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Moravčík se vrátil domů
Hokejový obránce z Klatov se v zámoří neprosadil a hraje opět v Plzni
LADISLAV VAINDL
JAN DANĚK
KLATOVY | První pokus prosadit se v
kanadsko-americké NHL klatovskému
rodákovi Michalu Moravčíkovi nevyšel. Vrátil se proto domů a opět nastupuje za plzeňskou Škodovku. „Když jsem
poslední zápasy jen stál na tribuně a díval se shora na hru, měl jsem čas utřídit
si myšlenky,“ říká Michal Moravčík.
Nepřesvědčil. V konkurenci, kterou nikdy v kariéře nezažil, neměl jistý flek
ani na farmě Montrealu. Proto se urostlý bek po několika měsících vrátil do
Česka. „Když jsem se do toho pomalu
začal dostávat, přišlo lehčí zranění. Pak
jsem se rozehrál v nižší soutěži
(ECHL), ale už to nebylo ono. Přišli kluci z NHL, tým se ustálil a já už si nevybojoval místo,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý Moravčík. Nejistotu v quebeckém
Lavalu, za který ve farmářské AHL
zvládl 20 mačů, vyměnil za známé prostředí. To má ale i své nevýhody.
Přepnout musí na evropské kluziště, které je oproti zámoří větší, a také na odlišný styl. „V Americe se hrál takový
bum, bum hokej. Ti kluci z juniorky
měli drajv, ale v některých situacích
byli nerozvážní. K tomu tam byli zkušenější, kteří to zase podrželi. Bylo to
jako na houpačce a plynuly z toho chyby,“ popisuje Moravčík. Ačkoli má 194

NEČEKANÉ OBJEVY

V Klatovech našli studnu,
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ve Vrčeni hroby

RETRO SE VRACÍ

Síťovka nebo skládací kolo
se vrací na výsluní
...str. 4
Klatovský rodák Michal Moravčík hraje opět za Plzeň.
centimetrů, v extralize platil za elegantního bruslaře. V Kanadě do něj trenéři
rvali důraz a tvrdost. „Hlava si řekla, že
do toho půjde, ale někdy to nešlo. Jeden
zápas vypadal dobře, druhý ne. Bylo mi
vyčítáno, že moje výkony jsou nekonzistentní,“ pokrčí rameny. „A když se to
stabilizovalo, bylo pozdě.“
Ne, tohle není odevzdanost. Moravčík přizná, že z konce zámořské anabáze byl hodně naštvaný. „Ale ta příležitost se už nemusela nikdy objevit. Ne-
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měnil bych,“ povídá. Pro vylepšení sezony si vybral vhodnou adresu. Plzeň je
v kalendářním roce 2019 nejlepším
mančaftem extraligy, Moravčík její naděje na úspěch v play off posouvá výš.
A extraligové výkony by jej klidně
jako loni mohly vystřelit na mistrovství
světa, kde rozhodně nebyl bekem do počtu. „To je hrozně daleko. Musím se rozkoukat. Teď jen doufám, že klukům v Plzni pomůžu a nebudu páté kolo u vozu,“
dodává.
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Jennifer Aniston, ale i Nela
Boudová zastavily čas ...str. 8
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Český červený kříž
má letos 100. narozeniny.
Oslavte s námi století organizace,
kterou nejlépe charakterizují její principy:
humanita, nestrannost, nezávislost,
neutralita, dobrovolnost, jednota a světovost.

www.cervenykriz.eu
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Jezuitská kolej v Klatovech
ukrývala středověkou studnu
Rekonstrukce barokního areálu přinesla nečekaný
objev. Zajímavý nález zaznamenali také
archeologové ve Vrčeni.
LADISLAV VAINDL
KLATOVY | Nečekaný objev provází
rekonstrukci refektáře jezuitské koleje
v Klatovech. „ U stěny, k níž se přimyká těleso kom
ína, jsme narazili na starou, zřejmě
středověkou studnu. Je 12,3 metru hluboká a 1,9 metru široká. Její rozměry naznačují, že muselo jít původně o venkovní studnu,“ uvedl klatovský místostarosta Václav Chroust.
Na místě dnešní jezuitské koleje byly
kdysi měšťanské domy, ty v roce 1579
vyhořely. Částečným spáleništěm toto
místo zůstávalo zřejmě ještě v roce
1636, kdy do Klatov přišli jezuité, kteří
si zde koncem 17. století vybudovali
svoji kolej.
„O studni jsme nevěděli, ale zřejmě
si její existence byli vědomi vojáci, kteří tyto prostory užívali do konce roku
1990. Ve studni jsme totiž našli láhve
od piva, evidentně z 20.století,“ doplňuje Chroust.
Kromě studny se díky opravám objevily ještě také zajímavé kamenné barokní ostění dveří, barokní výlevka či niky.
Rekonstrukci jezuitského refektáře
včetně takzvané ambitové chodby a pěti
kluboven a nezbytného technického a
sociálního zázemí připravilo město Klatovy. „Rozpočet projektu přesahuje 31
milionů korun. Na akci přispěl Plzeňský kraj částkou 8 milionů korun,“ informuje místostarosta.
V části areálu, který vybudovali jezuité a později jej využívala armáda včetně
známých klatovských dragounů a husarů, vzniká víceúčelové kulturní a společenské centrum.
INZERCE

Přijmeme řidiče sk.B
na rozvoz po
Plzeňském kraji
vhodné i pro aktivní
důchodce.

Tel.: 605 255 139

„Bude zde možné pořádat koncerty,
přednášky, výstavy, nejrůznější společenské akce včetně například sympozií,
ale též i zasedání zastupitelstva,“ konstatuje Václav Chroust s tím, že termín
předpokládaného dokončení prací je listopad letošního roku.

Ve Vrčeni našli
archeologové dům a hroby
Překvapivý objev hlásí také archeologové, kteří provádí výzkum spojený s plánovanou přístavbou základní školy ve
Vrčeni na jižním Plzeňsku. Nalezli totiž
pozůstatky středověkého domu.
„Našli jsme keramiku, která odpovídá období čtrnáctého století. Může se
jednat o zbytek nějakého středověkého
domu,“ uvedl Jiří Bouda, archeolog z
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích,
které průzkum v okolí kostela svatého
Vavřince provádí.
To, že by na tomto místě mohly být
pozůstatky ze středověku, se nepředpokládalo. „V pozdějších dobách v této lokalitě zřejmě nebyla intenzivní stavební
činnost, nacházela se zde volná plocha,
která zřejmě sloužila jako zahrada. Proto se mohla středověká situace zachovat,“ vysvětluje. Další nálezy pocházejí
z pozdějšího období, pravděpodobně z
časů baroka. „Odkryli jsme zřejmě původní barokní opěrné zdi starého hřbitova,“ prozrazuje archeolog. Skrývka odhalila také jednadvacet hrobů. „Pozůstatky jedinců v antropologické poloze postupně ve spolupráci s kolegy ze
Západočeského muzea v Plzni preparujeme a odborně vyzvedneme. Budou
podrobeny průzkumu,“ dodává. Archeologové nalezli také takzvané izoláty,
tedy kosti ze starších pohřbů, které se v
minulosti objevily při pohřbívání, pokud byl některý ze starších hrobů poškozen. Ty budou uloženy na novém hřbitově.
Několik mrtvých u sebe mělo mince,
křížky a medailonek. „Stáří odhadujeme na dobu barokní, ale přesnou dataci
budeme znát až po zakonzervování,“ doplňuje Jiří Bouda.
Na rozdíl od středověkých reliktů se

Práce na rekonstrukci refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech pokračují. Při opravách se našly i nečekané artefakty.
FOTO | ARCHIV MĚSTA KLATOVY
ty barokní daly předpokládat. „Vzhledem k těsné blízkosti zaniklého hřbitova jsme něco podobného očekávali,“ potvrzuje. Dá se předpokládat, že pohřbení pocházeli přímo z obce. Starý hřbitov
byl zrušen v 18. století v rámci josefínských reforem, kdy postupně zanikala
pohřebiště přímo v obcích a přesouvala
se mimo jejich centra. Nový hřbitov pochází z 19. století.
V současnosti, pokud počasí dovolí,
pokračuje preparace a postupná kresebná a fotografická dokumentace. „Vyhodnocení výsledků výzkumu provedeme až na závěr poté, co budeme mít
zmapovanou kompletní situaci,“ říká archeolog. Odborníci postupně zakonzervují a prozkoumají také mosazné a bron-

zové předměty, které pak skončí v depozitáři blovického muzea. „Zřejmě nejzajímavější bude srovnání křížků a medailonků s těmi, které se našly při archeologickém průzkumu v Blovicích. Na nich
bylo většinou vyobrazení Panny Marie
Klatovské a Panny Marie Svatohorské.
Budeme srovnávat, jestli i obyvatelé Vrčeně chodili na pouti na stejná místa,“
konstatuje Bouda. Projekt přístavby školy, jehož investorem je obec Vrčeň, se
tak zpozdí. „Snažíme se na průzkumu
pracovat, jak to jde. Pokud je ale půda
zmrzlá, hrozí, že by se zničila archeologická situace. V každém případě chceme průzkum co nejrychleji dokončit,
aby stavba mohla co nejdříve pokračovat,“ sděluje Jiří Bouda.

Archeolog Jiří Bouda ukazuje místo nálezů ve Vrčeni.
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Výstava představí sladký život
Muzeum v Plzni ukazuje historii cukrářství. O jeho současnost se stará i studentka Vanessa Kantnerová

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
KLÁRA MRÁZOVÁ
PLZEŇSKÝ KRAJ | Výstava Život je
sladký: Cukráři jedou, perníky vezou je
unikátním projektem národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni a
soukromého sběratele, vyučeného cukráře a nadšeného milovníka cukrářského
řemesla pana Vladimíra Milta. V současné době se jedná o první výstavu věnující se historii cukrářského řemesla v Plzni
a na Plzeňsku.
Podkladem pro její zpracování se staly vzpomínky plzeňských cukrářů a cukrářek, hostů a zákazníků někdejších cukrářských provozů a dalších pamětníků.
„Výstava tak návštěvníkům nabízí pohled na cukrářské řemeslo na Plzeňsku
takříkajíc „zevnitř“, což dokládá rovněž
profesní zaměření jejího autora,“ říká kurátor výstavy Michal Chmelenský.
Díky dlouholeté sběratelské práci a

Výstava v Národopisném muzeu Plzeňska ukazuje historii cukrářství. Jejím
autorem je Vladimír Milt.
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA
znalosti prostředí se Vladimíru Miltovi
podařilo shromáždit v ucelené podobě
cenné doklady nejen z podnikových archivů, ale také z rodinných archivů či pozůstalostí, které doposud nebyly veřejně
prezentovány. Výstava pojednává o his-

torických okolnostech vzniku cukrářství
jako samostatného řemesla, které se postupně vydělilo ze společného cechu perníkářů, kobližníků, koláčníků či mandoletářů. Nemalá pozornost je věnována
právě perníkářům, jejichž řemeslo do po-

čátku 20. století téměř zaniklo a jejichž
produkty byly postupně vytlačeny z trhu
výrobky cukrářskými. Pestrá a bohatá
ikonografie perníkářských forem je na
výstavě přiblížena prostřednictvím vybraných předmětů ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska.
Důkazem toho, že samotné cukrářství
v regionu není zdaleka jen historií, je i
úspěch, který zaznamenala studentka klatovské střední zemědělské a potravinářské školy Vanessa Kantnerová.
Ta totiž zvítězila na soutěži Gastro Junior, která se konala v Brně. „Nejdřív
jsem musela trénovat šest výrobků, to
bylo dost náročné. První týdny jsem řešila hlavně to, abych se vešla do časového
limitu pětačtyřiceti minut,“ uvedla studentka.
Těsně před začátkem akce však porotci výběr zúžili. „Mohla jsem se soustředit jenom na jednu věc a zdokonalovat
ji,“ dodala.
Ovocný dortík z lehkého smetanového krému doplněný vanilkovou šlehačkou a brusinkovým trojhránkem přichystala před soutěží asi dvacetkrát.
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Jste připraveni
na novou práci?
Do hypermarketu Tesco Klatovy hledáme
nové kolegy do pracovního poměru i na
brigádu.

Pekař

• mzda po 3 měsících až 23 400 Kč

Pracovník/ce obchodního provozu

• mzda po 3 měsících až 21 100 Kč
• pro pracovní poměry nabízíme mnoho benefitů,
např. 10% slevu na nákupy v síti obchodů Tesco,
stravenky v hodnotě 80 Kč, zvýhodněnou Multisport
kartu, placené dny volna navíc za odpracované roky
a věrnostní odměnu

Brigáda

• odměna 113 Kč/hod.

Více na tesco-stores.jobs.cz.
+420 602 419 319
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Česká republika

Ze síťovky je hit. České
retro funguje i v cizině
Mohly dávno zapadnout v historii nebo definitivně
skončit na půdách a ve sklepích našich prarodičů.
Přesto se síťovka, bicykl „skládačka“ nebo
vzpomínky na dětství vyvolávající nůž rybička nejen
udržely, ale slaví dokonce nové úspěchy. Ze síťovky
se stal módní doplněk, vyrábí se jich stovky tisíc.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ještě v 80. letech měla doma alespoň
jednu snad každá rodina. Po revoluci se
však jakoby vytratily. Tradiční české síťovky nahradila záplava igelitových tašek,
od kterých se dnes naopak hromadně
upouští. Výsledek? Zlaté časy pro téměř
zapomenutou síťovou tašku, která je mimochodem ryze českým vynálezem.
Ve 20. letech minulého století začal
jako první vyrábět síťové tašky z umělé hedvábné příze český podnikatel Vavřín Krčil. Jeho prvorepubliková síťovka se díky
nízké ceně, skladnosti
a praktičnosti stala hitem
a v českých domácnostech se usadila na dlouhá desetiletí. Krčil si
ale svůj nápad nenechal patentovat,
a tak se síťové
tašky začaly

postupně vyrábět v dalších evropských zemích, až postupně takřka zaplavily svět.
Před časem se rozhodla Krčilův vynález
oprášit pro moderní dobu podnikatelka Karolína Pechová (na snímku). Myšlenka na
návrat síťovky v ní začala klíčit po příhodě,
kdy ji její babička vyslala na nákup s igelitovou taškou. „Vzpomínám si, že jsem jí
řekla, jestli nemá něco jiného, protože s igelitkou se mi jít nechtělo. A tak babička začala vytahovat ze skříně různé staré síťovky.
Jednu jí přivezl z Bulharska kdysi její ctitel, jinou si zase pro změnu uháčkovala
sama, měla jich zkrátka mnoho a mě to
nadchlo! Řekla jsem si, proč tady tyhle
skvělé tašky nikdo nedělá?“ vzpomíná.

Síťovka i z bambusu
Začala tedy s pátráním po současných síťovkách. S tím, co na trhu
objevila, nebyla úplně spokojená a napadlo ji, že kdyby si
trochu pohrála
s materiály
a barvami, moh-

la by síťovka posloužit i jako originální
designový doplněk. Začala proto postupně spolupracovat se švadlenami, šičkami
a chráněnými dílnami. Dnes – po sedmi letech, se může pochlubit solidními ekonomickými čísly svého „retro byznysu“, který stále roste. V ulicích dnes můžete potkávat síťovky z polyesteru, směsi bavlny
a spandexu a nově také z bambusového
vlákna. Stojí zhruba mezi jednou a dvěma
stovkami. Jen za minulý rok vyrobila firma Karolíny Pechové na sto tisíc síťovek
různých druhů a barev.
Přitom ještě o rok dříve bylo toto číslo
poloviční. Popularitě síťovek nahrává dobré načasování. V době, kdy i velké obchodní řetězce upouštějí od používání klasických igelitových tašek ve snaze snižovat
produkci plastů, slaví zkrátka podobné nápady úspěch. Lidé, kteří po letech znovu
propadli kouzlu české síťovky, tedy zdaleka netvoří jen úzkou skupinu milovníků
retra. Své obdivovatele našly i v Austrálii,
Španělsku či v Itálii.

„Skládačka“ se vrací
Comeback v Česku v posledních letech zaznamenávají také skládací kola. Ta byla
obrovským hitem především v 70. letech,

vého téměř nikdo neměl a horská kola přišla ze Západu jako trend. Řekl bych ale,
že tohle smýšlení zejména v posledních letech ustupuje ve prospěch praktičnosti,“
vysvětluje, proč opět roste obliba skládacích kol, Jan Toušek ze společnosti Cyklospeciality.
Stále více lidí jezdí na kole do práce
a díky skládačce jednoduše nemusí řešit
logistiku. Se skladným kolem mohou
v případě potřeby kdykoli nastoupit do
tramvaje, nebo jej složit do auta. Skládačky zkrátka slaví návrat, ačkoli od těch původních českých se současné zahraniční
stroje značně liší. Rozdíl je především v jejich hmotnosti, ale také ceně. „Jedny z nejlevnějších skládaček, které nabízíme, se
pohybují kolem 12 tisíc korun,“ dodává
Toušek s tím, že nejprodávanější skládací
kola u nás reprezentuje anglická legendární značka Brompton. Zde se bavíme o investici kolem 30 tisíc korun.

Rybička do každé kapsy

FOTO | www.hoda601.rajce.idnes.cz

kdy si Češi nadšeně kupovali stroje z dnes
již neexistujícího chebského závodu
ESKA. A to navzdory skutečnosti, že jízda na těchto kolech nebyla zrovna komfortní. Ostatně jedna tehdejší rýmovačka
trefně říkala: „Chceš-li poznat makačku,
kup si ESKU skládačku!“ Popularita skládaček však postupně klesala a zvláště po
revoluci se obrovským trendem stala kola
horská. Ač název dával celkem jasný návod, pro jaký terén jsou tyto stroje určené,
na horských kolech se zkrátka začalo jezdit doslova všude. „Ve spoustě lidí zůstává nadále názor, že nejlepší kolo má být
horské, protože po 90. roce tady něco tako-

Trojici nesmrtelných věcí, které nechyběly v téměř žádné domácnosti v éře socialismu, by mohla uzavřít česká klasika, kterou má většina z nás dodnes spojenou
s dětstvím. Vyrábí se už přes sto let a pravděpodobně z trhu jen tak nezmizí. Řeč je
o české rybičce – skládacím noži, který se
dodnes v Česku vyrábí v desítkách tisících kusech ročně a dováží
se do různých koutů světa.
Rybička se prodává v USA,
Rusku, ale i v Austrálii, kde se
z ní stal vděčný pomocník rybářů. Nejznámější
nůž Československa se dnes
dá pořídit za 82 korun.
K dostání jsou ale také luxusnější verze. Například nožík se střenkou z masivního puncovaného stříbra a čepelí z damaškové oceli vyjde zhruba na 12500 korun.

