mimo jiné i jedním z šesti jednacích jazyků OSN.
■ Základní jednotkou čínštiny je slabika, která je vždy vyslovována v určitém tónu.
Právě ten zásadně ovlivňuje význam slabiky.
■ Sinologie, tedy vědní obor zabývající se studiem čínského jazyka, historie a kultury se
dostal do přednáškových místností Karlovy univerzity už v roce 1945. V současnosti je
možné studovat sinologii v bakalářském a následně také v navazujícím magisterském
programu.
■ Známým vystudovaným sinologem u nás je Ondřej Hejma, frontman kapely Žlutý pes.
■

Právě proto také Konfuciova akademie, jež je součástí světové sítě těchto
zařízení, pořádá nejrůznější kurzy, které napomáhají lépe se seznámit s touto
východní kulturou. „Nabízíme kurzy
čínské malby, čínskou kaligrafii a na
naší pražské pobočce jsme nabízeli
i kurz čínských šachů. Zaznamenáváme také zájem o rytí pečetí. Oblíbené
jsou i naše workshopy čajového obřadu
nebo vaření,“ jmenuje ředitelka Lucie
Laníková.
Čínština se pomalu, ale jistě dostává
také na střední školy, ačkoli v nabídce
předmětů se zatím stále objevuje jen výjimečně. Gymnázium Jaroslava VrchlicINZERCE

kého Klatovy ji ve výčtu volitelných
předmětů nabízí již třetím rokem. Jak
sám ředitel školy Jiří Šlégl přiznává, sehnat kvalitní lektorku nebylo snadné,
zvláště kvůli zákonu o pedagogických
pracovnících, který platí od nového
roku a podle kterého musí být vyučující
vysokoškolák.
„Po velmi dlouhém hledání jsme se
dozvěděli, že v západočeském regionu
je k dispozici lektorka, která se sem přivdala. Musím říct, že tato dáma je velmi obětavá, byť je to pro ni poměrně složité, dojíždí k nám každý týden,“ vysvětluje s tím, že aktuálně se čínštině
na škole věnuje zhruba deset studentů.

Jak vyzrát na „rozsypanou rýži“
Při studiu čínštiny se nelze obejít bez učení znaků, tedy tradičního čínského písma, ačkoli
leckdo si myslí, že si může vystačit pouze s fonetickým přepisem. Přesto s sebou ale
moderní doba přináší jisté ulehčení. Na internetu jsou ke stažení různé programy, které
takzvaný pchin-jin, tedy kodifikovaný přepis znaků do latinky, dokáží převést na příslušný
znak, není tedy nutné umět jej napsat. Veškerou práci ovšem program za člověka neudělá.
„Na jednu slabiku můžete dostat nabídku třeba dvaceti znaků, a ty už musíte znát,“
vysvětluje Milada Hábová z Čínského institutu Praha.
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Cíl? Dodávat odborníky,
o které je zájem
Do vzdělání středoškoláků už mohou mluvit i jejich budoucí zaměstnavatelé
MICHAL RAPCO
JIŽNÍ MORAVA | Hledá se klempíř, nástrojař, čalouník… Skoro jako pátrání
s vypsanou odměnou dnes vypadá shánění řemeslníků. Staří odcházejí do důchodu a noví na učiliště nepřicházejí. Mladé
řemeslo neláká nebo raději nastupují na
obory, jako jsou automechanik, cukrář
nebo číšník. „Kraj spolupracuje s hospodářskými komorami, které tlumočí požadavky zaměstnavatelů v určitých oborech. Víme o požadavku na slévače, keramiky, šičky. Vše je však odvislé od zájmu žáků a jejich rodičů. Ke zvýšení zájmu by jistě přispěla větší angažovanost
zaměstnavatelů,“ myslí si náměstek
hejtmana
Stanislav
Juránek
(KDU-ČSL).
Zaměstnavatelé se přitom ve vzdělávání středoškoláků angažují již nyní.

Formou stipendia kraj podporuje
například žáky, kteří si vyberou
obor zedník.
IL. FOTO | MAFRA
„V Jihomoravském kraji probíhá dlouhodobá a úspěšná spolupráce řady škol
s firmami. Podněcujeme i další společnosti, aby se do praktické přípravy žáků
zapojily a zlepšily připravenost absolventů k uplatnění na trhu práce,“ uvádí
mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR
Milan Mostýn.
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Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
náměstí Komenského 4
nabízí pro školní rok 2016/2017 studium

•
•
•

čtyřleté pro žáky z 9. tříd ZŠ
osmiletého pro žáky z 5. tříd ZŠ a
šestileté dvojjazyčné pro žáky
ze 7. tříd ZŠ

