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MRAČ | Stará se každé ráno o svoz dětí
minibusem do školky i o ucpané zácho-
dy. Pro děti v mateřince MiniSvět je
Petr Kucek „strejda“. O tom, co se ve
školce zažije si vedou deníček.

Jak vzpomínáte na začátky a jste
profesí učitel?
Start byl velmi náročný, přesto na toto
období rád vzpomínám a ničeho nelitu-
ji. Svou práci, a jak říkám, jsem veselý
školník, mám opravdu rád. Je to asi k po-
divu, ale po vysoké škole právního smě-
ru jsem se stal vyšetřovatelem u policie.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

-50%
NA ČALOUNĚNÝ
NÁBYTEK NA MÍRU NA MÍRU

+
ZDARMA

DODÁNÍ

při nákupu v hodnotě

nad 20.0
00,-

do 50 km

Platíod 18.01.do 21.01.2018

*Platí 18.–21.01.2018. Více nawww.xxxlutz.cz

Platí

XXXL POUKAZ

*
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Mixed Grill,
steak z vepřového karé, vepřové
krkovice a grilovaný párek,
podávané s dušenou zeleninou,
hranolky a bylinkovým máslem

99,-
189,-
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Vstřícný pohled lidojeda z kmene Big Nambas. Ve večerních hodinách jde
podle Petra Kucka z očí divochů strach, jsou ale přívětiví. FOTO | P. KUCEK

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 777 133 130

Společná realitní
a advokátní kancelář

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,

exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

www.vykupzahotove.cz
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Petr Kucek založil před 10 lety školku v Mrači. Má ale
i spoustu koníčků. Nedávno se vrátil od lidojedů.

„Jsem veselý školník i strejda“
5plus2
■ ROZHOVOR

INZERCE
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DOKONČENÍ TZE STRANY 1

Jak vás napadlo založit školku?
S prvním impulsem k nápadu vytvořit
kvalitní předškolní vzdělávání přišla
má paní. Monika tehdy pracovala jako
učitelka v první třídě a cítila, že děti
z mateřských školek nepřicházejí dobře
připravené, klidné a s důvěrou v sebe
sama. S narozením naší dcery Kačenky
vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy jsme pro
ni hledali vhodnou mateřskou školu.
Otevřeli jsme ji po dvou letech snažení.
S nadhledem si vzpomínám, jak naše
okolí projektu nedůvěřovalo, zrazovalo
nás, že o školku a naše služby nebude
zájem. Naší velkou výhodou je fakt, že
školka je postavená přímo na míru dě-
tem. Za to jsme získali dokonce ocenění
stavby roku.

Nabízíte něco zcela výjimečného?
Součástí školky je třeba i dětská lékař-
ka, moc příjemná zubařka, speciální pe-
dagog, logopedka. Pracujeme s dětmi
již od dvou let a umíme to ve speciální
přípravné třídě. Máme i vlastní gastro,
krásnou a moderně vybavenou kuchyni
a vybíráme si dodavatele, především far-
máře. Děti milují naše svačinky formou
bufetu, je to jako na dovolené.

A co je výhodou z pohledu rodiče?
Rodič se do školky kdykoliv dovolá,
máme dokonce recepci. Díky fotogale-
rii, webovým stránkám a sociálním sí-
tím se velice rychle dozví, co se tento
den dělo, co bude následovat. Také se
do školky mohou podívat prostřednic-
tvím zabezpečeného kamerového přístu-
pu. A také rodičům nabízíme možnost
se ve školce stravovat, zacvičit si a nabí-
zíme i výuku, například angličtiny.

Vím, že máte spoustu koníčků...
Zálib mám moc a pokud je tam alespoň
trocha adrenalinu, baví mne to ještě
více. Potápím se po celém světě na mís-
ta s vraky lodí, letadel a strojů, kde se
potápělo jen málo potápěčů. Rád cestuji
na neobvyklá místa, natáčím pod vo-
dou. Povedlo se mi natočit žraloky, di-
voké mureny, barakudy, jedovaté moř-
ské hady, dravé ryby nebo elektrickou
mušli. Dokonce se mi kvůli hloubce še-
desáti metrů poškodila kamera, nevydr-
žela takový tlak. Plánuji toho ještě moc,
leč musím opatrně, obávám se, že mi to
má krásná žena brzy zatrhne.

A kde jste byl naposledy?
Před pár měsíci jsem se vrátil z cesty za
lidojedy a ostrova Malakula, což je je-
den z ostrovů Vanuatu. Tam jsem se na-

učil a uvědomil si, jak lidé žijí
v souznění s přírodou. Zažil jsem ze-
mětřesení, nedostatek jídla, naprosto
cizí prostředí na konci světa, kde vlád-
nou šamani a temné síly. Trochu jsem
se také bál, že mne snědí.

