…Spolu
poznáme svet!

Naše TOP nabídka pro
podzim 2018!

^

2 fascinující destinace
za jedinečnou cenu!
Zarezervujte si teď –

6000 Kč sleva!

PÁTEK 2. ÚNORA 2018 • Č. 5 • ROČNÍK VII

8 dní
od

místo

8 990 Kč

2990

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Včetně snídaní v dobrých 3* + 4* hotelech!

TURECKO A ŘECKO OSTROV RHODOS

ANTALYA • MYRA • KEKOVA • MARMARIS • RHODOS • LINDOS

RH
OD
OS

Fethiye
Rhodos

Lindos

Antalya

Demre
Kekova

Středozemní
moře

Lindos

1.den: Přílet do Antalye (Při objednaném balíčku transportů)
Po přistání v Antalyi následuje transfer do Vašeho hotelu.

3. den: Dalaman – Marmaris – Rhodos
Snídaně. Cesta do přístavu Marmaris a plavba trajektem na
řecký ostrov Rhodos. Po příjezdu navštívíte Zámek Rhodos
2. den: Demre - Kekova, výlet lodí
(fakultativní). Poté Vás čeká staré město s jeho nesčetnými
Snídaně. Vydáme se podél pobřeží k Demre, bývalému antic- malými obchody. Následuje tradiční řecká večere (fakultativní).
kému městu Myra, které je rodným místem sv. Mikuláše. Po Přenocování v 3 * hotelu na Rhodosu.
návštěvě kostela sv. Mikuláše se vydáme lodí do potopeného
města Simena. Poté pokračujeme do Fethiye a přenocujeme 4. den: volný den, výlet do Lindosu
Snídaně. Vychutnejte si pohodlí Vašeho hotelu nebo můžete
ve 4* hotelu v Maumarisu.
absolvovat výlet do Lindosu (fakultativní). Poznáte každodenní
vesnický život na ostrově. Přenocování na Rhodosu.
5. den: Rhodos - Marmaris
Snídaně. Volný den na ostrově Rhodos. Odpoledne se vrátíte
trajektem do Marmaris. Přenocování v 4 * hotelu.
6. den: Marmaris - Antalya
Snídaně. Výlet pohořím Taurus do Antalye. Návštěva místních
lokalit. Přenocování v 4 * hotelu.
Výlet lodí

7. den: prohlídka města Antalya
Po snídani navštívíme Antalyu. Uvidíte hlavní atrakce, jako
je marina a Hadriánova brána a místní tržnici se suvenýry.
Přenocování v 4 * hotelu.
8. den: Návrat domů (Při objednaném balíčku transportů)
Po snídani následuje transfer na letiště a návrat domů.
Poučení: Nákup u lokálních prodejců zboží a služeb během
výletů leží zcela na vlastním uvážení.

Rhodos

4 V ÝLET Y!
Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!
Termíny
Běžná cena
Speciální
zájezdu 2018
za osobu
akční cena!

TURECKO
Marmaris

PRO VÁS JIŽ
V CENĚ:

Další zájezdy a podrobnější informace
naleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz
nebo nám zavolejte!

27.09. – 04.10.

13 490 Kč

7 490 Kč

04.10. – 11.10.

12 790 Kč

6 790 Kč

11.10. – 18.10.

12 290 Kč

6 290 Kč

18.10. – 25.10.

11 690 Kč

5 690 Kč

25.10. – 01.11.

10 990 Kč

4 990 Kč

01.11. – 08.11.

10 290 Kč

4 290 Kč

08.11. – 15.11.

8 990 Kč

2 990 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 7x ubytování v dobrých 3 a 4* hotelech
ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
❚ Plavba trajektem z Marmarisu na Rhodos
a zpátky
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
4 výlety V CENĚ!
• Prohlídka Antalye
• Prohlídka města Rhodos
• Prohlídka měst Myra / Demre
• Výlet lodí z Myria do potopeného
města Simena
Váš balíček transportů:
Let z Vídně od 3 990 Kč • Let z Prahy od 4 640 Kč
• Let z Prahy nebo z Vídně do Antalye a zpět
• Transfer letiště ➞ hotel ➞ letiště

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 033

…Spolu
poznáme svet!

Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy !
Oblíbený slunečný ostrov ve Středozemním moři!

^

Zážitkový okružní zájezd
za neuvěřitelnou cenu!
Zarezervujte nyní -

6000 Kč sleva!

OSTROV KYPR

TOP CÍLE ZÁJEZDU: NIKÓSIE • KYRÉNIE • SALAMIS • FAMAGUSTA

Güzelyurt

Green-Line

Nikósie



Salamis

Famagusta

Green-Line

KYPR

Středozemní
moře

Kypr - jako ve snu!

využít volný čas dle Vaší libosti. Například se můžete kochat šperky
1.den: Let na Kypr (Při objednaném balíčku transportů)
Let do Ercanu. Naše průvodkyně Vás přivítá při odchodu z letiště v klenotnictví a navštívit obchody. Potom naše cesta pokračuje do
Famagusty do našeho 4* hotelu Christal Rock v okolí Famagusta.
a dopravíte se do 4* hotelu Riverside Premium v okolí Kyrenie.
2. Tag: Orientierungsfahrt - Güzelyurt
Po snídani Vás pozve naše průvodkyně na osvěžující uvítací
koktejl. Poté se vydáme na okružní cestu. Projedeme nádherné
pohoří Pendaktylos. Po krátké fotopřestávce přijdeme do vojenské oblasti, kde se nachází MAVI Kosk (The Blue Villa). Poté pokračujeme do vesnice Korucam. Po obědě (není v ceně zájezdu)
v Güzelyurtu navštívíme klášter Mamas, kde se nachází známé
muzeum umění. Také se podíváme na etnografické muzeum ve
starém Karavansaray. V odpoledních hodinách se vrátíme zpět k
našemu hotelu. Ubytování v Kyrenii/Lapta.

4. den: Famagusta – Salamis
Po snídani si projdeme město Famagusta. Začneme se slavnou
katedrálou Mikuláše. Po prohlídce bude volný čas a oběd (není v
ceně zájezdu). Navštívíme starobylé město Salamis, kde kdysi žili
Římané. Získáte pohled do života Římanů, uvidíte pozůstatky školy,
divadla, a lázní, které jsou základem dnešních Hamam lázní. Návrat
do Vašeho hotelu.

5. den: Famagusta – Kyrenia
Snídaně. V tento den pojedeme do kláštera, který patří mezi první
kláštery apoštola Barnabáše. Potom navštívíte tkalcovskou dílnu. Po
3. den: Kyrenia – Nicosia – Famagusta
obědě (není v ceně zájezdu) se vydáme směrem k Vašemu hotelu na
Snídaně. Dnes jedeme do hlavního města Nicosie, známé posled- další 3 noci v oblasti Kyrenia.
ní hlavní město přes které prochází hranice mezi dvěma státy.
Máte možnost vidět osmanské pozůstatky karavanseráje s nád- 6. + 7. den: Volný den
herným nádvořím. Po obědě (není v ceně zájezdu), máte možnost Tento den máte individuální program, nebo máte možnost využít
možnost výletu (není v ceně zájezdu) do idylického okolí do Karpáz
8. den: Návrat domů
(Při objednaném balíčku transportů)
Snídaně. Transfer z hotelu na letiště a odlet zpět.
Poučení: Nákup u lokálních prodejců zboží a služeb během
výletů leží zcela na vlastním uvážení.

Bazén v jednom z naších 4* hotelů

od

místo

8 990 Kč

2990

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Včetně snídaní ve 4* hotelech!

PRO VÁS JIŽ
V CENĚ:

4 V ÝLET Y!
Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!
Termíny
Běžná cena
Speciální
zájezdu 2018
za osobu
akční cena!

Karpaz

Středozemní
moře Kyrénie

8 dní

Další zájezdy a podrobnější informace
naleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz
nebo nám zavolejte!

24.09. – 01.10.18

14 990 Kč

8 990 Kč

01.10. – 08.10.18

13 490 Kč

7 490 Kč

15.10. – 22.10.18

11 990 Kč

5 990 Kč

29.10. – 05.11.18

10 490 Kč

4 490 Kč

12.11. – 19.11.18

8 990 Kč

2 990 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 2x ubytování ve 4* hotelu RIVERSIDE PREMIUM
nebo podobném ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 2x ubytování ve 4* hotelu CHRISTAL ROCKS
nebo podobném ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 3x ubytování ve 4* hotelu LA nebo podobném
ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Průvodce při transferech a na výletech
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
4 výlety V CENĚ!
• Orientační výlet - Güzelyurt!
• Prohlídka Nicosie!
• Prohlídka Famagusty!
• Prohlídka Klášteru apoštola Barnabáše!
Váš balíček transportů:
od 2 990 Kč
• Let z Prahy nebo Vídně do Ercanu a zpět
• Transfer letiště ➞ hotelu ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 033

Znojemsko
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Každý pátek ZDARMA
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Jižní Morava je kamennými kříži poseta. Dívka zdokumentovala jejich vznik
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJEMSKO | Kde se vzaly všechny
ty kamenné kříže lemující jižní Moravu? A opravdu šlo vždycky jen o náboženský symbol, dědictví nebo malebné
kulisy, u kterých se lidé zastaví na procházce?
„V první řadě jsou památkami. A ty
jsou od toho, aby nám předaly určitou
‚paměť‘. A pokud se tato paměť uchopí
jako celek a poctivě, je možné v ní číst
stejně jako v archivních pramenech,“
míní gymnazistka Štěpánka Grunová
z Petrovic, která se svými rodiči Bronislavem a Evou Grunovými (ti loni získali od kraje ocenění Rytíři péče o pa-

Krumlovský
pískovec je
jemnější. Jeho barva
bývá spíše tónovaná do
žluta až červena a jeho
nejzákladnější vlastností
je velká rozpadavost.
mátky mimo jiné za obnovu petrovické
doškové chalupy, jediné na Znojemsku,
z níž vybudovali muzeum – pozn. red.)
zmapovala asi 180 kamenných křížů,
které vznikaly v lokálních kamenických
dílnách v Moravském Krumlově
a Nové Vsi u Oslavan v letech 1750 až
1860.
Ty nalezneme v poměrně širokém regionu od Mikulovska až po podhůří Vysočiny, s jádrem výskytu na Moravskokrumlovsku a v Rosicko-oslavanské oblasti. Štěpánka s touto studií zvítězila

www.vykupzahotove.cz

+ TV program na celý týden

„Křížové výpravy“
za lidskými příběhy

„

Tel.: 777 133 130

PROMĚNA NEMOCNICE

Ze staré nemocnice bude
čtvrť s byty
... str. 5

NEMOC HORŠÍ NEŽ VÁLKA

Mor v českém království
zabil na 800 tisíc lidí ... str. 8 a 9

Litografie kamenolomu v Moravském Krumlově, která ho zobrazuje tak, jak
vypadal okolo roku 1720.
FOTO | SBÍRKY MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, obor historie.
Jako prvního z rodiny zaujalo téma
křížů jejího otce, který je před pěti lety
začal systematicky dokumentovat, od
něj také pochází prvotní hrubé roztřídění. Asi o rok později se k němu přidala
dcera. Její doménou se stalo archivní bádání, které umožnilo spojení většiny
anonymních děl s jednotlivými jmény.
„Od té doby se naše pověstné ‚křížové
výpravy‘ a mnohahodinové diskuse nad
srovnávanými díly staly běžnou součástí rodinného života,“ popisují.
Každý jednotlivý kříž museli navštívit a zdokumentovat. Po třech letech se
před Grunovými vynořovaly konkrétní
obrysy tvůrců křížů a lidské příběhy,
jež se za nimi ukrývají.

Základním rozlišovacím kritériem je
materiál. „Novoveský pískovec je hrubší, tvrdý a soudržný, našedivělého zabarvení. Také pravidelně obsahuje charakteristické rezavě ohraničené tmavé valouny. Krumlovský je podstatně jemnější. Jeho barva bývá spíše tónovaná do
žluta až červena a nejzákladnější vlastností je velká rozpadavost,“ popisují.
Druhým krokem bylo porovnání jejich
podoby. Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že v každé dílně v jednom časovém období tvořil jen jediný člověk. „Je
nutné si uvědomit, že šlo o sochařsky neškolené kameníky. Jejich snahou nebylo
originální umělecké sebevyjádření, ale
naplnění zakázky. V některých případech
jsou kříže jednoho tvůrce téměř kopiePOKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
mi,“ tvrdí.

CIRKUSOVÉ UMĚNÍ

Artisté z rodu Štauberů patří
k nejlepším na světě ... str.10 a 11

ČESKÝ LEV

O filmové ceny svedou boj
Svěrákové s bábou
... str. 13

4 9. března 2018

Znojemsko

„Křížové výpravy“ za příběhy

Kříž v Prosiměřicích na hřbitově
pochází z krumlovské dílny, postaven byl roku 1802. Nese nápis: „Na
kříži vykrvácený Bože, Tvoje láska
umrtvuje naše hříchy.“
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Těžko říci, zda vůbec můžeme kamenné
kříže za umění považovat. To ale neznamená, že jsou méněcenné. „Na počátku
každého z nich stál kvádr pískovce a touha zanechat potomkům na sebe i na svou
hlubokou, a viděno dnešním pohledem
naivní, lidovou víru hmatatelnou připomínku. Konkrétní ruce musely kvádr
opracovat a vézt povozem mnohdy desítky kilometrů. Nic si nezadají s megalomanskými zakázkami umělecky dokonalých oltářů v barokních kostelích a možná jsou i svědectvím zbožnosti mnohem
upřímnější,“ míní Grunovi.
Zakládání křížů souviselo s vymezením prostoru na cizí a osvojený, proto
INZERCE

Kříž z roku 1835 v Miroslavi na hřbitově je dílem kameníka Franze
Haselsteina st. Připomíná smrt dívky Magdaleny Tonnerové na tyfus.
Nechali ho postavit její rodiče.

Kříž ve Smolíně u Pohořelic v sobě
nese smutný příběh mladíka, sirotka a jediného dědice gruntu v Přibicích, který zemřel v roce 1806 na
tyfus. Pochází z krumlovské dílny.

Kříž ve Vrbovci pocházel z krumlovské dílny a dříve stával u polní cesty
do Strachotic. Ta ale zanikla a opuštěný kříž je uprostřed polí ponechán svému osudu. FOTO | GRUNOVI

měly ochrannou funkci na místech, jako
jsou křižovatky, hranice, začátky obcí.
Že se přesně tam, kde stál dříve kříž, který se rozpadl, postavil nový, bylo dlouho do 19. století samozřejmostí.

bezdětnost, případně absence mužského dědice. Příčinu mohla představovat
i ztráta dítěte či blízkého příbuzného,
ale také zřízení nového hřbitova, potřeba vlastní reprezentace a některé z křížů
měly funkci pamětní,“ popisují. Fundace pocházely i z obcí, farností, cechů či
spojením dvou a více různých osob, aby
postavení kříže finančně zvládli.
Zlatá doba fundátorství z prostředků
obce nastala v době napoleonských válek. Purkmistr i rychtář v tomto období
rádi nechávali zvěčňovat své zásluhy
uvedením jmen na podstavci. Další výlučnou skupinu představují mlynáři, kteří jediní na podstavec důsledně uváděli
své povolání. Dobré majetkové zázemí,
ale zároveň konzervativní mentalita
a zbožnost je k fundátorství v podstatě
předurčovaly.
Kamenné kříže dnes ohrožují kromě
jiného také neodborné opravy. Grunovi
říkají, že neupírají vlastníkům upřímnou snahu pamětní kříže obnovit. Někdy se ale objevuje snaha památku vylepšit na vyšší uměleckou úroveň. Tím
je ale popřen neopakovatelný rukopis
místního tvůrce. „A není to kvůli rozpadavosti materiálu, ale proto, že nevyhovuje nynějším estetickým standardům
a lidé této hodnotě nedokážou porozumět. Kdyby věděli, že nahrazením ‚původní nevyhovující hlavy‘ navždy zničí
jedinou sochařskou realizaci autora,
možná by se něco takového nemuselo
přihodit,“ uvažují.
Téma kamenných křížů regionu nebudou Grunovi moci asi nikdy pokládat za
zcela dokončené. Štěpánka Grunová
teď bude v pátrání pokračovat na jednot-

livých farách. Obrazovou přílohu chce
poskytnout restaurátorům, aby tak existovala reálná šance vrátit původní podobu mnoha v současné době osamoceným podstavcům. S poznatky seznamují i veřejnost. „Chceme tak dopomoci
k zachování významných a nám nesmírně blízkých děl. Obzvláště v případě několika křížů krumlovské dílny se jedná
o závod s časem, přibude-li, či nepřibude-li další torzo,“ uzavřeli Grunovi, kteří na toto téma také plánují přednášku,
a to ve čtvrtek 22. března od sedmi hodin večer ve znojemském Domě umění.

Kříž? Hlavně pro
bezdětného vdovce
Grunovi zjistili, že se cena za kamenný
kříž pohybovala v rozmezí 85 až 230
zlatých vídeňské neboli císařské měny.
Lidé na něj šetřili mnohdy desítky let.
A kdo vlastně byli fundátoři (zakladatelé) křížů? U třetiny z nich stál u vzniku postarší muž. Často vdovec v předtuše brzké smrti. „Společným znakem
podstatné části fundátorů je jejich

Kdo kříže vyráběl
- Kamenné kříže z dílen v okolí
Moravského Krumlova mají svůj
počátek v dohasínajícím baroku,
na zhruba 80 let se staly
nejběžnějším regionálním typem
drobné sakrální památky. Těžiště
jejich obliby spočívá v období
okolo napoleonských válek.
- V Moravském Krumlově
zpočátku tvořila rodina
měšťanských sochařů
Sedlmayerů. Vedle nich zde
existovaly četné kamenické rody.
Dva z nich, konkrétně rodiny
Sacklů a Haselsteinů, po odchodu
posledního sochaře rozvinuly
i tvorbu kamenných křížů.
- Po roce 1850 kamenné památky
postupně vytlačily
konkurenceschopnější, sériově
vyráběné litinové kříže.
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Ze staré nemocnice
vyroste čtvrť s byty
V jižní části Znojma
vznikne místo staré
nemocnice nová
městská čtvrť s byty
a domy. Krumlov zase
nabízí pozemky.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Po pěti letech se loni kraji
podařilo prodat areál staré nemocnice
ve Znojmě. Za téměř 40 milionů korun
jej koupila znojemská společnost Nailis77. A poprvé nastínila, jaké má s pozemky s výměrou skoro třicet tisíc metrů čtverečních a několika budovami plány. V areálu staré nemocnice vznikne
městská čtvrť – vzhledem ke své poloze
označovaná jako Znojmo-jižní město –
s polyfunkčními domy, byty a s veřejnou zelení.
Potvrdil to Martin Navrkal, architekt
a minoritní spoluvlastník areálu. Nyní
se připravuje urbanistická koncepce. „Jelikož de facto vytváříme novou čtvrť,
klademe důraz na to, aby její součástí
byly zajímavé domy, atraktivní a kvalitní městské prostory a ulice, veřejná zeleň, ale také dostatek parkovacích míst.
Areál dříve sloužil pro uzavřený nemocniční provoz, je tedy potřebné jej provozně i prostorově zapojit do okolní městské struktury a otevřít,“ vysvětluje.
Počítá se s využitím stávajících prostorově a historicky významných budov. „Do ulice Vídeňské orientujeme
výraznější polyfunkční domy. Dominantní prostorovou a kompoziční páteří
nové čtvrti se stane nová ulice vedená
ve vazbě na zachovávanou bývalou
hlavní budovu areálu. Západním smě-

rem k ulici Dyjské a Dyjskému údolí se
hmota budov postupně rozvolní do podoby městských vil a bytových viladomů,“ popisuje Navrkal. Podrobnější nákresy a vizualizace by měli lidé spatřit
před letními prázdninami. Přesný harmonogram prací ani výše nákladů zatím
známy nejsou.
Odborníci na reality se domnívají, že
o nemovitosti v nové čtvrti bude zájem.