Ledvinka? Ze symbolu nevkusu módní trumf
V 80. a na začátku 90. let byla ledvinka nejen praktickou věcí denní potřeby, ale
především módní záležitostí. Nicméně ještě donedávna patřily ledvinky minulosti
coby ukázka nevkusu a vzpomínka na dobu veksláků a plísňových džínů. Nic z toho
ale už dnes neplatí. Z ledvinek se opět stal trend, pod který se podepisují svými
výrobky i ty nejluxusnější značky. Cena? Od Gucciho stojí okolo 20 tisíc korun.
Hromadu „PETek“ nahradí starý dobrý sifon
Podobně přežitá by v době balených vod mohla být také stará dobrá sifonová
láhev. Ovšem i tento výrobek v inovované podobě zažívá v posledních letech
restart. A i v tomto případě mu hraje do karet sílící trend zaměřený na ekologii.

Betaglukany jsou
hnacími motory
imunitních buněk

INZERCE

Kdo by nechtěl udržet si normální
hladinu cukru a cholesterolu v krvi,
ideální hmotnost a pořádně podpořit
svoji imunitu... Ale je toho možné
dosáhnout přírodní cestou? Na to,
jaké plodiny prospěšné pro naše
zdraví produkuje společnost Meclovská
zemědělská, a. s., jsme se zeptali
jejího ředitele Ing. Jaroslava Hány.
Můžete nám na úvod vysvětlit,
co to vlastně jsou betaglukany?
Betaglukan je přírodní polysacharid. Důležité
ale je především to, jak v našem těle působí.
Tato látka je často zmiňována v souvislosti
s podporou imunity a dokonce prevencí rakoviny.
Jak se v odborné lékařské veřejnosti ví, napomáhá
vzdorovat infekčním chorobám a čelit negativním
vlivům vysokého cholesterolu. Glukany přispívají
k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.
I když jsou aktivní účinky betaglukanu známy
již delší dobu, do popředí zájmu se dostaly
až v posledních letech.

Pěstování konopí pro lékařské
účely je stále spornou otázkou.
Jaký je Váš názor a přístup
k této problematice?
V roce 2016 se naše společnost stala detašovaným
pracovištěm ČZU v Praze pro výzkum konopí pro
léčebné účely. Jsem přesvědčen, že v pěstování
a využití konopí se může Česká republika dostat
na světovou špičku jako Kanada, a každopádně to
může být pro naši zemi výhodné exportní odvětví.

Opakovaně jsem jednal s renomovaným prof. Lumírem Ondřejem Hanušem, specialistou světového
významu na pěstování a využití konopí v humánní
Betaglukany jsou tedy očividně medicíně, který konopí zkoumal v USA a v Izraeli.
Abych pravdu řekl, nechápu, proč o to není zájem.
téměř zázračnou substancí.
Konopí se sem dováží za cenu 300 Kč za 1 gram,
V čem jsou vlastně obsaženy?
a přitom my ho produkujeme mnohonásobně levněji.
Jsou obsaženy v ječmenu či ovsu. V rámci
Do dnešních dnů bohužel zatím nedošlo k žádnému
inovativních aktivit se naše společnost rozhodla
posunu, který by mohl zpřístupnit léčbu konopím
v roce 2017 začít pěstovat ječmen jarní nahý,
širšímu okruhu pacientů v ČR. Mimo jiné, výše
konkrétně odrůdu CESAR – ta totiž obsahuje asi
smluvních pokut směrovaných na dodavatele je
6% betaglukanů.
podle mě neetická a případné zájemce silně
Některé výzkumy ukazují, že pravidelný příjem
odrazující. Nevím, zda tato situace nakonec není
tří gramů rozpustné vlákniny denně (hlavně ovesné
úmyslem. Naše ﬁrma by byla potěšena větší
a ječné) může vést ke snížení vzniku kardiovaskupodporou široké veřejnosti - myšleno laické
lárních onemocnění až o 25-36%. Glukany vážou
i odborné – při tlaku na změnu legislativy.
velké množství vody a v žaludku vytvoří objemnou
viskózní gelovitou hmotu, která prochází tenkým
střevem téměř nezměněná a je zcela nebo částečně
rozkládána až mikrobiotou tlustého střeva.
Zrychlením nástupu pocitu sytosti a jeho prodloužením je možné předejít přejídání se a zabránit tak
rozvoji nadváhy a obezity.

Produkujete také další plodiny,
které podporují zdraví?
Ano. Další nestandardní plodinou, na kterou jsme
se zaměřili, je ostropestřec mariánský. Semena
této rostliny mají prokazatelně blahodárné účinky
na játra. Naše produkce míří do Francie, kde se
tato rostlina předepisuje také na zlepšení funkce
žlučníku nebo proti žlučovým kamenům.
V neposlední řadě působí také proti depresím.
A abych neopomněl živočišnou výrobu – v automatech koupíte naše mléko, které má zvýšený
obsah velmi prospěšných a tolik opěvovaných
omega3 mastných kyselin.

Jaké máte další
plány do budoucna?
V posední době jsme se vrhli na pěstování
kotvičníku zemního. Ten je označován za „viagru
3. tisíciletí“. Nejen, že zvyšuje produkci estrogenu
u žen a testosteronu u mužů, ale také snižuje
cholesterol o 15-30%. Nepůsobí pozitivně na
reprodukci jen u lidí, ale ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích momentálně

zkoumáme také jeho využití v chovu zvířat. Kromě
již zmíněného kotvičníku bychom chtěli začít pěstovat maralí kořen, který má protirakovinné účinky.

O společnosti
Meclovská zemědělská, a. s. sídlí nedaleko
Horšovského Týna v okrese Domažlice
a zabývá se zemědělskou činností
v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby.
Společnost vznikla v roce 1996 na
základě transformace ZD Meclov. Se svojí
obhospodařovanou výměrou je firma
jedním z největších zemědělských podniků
v Plzeňském kraji. Společnost zviditelnily
především chovatelské úspěchy v oblasti
chovu holštýnského skotu. Mimo jiné
také poskytuje služby v oblasti nákladní
motorové dopravy a provozuje čerpací
stanici LPG. Od května 2012 provozuje rovněž vlastní bioplynovou stanici,
umístěnou v areálu společnosti v Meclově.
V rámci své zemědělské činnosti společnost
trvale investuje do nových technologií
a staveb, nebrání se ale ani investicím
nad rámec zemědělství. O tom svědčí fakt,
že má již delší dobu zpracovaný projekt
na výstavbu wellnesscentra využívající
odpadní teplo z bioplynové stanice. Jde
však o nákladnou investici, pro tento záměr
bude potřeba další investiční partner.

Čím nám Betaglukany pomáhají
z Přispívají k udržení normální hladiny
cholesterolu v krvi, a tím snižují pravděpodobnost srdečních onemocnění
z Jejich konzumace přispívá k omezení
nárůstu hladiny cukru v krvi
z Pomáhají také jako doplňková léčba
při léčbě rakoviny
z Podporují imunitní systém
z Napomáhají léčbě žaludečních vředů
z Podporují krvetvorbu
z Pomáhají při nachlazení, alergiích či stresu
z Snižují únavu organismu
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Zábava je drahá, ale televize

Patří mezi legendy České televize i televize Nova,
která právě slaví čtvrt století existence. Režisér Jiří
Adamec si ale jednu profesní premiéru dopřál až na
prahu sedmdesátky. Podle scénáře herce Jaromíra
Hanzlíka natočil svůj první celovečerní film určený
pro kina. „Jiné náměty se mi hrubě nelíbily, ale do
tohohle jsem investoval rodinné úspory,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V televizi viděl budoucnost už v jejích počátcích. Narozdíl od mnohých
svých kamrádů se jí Jiří Adamec „neštítil“
ani za režisérských studií, kdy každý snil
o velké kariéře. „Sice jsme se ujišťovali, že
jako režiséři natrhneme pozadí Fellinimu,
ale já už byl tenkrát rozhodnutý, že chci
pracovat pro televizi. Viděl jsem v ní příležitost pro značné množství režisérské práce,“ vzpomíná. Nyní si ale Adamec konečně vyzkoušel i režii celovečerního filmu určeného pro velká plátna kin.
Léto s gentlemanem je váš první celovečerní film. Proč jste s debutem tak
dlouho otálel?
Celý život jsem pracoval jako televizní režisér, párkrát jsem udělal i nějaké divadelní představení, ale k filmu jsem se prostě
nedostal. Dostal bych se býval, kdybych
byl ochoten realizovat scénáře, které mi
přicházely pod ruku a které se mi, bohužel, hrubě nelíbily. A tak jsem raději zůstal pouhým televizním režisérem.
Říkáte „pouhý“ televizní režisér. Myslíte, že práce pro televizi se obecně
vnímá jako něco méně?
Už když jsem studoval filmovou a televizní režii na FAMU, tak zahazovat se s prací
pro televizi se rovnalo póvlu. Všichni
jsme jako studenti sedávali v kavárně Slavia a jeden druhého jsme ujišťovali, jak
jako režiséři natrhneme pozadí Fellinimu,
Bergmanovi a dalším světovým režisérským hvězdám. Minimálně tenkrát to
bylo tak, že Mekka režiséra byla nikoliv televize, ale pouze a jedině film. Tak to skutečně bylo, jelikož televize byla onoho
času v plenkách a víc divadlo než film. Nebyla to práce hodná kvalifikovaného režiséra vystudovaného na FAMU. Už ten-

krát jsem byl rozhodnutý, že chci pracovat v televizi, protože jsem v ní viděl budoucnost a velkou příležitost pro značné
množství režisérské práce. A jak známo,
kvalita se rodí z kvantity. Když natočíte jeden film, obvykle to nebývá úplně to nejlepší, co jste schopni v životě stvořit. Ale
když jich natočíte deset, tak se vám možná může i jeden hodně povést.
Když už jsme u vašich televizních začátků, tak bychom se mohli zastavit
u jednoho legendárního pořadu, na
kterém jste se režijně také podílel,
a tím je Možná přijde i kouzelník. To
byl příklad úspěšného formátu televizní zábavy, který se držel v popředí ještě v 90. letech. Dnes už u diváků ale
vůbec neboduje. Čím to podle vás je?
Televizní zábava, kterou jsme prezentovali
my, ať už se to jmenovalo Kouzelník, Dva
z jednoho města nebo v pozdějších televizních časech třeba Zlatá mříž a cokoli dalšího, je poměrně nákladná. Něco jiného je
udělat drama o dvou hercích a něco jiného
je udělat show, ve které vystupuje dvacetičlenný taneční soubor, kapela a tak dále
a tak dále, prostě desítky účinkujících.
Problém je zkrátka v tom, že zábava je
drahá. Televize současnosti, až na
málo výjimek, začaly směřovat
k tomu, aby si koupily diváka pokud
možno za co nejméně peněz. S nově
vzniklými komerčními televizemi to
bylo ze začátku trochu jiné, protože
ty se musely na trhu etablovat a konkurovat penězi od daňových poplatníků dostatečně zásobené televizi veřejnoprávní nebylo vůbec snadné. Ale
postupem času i jim došlo, že ideální
je vydělávat a nikoliv utrácet. A tak se
stalo, že zejména z komerčních televizí
nákladné typy pořadů začaly mizet…
zase až na vzácné, nečetné výjimky.

Ekonomické důvody jsou jasný a zásadní
hybatel celého televizního směru. Zkrátka
o peníze jde až na prvním místě. Vždy
a všude.

Co vlastně vy sám dnes s chutí sledujete v televizi?
Anglickou fotbalovou ligu.
Prosím?
Víte, proč to mám rád?
To mě opravdu zajímá.
Líbí se mi, když lidé dělají svoji práci na
sto a více procent. A když se díváte na pro-

fesionální fotbal, ať už je anglický, německý nebo španělský, tak vidíte dvaadvacet
dělníků na trávníku, kteří opravdu odvádějí stoprocentní práci. To obdivuji. Naučil
mě to můj táta…

Vraťme se ještě k Létu s gentlemanem. Nad scénářem Jaromíra Hanzlíka
jste prý zprvu zrovna nejásal. Co vás
nakonec přesvědčilo do projektu jít?
To bylo trochu jinak. Když mi Jaromír
Hanzlík po naší srážce tělo na tělo na Václavském náměstí řekl: „Napsal jsem scénář k celovečernímu filmu a chtěl bych,
abys to točil,“ nejásal jsem. Ale důvod byl
ten, že mě to prostě udivilo. To je podstata
věci – překvapilo mě, že herecká hvězda
Jaromír Hanzlík vytvořil filmový scénář.
Nejen, že mě to, jak říkám, překvapilo, ale
pravda je, že jsem zároveň pochyboval
o jeho možné kvalitě. Hned jsem, trošku
ironicky, projevil přání, že bych si „to“
rád přečetl. Řekl jsem to se značným nadhledem, přezíravě a nedůvěřivě, možná až
s despektem. Když jsem dorazil domů, už
jsem ve svém mailu scénář měl. Jakmile
jsem si ho dočetl, těšil jsem se, až budu
moci Jaromíru Hanzlíkovi sdělit, jak moc
se mi jeho výtvor líbí.

Takže podle vás je ta hlavní příčina ekonomická, nikoli například
změna vkusu publika?

Jiří Adamec

Narodil se 9. března 1948 ve Dvoře Králové nad Labem.
Vystudoval DAMU a hned po ní FAMU, již při studiích na této škole spolupracoval
s Československou televizí.
■ Režíroval úspěšné seriály jako Sanitka, Pojišťovna štěstí, Cesty domů, Dlouhá míle a
řadu dalších. Na svém kontě má nespočet televizních zábavných pořadů jako Zlatíčka,
silvestrovské show, XXL, Dobroty, předávání cen Český slavík, Thálie, Miss tisíciletí atd.
■ V 70. letech si párkrát sám vyzkoušel i pozici na opačné straně kamery, jako herec se
objevil ve snímcích Past na kachnu, Sokolovo, Dny zrady a v několika dalších.

■

■
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chtějí diváky koupit levně
Jak se dá režírovat herec v hlavní roli,
který je zároveň autorem scénáře
a ještě do projektu spolu s vámi vložil
své vlastní peníze, takže je navíc i spoluproducentem?
Jedním slovem – těžko! To víte, že to není
snadné. Když si obsadíte herce, který tu
věc nezná a dostane teprve od vás do ruky
scénář, je to věc úplně jiná, než když je to
autor celé myšlenky a scénář vám do ruky
dává on! (smích) Když se Jaromír Hanzlík, který je navíc člověk velmi důsledný
a to, co nevymyslí sám, automaticky považuje za nedokonalé, dá dohromady s režisérem, jenž má hodně podobný charakter
i přístup k práci, občas to o sebe křísne.
Zvláště pak, když jsme se oba, aniž bychom o to původně stáli, ocitli v roli producentů, kteří do projektu museli přinést peníze z vlastních domácích úspor. Samozřejmě se občas na place stalo, že jsme jistou věc viděli každý trochu jinak, ale nakonec jsme se domluvili.
Říkáte, že producenty jste se stali
oba nechtěně. To nikdo nechtěl investovat do filmu, který je spojený
se jmény Adamec a Hanzlík?

dva peníze seženeme, to nebude problém.
Jenomže oba dva, já i Jaromír, jsme věděli, že čas pracuje proti nám. Když se nám
podíváte do občanky, uvidíte tam číslo sedmdesát, což není zrovna dorostenecký
věk. Já jsem na tom byl možná o něco
lépe než Jaromír, protože on chtěl být nejen scenáristou, ale i představitelem hlavní role – muže, který zajímá ženy. A vzhledem k tomu, že jde o romantický milostný
příběh, stále pochyboval, zda mu zrcadlo
neříká: Hanzlíku, stačí! Oba dva jsme věděli, že za rok to rozhodně nebude lepší.

Jaromír Hanzlík s Jiřím Adamcem
při natáčení Léta s gentlemanem.
FOTO | MICHAL RŮŽIŽKA, MAFRA

Ubírali jsme se cestou, která v českém filmu není úplně obvyklá. V prosinci jsme
se potkali, v lednu jsme našli základního
investora a v létě jsme chtěli točit. To je
v českých podmínkách něco, co by se
dalo nazvat záměrem zběsilým. Všichni
producenti, které jsme potkávali cestou,
nám říkali: Odložte to o rok, my na vás

Ale byly by na to peníze…
To ano, ale možná už by hlavní postavu
musel hrát jiný herec. Těsně před nezbytným termínem zahájení natáčení
jsme zdaleka neměli pohromadě finance, které byly zapotřebí jako úplně minimalistický základ filmu. Existovaly dvě
cesty – celé to zastavit, nebo okamžitě
peníze někde najít. A tak jsme se sebe
navzájem zeptali, jestli by nebylo možné rozbít vlastní domácí prasátka, aby
každý dodal chybějící půlku.
To muselo být doma radosti!