Jak vás napadlo jet za kanibaly?
O výpravě jsem se dozvěděl od svého
kamaráda a „šílence“ Radka. Řekl, že
se budeme potápět jako první česká vý-
prava na luxusní vrak lodi Prezident
Coolidge a také se seznámíme se skuteč-
nými domorodými kmeny kanibalů.
A tomu se nedalo odolat.

Mluvil jste o zemětřesení. Měl jste
strach?
Ve tři hodiny ráno do mne postelí nara-
zil spolubydlící a my si uvědomili, že je
tu skutečné zemětřesení a naše postele
jezdí jako autíčka na kolotočích. Všich-
ni jsme vystartovali ven. Místní nám
sdělili, že to nic není a jestli přijde tsuna-
mi, bude fičák. Vanuatu leží na oblouku
geologického zlomu, takže zažívá častá
zemětřesení. Pro místní běžná věc, pro
nás husí kůže a strach o život.

Jací byli kanibalové?
Návštěva ostrova Malakula a žití s do-
morodými tlupami lidojedů „Big
a Small Nambas“ byl jeden z největších

zážitků. Viděli jsme pohřebiště náčelní-
ka plnou lebek, kostí, zubů a všeho mož-
ného. Velký dojem na mě udělala přípra-
va a konzumace jídla LAP-LAPu nebo
popíjení drceného kořene pepřovníku
- CAVA. Tento nápoj je výjimečný
v tom, že po jeho pozření vám ochrne
ret, pusa, vypadne jazyk, teče koutkem
slina, jako když dostanete umrtvující in-
jekci u zubaře. Je poté velká sranda, pro-
tože jazyková bariéra zcela ustoupí, nau-
číte se mluvit jako oni. Přesto po setmě-
ní jsme si všimli, že si nás začínají Nam-
basové podivně měřit a bylo načase od-
jet do našich chýší mimo jejich kmen.

Také letecké cestování z ostrova na ost-
rov je jen pro silné nervy.

Co se stalo?
Nastoupili jsme do malého letadélka
a já viděl přímo do kokpitu opravdu hod-
ně starého a rozviklaného stroje. Kapi-
tán se všech cestujících zeptal, zda neva-
dí, že s námi budou dva další cestující,
my solidárně odsouhlasili, že s námi po-
jedou dvě živá prasátka. Let probíhal
podle papírku přilepeného na řídítkách,
ale to nic nebylo. Čeho jsem se opravdu
bál, bylo, když jsem na přístrojové des-
ce viděl, že je prázdná palivová nádrž.

MiniSvět je dnes pro 60 dětí, před 10 lety začínali s 12 dět-
mi. Pro nejmenší zde pořádají také ples.

Petr Kucek relaxuje na cestách. Společné fotografii u lidojedů předcházela
návštěva pohřebiště plného lebek, kostí a lidských zubů. Aby si kmen Nam-
bas cestovatelé získali na svou stranu, koupili v Čechách cetky a bižuterii a
rozdali třpytivé korálky a náramky dětem. 4x FOTO | ARCHIV PETRA KUCKA

Děti se ve školce opravdu nenudí. Jednou z mnoha akti-
vit je také takzvaný „Všeználek“.
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MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ

TÝNEC NAD SÁZAVOU | Týnec je ve
skutečnosti mnohem starší než 700 let,
což dokazují archeologické nálezy dato-
vané do 2. poloviny 11. století, ale nej-
starší písemná zmínka pochází až
z roku 1318. Píše se v ní o Oldřichu
z Týnce, příslušníku rodu z Valdeka,
jako majiteli panství.

Nejstarší částí hradu je dodnes docho-
vaná románská rotunda, postavená patr-
ně v 11. století. V první polovině 13. sto-
letí tu Přemyslovci nechali vystavět krá-
lovský hrad a rotunda se stala hradní
kaplí. Dnes tu funguje muzeum.

Právě Týnecký hrad svůj program
rozprostře do celého roku. První nese
název Řemesla v Týnci. Díla starých ře-
mesel a řemeslníků z Týnce a okolí bu-
dou v prostoru hradu k vidění od dubna
do září. V hlavním sále muzea se ve stej-
ném termínu uskuteční výstava předmě-
tů s motivem Týnce, pojmenovaná Tý-
nec 100x jinak. Vlastivědný spolek ješ-
tě chystá výstavu fotografií z historie
města – Jak šel čas. Zároveň v muzejní
galerii budou po celou sezonu vystavo-
vat své obrazy malíři Posázaví a další
umělci. Do oslav se zapojily i místní
školy. „Děti z družiny Základní školy
Benešovská připravují retro výstavu,

kterou umístí do prvního patra věže.
Prohlédnout si ji mohou zájemci od dub-
na do června,“ doplnila mluvčí radnice
Lenka Morávková.