Historie staré
nemocnice Znojmo

První lazaret vznikl v roce 1363.
Kolem roku 1380 vznikl špitál
v místech dnešní staré nemocnice.
Za husitských válek byl ale
pobořen a v roce 1645 jej vypálilo
švédské vojsko. Až o 31 let později
vystavěli nový městský špitál.
Vlastní nemocnice vznikla roku
1797 a měla zpočátku 11 světnic
pro nemocné. Budova nemocnice,
jak ji známe dnes, byla postavena
v letech 1906–1907. Patřila k ní
márnice a prádelna, ležet tady
mohlo až 150 nemocných. Po roce
1945 měla nemocnice už
5 odborných oddělení a asi 270
lůžek. Ačkoli během deseti let po
válce vzrostl počet lůžek na 494,
bylo to málo. Proto se začala roku
1966 stavět nová nemocnice.

„Nahrává tomu výborná lokalita a stávající podmínky na realitním trhu. U klientů je tento typ bydlení stále oblíben. Důležité bude jméno, respektive pověst developera a také nastavené ceny,“ míní
Kamil Dřevojan z realitní agentury
Sting. Podle něj záleží na podmínkách,
které budou panovat v době prodeje.
Tedy zda vypukne očekávaná realitní
krize. Noví majitelé areálu se také musejí popasovat s některými komplikacemi. Z Vídeňské ulice se sice již přestěhovala oddělení do nové nemocnice na
druhém konci města, léčebna dlouhodobě nemocných tu ale zůstala. Kupující
se proto musel smluvně zavázat k nájmu. Areál takzvané staré nemocnice je
také začleněn do památkově chráněného území a samotnou, 112 let starou budovu loni ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku.

Krumlov nabízí pozemky
A bydlení se má rozvíjet i v dalším městě na Znojemsku – v Moravském Krumlově. Zdejší radnice v lokalitě Novosady nabídne 32 pozemků pro výstavbu rodinných domů, a to v elektronické prodejní aukci 21. března. „Očekáváme poměrně vysoký zájem, nepředpokládáme
však, že by se všechny pozemky prodaly v prvním kole, ale v řádu několika let
ano,“ míní místostarosta města Zdeněk
Juránek. Vyvolávací cena pozemků je
1 210 korun za metr čtvereční. Podle realitního makléře Dřevojana, který je
Krumlovák a vedle pozemků bydlí,
místní lidi cena nemile překvapila.
„Nicméně cenu určuje poptávka. Pro
vyšší cenu hovoří i výborná dostupnost
k veškeré občanské vybavenosti a těsná
blízkost Brna-venkov, kde jsou ceny nemovitostí podstatně vyšší,“ uzavřel.

Studenti zkusili
„vládnout“. Řekli
ne hazardu
a ano zeleni

ZNOJMO | Regulace hazardu, využití chátrajícího TIP klubu v centru
Znojma a obnova parků a zeleně. To
všechno odhlasovali ‚zastupitelé‘
města. Ovšem jenom jako. Nadační
fond proti korupci uspořádal simulované jednání zastupitelstva se studenty Gymnázia Dr. Karla Polesného ve
Znojmě. „Každá z pěti skupin musela připravit návrh usnesení na konkrétní téma, tento návrh pak představit všem studentským zastupitelům,
argumentačně ubránit a následně pro
něj získat podporu u ostatních skupin – zastupitelských klubů,“ popisuje princip projektový manažer fondu
Janusz Konieczny. Naopak u znojemských studentů neprošel návrh týkající se prodeje městských bytů a dotací
na sport a podpora fotbalu.
U některých témat se ‚zastupitelé‘
ostře střetli, možná víc než na skutečném jednání. Třeba kvůli zákazu provozu kasin a heren v noci. „Dva ostatní kluby navrhovaly, aby kasina
a herny byly otevřeny nonstop. Nakonec původní návrh se zákazem nočního provozu těsně prošel,“ popisuje
Konieczny. Výměna názorů byla
i u nového parku – podle některých
je parků ve městě dost. Diskuse se
vedla i nad pronájmy bytů. Někteří
navrhovali, aby se všechny městské
byty prodaly a nové nestavěly, aby
se tak snížilo zadlužení města. Další
říkali, že pronájem bytů se slevou sociálně slabším občanům degraduje
hodnotu bytů.
(md)

INZERCE

Významná oční klinika otevírá oční optiky
Brno, Uherské Hradiště, Olomouc,
Šternberk, Otrokovice, Zlín – největší
česká soukromá oční klinika Gemini otevřela novou síť očních optik. Záměrem
oční kliniky je rozšířit nabídku služeb
pacientům a poskytnout jim komplexní
péči o zrak. Zákazníci si tak nyní mohou ve Zlíně, Otrokovicích, Uh. Hradišti,
Šternberku, Olomouci, ale i Brně naproti kulturnímu centru Semilasso nechat
zdarma odborně změřit zrak a vybírat
z klasických, moderních i dětských brý-

lových obrub. „Jako jediná síť optik v ČR
jsme schopni zákazníkům poskytnout
kvalitní informace o všech očních operacích vhodných pro jejich oči a v případě
zájmu pacienty objednat k vyšetření nebo
na operaci,“ říká Pavel Stodůlka, přednosta klinik a majitel společnosti. Gemini
oční optika otevřela 6 poboček na Moravě a na rozšíření sítě provozoven se stále
pracuje.
Více se dozvíte na
www.geminioptika.cz
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Brno je největší vesnice na
Josef Polášek je tak trochu prototypem smutného
klauna. „Miluju tragikomedie, smích přes slzy,“ říká
herec, jenž se představí v novém seriálu Vesničan
videoportálu Playtvak.cz. Jeho postava prací
vyhořelého ředitele opustí Prahu a vydá se na venkov.
„Sám jsem před časem stál mezi volbou žít v Brně,
nebo v Praze. Vyhrála Praha, i když život jsem si víc
užíval v Brně, kde mají lidé bodré srdce,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Vtipný výstup umí Josef Polášek vypointovat i bez sprostých slov, ač se jim
jako herec ani coby komik ze stand up pořadu nevyhne vždy. „Někdy chce být člověk třeba zemitý, a když řekne ‚himbajs
sáně malovaný‘ nebo ‚hrom do karafiátu‘,
tak mu to prostě lidé nevěří,“ vysvětluje.
Od 18. března budou diváci vídat Josefa Poláška v titulní roli Františka v seriálu
Vesničan. „Je to člověk, kterého přestane
bavit práce ředitele v korporátní firmě, je
vyhořelý. Když mu náhle zemře otec, zjistí, že mu na vesnici zanechal dům,“ přibližuje svou postavu s tím, že František jednoho dne odevzdá auto, počítač, opustí
kancelář a vydá se na vesnici. „Otec mu
ale zanechá zvláštní dědictví – kutilskou
dílnu a zároveň pověst toho, kdo na vesnici všem všechno v této dílně opraví. Jenže František je všechno, jen ne kutil.
Nebo spíše je kutil, ale jen tak napůl, rozhodně ne tak dobrý, jako jeho otec,“ líčí.
Stál jste někdy před podobným rozhodnutím, tedy opustit město i práci
a vydat se do neznáma?
Ano, stál. Devět let jsem hrál v HaDivadle
v Brně, když jsem dostal nabídku angažmá do Prahy do Divadla Na zábradlí. Měli
jsme s manželkou malé děti, tak jsme si
vzali tři dny na rozmyšlenou... Nakonec
jsme se rozhodli pro Prahu.
Takže máte zkušenosti s životem
v Brně i Praze. Řekněte mi, je Brno
proti Praze vesnice, jak se říká?
Je. Ale nemyslím to nijak pejorativně,
myslím to jako chválu. Brno je totiž největší vesnice na světě. Je to taková rarita,

která snad nemá ve světě obdoby – a takové Brno jinde ve světě nenajdete. (smích)
Lidé tam mají bodré moravské srdce. Brňáci nejsou tak odměření, poznáte to,
když třeba vejdete do obchodu. Brno je
vlastně městem ve vesnici. Na jednu stranu má docela malé centrum, takže skoro
pokaždé tam někoho potkáte, a na straně
druhé skýtá anonymitu, kterou nabízí jiná
města. Takže život v Brně si člověk užívá.
Co si myslíte o souboji Brno versus
Praha?
Nemám tu rivalitu moc rád. Občas je to humorné, ale jsou i chvíle, kdy tahle řevnivost je přes čáru, je hloupá až nebezpečná
a může dokonce rozdělovat společnost.
Takže za vás Praha, nebo Brno?
Kdybych si měl vybrat, tak nevím, obě
města mám rád. Ale Brno mi přirostlo
k srdci víc, do Prahy jako do centra tolik
nechodím. Je to jednak tím, že nemám
věk a vkus na rušnou zábavu, a druhak mi
moc nevyhovuje, že je všude přelidněno.
Holt Praha je jen Praha-město, varianta
Praha-vesnice není.

ků bylo hodně a tihle prostě dostali takovou přezdívku.

Kromě filmu a divadla vystupujete
také v pořadu Na stojáka. To je stand
up comedy, tedy jiný druh zábavy,
než na který jste zvyklý z divadla.
Sedí vám?
Na stojáka není úplně má „tabulka čokolády“. Když tam sedí diváci u stolů a popíjejí, tak si samozřejmě i rádi povídají.
A z herce se tehdy může stát takové „rádio“. A to se pak blbě hraje. Nedovedu si
představit, že bych se tímhle vystupováním živil. Kromě toho mě baví i jiné druhy herectví než jen komedie nebo jen drama. V životě také není jen sranda a legranda, ale ani jen smutek a žal. Život je pestrý. Proto miluju tragikomedie. Smích
přes slzy.
Ve filmech, ale i na divadle zní poměrně často vulgarity. I vy je občas používáte. Umíte být na jevišti nebo
i v životě vulgární ve správnou chvíli?
Určitě nemám patent, kdy
sprostá slova používat.
Někdy chce být člověk třeba zemitý,
a když řekne „himbajs sáně malova-

ný“ nebo „hrom do karafiátu“, tak mu to
prostě není věřeno. A slovo prdel mi nepřipadá tak hrozné jako některé ostřejší výrazy. Ale je pravda, že když je toho moc, tak
to nemusí být dobré. Ve Vesničanovi
jsem byl já i jiní herci brzděni, abychom
vulgarity nenadužívali, a já věřím, že je to
v tomto případě pro seriál prospěšné.

Mám pocit, že herecké hvězdy jako
třeba František Filipovský či Rudolf
Hrušínský a další vulgarity používali
minimálně a přesně tam, kde se to hodilo. To platí o celém zlatém fondu
české kinematografie. V současném
filmu či na divadle občas bývá vulgarit víc, než je zdrávo...
Někdy jsou i samoúčelné a je pravda, že
mohou diváky urážet. V poslední době se
často stává, že když herci chybí vtip, nahrazuje ho prvoplánovou vulgaritou. A není
to jen v divadle nebo ve filmu, ale i na politické scéně. Divíte se, když to není problém ani pro našeho prezidenta,
který mluví jak kanál? Je
to odraz naší společnosti a jakési krize slušnosti. Občas mi
nadužívání sprostých slov připadá,
jako když by člověk vytáhl přirození a chodil po jevišti a chtěl, aby se
tomu lidé smáli.

Jeden čas jste si vyzkoušel život na
vesnici. Jaké to je oproti městu?
Všichni si tam vidí do talíře. Lidé se znají
a mnohé o sobě vědí. A podle toho třeba
i různě, po svém, titulují a pojmenovávají. U Valašských Klobouk existuje vesnička Vysoké Pole, kde se narodila moje maminka. Jmenovali se Zámečníkovi, ale
protože tam bylo několik Zámečníkových, tak maminka nebyla pro celou vesnici Máňa Zámečníková, ale Máňa Karlova, protože nějaký pradědeček byl Karel.
Přezdívka většinou nahrazuje křestní jméno, ale tady nahrazuje příjmení. Zdá se mi
to jako rarita. (smích) Ob ves zase vesnička Tichov a nějací Častulíkovi, ale nikdo
jim neřekl jinak než Bělaškovi. Častulí-

Josef Polášek

Narodil se 2. října 1965 ve Zlíně.
Vyučil se silnoproudařem a po doplnění maturity absolvoval
brněnskou JAMU.
■ V divadlech hraje od poloviny 90. let, jeho první hlavní
filmovou rolí byl František v komedii František je děvkař
z roku 2008.
■ Popularitu mu přinesly i některé vtipné reklamní spoty
režírované Petrem Čtvrtníčkem.
■ Z televizních seriálů patří k nejznámějším jeho role ve Vyprávěj
nebo v současnosti v Ohnivém kuřeti.

■

■
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světě. Nic podobného není
Nedávno mi herec Luděk Sobota říkal,
že nemá rád slovo bavič. Jak toto
označení vnímáte vy?
Mně je slovo bavič protivné a baviči také.
Baviče chápu jako ty, kteří se snaží pobavit na první dobrou, kdy se ze zábavy stává pouhá show, což je v této době typické.
Máme spoustu komerčních rádií, která se
od sebe vůbec neliší. Zní z nich pořád to
samé, stejné prázdné řeči, stejná intonace,
nikdo nechce být originální.

Promíchám teď trochu herectví s politikou. Politik Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, je váš bratranec. Dá se
říct, že se v rodině herecky nepovedl?
On divadlo nedělal, herectví nestudoval.
Vídáte se?
Setkáváme se zejména na pohřbech a rodinných oslavách. Asi před měsícem jsme se se
ženou zastavili za jeho úžasnou maminkou.
Jak si v rámci rodiny rozumí známý herec a známý politik?
Víte, my se nesetkáváme u kávy nebo
piva a nerozebíráme politiku nebo co je
nového v divadlech. Není čas si nějak rozumět, nebo nerozumět. Známe se od dětINZERCE

Seriál Vesničan startuje na Playtvak.cz už 18. března
Videoportál Playtvak.cz připravil pro diváky nové
seriály. Už 18. března má premiéru desetidílný
Vesničan, který vsází na lidový humor
a nevyčerpatelné téma české vesnice. Hlavní role
se ujal Josef Polášek. V dalších rolích se objeví
například Alois Švehlík či Jitka Čvančarová.
„Seriál Vesničan je, na rozdíl od běžných
internetových formátů, natočen filmovým
způsobem. Vyprávíme především obrazem
a jedním z hlavních vypravěčů se tak stává prostředí samotné vesnice Blevice. V prostředí, kde
souseda nelze jen tak vyměnit, kde křivda zůstává živá po generace a láska žije napořád
v chalupě naproti,“ říká režisér seriálu Tomáš Svoboda. Kromě Vesničana se na Playtvak.cz
můžete těšit v dubnu na pokračování úspěšné Single Lady s Janou Plodkovou.

ství, maminky byly sestry a často jsme se
navštěvovali. On byl starší, takže já si hrával víc s jeho mladším bratrem. Ten je
dnes knězem u salesiánů.
Co si vaše rodina myslí o politice Jiřího Čunka? Vadí mu Romové, které neúspěšně stěhoval ze Vsetína do kontejnerů, nebo před časem nazval pochod
homosexuálů „pochodem smrti“.
Vůbec nevím, my se o tomto nebavíme.
Víte, já ho mám svým způsobem rád, je to
rodina, a tak to nechci nijak komentovat.

Dá se říct, že jsou politici také herci?
U nás je často herectví vnímáno jako umění přetvářky, a to je špatně. Herectví je umění vžít se do postavy, kterou představuji.
Politici jsou špatní nebo dobří, často jsou
manipulativní. Ti hodně špatní často nastolí nějaký strach, mluví o něm a pak vám
řeknou, že ho vyřeší, když je zvolíte. Je to
kamufláž, ne herectví. Znamená to, že své
špatné a osobní zájmy a úmysly zabalí do
hezkého obalu, který se jmenuje „Myslím
to pro dobro všech!“ nebo „Lid si musí
sám rozhodovat v referendu“ a podobně.

To se dnes děje a je to hodně špatně. Právě
takoví mohou napáchat obrovské škody.

Vy jste známý tím, že si občas děláte
z lidí „dobrý den“. Podařilo se vám
něco dnes?
Když jsem přišel o trochu dřív do vašeho
pražského vydavatelství na tiskovou konferenci a raut, ptal jsem se kuchaře, jestli už
má uvařeno. On, že ještě ne, že až po tiskovce. Tak říkám, že to je dobře, že jsem se
doma najedl, teď hlad nemám, ale po tiskovce budu, tak se najím zadarmo. Chvíli se na
mne nechápavě díval... Rád lidi vyvádím
z míry, ale nevydržím to dlouho je trápit.
Na rozdíl od hereckého kolegy Pavla Lišky.
Narážíte na nějaký konkrétní zážitek?
Ano, nedávno jsme jeli po dálnici a zastavili na benzince. Vedle nás zastavilo policejní auto, starej a mladej policajt. Starej
šel dovnitř a mladej vytáhl tu houbičku na
tyči a začal čistit přední sklo. Pavel Liška
na něj zavolal: „Nám to taky přelízněte.“
Policajt kouká, pak řekne jen „Jo“ a míří
k nám. Pavel by ho nechal naše auto klidně umýt. Já ho ale zastavil s tím, že to byla
sranda. Tak se také smál a odešel zpět ke
svému policejnímu vozu.

8 9. března 2018

Česká republika

Horší než válka. Morové rány

Češi té nemoci říkali Šelma.
Mor, jenž během tří staletí
decimoval obyvatele
Prahy, Plzně, Brna, Hradce
Králové i dalších českých
a moravských měst, neznal
hranice. Do Evropy se
nemoc dostala před
670 roky a jen na našem
území zabila na 800 tisíc
lidí. „Lidé se moru báli
víc než války,“ podotýká
historik Karel Černý.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA

ČR | Před 670 lety, na jaře roku 1348, se
Praha zahalila do slavnostního hávu. Karel IV. právě zde založil věhlasné pražské
vysoké učení . Radost ale neměla trvat dlouho. Ten samý rok se z jihu Evropy začala
šířit podivná nemoc, které Češi začali říkat
Šelma. Byl to mor. Jak se ukázalo, šlo o katastrofu, která neměla v historii tehdejšího
křesťanského světa obdoby. Epidemie se
lidé báli víc než války. Mor tehdy dorazil
do Evropy poprvé a napáchal takové hrůzy,
že si hluboce věřící starý kontinent myslel,
že biblická apokalypsa právě nastala. A nebyl to poslední úder této smrtelné choroby.
Legenda praví, že v roce 1347, když janovskou obchodní stanici na Krymu obléhali tatarští nájezdníci, začali tamní lidé trpět
smrtící nákazou. Jak se nemoc šířila mezi
obléhateli, rozhodli se podkopat morálku
obléhaných tím, že mrtvá těla vlastních zemřelých vystřelovali přes hradby do města.
Obléhání bylo nakonec neúspěšné. Když se
vojska stáhla, italští obchodníci vyrazili na
lodích zpět do svých domovských přístavů.
Tentokrát však vedle koření a hedvábí přiváželi nevědomky i smrtící náklad.
Už samu posádku záhy postihly podivné obtíže. „V podpaždí a tříslech námořníků se objevily otoky velikosti vejce, později tmavě zbarvené, provalené a vylučující krev a hnis. Jiní postižení vykašlávali
krev, jejich pot, moč i dech hnilobně páchly. Ti umírali ještě dříve než nebožáci
s boulemi v tříslech,“ popisuje nákazu na
janovských lodích spisovatel Eduard
Wondrák.

První vlna: 25 milionů obětí
Tou podivnou nemocí byl mor – dýmějový a plicní. Z podpalubí vyskákaly na evropský břeh nakažené krysy a blechy,
hlavní šiřitelé této nezměrné zkázy, což se
ale lékaři dozvěděli až o několik století

Tanec Smrti – jeden z nejčastějších středověkých motivů, na kterém Smrt tančila či navštěvovala všechny lidi bez
rozdílu. Takto znázorněná křepčící Smrt se poprvé objevila kolem roku 1410.
FOTO | WIKIPEDIA
později. První příznaky nemoci se u Italů
objevily pouhé dva dny po nakažení.
Nejdříve jim zduřely mízní uzliny, takže
postižený měl na krku, v podpaždí či na
tříslech velké boule. Ty mohly hnisat, infekce se pak rozšířila do těla a následovala
otrava krve. „Nemocný má kalnou moč,
často špatně chutnající,“ popisovali středověcí lékaři, kteří moč ochutnávali. Přidala
se vysoká horečka, průjmy, blouznění.
Když se nemoc dostala do plic, přicházela
dušnost, zápal plic a vykašlávání bledého
hlenu, kterým se nákaza šířila. Kůže na
mnoha místech zčernala, mohla za to krvavě podlitá vyrážka, jež signalizovala blížící
se konec. Neznámá nemoc dostala jméno
Černá smrt.

800

tisíc lidí zabily
první morové rány
v českém království.