Jaromír tvrdí, že do dnešního dne to
doma nevědí. (smích) Já jsem přišel za
svou ženou a řekl jsem jí: Jani, máme
problém s penězi. Potřebujeme do toho
s Jaromírem vrazit ještě tolik a tolik milionů korun nebo to odpískáme a zkusíme to za rok. Mohla říct, že je to moc
velký risk, že ty peníze v bance jsou
naše rodinná jistota. Místo toho ale řekla, ať točíme. Tahle situace se odehrála
ve čtvrtek a na pondělí jsme měli celá rodina koupené letenky na prázdniny do
našeho domečku v Miami. Takže moje
letenka skončila v kanále, rodina odletěla, já vybral z konta peníze, které jsme
měli jako železnou rezervu, Jaromír
jakbysmet a začalo se točit.
Už jste své rodině nějak vynahradil,
že prázdniny trávila bez vás?
Ještě nikoli. Ale vzhledem k tomu, že
14. února jde film do kin a 16. února nasedneme společně do auta a pojedeme
lyžovat do Alp, kde s nimi budu týden
od rána do večera sdílet čas, možná jim
to tím trošku vynahradím. A v létě bych
s nimi chtěl trávit celé prázdniny tamtéž, kam se mi nepodařilo odletět vloni.

INZERCE

REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách

KC

A

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 4.760 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt.

E

POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD
4 dny / 3 noci od 3.130 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž,
bazén se saunou a 30% sleva na další wellness procedury.

BĚŽKO AKTIV
3 dny / 2 noci, od 2.250 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, masáž a bazén se saunou, mapa běžkařských tratí.

RODINNÝ JIZERSKÝ ZÁŽITEK
4 dny / 3 noci, od 2.850 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, 2 wellness procedury pro dospělého,
dítě do 12ti let má ubytování zdarma.


Libverda

Praha
Ostrava

Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.

SPECIÁLNÍ AKCE – JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU

Klientům, kteří mají od zdravotní pojišťovny návrh na Komplexní lázeňskou péči nebo na
Příspěvkovou lázeňskou péči nabízíme jednolůžkový pokoj bez příplatku a to v termínu realizace pobytu do 28. 2. 2019. Neváhejte a rezervujte si svůj lázeňský pobyt v Lázních Libverda
v Jizerských horách.

Brno

S
R
L
Spa Resort
Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ
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Krásky. Víte, kolik jim je?
Vypadají na třicet, ale zpravidla už slavily padesátku. Co je za jejich krásou? Možná rady výživového
specialisty a zdravý životní styl, rodová dispozice s báječnými geny, někdy i šikovný plastický chirurg.
Co na jejich vizáž říká expert z filmové branže Adam Dvořák?
Text: VERONIKA STREJCOVÁ Foto: REUTERS, AP, LENKA HATAŠOVÁ

Ač se tomu těžko věří, nestárnoucí Jennifer Anistonová,
mírně ztřeštěná Rachel z kultovního seriálu Přátelé, slaví 11. února padesátiny. I v Česku najdete filmové krásky, jimž by padesátku málokdo hádal. „V Hollywoodu má
kult ženy ve spojení s úpravami, o které se stará plastická
chirurgie, podstatně větší tradici než tady u nás. Navíc

musíme brát v potaz, že když točíme filmy pro nás, tak tvář
vylepšená příliš mnoha plastickými operacemi zde zkrátka nepůsobí uvěřitelně. Zároveň si ale budu hned trochu protiřečit,
protože záleží na tom, jak jsou ty úpravy udělané. Nejlepší trik
je totiž ten, který nepoznáte,“ říká zkušený producent a střihač
Adam Dvořák.

Kateřina
Brožová

Nicole Kidmanová

Yvetta Blanarovičová

ANISTONOVÁ
A KIDMANOVÁ
„Dovedu si představit,
že Jennifer Anistonová může stále točit
romantické komedie,
a nemusí v nich rozhodně
být v roli babiček, i když
věk na to má,“ vysvětluje
Dvořák. Uvěřitelná v rolích
výrazně mladších žen je
podle něj také 52letá Nicol
Kidmanová. „Rozhodně
patří k herečkám, které
jsou v takových rolích stále
autentické. Oproti tomu,
když jsem nedávno viděl
v seriálu Rozvod Sarah Jessicu Parkerovou vedle výrazně mladšího hereckého
partnera, uvědomil jsem
si, že ne u každé herečky
tenhle princip funguje,“
dodává.
Jennifer Anistonová

Vilma Cibulková

Veronika
Žilková

Nela Boudová

CIBULKOVÁ, BROŽOVÁ A BOUDOVÁ
Mezi české herečky, kterým padesátka na atraktivitě před kamerou nijak neubrala, podle něj patří
Vilma Cibulková (55 let). „V pohádkách ji najdete jako hodnou tetu, čarodějnici i babičku, ale je
velice výrazná a šmrncovní i ve filmech ze současnosti. Stejně tak jako Veronika Žilková, které už
je 57 let. Hodně o sebe pečuje Kateřina Brožová (51 let). Typově je ale podle mě hůře zasaditelná
do dramatických filmů,“ říká Dvořák s tím, že mezi dámy, které padesátkou spíše překvapují a jimž
tvůrci mohou přisoudit i role s odvážnějšími scénami, jsou také Yvetta Blanarovičová (55 let), a především pak Nela Boudová (51 let). Oběma by jejich figuru mohly závidět i dámy mladších ročníků.

TĚLO JAKO SOUČÁST PRÁCE
„Mezi námi a Hollywoodem v tomhle směru samozřejmě rozdíl je, ale nevnímám ho jako vyloženě
propastný. Otázka je, jak budou vypadat dnešní třicátnice, až jim bude padesát. Nerad bych, aby to
vyznělo nějak pejorativně, ale věřím, že už si uvědomí, že jejich tělo a vizáž jsou také součást jejich
práce. To je věc, která se zde za doby komunistické éry nepěstovala a jsme stále relativně na začátku,“ uzavírá producent Adam Dvořák.

PROŽIJTE POHODOVOU ZIMU Královské

INZERCE

DÍKY
PRODUKTŮM
Z LÉKÁREN

Dejte

STOP

Za vás s příchodem chladného zimního
Zase
po
počasí přepadla rýma? Trápí vás obavy
zd
dlouhodobého užívání běžných nosních
sp
sprejů a mořské vody vám nezabírají? Pak
na nic nečekejte, vsaďte na sílu léčivých
ro
rostlin a zastavte rýmu hned teď!
Vyzkoušejte účinný RymaSTOP® Dr. Weiss,
Vy
vyráběný podle původní švýcarské revy
ceptury, obsahující unikátní kombinaci
ce
10 standardizovaných bylinných extraktů

rýmě!

řešení
hemoroidů

Hemoroidy trápí lidstvo již
po tisíciletí. Příčinou jejich vzniku
je zejména nedostatek pohybu,
sedavé zaměstnání, nadváha,
těhotenství nebo stres. Postihují
až tři ze čtyř lidí.

Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel na hemoroidy
v kategorii zdravotnických prostředků – Hemostop® Gel Max z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky
kombinaci dubové kůry, boswellie,
Aloe vera a dalších devíti bylin působí
Hemostop® již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku). Díky
Aloe vera má Hemostop® zklidňující účinek při podráždění a svědění
v oblasti konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky. Je vhodný také pro těhotné
a kojící ženy.
Dejte vale hemoroidům!

HERBALMEDIC TM, extrakt z boswellie
a kyselinu hyaluronovou. Tento zdravotnický prostředek poskytuje okamžitou úlevu
od ucpaného nosu, šetrně čistí, regeneruje
a zvlhčuje nosní sliznici. Díky obsahu přírodních účinných látek je možnost přípravek
využívat dlouhodobě a bez obav z vedlejších nežádoucích účinků. Veškeré přírodní
látky jsou navíc v bezpečných koncentracích, a proto nepředstavují riziko alergické
reakce!

STOP vypadávání vlasů!

Díky spojené síle konopí a kofeinu
Příčiny vypadávání vlasů mohou být různé: špatná péče o pokožku hlavy a vlasy,
dědičnost, časté nošení čepic nebo také stres. Pokud vás trápí vypadávání nebo
chcete předcházet postu
postupnému řídnutí vlasů, je vhodné o vlasy začít pečovat
kvalitním př
přípravkem.

Vyzkoušejte NOVÝ Capillus
p
šampon s kofeinem s unikátním složením.
vyvinut
účinné ošetřování pokožB l vyvin
Byl
nut speciálně pro šetrné mytí vlasů a úč
hlavy
padáním vlasů. Šampon obky hlav
vy při problémech s nadměrným padán
stimulují prokrvení pokožsahuje vysoký podíl kofeinu a zázvor, jež stim
kopřivu
ky. Dálee konopnýý oolej
lej a kopř
p iv
ivu pro zlepšení vvýživy vlasové pokožky.
Při
dlouhodobém
Př
ři dlouho
h dobém používání Capillus
šamponu
šamp
ša
m onu s kofeinem dochází
omezení nadměrného vypak om
omeze
dávání
dá
ává
ván vlasů, zlepšuje se jejijjich
ch vzhled i celková kondice.
di
d
ic Capillus šampony
z řřady Cannaderm jsou
k dostání v lékárnách
výživách.
a zzdravých
d

JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ
STIMULACE IMUNITY1
Potřebujete v tomto chladném zimním počasí nutně
posílit svou oslabenou imunitu?
Vyzkoušejte doplněk stravy Imunit® 5PreveMax. Obsahuje
1
vitamin C, B6 a selen pro přirozenou funkci imunitního systému. Jeho složení je obohaceno o kyselinu listovou, která pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Navíc se v přípravku rovněž
nachází nukleotidy, získané ze sladkovodní řasy chlorelly, a beta-glukany z hlívy ústřičné.
Výborn
Výborné cucavé tablety s jahodovou příchutí díky své nové
chut
formě působí přímo
form
na ssliznici v dutině
ústní, a tím zajišťují
ústn
rychlé působení
ryc
přítomných látek
přít
již po 5 minutách od užití!
tác
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„Nová řeč“ jak z Havlovy hry
Politikům zpravidla nebývá rozumět, hovoří totiž
tak, aby nic neřekli. Často užívají dlouhá souvětí se
spoustou cizích slov. Mnohdy by potřebovali
překladatele. Jiní zase vymýšlejí nová slova i jejich
spojení. Poznejte ptydepe a newspeak politiků.
ČR | Odklonit, navnímat, sklopit zákon
nebo dokonce zabrušovat. Současnému
vyjadřování politiků by se asi divil i někdejší prezident a proslulý autor absurdních dramat Václav Havel. Ve své divadelní hře Vyrozumění sám zparodoval
zavádění umělého jazyka ptydepe do
velkého úřadu. Slůvkem ptydepe tak
dnes označujeme jakoukoliv lidem nesrozumitelnou „odbornou“ hantýrku,
stejně tak jako slovem newspeak, které
pochází z románu 1984 britského spisovatele George Orwella.

„

Inventarizuji
obligatorní
a fakultativní transfery
z centrálních fondů
do rozpočtů krajů,“
sděloval exministr
financí Miroslav Kalousek.
Jenže nejde o výmysl a utopii, je to
krutá realita. Stačí si připomenout pár
let stará slova exministra financí Miroslava Kalouska k vyplácení zdravotních
poplatků krajům: „Inventarizuji obligatorní a fakultativní transfery z centrálních fondů do rozpočtů krajů.“

Zákaz prodeje alkoholu
O maličko lépe by asi dopadl někdejší
ministr zdravotnictví Leoš Heger. Když
před necelými sedmi roky vypukla metanolová aféra, při níž jedovatá kořalka
zabíjela lidi, vyhlásil zákaz prodeje al-

koholu. „Provozovatelům potravinářských
podniků včetně osob
provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji,
prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního
lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření,“ praví Leoš Heger
dost úředně kostrbatě ve svém tehdejším nařízení. Prostí hostinští aby si tak
k výkladu opatření raději vzali na pomoc advokátní kancelář.
Pozadu nezůstává ani současná vláda. Její programové prohlášení obsahuje plno „perliček“. V kapitole „Zemědělství“ čteme: „Budeme usilovat o zachování minimálně stávající výše finanční
obálky Společné zemědělské politiky
pro Českou republiku, včetně minimalizace dopadů brexitu na finanční obálku
Společné zemědělské politiky se zvláštním zřetelem na Českou republiku.“

Co teď? Sklopit a odklonit
Z nejvyšších pater politiky sice už zmizel Martin Bursík, bývalý šéf Zelených,
ale stojí za to připomenout si, jak okomentoval návrhy ekologických zákonů,
které mu neschválila Sněmovna. „Jestliže tady máme specialisty na environmentální legislativu z pražské ODS, kteří mají jistě nějaké důvody, proč nám
sklopili takto důležitý zákon, tak my
musíme do té práce zapojit sociální demokraty,“ rozčiloval se Bursík.

INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

Objednejte si
týdeník 5plus2

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

www.5plus2.cz/schrankovne

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
01.02. – 31.03.2019

sleva 41 % = pův. cena 14.350 Kč

01.04. – 31.10.2019

sleva 38 %

8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém
lůžk
k é pokoji
k ji
9.600,- Kč 1-lůžkový pokojj
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém
lůžk
k é pokoji
k ji
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj

Ubytování s bohatou polopenzí + 1x aperitiv na přivítanou!
1x lékařské vyšetření + 10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, fitness studio, pitná kúra, župan

KÓD 100 pro bonus v únoru = 1x káva a zákusek!
REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

Z trochu jiného soudku jsou vyjádření někdejšího ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.
Kdysi významného člena
ODS si dnes lidé pamatují jenom kvůli tomu,
že při rozvodu s manželkou měl zatajit sumu
16 milionů korun. Kocourek tenkrát tvrdil,
že peníze ve skutečnosti byly jeho a na matčin
účet je „odklonil od rodinných problémů z roku
2008“. Jedním z posledních hitů je pak záznam slovních zamotanin poslance Miloslava Roznera (SPD). Již
legendární je jeho hláška: „Nechci se do toho
zabrušovat, abych se
pak z toho musel nějak vybrušovat a
neřekl něco špatně.“ A zlidovělým vtípkem je i
Roznerova odpověď: „Určitě,
možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím.“ (kor)

Zleva někdejší ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek
musel vysvětlovat odkloněné
miliony korun v době svého
rozvodu. Uprostřed poslanec
Miloslav Rozner. Pobavil
popletenými komickými
výstupy, dnes je však předsedou
sněmovní komise pro kontrolu
činnosti Národního
bezpečnostního úřadu.
Miroslav Kalousek (vpravo) platí za výtečného
rétora, ale i on čas od
času užívá ptydepe.
Václav Havel (dole)
by koukal.
FOTO |
DAN MATERNA,
FRANTIŠEK VLČEK

Díla Vyrozumění a 1984

P

tydepe a newspeak jsou výrazy pro umělý jazyk, který má
posloužit politické moci k šíření její ideologie a ovládání společnosti. Ptydepe „vložil“ Václav Havel do své divadelní hry Vyrozumění uvedené v roce 1965. „Nerad musím doznat, že myšlenka umělého jazyka jménem ptydepe nebyla moje:
podstrčil mi ji můj bratr Ivan, matematik. Hru jsem si samozřejmě vymyslel sám a napsal po svém, s bratrem jsem pak konzultoval jen odborné pasáže o redundanci (plýtvání slovy – pozn. red.),“ vysvětlil Václav

Havel vznik tohoto absurdního dramatu. Tragikomickou hru poprvé
uvedlo pražské Divadlo Na zábradlí.
Newspeak je úřední jazyk totalitárního státu Oceánie z románu 1984 spisovatele a novináře George Orwella.
Z knihy pochází i výrok „Velký bratr
tě sleduje!“, autor ji vydal roku 1949.
Speciální oddělení ministerstva pravdy v ní pracuje na umělém jazyku
moci, který maskuje realitu. Třeba
místo výrazu špatný užívá pouze slovo nedobrý. Je zajímavé, že podobně
Václav Klaus kdysi po volební poráž(kor)
ce řekl: „Byla to nevýhra.“

ILUSTRAČNÍ FOTO

ŠKODA OCTAVIA III / 2013
PŮVODNÍ CENA: 310 000 Kč

KIA CEED 1.4 16V, 80KW

OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 81KW

HYUNDAI I30 1.6 CRDI, 94KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

100 000 Kč

180 000 Kč

PŮVODNÍ CENA

230 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

67 000 Kč

145 000 Kč

175 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

33 000 Kč

35 000 Kč

55 000 Kč

2009, benzín, hatchback, 5dv., bílá, 4× airbag, ABS, CD přehrávač, centrální zamykání, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, nastavitelný volant, posilovač řízení, tónovaná skla, servisní knížka, 1. majitel, koupeno nové v ČR,
polokožené čalounění, pravidelný servis, el. přední okna

2012, diesel, hatchback, 5dv., černá metalíza, 6× airbag,
ABS, CD přehrávač, centrál, el. okna/zrcátka, manuál, ASR,
senzor stěračů, senzor světel, tempomat, tónovaná skla,
servisní knížka, dvouzónová klimatizace, ukotvení ISOFIX,
samostmívací zpětné zrcátko, automatické denní svícení

2014, diesel, hatchback, 5dv., modrá, 4× airbag, ABS, centrál, el. okna/zrcátka, ALU kola, manuál, mlhovky, přídavné
světlomety, rádio, tempomat, tónovaná skla, tažné oko, ližiny, ukotvení ISOFIX, USB připojení, park. asistent, přední
světla LED, servisní knížka, hands free orig.

ŠKODA YETI 1.2 TSI, 77KW

ŠKODA SUPERB II 2.0 TDI, 103KW

FORD FOCUS 2.0 TDCI, 110KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

280 000 Kč

360 000 Kč

330 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

228 000 Kč

270 000 Kč

279 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

52 000 Kč

90 000 Kč

51 000 Kč

2014, benzín, SUV, 5dv., šedá, 4× airbag, ABS, CD přehrávač, centrál, el. zrcátka, ALU kola, klimatizace, manuál,
nastavitelný volant, posilovač řízení, ASR, ESP, vyhřívaná
zrcátka, koupeno nové v ČR, ukotvení ISOFIX, automatické
denní svícení, ližiny, 2. majitel, el. přední okna

2014, diesel, sedan, 5dv., světle hnědá metalíza, 6× airbag,
ABS, xenonové světlomety, centrál, el. okna/zrcátka, ALU kola,
manuál, ASR, tempomat, vyhř. přední sklo, pravidelný servis,
ukotvení ISOFIX, Stop Start systém, 2 vyhř. sedadla, rádio
s MP3, koupeno nové v ČR, 1. majitel, serv. knížka, hands free

ZIMNÍ

PNEU
K VOZŮM OD AUTO ESA
SA

PŮVODNÍ CENA

2015, diesel, kombi, 5dv., černá metalíza, automat, 6× airbag, ABS, bixenonové svět., CD přehrávač, centrál, el.
okna/zrcátka, ALU kola, ASR, navigace, tempomat, vyhř.
zrcátka, zadní světla LED, ISOFIX, USB, sada pneu navíc,
park. asist. vzadu, přední světla LED, serv. knížka, hands free

Původní ceny a ceny po slevě jsou ceny při platbě v hotovosti. Při koupi vozu na úvěr můžete získat další slevu.