 V 1. a 2. ročníku dvojjazyčného studia (odpovídá 8. a 9. třídě ZŠ)









zvládne žák intenzivní jazykovou výukou německý jazyk
na úrovni maturanta
Po 9. třídě se stejně jako na základní škole může
rozhodnout pro jinou střední školu nebo může
pokračovat na bilingvním studiu s výukou
vybraných předmětů v německém jazyce.
Další povinný cizí jazyk - angličtina
Na škole působí tři rakouští lektoři a jeden
anglický učitel.
Organizujeme jazykové pobyty v zahraničí a jiné zajímavé aktivity.
V letošním roce jsme oslavili 25. jubileum od založení
Velkou výhodou je, že kromě jazyka anglického, jehož znalost je
nyní samozřejmostí, mohou absolventi při hledání zaměstnání
nabídnout perfektní znalost dalšího světového jazyka.
Naši absolventi pracují jako lékaři, manažeři, právníci, překladataelé
a jiné profese po celém světě.

Den otevřených dveří se koná 5. 2. 2016
od 12:00 do 17:00 hod.
Bližší informace a kontakty získáte na www.gymzn.cz,
tel.: 515 22 58 35, 515 22 43 62

Podle něj se také zaměstnavatelé
v krajích setkávají se špatnou strukturou
odborného vzdělávání, která neodpovídá potřebám firem a uplatnění absolventů. „Upozorňujeme na to již několik let
současně s požadavkem na vládu, aby
kraje mohly rozhodovat, kolik tříd se
bude na jakých oborech otevírat, aby odpovídaly krátkodobému výhledu uplatnění absolventů. Takto to už tři roky funguje na Slovensku,“ dodává Mostýn.
S výběrem perspektivního oboru se žákům snaží pomáhat také úřady práce. Někteří žáci mohou při studiu počítat s podporou krajského úřadu. „Podporujeme
stipendii především řemeslné obory
středního vzdělávání, jako jsou například podlahář, sklenář, tesař, zedník
nebo kominík. Ročně v krajském rozpočtu počítáme s pěti miliony korun,“
upozorňuje náměstek Juránek.

Vinaři studují
ve Valticích
i ve Znojmě
DOKONČENÍ ZE STRANY 19

Součástí školy je i lihovar, meristémová
laboratoř, agrolaboratoř a pro studenty
oboru agroturistika i malá farma. „Ročně vyprodukujeme přibližně 80 tisíc litrů vína v 18 odrůdách a špičkové kvalitě,“ doplňuje Machovcová. Vinohradnictví se v posledních letech stává stále
atraktivnějším oborem. „Vysvětlujeme
si to velmi dobrou uplatnitelností na
trhu práce a celkovým vyšším zájmem
o vinohradnictví a vinařství jako odvětví,“ dodává ředitelka vinařské školy.
Pozitivně vidí zájem o zemědělské
obory i ředitel Střední odborné školy ve
Znojmě Josef Brouček. Obor agropodnikání se zaměřením na vinohradnictví otevřela znojemská škola v září 2014. „Vyšší zájem přisuzujeme začínající změně
v pohledu na význam zemědělství a výroby potravin v regionu,“ říká Brouček.
Ve Valticích otevírají třídu pro 30 studentů a ve Znojmě letos přijali 16 zájemců o vinohradnictví. Maturanti mohou
pokračovat na vyšší odbornou nebo vysokou školu. V Brně obor vinohradnictví
a vinařství nabízí Mendelova univerzita.
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Umělecké školy jen pro talenty
Zkouškám se na uměleckých školách nevyhnete,
testovat se bude um, schopnosti i talent. A určitá
tréma je žádoucí.
NELA VEJVODOVÁ
ČR | Pravda je možná nepříjemná, ale na
uměleckou školu rozhodně nemá každý.
Oslovení ředitelé škol se shodují, že alespoň nějaký talent je zkrátka potřeba.
Něco se dá dohnat pílí, něco se dá naučit,
ale podstata vždy tkví v talentu. „Kdybychom chtěli být přesní, tak například
u přijímacích zkoušek se neměří talent,
ale dovednost. Talent je ve skutečnosti
potenciál k rozvíjení této dovednosti,“
upřesňuje psycholog Dalibor Špok. „Pokud jsou u přijímacích zkoušek dvě děti
na stejné úrovni třeba ve hře na housle,
neznamená to, že mají stejný talent. Pokud první hraje na housle tři roky a cvičí
občas, kdežto druhé osm let a cvičí denně, pak má první rozhodně větší talent,“
dodává.
Počet zájemců o umělecké školy rok
od roku roste, v současnosti jsou ve výtvarných oborech na špici obory zaměře-

né na design. Zájem zvyšují i trendy – například v roce 2000 se na balet přihlásil
větší počet chlapců než obvykle, a to
díky snímku Billy Elliot, který tehdy běžel v kinech.
Pokud se dítě rozhodne pro uměleckou školu, má jasně vytyčené cíle. Což
ale může být značně limitující, upozorňuje Dalibor Špok: „Osobně doporučuji
zvážit, zda dát dítě na středoškolský umělecký obor. Velmi brzy tím totiž omezujeme jeho kariérní volby. Je otázkou, zda
nezvážit studium uměleckého oboru například paralelně s gymnáziem. Uplatnění zde totiž bývá jen pro ty nejlepší.“
Podle něj žáci, často za přispění svých
rodičů, mohou na konci základní školy
přeceňovat svůj talent. „Jsem-li nejlepší
hudebník v ročníku na ZUŠ, ještě to neznamená, že budu alespoň průměrný hudebník na konzervatoři. Tu bych volil
pro takové studenty, kteří jsou velmi výrazně talentovaní a zároveň nemají příliš