Mor se během několika měsíců rozšířil
z Itálie do Francie. Vymíraly celé vesnice
i města. Během půl století zahubila první
vlna na starém kontinentě 25 milionů lidí.
Jen v českém království zemřelo 800 tisíc
osob. Ovšem snad díky hraničním horám,
obětí na našem území nebylo z počátku tolik jako v západní Evropě. Přesto už v prosinci 1351 sliboval markrabě Jan těm,
„kdož by se usídlili v morem vylidněných
městech Brně a Znojmě, prominutí daní
na čtyři roky“.

Velké morové rány
v českém království
1349 až 1350 – Vůbec první epidemie
řádila na jižní Moravě. O sedm let později
přišla druhá, silnější evropská vlna.
1380 až 1382 – Desítky tisíc obětí,
jedna z nejhorších morových ran u nás.
1507 – Umírali hlavně mladí a děti.
1520 až 1521 – Zřejmě nejhorší morová
epidemie v českých zemích.
1582 – Od května do října řádil mor
v Praze, v létě zaznamenávali
na Malé Straně 20 mrtvých denně.
1597 až 1599 – Císař Rudolf II. utíká
s dvorem před morem do Plzně.
1679 až 1680 – Mor se rozšířil po
komunikačních tepnách z Vídně
na Moravu, do jižních Čech a poté
do Prahy, kde zemřelo 12 tisíc lidí, tedy
téměř třetina obyvatel. Silně postiženy
byly i střední Čechy, nejvíce u hlavních
silnic (úmrtnost přes 50 %), horským
oblastem se mor vyhnul. Epidemie si
vyžádala desetitisíce obětí, začalo
se mluvit o hygieně a čistotě ulic.
1713 až 1715 – Poslední velká epidemie,
šířila se z Uher do Rakous a Čech, poté na
Moravu. Silně zasažena byla Praha,
zemřela zde víc než čtvrtina obyvatel,
13 tisíc osob. Díky stavbě kanalizací
je pak už mor potlačen.

Ohniska moru spontánně propukala
v dalších desetiletích a staletích. Z dochovaných záznamů víme, že mor zasáhl roku
1433 třeba Plzeň. V letech 1437 až 1439
Prahu, kde denně umírala stovka lidí, v celých Čechách zemřelo na 50 tisíc. V Hradci Králové tehdy zemřelo 150 žáku zdejší
školy. Roku 1472 se kvůli moru nekonají
zkoušky na pražské univerzitě.
Na Moravě se mor objevil v letech 1483,
1509, 1521, 1529, 1542, 1551 i v dalších letech. „Latinsky se mor řekne ‚pestis‘, což se
v minulosti spojovalo s latinským ‚pasco‘.
Tedy něco, co spásá, rozumějte likviduje a zabíjí, evropskou populaci,“ říká přední český
odborník na historii moru Karel Černý.
V Čechách se moru, jak již bylo uvedeno, říkalo také Šelma, z německého
Schelm, tedy také šelma, ale i tulák. Katastrofu obrovských rozměrů si dnešní obyvatel Evropy dokáže představit jen těžko.
„Vzdáleně by se ten strach mohl přirovnat
k obavě z onemocnění AIDS ve druhé polovině 80. let,“ míní Černý.

Kříže jako symbol smrti
První vlna moru se šířila Evropou a poté
dál na východ až do Moskvy. Vychovatel
a přítel Karla IV., papež Kliment V., nechal v rozporu s tehdejšími zvyklostmi povolit dokonce i pitvy nakažených. Nemoc
kosila bohaté i chudé, vzdělané i hloupé,
muže, ženy i děti.
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v Čechách vybily celá města
„Z 24 benátských lékařů jich zemřelo
20. V Paříži mor zabil 50 tisíc lidí, tedy čtvrtinu tehdejších obyvatel,“ uvádí spisovatel
Wondrák. Umělci zvýrazňovali utrpení nakažených lidí a je zajímavé, že na obrazech
byla často vyobrazena jedna i dvě krysy,
které, aniž to tehdy kdokoliv věděl, mor
roznášely. Více ohrožené byly ženy a děti
žijící v pospolité domácnosti než muži, kteří pracovali venku na poli. „Zajímavé je, že
zatímco jedna obec byla postižena pravidelně, ves za kopcem třeba neměla jediného
nemocného,“ podotýká Černý.

Smrtící bakterie
Mor se do Evropy dostal z Asie.
Jde o infekční onemocnění způsobené
bakterií Yersinia Pestis. Během 367 let od
první do poslední epidemie zasáhly české
království desítky morových ran. Ovšem
nutno podotknout, že někdy byly
za „mor“ označovány i jiné nemoci,
například tuberkulóza nebo cholera.

Výjevy z evropských měst byly děsivé.
Dochovaná svědectví popisují sirotky, kteří
se potáceli ulicemi, zatímco jejich rodiče le-

želi mrtví v zapečetěných domech s vraty
pomalovanými bílými či rudými kříži a s nápisem „Bože, smiluje se nad námi“. Po Čechách i Evropě kolovaly protimorové spisy
a recepty významných lékařů. Pomoci prý
měl například kuřecí vývar s šafránem a odvarem z kyselých jablek nebo pro chudé
švestky, kyselá jablka a byliny. Doporučovalo se místnosti vykuřovat jalovcem, dubovým listím a sírou, či vyplachovat ústa octem. Na morovou hlízu se pak přikládala vysušená žába nebo zadek oškubané slepice.
„Dnes víme, kolik zoufalé bezmoci, osudové tragiky a marnosti se skrývá v onom
upřímném úsilí středověkých lékařů v boji
s černou smrtí,“ píše Wondrák.

Morové sloupy
Po Česku dnes „černou smrt“
připomínají desítky morových
sloupů, ten největší je sloup
Nejsvětější Trojice v Olomouci
(na snímku). Byly stavěny zejména
jako dík za to, že epidemie moru
odešla. Jinde, jako třeba v Karlových
Varech, stály sloupy coby
poděkování za to, že „Šelma“ do
města vůbec nezavítala, a to díky
tamním důkladným karanténním
opatřením. Po českých zemích se
například mohlo v době řádění
moru chodit pouze s jakýmsi
zdravotnickým pasem, který
dokumentoval, že příchozí není
z regionu zasaženým morem.

Mor? Nikdy nebylo tak veselo
Z morových ran byli často obviňováni
Židé, které křesťané během pogromů nemilosrdně zabíjeli po stovkách. To, že Židé na
mor umírali také, nehrálo už roli. Jednou
z příčin nemoci byla mimo jiné vyhlášena
trudomyslnost, následně byly zakázány pochody truchlících a člověk měl být veselý.
„Nikdy nebylo tak veselo, jako za moru,“
uvedl ve svém deníku kolem roku 1660 lon-

dýnský úředník Samuel Pepys. Vypočítal i
mrtvé po týdnech: „43, 112, 709, 1089,
1800, 2010, 3000, 6102 a devátý týden
6978 úmrtí.“
Před morem byla jediná záchrana, a to
útěk. V Praze během epidemie roku 1680
nebyl nikdo, kdo by mrtvé pohřbíval, a pro-

to tento úkol dostali vězni. Poslední morová rána zasáhla Čechy v roce 1716, v Evropě to bylo naposledy v roce 1813 v Bukurešti. Od té doby se mor v Evropě jako pandemie neobjevil, a to i díky lepší hygieně
spojené například s budováním městských kanalizací.
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V Brně přespávají hosté i v rakvi
KOMERČNÍ PREZENTACE

nato jsme potkali Iren, která se věnuje
designu. Domluvili jsme se, že uděláme
tematické bydlení. Každý pokoj je naprosto unikátní. Každý si může vybrat,
co má rád. Jaký styl je mu blízký. I na
základě toho připravujeme hostům program šitý na míru.

S

ejít se v nabitém programu nebylo vůbec jednoduché. Radek
Danč celý den pobíhá po Brně.
Snaží se svůj projekt Internesto posunout zase o kousek dál. Nyní mu s propagací pomáhá i Zonky, kde lidé pomohli jeho projekt zainvestovat.
Internesto nabízí ubytování přímo
v centru Brna, ale i na okraji Na Veveří.
„Jsme jedna rodina. Nejen zaměstnanci,
ale i naši hosté. Lidé se u nás potkávají
a vyměňují si své zážitky,“ říká spokojený Radek Danč.

Jak ses dostal k nápadu tematických
pokojů?
Stejně jako ke všem dalším nápadům.
Na začátku stál problém. Byl jsem student a jako každý jsem řešil peníze. Bydlel jsem v centru Brna v krásném bytě.
Nechtěl jsem se stěhovat, a tak jsem začal hledat možnosti, jak vše zvládnout.
Kamarád, který bydlel naproti, se odstěhoval. Jeho pokoj jsem měl v úmyslu
pronajímat přes Airbnb. Zároveň jsem
věděl, že tomu chci dát něco víc než jen
ubytování pro cizince.
A tak jsi přišel s myšlenkou maximální služby pro lidi, kteří chtějí v Brně

Začátky však nebyly snadné. Především co se financí týče.
Ano, potřeboval jsem peníze, abychom
mohli připravit další apartmán. Zaslechl
jsem o Zonky a já jsem ten typ, který má
rád podobné projekty, které rozhýbou
stojaté vody. Navíc si myslím, že by mi
banka nedala takový úrok. Já jsem věděl, že to těm lidem splatím. Půjčil jsem
si na něco, čemu jsem opravdu věřil.
A věřím dál.

nejen přespat, ale chtějí ho i poznat.
Přesně tak. Já sám rád cestuju. Všude,
kde jsem byl, jsem chtěl poznat maximum z toho místa. Proto s každým hostem hodně komunikujeme. Zjišťujeme,
proč přijel, a snažíme se mu nabídnout
co nejvíc z toho, co ho zajímá. Proto

nejsme klasické ubytování. Máme přidanou hodnotu.
Jak s tím souvisí design pokojů?
Když jsem se rozhodl, že myšlenku ubytování posunu dál, oslovil jsem Simi,
aby se mnou ubytovávala hosty a chvíli

Se Zonky jsi v kontaktu i nadále?
Po roce fungování mě oslovili lidé ze
Zonky, jestli bych neměl zájem zapojit
se do jejich projektu, kde podporují podnikatelské příběhy, které byly zainvestovány díky jejich službě. Byl jsem jednoznačně pro a šel jsem do toho. Pokud by
se kdokoliv přišel k nám do Internesta na
Zonky zeptat, rád se podělím o svoji zkušenost. Můžou tak udělat při snídaních,
které nově pořádáme. Snídaně děláme
ve stylu: sněz, co chceš, takže lidé u nás
posedí většinou déle a přitom pracují.
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Princezna Stéphanie rozesmála
České duo Stauberti má
stříbrného cirkusového
„Oscara“ z festivalu
v Monte Carlu. Cenu
artistům předávala
monacká princezna.
ČR | Jedna z nějvětších cirkusových a
artistických soutěží světa, Mezinárodní
cirkusový festival Monte Carlo, přinesla obrovskou radost české rodinné dvojici Duo Stauberti. Dimitr a Nancy, strýc
a neteř, zkraje roku získali druhé místo,
cenu takzvaného „stříbrného klauna“.
Mezi artisty z celého světa v Monte
Carlu zvítězili Maďaři. Zatímco ti dorazili s obrovskou pompou, mnoha vozy
naloženými technikou, cvičenými koňmi a exotickými zvířaty, jejichž drezúra
jim vynesla „zlatého klauna“, český pár
dojel skromně jedním autem. V něm
vezli veškeré své vybavení – tzv. perské
tyče. „To je nářadí, jehož název je odvozen od francouzského slova perche,
tedy tyč. Tyče nejsou z Persie, ale ani

Francie, nýbrž původem z Japonska,“
vypráví v obývacím pokoji rodinného
domku na pražském Chodově Dimitr
Štaubert. Z okna vilky ukazuje menší zahradu, kde s neteří trénuje a popisuje číslo, které jim před několika týdny vyneslo cirkusového „Oscara“.

„

Triumfem
bylo, že jsme
sundali záchranné lanko,
to normálně neděláme.
Stodesetikilový Dimitr balancuje na
jednokolce, do toho žongluje s kužely a
zároveň na čele vyvažuje čtyřmetrovou
perskou tyč. Na jejím druhém konci,
skoro 7 metrů nad zemí, provádí akrobatické kousky Nancy, která váží 50 kilogramů. „Před komisí jsme vystoupili
dvakrát. Naším triumfem bylo, že jsme
odebrali záchranné lanko, jež jistí neteř
před pádem. To normálně neděláme,“
usmívá se Dimitr s tím, že samozřejmě
pojištění jsou, v jejich případě v kolon-

ce „extrémní sporty“. Aby člověk mohl
být dole a udržet váhu lehčího artisty,
musí mít určité proporce. „Toto vystoupení jsme trénovali 6 let, než jsme s ním
vyšli na veřejnost. Důležité je mít hlavně silný krk a nohy,“ podotýká.
Stejné vlohy měla dnes 80letá Dimitrova maminka Marie Štaubertová. Ta
po 2. světové válce oslňovala Evropu
stejným vystoupením jako dnes pohybově nadaný syn. „Byla jsem také
dole, tzv. ‚spodák‘ nebo také ‚untermanka‘. Tehdy jsem s vystoupením
projela celý svět, dole jsem byla jediná žena. Na hlavě jsem nejdříve držela dvě artistky, později svého manžela, bulharského

akrobata,“ vzpomíná seniorka. Cirkusová tradice významné české artistické rodiny jde hluboko do historie.
„Dědeček Štaubert z Jílového u Prahy projížděl za první
republiky Evropu
s vlastním cirkusem
Standart.

Čeští akrobaté spolu s monackou princeznou Stéphanií (uprostřed) při převzetí ceny.
FOTO | STAUBERTI
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Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) řeší otázku uložení
radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky
musí být izolovány od životního
prostředí na dlouhou dobu.
Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je úprava a uložení
tak, aby byla zajištěna izolace od všech složek životního prostředí. SÚRAO je zákonem
garantovanou zárukou bezpečného ukládání
všech radioaktivních odpadů v ČR od roku
1997. Bezpečný provoz tří našich provozovaných úložišť je toho dokladem.
V Česku je aktuálně více než sto původců
radioaktivních odpadů. Ty jsou bezpečně
ukládány do úložišť – Bratrství v Jáchymově,
Richard v Litoměřicích a úložiště v areálu
jaderné elektrárny Dukovany. Tato úložiš-

tě jsou určena ke konečnému uložení nízko
a středněaktivních odpadů pocházejících
z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také
z provozu jaderných elektráren. Nyní je
v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů.
ČR vyrábí asi třetinu elektřiny v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany, kde každoročně vzniká na 100 tun vysokoaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP),
které nelze uložit do již provozovaných
úložišť. V současné době je VJP dočasně
skladováno přímo v areálech elektráren ve
speciálních kontejnerech Castor. Ty zajišťují
dokonalou ochranu okolí před zářením, ale
jejich životnost činí zhruba 50 let. VJP i další
vysokoaktivní odpady nelze na povrchu skladovat dlouhodobě. Musíme je účinně oddělit
od životního prostředí, a to na dobu v řádu
dokonce stovek tisíc let. Tak, aby radioaktivita poklesla na bezpečnou úroveň.

Programátor C# (.NET) Přemýšlíte o
změně a hledáte pozici v interním IT
oddělení? Jeden z našich klientů hledá posilu
na pozici Programátora C#. Budete vyvíjet
nové podnikové aplikace na platformě
.NET, v jazyce C# s využitím WCF a
Silverlight. Tel.724 606 664.
Více na www.jobdnes.cz/detail/QF929U

Úložiště Dukovany

Personalistika, HR
Konzultant/ka personální společnosti
Regionální Manažer

Future
rec ruitment,
s.r.o.

Školství, výuka, vzdělávání, sport
Specialista Internacionalizace ve vzdělávání

Za nejbezpečnější cestu ke zneškodnění
těchto látek vědci považují hlubinné úložiště. V něm jsou odpady uloženy ve speciálních kontejnerech do velké hloubky (cca 500
metrů) ve stabilním geologickém prostředí,
kde nehrozí tektonické posuny, vulkanická
činnost, zemětřesení, záplavy apod.
V ČR za projekt hlubinného úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V současné době probíhá
fáze sběru dat v potenciálně vhodných lokalitách, kterých je celkem 9. Finální lokalita by
měla být vybrána v roce 2025. Se zahájením
provozu hlubinného úložiště se pak počítá
v roce 2065. Výstavba hlubinného úložiště
není českou specialitou. Naopak. Všechny
země s atomovými elektrárnami na ukládání
vyhořelého jaderného paliva intenzivně pracují. Zřejmě nejdále je Finsko, kde se s otevřením úložiště počítá v roce 2023. Hlubinné
úložiště radioaktivních odpadů potřebujeme.
Je to otázka 10 milionů lidí v České republice.

Junior IT Recruitment Consultant (6607)
školitel interních zaměstnanců
Př
á d tý
Více na www.jobdnes.cz

40 000 - 55 000 Kč / měsíc
ů

Kč /

ě í

Věda a výzkum
35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Testovací inženýr - i pro absolventy!

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Vychovatel/vychovatelka do školní družiny

R&D inženýr – vývoj software pro maticové světlomety

Učitelka/Učitel 1. stupně.

Vývojový inženýr

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Lektor AJ - lite Praha

Vývojový inženýr

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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české artisty a dala jim klauna
Prapradědeček chodil v Čechách po
laně už roku 1860. Další příbuzná byla
hvězdou na hrazdě a vystupovala s Jaroslavem Marvanem ve známém československém filmu z roku 1954 Cirkus
bude,“ popisuje Dimitr. Sám má sen,
rád by v Praze postavil kamenné varieté. „To jsme v roce 2006 zkoušeli na
Střeleckém ostrově v Praze. Špatně
jsme vybrali místo a lidí chodilo málo,“
vzpomíná na brzké uzavření scény.
Duo Stauberti právě končí prázdniny
a vrhá se do práce. „9. a 10. března vystupujeme v pražském prostoru Royal
na Vinohradské, pokud vše půjde
dobře, v říjnu pak v cirkusu Berousek
na Letné. Jinak od 15. března vyrážíme
na půl roku do Švédska, pak se stěhujeme do Švýcarska k cirkusu Conelly,
v roce 2019 budeme hostovat u cirkusu
Krone v Německu,“ odkrývá pracovní
plány slavný český artista.
Ukazuje rodinnou fotografii, na které
v roce 1968 osobně blahopřeje k vystoupení Marii Štaubertové monacký princ a
budoucí kníže Rainier III. Nikdo netušil,
že se děti prince i artistky potkají po půl
století a cenu „stříbrného klauna“ Dimit-

Nancy a Dimitr při vystoupení. Zcela vpravo dobová fotografie maminky Marie, které přeje budoucí
monacký kníže Rainier III.
rovi předá dcera Rainiera, princezna Stéphanie. „Byla hrozně milá. Já za ní přišel a říkám: Princezno, mám barák, tři
auta a ‚stříbrného klauna‘. Ona se na
mne podívala a povídá: ‚Já mám palác,
třicet aut a těch klaunů, kolik chceš,“
(jos)
uzavírá s úsměvem Dimitr.

Mezi lidmi v manéži koluje mnoho pověr
„Některé pověry postupně zmizely, třeba to, že kočka v cirkuse přináší smůlu. Dnes
jsou totiž i kočičí vystoupení,“ vysvětluje bývalá artistka Marie Štaubertová. Smůlu
prý také přináší, když vletí do manéže ptáček. „Kromě pověry jde o to, že může
ohrozit vystupující artisty, třeba na hrazdě,“ říká její syn Dimitr.
Další smolné jevy, které se tradují v cirkusovém prostředí, jsou prý zelený stan,
černé kostýmy nebo ve stanu otevřený deštník. „V Anglii v roce 1968 nám shořel
karavan a tak jsme si vzali náhradní černé kostýmy. Tehdejší principál ale řekl, že
černá přináší smůlu a že s námi už nepočítá. Museli jsme jet do Londýna a celou noc
(jos)
šít kostýmy nové,“ vzpomíná Marie.

INZERCE

NEBESKÁ

Á
BOJOVNÁ
MOTIVUJÍCÍ
NEZLOMNÁ

KOUZELNÁ
ÓČKO STAR
Anna K.