Tradiční akcí v areálu hradu jsou slav-
nosti Týnecký střep první srpnovou so-

botu, ovšem tentokrát budou ve slav-
nostnější atmosféře. Kromě pohádek,
historických vystoupení a předvádění ře-
mesel je oživí i hrnčířské trhy.

Vedení radnice zahájí „narozeniny“
3. února na 14. městském plese. Video-
projekce připomene nejvýznamnější
okamžiky města. „Na programu jsou
i tematicky zaměřená vystoupení v režii
Taneční školy Salta,“ doplnila Moráv-
ková s tím, že i letos se vylosuje po půl-
noci tombola a první cenou je zájezd
v hodnotě 15 tisíc korun.

Hlavní den oslav je naplánovaný na
23. června do Náklí. Od rána se odehra-
jí fotbalové zápasy, v kempu představí
svou techniku hasiči, ale chystá se i di-
vadlo a spousta muziky před městským
úřadem. Hlavní hvězdou bude Václav
Neckář a Xindl X.

Stavební společnost PORR a.s. hledá
posily do týmu na pozice
• Silniční dělník
• Strojník - řidič
• Zedník
• Tesař
• Válcíř
• Lištař

Přivítáme i celé party pracovníků

Nástup březen/ duben 2018

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte
p. Marhan 602 239 038, p. Leitermann 724 530 884
p. Hettner 724 112 535

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10
kariera@porr.cz, www.porr.cz

INZERCE

Týnec nad Sázavou leží u řeky Sázavy a jeho nejznámější památkou je Týnecký hrad, jehož rotunda pochází už z
11. století. První písemná zmínka o městě však vyšla až v roce 1318. Město tedy slaví výročí 700 let. FOTO | MĚSTO TÝNEC

Dvě města letos slaví 700 let od první písemné
zmínky. Vlašim odstartovala novoročním
ohňostrojem, v Týnci začnou městským plesem.

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY AVEŠKERÉ OPRAVY

www.zaluzie-suchy.cz
ŽALUZIE SUCHÝ

ZÁRUKA 5 LET

Nabízíme 50% slevu
z cenymontáže

tel.: 728 863 201

5plus2
■ DOBRÁ ZPRÁVA

INZERCE

Akce k oslavám
■ Ples města, 3. 2., Společenské
centrum, Horváth Band,
vystoupení Taneční školy Salta.

■ Den vody, 12. 5.,
Náklí, soutěže, závody lodí, úklid
kolem řeky Sázavy.

■ Týnecký střep na hradě, 4. 8.,
pohádky, řemesla, hrnčířské trhy.

■ Výstavy na hradě: „Řemesla
v Týnci“ - díla starých řemesel
a řemeslníků z Týnce a okolí,
„Týnec 100 x jinak“ - předměty
s motivem Týnce, „Jak šel čas“
- fotografie z historie města.

■ Hlavní oslavy: 23. 6.,
Náklí – po celý den fotbalové
zápasy, memoriál Standy Jandy,
gymnastika, divadelní spolek
Netopýr, hasičská technika.
Před městským úřadem od 12
hodin narozeninová party,
dětská diskotéka, Voxel,
v 17 hodin Václav Neckář,
v 19 hodin Xindl X. Večer After
party v Náklí Horváth Band.

KRÁTCE

Schválí letošní rozpočet
BENEŠOV | Zastupitelé Benešova se
sejdou 24. ledna v 18 hodin a na progra-
mu mají schvalování návrhu rozpočtu
na rok 2018. Očekává se velká účast ve-
řejnosti, jednání se tak bude konat v Kul-
turním domě Karlov. Benešov chystá
spoustu stavebních akcí a rekonstrukcí,
rozpočet má být schodkový. (buš)

Děti mohou v létě pobývat
v paraZOO a krmit zvěř
VLAŠIM | Už nyní mohou rodiče děti
hlásit na letní a příměstské tábory, které
organizuje Český svaz ochránců příro-
dy Vlašim. Děti mohou trávit čas napří-
klad v Podblanickém ekocentru a v para-
ZOO. (buš)

Masky potkáte po celý den
KAMENNÝ PŘÍVOZ | Jeden z prvních
masopustních průvodů projde v sobotu
obcí Kamenný Přívoz. Sraz masek je
mezi 8. a 9. hodinou v hospodě Na Staré
poště. Ukončení je naplánované v 16 ho-
din v restauraci U Horů. (buš)

O Týnci se začalo
psát před 700 lety
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Na Hrad může jen jeden