CENA PO SLEVĚ 220 000 Kč
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Trumfy kuchařských reprezentantů
Český tým uspěl
na světovém kuchařském
klání v Lyonu. Nechte se
inspirovat jejich recepty.
5plus2
■ V KUCHYNI
LYON | Tým čtyř českých šéfkuchařů reprezentoval na konci ledna Česko na jedné z nejprestižnějších gastronomických
soutěží světa – na International Catering
Cup v Lyonu. Kuchařské kvarteto ve složení Jan Horký, Radek David, Tomáš
Popp a Martin Svatek si v konkurenci
11 dalších kulinářských týmů připsalo
úspěch v podobě ceny za nejlepší chod
z vepřového masa. Soutěž je specifická
tím, že všechny týmy musely uvařit ze stejných surovin a v předem daném množství.
Tím organizátoři z francouzského svazu
lahůdkářů zajišťují fér podmínky. Letos
byla mezi použitými surovinami kachní
játra foie gras, kachna, pstruh, vepřová kotleta, čokoláda a mango. Nechte se inspirovat dvěma recepty českého týmu.
(re)

Kachní roláda a chutney z červené cibule
Potřebujeme: 400 g kachních prsou, 100 g 33% smetany, 10 g rozmarýnu, sůl,
černý pepř, směs pěti druhů koření (badyán, fenykl, skořice, hřebíček, bílý
pepř). Na chutney: 20 g másla, 20 g medu, 250 g cibule, 250 g červeného vína.
Postup: Z kachních prsou stáhneme kůži a opatrně seřízneme přebytečný tuk.
200 g kachních prsou nakrájíme na drobné kostičky, osolíme je, opepříme
a necháme odležet. 200 g kachních prsou rozkútrujeme v kútru nebo ponorným
mixérem, osolíme, opepříme, přidáme nasekaný rozmarýn a směs koření.
Rozkútrovanou hmotu promícháme s nakrájenými kachními prsy a opatrně
položíme na kůži z kachen a zabalíme do fresh fólie. Pomalu vaříme
v nevroucí vodě cca 90 °C nebo pomalu pečeme při 70 °C. Pokud máme
teploměr, tak teplota ve středu by měla být 65 °C. Necháme vychladnout
a nakrájíme na tenké plátky. Lze ale podávat i za tepla. Chutney připravíme tak,
že do rendlíku dáme máslo a med a do toho přidáme nakrájenou cibuli. Zlehka
orestujeme a zalejeme červeným vínem. Víno pomalu vyvaříme a podáváme.

Čeští šéfkuchaři se radují z úspěchu na světovém
kulinářském klání ve francouzském Lyonu.

Soufflé z čokolády a manga
Potřebujeme: 45 g žloutků, 190 g
tmavé hořké čokolády, 20 g másla,
20 g cukru krupice, 100 g manga,
240 g bílků. Postup: Mango oloupeme,
okrájíme od pecky a rozmixujeme.
Čokoládu rozpustíme, přidáme
rozpuštěné máslo a pyré z manga. Promícháme stěrkou.
Nakonec přidáme na třikrát bílky vyšlehané s cukrem do
pevna. Spolu promícháme a dáme do cukrářského pytlíku.
Směsí naplníme vymazané mističky (kokotky) a uhladíme
do hladka. Podle velikosti pečeme při 180 °C 10 až 15 minut.

INZERCE

Rodinné vozy Renault

Limitovaná série Winter Edition

Bohatá výbava pro každodenní rodinný život
Zimní pneumatiky*
5 let záruka Renault
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o ﬁnancování
s Renault Finance od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Renault Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotřeba 4,0–8,6 (l/100 km), emise CO2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotřeba 3,5–7,7 (l/100 km), emise CO2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR:
kombinovaná spotřeba 4,2–6,0 (l/100 km), emise CO2 111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

AUTO KŘÍŽ S. R. O. PROKOPA VELIKÉHO 646, 34401 DOMAŽLICE
Tel.: +420 379723852, mobil +420777023852
www.autakriz.cz

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Triky, jak správně polykat léky
Obyčejné polykání prášků
může být pěkná věda.
Tak třeba ten, kdo je do
sebe „hází“ na sucho,
hazarduje se zdravím.
A například zapíjení
grapefruitovým džusem
zase může účinky léčiv
nežádaně znásobit.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Ti, pro které se polykání léků stalo
každodenní povinností, by neměli podceňovat ani zdánlivě banální záležitost, jakou je
jejich zapíjení. Platí to zvlášť pro seniory,
kteří užívají mnohdy v různou denní dobu
i několik druhů rozličných preparátů. Podle
lékaře Jana Piťhy je totiž množství a druh tekutiny, kterou léky zapíjíme, jeden z hlavních faktorů jejich správného fungování.
„Pokud konkrétní lék doprovází do trávicího traktu nevhodná tekutina, ani velice účinný lék nefunguje a ani ten velice
bezpečný nemusí být bezpečný," varuje
odborník z Interní kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.
Vzhledem k tomu, že z nedávného průzkumu AquaLife Institutu vyplývá, že třetina lidí zapíjí léky tím, co mají zrovna po
ruce, není od věci posvítit si na některá
konkrétní rizika. Celkem známým pravi-

Co Češi vědí o správném užívání léků

Pouze 47 % lidí vnímá jako nevhodnou kombinaci léků a alkoholu. Přičemž ze stovky
nejčastěji předepisovaných léků jich asi polovina obsahuje látky, které s alkoholem reagují.
■ Jen 20 % lidí správně ví, že antibiotika se nemají zapíjet mlékem.
Zdroj: průzkum AquaLife
■

dlem je, že léky by se neměly zapíjet mlékem, a to nejen kvůli tomu, že snižuje
vstřebávání některých antibiotik. Podporuje totiž navíc také účinek projímadel.
Zradit může i oblíbený a zdravý snídaňový nápoj, kterým je grapefruitový džus.
Právě v době snídaně totiž řada lidí zapíjí
své ranní léky. „Jenže grapefruitový džus
blokuje přeměnu celé řady důležitých
léků v játrech, a tak zvyšuje jejich účinnost. Může zvýšit účinnost léků proti vysokému krevnímu tlaku, na snížení cholesterolu, některých léků užívaných při psychiatrických onemocněních, ženských
hormonů v tabletové formě a mnoha dalších,“ vysvětluje Piťha s tím, že ostatní
ovocné šťávy takové účinky nemají.

Cola, ale i čaj tropí problémy
Avšak například pomerančovým džusem
by se neměly zapíjet pilulky proti žaludeční kyselosti obsahující hliník, protože pomerančová šťáva zvyšuje jeho vstřebávání
do těla. „Na druhou stranu džusy obsahující vitamin C, tedy kyselinu askorbovou,
zvyšují vstřebávání preparátů železa, zabraňujících anémii neboli chudokrevnosti
a následnému nedostatečnému okysličování tkání,“ dodává lékař.
Třezalkový čaj pro změnu snižuje
účinnost prakticky všech léků, a to

včetně antikoncepce, což by jistě mělo zajímat dámy, které aktuálně neplánují mateřství. Také nápoje s kofeinem nejsou
pro zapíjení léčiv ideální, a to nejen, pokud jde o kávu, ale také o některé druhy
tmavých čajů nebo kolové limonády.
V kombinaci s léky užívanými
při astmatu či chronických zánětech průdušek se může
dostavit třes, nervozita, bušení srdce.
Největší jistotou pro zapíjení je proto čistá nebo lehce
mineralizovaná voda. Minerálky s vyšším podílem
soli mohou snižovat
účinky léků proti
vysokému krevnímu tlaku. Pří-

liš soli také může bránit úspěšné léčbě srdečního selhání. „Naopak, je-li v minerální vodě hořčík, případně draslík, jde o velice příznivé faktory, které mohou léčbu vysokého krevního tlaku i srdečního selhání
vhodně doplňovat,“ dodává Piťha.
Klíčový však není jen druh nápoje, ale
také jeho množství. Podle odborníka je ideální zapíjet léky nejméně 200 ml tekutin,
což zhruba odpovídá osmi lokům. Tablety
je namístě zapíjet každý den, pokud možno, stejným množstvím vody. „Když jeden
den zapijete léky špatně a druhý den správně, může se stát, že začnou fungovat
obě dávky naráz,“ vysvětluje Piťha.
Vyloženým hazardem je pak podle lékaře polykání tablet na sucho. „Tableta se může zachytit,
proležet v místě a začít rozkládat přímo v jícnu, takže její látky se uvolní tam, kde to pacient rozhodně nepotřebuje.
V závislosti na síle a složení léku může jít
pak v některých
případech
i o život,“ varuje. (vrm)

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Splněný sen díky Rentě z nemovitosti
Manželé Josef a Ema Novotní si před mnoha lety pořídili domek. Když byly jejich děti ještě
malé, stačilo jim trávit čas doma a na zahradě, ale nyní, když už jejich potomci mají vlastní
život, by se Josef s Emou také rádi někam podívali. Jejich dávným snem byl Karibik a chtěli
si ho splnit, dokud jim ještě slouží zdraví.
Jenomže naspořené peníze dali svým dětem, aby
měly něco do začátku a z důchodu si svůj sen nemohli dovolit zaplatit. Nyní se o děti už nebáli, protože byly zaopatřené a žily si vcelku spokojeně. A tak
začali přemýšlet o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce.
„Samozřejmě mi bylo jasné, že tento finanční produkt
má své výhody i nevýhody,“ vypráví pan Josef po tom,

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

co si o Rentě z nemovitosti zjistil podstatné informace. Přestože není vhodná pro všechny seniory, mnoho z nich po celém světě se rozhodlo, že výhody pro
ně převažují a rozhodli se si ji vzít. Stejně tak udělali
i pan Josef s paní Emou.
„Zvážili jsme všechna fakta a jsme přesvědčeni, že se jedná o produkt přesně pro nás. Peníze na dovolenou dostaneme najednou a za našeho života je nebudeme muset
splácet. A hlavně nám nikdo nevezme bydlení a zůstaneme vlastníky našeho domku,“ dodává paní Ema.
Jedinou nevýhodou bylo, že na dědice zbyde méně
majetku, ale s tím si manželé Novotní nemuseli dělat
těžkou hlavu, protože jejich dospělí potomci s rodinami byli už dostatečně zabezpečení.
„Samozřejmě jsme to probrali i s našimi dětmi a ty
nás v našem rozhodnutí jen podpořily. Už se vidím
na pláži pod palmou, jak popíjím piňakoládu,“ směje
se paní Ema.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hledá se český Ed Sheeran
Mladí čeští písničkáři už nejsou tak „mladí“. Pavel Callta
oslaví třicetiny, další od nich nejsou daleko. Navíc mají
problém oslovit i jiné než internetové publikum.
JOSEF VLČEK
ČR | Dvanáctý den měsíce února oslaví
30. narozeniny muzikant Pavel Callta a o
necelý týden později bude mít 32. další popový písničkář Pekař. Obvykle jsou v tisku
označováni za nejmladší generaci české
pop music, ale třicítka už není v populární
hudbě až tak úplné mládí. Když bylo Johnu
Lennonovi třicet, Beatles právě skončili.
Calltova generace vpadla na českou scénu poměrně pozdě. Na začátku tohoto desetiletí ovládali českou scénu zpívající herci a na písničkáře, který by vystupoval jen
s kytarou nebo s malou kapelou, nikdo nebyl zvědavý. Jenže právě v té době se v Anglii objevil charismatický Ed Sheeran a s
ním celá vlna zpěváků, kteří hlásali návrat
od elektronických beatů ke kytaře a klasic-

ké písňové formě. Zrodila se nová hudební
móda a Sheeranova popularita pomohla i
jeho českým následovníkům. Na pomalém rozjezdu se ale u nás podepsala také
krize gramofonového průmyslu a rozpad
distribučních sítí. Situaci zachránily sociální sítě a hlavně YouTube. Ty se pro mladé
posluchače staly jednou z forem, které nahradily jak desky, tak hudební televize.

Generace YouTube
Pavel Callta (na snímku) byl v českých poměrech průkopníkem nových přístupů
k posluchačské obci a jeho první hit
Ve hvězdách byl v roce 2012 pravděpodobně také první vlaštovkou, která spustila
alternativní formu komunikace. Se 2,5 miliony návštěv to ale není jeho nejúspěšněj-

FOTO | WWW.PAVELCALLTA.CZ

ší píseň. Zrzka nebo Terapeut zůstávají už
jen těsně pod 10 miliony přehrání. A Píšem si svůj sen, song, který stvořil spolu s
Leošem Marešem, je už na docela slušných 13 milionech zhlédnutí. Ale abychom se nemýlili – když určitou písničku
hraje většina menších českých rádií nebo
třeba jen jedno velké a poslouchané, milion posluchačů osloví skladba už během necelých dvou dnů. Na YouTube si ji ale příjemce vybere vědomě a z vlastní vůle.
Přestože Calltovým hlavním komunikačním kanálem je stále ještě YouTube, sti-

hl zpěvák vydat dvě alba. Je ale znát, že trh
s CD není tím hlavním místem, kde zejména fanynky hledají jeho písně. Navíc bez
klipů jsou jeho písně možná trochu šedivé,
takže nepřekvapí, že kromě internetového
publika zatím nedokázal oslovit širší
okruh posluchačů. Být internetový fenomén stále ještě neznamená fenomén celospolečenský. To je ale problém celé Calltovy generace. Pánové trochu ztrácejí své
chlapectví a stávají se muži. Nejmladšímu
z nich, Thomu Artwayovi, bude letos 26,
Voxelovi bude 27, Sebastianovi o rok víc
a Pokáč už bude mít třicítku na dohled. Sbírají miliony zhlédnutí na netu, daří se jim
na festivalových pódiích, ale už méně v rádiích. I když třeba Sebastian už několik povedených rádiovek na kontě má, otázkou
je, zda se mu bude dařit i na dalším albu.
Na druhou stranu vyhlížejí rádioví hudební dramaturgové novou českou písničku s potenciálem hitu velmi usilovně. A právě písničkáři s autorskými ambicemi, kteří
už mají něco odžito, by takovou nadějí na
novou krev populární hudby být mohli.
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Marketing, reklama, public relations
Expert online marketingu

Doprava, logistika
28 000 Kč / měsíc

Pracovník třídírny zavazadel

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Pracovník skladu

Marketing Specialist

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Picker, fix 24.000Kč, práce od 8 do 16:30

Marketingový specialista – junior

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Řidič nad 3,5 t (PL4359 )

Specialista marketingu s AJ
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Více na www.jobdnes.cz
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Více na www.jobdnes.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Zemědělství, lesnictví

24 000 - 24 000 Kč / měsíc

k

h ň

d

d dětí)

Osobní bankéř/ka - Vsetín

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Vedoucí lesní správy Břehyně

Pokladní/k - Olomouc

21 000 - 21 000 Kč / měsíc

Obchodní referent

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Senior Relationship Manager/ka pro SE segment

50 000 - 75 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce pro práci s rostlinami

14 500 - 20 000 Kč / měsíc

Tipař ( makléř) prodávaných nemovitostí REALDOMUS,s.r.o. / Důmrealit.cz

Pomocný pracovník v živočišné výrobě

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

20 000 Kč / měsíc

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

I zdánlivě tak banální
aktivita, jakou je pletení,
je pro seniory vhodnou
preventivní metodou, jak
udržovat bystrou mysl.
Kromě postřehu si tím
trénují i motoriku. Kurzy
jsou proto nyní v módě.
JOSEF HORA
ČR | Dnešní babičky často ještě ovládají dvě v současnosti už jinak téměř zapomenuté dovednosti – pletení a háčkování. Učily se je během války nebo třeba
v 50. letech, když byl nedostatek oblečení. Hospodyně v 70. letech zase s oblibou pletly pro děti, sebe i manžela.
Z vlny vznikaly nejen svetry a ponožky,
doma se tvořily celé kolekce. Praktická
činnost se může hodit i ve vyšším věku,
a to kvůli zdraví.
Technika pletení a háčkování byla totiž podrobena několika výzkumům, které tvrdí, že tato činnost například snižuje krevní tlak, zklidňuje a dokonce zlepšuje paměť. „Při pletení a háčkování se

Pletení posiluje mysl,
zlepšuje i motoriku
posiluje jemná i hrubá motorika, tedy
nejen prsty, ale zapojuje se třeba i rameno. Při pletení procvičují viziomotorickou koordinaci pohybu, soustředění
a posiluje se paměť a kreativitu,“ vysvětluje Marek Wohlgemuth, ředitel centra
Arpida, kde se zabývají mimo jiné rehabilitacemi.