NYNÍ I NA SATELITU
VÍCE NA WWW.FACEBOOK.COM/OCKOSTAR
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Nelehké začátky slavného Bati
Už jako dítě byl předurčený pro svět velkého podnikání.
Jan Antonín Baťa, od jehož narození 11. března uplyne
120 let, si ale na první úspěch musel počkat. Než převzal
obuvnické impérium, živil se i coby obyčejný dělník.
ČR | Se svým mladším nevlastním sourozencem Janem Antonínem měl slavný
podnikatel Tomáš Baťa velké plány. Už
když bylo malému Janovi deset let, přesvědčil jeho matku Ludmilu, aby jej svěřila do jeho rukou. A tak Jan, který se narodil 11. března 1898 v Uherském Hradišti
a později zde chodil do školy, začal navštěvovat měšťanku ve Zlíně a zároveň
se také učil obuvníkem. Do rodinného
podniku nastoupil ještě před vyučením.
Úkoly, které zprvu dostával, byly spíše
rutinní a s řemeslem, které ho zajímalo, neměly mnoho společného. „Tomáš sice bručel, že to je potřeba naučit se napřed, ale
mě bavily stroje a boty a lidé – ne dopisy
a zatuchlé regály, které se neustále kácely,
ať jsem je podkládal, z které chtěl strany,“
vzpomínal Jan Antonín Baťa ve své knize
Román života.

V sedmnácti letech to mladíka táhlo za
hranice. Chtěl získat zkušenosti a poznat
svět. Jeho starší bratr a poručník v jedné
osobě zprvu nad tím přáním nejásal.
„Naléhal jsem a nakonec jsem prohlásil,
že když mě Tomáš nepustí, odejdu na zkušenou do světa sám,“ uvádí ve své knize.
Nakonec vyrazili společně na obchodní
cestu do Norimberku, která se Janovi protáhla. V Německu zůstal a pracoval a sbíral
zkušenosti v několika tamních továrnách.
Období první světové války strávil mladý
Jan Antonín ve Zlíně. Právě v této době
měl pracovat na zrealizování nápadu svého bratra, který chtěl využít kožený odpad
z vojenských bot na výrobu dřeváků.
Po válce se Tomáš Baťa v doprovodu
svého svěřence vydal do USA, kde plánoval svou další výrobnu. Koupil ve státě
Massachusetts malou továrnu a Jana pově-

řil vedením nového projektu. Sám se vrátil do Čech. Jenže podniku se v zámoří nedařilo. Tomáš byl s výsledky Janovy práce nespokojený. Těžko říct, zda za neúspěchem v Americe stálo skutečně špatné Janovo vedení. Musel se potýkat s nedůvěrou zákazníků, obrovskou konkurencí
a v neposlední řadě měl na krku i potíže
s odbory. To vše bylo na teprve jednadvacetiletého Baťu příliš. Rodinnou firmu
opustil a začal se živit jako dělník v obuvnických továrnách.
Vztahy s bratrem na nějaký čas
ochladly. Rozkol ale netrval příliš dlouho
a zhruba po roce se Jan do podniku vrátil,
když mu Tomáš nabídl místo v Londýně.
Ani tam se ale nezdržel moc dlouho, protože ho doma čekala vojna. Tu absolvoval v
Šumperku. V následujících letech po vojně s Tomášem často obchodně cestovali
po Evropě. V roce 1925 se také poprvé vydal do Jižní Ameriky. Jednak kvůli nákupu kůží a jednak také kvůli zkoumání potenciálu nového trhu. Po smrti svého nevlastního bratra v roce 1932 se stal jediným akcionářem Baťových závodů a začala dobře známá světová baťovská expanze. Ale to už je jiný příběh.
(vrm)
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Dominik 26
4+KK

9 585 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Objednávejte
+420 377 825 782

Z DAR M A

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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GiGabajty hrají prim,

chceme být online všude

Možná jste si také všimli, že ten gigabit internetu, který ještě nedávno stačil
na měsíc pohodlného brouzdání na internetu, teď zmizí klidně za pár dní.
A když k telefonu pustíte své děti v pubertě, tak i za pár hodin. Nebylo by lepší
nedělat si z toho hlavu? A co kdybyste vy i další členové rodiny měli možnost
být online nejen venku na mobilním telefonu, ale i doma s pevným internetem.
Vodafone nabízí možnost mít připojení jak doma na pevno, tak v mobilním
telefonu nebo třeba tabletu, když vyrazíte na cesty nebo za zábavou, a to
všechno v jednoduchém tarifu Red+ Home. A pokud chcete volat nebo smskovat,
sice možná budete působit jako ze staré školy, ale máte na to v tarifu doslova
neomezené možnosti.
Internet se s rozšířením sítě
LTE zrychlil tak, že dlouhá
doba načítání fotky na Instagramu, nebo přehrávání
videa na Youtube v nízkém
rozlišení se stává pomalu minulostí. Popularita
streamovacích programů
s libovolným obsahem pomalu mění vnímání formy
televizní zábavy, kdy jsme
samy sobě programovým
ředitelem. Všechno je to
pohodlné a rychlé, do doby
než vám přijde smska, že
jste dostáhli 90 % spotřeby
dat. To je pro většinu ten
moment, kdy se začneme
v kavárně doptávat na heslo pro wifi připojení.

Že nároky toho, co chceme
na internetu „objevovat“
se zvyšují, potvrzuje i generální ředitel Vodafonu,
Petr Dvořák „Požadavky
zákazníků na velikost objemů dat se každým rokem
zvyšují, a proto zákazníkům s těmito tarify zásadně navyšujeme objem dat,
a to bez změny ceny nebo
smlouvy“. Pokud tedy jste
nebo plánujete být zákazníkem Vodafonu, můžete už
nyní začít využívat automaticky navýšené kapacity
měsíčního objemu dat. Příkladem je tarif Red+, který
z původních 2 GB narostl
až na 10 GB internetu.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Výhoda kombinované nabídky je také v nepočítání
času stráveného na sociálních sítích, jako jsou například Facebook, Instagram, Pinterest a další,
a to zajišťuje Social Pass.
Pohodlné chatování zase
zažijete s Chat Passem,
takže ani jedna z těchto
aktivit vám neukrojí z rodinného datového balíčku. Stejně tak je součástí
balíčku také pevný internet, jehož nabídku Vodafone vylepšil o nové varianty. Služba nyní využívá
technologie ADSL, VDSL
nebo i optické připojení.
Maximální rychlost připojení závisí na technických
možnostech ve vašem

bydlišti a může dosáhnout
až 100 Mbit/s. Navíc při pořízení služby v rámci Red+
Home neplatíte žádný aktivační poplatek za zřízení služby.
Díky stávající nabídce Pevného internetu přes LTE
je teď neomezený pevný
internet od Vodafonu v některé z výše uvedených
variant dostupný pro 99 %
obyvatel ČR. Dostupnost
a možnosti Pevného internetu si mohou zákazníci
zjistit na stránkách www.
vodafone.cz/pevny-internet, v prodejnách Vodafonu
nebo na zákaznické lince.
Více informací na https://
www.vodafone.cz/red-home/.

A le hlav ní nov inkou
Vodafonu je možnost
zkombinovat několik nabídek dohromady, a tím
znatelně ušetřit peněženku i nervy s počítáním dat.
V nové reklamní kampaní
Ondřej Sokol předvádí,
co to znamená mít doma
příbuzného déle, než jsme
čekali a také představuje
možnost rodinného tarifu, kde se můžeme dělit o data až ve 4 lidech.
A to třeba až o 50 GB dat,
to je počet, který by měl
v jedné rodině stačit jak
rodičům, tak dětem se
zájmem o pravidelné sledování youtuberů.

Ovládne České lvy bába?
Po Oscarech si předávání ﬁlmových cen užijí i čeští ﬁlmaři. Předávání letošních
Českých lvů se uskuteční v sobotu 10. března a kromě snímku Po strništi bos
Jana a Zdeňka Svěrákových patří k favoritům i méně nápadný snímek
Bába z ledu. Co tedy od 25. ročníku Českých lvů očekávat?
FOTO: MAFRA
ZNOVU S BANÁŠOVOU,
ALE S UPRAVENÝMI PRAVIDLY

BÁBA Z LEDU
DOROVNALA REKORD

Poté, co se z řad filmařů ozvala kritika taktiky producentů
loňského vítězného snímku Masaryk, přistoupila akademie
k úpravě pravidel. Masaryk se totiž dostal do loňského ročníku, který byl konkurenčně slabší, i bez oficiální premiéry.
Producenti nechali film promítnout sedm dní před
koncem roku v jediném kině, čímž si zajistili
zařazení do loňské soutěže namísto té letošní.
Ceny nakonec životopisný snímek režiséra
Julia Ševčíka drtivě ovládl a proměnil dvanáct
nominací. Letos už podobný postup pravidla
neumožňují. Zúčastnit se mohly pouze
filmy, které měly v roce 2017 oficiální
premiéru. Změna se naopak nekoná
na moderátorském postu. Stejně
jako loni, i tentokrát večerem provede Slovenka Adela Banášová Vinczeová. Přímý přenos z pražského
Rudolfina odvysílá Česká televize
v sobotu 10. března.

Dosud drželo prvenství v počtu nominací dopingové drama
Fair Play, které jich v roce 2015 nasbíralo hned patnáct. Snímku
Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy se tento rekord letos podařilo vyrovnat a stal se tak největším favoritem nadcházejícího
udělování Českých lvů. Drama z prostředí otužilců se Zuzanou
Kronerovou v hlavní roli bylo velkou fyzickou výzvou nejen pro
ni, ale také pro známého otužilce Pavla Nového. Oba dva mají
šanci zabodovat i v kategoriích za hlavní herecké výkony.

NOVÝ ŽENSKÝ TALENT
Tereza Nvotová si dramatem Špína odbyla celovečerní hraný debut v roli režisérky. A start
to byl povedený. Její film posbíral osm nominací, včetně té za nejlepší režii. Na Cenách filmové kritiky zvítězil jako nejlepší film a sama Nvotová byla
vyhlášena jako objev roku. Do snímku navíc obsadila svou
matku herečku Annu Šiškovou
Šiškovou, která na Lvech zabojuje
o sošku za hlavní ženský výkon.

SVĚRÁKOVI
SBÍRALI CENY
S PŘEDSTIHEM
Dějový předchůdce legendární Obecné školy
– snímek Po strništi bos,
už s předstihem ukořistil
hned dvě ocenění. Z nominačního ceremoniálu si
film odnesl cenu za nejlepší
plakát a cenu filmových
diváků. Nejnovější počin
autorské dvojice Jan
a Zdeněk Svěrákovi nasbíral pro slavnostní večer
celkem třináct nominací.
V hereckých kategoriích
má kromě Ondřeje Vetchého a Terezy Voříškové šanci
uspět také Oldřich Kaiser
za vedlejší výkon. „Když
obsadíte Oldřicha Kaisera,
tak nemůžete chybovat,
protože je to génius,“ řekl
před časem Zdeněk Svěrák.

HUDEBNÍ IMPULSY

Lenost je moje kamarádka
Duet s Annou K, další
píseň pro film a Mejdan
v největší české aréně
na závěr. Michal Hrůza
si naordinoval další
pracovně našlapaný rok.
ČR | Zpěvák a skladatel Michal Hrůza je
momentálně ve fázi, kdy sklízí ovoce za
svou předchozí práci. Pokračuje v turné
ke svému aktuálnímu albu Sám se sebou
a může se také těšit z nominace na cenu
Anděl. Přesto už muzikant, který byl hostem vysílání Rádia Impuls, pokukuje po
dalších nových projektech. I když, jak se
smíchem přiznává, musí se občas trochu
překonávat.
„Je to ale náročné, protože moje kamarádka lenost mě často nutí nedělat nic. Navíc, když zrovna něco skládám a píšu, tak
jsem do toho natolik zabraný a tolik mě to
pohltí, že vůbec nejsem schopný normálně fungovat v běžném praktickém životě.

Ani nevím, kde je doma odpadkový koš,
prostě nevím nic,“ bavil v éteru Hrůza.
Přesto už pozvolna začíná uvažovat
o nových písních. Už poněkolikáté se zhostí úkolu složit ústřední skladbu k novému
českému filmu. Dosud jeho tvorba zazněla
například ve snímcích Padesátka, Pohádky pro Emu, Špunti na vodě nebo Martin
a Venuše. Fanoušci si ale budou muset ještě nějaký ten pátek počkat. Snímek se totiž
dostane do kin až v závěru roku. Nezůstane ale jen u filmové melodie.
„Napadlo mě, že bych strašně rád oslovil moji dlouholetou kamarádku a kolegyni Annu K. No a Anča řekla, že do toho
jde! Ještě není nic složeného ani otextovaného, ale chce spolupracovat, protože se
máme rádi,“ nešetřil nadšením Hrůza, který zavzpomínal na seznámení s pěveckou
kolegyní. „Když jsem ji potkal poprvé,
byl jsem kluk z vesnice, co nikoho neznal.
Ona se ke mně už tehdy chovala stejně
jako dnes. To znamená úplně normálně.
Je to skvělá normální holka,“ pěl slova
chvály jeden z největších českých hitmakerů současnosti.

Michal Hrůza bude 13. října jednou
z hvězd Českého mejdanu s Impulsem
v pražské O2 areně. Bude to poprvé, co si
v největší tuzemské sportovní hale zahraje. Jinak si totiž libuje hlavně na klubové
scéně. „Z taktických důvodů si vybírám
menší sály, protože se obávám, že kdybych udělal koncert v O2 areně, tak
by tam nikdo nebyl,“ smál se ve
studiu. „Hudba je vlastně určitá forma komunikace
a mě hrozně baví navazovat s lidmi kontakt. Když
je v publiku tři sta až pět set
lidí, tak je to ideální, protože se s nimi můžete opravdu propojit,“ vysvětlil autor
hitů Zakázané uvolnění,
Bílá velryba a dalších.
„Hrál jsem na festivalu nejvíc před čtyřiceti tisíci lidmi
a bylo to skvělé, ale k takovému publiku se zkrátka chováte trochu jinak. Panuje v té
situaci daleko větší anonymita,“ dodal Hrůza.
(vrm)

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

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

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Ačkoliv jsou lidé z Prahy
ochotní utrácet za bydlení
i 16 tisíc měsíčně, stále
vyšší ceny bytů je nutí
hledat domov dál od města.
Většina Čechů přitom dává
za bydlení poloviční sumu.

Zdražují všechny byty,
nejméně novostavby

ČR | Bohatá Praha a chudý sever. Toto povrchní členění republiky sedí v řadě srovnání. Nejen u výše platů, ale také u nákladů na bydlení. Vždyť za cenu jednoho
pražského bytu o výměře 65 m2 v cihlovém domě by se dalo pořídit na Ústecku
až osm panelákových bytů. Za poslední tři
roky zdražily byty v Česku podle portálu
cenovamapa.org o více než 23 procent,
přičemž největší nárůst se týkal starších
cihlových a panelových bytů. Novostavby sice podražily také, ale nikoli tak skokově – v uvozovkách pouze o 13 procent.
Finanční množnosti Čechů zmapoval
loňský výzkum společnosti Ekonomické
stavby, podle kterého si tři čtvrtiny z tisíce
dotázaných respondentů nemohou dovolit
utratit měsíčně za bydlení více než deset tisíc korun. A nezáleží na tom, zda splácejí
úvěr na vlastní byt či dům, nebo platí ná-

jemné. Pro srovnání – každý čtvrtý Pražan
platí pravidelně 12 tisíc korun. V Jihomoravském kraji je to každý desátý obyvatel.
Naopak ve Zlínském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji je stejnou částku, tedy zmíněných 12 tisíc korun, ochotno platit pouhých pět procent lidí.
„V případě investování do vlastního
bydlení jsou si dle našich zkušeností lidé
ochotni připlatit. Průměrná částka financovaná klienty pomocí úvěru se u nás nyní
pohybuje okolo 3,6 milionu korun za koupi pozemku a stavbu domu,“ přibližuje
David Mencl, ředitel Ekonomických staveb, a dodává: „Průměrná doba splácení
je u klientů 30 let s průměrnou měsíční
splátkou okolo 12 500 korun.“
Zatímco obecně platí, že největší zájem
o koupi bytů je v bezprostřední blízkosti
měst, a to kvůli zaměstnání, v Praze je situace jiná. Potenciální kupce neodrazuje ani

Jak bydlí Češi?
Nejčastější dispozice bytu či domu
v Česku je podle průzkumu společnosti
Ekonomické stavby 3+1/kk, v nichž bydlí
průměrně třetina dotázaných, v kraji
Karlovarském dokonce téměř 43 %.
V Praze a Moravskoslezském kraji bydlí
lidé velmi často i v 2+1 – rovněž ve třetině
případů. Ve Středočeském kraji je naopak
velmi častá dispozice 4+1/kk, kterou
disponuje více než čtvrtina oslovených.

tak ruch velkoměsta, nýbrž astronomické
ceny za byty. A tak raději přimhouří oči
nad dennodenním dojížděním za prací.
„Nejexponovanější jsou okresy Praha-západ a Praha-východ. Tato situace je
způsobena zejména tím, že cenová hladina
v Praze již přesahuje určitou hranici, kterou
jsou někteří kupující ochotni akceptovat,
a tak se rozhlížejí i mimo hranice hlavního
města,“ tvrdí realitní manažer Petr Hána.
A stejné je to i se stavbou domů. V případě hlavního města jsou kupci ochotní akceptovat vzdálenost, která by je z hlediska dojíždění kdekoli jinde spolehlivě odradila.
„V okolí Prahy zpravidla hledáme klientům
pozemky ve vzdálenosti 15 až 25 km
s dobrou dostupností. Někteří volí i lokality
30 km od Prahy napojené na železniční infrastrukturu. To je ale specifikum Prahy. Jinde se lidé většinou stěhují zhruba do 10 až
15 kilometrů za město,“ říká Mencl. (vrm)
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Nepodceňujte
kybernetická rizika
ani v domácnosti
Kybernetická rizika mohou mít několik základních podob, což
se odvíjí od typu škůdce. Například dojde ke zneužití platební
karty prostřednictvím e-shopu, nebo ke zkopírování platební
karty v bankomatu. Škodit mohou nejrůznější podvodníci získáním osobních dat či hesel za účelem vylákání peněz. Uplatňují přitom řadu postupů, například se vydávají za seriózní
instituce a požadují zaslání citlivých údajů, případně se snaží
uhodnout hesla, která následně zneužijí. Velké riziko představují i hackeři, kteří si chtějí dokázat, že jsou jako amatéři chytřejší a důmyslnější než IT experti. Rizikovou skupinou škůdců
jsou i psychopati, jejichž cílem je zase poškodit či zcela zničit
reputaci jiných osob. Často těm, kteří jim byli dříve blízcí. Sem
pak patří kyberšikana či stalking (obtěžování přes SMS, sociální sítě a další).
Na toto rizika pamatuje pojišťovna UNIQA a v rámci pojištění
bydlení nabízí speciální kybernetické připojištění pro různé
případy v běžném životě. K dispozici je asistence na telefonu
24 hodin denně. Za 380 korun ročně si klient může pořídit jistotu pohotové pomoci. Trable lze ze zkušenosti většinou vyřešit v řádu desítek minut, nebo odborníci minimálně zamezí
dalšímu šíření i zvětšování škody a do 24 hodin navrhnou
další postup. Následně se situace případně řeší dále ve spolupráci s Policií České republiky.
www.uniqa.cz

Myslete na to, že kompromisy
patří K ŽIVOTU,
NE kpojištění.
Pojištění VARIANT pro Váš domov

Novinky v pojištění domků, domácností a bytů
v osobním vlastnictví
 Navýšení základních limitů krytí
 Navýšení limitů u zabezpečení
 Nově krytá nebezpečí (např. poškození plotu zvěří, sanitární zařízení
allrisk)
 Rozšíření územní platnosti na celou Evropu
 Nová asistence pro kola a proti kybernetickým rizikům
 Rozšíření odpovědnosti, pojistné částky až 50 mil. Kč

www.uniqa.cz
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Česká republika

Kultovní M*A*S*H se loučil před 35 lety
ČR | Před 35 lety se v USA vysílal poslední díl kultovního seriálu M*A*S*H. Rozlučková epizoda o délce celovečerního filmu je dodnes jedním z nejsledovanějších
pořadů televizní historie. Do Česka se seriál dostal až v 90. letech, ale i v našem prostředí zaznamenaly příběhy lékařů polní
nemocnice během korejské války úspěch.
Značný podíl na tom má i skvělý dabing.
„Alana Aldu musí mít člověk rád, protože je nádherně ironickej a vtipnej,“ řekl
v pořadu iDNES.tv Rozstřel jeho český

Pavel Trávníček

Alan Alda

hlas, tedy herec a dabér Pavel Trávníček.
Právě Alda byl hlavní tváří seriálu a také režisérem některých dílů, včetně toho posledního. Málo se ale ví, že Petr Svoboda, kte-

Petr Svoboda

Mike Farrell

rý od třetí řady daboval chirurga B. J. Hunnicutta v podání Mike Farrela, od začátku
působil jako producent a první režisér českého znění. „Hlasy jsem vybíral podle kva-
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lity dabérů a také proto, abych vytvořil jakousi paletu hlasů. Protože když si poslechnete originál seriálu, tak ty hlasy jsou všechny stejné. Já chtěl, aby byly různé. Myslím,
že se to povedlo,“ vzpomíná Svoboda. Způsob dabingu se od 90. let proměnil, v současnosti se většinou namlouvají jednotlivé
role zvlášť, zatímco M*A*S*H se daboval
tak, že se herci scházeli pohromadě. „Dabovat to jednotlivě by bylo trochu problematické, protože tam byla důležitá atmosféra
souhry,“ míní Svoboda.
(re, vah)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

CHCETE ZÍSKAT
PŘEVODOVKU DSK-317/S
NEBO DSK-316.1PSVN?