Většina neúspěšných kandidátů vyzvala
své voliče, aby ve druhém kole dali svůj

hlas Jiřímu Drahošovi. Podle politologa Jana
Kubáčka však soupeř Miloše Zemana nemůže
automaticky počítat s masivním přílivem
hlasů. Klíčové budou debaty. „Jiří Drahoš
musí okamžitě přestat uvažovat jako pouhý
kandidát. Jeho úspěch zkrátka závisí na tom,
zda následující debaty budou vypadat jako
duel dvou prezidentů,“ říká Kubáček s tím, že
zapracovat je třeba také na osobním přístupu.
„Bude muset odhodit jisté akademické elitářství,
aby byl schopen oslovovat srozumitelně každého
voliče. V tomto by se měl učit od é ž lk

která se stane podle mě jednou z tajných zbraní
profesora Drahoše,“ dodává. Miloš Zeman
by naopak měl zmobilizovat především své
příznivce, kteří k volbám nepřišli. „Jednak by měl
připomenout zásadní témata, která garantuje,
jako například jeho neústupné postoje v otázce
migrace a bezpečnosti. Především by ale ne
příliš silný výsledek v prvním kole měl vnímat
jako výchovný pohlavek a signál, že by si měl
udělat zásadní pořádek ve svém týmu a zároveň
začít vystupovat důstojněji a pokorněji,“ dodává
Kubáček, podle něhož si ale Zeman vždy rád razí
vlastní cestu. „Je to takový útes v rozbouřeném

ři l di d á ň “ í á

Do nejužšího týmu Jiřího Drahoše patří někdejší velvyslanec
v USA a v Rusku Petr Kolář, o němž se spekuluje, že by se
v případě Drahošova vítězství mohl stát kancléřem. Mezi
poradci nechybí ani astrofyzik Jiří Grygar. Mluvčí se stala

někdejší televizní reportérka a moderátorka Lenka Pastorčáková,
kvůli nemoci ji však v prosinci nahradila další novinářka

Kateřina Procházková a odborník namarketing i etiketu Petr
Studenovský. Nejvíce se ale mluvilo o hlavním koordinátorovi

Zemanova vyzyvatele Jakubu Kleindiestovi, jemuž je předhazována kontroverzní
podnikatelská minulost. Kleindienstova firma například inkasovala podezřelou

dotaci, on sám prodal byt někdejšímu premiérovi Stanislavu Grossovi a figuroval
také v kontrolních orgánech firmy z korupční kauzy Davida Ratha.

Současný prezident Miloš Zeman je obklopený věrnými
z někdejší Strany práv občanů – zemanovci. Jejím
místopředsedou býval prezidentův ekonomický
poradce Martin Nejedlý, spojený s ropným gigantem
Lukoil. Kancléř Vratislav Mynář dokonce zemanovce
edl coby předseda strany. Proslul tím, že se mu

nepodařilo získat bezpečnostní prověrku, kterou jeho
post vyžaduje. Svůj stamilionový majetek měl nastřádat

ještě před tím, než nastoupil na Hrad. A prezidentovým tiskovýmmluvčím
je Jiří Ovčáček, bývalý redaktor Haló novin či Blesku. Rád se vyjadřuje ke
státnickým záležitostem na sociálních sítích a dodnes ve volných chvílích
hledá zřejmě neexistující článek Ferdinanda Peroutky Hitler je gentleman.
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JAK BUDOU VOLIT SLAVNÍ?
Souboj podporovatelů Miloše
Zemana a Jiřího Drahoše
z řad tváří showbyznysu se
ihned po vyhlášení výsledků
prvního kola voleb dostal
do stínu spekulací, komu
že to vlastně fandí miláček
národa Karel Gott. Zeman mu
totiž poděkoval za podporu,
na což mnohonásobný slavík
obratem reagoval, že ale on
nikoho jmenovitě nepodpořil
a Zemanův výrok proto ani
nebude komentovat.

Za Zemanem naopak kromě
jeho stálých fanoušků jako
F. R. Čecha či Daniela
Hůlky veřejně stojí Zdeněk
Troška, Michal David či
Ivan Vyskočil. Už dříve
Zemanovi vyjadřovala jasnou
důvěru zpěvačka Helena
Vondráčková.

Většina umělců, ale i sportovců,
kteří se v médiích nebo
na sociálních sítích k volbám
vyjadřovala, však fandí Jiřímu
Drahošovi. Pro druhé kolo
ho podporuje například Dana
Morávková, Zdeněk Svěrák,
Jan Rosák, Fero Fenič, Aňa
Geislerová, Zuzana Hejnová,
Kateřina Emmons či třeba
Janek Ledecký.