FOTO | JAN BARTOŠ

Dílna jménem Hladce obrace
Koho baví plést, může zdarma navštívit
setkání skupiny jménem „Hladce obratce“, které organizuje centrum pro seniory Elpida. U jednoho stolu se setkávají seniorky s mladou generací, babičky návštěvníkům ukazují a předávají
své zkušenosti a um s pletacími jehlicemi. Na setkání chodí i mladé umělkyně,
které návštěvníky učí, jak z okoukaného nebo lehce poškozeného svetru udě-

lat moderní model s efektními barevnými výšivkami. Poradí třeba i to, jak si
uháčkovat bikiny. Nejbližší setkání se
uskuteční v sobotu 16. února od 13 do
18 hodinv pražském Kampusu Hybernská. „Tento projekt je výborný nápad.
Obecně využití kreativních technik

v prevenci i rehabilitaci je dobrá věc.
Ukazuje se, že do jisté míry stereotypní
činnost, při které je ale nutné soustředění, funguje jako určitá meditace, pomáhá snižovat úzkost, trénovat pozornost,“ říká lékařka Tereza Gueye z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice. Dodává, že jsou to činnosti kreativní a kreativita nutí náš mozek být aktivní, učit se,
hledat nové způsoby a tím zpomaluje
rozvoj kognitivního deficitu ve stáří.
„Pletení pomáhá v udržení kloubní
hybnosti prstů například u artrózy. Odvedení pozornosti k této činnosti může
působit pozitivně i v léčbě chronické bolesti. Pokud se navíc pletení odehrává
v rámci komunity a s charitativním přesahem, může seniora vytrhnout ze sociální izolace a přinést pocit užitečnosti
pro ostatní,“ uzavírá odbornice.

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním i na podzim!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
PRV-2018.01.111

— diabetem,
— nádorovým onemocněním,
— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13
přispívá k dlouhodobé ochraně
bez nutnosti přeočkování!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz
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Česká republika

Jaro s novými tvářemi
LIGA
JE ZPĚT!
LEDUJ
VSAĎ SI A S
IGU
FORTUNA:L
A TV
NA FORTUN

Fotbalová Fortuna liga po nedlouhé zimní pauze
načíná svou jarní část. Nejvyšší soutěž obohatí
exreprezentant Libor Kozák či Švéd Karlsson.
ČR | Slavia 49, Plzeň 45. Pak dlouho nic
a Baník s 34 body. O tom, že fotbalový titul vyhraje jeden z aktuálně prvních
dvou týmů tabulky po podzimních 19 kolech nepochybuje téměř nikdo. A to navzdory tomu, že letos poprvé se bude
hrát i nadstavbová část ligové soutěže.
V ní se nejlepší týmy poperou ve vzájemných zápasech, ovšem že by Plzeň, případně Slavia předváděla na jaře natolik
slabé výkony, že by se mezi ně vmísil někdo třetí, to není příliš pravděpodobné.
Ostatně hovoří o tom i kurzy sázkových kanceláří. Na celkové vítězství
v lize vypsala Fortuna v případě Slavie
kurz 1,22, u Plzně 4,2. Sparta? 140.
Tabulka po podzimních 19 kolech
1. Slavia 49 bodů, 2. Plzeň 45, 3. Ostrava 34,
4. Jablonec 33, 5. Sparta 32, 6. Zlín 30,
7. Liberec 25, 8. Teplice 25, 9. Opava 23,
10. Mladá Boleslav 22, 11. Slovácko 21,
12. Příbram 20, 13. Bohemians 19,
14. Olomouc 19, 15. Karviná 15, 16. Dukla 15.

„Nesmíme si myslet, že je všechno
dobře. Musíme dál hledat chyby,“ snaží
se držet optimismus na uzdě trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Dobře dělá,
protože Plzeň neskládá zbraně. „V ofenzivě máme mnohem víc možností, než
jsme měli na podzim,“ libuje si kouč Viktorie Pavel Vrba. Západočechy totiž
v zimě posílilo zahraniční ofenzivní duo.
Jean-David Beauguel je levonohý vysoký útočník, je mu 26 let a přišel ze Zlína.
V kádru má nahradit dlouhodobě zraněného forvarda číslo 1 Krmenčíka. Druhou cizokrajnou akvizicí je ofenzivní záložník Joel Ngandu Kayamba, jehož
tým získal z Opavy. Klub naopak opustil Jakub Řezníček či Martin Zeman.

Slavia osvěžila kádr Lukášem Masopustem z Jablonce či Petrem Ševčíkem
ze sousedního Liberce. Do kádru Pražanů přišel i svou kudrnatou kšticí na hřišti
nepřehlédnutelný bek Alex Král, jenž
předtím působil v Teplicích.

Drahé posily se loučí
Jako obvykle v posledních dvou letech
budily nejvíce vášní změny v kádru Sparty. Letenský klub se tentokrát nepouštěl
do divokých nákupů. Z Bohemians přivedl Martina Haška, z Jablonce Matěje Hanouska. Tým Zdeňka Ščasného si hodně
slibuje i od Švéda D. M. Karlssona. S rudým dresem se naopak rozloužil Vatajelu, Ristič, kapitán
Josef Šural i jeden z nejlépe placených hráčů ligy
Semih Kaya. Jenže to
nebyl konec, uplynulý týden
Sparta dotáhla

FOTO | PROFIMEDIA

20. kolo Fortuna ligy
Pátek 8. února
Olomouc – Jablonec (18:00, ČT sport)
Dukla – Ostrava (18:00, O2 TV Fotbal)
Sobota 9. února
Liberec – Příbram (15:00, O2 TV Fotbal)
Karviná – Opava (15:00, O2 TV Fotbal)
Boleslav – Plzeň (15:00, 02 TV Sport)
Zlín – Slovácko (15:00, O2 TV Fotbal)
Slavia – Teplice (17:00, 02 TV Sport)
Neděle 10. února
Sparta – Bohemians (17:00, O2 TV Sport)

na poslední chvíli také odchod nejdražšího hráče historie české ligy, Rumuna
Stanciua do Saúdské Arábie.
Zajímavé přestupy se ale neodehrávaly jen na adresách tří nejmajetnějších klubů. Liberec například oznámil příchod někdejšího reprezentačního útočníka Libora Kozáka (na snímku), otřískaného zápasy za Lazio Řím, Bresciu či Aston Villu.
Nejvyšší tuzemskou soutěž si ale paradoxně zahraje poprvé. Do ligy se vrací i
dvě známá jména, která v ní již působila:
obránce Vít Beneš (Olomouc) a záložník
Kamil Vacek (Bohemians). Již zmiňovaný dnes už bývalý sparťan Vatajelu zamířil do Jablonce, pikantní je odchod opavské opory Kuzmanoviče k rivalovi do
Ostravy. Kluby hodně lovily také u
sousedů na Slovensku, Zlín získal z Trnavy Čanturišviliho, Karviná ze Slovanu Bratislava Rundiče a Jablonec z Nitry
Fábryho. Zbrojila i Mladá Boleslav,
ovšem nejdůležitější zprávou pro její fanoušky je ta, že se jí podařilo přeměnit
hostování ostrostřelce Komličenka v přestup. Skromně si na hráčském trhu počínaly Teplice, které přivedly dva mladíky
z Prahy – Bezdička z Dukly a Kuchtu ze
Slavie. Slovácko získalo z Boleslavi zkušeného Diviše, do Příbrami přišel jako
volný hráč Tomáš Jablonský. Dukla lovila v nižších soutěžích, ze španělské třetí
ligy zkouší Pabla Gonzálese.
(mb)

DOPŘEJ SVÝMU POZADÍ KOMFORTNÍ FLEK!
SOUTĚŽ S NÁMI NA PRIHRAJ.CZ

18+ Ministersttvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz | p
prihraj.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. února 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Kačeří příběhy (80, 81) 7.55 Show Toma
a Jerryho (7, 8) 8.35 Krok za krokem III (20)
8.55 O panně Mahuleně 10.10 Náhodný
milionář 12.00 Volejte Novu 12.35 Výměna
manželek XI 13.45 Město andělů 15.50 Lhář,
lhář 17.35 Nekonečná láska 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (18) 6.50 Transformers: Roboti
v utajení IV (12) 7.15 M.A.S.H (100) 7.45
M.A.S.H (101) 8.20 M.A.S.H (102) 8.50
Autosalon 10.05 M.A.S.H (103) 10.40 Prima
Partička 11.40 Máme rádi Česko 13.20 Česko
Slovensko má talent 14.55 Přítelkyně
pana ministra. Komedie (ČR, 1940). Hrají
A. Mandlová, F. Paul, Z. Baldová a další. Režie
V. Slavínský 16.55 Černá punčocha. Krimifilm
(ČR, 1987) 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR Slavínský

7.25 Letopisy rodu Shannara II (4) 8.20 Top Gear
2008 9.35 Pevnost Boyard II (5, 6) 11.40 Re-play
12.15 COOL e-sport 12.45 Futurama VII (4) 13.15
Simpsonovi XIV (5, 6) 14.05 COOLfeed 14.15
Simpsonovi XIV (7, 8) 15.15 Futurama VII (5) 15.35
COOLfeed 15.45 Ostrov ztracených duší 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XIV (9-12) 19.50
COOLfeed 20.00 Clouseau na stopě 22.20 Sin City:
Město hříchu 0.50 American Crime Story: Versace

20.00 Tajemství těla
21.15 Vražda v hotelu Excelsior
Krimifilm (ČR, 1971). Hrají
J. Marvan, J. Bláha, J. Vinklář,
F. Filipovský, S. Budínová.
Režie J. Sequens
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Kdo nastaví kůži
Krimithriller (Fr., 1981).
Hrají A. Delon, A. Parillaudová,
D. Ceccaldi, E. Chicot,
J.-P. Darras a další. Režie
A. Delon
0.30 Banánové rybičky
1.00 Na forbíně TM
1.40 Diskodrom 2006
2.20 Sama doma
3.55 V kondici
4.15 Zkus mít vkus
4.35 Malá farma
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.40 Noviny 7.20 Policisté v akci
8.20 Policisté v akci 9.20 Žena za pultem (11, 12/12)
11.45 Zákony pohybu (5/13) 13.10 Zákony pohybu
(6/13) 14.40 Záchranáři v akci 15.30 Záchranáři
v akci 16.25 Záchranáři v akci 17.15 Nové bydlení
18.20 Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (6/11) 21.30 Chlapci a chlapi (7/11)
22.40 Nikdo není dokonalý 0.10 Ministři

NEDĚLE 6.35 Soudní síň – cz 7.20 Soudní síň

8.20 Nové bydlení 9.30 Miláčkov 10.10 Nikdo není
dokonalý 11.35 Zákony pohybu (7/13) 13.15 Zákony
pohybu (8/13) 14.35 Komedie s Klikou, komedie
(ČR, 1964) 16.45 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Všechno, co mám rád 0.10 Všechno, co má
Ander rád 0.55 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.25 První
oddělení 10.50 Záchranáři v akci 11.45 Dr. Stefan
Frank (11) 13.05 Muž po mém boku 15.05 Soudní
síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Záchranáři v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Komedie s Klikou 22.25 Záchranáři v akci 23.20
Policisté v akci 0.20 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Výlet do Prahy
7.40 O chytré princezně 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi (6/6) 9.25 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 Princezna za tři koruny
14.00 Zlatá flétna 14.45 Vlčí jáma 16.20
Hercule Poirot XIII 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

NOVÝ SERIÁL INSPIROVANÝ
SKUTEČNÝMI PŘÍPADY A ZÁSAHY

Záchranáři v akci
PONDĚLÍ · STŘEDA • PÁTEK | 17:05

20.20 Čarodějův učeň
Fantasy film (USA, 2010)
22.25 Captain America:
Návrat prvního Avengera
Akční film (USA, 2014)
1.00 Lhář, lhář
2.25 Karel Gott – Život ve hvězdách
speciál
3.05 Krok za krokem III (21)

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.30 Záchranáři v akci

11.20 Dr. Stefan Frank (12) 12.40 Carl a Bertha
14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (1/13) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Na chalupě

STŘEDA 11.55 Dr. Stefan Frank (13) 13.10

Rodáci (1/13) 15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz
17.05 Záchranáři v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.45 Ministři 22.20 Záchranáři v akci 23.20
Policisté v akci 0.20 Na chalupě

ČTVRTEK 10.30 Záchranáři v akci 11.25 Dr.
Stefan Frank (14) 12.50 Tři zkoušky lásky 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (2/13) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Na chalupě
PÁTEK 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.35 Dr. Stefan Frank (15) 13.00 Rodáci (2/13) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (8, 9/11) 23.00 Záchranáři
v akci 23.55 Policisté v akci 0.50 Na chalupě

20.15 Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017).
Hrají P. Kříž, P. Děrgel,
M. Dejdar a další.
Režie D. Rapoš
22.45 S.W.A.T. – Jednotka rychlého
nasazení
Akční film (USA, 2003).
Hrají C. Farrell, S. L. Jackson,
M. Rodriguezová, J. Renner
a další. Režie C. Johnson
1.10 Dobrej policajt (2/2)
Krimifilm (VB, 2012).
Hrají W. Brown, M. Angelis,
S. Graham a další. Režie
S. Tullyová
3.25 Vraždy v Midsomeru V
Zvoní ti umíráček.
Krimiseriál (VB, 2001).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová,
H. Bonneville a další.
Režie S. Hellingsová

Relax
SOBOTA 6.55 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.25 Doktor z hor 9.25 Relax na
špacíru 10.10 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25
Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská
jízda Heidi 19.35 Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.55 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.25 Stefanie 9.25 Indian –
Pořad o hrách 10.10 Zvěřinec 10.40 Top Relax
11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus store 15.55
Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35
Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední
zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře
sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.25 Filmové novinky 10.55

Indian – Pořad o hrách 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30
Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové
zprávy 18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Varieté 8.00 Mentalista (1, 2) 9.50 Námořní
vyšetřovací služba VIII (6, 7), krimiseriál (USA,
2010) 11.45 Teleshopping 12.15 Číslo 5 žije II, rodinná
komedie (USA, 1988) 14.25 Aladin, animovaný film
(USA, 1992) 16.10 Pidilidi, dobrodružný film
(VB/USA, 1997) 17.50 Nic nás nerozdělí, drama
(USA/Šp., 2012) 20.00 Tlumočnice, thriller
(VB/USA/Fr./N, 2005) 22.30 Země zombií, horor
(USA, 2009) 0.10 Postradatelní 2, akční film

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení IV (11) 6.45
Ben 10 (17) 7.05 Velké zprávy 8.30 Vítejte doma!
IX (24) 9.35 Otec rodiny 12.15 Zaslaná pošta (1/2)
14.20 V tajné službě Jejího Veličenstva, akční film
(VB, 1969) 17.25 Osudová láska Jany Eyrové (1/2),
romantický film (VB, 2006) 20.00 Podzim v New
Yorku, romantický film (USA, 2000) 22.15 Mamut,
thriller (USA, 2006) 0.15 Sin City: Město hříchu,
akční krimithriller (USA, 2005)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně, 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 253

neděle 10. února 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.45
15.20
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15
21.49
21.50
22.15
23.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Štěstí 6.45
Vlčí jáma 8.15 Úsměvy Pavla Rímského
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (12/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Začarovaná láska
O modrém ptáčku
O princezně, která nesměla na
slunce
Cizí holka
Já bych se tak ráda vdávala
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
Případ dvou manželek
Krimidrama (ČR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
Taggart

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.20
8.05
8.25
8.50
10.05
11.30
13.25
15.25
17.35
19.30
20.20
22.20
22.55
0.35
2.25

Oggy a Škodíci V
Looney Tunes: Úžasná show (11)
Looney Tunes: Úžasná show (12)
Kačeří příběhy (82, 83)
Show Toma a Jerryho (9)
Krok za krokem III (21)
Seriál (USA, 1993)
O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013)
Šípková Růženka
Anim. pohádka (USA, 1959)
Princezna ledu
Romantické drama (USA, 2005)
Twister
Katastrofický film (USA, 1996)
Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989)
Hněv Titánů
Fantasy film (USA/Šp., 2012)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg., 2013)
Twister
Katastrofický film (USA, 1996)
Kriminálka Miami VI (16)

Prima
6.20 Ben 10 (19)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (13)
7.05 M.A.S.H (103)
7.40 M.A.S.H (104)
8.05 Přírodní vesmír II (3)
9.15 Prima ZOOM Svět
9.50 Policajti z centra (4)
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
12.45 Vychytávky Ládi Hrušky
13.30 Ano, šéfe!
14.35 Svatební zvony
Romantický film (USA, 2016)
16.20 Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kapitán Exner (6)
Bláznova smrt. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
22.00 Sport Star
22.50 Pasti, pasti, pastičky
Drama (ČR, 1998)
1.25 Přírodní vesmír II (3)
2.35 Vraždy v Midsomeru V
4.50 Jak se staví sen

Nova Cinema
6.10 Šampioni 8.05 Neuvěřitelné příběhy 8.35
Neuvěřitelné příběhy 9.05 Pidilidi 10.50
Teleshopping 11.20 Aladin 13.05 Město andělů
15.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (3-5) 18.00
Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010) 20.00
Kapitán Phillips, drama (USA, 2013) 22.35 Vymítač
ďábla, horor (USA, 1973) 1.05 Tlumočnice

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard II (7, 8) 11.45 Těžká dřina 12.15
MotorSport 12.45 Futurama VII (5) 13.15 Simpsonovi
XIV (9, 10) 14.05 COOLfeed 14.15 Simpsonovi XIV
(11, 12) 15.15 Futurama VII (6) 15.35 COOLfeed 15.45
Clouseau na stopě 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIV (13-16) 19.50 COOLfeed 20.00 Já, robot 22.30
Vikingové V (9) 23.25 American Horror Story: Hotel
(5) 0.30 American Crime Story: Versace (9)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení IV (12) 7.35 Ben
10 (18) 7.55 Velké zprávy 9.20 Vítejte doma! IX
(24, 25) 11.15 Přítelkyně pana ministra 13.15
Osudová láska Jany Eyrové (1/2) 15.45 Podzim
v New Yorku 18.05 Tajemství zakázaného lesa
20.00 Fotr je lotr, komedie (USA, 2000) 22.20
S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení, akční film
(USA, 2003) 0.50 Pasti, pasti, pastičky

pondělí 11. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (6/6) 9.50
Milostné dopisy 10.05 168 hodin
10.35 Strážmistr Topinka (5/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Viktorka
14.15 Alibi na vodě
Krimifilm (ČR, 1965)
15.55 To je vražda, napsala X
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Rapl II (6/13)
21.00 Most! (6/8)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista
23.35 Na stopě
23.55 Koptashow
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.05
23.50
1.25
2.05
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3610)
Specialisté (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (388)
Mentalista (3, 4)
Kriminálka Miami VI (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3611)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (66)
Specialisté (12)
Námořní vyšetřovací služba XV (21)
Beze stopy VII (16)
Mentalista (3, 4)
Kriminálka Miami VI (17)
Krok za krokem III (22)
Střepiny
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.45
2.40
3.30

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (20)
My Little Pony VIII (18)
M.A.S.H (104)
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rodný statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (19)
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (152)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Prostřeno!