U zkoušek na tanenčí konzervatoř
se hodnotí obratnost, muzikálnost
i rytmus.
IL. FOTO | MAFRA
dobré obecné nadání na jiné obory či
předměty,“ doplňuje psycholog.

Kreslení doma i u zkoušek
Klasické přijímací zkoušky z matematiky a češtiny nahrazují na středních uměleckých školách zkoušky talentové, jen
na některých je třeba složit i přijímačky
z češtiny. Talentovým zkouškám se nejde vyhnout, má je každá škola. Uchaze-

či absolvují většinou i krátký pohovor,
stěžejní je ale samozřejmě ukázka práce.
„Domácí práce jsou jen jednou částí talentové zkoušky. Na nich rozpoznáme,
zdali se uchazeč systematicky připravuje. Další úkoly musí vykonat u nás na
škole,“ podotýká ředitel V0Š a SUŠ Václava Hollara Bohumír Germont.
Talentovky se nevyhnou ani zájemcům o studium tance: „Zkoušky se dělají
pokaždé. Důvodem je zhodnocení hlavně fyzické možnosti dítěte. Spousta věcí
se dá natrénovat, ale některá fyzická
omezení jsou trvalého charakteru a nelze
je odstranit, nebo pouze za cenu opakujících se zranění a bolesti. Hodnotíme obratnost, muzikálnost, rytmus, určité charizma a herecké schopnosti, zajímá nás i
schopnost improvizace,“ říká Romana
Khauerová z Pražské taneční konzervatoře.
K talentovým zkouškám patří tréma.
Není snadné se jí zbavit, není ale úplně
na škodu, může totiž náležitě vybudit.
„Na trému obecně pomáhají dobrá příprava, zaměření pozornosti na aktuální performanci spíše než na okolí a odvrácení
pozornosti od přemýšlení nad možnými
chybami,“ radí Dalibor Špok.

INZERCE

Jsme mezinárodní společnost zabývající se vývojem
a výrobou příslušenství do
bednění pro stavební průmysl.
Sídlíme v Německu, České republice, Španělsku, Rakousku a Polsku.

POSKYTUJEME ODBORNOU PRAXI VE
ZNOJMĚ, NABÍZÍME MOŽNOST
PROFESNÍHO RŮSTU
Pro posílení našeho týmu nepřetržitě hledáme nové
zaměstnance a učňům rádi umožníme absolvování
odborné praxe.
Své žádosti o zaměstnání zasílejte na
bewerbung@nevoga.com

Výrobce a dodavatel strojírenských komponentů
evropským inalistům se zaměřením na letectví
Člen Svazu českého leteckého průmyslu
partner evropských leteckých výrobců
Jsme významný zaměstnavatel na Znojemsku a vyrábíme strojní díly pro naše partnery z celé Evropy.
Významý podíl dodávek do letecké výrobu má významný vliv na rozvoj i stabilitu irmy.

Ve výrobě používáme špičkovou CNC technologii:

5-osé frézování • soustružnicko-frézovací centra • víceosé soustružení • CNC broušení

Zaměstnáváme středoškoláky a absolventy odborných učilišť se strojírenským
zaměřením. Nacházejí u nás uplatnění ve výrobě jako operátor CNC strojů nebo
v technických profesích - technolog, programátor CNC strojů, kontrolor...

Kontaktujte nás pro více informací - Znojemské strojírny, s.r.o., Tovární 11, Znojmo
tel.: 515 210 925 • www.strojirny.cz • facebook.com/znojemskestrojirny • twitter.com/ZnojStrojirny

Střední škola technická Znojmo
Uhelná 6 • 669 02 Znojmo • tel.: 515 222 202 • e-mail: reditel@souuhelna.cz
www. souuhelna.cz • www.facebook.com/souuhelna

OBORY:
Autoelektrikář
Instalatér
Karosář
Obráběč kovů
Elektrikář - silnoproud
Tesař
Truhlář
Stojní mechanik, zámečník
Zedník
Podnikání
(2-leté nástavbové studium)

Dílny • Odborné učebny • PC
učebny • Tělocvičny • Sportoviště
Stroje, přístroje a vybavení

Den otevřených dveří

pátek 15. ledna 2016 • 8,00 - 14,30 hod.