ZEMAN BY MĚL
BÝT POKORNĚJŠÍ,

DRAHOŠ
ODHODIT

AKADEMICKÉ
ELITÁŘSTVÍ

Druhé kolo prezidentských voleb je 26. a 27. ledna 2018. Skoro na den přesně
před patnácti lety, 24. ledna 2003, Miloš Zeman prohrál v prezidentské volbě
s Václavem Klausem i senátorkou Jaroslavou Moserovou. V roce 2013 se
triumfálně vrátil, aby vládl Česku. Obhájí příští týden svoji pozici?

y d své manželky, moři a lodivod zároveň,“ uzavírá. Jan Kubáčeky, ,

SHODNÉ RYSY? JSOU INDIVIDUALISTÉ A MAJÍ ÚCTU K SYMBOLŮM
Ačkoli na vzájemné rozdíly obou kandidátů se logicky soustředí největší pozornost, podle politologa Jana
Kubáčka se s trochou námahy dají u Jiřího Drahoše a Miloše Zemana najít jisté podobnosti. „U obou se dá
říci, že je výrazně ovlivňuje jednak poválečná zkušenost, byť byli oba ještě velmi malí, a pak také období
dozrávání – tedy šedesátá léta a normalizace. V tomto ohledu je může spojovat podobný pohled na svět

a to, že se některých věcí budou chtít vyvarovat,“ říká. Další věc, která oba pány v očích Kubáčka spojuje, je
úcta ke státním symbolům a jejich starobylosti. „Oba k Pražskému hradu vzhlížejí jako k sídlu králů a sídlu

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Oba jsou navíc také velcí solitéři a individualisté,“ dodává.
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ČR | Příčina vzniku takzvaného myelo-
dysplastického syndromu je pro odbor-
níky stále velkou neznámou. Přibližně
dvacet procent případů se rozvine po
předchozí úspěšné léčbě ozařováním a
roli může hrát údajně i opakovaný kon-
takt s některými chemikáliemi. U části
nemocných se syndrom projevuje v uvo-
zovkách velmi mírně, a to chudokrev-
ností bez dalších závažných příznaků.
Dokonce ani nemusí být nutná léčba.

Zásadní ovšem je, že u zhruba třiceti
procent pacientů dojde k přechodu do
akutní leukémie. Ostatně proto lékaři

myelodysplastický syndrom (MDS)
označují jako preleukémii. „Jde o kom-
plikované a závažné onemocnění krve-
tvorby, které vede často k významnému
zhoršení kvality a zkrácení života ne-
mocných,“ říká Anna Jonášová z klini-
ky hematologie 1. LF Univerzity Karlo-
vy a vinohradské fakultní nemocnice.

Postihuje hlavně seniory

Největší nadějí pro lidi s nemocí kostní
dřeně je transplantace. Řada pacientů s
MDS ale není pro tento zákrok vhodný-
mi kandidáty. Mimo jiné i proto, že syn-
drom postihuje hlavně starší lidi okolo
sedmdesáti let. I pro ně má však moder-
ní lékařská věda řešení v podobě vysoce
účinných léků ve formě injekcí. Pro je-
jich aplikaci pak nemocní dojíždějí do

některého ze sedmi specializovaných
center hematoonkologické péče.

A zde nastává zásadní problém. Lék
se totiž musí podávat sedm dní po sobě
ve čtyřtýdenních cyklech. Pro mnohé to
znamená i stovky naježděných kilomet-
rů měsíčně. „Jelikož jsou tyto léky uží-
vány hlavně u starších nemocných, je-
jichž schopnost dojíždět na velké vzdá-
lenosti je značně omezená, jsou tito lidé
o možnost léčby připraveni,“ vysvětluje
Ivan Vonke, primář oddělení klinické
hematologie Nemocnice České Budějo-
vice. Situaci kritizuje také předsedkyně
spolku Diagnóza leukémie Jana Pelou-
chová. „Řada starších pacientů trpí i pří-
davným onemocněním, nehledě na rizi-
ka infekce vlivem snížené imunity orga-
nismu,“ říká. Podle Pelouchové je tře-
ba, aby léčba putovala za nemocným, ni-

koli aby pacient absolvoval sérii injekcí
za cenu ohrožení vlastního zdravotního
stavu. Každá „banální“ rýma totiž může
mít fatální následky.