5.40 Město andělů 7.45 Náhodný milionář 9.30
Šípková Růženka 11.00 Teleshopping 11.30
Princezna ledu 13.55 Lhář, lhář 15.35 Nekonečná
láska, romantické drama (USA, 2014) 17.30 Captain
America: Návrat prvního Avengera, akční film
(USA, 2014) 20.00 28 dní, komedie (USA, 2000)
22.00 Zelenáč 0.20 Sezona zabíjení

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi XIV (15, 16) 14.35
COOL e-sport 15.10 Re-play 15.40 Futurama VII (7)
16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (11) 17.05 Top
Gear 2008 18.10 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV
(17-20) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (2) 20.50 Teorie velkého třesku XII (2) 21.20
Teorie velkého třesku V (4, 5) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (11) 0.10 Partička

Prima Max
7.20 Transformers: Roboti v utajení IV (13) 7.40
Ben 10 (19) 7.55 Velké zprávy 9.00 Vítejte doma! IX
(25, 26) 10.50 Hvězdná brána VII (15) 11.45 Naděje
umírá poslední 13.55 Tajemství zakázaného lesa
15.45 Fotr je lotr 18.05 Sestřička z hor: Vina a trest
20.00 Holka s prknem, romantická komedie
(VB/Rak./N, 2011) 22.05 Mořský vlk (1/2) 23.55 Já,
robot, sci-fi film (USA, 2004)

úterý 12. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Viktorka 10.00 Vražda v hotelu
Excelsior 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 V porodnici
14.15 Zpátky se Sobotou
15.10 Doktor Martin VIII
15.55 To je vražda, napsala X
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 Jedna ruka netleská
Komedie (ČR, 2003)
21.45 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Taggart
1.00 Na stopě
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Pod pokličkou

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.25
0.20
1.55
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3611)
Specialisté (66)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)
Mentalista (5, 6)
Kriminálka Miami VI (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3612)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (871)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (22)
Beze stopy VII (17)
Mentalista (5, 6)
Kriminálka Miami VI (18)
Krok za krokem III (23)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (389)

Prima
6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.35
0.30
1.25
2.15
3.05

Ben 10 (21)
My Little Pony VIII (19)
M.A.S.H (106)
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (20)
Doktor z hor: Nové příběhy II (11)
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (41)
Policajti z centra (5)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Doktor z hor: Nové příběhy II (11)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Nekonečná láska 7.35 Mentalista (3, 4) 9.25
Lhář, lhář 11.05 Teleshopping 11.40 Twister 13.45
Teleshopping 14.15 28 dní, komedie (USA, 2000)
16.15 Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010)
18.15 Hněv Titánů, fantasy film (USA/Šp., 2012)
20.00 První rána, akční film (USA, 1996) 21.40
Porotce 0.00 Zelenáč 2.20 Sezona zabíjení

Prima cool
13.40 Simpsonovi XIV (19, 20) 14.40 Teorie
velkého třesku V (4, 5) 15.35 Futurama VII (8) 15.55
COOLfeed 16.00 Špinavá práce (12) 17.00 Top Gear
2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIV (21, 22)
19.15 Simpsonovi XV (1, 2) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 21.20
Teorie velkého třesku V (6, 7) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (12) 0.10 Partička

Prima Max
7.45 My Little Pony VIII (18) 8.10 Ben 10 (20) 8.20
Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! IX (26, 27) 11.15
Hvězdná brána VII (16) 12.15 Svatební zvony 14.05
Sestřička z hor: Vina a trest 15.55 Holka s prknem
18.05 Naši a já, komediální drama (USA, 2013)
20.00 Duše špióna, špionážní film (Rus., 2014)
22.20 Zástupce velitele, akční film (USA, 2006)
0.10 Mořský vlk (1/2), dobrodružný film (N, 2009)

středa 13. února 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor Martin VIII 10.35 Příběhy
slavných... Miloslav Šimek 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herečka
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Černí baroni (6/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester (6/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.50
23.50
0.45
2.15
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3612)
Ordinace v růžové zahradě 2 (871)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (390)
Mentalista (7, 8)
Kriminálka Miami VI (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3613)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba XV (23)
Beze stopy VII (18)
Mentalista (7, 8)
Kriminálka Miami VI (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (390)
Novashopping

6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.25
1.20
2.15
3.10
4.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (22)
My Little Pony VIII (20)
M.A.S.H (108)
M.A.S.H (109)
M.A.S.H (110)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (21)
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (153)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (6)
Policie v akci
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Doktor z hor: Nové příběhy II (12)
Prostřeno!

6.15 Mentalista (5, 6) 8.05 Sherlock Holmes: Jak
prosté (3-5) 10.50 Teleshopping 11.20 28 dní 13.20
Teleshopping 13.50 Hněv Titánů 15.40 Captain
America: Návrat prvního Avengera 18.10 V zemi
Jane Austenové, komedie (USA, 2013) 20.00 Smrt
jí sluší, komedie (USA, 1992) 21.55 Hlas, komedie
(USA, 2013) 23.45 Kapitán Phillips 2.15 Porotce

Prima cool
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV (1, 2) 14.50
Teorie velkého třesku V (6, 7) 15.45 Futurama VII
(9) 16.05 COOLfeed 16.10 Špinavá práce (13) 17.10
Top Gear 2008 18.15 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XV (3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (24) 21.20
Teorie velkého třesku V (8, 9) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (13) 0.10 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony VIII (19) 7.45 Ben 10 (21) 7.55
Velké zprávy 9.15 Vítejte doma! IX (27, 28) 11.00
Hvězdná brána VII (17) 11.55 Ostrov ztracených duší
14.05 Naši a já 15.55 Duše špiona 18.10
Nebezpečná lekce 20.00 Chlapec v pruhovaném
pyžamu, drama (USA/VB, 2008) 22.00
Nekonečný víkend, thriller (Austr., 2008) 23.45
Zástupce velitele, akční film (USA, 2006)

čtvrtek 14. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Zlatá flétna. Pohádka (ČR, 1988)
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Střelci
14.20 Durrellovi (6/6)
15.10 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala X
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 Život je ples (6/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.40 Grantchester (6/6)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.30 Rajské zahrady

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.20
2.00
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3613)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (391)
Mentalista (9)
Mentalista (10)
Kriminálka Miami VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3614)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (872)
Život ve hvězdách
Muž taiči
Akční film (HG/Čína/USA, 2013)
Mentalista (9, 10)
Kriminálka Miami VI (20)
Krok za krokem IV (1)
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.45
1.45
2.40
3.35

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (23)
My Little Pony VIII (21)
M.A.S.H (110)
M.A.S.H (111)
M.A.S.H (112)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (22)
Doktor z hor: Nové příběhy II (13)
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (42)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Doktor z hor: Nové příběhy II (13)
Prostřeno!

5.45 Mentalista (7, 8) 7.35 Šípková Růženka 9.00
První rána 10.35 Teleshopping 11.05 Twister 13.10
Teleshopping 13.40 Vášnivý tanec 16.05 Smrt jí
sluší 18.00 Operace Dunaj 20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (8, 9) 21.50 Dvojnásobná vražedkyně
Lizzie Bordenová, drama (USA, 2014) 23.40 První
rána, akční film (USA, 1996) 1.10 Hlas, komedie

Prima cool
12.15 Futurama VII (9) 12.45 Simpsonovi XV (3, 4)
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XV (5, 6) 14.40
Teorie velkého třesku V (8, 9) 15.35 Futurama VII
(10) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce (14)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XV (7-10) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku V
(10, 11) 22.15 Delta Force 0.55 Špinavá práce (14)

Prima Max
7.40 My Little Pony VIII (20) 8.05 Ben 10 (22) 8.20
Velké zprávy 9.30 Vítejte doma! IX (28, 29) 11.15
Hvězdná brána VII (18) 12.15 Svatební zvony 14.05
Nebezpečná lekce 15.50 Střihoruký Edward 18.05
Podezření pana Whichera: Vražda v Andělské uličce
20.00 Vím, že jsi vrah, krimifilm (ČR, 1971) 22.10 Věř
mi, komedie (USA, 2013) 0.00 Nekonečný víkend,
thriller (Austr., 2008)

pátek 15. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor Martin VIII 10.35 Dynastie
Nováků (12/13) 11.30 AZ-kvíz

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
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných – Jiří Šlitr
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
20.00 Strážmistr Topinka (6/13)
20.55 13. komnata Petra Baťka
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot XIII
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.30 Banánové rybičky
2.00 Pod pokličkou

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.15
1.50
2.30
3.00
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3614)
Ordinace v růžové zahradě 2 (872)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (392)
Mentalista (11, 12)
Kriminálka Miami VI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3615)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (Fr./USA, 2014)
Mentalista (11, 12)
Kriminálka Miami VI (21)
Krok za krokem IV (2)
Krok za krokem IV (3)
Co na to Češi

Prima
6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
0.50
1.50
2.50

Ben 10 (24)
Transformers:
Roboti v utajení IV (14)
M.A.S.H (112)
M.A.S.H (113)
M.A.S.H (114)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kde začala láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (5)
Doktor z hor: Nové příběhy III (1)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Pomsta ve Vegas
Akční thriller (USA, 2016)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Doktor z hor: Nové příběhy III (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 O rybáři a jeho ženě 5.55 Operace Dunaj 7.55
Mentalista (9, 10) 9.45 Myš, která řvala 11.30
Teleshopping 12.00 Smrt jí sluší 14.00 Teleshopping
14.30 Šampioni 2 16.30 Námořní vyšetřovací služba
VIII (8, 9) 18.20 Pan Magor, komedie (USA, 1997)
20.00 Divočina, animovaný film (Kan., 2006) 21.30
Veronica Marsová 23.25 Hráči se smrtí

Prima cool
10.05 Špinavá práce (14) 11.10 Autosalon 12.20
Futurama VII (10) 12.50 Simpsonovi XV (7, 8) 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV (9, 10) 14.45 Teorie
velkého třesku V (10, 11) 15.40 Futurama VII (11)
16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (15) 17.05 Top
Gear 2008 18.10 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XV
(11-14) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Dvojitý
agent 22.15 Rudý písek 0.00 Špinavá práce (15)

Prima Max
9.10 My Little Pony VIII (21) 9.35 Ben 10 (23) 9.45
Velké zprávy 11.20 Vítejte doma! IX (29, 30) 13.05
Hvězdná brána VII (19) 14.00 Podezření pana
Whichera: Vražda v Andělské uličce, krimifilm (VB,
2013) 15.50 Vůně vraždy, krimidrama (Fr., 2015)
18.05 Zaslaná pošta (2/2) 20.00 Diamanty jsou
věčné, akční film (VB, 1971) 22.15 Delta Force, akční
film (USA, 1986) 0.50 Věř mi, komedie (USA, 2013)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Ivana Šedová (29)

Pracuje v pizzerii a
také pečuje o svou babičku. Je vdaná maminka dvou holčiček,
bydlí v rodinném
domě na kraji Březové. V pořadu účinkovala už před pěti lety, ale moc to nevyšlo.
Kdyby vyhrála, jela by s rodinou k
moři. Mezi její oblíbená jídla patří svíčková a moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a špenátem. Nikdy by
nesnědla dršťkovou polévku, olivy, kapary a ančovičky.

Úterý: Monika Moravcová (28)

Pracuje jako pečovatelka v terénních službách. Žije s přítelem a
jeho dvěma syny i svojí dcerou v domě s terasou. Do pořadu se Monika přihlásila sama,
protože podle ní se má zkusit vše. Má
ráda špagety, jak je připravuje její přítel. Nesnáší vnitřnosti, ryby, zabijačkové pokrmy a paštiku.

Středa: Jan Jeník (36)

Pracoval jako elektromechanik v Ústí nad
Orlicí, nyní je na pozici technologa strojní
výroby. Má dceru, s jejíž matkou už pět let
nežije. Bydlí v podnájmu v Chocni. Sní o vlastním domě, pozemek už má. Výhru by rozdělil mezi
kamarádku, která to potřebuje, a svoji
dceru. Spokojí se s chlebem namazaným sádlem, ale pochutná si na pečené
kachně, řízku s kaší nebo svíčkové na
smetaně. Nesnědl by jen psa, kočku
nebo červy.

Česká republika

Na Robíka lezou bacily
Soutěžní Prostřeno!
v Pardubickém kraji
přivede ke sporáku tři
ženy a dva muže.
ČR | Jako první se k plotně v pořadu Prostřeno! postaví hostitelka Ivana. Před
pěti lety již v soutěži účinkovala. Ivana
se změnila k nepoznání, jiný účes, jiná
práce i bydlení prošlo proměnou. Nikdo
z hostů nic netuší a Ivana se rozhodne informace o své účasti utajit. Z prvního
účinkování nemá dobré zkušenosti, postěžuje si, že měla špatnou partu. A k jejímu překvapení se objeví i Robert, který bydlí také v Březové nad Svitavou.
V úterý vaří Monika. Hosté se mohou
těšit na bruschettu, tiramisu, ale také pečenou kotletu s olivovou omáčkou. Monika překvapí bydlením a rodinnými poměry, hosté se budou snažit dopočítat
dětí a vyznat se v nich. Monika si poradí jak v kuchyni, tak v roli hostitelky.
Ale Honza se začne chovat trochu podivně. Oproti pondělí se hodně rozmluví a Monika z toho bude nervózní…
Středa patří právě Honzovi. Ten pracuje jako technolog výroby a je to jeden
velký otazník. Ačkoliv má svou vlastní

Pátek: Eva Konečná (34)

Pracuje jako zootechnička. S partnerem je
přes sedm let, bydlí
v rodinném domě v
Moravské Třebové,
kde vychovávají dvouletého syna. Pokud by
vyhrála, pořídili by si druhé auto, které
potřebují. Nejraději má slané pokrmy,
hlavně řízek, na sladké si moc nepotrpí.
Nesnáší koprovou omáčku, zvěřinu, králíka, husu a kachnu. Nikdy by nepozřela
brouky.

rodinu, nyní žije s kamarádkou. Přestože sám bezlepkovou dietu držet nemusí,
přihlásí se k ní ve svém menu. Jakmile
se objeví první problémy, Honza začne
zmatkovat. Nestíhá. I samotné vaření je
nezvyklé. Honza vaří na milimetr přesně. Všechno měří, počítá, ukrajuje.
Velkým otazníkem bude čtvrteční
hostitel Robin. Mladý gay by rád uspěl.
Jenomže co čert nechce, zrovna ve svůj
hostitelský den se necítí fit. Na Robíka,
jak si nechá říkat, něco leze. Bacily. Jak
to ovlivní jeho výkon u plotny? A budou hosté k němu shovívaví?

FOTO | FTV PRIMA

Poslední večeři připraví Eva. Hosty v
pátek zaskočí její bydlení, přivítá je totiž v domě bez dveří. Prostě nebyl čas a
peníze je dodělat… Jenomže žádné dveře, žádné soukromí. Eva se nevyhne
karambolům a komplikacím. Na jídlo
se bude čekat a ona jen vymýšlí, jak z časové tísně vybruslit. Jako zábavu Eva
zvolí výrobu z kůže. Vše potřebné vysvětlí mistr řemesla a Eva získá potřebné vteřiny. Někteří soupeři ji považují
za taktičku. A jak celý týden dopadne?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Předkrm: Paštika na divoko z krůtích jater, domácí bagetka

Čtvrtek: Robert Kunc (25)

Pracuje v továrně jako
operátor výroby, žije s
přítelem a kocourem
Charlinkem. Pokud by
vyhrál, peníze by použil na cestování. Rád
připravuje uzenou polévku a různé omáčky. Mezi jeho oblíbená jídla patří slepice na paprice a pizza.
Nesnáší slávky a ústřice, nikdy by nesnědl syrové maso.

Robík (druhý zleva) se necítí fit. Budou soupeři shovívaví?