Studium je zdarma. Možnost získat prospěchová
a iremní stipendia ve výši 500 – 2000 kč měsíčně.
Přihlášky pro školní rok 2016/2017 je možné
podávat na sekretariát školy do 15. března 2016.
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Na školní lyžařský kurz můžete
získat příspěvek i ze státní kasy
Přibývá rodin, které nemají peníze na školní lyžařský
výcvik pro své děti. Někdy ale zapomenou využít
různých forem školních fondů, ze kterých lze přispět.
JOSEF HORA
ČR | Když před 30 lety vyjel nyní padesátiletý pedagog Jiří Beran na svah českých hor, lyžovalo se jinak. A jinak vypadaly také lyžařské kurzy studentů.
„Kurzy se podstatně změnily, protože v době před třiceti lety nebylo tolik
středisek s lyžařskými vleky a s takovou kapacitou. Bylo i méně lidí na svazích, lyžovalo se jinou technikou kvůli
vybavení a především se jezdilo na přírodním sněhu,“ potvrzuje učitel kladenského gymnázia. „Na zvláštní atmosféru takového zájezdu se ale nedá nikdy
zapomenout. Těch rošťáren, legrace
a dalších neřestí…“ vzpomíná tělocvikář.

Jenže tuhle zábavu si ne všechny rodiny mohou dovolit. Školy potvrzují, že
na lyžařské kurzy se na základních
a středních školách hlásí každým rokem
méně a méně dětí.
„Ano, neúčastí z finančních důvodů
přibývá. Ovšem ty rodiny, které by nemohly své dítě na kurz poslat kvůli penězům, mohou – alespoň na některých
školách – zažádat o příspěvek například
Radu rodičů,“ říká učitelka tělesné výchovy Blanka Berdychová. Kromě toho
může v takových případech pomoci
i stát, konkrétně úřad práce. „Rodiče
mohou zajít na úřad práce tam, kde se
řeší dávky hmotné nouze. Přinesou si
přihlášku od školy na lyžařský kurz,
kde je i jeho cena. Vyplní žádost, kterou

O zážitky ze školního lyžařského
kurzu přichází stále více dětí. Pro
rodiče je to drahé. IL. FOTO | MAFRA
je možné stáhnout i na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Má název
Mimořádná okamžitá pomoc. Úřad vyhodnotí situaci rodiny, což trvá asi
14 dnů až měsíc, takže je lepší přijít s žádostí s předstihem před kurzem. Někdy
proplatí finanční pomoc na kurz až zpětně,“ říká pracovnice brněnského socio-

infocentra, které spadá pod odbor sociální péče brněnského magistrátu.
A jak jsou na tom dnešní mladí lyžaři?
Učitel Jiří Beran odmítá, že by zvládali
základní prvky lyžování hůř než jejich
rodiče. „Čím lepší vybavení, tím se dítě
lépe a dříve naučí lyže ovládat. Zvlášť
při dnešním vykrojení lyží a jejich délce. Je dobře, že lyžování je stále součástí výuky ve školách a žáci tak mají možnost naučit se alespoň základům a ty
pak dál samostatně rozvíjet.“
I v dnešní době existuje takzvané čtvrté družstvo. „Ti, co jsou zařazeni do tohoto družstva, jsou prakticky začátečníci nebo ti, kdo nikdy nestáli na lyžích.
Je jich však méně, než tomu bylo dříve.
Co je však podstatné – pokud se vyloženě nebojí, díky vybavení si na konci kurzu všichni sjedou svah a projedou závody ve slalomu všemi brankami. A to je
velmi povzbuzující jak pro ně, tak pro
nás. Pouze všem chybí dřívější lepší fyzická kondice,“ doplňuje.
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12. ledna 2016 proběhne v prostorách hotelu Junior mezinárodní soutěž
"VINNÝ COCKTAIL CUP 2016". Jde již o 2. ročník mezinárodního
setkání spřátelených odborných škol ve spolupráci s odbornými vinaři.
Současně se v době od 8:00 - 18:00 hod. uskuteční Den otevřených dveří.
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25. mezinárodní
veletrh průmyslu
cestovního
ruchu

24. mezinárodní
veletrh
turistických
možností
v regionech

Festival krajových
specialit
a regionální
potraviny

Pro veřejnost 15.–17. 1. 2016
www.regiontour.cz

Festival
cestovatelských
ﬁlmů, fotograﬁí
a knih o cestování
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Česká republika

Jste zvědaví? Už otevřeli Brdy.
Po více než
80 letech

V lokalitě Jordán se natáčel i film Obecná škola Zdeňka Svěráka.