„Je to česká neschopnost“

Pro kteréhokoliv pacienta se lék musí in-
dividuálně ředit. Varianta, že by od léka-
ře dostal všech sedm dávek s sebou
domů, není možná, protože se v minulos-
ti údajně objevovaly potíže s transpor-
tem a podmínkami skladování léčiva. Ji-
nými slovy stát pacientům nevěří, že by
byli schopni se zásobou léků citlivých na
teploty správně nakládat. Proto si pozdě-
ji léky předávaly přímo lékárny. Pak ale
přišla změna zákona, na základě které lé-
kárny už nyní nesmějí doručovat nenaře-
děná léčiva. A tak musí pacienti sedm-
krát měsíčně za svými dávkami dojíždět.
Mohou pro to využívat sanitky. Jejich
svozy proplácí pojišťovna. Mimocho-
dem roční náklady pouze na dojíždění
jednoho pacienta se pohybují kolem
čtvrt milionu korun. O ekonomickém pří-
stupu tedy nemůže být řeč. „Za toto ne-
může žádné nařízení z EU. Je to jen naše
česká neschopnost,“ dodává Vonke.

5plus2
■ ZDRAVÍ

Moderní léčba vzácného onemocnění, které často
předchází akutní leukémii, dokáže pacientům
prodloužit život a stabilizovat je i na řadu let. Kvůli
legislativnímu spletenci je pro mnohé z nich ale
nedostupná. A překvapivě tentokrát nejde o peníze.

INZERCE

Změna zákona bere lidem léky
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ČR | Ve vesničce Terchová nedaleko Žili-
ny na severu dnešního Slovenska bylo ono-
ho 25. ledna 1688 veselo. Aby ne, vždyť
křest novorozence je vždy důvodem k ra-
dosti. Kněz Michal Smutko toho dne křtil
jistého Juraje – Juraje Jánošíka. Chlapec
vyrůstal na samotě v kopcích, které se říka-
lo U Jánošů. V relativní chudobě, ale pokli-
du oslavil i své osmnácté narozeniny. Jeho
další život se však v těch časech začal lá-
mat. Z mladíka se měl stát voják i psanec.

Slovenskem, tehdy jedné z hlavních čás-
tí rakouského Uherska, zmítala rebelie pro-
ti vládnoucím Habsburkům. Lidem se ne-
dařilo dobře, sužovala je bída a poddanské
povinnosti vůči vrchnosti. Nespokojenost
chudého obyvatelstva vygradovala zfor-
mováním odbojného vojska pod velením
knížete Františka II. Rakocziho. Do něj se
nechal naverbovat i mladý Juraj.

Přibližně dvouletou službu u povstalec-
kého vojska ukončila bitva u Trenčína,
kdy habsburské císařské vojsko rebelii po-
tlačilo a získalo na slovenském území opět
nadvládu. Jánošík boje přežil a vrátil se na
rodnou samotu. Ovšem ne na dlouho.
Za krátký čas vstoupil, byť byl možná do-
nucen, do řad rakouského vojska. Zařadili
ho do vězeňské služby na bytčanském
zámku, kde si za mřížemi odpykával trest
dlouholetý vůdce jisté zbojnické bandy To-
máš Úhorčík. Ten loupil na západním a se-
verním Slovensku, ale také v Polsku či na
Moravě. Oba muže spojovaly stejné poli-
tické ideály a sympatie k rebelům.

Kapitán s valaškou

Jánošíka jeho rodiče z císařské vojenské
služby brzy vykoupili, následně se z vězni-
ce podařilo uprchnout i Úhorčíkovi. Zkuše-
ný zbojník brzy svého nového přítele Jáno-
šíka, který dost možná měl v jeho útěku svo-
ji roli, v jeho rodné vsi navštívil a přemluvil
ho, aby se připojil do jím obnovené loupeži-

vé bandy. Zbojníci v té době nutně nebyli
jen asociální skupinkou zlodějů a vrahů.
Měli své magické rituály, mezi něž patřila
třeba zbojnická přísaha. Tu Jánošík složil
koncem září roku 1711. Na podzim násle-
dovala Jánošíkova první loupeživá výprava
– vedla na Moravu, odkud si banda dovezla
plátno na zbojnické košile.

Netrvalo dlouho a zbojnický kapitán
Úhorčík se oženil, své druhy opustil a pod
novým jménem Martin Mravec se usadil
v obci Klenovec, kde – jaký to paradox –
bude sloužit jako strážník. Loupeživá ban-
da tak hledala nového kapitána. Z několika
kandidátů si zvolili chytrého a mírného Já-
nošíka. Od chvíle, kdy byl pasován, nosil
kapitánskou valašku a všichni ho museli
poslouchat. Zbojnickou partu tvořilo při-
bližně dvacet druhů, kromě Slováků též
Poláci. Banda okrádala bohaté kupce, fará-
ře, zemany i obchodníky. O kořist se dělili
mezi sebou, ovšem zlato
či stříbro občas da-
rovali i oby-
čejným li-
d e m

z kraje, často výměnou za jisté služby. Ně-
kteří jim třeba opatřovali potraviny či střeli-
vo. Prsteny zbojníci rozdávali mladým dív-
kám a děvečkám, jejich popularita se tak
postupně zvyšovala a do party se chtěli při-
dávat další a další mladíci. Většinou ale
byli odmítáni. Zbojníci měli i své oblíbené
krčmy, kde po úspěšném lupu pořádali di-
voké pitky. Hospodští o nich dobře věděli,
co jsou zač, ale neprozradili je. Však také
za své mlčení často dostávali i zaplaceno.