Ingredience: 500 g krůtích jater, 125 g
másla, 100 ml smetany ke šlehání
(33 %), 2 cibule, bobkový list, nové koření, tymián, česnek, brusinky, mandle,
sůl, pepř. Postup: Játra očistíme, cibulku najemno nakrájíme, poté zpěníme,
přidáme játra, tymián, česnek, bobkový
list, nové koření, mandle, vše dobře smícháme a orestujeme. Přidáme smetanu a
rozmixujeme bez koření. Poté dochutíme, vložíme do formy a necháme dobře
ztuhnout v chladu.
Hlavní chod: Pečené roštěnky s olivovou omáčkou a máslovým bramborem
Ingredience: 1 kg hovězí roštěné, 1 až
2 cibule, zelené olivy, hladká mouka na
zaprášení, 1 kg brambor, máslo, sůl,
pepř. Postup: Maso nakrájíme na plátky a zprudka orestujeme po obou stranách na sádle, oleji či přepuštěném másle na pánvičce. Maso přendáme do peká-

če a na pánvičce, na které se restovalo
maso, osmažíme zvolna cibuli do tmava. Přidáme nakrájené olivy, lehce
osmahneme, zaprášíme moukou, promícháme, zalijeme vodou a zbytkem šťávy
z oliv. Osolíme, opepříme a vše promícháme a necháme zavařit, poté směsí zalijeme roštěnky a dáme péct do trouby

asi na 200 °C na hodinu a půl. Oškrábeme brambory, dáme je uvařit doměkka,
nakonec rozšťoucháme s máslem, dochutíme solí.
Hovězí po burgundsku s kaší
Ingredience: 1 kg hovězího zadního
masa, 3 lžíce rostlinného oleje, 100 g
slaniny nakrájené na nudličky, 1 větší
mrkev nakrájená na kostky, 1 řapík celeru nakrájený na plátky, 100 g celeru nakrájeného na kostičky, 1 cibule nakrájená nahrubo, 1 velký stroužek česneku
nakrájený na plátky, 1 lžíce rajčatového
protlaku, 1 lahev kvalitního červeného
vína (nejlépe burgundského), 500 ml sil-

ného hovězího vývaru, po 1 snítce tymiánu a rozmarýnu + na ozdobení,
2 bobkové listy, 60 až 100 g studeného
másla na kostičky, sůl a čerstvě mletý
pepř. Postup: Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a zprudka orestujeme na oleji. Vyjmeme z hrnce a dáme
stranou. Do hrnce vsypeme slaninu a
orestujeme ji. Přidáme mrkev, oba druhy celeru, cibuli a česnek, vše orestujeme, vmícháme rajčatový protlak a ještě
chvíli opékáme. Přilijeme víno a necháme svařit na polovinu. Vlijeme vývar,
maso vložíme zpět do hrnce, přidáme bylinky a bobkový list. Hrnec vložíme do
trouby vyhřáté na 160 až 180 °C, a pomalu zakryté dusíme dvě až tři hodiny.
Kontrolujeme. Když je maso měkké, vyjmeme ho z hrnce. Omáčku přecedíme
(zeleninu vyhodíme) a vmícháme do ní
metličkou studené máslo – omáčka se
zjemní a zhoustne. Vrátíme do ní prohřát maso. Brambory uvaříme v osolené
vodě. Poté scedíme a spolu s mlékem a
máslem vyšleháme do hladké kaše.
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„Problémy v regionu? Plzeňský
kraj je skvělé místo pro život“
Poslankyně Barbora Kořanová tvrdí, že v rodném
Plzeňském kraji se žije skvěle. Přesto se snaží řešit
problémy lidí. Zároveň ve Sněmovně podporuje
digitalizaci a chystá novelu silničního zákona.
Jaký problém podle vás nejvíc trápí
Plzeňský kraj?
Musím říct, že najít problém právě v Plzeňském kraji není úplně lehké, protože
podle mého názoru je to skvělé místo
pro život. Je zde spousta skvělých starostů a občanů. Nicméně pokud mám
něco zmínit, tak když pravidelně navštěvuji kraj, setkávám se především s problémem ubytoven pro agenturní zaměstnance z ciziny. Víte, agentury je sem přivezou, oni zde pracují a já nechci hodnotit teď jejich práci, ale pak v práci skončí a začíná ta další část. Mnohdy jde
o nepořádek, obtěžování místních obyvatel, hluk a podobně. Jsou to lidé, ze
kterých obce nezískávají peníze v rámci
rozpočtového určení daní a já to vnímám jako problém. Pokud se na mě někdo obrátí s konkrétním případem, pokusím se pomoct, ale všeobecný recept
nemám. Musíme s agenturami mluvit
o tom, co mohou pro města a jejich bezpečí udělat.
A co podle vás řeší velká města
v kraji, jako jsou Plzeň, Klatovy, Domažlice, Tachov či Rokycany?
Každé z měst je něčím specifické. Plzeň
trápí problém s bezpečností, přicházejí
stále nové případy, kdy jsou občané napadeni nebo okradeni. Byla tady i petice určená radě města, která žádá rychlé
a efektivní řešení bezpečností situace.
V Klatovech jsem pak při návštěvě města zaznamenala problémy dva. Za prvé
chybí peníze na dostavbu nemocnice,
což však nedokáže ovlivnit město, ale
je to spíše na kraji, protože se jedná
o krajskou nemocnici. Za druhé jsem se
setkala s vedením oblastní charity, tady
zase válčí s nedostatkem bytů pro lidi
v nouzi. Byl zrušen městský azylový
dům a ten ve vlastnictví charity nemá
kapacitu na to, aby pojal všechny žadatele. Tachovsko má zase obecně vyšší
míru nezaměstnanosti, ale není to samozřejmě nijak enormní. Víte, všude jsou
nějaké starosti, všechny problémy jsou
spíše dlouhodobějšího charakteru. Máme teď relativně čerstvě ustavená nová
vedení měst, takže věřím, že se situace
všude zlepší.
Jak vlastně Plzeňský kraj a rodnou
Plzeň vnímáte a znáte?

Do Sněmovny jsem šla s tím, že tam jdu
jako vyslanec svého regionu, jako vyslanec lidí, kteří mě zvolili, což se snažím
plnit. Každý měsíc absolvuji jednu až
dvě celodenní návštěvy svého regionu,
pokaždé navštívím jinou oblast. Setkávám se se starosty, zástupci firem či organizací i s občany. Chci znát své voliče, a ne je navštěvovat jen v čase předvolebním. Máme u nás v kraji skvělé politiky, městys Klenčí pod Čerchovem
má v čele skvělého starostu, výborný
pan místostarosta je také v Chotěšově,
ale samozřejmě i v dalších obcích. V Plzni jsem se narodila, tady dnes žiji,
mám tady rodinu, přátele, podnikala
jsem tady a mám tady i poslaneckou
kancelář. Plzeň má v mnoha směrech rezervy, ale i tak je to skvělé místo pro život, městu se daří. Věřím, že i současná
koalice, které je hnutí ANO členem,
bude ve vedení úspěšná.
Jak reagují na vaše návštěvy lidé
v regionech?
To je velmi různé. Někde jsou velmi
rádi, že někdo přijel, protože se setkávám s tím, že tam nikdy nikdo z Poslanecké sněmovny nedorazil, což mě
mnohdy velmi zaráží. Každopádně reakce jsou spíše pozitivní. Všude samozřejmě řeší nějaké problémy, takže se jim
snažím pomoci, pokud je to v mé moci,
minimálně se z titulu své funkce informuji na úřadech a zjišťuji možnosti. Naposledy jsem například řešila základní
školu v Mirošově, velké množství kamionů v Kladrubech nebo jsem se také informovala na situaci v sušické nemocnici. Navštěvuji střední školy, kde beseduji se studenty, které politika velmi zajímá. Dokonce mi teď z Domažlic napsali, že by chtěli přijet do Sněmovny, takže už jsme domluvili termín a ukážu jim
celý proces ještě více zblízka.
Na čem jako poslankyně aktuálně
pracujete a jaké jsou vaše momentální priority?
Já jsem velmi polytematický člověk, pokud to takhle můžu říct. Mou největší
sněmovní prioritou je bezpochyby digitalizace. Jsem velkou podporovatelkou
zákona o právu občana na digitální služby, chci snazší život pro občany, podnikatele i úředníky. Nesmírně v tomto

„Moc bych si přála, aby prošla novela občanského zákoníku a manželství tu
bylo i pro lesby a gaye,“ říká Barbora Kořanová.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
směru obdivuji Estonsko. K digitalizaci
v Plzni také pořádám 11. března konferenci a jsem předsedkyní komise rady
města pro eGovernment. Plzeň v této oblasti udělala třeba fajn věc ve smyslu
projektu „Úřad bez čekání“. Dále se teď
také věnuji své první novele zákona,
kdy bych chtěla změnu v silničním zákoně. Konkrétně chci prosadit zákaz jízdy
kamionů v levém jízdním pruhu ve všední dny od 6 do 22 hodin, takže uvidím,
jaká bude debata s ostatními poslaneckými kluby. Jsem samozřejmě pro debatu o kompromisech, protože podle
mého názoru je politika především umění kompromisu. A mou velkou prioritou
je také manželství pro všechny. Moc
bych si přála, aby tato novela občanského zákoníku prošla a manželství tu bylo
i pro lesby a gaye.
(PR)

Barbora Kořanová
Narodila se 27. září 1984 v Plzni.
Vystudovala právo a právní
vědu na Fakultě právnické
Západočeské univerzity.
■ Pracovala v rodinné firmě, poté
začala sama podnikat – navrhuje
a realizuje nejen bytové
interiéry.
■ V letech 2016 až 2018 byla
zastupitelkou městského
obvodu Plzeň 2-Slovany.
■ Ve volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 byla
zvolena poslankyní za hnutí
ANO v Plzeňském kraji.

■

■
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Štamgasti míní: „Dycky Most!“
Severka. Nejznámější
hospoda v Mostě a dost
možná i v celém Česku.
Proslavil ji seriál MOST!
scenáristy Petra Kolečka
a režiséra Jana
Prušinovského.

MONIKA GORDÍKOVÁ

visí na zdi pár metrů před ním. „Hele,
Meduza,“ upozorní okolo sedící kamarády na záběr ne zrovna oslnivě krásné
budovy mosteckého kulturního střediska. Všichni přikývnou, postupně si naberou z talíře hrst brambůrků a dál pozorně sledují právě vysílaný díl seriálu.
Mlčet ale vydrží jen chvíli. Po pár vteřinách se jim rozzáří oči. „A jsme tady, ty
vole,“ křikne jeden ze zmíněné čtveřice
a energicky poposedne na vrzavé židli.
Spontánní reakci má na svědomí záběr

MOST | Televizní série MOST! na sebe
od počátku strhává pozornost. Její tvůrci servírují divákům příhody, v nichž podávají témata jako rasismus, předsudky,
nezaměstnanost nebo lichva zabalená
do velké nadsázky i peprné češtiny.
Asi pětatřicetiletý muž v mostecké
hospodě Severka přestane prsty objímat
orosenou sklenici s pivem a ukazováčkem zamíří na obrazovku televize, která
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Společnost WITRON je jedním z předních světových dodavatelů hospodárných a automatizovaných
logistických systémů a déle než 45 let je symbolem moderní techniky, inovací a spolehlivosti. S ročním
obratem ve výši zhruba 515 milionů euro zaměstnává skupina WITRON po celém světě více než 3100
zaměstnanců.
Pro naše hlavní sídlo v Parksteinu a další mezinárodní pobočky hledáme:

Elektronik (m/ž/n) / Mechanik (m/ž/n)
Vývojář softwaru (m/ž/n)
pro technologie IT a řídicí techniku

a uchazeče o studijní program v
oborech IT / elektronika
Nabízíme vám:
• Pracovní místa s budoucností ve zdravě rostoucí, spolehlivé rodinné ﬁrmě s pevným základem
• Otevřená komunikace a kolegiální přístup
• Podnikové kurzy němčiny zdarma
• Možnosti další kvaliﬁkace v oboru
• Možnost práce na mezinárodních projektech
• Podpora při hledání bydlení a burza spolujízdy pro dojíždějící
• Atraktivní odměny s pravidelnými úpravami
• Podíl na zisku
• Podnikové penzijní pojištění s příspěvkem od zaměstnavatele až 2400 euro ročně
• Čtyři kantýny s vynikající kvalitou a velmi výhodnými cenami
• Další všestranné sociální výhody
Více o vaší kariéře u skupiny podniků WITRON
najdete na stránkách: www.witron.cz
Těšíme se na vaši žádost o místo,
podanou online!

Skupina WITRON
Neustädter Str. 19 – 22 I 92711 Parkstein/Německo I karriere@witron.de

© shutterstock

INZERCE

na také už poněkud léty ošlehaný dům
s nápisem Severka.
Předminulé pondělí se na třetí epizodu dívalo přes 1,3 milionu diváků. Přímo v Severce, kde se část děje odehrává, to bylo patnáct lidí. Ticho v sále občas protne smích či hlasitá identifikace
některého z míst ve městě. Naštvanými
slovy tu svérázné dílo, jež rozhodně nevykresluje Most jako ideální místo k životu, nečastuje nikdo. „Mně se seriál
líbí. Musíte ho brát s nadhledem. Je
schválně přitažený za vlasy, aby dostal
tu komediálnost,“ usmívá se návštěvník
Petr. „Je to prostě výborný,“ vyhrkne
upřímně i naproti Petrovi sedící Vláďa.
„Já vám asi budu připadat jako hroznej
kecal, ale pro mě je Most nejlepší město.
Fakt. Ta seriálová hláška Dycky Most!
na mě sedí. Trochu jsem cestoval a díky
tomu zjistil, že náš život tady je super,“
pokračuje. On, Petr i další dva u stolu
přítomní kamarádi jsou zdejší rodáci.
„Máme tu přírodu, dobrej noční život a
město ani není hnusný, jak se říká. Třeba tahle ulice. Byla jste tu někdy v květnu? Podél silnice kvetou sakury. Normálně malý Japonsko. Ty problémy, co
v seriálu řeší, ty jsou přece všude,“ rozpovídá se Vláďa, než na obrazovce zaznamená další známé místo, tentokrát litvínovské: „Hele, jsou na tý skládce Celio, co furt hoří.“ Vzápětí se s ostatními
dohaduje, jestli na místním zimním stadionu stále pracuje jako správce muž,
který je podle nich předlohou Čočkina,
jedné ze seriálových postav. Zatímco v
pondělí večer tu převládá prázdno, o víkendech je tu prý narváno. „Napište, jak
tu skvěle vařej. Sem chodí na oběd i policajti,“ podotýká Karel a ukáže pohledem na okénko ve zdi s nápisem Výdej
obědů. Tabule vedle něj prozrazuje, že
hlavní jídlo tu lze pořídit za 75 korun.
Svým vybavením podnik hosta vrací o
řadu let zpátky. „A tohle se právě líbilo
Kolečkovi. Ta neuvěřitelná nekultura,“
směje se Franta, jenž sedí na místě televizním divákům dobře známém – pod
zažloutlými plakáty litvínovských hokejistů. Scenárista Kolečko sem také chodil několik let na pivo – s tchánem, když
si našel manželku právě z Mostu. „Něco
má i ode mě. Měl jsem kamaráda Martina, co se stal kamarádkou Martinou,“
líčí v deset večer už hodně veselý Franta, jenž v Severce kdysi dělal číšníka.
Teď je tu štamgast. I on seriál chválí. „Já
vlastně ještě nepotkal nikoho, komu by
se nelíbil,“ dodává Lukáš, provozní a kuchař v jedné osobě.
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Krakonoš začínal na závodech
psů a neholí se skoro třicet let
Převlek pána hor na sebe
bere od roku 1990.
Vystupuje na svatbách
či slavnostech po
celých severovýchodních
Čechách.

podporuje, přišel jsem mezi vás sešlé a
sjeté, abych požehnal svazku dvou mladých lidí,“ předříkává pečlivě naučenou formulku.
Kolemjdoucím Ladislav Jirouš rozdává pohledy a dřevěné knoflíky, které
doma vyřezává z větví. V dobách „největší slávy“ jich každoročně vyrobil tři
velké koše. „Vždycky jsem říkal, že
když někdo potká Krakonoše, tak od
něj musí něco dostat. Jsem rád, když se
na mě lidé těší,“ říká muž, který před
lety v liberecké nemocnici navštívil večerníčkového Krakonoše, herce Františka Peterku.

TOMÁŠ PLECHÁČ
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Být Krakonošem často není příliš pohodlné. Tlustý kabát, kožené boty a klobouk má jeho protagonista za každého
počasí a v každé roční době. Recept, jak
v zimní výstroji vydržet tropy, je překvapivě prostý.
„Člověk se nesmí rychle pohybovat,“
vysvětluje Ladislav Jirouš, jenž se také
dostal na desítky pohlednic, objevil se
na billboardech a dokonce „otevíral“ několik prodejen s uzeninami. Nedávno si
zahrál v horské komedii Padesátka,
kterou filmaři točili na Horních
Mísečkách. Předtím si také střihl malé role v německých
snímcích.
Někdy si Ladislav
Jirouš v uniformě
Krakonoše vyjde na hory
jen tak.
Vzpo-

:
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ám

První akcí, na kterou dorazil jako Krakonoš, byly v roce 1990 závody psích spřežení ve Vrchlabí. Následovaly další.
Spolek uspořádal velikonoční výstavu v
ponikelském klubu, později přijal nabídku Krkonošského muzea a zabydlel jeden z historických domků na vrchlabském náměstí Míru. Recesisté z Poniklé
stáli i u zrodu Řemeslného léta, přehlídky rukodělných umělců, která se v podloubí starých domků ve Vrchlabí koná
dodnes. Zkraje 90. let si Krakonošova
strana vymyslela, že udělá pokus o spojení Západu s Východem. „Hned si mě
pozvali do koordinačního centra Občanského fóra, kde mně vynadali, co si to
dovolujeme. Že politikům se nedaří
spojit Západ s Východem, a my si
děláme takovou akci. Odpověděl jsem jim, že chceme jenom spojit západ slunce
s východem, že na
tom není nic divné-

Ve vedru se „Pán hor“
jenom pomalu plouží

přidejte se k nám!

ed

Na žiletku či holicí strojek
nesáhl od roku 1989

ho,“ vykládá. Recesistická akce se v Poniklé udržela několik let a na žádném
ročníku nechyběl Ladislav Jirouš v převleku. Původní vybavení, které má dodnes, doplnil o fajfku. U Jizery našel
vhodnější hůl, na její konec dal „hledáček“ ze sklíčka zrcadlových brýlí. Z březového dřeva a špagátu si vyrobil opasek. Celá výstroj váží 15 kilogramů.
Kvůli Krakonošovi si Ladislav Jirouš
musel nechat narůst pořádný plnovous.
Naposledy se holil kolem roku 1989, od
té doby na žiletku nebo holicí strojek nesáhl. „Myslel jsem si, že vousy budou
pořád růst, ale překvapivě se to zastavilo. Pořád je mám stejně dlouhé,“ tvrdí.
Přibývaly další akce, na kterých jako
vládce hor vystupoval. V Krakonoše se
proměňoval často i několikrát týdně.
Všechno to stíhal při zaměstnání, absolvent jičínské průmyslovky přes 40 let
pracoval ve vrchlabské továrně jako
strojní konstruktér.
Po práci nebo o víkendech jezdil bavit děti na školy v přírodě, „krakonošoval“ na hotelech při ukázkách řemesel,
účastnil se veletrhů cestovního ruchu
v Čechách, v Německu i Polsku. Veřejnost ho zná z jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů a poutí. Lidé si ho také zvali na
plesy a svatby.
„Jakožto vládce
zdejších hor, lesů,
vod a strání,
který zlo
trestá a
dobro

Hl

PONIKLÁ | Ladislav Jirouš (na snímku) z Poniklé na Semilsku po sametové
revoluci na horách spoluzaložil Krakonošovu stranu. Od té doby vystupuje na
různých akcích jako vládce hor. Zahrál
si ve filmu, objevil se na pohlednicích i
billboardech. „Nedělám to pro peníze,
ale z přesvědčení,“ říká muž s nepřehlédnutelným plnovousem, který se do
několika minut dokáže proměnit v Krakonoše jako vystřiženého ze slavných
příběhů spisovatelky Marie Kubátové.
Jak se dnes šestašedesátiletý rodák
z Poniklé stal na začátku 90. let Krakonošem, by uhodl jen málokdo. Všechno
to totiž začalo „politikou“. S partou přátel v horské obci krátce po sametové revoluci založil Krakonošovu stranu.
„Bylo to z recese, nikdy jsme do voleb nekandidovali. Byli jsme apolitickou stranou,“ vzpomíná s úsměvem Ladislav Jirouš. Do stanov si dali, že předsedou je Krakonoš a volba padla právě
na něj. Matka mu pomohla ušít klobouk
a vestu z hnědého hubertusu, od sedláka
sehnal rajtky, půjčil si zelený kabát
a velkou dřevěnou hůl.

míná si na úsměvnou příhodu, když
před lety po svatbě v boudě na Růžové
hoře, na které účinkoval, brzo ráno vyrazil pěšky na Sněžku.
„Byla bouřka, mlha, slunce už pomalu prosvítávalo a do toho problikávaly
blesky. Proti mně šla skupina asi dvanácti lidí s čelovkami. Slyšel jsem, co si
říkají: Ten Krakonoš nám to dneska
teda posral! Zapálil jsem si fajfku.
Když blýsklo, zpozorovali mě a vtom
jedna dívka řekla: Proti nám jde Krakonoš. Ostatní se začali šklebit. Jakmile
mě ale uviděli, všichni zmlkli a jako
opaření tam stáli několik minut,“ vypráví rodák z Poniklé.
V poslední době už jako Krakonoš nevystupuje tak často jako
dřív, veřejnost ho ale stále
může vidět například
v červnu ve Vrchlabí
jako startéra dálkového pochodu
Krakonošova stovka.