Přerod vojenského
cvičiště v přístupnou
přírodní lokalitu je tady.
Návštěvníky ale i tak
čeká řada omezení.
MAREK KOČOVSKÝ
ČR | Nový rok a zároveň nová chráněná
krajinná oblast Brdy. Osm desetiletí zcela zapovězená místa se ze dne na den
otevírají veřejnosti. Režim v nejmladší
rezervaci Česka ale zůstane ještě minimálně dva roky omezený. Na velké části území bude totiž nadále pokračovat
pyrotechnická očista od zbytků munice
a nevybuchlých dělostřeleckých granátů. Přístupná je zhruba třetina území.
„Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista, nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena
cedulí se zákazem vstupu,“ upozorňuje
na omezení mluvčí Generálního štábu
Armády České republiky Jolana Fedorková. Turisté se musí vyhnout značné
části původního vojenského prostoru.

Nevybuchlá munice
„K 1. prosinci byla vyčištěna plocha
o rozloze cca 5 800 hektarů, což je
48 procent území. Specialisté dosud na-

šli více než sedm tisíc kusů nevybuchlé
munice a muničních elementů,“ dodala
mluvčí s tím, že odstraňování nebezpečného materiálu bude pokračovat zhruba
do roku 2017.
S trvalým zákazem pak musí zájemci
o brdskou přírodu počítat podél silnice
vedoucí z Obecnice na hrad Valdek,
kde armáda vymezila cvičiště pro jineckou posádku. Půjde zhruba o padesát
čtverečních kilometrů území.

Mapy a publikace
Příchozím se navzdory provizorní situaci nabízí výlet na řadu zajímavých míst.
„Například na vrch Třemšín, nebo přírodní rezervaci Getsemanka. Mohou si prohlédnout také lokalitu Chynínské buky
s jedinečnými lesními porosty,“ láká na
přírodní krásy ředitel středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Jaroslav Obermajer.
Lidé, kteří v lednu dorazí na okraj dříve nepřístupných lesů, mají podle armády dodržovat zákazové cedule. Pokud
se budou držet na cestách, nehrozí jim
prý žádné nebezpečí. Ještě nějaký čas
se ale budou muset obejít bez turistických značek. „V části CHKO již existují, v prostoru rušeného vojenského újezdu bude orientace složitější,“ přiznává
Jaroslav Obermajer.
Do značení se členové Klubu českých turistů (KČT) pouštějí až nyní

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

v prvních týdnech nového roku. Návrh
na vedení tras pro pěší i pro cyklisty jim
podle Obermajera AOPK již předala.
Zhruba 450 kilometrů turistických tras
by mělo být dokončeno do dvou let po
vzniku rezervace.
Prozatím mohou lidem posloužit už
dříve vydané mapy KČT, konkrétně
Brdy-Rokycansko a Brdy-Třemšínsko.
Značky tam pochopitelně nenajdou, ale
zaznamenané jsou cesty, silnice a vrstevnice. Zkušeným chodcům poslouží
alespoň k základní orientaci.
Plzeňské nakladatelství Starý most se
připravilo na otevření současné střelnice dopředu. Už koncem léta vydalo publikaci Brdy opět otevřené. Texty prove-

„

Plocha, kde
dosud nebyla
provedena
pyrotechnická očista,
bude označena cedulí
se zákazem vstupu.
dou zájemce neznámou krajinou uprostřed Česka prostřednictvím 350 hesel.
Chybět nebudou již přístupná místa
jako je zřícenina hradu Valdek, ale také
skvosty a zajímavosti, které skrýval vojenský prostor. „Dobře poslouží jako ne-

zbytný doplněk při objevitelských
cestách po zapovězeném území,“ doporučují knihu zástupci vydavatelství.
Turisté se dočkají také informací od
ochránců a budoucích správců rezervace. A to hned teď v lednu. „V průběhu
roku 2016 a toho následujícího vydá
AOPK ČR informační materiály
k ochraně přírody a krajiny v celé
CHKO Brdy. Text základní brožury je
připraven a počítáme s jeho vytištěním
v průběhu měsíce ledna,“ říká ředitel
středočeské sekce AOPK.