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ
DSK-316.1PSVN DSK-317/S
bez zpátečky

osový čep

DSK-317.1/S

Obj. číslo: 4262

Obj. číslo: 3421

Obj. číslo: 4224

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE ŠROTOVNÉ:

AKCE ŠROTOVNÉ:

AKCE ŠROTOVNÉ:

Akci lze využít při vrácení funkčních či
nefunkčních převodovek VARI:
DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modiﬁkací a roků výroby pro získání převodovky
DSK-317/S nebo DSK-317.1/S a DSK-316
a T-19 všech modiﬁkací
modiﬁkací a roků výroby pro
získání převodovky DSK-316.1PSVN.

I přes počáteční rozpaky Věru Martinovou písnička Malý dům nad skálou katapultovala do popředí české hudební
scény. Nahrávka se připravovala pro
pořad Sejdeme se na výsluní. „Lidé si
ji zanedlouho zpívali se mnou. Přitom
ani netušili, kdo jsem, ani jak se jmenuju,“ prozradila Věra Martinová na rádiu Český Impuls AM 981. Malý dům
nad skálou se poté stal značkou Věry
Martinové. Název písničky se roztahoval přes skoro celé plakáty, které zvaly
na koncerty, kdežto jméno Věry Martinové se krčilo někde na okraji.
„Do roku 1986 mě v branži brali jen
jako začínající zpěvačku,“ doplnila
s úsměvem Věra Martinová.

GLOBAL

13 990 Kč 19 490 Kč 19 490 Kč
7 990 Kč

Stačí odevzdat vaši starou převodovku VARI (i nefunkční) a za atraktivní
sníženou cenu si odnesete převodovku novou.

11 990 Kč 11 990 Kč

Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VARI jakéhokoliv stáří a stavu, ale
také pro převodovky třetích výrobců či kopie
převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus).
Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80
mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami
TERRA-VARI. Počet převodovek do akce je omezen, může být tedy zaveden pořadový systém.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • České
Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804
• Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724868848 • Chotěboř, ELEKTROŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská
97, T 383 324 405 •Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 • Vyškov, Doležel Petr, Pístovice 29, T 723 053 467 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská
88, T 515 221 833 • Žďár nad Sázavou, ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY a.s., Jihlavská 16, T 566 618 566

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

Písničku Malý
dům nad skálou
lidé znali, moje
jméno ale nikoliv

www.vari.cz.

Malý dům nad skálou připomíná
malý hrad,
svou siluetou tu vládne z výšky svému okolí.
Zůstávám pod střechou, kde's mě lásku učil znát,
uhýbám před soucitem lidí z údolí...
(Hudba: Pavel Krejča,
text: Michal Bukovič)
Hana Zagorová se díky písničce
Málokdo ví seznámila se svým idolem. Jeho jméno uslyšíte příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (ak)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. března 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Lišákoviny 6.15 Oggy a Škodíci VI (19)
6.25 Kačeří příběhy (85, 86) 7.15 Lví hlídka
(16) 7.35 Honzíček a Grétička. Pohádka (N,
2012) 8.45 SuperStar 10.35 Koření 11.35
Volejte Novu 12.10 Rady ptáka Loskutáka
13.10 Tipy ptáka Loskutáka 13.25 Víkend
14.30 Dům u jezera. Fantasy film (USA, 2006)
16.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian. Fantasy
film (USA, 2008). Hrají: B. Barnes, G. Henley,
S. Keynes a další. Režie A. Adamson 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Nexo Knights IV (6) 6.45 Mstitel Blade
(10) 7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M.A.S.H (97)
8.15 Autosalon 9.20 Prima Partička 10.20
Máme rádi Česko 12.00 Mordparta II (7) 13.15
Ano, šéfe! 14.20 Vraždy v Midsomeru IX.
Kriminální seriál (VB, 2005) 16.25 Milionový
závod. Dobrodružná komedie (USA, 2001).
Hrají: R. Atkinson, J. Cleese, W. Goldbergová
a další. Režie J. Zucker 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55
TOP STAR

SOBOTA 6.10 Soudní síň 6.50 Poldové v akci

SOUTĚŽ

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA
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ČT1
6.25 Knedlíky 6.40 Polopatě 7.35 O Honzovi
a princezně Félince 8.10 Gejzír 8.40 Panství
Downton VI (10/10) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Démantový déšť 14.00 Kristian 15.35 Útěky
domů 17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka není
pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

7.50 Soudní síň – cz 8.50 Interaktivní teleshopping
9.50 Trable dívčí kapely, drama (Kan., 2014) 11.45
Dnes v jednom domě (4/9) 13.40 Vlci (19, 20)
15.40 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu
(4/6) 21.35 Česko Slovensko má talent 2 23.40
Trable dívčí kapely, drama (Kan., 2014)

NEDĚLE 6.00 Noviny 6.40 Soudní síň 7.30

Vztah pro psa 9.35 Interaktivní teleshopping 10.35
Česko Slovensko má talent 2 12.30 Případ pro
zvláštní skupinu (4/6) 13.50 Jak se krade milion,
krimikomedie (ČR, 1967) 15.55 Nová zahrada 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Dobrá karma,
komedie (USA, 2009) 0.15 Nová zahrada

PONDĚLÍ 6.10 Bučkovi 3 7.20 Extrémní přípa-

dy 9.50 Ve jménu zákona (123/131) 10.50 Panelák
(80) 11.40 Nákupní maniačky 12.50 Zoo (8) 14.00
Extrémní případy 15.05 Soudní síň 17.00 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Jak se krade milion 22.30 Hlas
zlomeného srdce 0.35 Ve jménu zákona (123/131)

Soudní síň

ÚTERÝ 7.50 Poldové v akci 8.50 Soudní síň – cz

14:00

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN

20.00 25. Český lev
22.05 Hoří, má panenko
Komedie (ČR, 1967)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Columbo
0.50 Banánové rybičky
1.30 Brno Open 2010
2.20 Bydlení je hra
2.50 Chalupa je hra
3.25 Sama doma
4.55 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

20.20 SuperStar
22.10 Captain America: První Avenger
Akční film (USA, 2011). Hrají
Ch. Evans, H. Weaving,
T. L. Jones, H. Atwellová,
S. Tucci. Režie J. Johnston
0.30 Rudá Sonja
Fantasy film (USA, 1985)
2.05 Volejte Novu
2.35 Krok za krokem V (11, 12)
3.20 Co na to Češi
4.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (161)
5.00 Novashopping

20.15 Polda III (6)
Jed v srdci
21.30 Žoldáci spravedlnosti
Akční thriller (USA/JAR, 2006).
Hrají S. Seagal, L. Goss,
J. Lordová, R. G. Smith a další.
Režie D. E. FauntLeRoy
23.30 Cabin Fever 2
Horor (USA, 2009)
1.20 Vraždy v Midsomeru IX
Dům v lese
3.20 Gothika
Horor (USA, 2003)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.05 Já a robot (1) 8.05 Minority Report (6) 9.00
Top Gear 2010 10.15 Re-play 10.50 Pevnost Boyard
II (13, 14) 13.05 Futurama III (7) 13.35 Simpsonovi X
(6) 14.05 Simpsonovi X (7) 14.25 COOLfeed 14.35
Simpsonovi X (8) 15.05 Simpsonovi X (9) 15.35
Futurama III (8) 16.05 Ve jménu krále 2 17.55
Simpsonovi X (10, 11) 18.55 Simpsonovi X (12, 13)
20.00 Vybíjená 22.05 Sin City: Ženská, pro kterou
bych vraždil 0.10 Grimm VI (1)

6.05 Barva peněz 8.10 Odložené případy (5, 6)
9.50 Sherlock Holmes: Jak prosté (5, 6), krimiseriál
(USA, 2012) 12.00 Švindlíři, krimikomedie (USA,
2003) 14.10 Máma mezi Marťany, animovaný film
(USA, 2011) 15.50 Frankenweenie: Domácí mazlíček, komedie (USA, 2012) 17.20 Šifra mistra
Leonarda, thriller (USA, 2006) 20.00 Matrix, sci-fi
thriller (USA, 1999) 22.35 Blade 2, horor (USA/N,
2002) 0.45 Glimmer Man, thriller (USA, 1996)

6.25 Nexo Knights IV (5) 6.50 Mstitel Blade (9)
7.20 Zprávy FTV Prima 8.35 Vítejte doma! VII (10)
9.35 Mňam aneb Prima vařečka 10.05 Vítejte
doma! VII (11) 11.10 Agent Cody Banks 13.20
Zaprášená tajemství: Všechno, co se třpytí 15.15 Co
se nepromíjí 17.50 Longwoodská legenda 20.00
Vrtěti ženou, komedie (VB, 2011) 22.10 Invaze
terordaktylů, katastrofický film (USA, 2015) 0.15 Sin
City: Ženská, pro kterou bych vraždil

SÉRUM PRAVDY

9.45 Ve jménu zákona 10.45 Panelák 11.35 Nákupní
maniačky 12.45 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Stonehenge: Soudný den 22.20 Vlci (21) 23.20
Dr. Stefan Frank 0.20 Ve jménu zákona

STŘEDA 9.00 Soudní síň – cz 9.50 Ve jménu

zákona 10.50 Panelák 11.40 Nákupní maniačky
12.45 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05 Soudní síň
17.00 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 2 22.20 Dr. Ludsky 23.30
Dr. Stefan Frank 0.35 Ve jménu zákona

ČTVRTEK 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Ve jménu
zákona 11.00 Panelák 11.50 Nákupní maniačky
12.50 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05 Soudní síň
17.00 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena z mých
snů 22.25 Vlci 23.30 Dr. Stefan Frank 0.30 Ve
jménu zákona (126/131)
PÁTEK 8.50 Soudní síň – cz 9.50 Ve jménu

zákona 11.00 Panelák 11.35 Nákupní maniačky
12.45 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05 Soudní síň
17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (5/9) 22.25 Bučkovi 3 23.45 Dr. Stefan
Frank (102) 0.50 Ve jménu zákona (127/131)
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neděle 11. března 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.00
22.34
22.35
0.10
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Klec 6.35
Kristian 8.10 Úsměvy Josefa Grusse
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 F. L. Věk (10/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Princezny nejsou vždycky
na vdávání
O Honzovi a Barušce
Zdivočelá země (4/45)
Zdivočelá země (5/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Bába z ledu
Komediální drama (ČR, 2017)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Alibi na vodě
Komisař Montalbano
Bolkoviny

NOVA
5.55
6.15
6.40
7.25
7.50
9.30
10.25
11.25
13.50
16.00
17.20
19.30
20.20
21.25
22.00
0.15
1.35
2.15
2.55
3.35
4.55

Lišákoviny
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (87, 88)
Lví hlídka (17)
Chladné srdce
Robinsonův ostrov II (9)
Robinsonův ostrov II (10)
Láska přes internet
Arthur
Romantická komedie (USA, 2011)
Matěji, proč tě holky nechtějí?
Komedie (ČR, 1981)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (13)
Zapomenutá vražda
Střepiny
Agent bez minulosti
Akční film (N/USA, 2002)
Matěji, proč tě holky nechtějí?
Komedie (ČR, 1981)
Námořní vyšetřovací služba VI
Áčko
Co na to Češi
Chladné srdce
Novashopping

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
9.00
9.35
11.00
11.45
12.40
13.20
13.40
14.25
16.30
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.20
2.20
4.20

Nexo Knights IV (7)
Mstitel Blade (11)
M.A.S.H (98)
Přírodní vesmír (15)
Prima ZOOM Svět
1890 (10)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru IX
Výlet
Komedie (ČR, 2002)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Pomsta
Thriller (USA, 1988). Hrají
K. Costner, A. Quinn,
M. Stoweová. Režie T. Scott
Přírodní vesmír (15)
Vraždy v Midsomeru IX
Šťastná linka
Romantický film (Kan., 2016)

Nova Cinema
5.00 Kovboj 6.25 Ďábel se třemi zlatými vlasy 7.45
Táta 10.00 Frankenweenie: Domácí mazlíček 11.50
Máma mezi Marťany 13.25 Dům u jezera 15.15
Pohřešovaní III (18, 19) 17.00 Tělo jako důkaz (1)
17.50 Captain America: První Avenger 20.00
Královna Alžběta: Zlatý věk 22.10 Labyrint lží, akční
film (USA, 2008) 0.25 Blade 2

Prima cool
7.10 Já a robot (2) 8.05 Minority Report (7) 9.00
Top Gear 2010 10.15 Těžká dřina 10.50 Pevnost
Boyard III (1, 2) 13.05 Futurama III (8) 13.35
Simpsonovi X (10, 11) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi X (12) 15.10 Simpsonovi X (13) 15.40
Futurama III (9) 16.10 Vybíjená 17.55 Simpsonovi X
(14-17) 20.00 Hvězdná brána 22.40 Exorcista (9)
23.40 Vikingové II (1) 0.40 Grimm VI (2)

Prima Max
6.05 Nexo Knights IV (6) 6.35 Mstitel Blade (10)
7.05 Zprávy FTV Prima 8.20 Vítejte doma! VII (11)
9.20 Mňam aneb Prima vařečka 9.50 Vítejte doma!
VII (12) 10.50 Milionový závod 13.15 Longwoodská
legenda 15.20 Planeta opic 17.50 Agent Cody
Banks 2 20.00 Dobrý Will Hunting, drama (USA,
1997) 22.45 Žoldáci spravedlnosti, akční thriller
(USA/JAR, 2006) 0.45 Pomsta, thriller (USA, 1988)

pondělí 12. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Panství Downton VI
(10/10) 9.55 168 hodin 10.30 Po stopách hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kravata
14.20 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (10/22)
21.00 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Ve jménu vlasti VI
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.05
1.00
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3420)
Dáma a Král (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (162)
Odložené případy (7)
Odložené případy (8)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3421)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (34)
Robinsonův ostrov II (11)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (16)
Odložené případy (7)
Odložené případy (8)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.15
6.40
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (8)
Mstitel Blade (12)
M.A.S.H (99-101)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Volání minulosti
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (6)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (81)
Šestý smysl. Seriál (ČR, 2017)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Rosamunde Pilcherová:
Volání minulosti

6.40 Táta 8.40 Švindlíři 10.45 Honzíček a Grétička
11.55 Teleshopping 12.20 Královna Alžběta: Zlatý
věk 14.25 Teleshopping 14.45 Šifra mistra
Leonarda 17.25 Letopisy Narnie: Princ Kaspian
20.00 Transcendence, sci-fi film (USA, 2014) 22.15
Zjevení, horor (USA, 2012) 23.40 Agent bez minulosti, akční film (N/USA, 2002)

Prima cool
12.05 Futurama III 12.35 Simpsonovi X 13.25
COOLfeed 13.35 Simpsonovi X 14.35 Těžká dřina
15.10 Re-play 15.45 Futurama III 16.05 Americký
chopper IV 17.05 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi
X 20.05 COOL feed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.50
Teorie velkého třesku XI 21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15 Prima Partička 23.15 Americký chopper
IV (26) 0.15 Prima Partička

Prima Max
6.40 Nexo Knights IV (7) 7.10 Mstitel Blade (11)
7.40 Zprávy FTV Prima 8.55 Mňam aneb Prima
vařečka 9.25 Vítejte doma! VII (13) 10.30 Opus
pana Hollanda 13.30 Agent Cody Banks 2 15.35
Hvězdná brána, dobrodružný film (USA, 1994)
18.10 Svatební zvony, romantický film (USA, 2016)
20.00 Ďáblice, komedie (USA, 1989) 22.10 Ali,
životopisný film (USA, 2001)

úterý 13. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.55 Zpříma do očí 10.50 Půjčka.
Komedie (ČR, 1976) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hoří, má panenko
Komedie (ČR, 1967)
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala
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 Vyprávěj
20.55 Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.35 Taggart
0.45 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3421)
Specialisté (34)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (163)
Odložené případy (9)
Odložené případy (10)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3422)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (799)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (17)
Odložené případy (9)
Odložené případy (10)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.15
6.40
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (9)
Tlapková patrola (1)
M.A.S.H (101-103)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (7)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (85)
Mordparta II (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)

5.50 Chladné srdce 7.25 Odložené případy (7, 8)
9.10 Královna Alžběta: Zlatý věk 11.40 Dům u jezera 13.25 Láska přes internet 16.00 Captain
America: První Avenger 18.15 Můj brácha má prima
bráchu 20.00 Bláznivá dovolená v Evropě, komedie (USA, 1985) 21.50 Na lince je vrah, thriller (USA,
2006) 23.25 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999)

Prima cool
11.10 Teorie velkého třesku XI 11.35 Futurama III
12.05 Simpsonovi X 13.00 COOLfeed 13.10
Simpsonovi X 14.10 Teorie velkého třesku IX 15.05
Futurama III 15.30 Americký chopper V 16.30 Top
Gear 2010 18.15 Simpsonovi X 19.15 Simpsonovi XI
20.05 COOL feed 20.15 Top Gear speciál: Když se
nedaří 21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15 Partička
23.10 Americký chopper V (1) 0.10 Partička

Prima Max
6.25 Nexo Knights IV (8) 6.55 Mstitel Blade (12)
7.25 Polední zprávy 7.30 Odpolední zprávy 7.45
Zprávy FTV Prima 9.00 Vítejte doma! VII (13) 9.55
Mňam aneb Prima vařečka 10.25 Vítejte doma! VII
(14) 11.30 Co se nepromíjí 14.00 Svatební zvony
15.50 Ďáblice 18.05 Zbohatlíci 20.00 Stopa
Růžového pantera, komedie (VB/USA, 1982) 22.05
Deuce Bigalow: Evropský gigolo 23.50 Ali

středa 14. března 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.35 Noční stolek 10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Upír ve věžáku
Komedie (ČR, 1979)
15.00 Z Divadélka pod věží
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Inspektor Max (4/11)
21.00 Cirkus Bukowsky (10/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?
22.50 Síť na bludičku
23.50 Kriminalista III
0.55 AZ-kvíz
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.25
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3422)
Ordinace v růžové zahradě 2 (799)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (164)
Odložené případy (11)
Odložené případy (12)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3423)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Robinsonův ostrov II (12)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III
Beze stopy (18)
Odložené případy (11)
Odložené případy (12)
Námořní vyšetřovací služba VI

6.15
6.40
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (10)
Tlapková patrola (2)
M.A.S.H (103-105)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Čas poznání
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (82)
Zpátky na palubě
Show Jana Krause
Polda III (6)
Policie v akci
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Rosamunde Pilcherová:
Čas poznání

6.55 Odložené případy (9, 10) 8.35 Pohřešovaní III
(18, 19) 10.15 Tělo jako důkaz (1) 11.30 Arthur 13.55
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 16.30 Bláznivá
dovolená v Evropě 18.15 Princezna a námořník
20.00 Má mě rád, nemá mě rád, romantická komedie (USA, 2010) 21.45 Oktoberfest, komedie
(USA/Austr., 2006) 23.50 Na lince je vrah

Prima cool
12.20 Futurama III 2.50 Simpsonovi X 13.45
COOLfeed 13.55 Simpsonovi XI 14.55 Teorie velkého třesku IX 15.45 Futurama III 16.05 Americký
chopper V 17.05 Top Gear 2010 18.15 Simpsonovi
XI 18.45 Simpsonovi XI 20.05 COOL feed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie
velkého třesku IX 22.15 Partička 23.05 Americký
chopper V (2) 0.05 Partička 0.50 Helix II (10)

Prima Max
7.10 Nexo Knights IV (9) 7.40 Tlapková patrola (1)
8.25 Zprávy FTV Prima 9.40 Vítejte doma! VII (14)
10.35 Mňam aneb Prima vařečka 11.05 Vítejte
doma! VII (15) 12.10 Zaprášená tajemství: Všechno,
co se třpytí 14.05 Zbohatlíci 16.05 Stopa Růžového
pantera 18.10 Nebezpečná záměna 20.00 Pravidla
mlčení, thriller (Kan., 2012) 22.40 Neutečeš 0.45
Deuce Bigalow: Evropský gigolo

čtvrtek 15. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 F. L. Věk (10/13) 10.45 Příběhy
slavných... Jozef Kroner 11.45 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Užovka
14.15 Ze Soboty na Šimka
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala
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 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
0.50
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3423)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (165)
Odložené případy (14)
Odložené případy (15)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3424)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (800)
Prásk!
Černý úsvit
Akční film (USA, 2005)
Odložené případy (14)
Odložené případy (15)
Námořní vyšetřovací služba VI
Prásk!