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte
te kontaktovat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 287

www.g4s.cz

Přidejte se k nám!
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Přeprala rakovinu a své staré já.
Na koloběžce jela do Španělska
Martina Josífek
Zelinková z Tanvaldu
žila na cestě z jablek
a masoxu, spala u lidí
doma a za 43 dní
zdolala 3460 kilometrů.

Projela Bavorskem, stihla při odbočce v Kostnici vzdát hold Mistru Janu Husovi, pak pokračovala přes švýcarskou
Basilej do Francie a odtud do Španělska.
„Ve Francii na jednom náměstí mě zastavil jeden Ital, nabízel mi ‚sleep‘ a
‚eat‘, ale nakonec byl tak neodbytný, že
strhl pozornost všech kolem a seběhli se
tam další chlapi, kteří se začali hádat o
to, kdo z nich si mě vezme domů. To
jsem raději odtamtud ujela,“ směje se
při vzpomínce koloběžkářka. Cesta pro
ni byla očistná nejen psychicky, ale i fyzicky. Téměř totiž nejedla, jen nezbytné
potraviny pro doplnění energie.

„

TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Říká se, že vážná onemocnění se
léčí odvážnými prostředky. Martina Josífek Zelinková z Tanvaldu toto rčení do
puntíku naplnila. Poté, kdy jí diagnostikovali zhoubný nádor, osedlala koloběžku a vypravila se do 3460 kilometrů
vzdáleného španělského města Santiago
de Compostela, kde jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho
z Kristových učedníků. Očistná pouť na
ni měla spirituální i psychické účinky.
„Manžel mě přemlouval ještě v den
odjezdu, ať nejezdím. Ale já se vydala
za dcerou žijící v Přepeřích u Turnova
rozloučit. Tam je shodou okolností kostel svatého Jakuba, kde mi místní pan farář dal požehnání, včetně mé koloběžky,“ líčí začátek své pouti Martina Josífek Zelinková.

Ve Francii na
jednom
náměstí mě zastavil Ital,
nabízel mi ‚sleep‘ a ‚eat‘,
ale byl tak neodbytný,
že se seběhli další chlapi
a začali se hádat, kdo si
mne vezme domů.
Raději jsem ujela pryč.
„Ve Francii když mají lidé přebytky
ovoce a zeleniny, dají je do tašky a pověsí na plot, aby si je ostatní brali zdarma.
Tak jsem jedla jablka. Já si v batohu z
domu vezla hlavně kostky masoxu,
abych do sebe dostávala soli. Jediné, co
jsem si neodpustila, byly báječné francouzské croissanty s nutellou,“ přiznává.

Chtěla se zbavit vzteku
Tou dobou už měla za sebou operaci
a chemoterapii. Na operačním stole prožila cosi, o čem dokáže jen těžko mluvit.
Už tam si v hlavě usmyslela, že pokud rakovinu překoná, pojede poděkovat za
svůj život svatému Jakubovi. Důvodů
k cestě ale bylo víc. Nemoc Martině otevřela oči a pomohla jí vyrovnat se s minulostí. „Odjížděla jsem po smrti mojí
babičky. Obviňovala jsem se, že když
umírala, jediné, co jsem dokázala, bylo
sedět u ní a hladit ji. Já jsem totiž perfekcionistka ve všem, co dělám. Pořád na
sobě vidím chyby a za tohle jsem se nenáviděla. Musela jsem se zbavit vzteku,
zloby a odpustit sama sobě,“ vysvětluje.
Na cestu se vydala 30. dubna 2018,
cesta jí zabrala 43 dní. Putovala po Svatojakubské cestě, tedy síti dvanácti cest
vedoucích ze všech koutů Evropy do
Santiaga de Compostela. Každoročně
tuto pouť za svatým Jakubem vykoná tisíce věřících, zpravidla ale chodí pěšky
a jen část z celé cesty. Martina jela na koloběžce, kterou pojmenovala Bílý rytíř.
Na zádech měla 29 kilo – stan, spacák,
oblečení a náhradní boty. V peněžence
pouhých 300 eur, ve vlasech vítr a v mysli odhodlání. Přespávala na farách, v
ubytovnách Ultreia, které jsou rozesety
po celé Svatojakubské cestě. Někdy dokonce u lidí, co potkala cestou.

Martina Josífek Zelinková v cíli. Za sebou má čtyři evropské státy a téměř
3,5 tisíce kilometrů.
FOTO | 2x ARCHIV M. ZELINKOVÉ

Na začátku cesty Martině požehnal farář z přepeřského kostela svatého Jakuba Staršího. Její koloběžce též, i když ta se do kostela podívat nesměla.

Věřila svatému Jakubovi
Cestou stíhala krmit sociální sítě fotografiemi, takže ji sledovaly tisíce lidí z celé
Evropy a dodávaly jí patřičné povzbuzení. Když dojela do cíle, splnila si sen a
objala v katedrále zlatou sošku svatého
Jakuba. Věděla, že nad ní držel ochrannou ruku.
Navíc cestou potkala úžasné lidi.
„Nocleh mi nabídla jedna paní. Vzala si
mě domů, dala mi najíst, dokonce mě nechala spát ve své ložnici a sama spala
v obýváku. Problém ale byl, že já jsem
vegetariánka, takže jsem nevěděla, jak
odmítnout maso a neurazit ji. Na pomoc
jsem si vzala Google Translator. Ona si
hned oddechla, protože jak se ukázalo,
tak se styděla mi říct, že má doma jen zeleninu,“ vybavuje si Martina.
Doma bez koloběžky dlouho nevydržela. Na sklonku roku 2018 na ní sjela
Labskou stezku od Severního moře
k prameni Labe. Cestou jí sněžilo. Kam
pojede letos, ještě neví. I když… svatý
Jakub ji prý opět volá k sobě.
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Pod zamrzlou hladinou jezera

Dechberoucí fotografie vznikla na zamrzlém jezeře Milada u Ústí nad Labem. „Není to pro každého. Na prvním místě je bezpečnost. Vzduch v ledové vodě
ubývá rychleji,“ říká David Vencl.
FOTO | JAN KEPIČ

Mistr republiky
v potápění David Vencl
se ponořil do ledové
vody jezera Milada.
PETR BÍLEK
JEZERO MILADA | Jeden si vzal foťák,
druhý brusle, třetí plavky. A vznikla
z toho fotka, která bere dech. David
Vencl na ní plave pod ledem zamrzlého
jezera Milady a Petr Kapoun nad ním
bruslí. Své kamarády tak minulý týden
zvěčnil Jan Kepič, další z trojlístku extrémních sportovců.
„Já jsem ani nevnímal, že Péťa bruslí
nade mnou. Nevěděl jsem to,“ pousmál
se Vencl, stejně jako ostatní dva freediveři. Když mu zavolali, neváhal a z Teplic dorazil na Miladu, jezero u Ústí nad
Labem. „Přemluvili mě, abych i já vlezl
do vody. Péťa už předtím pod ledem plaval několikrát sem a tam mezi dvěma dírami, vzdálenými od sebe 20 metrů. On
je dlouholetý otužilec.“
Zato Vencl, mistr republiky v potápění na jeden nádech z roku 2017, se do ledové vody poprvé bez neoprenu ponořil
teprve v listopadu. „A nadchlo mě to,“
svítí mu oči. „Původně jsem si myslel,
že to je kvůli tomu, aby člověk nemusel
v zimě nosit dva svetry. Jenže to je až ta
poslední věc. Jak vlezeš do mrazivé
vody, vyplaví se ti hormony štěstí. V extrémním množství! Když vylezeš, ne že
by ses smál jako zkouřený, ale cítíš se
strašně osvěženě a skvěle.“ Úspěšný
český reprezentant David Vencl inspiro-

val i řadu kamarádů, kteří s ním chodí
sekat díry na zamrzlou teplickou Barboru a noří se do nich. „Jsou z toho nadšení. Na dvě tři minuty se v pohodě potopí, přitom to jsou gaučáci, kteří sport pořádně nedělali. A teď se rozhodli otužovat. Ono to má plno zdravotních benefitů, zrychluje se regenerace, působí to na
hubnutí, proti depresím, na bolesti zad,“
vypočítává Vencl.
Není to pro každého. Na prvním místě je bezpečnost. „Člověk by měl mít
zkušenosti se studenou vodou a zadržováním dechu. A je dobré mít ponor zabezpečený na několika úrovních.
Vzduch v ledové vodě ubývá rychleji.
Neopren tu dobu zkracuje na půlku, bez
něj bude úbytek ještě razantnější. Máš
pár vteřin, abys našel díru,“ počítá
Vencl. „Skuteční otužilci vydrží přes

20 minut, já jsem na Miladě hibernoval
deset a byl jsem vyřízený.“ Aby plavání
pod ledem neskončilo tragédií, je nutné
dodržovat několik zásad. Hlavně nebýt
sám a v orientaci si pomáhat lanem.
„Musí fungovat náš buddy systém, jaký
používáme ve freedivingu. A v nejhorším by Honza Kepič led proskákal, on
je těžký,“ řehtal se Vencl.
I Kepič to bral s humorem: „Při tomhle tenčím ledu je fakt nejelegantnější
cesta, že bych ho prostě rozdupal. Děláme si legraci, že David je postavou
štika, Petr tuleň a já rypouš sloní.“
Že jeho fotka má takový ohlas, to
Kepiče nepřekvapilo. „Lidé vždycky
reagují na podobné ptákovinky, které
nestojí skoro žádné úsilí a jsou instantní,“ chápe Ústečan Kepič. „Zato když
fotím podvodní faunu, což miluji, dlou-

ho si mapuji terén a hodiny jsem ve střehu. Pak cvaknu krásné zvíře a má to maximálně stovky lajků.“

Síla ledu na rybníku je zrádná
ČR | Lednové teploty padající hluboko
pod bod mrazu potěšily hlavně ty, kteří
si chtěli vyrazit zabruslit na přírodní ledové plochy. Odborníci však varují, že
tloušťka ledu na vodních nádržích, natož tocích, není v žádném případě dostatečná na bruslení bez rizika. Navíc
teploty o minulém víkendu na některých místech šplhaly hodně nad nulu.
„Rozhodně varujeme před vstupem na
zamrzlá koryta vodních toků, tloušťka
ledu se může měnit každým okamžikem,“ říká mluvčí Povodí Ohře Jan
Svejkovský. Bezpečno není ani na vod-

ní nádrži Nechranice na Chomutovsku,
ani na jezeře Milada u Ústí, kam už přitom bruslaři vyrazili. „Palivový kombinát Ústí jakožto správce území jezera
apeluje na návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože síla ledu je velmi proměnlivá. Jezero má hloubku téměř 25 m, rozlohu přes 250 ha a teplota
tak velkého objemu vody neumožňuje
dostatečné promrznutí celé plochy jezera. Návštěvníci vstupují na ledovou plochu na vlastní nebezpečí. Informaci o
síle ledu lze najít na stránkách PKÚ,“
stojí v prohlášení státního podniku.

Podle měření prováděných na Miladě byl led v posledních dnech u břehu
silný jen 8 centimetrů. Podobně je
na tom i Zámecký rybník v Chlumci, rybník v Chabařovicích nebo
oprám ve Varvažově. Na největší vodní ploše na Litoměřicku, na Pískovně
v Píšťanech, byl na straně u pláže
metr od břehu led silný jen 6 centimetrů. To je na bezpečné bruslení kriticky málo. Jako minimální tloušťka se
uvádí 12 centimetrů, doporučovaná je
18 centimetrů a vodní záchranáři radí
(hal, men
až 25 centimetrů.
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Čínský ﬁlozof Konfucius: Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než...

Tajenka: ... proklínat tmu.
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Více informací naleznete na www.zkdsusice.cz nebo v prodejnách COOP ZKD Sušice.
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Lyžař ze Šumavy vyhrál klasiku
Na republikovém šampionátu v běžeckém lyžování letos uspěli Miroslav Rypl i Kateřína Razýmová.
ZDENĚK SOUKUP
LADISLAV VAINDL
HORSKA KVILDA, POSTŘEKOV | V
předchozích dvou letech ovládl na mistrovství České republiky klasiku. Tentokrát Miroslav Rypl, běžec na lyžích z liberecké Dukly, který pochází z šumavské Horské Kvildy, triumfoval na Vysočině v závodě na 15 kilometrů volnou
technikou. Na domácím šampionátu,
přidal ještě stříbrnou medaili, na klasice
podlehl jen týmovému kolegovi Michalu Novákovi. „Vyhrát byla povinnost,“
reagoval v cíli vítězného závodu Rypl,
protože na startu chyběli Novák i obhájce titulu Adam Fellner.
„Na startu nám pršelo jako v létě,
sníh byl mokrý a lyže se hodně zpomalovaly. Tempo tak bylo poklidné. Věděl
jsem, že když přijedu do finiše v malé
skupince, tak to dopadne dobře,“ byl
26letý Rypl přesvědčený svou dominancí na trati. Však také po většinu závodu
diktoval tempo a ve finiši odrazil nápor
jilemnického Fabiána Štočka. Třetí dojel, stejně jako na klasické trati, Ryplův
oddílový parťák z liberecké Dukly Jonáš Bešťák.
Ke stříbru na pět kilometrů klasicky
přidala v nedělním závodě na 10 km volnou technikou bronz Kateřina Razýmová z SC Plzeň. Na trati se musela vyrovnat se dvěma pády.
„Nejprve jsem si zavlíkla lyži pod hluboký sníh a šla po hlavě do pádu. Poté,
co jsem se sebrala, pro mě začal takový
stíhací závod. Dotáhla jsem se na druhé
místo před Sandru, ale bohužel se to
samé stalo mou nešikovností i ve druhém kole. Tuto ztrátu už se mi bohužel
dotáhnout nepodařilo,“ popisovala Razýmová, rozená Beroušková, na svazovém webu smolný závod.
Teď už nejlepší česká běžkyně v prů-

Lyžař Miroslav Rypl, který pochází z Horské Kvildy na Šumavě, na republikovém šampionátu vybojoval dvě medaile,
zlatou a stříbrnou.
FOTO | 2x PETR LEMBERK
běžném hodnocení Světového poháru
napne veškeré síly k mistrovství světa,
které hostí od 20. února rakouský Seefeld. Tam by měl startovat také Rypl,
přestože sám připouští, že s výsledky v
této sezoně nemůže být spokojený.
„Těžko hledat něco pozitivního, vzhledem k tomu, jak se mi daří ve Světovém
poháru. Pořád ale věřím, že se podaří
formu vystupňovat na mistrovství světa,“ doufá Rypl, který pochází z běžecké rodiny.
Maminka je bývalá československá
reprezentantka a otec Vladimír je bratrem legendárního Stanislava Frühaufa,
někdejšího trenéra Kateřiny Neumannové.

INZERCE

PRÁCE
PRO MUŽE, ŽENY I PÁRY

+ UBYTOVÁNÍ

V PLZNI
A OKOLÍ,

PRAZE,

HUMPOLCI, VRCHLABÍ

SLANÉM U KLADNA

MZDA AŽ

190 KČ /HOD.

TÝDENNÍ ZÁLOHY, DOCHÁZKOVÉ BONUSY
DOPORUČ KAMARÁDA A ZÍSKEJ

BONUS AŽ 9.000 KČ*
Volejte ZDARMA

WWW.AWAEUROPE.CZ

Bez medaile nezůstala ani Kateřina Razýmová z Postřekova.

800 128 128
*PODMÍNKY AKCE NA AWAEUROPE.CZ
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KVALITNÍ PVC

Presto Plus

tloušťka 3 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm, šíře 3 m

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 28. 2. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

Kč/m

2

největší výběr

bytové PVC v šířích

nabízíme také

p
poskytujeme
y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

%

...inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

máme

koberců,
yu
PVC a vinylu

í sle
va

řezání podlahové
krytiny na míru

5m

sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno

obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

BRENO.cz
koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Platí do 28. 2. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za ppřípadné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedenyy včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

KUPON NA SLEVU

5 plus 2 02/2019

169,-

239,-

akčn