Parkoviště s nabíječkou
V následujících měsících dojde ke změnám i v okolí „nových Brd“. „Vojenská
lesní správa zřídí ve spolupráci s obcemi záchytná parkoviště, budou zejména
po obvodu chráněné oblasti,“ dodává Jaroslav Obermajer. Jak už při své návštěvě Příbrami sdělil ministr životního
prostředí Richard Brabec, na něketrých
parkovištích by měly být k dispozici třeba i nabíječky pro elektrokola.
Od ledna také začíná fungovat pracoviště CHKO v Příbrami. Od začátku
roku tam má pracovat 43 úředníků.
Podle potřeby budou vyrážet do terénu
a na jednání s představiteli obecních
a městských úřadů v okolí brdské rezervace. „Město bude s AOPK a jejím zastoupením nadále spolupracovat,“ říká
příbramský starosta Jindřich Vařeka.
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Tři králové rock‘n‘rollu na české
scéně: Volek, Zich a Sedláček
Osudy našich nejlepších
zpěváků hudebního
žánru, který ovlivňoval
životy lidí 60. a 70. let
minulého století.
ČR | Kašpar, Melichar a Baltazar jsou
tři králové, jejichž svátek tradičně slavíme 6. ledna. Krátce po narození Ježíše
přinesli do Betléma jako dary zlato, kadidlo i myrhu. Volek, Sedláček a Zich
jsou tři králové českého rock‘n‘rollu,
kteří na naši hudební scénu přinesli styl
muziky, při němž nikdo nedokáže zůstat klidně sedět.
Asi před třiceti lety se chystal televizní film o Elvisovi Presleym. Karel Zich
měl dostat titulní roli. „Škoda, že z toho
sešlo. Neznám nikoho, kdo by se Presleymu, což byl neskutečně dokonalý
zpěvák, tak podobal barvou hlasu, technikou a švihem,“ prohlásil před časem
hudební publicista Jiří Černý. Jenomže
Zich se nikdy nedokázal jasně rozhodnout, co a s kým dělat. „Stačí si vzpomenout na jeho odchod a posléze návrat ke
Spirituál kvintetu,“ připomíná Černý.
To blonďatý démon Miki Volek moc
dobře věděl, jakou muziku chce dělat.
„Rock‘n‘roll z nás nikdo nepřežije, tak
aspoň chci jeho rytmus mít,“ zpíval ve
svém hitu A mně se líbí. Rock‘n‘roll
chytil Mikiho Volka už v roce 1956.
Tehdejší komunistický Dikobraz totiž
v článku o Elvisovi Presleym psal o „novém úpadkovém hudebním stylu, vznik-

Pavel Sedláček vystupuje s kapelou Cadillac (foto vlevo). Miki Volek (vpravo nahoře) nikdy nesundal svoje pověstné
černé brýle. Karel Zich (vpravo dole) měl podobnou barvu hlasu jako Elvis Presley.
FOTO | MAFRA, ALAN PAJER, JIŘÍ PÁV
lém v prohnilém imperialismu“. Protože první desky věnovala Volkovi teta
z Lince, chtěl zpívat rock‘n‘roll německy. Teprve jeho o dva roky starší známý
z Pankráce Pavel Sedláček mu vynadal
a dal Mikimu první anglické texty.
Zich ani Volek už žádnou novou „pecku“ nenazpívají. Mikiho zabily v srpnu
1996 alkohol a drogy. Karel Zich zahynul v létě 2004 při potápění na Korsice.
Ze tří králů rock‘n‘rollu zůstal jediný
– Pavel Sedláček. Už v roce 1959 vyhrál talentovou soutěž s písní Jailhouse

Rock. Později vystupoval v pražském
klubu Olympik v hlavní roli hudební komedie Proces s bigbeatovým králem.
Žil s Evou Pilarovou a byl členem divadla Semafor. Jenže právě cesta se Semaforem do zahraničí mu byla osudnou. Ze Západního Německa si přivezl
auto a bolševici ho za to zavřeli. „Nejvyšší soud mi dal 15 měsíců natvrdo,“
vzpomíná 75letý Pavel Sedláček. V kriminále byl horníkem a za dobré chování
ho po půlce trestu pustili. Hvězdná
kariéra ale za mřížemi pohasla. Pavel

Sedláček si později dokončil vysokou
školu, otevřel svoji restauraci a založil
rock‘n‘rollovou skupinu Cadillac. Koncertuje s ní dodnes.
(kor, iDNES.cz)

Cadillac zahraje
22. 1. 2016 Ústí nad Labem – Dům
kultury.
27. 1. 2016 Praha – Klub Joe.
5. 2. 2016 Praha – Žofín.

Dole v pekle se fanoušek nikdy neocitne
ČR | Elvis Presley by 8. ledna oslavil
jedenaosmdesátiny. Co na to říká český rock‘n‘rollový zpěvák Pavel Sedláček? A jak vzpomíná na své začátky?
Zpíval by Elvis ve svých 81 letech,
kdyby dneska žil? Nebo někde
žije? Řada lidí si to myslí.
Bohužel si myslím, že nežije. Je to velká škoda. Domnívám se, že by se dal
dohromady a zpíval by i v pozdním
věku, jako je to u některých jeho
rock‘n‘rollových souputníků.
Když Elvis narukoval, vy jste vyhrál
soutěž Hledáme nové talenty. Věděl jste o něm už tehdy?
Samozřejmě jsem o něm dávno věděl
a v rámci tehdejších možností ho sledo-

val. Pokud si dobře pamatuji, tak jsem
se o něm poprvé dozvěděl už někdy
v roce 1956.
Čím je pro vás rock‘n‘roll? Kdy jste
si téhle muziky nejvíc užíval?
Rock‘n‘roll je pro mě důležitou součástí života dodnes. Nejvíc jsem si ho užíval na samém počátku, když jsem se
ho učil zpívat a kdy jsme zakládali první kapely. A pak si ho užívám od pádu
komunismu až doteď, když už nám ho
nikdo nezakazuje anebo nehází klacky
pod nohy a já prakticky nemusím už
zpívat nic jiného.
Na koho z té doby vzpomínáte?
Občas zavzpomínám právě na lidi, kteří se věnovali rock‘n‘rollu v jeho počát-