6.10
6.40
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Jurský svět: Indominus na útěku
Tlapková patrola (3)
M.A.S.H (105-107)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Útesy lásky
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (86)
Útěk. Seriál (ČR, 2017)
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Rosamunde Pilcherová:
Útesy lásky

5.40 Tělo jako důkaz (1) 6.20 Všechny moje lásky
8.15 Odložené případy (11, 12) 10.00 Princezna
a námořník 12.10 Bláznivá dovolená v Evropě 14.10
Frajer Luke 16.35 Má mě rád, nemá mě rád 18.15
Cesta peklem 20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté
(7, 8) 21.50 Místo, odkud není návratu – Zabiják
0.00 Transcendence, sci-fi film (USA, 2014)

Prima cool
10.10 Americký chopper V 11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15 Futurama III 12.45
Simpsonovi XI 13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi
XI 14.45 Teorie velkého třesku IX 15.40 Futurama III
16.00 Americký chopper V 17.00 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XI 20.05 COOL feed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15
Maximální riziko 0.20 Americký chopper V (3)

Prima Max
7.05 Nexo Knights IV (10) 7.35 Tlapková patrola (2)
8.20 Zprávy FTV Prima 9.35 Mňam aneb Prima
vařečka 10.05 Vítejte doma! VII (16) 11.05
Nebezpečná záměna 12.55 Milionový závod 15.20
Pravidla mlčení 18.05 Mythica: Čaroděj 20.00
Fešák Hubert, filmová komedie (ČR, 1984) 21.55
Houdini (1/2), životopisný film (USA/Kan., 2014)
23.50 Neutečeš, horor (USA, 2014)

pátek 16. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Užovka 10.00 Doktor Martin
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné
Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (28/39)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 AZ-kvíz
0.30 Na forbíně TM
1.15
Pod pokličkou

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.55
0.40
1.35
2.20
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3424)
Ordinace v růžové zahradě 2 (800)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (166)
Odložené případy (16)
Odložené případy (17)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3425)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009)
S ledovým klidem
Akční film (USA, 2012)
Odložené případy (16)
Odložené případy (17)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (15)

6.15
6.40
7.25
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.05
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Superhrdinové: Batman do ligy!
Tlapková patrola (4)
M.A.S.H (107-109)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Květ života
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (11)
Volavka
Mizerové
Akční komedie (USA, 1995)
Policie v akci
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Rosamunde Pilcherová:
Květ života

6.15 Cesta peklem 7.55 Odložené případy (14, 15)
9.35 Jubal 11.55 Má mě rád, nemá mě rád 13.55
Harry a Hendersonovi 15.55 Sherlock Holmes: Jak
prosté (7, 8) 17.40 Pošli to dál, romantické drama
(USA, 2000) 20.00 Zataženo, občas trakaře, animovaný film (USA, 2009) 21.40 Krvavý příliv, thriller (USA, 1995) 23.50 Černý úsvit

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.00 Americký chopper V (3)
11.05 Autosalon 12.15 Futurama III (13) 12.45
Simpsonovi XI 13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi
XI 4.45 Teorie velkého třesku IX 15.40 Futurama III
16.00 Americký chopper V 17.00 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XI 20.05 COOL feed 20.15 Arn
22.55 Legenda o vraždícím strašákovi 0.50
Americký chopper V (4)

Prima Max
7.20 Tlapková patrola 7.50 Polední zprávy 7.55
Odpolední zprávy 8.10 Zprávy FTV Prima 9.25
Vítejte doma! VII 10.20 Mňam aneb Prima vařečka
10.50 Vítejte doma! VII (17) 11.50 Ďáblice 13.55
Mythica: Čaroděj 15.55 Nesmělý svůdník 18.10
Zaprášená tajemství: Pokoj smrti 20.00 Cincinnati
Kid, drama (USA, 1965) 22.15 Maximální riziko,
akční thriller (USA, 1996) 0.20 Houdini (1/2)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Zneužívání dávek měly bránit
„stravenky“. Mnohdy ale škodí
Část dávek v hmotné
nouzi se musí vyplácet
v poukázkách, aby je
lidé neutráceli třeba
za alkohol. Paradoxně
ale zároveň ztěžují život
lidem s postižením
a těm, již se o ně starají.

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Byl to dobrý úmysl, ale poněkud se
obrátil především proti těm, kteří už tak
mají život složitý. „Namísto peněz, které
mohou putovat na cokoli, dostanete stravenky,“ rozhodli před časem politici.
Nový legislativní tah, který měl zabránit,
aby dávky v hmotné nouzi putovaly na alkohol, cigarety nebo do automatů, vypadal na papíře ideálně. V praxi ale omezuje
ty skutečně potřebné. Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
(NRZP ČR) proto volá po změně.
Nová úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi přitom platí teprve od prosince
loňského roku. Zasadila se o ni především
poslankyně za hnutí ANO Jana Pastuchová. Spočívá v tom, že pokud někdo pobírá
dávku hmotné nouze déle než půl roku za
období dvanácti měsíců, část této pomoci,
konkrétně 35 až 65 procent, se mu vyplácí
nikoli v penězích, ale v poukázkách. Ty
zjednodušeně fungují podobně jako stravenky. Taková možnost pro úředníky existovala i dříve. Byla ale čistě na jejich uvážení a povětšinou ji nevyužívali. Teď je
však nahrazování části peněz stravenkami

povinné. „Ubyly by případy, kdy jsou
klienti viděni v obchodě, jak si za dávky
hmotné nouze kupují alkoholické nápoje,“ vysvětlovala hlavní důvod úpravy zákona Pastuchová.
O tom, jak velký podíl dávek dostanou
lidé v poukázkách, rozhodují pracovníci
úřadu práce. „Ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky a jednak
k možnosti efektivního využití poukázek
v místě jeho bydliště,“ uvádí Václav Krása, předseda NRZP ČR. Poukázky mají
podstatně širší působnost než klasické stra-

INZERCE

Liga vozíčkářů cvičí
asistenční psy a hledá
dalšího adepta do výcviku.
Fenku nebo kříženku
zlatého retrívra, starou
přibližně jeden rok.
Víte o nějaké takové fence?
Dejte nám vědět na
ivan.benda@ligavozic.cz.
Více informací o výcviku naleznete
zde www.ligavozic.cz
Děkujeme!

venky na potraviny. Koupit se za ně dá základní drogerie, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby i oděvy.

Krása: Je to nesmysl

„

Jelikož lhůta šesti kalendářních měsíců,
která je pro vydávání poukázek určující,
se začala započítávat od června roku
2017, už na sklonku loňského roku se změna v zákoně okamžitě projevila v praxi.
A s tím také začala vyplouvat na povrch

Některé
skupiny
postižených nemohou
poukázky vhodně využít.
řada problémů, které přináší. „Považujeme povinné zavedení poukázek u příjemců hmotné nouze za absolutně nesmyslné.
Je několik skupin postižených lidí, kteří
dostávají poukázky, ale nemohou je vhodně využít,“ říká Krása s tím, že například
lidé žijící v sociálních ústavech či trpící
třetím stupněm invalidity, jsou přitom na
dávkách v hmotné nouzi dlouhodobě závislí. Kvůli tomu, že nemají dostatečný počet odpracovaných let, totiž nemají nárok
na invalidní důchod. „Dalšími osobami,
které na to doplácejí, jsou matky samoživitelky, jež se starají o postižené děti, a proto nemohou pracovat. Pobírají dávky ži-

votního minima. Musejí nakoupit různé
léky, ošetřovací materiál a další věci, na
které se poukázky nevztahují,“ upozorňuje Krása. Ten předpokládá, že komplikace
budou vznikat i kvůli dojížděním za nákupy, neboť poukázky nelze uplatnit bezvýhradně ve všech obchodech. To může být
problém zvláště pro lidi na vesnicích.

„Byla jsem za socku“
Problémy nastávají mnohdy také v samotných prodejnách. „Platila jsem poukázkami v hypermarketu a kupovala jsem si pánvičku. Paní na pokladně začala vykřikovat, že to jsou ty sociální (poukázky, pozn.
red.), a já si pánev musím zaplatit penězi.
Bylo to pro mě ponižující a cítila jsem se
jako nějaká ‚socka‘, která nemá ani na pánev. Potom mi přitom na informacích sdělili, že jsem si pánev mohla normálně za
poukázky koupit. Je smutné zažívat ještě
tohle, vzhledem k tomu, co prožíváme
v každodenních situacích,“ podělila se
o svou zkušenost na Facebooku
NRZP ČR matka pečující o dceru s autismem, která kvůli postižení svého dítěte nemůže chodit do práce.
Václav Krása je přesvědčen, že úprava
zákona je příliš přísná a v praxi se mine
účelu. „Lidi, které to má umravnit, to stejně nepostihne. Prodají poukázky pod cenou a koupí si, co chtějí,“ dodává s tím, že
nová povinnost vyplácení dávek stravenkami by se měla co nejdříve zrušit, a to novelou zákona.

„Poukázky lidem nepomůžou“

Národní rada osob se zdravotním postižením vytipovala skupiny lidí, pro které má platit nová výjimka

ČR | Přestože úprava zákona o hmotné
nouzi, která ukládá úředníkům povinnost vyplácet část dávek v podobě poukázek, platí ani ne čtyři měsíce, už jsou
slyšet hlasy žádající další změny.
Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) již připravuje novelu zákona, která by stanovila výjimky
z této povinnosti. „Odhaduji, že novinka
se negativně promítne do života 10 až
15 tisíc lidí. Lidí s invaliditou, kterých
se to dotkne, může být odhadem až 10 tisíc, maminek pečujících o postižené děti
jsou tři až čtyři tisíce a v ústavních zařízeních je přibližně 800 lidí,“ vypočítává
předseda NRZP ČR Václav Krása.
Motivy pro zavedení povinného vyplácení dávek prostřednictvím poukázek se přitom zdály být logické. Týká se
totiž pouze těch, kteří pobírají dávky
hmotné nouze déle než šest měsíců za
dobu jednoho roku. „Delším pobíráním
dávek hmotné nouze u klienta a společně posuzovaných osob dochází k uspo-

Koho by se měly týkat
navrhované změny?
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR chce prosadit výjimku ze
zákona o hmotné nouzi pro tyto skupiny lidí:

Václav Krása, předseda NRZP ČR
kojení se svou životní situací. Změnou
tohoto ustanovení by u některých z nich
došlo k větší motivaci najít si zaměstnání,“ argumentovala poslankyně hnutí
ANO Jana Pastuchová, jedna z hlavních
zastánkyň tehdejší změny zákona.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
bylo vůči jejímu návrhu skeptické už

INZERCE

1.bezbariérové taxi v Brně
a nejen pro handicapované.
Jezdíme i mimo Brno a dálkové trasy
včetně lázní, letišť apod.

www.helpnuti.cz
777 56 16 56
Jsme i na facebooku 

OBJEDNEJTE SI TÝDENÍK 5plus2

www.5plus2.cz/schrankovne

Poslankyně Jana Pastuchová
před samotným schválením. „My jsme
při projednávání v Parlamentu upozorňovali, že se tato změna dotkne i zdravotně postižených spoluobčanů. Přesto
byl návrh přijat,“ uvedla bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová (ČSSD). Zabránit změně ale
nedokázala.
(vrm)

■

Osoby ve III. stupni invalidity, které
však z důvodu neodpracovaného
počtu let nemají nárok na výplatu
invalidního důchodu.

■

Osoby, které trvale a dlouhodobě
pečují o těžce zdravotně postiženou
osobu, nemají vlastní příjem a jsou
odkázány na dávky hmotné nouze.

■

Osoby, které jsou v celoročním
pobytovém zařízení, nejsou příjemci
žádného druhu důchodu a pobytové
zařízení je povinno jim vyplácet 15 %
jako kapesné z dávky životního minima.
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Šampionem koštu je slivovice
Když vypijete štamprle,
ve skleničce má zůstat
vůně po ovoci. Dobrá
domácí pálenka nesmí
být agresivní, ale
chuťově vyvážená.
ČR | Z téměř osmi stovek vzorků domácích pálenek a likérů ochutnávali návštěvníci 11. ročníku Česko-slovenského koštu v Havlovicích na Trutnovsku.
Šampionem koštu se stal Jan Lukáč ze
Slovenska, degustátory zaujala jeho slivovice ročník 2014.
Z Čech dorazilo 525 vzorků, z Moravy 161, Slováci jich dodali 81. Kromě
slivovic, jablkovic, třešňovic a hruškovic se organizátorům sešly i desítky specialit. „Z čeho se dá pálit, z toho se pálí.
Například z východního Slovenska
nám poštou přišel vzorek dulovice, což
má být velká peckovina, která u nás vůbec neroste,“ řekl prezident koštu Zdeněk Mencl.
Výjimkou nebyly destiláty z exotického ovoce, třeba z kiwi, kokosu, ale i z

kmínu, lesního ovoce, černého bezu, šípkového vína nebo ze žita.
Už týden před koštem se v Havlovicích sešlo 47 degustátorů z nejrůznějších regionů Čech, Moravy i Slovenska,
kteří jednotlivé pálenky anonymně hodnotili. Z jejich klasifikace vznikl katalog s obodovanými vzorky, který dostal
každý účastník.

„

Z čeho se dá
pálit, z toho
se pálí. Z východního
Slovenska máme
vzorek dulovice, což je
velká peckovina, která
u nás vůbec neroste.
„Hodnotíme vůni, chuť, ovocný charakter i celkovou harmonii. Degustátor
hledá závady ve vzorku, například různé pachutě. Pokud je nenajde, je to kvalitní vzorek,“ vysvětlil prezident
Mencl. Komise z nejlepších vzorků vybrala šampiony odrůd a celkového vítě-

Desítky fajnšmekrů zaplnily kulturní dům v Havlovicích, kde se konal 11. ročník Česko-slovenského koštu domácích pálenek a likérů. Celkem se sešlo
téměř osm stovek vzorků.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ
ze. Právě lahev se slivovicí Jana Lukáče zmizela nejrychleji, prázdná byla do
hodiny. „Dobrá pálenka nesmí být chuťově příliš agresivní, chuť má být vyvá-

žená, přirozená. Když se vypije štamprle, mělo by být ve sklenici cítit ovoce,“ prozradil Miroslav Vsetínský z Je(top)
seníků.
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Studujte pro nás ZDARMA na Uhelné maturitní obory strojírenství - elektrotechnika
Uhelná 6, 66902 Znojmo, Telefon: 515 222 202, E-mail: reditel@souuhelna.cz,
Web: www.souuhelna.cz, Facebook: facebook.com/uhelnaznojmo
 výrobce a dodavatel strojírenských komponentů evropským finalistům
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.
Významný podíl dodávek do letecké výroby má významný vliv na rozvoj i stabilitu firmy
rmy.


ve výrobě používáme špičkovou CNC technologii
5 osé frézování, soustužnicko- frézovací centra, víceosé soustružení, CNC broušení

Zaměstnáváme středoškoláky a absolventy odborných učilišť se strojírenským zeměřením. 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 STOJÍRNY, s.r.o., Tovární 11, Znojmo

tel.: 515 210 925

www.strojirny.cz

fcb: znojemske.strojirny

twitter.com/ZnojStrojirny
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Marie a její milí chlapci
Pražská a středočeská sešlost v pořadu Prostřeno! nejsou žádné bábovky
ČR | V srdci republiky se sejde zajímavá parta čtyř mužů s jedinou ženou. Důchodkyně Maruška už oslavila sedmdesátku. Pánové by měli zabodovat s bábovkou, což není úplně snadný úkol týdne. A Marie upeče experiment – slanou
bábovku, ochucenou jako šumavský
bramborák lidově zvaný bác.
Kdo si odnese hlavní výhru 60 tisíc
korun? A kdo bude nejsympatičtější divákům a získá odměnu 10 tisíc korun?
Sledujte Prostřeno! a bodujte.
Elektrikáře Jakuba v pondělí potěší,
když hosté ocení jeho kuchařské umění,
ale na hlavní chod se načekají, dokonce
si krátí čas před domem. A při zábavě
Jakuba zradí virtuální svět, který chtěl
soupeřům dopřát. Jenže konzoli neumí
nastavit. Prostě trapas.
Radim usiloval o vstup do francouzské legie a na úterní večer se připraví
skoro s vojenskou důkladností. Nejvíce
si vyhraje s hlavním chodem, králičí roládou s bramborovo-hráškovým pyré a
pečenými rajčátky. Soupeři ocení zábavu, když si mohou vytvořit vlastní aromatickou koupelovou sůl s bylinkami.
Důchodkyně Maruška je harmonie
sama: „Parta vypadá moc dobře, jsou to
mladí chlapci, milí, myslím, že spolu budeme dobře vycházet.“ Soupeři ji berou
jako babičku, proto je nezaskočí její
osvědčené, babičkovské menu. I když
od hostitelky čekali možná trochu víc.