Zrada zbojnického kumpána

Jánošík zbojničil od podzimu 1711 do prv-
ních měsíců roku 1713 a právě i díky jeho
ochotě podělit se o kořist s chudými lidmi

vzniklo ono proslavené tvrzení, že „boha-
tým bral a chudým dával“. Poprvé měl
mladý zbojník namále už v roce 1712.
Tehdy jej i spolu s jeho bývalým zboj-
nickým kapitánem Úhorčíkem, ke

kterému Jánošík často chodíval na
návštěvy, zatkli po přepadení
banskobystrických kupců.
Za živého lapku se tehdy vy-
plácela odměna 50 zlatých, za
mrtvého jen 25. Kvůli

přímluvě jistého vysokého úřední-
ka a sympatizanta s rebely byli na-
konec oba muži propuštěni.

Jenže cejch psance už Jánošík ne-
mohl smazat a úřady se po dalších
jeho loupeživých eskapádách roz-
hodly znovu zakročit. To, že Jánoší-
ka mohou drábové při troše štěstí na-
jít u Úhorčíka v Klenovci, udal úřa-
dům jistý Mikuláš Šustek, někdejší

Jánošíkův zbojnický kumpán. Sám
Šustek si tím ale život nezachrá-

nil, o něco později byl v Žilině
lámán v kole a popraven.

O jeho zradě Jánošík ten-
krát nevěděl a dokonce

mrtvé tělo svého bývalé-

ho spolubojovníka v noci po popravě sun-
dal z popravčího kola a pohřbil.

Krutá smrt zrodila legendu

Do Klenovce si poté pro Jánošíka a Úhorčí-
ka přišlo 30 drábů. Soud se konal 16. března
1713. Jánošík odpovídal chytře, soud se sna-
žil zmást, aby neprozradil kumpány. Obža-
loba žádala trest nejpřísnější, navrhovala na-
píchnutí na kůl, pověšení na hák nebo smrt
lámáním v kole. Soud ten samý den rozho-
dl, že Jánošík má podstoupit lehké a násled-
ně těžké mučení, což představovalo pálení
kůže, zapichování žhavých jehel za nehty
a trhání nehtů nebo natahování na skřipec.
Druhý den vynesl soud verdikt, jehož zápis

se dochoval dodnes: „Protože obžalovaný
Juro Jánošík zavrhoval přikázání božské
i zákony světské a před dvěma roky se dal
na zboj, kde se svými druhy na cestách lidi
zastavovali a o majetek připravili, pána páte-
ra z Domaniže postřelili a bezbožně zamor-
dovali a i jinších zlých skutků se dopustili,
pro takové zlé účinky mu má být levý bok
hákem prohnatý a za zločiny bude za žebro
zavěšený.“ Trest, při kterém odsouzený po-
malu umírá, byl vykonán téhož dne.

Jánošík se postupem času stal „sociál-
ním hrdinou“, jehož pověst nabývala na ve-
likosti se staletími. Lidovou fantazií mu
byly přisouzeny i nadpřirozené schopnos-
ti, jeho podobizny zdobily snad každou
krčmu v regionu. Jánošík je národním hrdi-
nou Slováků dodnes. Nad rodnou vsí se
tyčí jeho velká stříbrná socha a točí se
o něm filmy, ten poslední je z roku 2009.

Ačkoliv byl zbojníkem sotva jen dva roky a popravili
ho v pouhých 25 letech, stal se Juraj Jánošík jedním
z nejslavnějších loupežníků slovenské i české historie.
Pro Slováky je národním hrdinou dodnes. Z mladíka,
od jehož narození 25. ledna uplyne 330 let, se
postupem času stal „sociální hrdina“ chudých.

Juraj Jánošík byl jako symbol odporu proti sociálnímu útlaku zobrazován na
mnoha kresbách. Zatím poslední film (na snímku dole jeho představitel
– český herec Václav Jiráček) o něm vznikl v roce 2009. FOTO | ARCHIV MAFRA

ZÁBLESK
HISTORIE

Zbojnická přísaha
„Přísahám věčnému Bohu, Svaté Trojici,
panence Marii, všem božím svatým, že
svých druhů nezradím, neoklamu
a neopustím ani ve štěstí, ani v neštěstí.
Tak mi pánbůh pomáhej.“

Jánošík. Psanec,
z něhož se stal
hrdina chudých ČR | Zkušební režim letištního terminá-

lu na mezinárodním letišti v Pardubi-
cích končí. Slavnostní otevření stavby
za 256 milionů korun je za námi a do
běžného provozu už zbývají jen dny.
Terminál zřejmě začne normálně slou-
žit s koncem ledna či začátkem února.