cích, a to nemusejí být pouze zpěváci, ale
různí muzikanti a fandové téhle muziky.
Bylo jich hodně, ale už jsou
většinou někde tam nahoře. Říkám nahoře, protože dole, v pekle, se nemůže fanoušek
rock‘n‘rollu nikdy ocitnout.
Kdo byli nebo jsou podle vás opravdoví králové téhle muziky?
Ze žijících jsou to Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis, Little Richard a Fats Domino. Z těch, co už tu nejsou, je to samozřejmě Elvis, pak Buddy Holly, Bo Di-

dley, Gene Vincent a řada dalších.
Z českých jsou to Miki Volek, Pete
Kaplan, Karel Zich, Tony Škrášek, ale
ti už mezi námi nejsou. Z žijících je tu
taky pár lidí, kteří to umějí zpívat, ale
nemůžu je jmenovat, abych neurazil
ty, na které bych snad zapomněl.
Elvis prý koupil za první vydělané
peníze své matce růžový Cadillac.
Čím vlastně jezdíte vy?
Chtěl jsem být od malička automechanikem, a tak jsem později vystudoval
strojní průmyslovku, obor spalovací
motory. Cadillac je pro mne jeden ze
symbolů rock‘n‘rollu. Ale, bohužel,
auto této značky nevlastním. Mám momentálně BMW 740xdrive a Ferrari
360 Modena.
(kor)
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ČR | Většina lidí s nadváhou se pravidelně pokouší zhubnout. Střídají diety. Často bez úspěchu. Teď ale vědci možná konečně našli k potlačení obezity klíč.
Tvrdí, že zhubnout se dá bez diet, bez
omezování v jídle, jen úpravou střevní
mikroflóry.

„

ovlivnit metabolismus tuků a tloustnutí,“ uvedl profesor John DiBaise.
Jak je to s bakteriemi u obéznějších lidí? A jak u hubených?
Více se dočtete v pátečním vydání
týdeníku Téma.
(lc)

Někdo může
sníst kdeco
a neztloustne, zatímco
jiný se nesmí
na jídlo ani podívat.
Nová izraelská studie, zveřejněná
v prestižním vědeckém časopise Cell,
odkazuje na zajímavý pokus.
U 800 dobrovolníků nebyly ani ve
dvou případech naměřeny po konzumaci stejného jídla stejné hodnoty krevního cukru. Podle izraelských vědců za
vše mohou bakterie.
„Složení a poměr bakterií v zažívacím traktu člověka je důvodem, proč někdo může sníst kdeco a neztloustne, zatímco jiný se nesmí na jídlo ani podívat,
aby nepřibral. Když ale mix střevních
bakterií změníme, můžeme výrazně

Vážím si života, řekl princ
SVĚT | Princ William (33 let) se svěřil, že otcovství z něj udělalo emotivnějšího člověka, více připraveného
k vyjádření pocitů. V televizním rozhovoru řekl, že nyní více vnímá to,
jak je život vzácný.
Třiatřicetiletý britský princ má
s manželkou Kate dvě děti, dvouapůlletého prince George a princeznu
Charlotte, která se narodila loni
v květnu. „Jsem teď mnohem emotivnější, než jsem býval. Zvláštní,“ sdělil William v dokumentu dvojici
Anthony McPartlin a Declan Donnelly, která ho zpovídala.

Dokážou mne dojmout
maličkosti

Týdeník Téma koupíte v novinových stáncích za 25 korun. Jeho
měsíční digitální předplatné však
získáte za zvýhodněných podmínek. Zajímají vás podrobnosti? Podívejte se na: www.etema.cz.

„

Tajenka: věci, ale okamžiky.

O naší tloušťce rozhodují
bakterie. Čtěte týdeník Téma

Dříve si prý nedělal z ničeho moc velké starosti, ale nyní vše vnímá mnohem více. Více na něj například doléhají události ve světě.
„Teď mě dokážou dojmout maličkosti. Zasáhnou mě více i věci, které
se dějí ve světě. Jako otec to vnímám
mnohem víc,“ prozradil princ.
Trápí ho také myšlenka, že nestačí
pozorně a zblízka sledovat, jak jeho
děti porostou.
„Trochu se obávám toho, že nebudu dostatečně u toho, jak Charlotte
a George vyrůstají,“ sdělil princ Willi-

Trochu se
obávám, že
nebudu dostatečně
u toho, jak Charlotte
a George vyrůstají,“
prohlásil William
s tím, že ho čeká
spousta pracovních
povinností.
am s tím, že ho čeká spousta pracovních povinností a nebude tak
příliš často doma.