Obalený lilek zůstal pěkně křupavý a
hosty dobře ochucený předkrm zaujal.
Ingredience: 1 lilek (200 až 250 g), kukuřičná strouhanka, čerstvá petržel,
hladká mouka, 1 vejce, sůl, pepř, chilli.
Postup: Lilek oloupeme a nakrájíme na
centimetrová kolečka. Necháme chvíli
vypotit a pak plátky lilku obalíme v trojobalu (nejprve hladká mouka, pak rozšlehané vejce, nakonec kukuřičná strouhanka smíchaná se solí, pepřem, chilli a čerstvou petrželkou). Obalené lilky usmažíme na oleji z obou stran dozlatova.
Králičí roláda s bramborovo-hráškovým pyré a pečenými rajčátky
Ingredience: 2 králíci, králičí játra, slanina, smetana, brambory, hrášek, máslo, petržel, tymián, sůl, pepř. Postup:

Pondělí: Jakub Rollo (23)

Vyučený elektrikář se
své profesi už čtyři
roky věnuje. Má přítelkyni, bydlí v Praze na
Chodově. Pokud vyhraje, odcestuje někam do tepla. Nejvíc
mu chutnají steaky a polévky, miluje pečeného králíka se zelím a knedlíkem.
Nesnáší koprovku a brokolici. Nikdy by
nesnědl vnitřnosti.
Úterý: Radim Motyka (30)

Extrém v pořadu Prostřeno! na televizi Prima: nikdo se tentokrát hádat nebude a ani nechce.
FOTO | FTV PRIMA
Marie pečlivě přemýšlela a chody zahalila do tajuplného svatebního menu, ke
každému pokrmu má nějakou dávnou
historku, která se k jídlu váže. Překvapí
také slanou bábovkou, což je její originální a zdařilé pojetí úkolu týdne.
Dlouhovlasý chlapík Pavol se sice ničeho nebojí, ale ve čtvrtek při vaření
ztrácí nervy. Je skleslý, částečně to však
napraví hlavní chod – husa, zelí a lokše.
Bohužel jeho piškotový dort s ovocem
je zespodu připálený a hostitel je zvědavý, zda to někdo pozná. A zábava?
Bude to takové trampské karaoke.
Petr studoval angličtinu v Austrálii,

odkud si přivezl brazilskou partnerku,
matku své tříleté dcery. Už spolu nejsou, právě se rozvádějí, ale bydlí kousek od sebe. Petr má už jinou partnerku.
Bez chyby zvládne moderní předkrm –
lilek v trojobalu s parmazánem a dipem.
Jde o poslední večeři, že by se v pátek
projevila přece jen špetka taktiky a soutěživé rivality? Nikdo si nic v pátek vyříkávat nemusí, snad jen to, kde a kdy se
všichni ještě znovu sejdou. Kdo vyhraje
a kdo své kolegy na tu oslavnou slezinu
nakonec pozve? Vyhraje ten nejlepší?
Sledujte premiérové Prostřeno! každý všední den v 17.50 a hlasujte. (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Lilek v trojobalu s parmazánem

KDO UVAŘÍ

Z vykostěného a poté namletého králičího masa připravíme fáš. Maso osolíme
a opepříme, přidáme králičí játra nakrájené na malé kousky. Zalijeme kapkou
smetany a promícháme, přidáme nasekanou petrželku a tymián. Na potravinovou fólii rozložíme plátky slaniny, navrch rozetřeme masovou fáš a roládu za-

bory na kachním sádle a baby špenát
Ingredience: 5 až 10 vepřových medailonků (podle velikosti), šalotka, ořech
másla, 200 ml červeného vína, 1 až 2 lžíce omáčky demi glace, 1 kg malých
brambůrků, kachní sádlo, česnek, sůl,
tymián, pepř. Postup: Medailonky osolíme a zprudka opečeme z jedné strany
na másle, otočíme a zlehka doděláme
na mírném ohni. Maso přendáme na talíř a přikryjeme alobalem. Mezitím si
připravíme omáčku. Šalotku orestujeme na másle a poté přilijeme červené
víno. Až se víno svaří a zčásti zredukuje, přidáme demi glace, chvíli povaří-

Pracuje jako obchodník pro polský trh, protože pochází z Těšínska. S přítelkyní chodí
přes rok, rádi jezdí na
hory, chodí na túry,
jezdí na bruslích, zajdou si do kina. Radim bydlí v Uhříněvsi. Přihlásil se sám, ale na popud přítelkyně, podle níž „vaří jako bůh“. Pokud
by vyhrál, nejspíš by koupil prsten s velkým kamenem a požádal svou milou o
ruku. Mezi jeho oblíbená jídla patří holandský řízek jeho přítelkyně. Nesnáší
dršťkovou polévku a mořské plody.
Středa: Marie Kašparová (71)

S manželem jsou přes
50 let, v roce 1980 se
stěhovali z Plzně do
Prahy, kde bydlí v Kamýku. Mají dvě dcery
a tři dospělá vnoučata.
V případě výhry by
Marie peníze použila jako přilepšení k
důchodu. Cvičí přes deset let tai-chi, od
jara do podzimu tráví čas na chalupě. Jejím velkým koníčkem je tanec. Má ráda
vepřo knedlo zelo. Nesnáší syrové
maso a nikdy by nesnědla červa.
Čtvrtek: Pavol Ignac (54)

Pochází ze Slovenska
a už 10 let žije v Čechách. Čtyři roky pracuje v Mladé Boleslavi, je operátorem výroby v automobilce. Má
přítelkyni. Pokud by
zvítězil, výhru by věnoval právě jí.
V létě rád houbaří a jeho velkou láskou
jsou koně. Má rád řízek z krkovice. Nepozřel by jen mlékovou polévku.
Pátek: Petr Šusta (28)

vineme, pro jistotu zabalíme ještě do
alobalu a vložíme do pekáče. Pečeme
asi hodinu na 160 °C. Oloupané brambory nakrájíme na menší kostičky a uvaříme v osolené vodě doměkka, přisypeme
hrášek a ještě asi tři minuty vaříme. Slijeme vodu a rozmixujeme s máslem a
smetanou. Dochutíme solí, pepřem.
Aby pyré bylo jemnější, můžeme kaši
ještě propasírovat.
Medailonky na červeném víně, bram-

me, omáčku přepasírujeme a nakonec
přidáme kousek másla pro zjemnění. Pekáč vymažeme kachním sádlem, malé
brambůrky rozpůlíme, přidáme čerstvý
česnek, tymián a pečeme hodinu v troubě vyhřáté na 160 °C.

Po maturitě odjel do
Sydney, kde rok studoval angličtinu. Ve studiu pokračuje v Praze
na Vysoké škole finanční a správní, pracuje jako účetní. Právě
se rozvádí. Má tříletou dceru. Do Prostřeno! ho přihlásila rodina a nová přítelkyně, kterou by v případě úspěchu pozval na dovolenou. Má rád steaky,
roastbeef, ratatouille, těstoviny a italské
rizoto. Nesnáší koprovou omáčku, žemlovku, boršč a červenou řepu.
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„Shotbal v ulicích je můj sen“
Hráčů shotbalu přibývá.
Jde o nový sport, který
může děti odlákat od
počítačů. Zakladatel
Radim Studnička hledá
další města pro hřiště.

Posunul jste se s novým sportem
dál, rozšířil se i do dalších měst?
Po ukončení sezony 2017, kterou ovládli benešovští hráči, jsem oslovil několik měst a obcí s nabídkou shotbalu pro
jejich sportovce. Pro letošní sezonu
jsme se dohodli s Chrudimí a Žebrákem, takže nyní připravujeme soutěže
už ve čtyřech městech. Táboru a Benešovu vzroste konkurence a vlastně i
mezi jednotlivými páry bude klání víc
vyhecované.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
ČR | Bývalý hokejista Benešova Radim
Studnička vymyslel nový sport – shotbal. Sestavil pravidla, dal mu jméno a
před třemi lety založil Český shotbalový svaz. „ Jednou jsme se nesešli na fotbal, a tak jsme začali hrát překopávanou, určovali jsme si pravidla, aby to
mělo smysl a dynamiku. Před třemi lety
jsem dal sportu oficiální formu,“ říká.
Se shotbalem jste začal kdy?
Bylo to u benešovského gymnázia,
když nám bylo dvacet let.
Má přesná pravidla, jak se hraje?
Na každé polovině hraje tým dvou hráčů, nesmějí překročit půlicí čáru, každý
může blokovat, bránit, chytat, vyrážet,
ale nesmí použít ruku. Cílem je vstřelit
soupeři co nejvíc branek. Hřiště je ohraničeno mantinely, takže míč je stále
v pohybu. Hraje se dvakrát sedm minut.
Hřiště má své parametry a specifika, ale
zatím existují jen dvě – v Benešově a Táboře. V Benešově je navíc jen provizorní. Chtěli bychom tu mít vlastní arénu,
protože tady vše vzniklo.

Jsme úřadujícími mistry republiky, jak
v soutěži dvojic, tak týmů. Chtěli bychom určitě hřiště v Benešově. Loni se
mi to nepodařilo uskutečnit, což bylo
při velkém zájmu kluků obrovské zklamání. Získal jsem alespoň možnost odehrát sezonu na venkovním hřišti za benešovským gymnáziem.

Co musejí města udělat pro nová
shotbalová hřiště?
Po městech jsem žádal jen vhodný
prostor a seznamoval je s naším sportem. Přicházel jsem také s nabídkou finanční spoluúčasti jak při stavbě hřiště,
tak i při organizaci hry. Svým způsobem jsem jim dával návod od A až do Z.
Jak oslovit potenciální hráče, jak se zapojit do soutěží, proč je shotbal lákavý
sport.
A proč je tedy shotbal podle vás tak
lákavý?
Je zábavný, dynamický a hlavně pro
všechny generace. Věřím, že jednou
bude velmi atraktivním a vyhledávaným sportem. Další zajímavostí je, že
se hraje bez rozhodčího. Dbáme na to,
aby si všichni sportovci uvědomovali,
že nejde o život, ale o sport. Distancujeme se od sprostých slov, jdeme cestou
fair play. Máme mezi sebou nepsaná,
ale jasná pravidla, která ctíme.
Takže je vhodný i pro děti?
To určitě, shotbal má v dětech hlavně
vyvolat chuť sportovat. Když se mi podaří přitáhnout jedno dítě z deseti, které

efektivní příprava od

Zakladatel shotbalu Radim Studnička se snaží postavit hřiště pro
tento dynamický sport v mnoha
městech. FOTO | MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
nebude sedět u počítače, tak budu moc
rád. Další zájemci se hlásí. Zatím mám
připravený turnaj pro mladé fotbalisty
z Benešova, kluky to loni bavilo. Spolupracuji s jejich trenérem, který si také
myslí, že je lepší kluky nechat střílet a
bavit se než běhat kolem Konopiště.
Mládež se o shotbalu musí dozvědět ze
sociálních sítí, od rodičů, tělocvikářů
nebo přímo z našeho webu a ode mě.
Plánuji, že vyrazím do škol.
Bude mít i Benešov nové oficiální
shotbalové sportoviště?

12. 3.

přijímačky
na

předplatné
na 4 týdny jen za

330 kč

sš

▸ komplexní příprava z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5., 7., a 9. tříd
▸ cvičení a testy
▸ chytáky z loňského roku

Objednávejte na 225 555 522 nebo na
www.mfdnes.cz/prijimacky. Nabídka platí do 8. 3. 2018.

Jednal jste s vedením radnice?
Snažím se stále s městem domluvit na
vhodném, dosud nevyužitém prostoru a
opět jsem nabídl finanční spoluúčast ve
výši třetiny ceny. Částka se pohybuje
okolo 300 tisíc korun. Jsem přesvědčený, že společnou řeč najdeme, protože
bych si nepřál, aby ve městě, kde má
svaz sídlo a je tu oddíl nadšených hráčů,
nebylo možné pořádat veškeré turnaje
jak osobností, tak mezinárodní zápasy.
Musel bych veškerou aktivitu přesouvat
do jiných měst, i když tady máme základnu, potenciál vyhrávat pod benešovskou vlajkou.
Takže se nevzdáváte?
Mrzí mě předsudky některých lidí, podceňování a výsměchy, celkový postoj
k našemu sportu. Možná jdu proti proudu, nechci tento sport předkládat jako nástroj zisku a odměn, nechci hráčům stavět svatostánky, oblékat je do špičkových věcí a platit jim za to, že se hýbou.
Prostě chci zábavu, lehký amatérizmus,
snažím se i dětem ukázat, že je možné se
zdokonalit s míčem a být přirozeně v pohybu. Snahu o hřiště nevzdám.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Byl jsem na jednání s člověkem, který
mi vyprávěl, jak jezdí po světě, vlastní
fotbalový klub, je členem FC Barcelona
a Bayernu Mnichov. Nebyl proti návrhu
se zapojit s mládeží do shotbalu, jen
vznesl otázku, kdo jim bude platit cestu
na zápas. Tak jsem se rozloučil.
Kde vidíte shotbal za pět let?
Křišťálovou kouli nemám, ale věřím, že
bude v ulicích, sportovních areálech
měst všem zájemcům a nadšencům
k dispozici. Budu se snažit ho přenést i
za hranice Česka. Srdeční odměnou by
mi bylo pořádat malé mistrovství Evropy nebo například turnaj pěti zemí. To
je moje jasná vidina, vysněný cíl.
A jak budou vypadat soutěže letos?
Ve všech čtyřech městech budou divize
mistrovství ČR dvojic. Například v Benešově máme kolem dvaceti párů, v Táboře deset a v Chrudimi a Žebráku se
uvidí, ale věřím, že kolem pěti dvojic
mít budou. Dvojice nikam necestují,
hrají na svých hřištích každý s každým.
Podle počtu přihlášených budou postupovat do finálové fáze. Plánuje se také
druhý ročník 1. ligy. Pokud si bude někdo chtít založit svůj tým, není žádný
problém, jen se mezi těmito městy bude
alespoň jednou cestovat.
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Mrazy vykouzlily ledovou krásu
ČR | Ledové království v Lovětíně na
Jihlavsku každoročně vzniká díky vodě
tryskající na okolní stromy a tuhým mrazům. Jak voda umrzá, vzniká tam obrovský ledový stalagmit, který je atrakcí vyhlášenou široko daleko. Běžně však nebývá speciálně nasvícený (viz foto),
zvláštní osvětlení bylo vytvořeno svíčkami a čelovkami jen pro účely našeho
fotografa Petra Lemberka.
Radost měli i horolezci, kteří se konečně vydali na ledovou stěnu ve Víru
nedaleko Bystřice nad Pernštejnem.

Znáte Mpembův jev?
Silný mráz na Vysočině „vykouzlil“ i
další zajímavosti. Způsobil třeba takzvaný Mpembův jev. Výraz označuje zdánlivě nesmyslnou a paradoxní skutečnost, že teplá voda může zmrznout dříve než voda studená. Příčiny tohoto
jevu nebyly dosud uspokojivě objasněny. Mrazy už ustoupily, takže si experiment zřejmě vyzkoušíte až příští rok.
Stačí v teplotách hluboko pod nulou rozprášit vlažnou vodu, třeba z termosky.
Než kapky dopadnou na zem, zmrznou
a změní se v kousíčky ledu.
(ilm)

U Lovětína na Jihlavsku vyrostlo v mrazech ledové království. Každou zimu tu nechávají tryskat vodu ze studánky na
stromy v háječku, čímž se vytváří nevšední ledopád. Nasvícený pak vypadá jako z pohádky.
FOTO | PETR LEMBERK

prodáváte nemovitost?
Zadejte prodej vašeho bytu, domu apod.
prostřednictvím naší kanceláře a obdržíte od nás jako dárek

ZDARMA

a navíc neplatíte u nás provizi!

veškerý právní servis atd. zdarma

www.znojemske-reality.cz
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Dominiku Kahunovi
závidí celá česká
hokejová reprezentace.
Má stříbro z olympiády.
Kdysi odešel do
Německa i kvůli tomu, že
dostat se do českého
národního týmu by kvůli
konkurenci bylo složité.
IVO VYMĚTALÍK
ČR | Němci šokovali celý svět, když v
Pchjongčchangu získali v olympijském
hokejovém finále stříbrné medaile. Lví
podíl na tom měl i Dominik Kahun,
hráč s českými kořeny. Pochází z Plané
u Mariánských Lázní a hokej se učil
hrát pod Petrem Nečem. Ten mu už tehdy předpovídal hvězdnou kariéru.
„Škoda, že nehraje za nás, ale vždy
jsem tvrdil, že o něm ještě uslyšíme,“
říká trenér Petr Neč. „Jsem na něj pyšný. Jsem nadšený, volal mi i pan Kahun, jeho otec, bavili jsme se o tom, je
to nádherné,“ dodává Neč.
„Jednou, když byl Dominik ve čtvrté
třídě, přišla za mnou na střídačku dokonce při zápase paní Kahunová a snažila
se vysvětlovat, že Dominika stáhne, že
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„Byl to talent,
má to od boha“
má o něj strach. Potom jsme měli půlhodinový rozhovor, kde jsem jí vše vysvětlil a nakonec svolila, aby pokračoval.
Před dvěma lety, kdy poprvé vyhrál titul mistra Německa, za mnou na oslavě
přišla a děkovala mi, že jsem to nevzdal,“ vypráví Neč. „Byl to talent,
měl to od boha,“ chválí nynějšího
člena německé reprezentace, jenž s
hokejem začínal ve čtyřech letech.
„Byl pozorný, dělal vše, co jsem
učil, a postupně zjišťoval, že to funguje.“ A tak Neč po dvou letech společného tréninku stavěl Dominika o
kategorii výš a za další rok už o dvě.
Společně to v Mariánkách táhli pět let.
Dominik Kahun se dostal do
Německa po rozvodu rodičů. Máma se tam provdala a syn šel s ní.
„Trenér Petr Neč
má asi největší zásluhu na tom, jak
syn hraje,“ nechal

se slyšet Kahunův otec. Dominik se ve
dvanácti letech přestěhoval do Mannheimu, kde z něj dál rostl šikovný forvard.
Nyní ve dvaadvaceti přispěl k
německé olympijské
senzaci a ještě víc oživil zájem, který o
něj již dříve projevily kluby z NHL.
Stříbro je neskutečným překvapením.
„Myslím, že polovina týmu na ledě
brečela, protože
jsme se zapsali do
historie. Ještě
stále si to
pořádně
n e -

Trenér Petr Neč.

FOTO | HCML.CZ

uvědomujeme. Ale ukazuje to, jaké
máme mužstvo. Hráli jsme jeden za druhého a je to prostě neuvěřitelné,“ prohlásil Kahun už po semifinále.
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roků je nadějnému
útočníkovi týmu
EHC München.

„Nemám slov. Půlka týmu měla slzy
v očích, vůbec nevíme, co se stalo. My
teď máme olympijskou medaili. Nevím,
co mám říct. Můj největší cíl byl, že si
jednou zahraju na olympiádě. Ale teď...
Mám medaili, na to vůbec není co říct.
Už ji nikdy nesundám,“ jásal Dominik
Kahun. Hned po zisku stříbra myslel na
mámu a tátu. „Děkuju jim za všechno.
Dělali pro mě celý život úplně nejvíc.
Na medaili mají strašně velkou zásluhu,“ vyprávěl. „Vyšlo to. Jsem nejšťastnější člověk na světě,“ zářil Kahun.

Jihomoravský kraj
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Archiv Jefa Kratochvila osiřel

Zemřel dvorní fotograf brněnského městského divadla. Nechyběl u ničeho důležitého, co hýbalo Brnem
JANA SOUKUPOVÁ
BRNO | „Byl jsem uhranut Bolkem Polívkou,“ prohlásil o vzniku svých asi
nejslavnějších fotografií valašského
mima Josef „Jef“ Kratochvil. Tento neobyčejně pilný a laskavý brněnský fotograf, v jehož archivu se skrývaly poklady nejen z dění v Brně od 60. let minulého století až do nedávné doby, bohužel
v neděli v necelých 75 letech podlehl
vážné nemoci.
Jak obrovská ztráta to je, Brno patrně
docení až časem. Jef Kratochvil byl totiž zkrátka u všeho důležitého, což dokázal předem s naprosto neomylným citem odhadnout.
Hoch z režimem pronásledované rodiny, v níž otec, významný skautský činovník, i strýc, předseda exilového
PEN klubu, museli před komunistickým režimem uprchnout do exilu a bratr Jiří byl léta zakázaným spisovatelem,
se dostal k focení jako nadšený amatér.
I tak ale dokázal špičkově zachytit
nejen brněnské rockové dění, ale v objevně koncipovaném cyklu Dech brněn-

Rozloučení s fotografem Jefem Kratochvilem plánuje Městské divadlo Brno
na dnešek od 11 hodin na své hudební scéně.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
ských ateliérů i jihomoravské výtvarníky.
Fotil zcela nezištně i četná brněnská
amatérská divadla a po zevrubné doku-

mentaci nejslavnějších let práce Divadla na provázku se stal roku 1988 kmenovým fotografem Městského divadla
Brno (MdB).

Zde vytvořil celý vizuální styl, zavedl velkoplošné plakáty, lví podíl měl na
velkoformátových knižních ročenkách
i kalendářích divadla a obsáhlých programech ke každému představení. A až
do posledních chvil, kdy už bojoval se
zákeřnou nemocí, vedl měsíční časopis
MdB s názvem Dokořán.
Autor neuvěřitelně bohatého fotografického archivu, z něhož každému rád
a bezplatně vždy poskytl neomylně tu
správnou dokumentaci, byl také u důležitých společenských a politických událostí. To ostatně dokazuje jeho slavná
fotografie Vladimíra Mečiara a Václava
Klause, kteří v zahradě brněnské vily
Tugendhat právě rozdělovali Československo.
„Nezištný a dobrosrdečný člověk, který dokázal být kritický k tomu, co se mu
nelíbilo,“ shrnul povahu svého kolegy
fotograf Jiří Sláma starší.
Pohřeb kmenového fotografa plánuje
MdB na dnešek, tedy pátek, od 11 hodin na své hudební scéně. V 15.30 hodin následuje obřad v brněnském krematoriu.
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Americký spisovatel Jack London: Pøíbìh muže je pøíbìhem...

TAJENKA: lásky k ženì.