Korunní princ Charles
a jeho druhá žena
Televize ITV vysílala právě v těchto dnech v Británii k charitativní
činnosti Williamova otce celý dokument o korunním princi Charlesovi. Pořad zahrnoval kromě povídání s Williamem i rozhovory
„Anta“ a „Deca“ právě s Charlesem a jeho druhou ženou Camillou.
(bib, iDNES.cz)
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Matoušek: Chytám svůj život

Ve vteřině se mu změnil život. Po havárii přestal chodit. Život ale nezabalil, dnes je v reprezentaci
JAKUB KRAINER

V této sezoně zatím dobře, zdraví slouží, forma je a v týmu nám to klape ve
Zlíně i v reprezentaci. Tam se nastavují
nové věci, letos chceme zapracovat co
nejvíce nováčků a rozšířit kádr. Máme
proto pomalejší souhru, ale na tom pracujeme. Vše chce svůj čas a od nás starších trpělivost a náklonnost k nováčkům.

ZNOJMO | Konec roku strávil s národním týmem na turnajích v Ostravě
a Moskvě. Sledgehokejový brankář Jan
Matoušek ze Znojma si na nich vyzkoušel zápasy proti profesionálům. V brance je spokojený a nevadila by mu ani
role náhradníka.
Jak se povedly reprezentační turnaje?
Dopadly dobře. Na ostravském jsme
skončili na druhém místě. Dokázali
jsme si poradit se soupeři, které pravděpodobně potkáme v kvalifikaci na paralympiádu. Pokud tedy skončíme nejhůře na druhém místě mistrovství světa
skupiny B, kam jsme bohužel na posledním mistrovství v Buffalu spadli. Rozhodně tam ale nepatříme! Dokázali
jsme porazit Švédy i Japonce, ale nestačili jsme na ruský klub. Zdůrazňuji
klub, nikoliv reprezentaci.
To jsou Rusové tak napřed?
S tímto soupeřem jsme se utkali i o týden později na turnaji v Rusku a zase
jsme na ně nestačili. Turnaje se účastnily i další dva ruské kluby, s nimiž už
INZERCE

Matoušek vybízí k nepřeceňování
vlastních sil. FOTO | ARCHIV J. MATOUŠKA
jsme sehráli velmi vyrovnané partie. Bohužel nám ale dělala problém koncovka, a jak se říká, bez ranky není branky.
Oba turnaje byly přínosem pro nováčky. Trenér je potřeboval zkusit v ostrých zápasech. Všichni viděli, kde je třeba makat. Nutno podotknout, že Rusové i na klubové úrovni jsou profesionální sportovci, kteří jsou na ledě denně.
To je pak znát, my chodíme do práce,
máme rodiny, a když dobře a hodně, dostaneme se na led třikrát do týdne.
Jak to jde vašemu mistrovskému
týmu a jak na klubové úrovni?

A cíle pro tuto sezonu?
Se Zlínem se pokusíme obhájit titul,
tým na to má a sezonu máme rozjetou
také. Mé osobní cíle jsou podávat co nejlepší výkony a strávit v brankovišti co
nejvíce času, ať už v klubu, nebo v reprezentaci. A když ne v bráně, tak i na střídačce zůstat oporou týmu.
Jsou na Znojemsku i další handicapovaní sportovci?
Znám tu jen jednoho kvadruplegika, který hraje nebo hrál kvadruragby, ale už
jsem ho dlouho nikde neviděl. Nevím,
čím to je, že nás tu není víc, jestli
ostychem, nebo nezájmem. Z mého pohledu tu možnosti, co dělat, jsou.
Čemu se věnujete kromě hokeje?
Kromě sledge, když mi to čas a síla do-

volí, je to parabox – box na vozíku, ale
v hokejové sezoně toho času tolik není.
Po sezoně usedám na handbike, což je
kolo pro handicapované, a brázdím asfalt na silnicích, chodím plavat, sem
tam si pinknu tenis, mám na to super
sparing parťáka, mého mladšího bráchu,
který mě školí. Zaměstnán jsem jako sekuriťák na centrále ve firmě Excalibur
City, už osm let. Mám dva pejsky, kteří
vyžadují pozornost, ale popravdě se jim
dostává větší pozornosti od mé mamky,
která je velmi často v průběhu sezony
hlídá. Děkuju, mami.
Jak se člověk vyrovná s ranou osudu?
Kdybych řekl lehce, tak bych kecal. Během jedné sekundy se mi změnil život.
Ale díky opoře a pomoci mých rodičů
a kamarádů se to časem dalo zvládnout.
Avšak člověk musí chtít sám. Teď s odstupem času říkám, že mi to víc dalo,
než vzalo. Snažím se lidem ukázat, že
handicapem život nekončí, jen se mění.
Co přejete lidem do roku 2016?
Štěstí. Říká se hlavně zdraví, ale zdravý
člověk neznamená automaticky šťastný.
Ale zdraví samozřejmě také.
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