V novém časopisu
Téma: Pracují líp
muži, nebo ženy?
ČR | Jinak nakupujeme, řídíme i myslíme, jinak používáme slova a prožíváme
emoce či stres. Ženy a muži jsou tak rozdílní, až je možná s podivem si myslet,
že spolu mohou být šťastní. Proto není
divu, že zažívají četná nedorozumění i
v práci. „Existuje kulturně-společenská
norma, že muži nerozumí ženám, protože ženy jsou strašně složité. Ale podle
mě je to jen stereotyp,“ tvrdí psycholog
Jakub Procházka z Masarykovy univerzity v Brně, který se věnuje především
psychologii práce.
Jsou muži na pracovišti doopravdy
tak necitliví? Jsou ženy vylučované
muži, protože bývají příliš emocionální,
nebo proto, že kladou příliš mnoho otázek, případně pro ně není kariéra tak
podstatná?
A kdo je
lepší kolega a kdo
lepší šéf?
Muž, nebo
žena?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Po letech jsem konečně šťastný
ČR | Zpěvák Daniel Hůlka (49 let) se
spolu s manželkou Barborou (26 let) radují z dcery Rozárky. Přestože holčička
je na světě necelé dva týdny, zpěvák už
má jasno v tom, komu je podobná. Samozřejmě prý jemu. „Život pro mě dostal úplně nový rozměr,“ svěřil se dojatý novopečený tatínek.
Zpěvák se poprvé stal otcem v poslední únorový den. Malou Rozárku mu porodila manželka Barbora, kterou si loni
vzal v Las Vegas. „Komu je podobná?
No přece mně! Ty oči, nos, tváře, to
jsem jasně já! A má i toho černého kačera na hlavičce, jako jsem měl také já. Je
nádherná,“ s nadšením popisuje svou
holčičku Daniel Hůlka.
Rodina je už spolu v Jevanech, kam
Barboru s Rozárkou zpěvák odvezl o minulém víkendu z porodnice. „Obě jsou
v naprostém pořádku. Porod byl bezproblémový. Barborka to zvládla úžasně,
je ohromně statečná,“ pyšně řekl Hůlka,
který ale přímo u porodu nebyl. „Zastávám názor, že chlapi na porodní sál nepatří. Samozřejmě v porodnici jsem
byl, nervózně a netrpělivě jsem chodil
po chodbě sem a tam.“
Rozárka po narození měřila 46 centimetrů a vážila tři kilogramy. Daniel Hůlka nyní prý prožívá nejkrásnější období
svého života. Daří se mu nejen v soukromí, ale i pracovně. „Jsme ve finále zkou-

Daniel Hůlka s manželkou Barborou a jejich dcerou Rozárkou při odchodu
z porodnice 4. března 2018.
FOTO | ARCHIV D. HŮLKY
šení muzikálu Robinson. Premiéra je naplánována na 30. březen v divadle Hybernia a já se nemůžu dočkat, až budu
opět stát před diváky,“ řekl Hůlka, který
13. června chystá i narozeninový koncert v Lucerně, kde oslaví padesátiny.
Zpěvák svou o 23 let mladší manželku poprvé potkal v roce 2016 na akci,
kde vystupoval.
Daniel Hůlka je velký cestovatel a s

Barborou Klementovou, která pracuje
jako průvodkyně a doprovází své klienty po světě, si už od začátku rozuměli.
„Pro mě je cestování droga. Když delší
dobu nikam nevyrazím, jsem nervózní a
protivná. Když necestuji coby průvodce, cestuji sama. Nebo se svými milovanými,“ prozradila v minulosti Barbora,
která si teď svou dávku cestování na
chviličku jistě ráda odepře.
(fik)

Znojemsko
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Postupu se nebrání už tento rok
Fotbalové Znojmo jde do
jarní části druhé ligy
kompletně v novém.
Klub řídí nový předseda
představenstva, noví
jsou oproti podzimu
trenér i sekretář. Cíle
zůstaly vysoké:
zopakovat si postup do
první ligy.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
ZNOJMO | O týden delší prostor na přípravu dostali fotbalisté Znojma pod novým trenérem Leošem Kalvodou poté,
co první jarní kolo druhé ligy bylo kvůli
mrazům odloženo.
„Jsem zde měsíc, takže času na poznávání hráčů a spolupráci bylo dost. Chtěli jsme hrát. Ale když vidím, na jakých
terénech bychom nastupovali, v jaké
zimě, tak asi bylo odložení předchozího
kola lepší,“ podotkl Kalvoda.
Nyní se rýsuje, že odložení hrozí i dalšímu zápasu, který by se měl hrát tuto neděli ve Frýdku-Místku. To bude vyřešené krátce před víkendem, a je to varianta, která ve Znojmě radost nevyvolává.
„Zimní pauza začíná být neúměrně
dlouhá. Mistrovské zápasy nic nenahradí, je v nich větší motivace, víc fanoušků. Tréninků je už opravdu dost, hlavně
na umělé trávě a na tartanu. Sice je lepší
zápas odložit, než aby byl fotbal o ničem, ale rádi bychom, aby začalo jaro,“
uvedl kapitán týmu Tomáš Cihlář.
Na druhou stranu pauza umožnila
Znojmu sehrát minulý týden přípravný
duel s Hradcem Králové, který se netají
ambicemi postoupit do nejvyšší soutěže, a Kalvoda s hráči si tak mohli na
vlastní kůži ověřit, jak vysoké mohou
být na jaře jejich vlastní ambice. Znojmo totiž po první lize taky pokukuje.
„Zápas měl kvalitu,“ řekl Kalvoda
o remíze 2:2. „Ukázalo mi to, že jsme
měli někdy mezery v defenzivě, což
jsem jasně řekl i hráčům, že to není otázka jen čtyř hráčů v obraně, ale celého
mužstva. Pracovat se dá na všem. Co se
týká útočné fáze, tam je vcelku spokojenost. Ale vlastně... Já nechválím. Takže
dobré nebylo nic. Hlavně se nenechat
ukolébat,“ usmál se trenér.
Do mužstva se vrátil Vašíček, který
ve Znojmě hostuje z Olomouce, z Jihlavy přišli Pecháček a Dujmovič.
„Kádr je kvalitní, trenér Kalvoda vynikající. Hrát chceme neustále na špici,
tlačit se na první ligu. Budeme se o to
snažit, nechceme hrát někde spodek.
Rádi bychom první ligu dobývali, a pokud se to podaří, tak klidně už letos,“ potvrdil nový předseda představenstva Jiří

Přípravných zápasů, jako byl tento, odehráli fotbalisté Znojma (v tmavém)
bezmála deset včetně vloženého zápasu proti Hradci Králové. Už by rádi
také vstoupili do jarní části druhé ligy.
FOTO | MARTIN KOCOUREK
Tunka, jenž klub převzal po předchozím šéfovi Otovi Kohoutkovi.
Příští neděli před úvodním domácím
duelem jarní části Kohoutkovi na ploše
stadionu předá památeční dres a poděkuje mu za to, kam Znojmo na fotbalové
mapě dovedl.
Následně se pokusí na jeho práci navázat. Kalvodova parta je na šesté příčce tabulky s pětibodovou ztrátou na postupovou příčku.
„Osobně ve Znojmě nový nejsem, působil jsem v něm už čtyři roky. Nové je,
že jsem od pana Kohoutka převzal předsednictví. Energie mám dost. Dokázat
to, co dokázali lidé před námi, je velkou
motivací,“ vzpomněl Tunka na to, že
první ligu už si ve Znojmě zkusili, ale
jen jeden rok a poté následoval sestup.
Nemilým problémem je pro něho na
začátku kalendářního roku ponížení dotace od města, které do fotbalové kasy
místo 4,6 milionu korun poslalo o rovné
dva miliony méně. S tím se musí nový
předseda Tunka vyrovnat.
„Město má určitou obavu, a já s ní nesouhlasím, že je zde nový subjekt, a dostali jsme úkol představit vizi, jak chceme fungovat. My nový subjekt nejsme,
víme, že jsem se zde ve fotbale již pohyboval několik let,“ argumentuje Tunka.
Koncepci na ukázku městu ale nachystá. „Někdy v květnu bychom s ní chtěli
na radnici jít,“ vytyčil si cíl.
O tom, že by se měl klub pod jeho vedením potýkat s úbytkem financí, nechce Tunka ani slyšet.
„My jdeme dál, budeme jednat a chceme svoji práci zdokonalit. Peníze máme,
protože dotace nejsou všechno. Máme
je i od sponzorů,“ řekl. „Pan Kohoutek

INZERCE

skončil s předsednictvím, ale neskončil
s pomocí, takže nám bude dál pomáhat
se sponzory, které měl on nasmlouvané.
To přislíbil. Díky panu Kohoutkovi zůstává Kajot. Peníze určitě máme na tento rok, o další sezonu budeme zase bojovat. Očekáváme nejen návrat podpory
ze strany města v předchozí výši, ale i navýšení příspěvku od společnosti STES
za marketingová práva,“ vylíčil Tunka.
Přesto si uvědomuje, že postoupit
zpět do první ligy nebude snadné. Letos
je poslední rok, kdy přímo postupují dva
nejlepší celky z druhé nejvyšší soutěže,
od další sezony dojde k reorganizaci soutěží a přímo postoupí jen vítěz druhé
ligy. Druhý a třetí tým půjdou do baráže.
A nejen to. „V soutěži je hodně ambiciózních celků, které by se rády dostaly
nahoru. Priorita to pro nás tuto sezonu
není, ale proč si dávat malé cíle?“ táže
se trenér Kalvoda. Jako nový trenér si
k ruce přivedl asistenta Darka Šuškavčeviče, s nímž pracoval už v Olomouci.
Další novinkou ve Znojmě je přesun
domácích zápasů na neděli. Z pátečního
večera pod umělým osvětlením se tak
termíny přesunou na nedělní odpoledne
do úředního hracího času celého kola.
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…Spolu
poznáme svet!

Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy !
Prožijte kouzlo Orientu z pohádek Tisíce a jedné noci!

^

Zážitkový okružní zájezd
za neuvěřitelnou cenu!
Zarezervujte nyní -

6000 Kč sleva!

MAROKO

OKRUŽNÍ CESTA!

MARRÁKÉŠ • CASABLANCA • MEKNÈS • RABAT • AIT BENHADDOU
Rabat
Casablanca

Erfoud

Ouarzazate
1.den: Let do Marrákeš
(Při objednaném balíčku transportů)
Již při krátkém transferu z letiště do hotelu Vás čeká první
dojem z fascinujícího města. Ubytování v hotelu.
2. den: Marrákeš – Ait Benhaddou – Ouarzazate
Snídaně. Ohromující cesta pohořím Atlas. Navštívíme Taourirt
Kasbah (vstupné si můžete zakoupit předem v Balíčku výletů
a požitků). V odpoledních hodinách se dostaneme k městu Ait
Benhaddou, v seznamu světového dědictví UNESCO. Ubytování v Ouarzazate (Warzazát).
3. den: Ouarzazate – Erfoud
Snídaně. Napříč oázou a podél zajímavých zavlažovacích systémů dojedeme k Vašemu hotelu. Po ubytování Vám nabídneme výlet (není v ceně zájezdu) terénním automobilem do
pouště. V nádherném prostředí písečných dun vystoupíme
a přesedneme na velbloudy. Přenocování v Erfoudu.
4. den: Erfoud – Meknes
Snídaně. Čeká nás jízda přes Střední Atlas, přes Azru a nádhernými cedrovými a borovicovými lesy do města Meknes. V
pozdních odpoledních hodinách přijedeme do královského
města Meknes. Kontrastem minulosti a současnosti je právě
město Meknes. Především oblast s ruinami a uličky Medína.
Další místo naší vycházky je vodní nádrž a středověké stáje.
Přenocování v Meknes.

Jeden z našich 4* smluvních hotelů
5. den: Meknes - Rabat - Casabalanca
Snídaně. Den začíná tradičním lidovým uměním - vázáním koberců - světově známých kelimů a berberských koberců. Poslechnete si výklad opravdových odborníků. V poledne nás čeká
Rabat, hlavní město Maroka. Pouze zde máme možnost podívat
se za zdi královského paláce (vstupné si můžete zakoupit předem v Balíčku výletů a požitků). V pozdním odpoledni pojedeme podél atlantického pobřeží do Casablanky. Přenocování
v Casablance.
6. den: Casablanca - Marrákeš
Snídaně. Navštívíme společně město Casablanca. Začneme naše
turné u impozantní mešity Hassana II. (vstupné si můžete zakoupit předem v Balíčku výletů a požitků). Poté procházka městem.
Odpoledne pojedeme atlantickým pobřežím a kamennou pouští
s opunciemi do Marrakéše. Přenocování v Marrákeši.
7. den: Marrákeš (světové dědictví UNESCO)
Snídaně. Pozveme Vás k návštěvě Marrákeše. Uvidíte historické
památky jako palác Bahia, mešita Kutubíja (vstupné si můžete
zakoupit předem v Balíčku výletů a požitků), bránu Bab Agnaou a mnoho dalších. U klenotníků, prodejců lamp, koberců i kožených oděvů Vám velmi rád pomůže k nákupu suvenýrů i Váš
průvodce.
8. den: Návrat domů
(Při objednaném balíčku transportů)
Snídaně. Transfer z hotelu na letiště a odlet zpět.
Poučení: Nákup u lokálních prodejců zboží a služeb během
výletů leží zcela na vlastním uvážení.

Skupina turistů na výletě do pouště

od

místo

11 990 Kč

5990

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Včetně snídaní ve 4* hotelech!

PRO VÁS JIŽ
V CENĚ:

5 V ÝLETŮ!
Možnost odletu z Vídně!
Termíny
Běžná cena
Speciální
zájezdu 2018
za osobu
akční cena!

Meknès

Maroko
Marrákeš

8 dní

Další zájezdy a podrobnější informace
naleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz
nebo nám zavolejte!

30.09. – 07.10.18

15 490 Kč

9 490 Kč

07.10. – 14.10.18

14 990 Kč

8 990 Kč

14.10. – 21.10.18

13 990 Kč

7 990 Kč

21.10. – 28.10.18

12 990 Kč

6 990 Kč

28.10. – 04.11.18

11 990 Kč

5 990 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 7x ubytování ve 4* hotelech v regionu
Casablanca, Ouarzazate, Erfoud, Meknes
a Marrákéš ve dvoulůžkovém pokoji
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
5 výletů V CENĚ!
• Návštěva Ait Benhaddou!
• Návštěva Meknes!
• Návštěva Rabat!
• Návštěva Casabalanca!
• Návštěva Marrákeše!
Váš balíček transportů:
od 7 490 Kč
• Let z Vídně do Marrákeše a zpět
• Transfer letiště ➞ hotelu ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 033

Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy !
…Spolu
poznáme svet!
Po stopách bohů!
^

Zážitkový okružní zájezd
za neuvěřitelnou cenu!
Zarezervujte nyní -

8 dní

6000 Kč sleva!

ŘECKO: OSTROV KRÉTA

HERAKLION • CHANIA • AGIOS NIKOLAOS • RETHYMNON
Chania
Aptera



Středozemní
moře

Agios
Nikolaos

1.den: Let na Krétu
(Při objednaném balíčku transportů)
Let s renomovanou společností do Heraklionu. Po příjezdu na
Vás bude čekat náš průvodce a doprovodí Vás k Vašemu hotelu
snů v oblasti Rethymnon, kde strávíte následující 3 noci.

11 990 Kč

5990

Kč

navíc letenka a transfer (balíček transportů)

Včetně snídaní ve 4* hotelech!

PRO VÁS JIŽ
V CENĚ:

3 V ÝLET Y!
Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!
Termíny
Běžná cena
Speciální
zájezdu 2018
za osobu
akční cena!

Krétské moře

Rethymnon
Heraklion
Kloster
Arkadi
Matala
Gortys Krasi

od

místo

Ulička s tavernami v Rethymnonu
osídlení. Následující 4 noci strávíme v pohodlném 4hvězdičkovém
hotelu v oblasti Heraklionu.

5. den: Benátská pevnost & Historické centrum Heraklionu
Po snídani prozkoumáme historické centrum Heraklionu. Poté se
necháme okouzlit Benátskou pevností (vstup v ceně) a překrás2. den: Klášter Arkadi, římské muzeum, jezero Kournas & nou přístavní promenádou. Poté se vrátíme do historického centra. V úzkých uličkách se dá mnohé objevit. Krétská rukodělba nás
Rethymnon
Po snídani Vás pozveme na výlet ke klášteru Arkadi. Klášter zavede do ateliéru se šperky a kůží. Zde se dozvíme zajímavosti o
sloužil v 17. století jako dějiště krétského boje o svobodu. výrobě a máme šanci získat krásné suvenýry.
Ve městě Eleftherna navštívíme římské muzeum a ponoříme se 6. den: Agios Nikolaos
do minulosti. Dále pojedeme k jezeru Kournas. Naším dalším Snídaně. Dnešní den můžete využít dle libosti nebo se můžete
cílem bude Argiroupolis, kde si prohlédneme zbytky římského účastnit výletu do Agios Nikolaos (fakultativní - obsažen v balíčku
vodovodu. Nakonec pojedeme do starého města v Rethymnu. výletů a požitků). Agiod Nikolaos zcela vládne zátoce Mirabello.
Z přístavu vyzařuje jedinečná romantika.
Úzký vodní kanál spojuje slané jezero Voulismeni s mořem, čímž
vytváří impozantní přírodní kulisu z červených skal a stromů. Ve
3. den: Klášter Agia Triada, Chania & antická Aptera
Snídaně. Den můžete využít den dle Vaší libosti nebo nás městě se nachází muzea, kostely, jachtový přístav a také pěší zóna
můžete doprovodit na poloostrov Akrotiri (fakultativní - ob- s mnoha kavárnami a restauracemi.
sažen v balíčku výletů a požitků). Slavný klášter Agia Triada 7. den: Náhorní plošina Lassithi, Kloster Kera & Bergdorf Krasi
(vstup v ceně) se nachází se svou růžově třpytící se fasádou Snídaně. Dopoledne pojedeme do hor až k náhorní plošině
v olivovém háji. Poté budeme pokračovat do Chanie, nejkrás- Lassithi (fakultativní - obsažen v balíčku výletů a požitků). Uvidíte
nějšího města Kréty. Blouděním mezi úzkými uličkami v okolí klášter Kera (vstup v ceně). Při jízdě přes náhorní plošinu uvidíme
přístavu se dostaneme až k tržnici. Na zpáteční cestě budeme malé typické vesničky a budeme neustále dělat fotozastávky.
mít grandiózní výhled na „Bílé hory“. Výlet završíme prohlídkou
8. den: Návrat domů
vykopávek Aptery (vstup v ceně).
(Při objednaném balíčku transportů)
4. den: Matala, Palác Phaistos & Antický Gortys
Snídaně. Transfer z hotelu na letiště a odlet zpět.
Snídaně. Dnes Vás pozveme k cestě na kouzelný jih Kréty. Zastavíme v Matale, která byla v 60. letech známá jako ráj Hippies. Poučení: Nákup u lokálních prodejců zboží a služeb během
V jeskyních vápenatých hor bydlel mj. Bob Dylan nebo Cat Ste- výletů leží zcela na vlastním uvážení.
vens. Poté navštívíme dílnu pro tkaní koberců a necháme se
okouzlit tradiční ruční prací. Odpoledne se podíváme na PhaisDalší zájezdy a podrobnější informace
tův palác (vstup v ceně). Na ploše 8.400 m2 nám poskytuje fannaleznete zde: www.nikal-zajezdy.cz
tastický výhled. Ke konci výletu na nás bude čekat antický Gornebo nám zavolejte!
tys (vstup v ceně). Prozkoumáme pozůstatky tohoto římského

06.05.- 13.05.

13 990 Kč

7 990 Kč

13.05.- 20.05.

14 490 Kč

8 490 Kč

19.09.- 26.09.

14 990 Kč

8 990 Kč

26.09.- 03.10.

13 990 Kč

7 990 Kč

03.10.- 10.10.

12 990 Kč

6 990 Kč

10.10.- 17.10.

12 490 Kč

6 490 Kč

17.10.- 24.10.

11 990 Kč

5 990 Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 7x ubytování ve 4* hotelech ve dvoulůžkovém
pokoji.
❚ 7x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.
3 výlety V CENĚ!
• Výlet do klášteru Arkadi,
k jezeru Kournas & Rethymnonu
• Výlet do Mataly, Phaistova paláce &
antického Gortys
• Výlet do Heraklionu
Váš balíček transportů:
Let z Vídně od 6 990 Kč • Let z Prahy od 8 990 Kč
• Let z Prahy nebo Vídně do Heraklion a zpět
• Transfer letiště ➞ hotel ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 033