19. ledna 2018 7Česká republika

JOSEF HORA

USA | Šimpanz Ham se narodil v afric-
kém Kamerunu a jako mládě byl odchy-
cen lovci, kteří ho prodali na farmu ve
Spojených státech. Tam v roce 1959 za-
vítali pracovníci Národního výboru pro
letectví, předchůdce dnešní NASA, aby
vybrali 6 šimpanzů pro lety do vesmíru.

Bylo nutné zjistit, zda přežijí, a připra-
vit tak půdu pro vesmírný let člověka.
Malá skupinka vesmírných kandidátů
ze zvířecí říše zamířila v doprovodu dva-
ceti lidských vědců na leteckou základ-
nu. Následoval rok a půl dlouhý tré-
nink, kdy se šimpanzi učili například od-
povídat na světelné či zvukové signály.

Jedním z úkolů bylo po rozsvícení
modrého světla stlačit páku. Když to
šimpanz neudělal, dostal malý zásah
elektrickým proudem do chodidel, za-
tímco správná reakce mu zajistila příděl
banánů. Pro let byl nakonec vybrán pro
svou energičnost a dobrý smysl pro hu-
mor šimpanz číslo 65, jméno Ham do-
stal až po ukončení mise. Důvodem
bylo, aby v případě neúspěchu a případ-
né smrti opičího astronauta nebylo v mé-
diích neustále zmiňováno zvíře s vlast-
ním jménem. Náhradníkem byla jmeno-
vána stejně šikovná samička Minnie.

Den D nastal 31. ledna 1961 a Ham,
tehdy ještě číslo 65, seděl ve speciálním
skafandru, který udržoval stálý tlak i
teplotu. Tyto podmínky měly panovat i
v kabině, ale po startu došlo k prvním

poruchám, kdy silně poklesl tlak. Rake-
ta se místo plánovaných 187 km dostala
o téměř šedesát kilometrů výš a šim-
panz strávil ve stavu beztíže několik
sekund. Velkým překvapením pro po-
zemní lidský tým byly záběry z kamery
uvnitř kabiny, kdy ve stavu beztíže všu-
de létalo mnoho prachu a úlomků částí
lodi. Šimpanzí astronaut nakonec při-
stál 679 kilometrů od místa startu. Kaps-

le dopadla do moře a začala kvůli poru-
šenému plášti nabírat vodu. Než doletěl
vrtulník a dopravil ji na letadlovou loď,
uběhlo celých 7 hodin. Přesto po otevře-
ní bylo číslo 65 nejen naživu, ale také
ve skvělé náladě a sápalo se po jablku a
půlce pomeranče, kterou za odměnu do-
stalo. Tehdy bylo, zejména pro tisk, po-
jmenováno Ham. Jeho kariéra byla u
konce a zbytek života prožil ve dvou zo-

ologických zahradách. Zemřel 19. led-
na 1983. Náhradnice Minnie se zařadila
do programu chovu dalších astrošimpan-
zů a uhynula až v roce 1998 ve věku 41
let. Orbity dosáhlo v 50. a 60. letech
mnoho zvířat. Zatímco v USA to byly
zejména opice, v tehdejším SSSR létali
do kosmu psi. Velká většina zvířat se
vrátila v pořádku na zem a po zbytek ži-
vota si užívala zaslouženého důchodu.

Šimpanz Ham. V překladu však
jeho jméno neznamená „šunka“,
ale jde o zkratku The Holloman Ae-
rospaceMedical Center, kde ho při-
pravovali na kosmickou misi.

Byly mu teprve čtyři
roky, když se vydal
do vesmíru. Od smrti
prvního šimpanze
v kosmu právě dnes
uplynulo 35 let.

Proletěl kolem Země za půlku pomeranče

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky
dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na
osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze
první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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CENABEZ PENNYKARTY
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KUŘE
chlazené, bez drobů
cena za 1 kg

HROZNY RÉVY VINNÉ BÍLÉ
bezsemenné, balené
500 g | 100 g 9,98 Kč

JIHOČESKÉ MÁSLO
250 g | 100 g 15,96 Kč

OPLATKA MILA
50 g
100 g 17,80 Kč

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M | 30 ks
1 ks 3,- Kč

MLÉKO TRVANLIVÉ
plnotučné, 3,5 % tuku

1 l

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné, 1,5 % tuku

1 l

MLÉČNÁ RÝŽE KUNÍN
různé druhy | 175 g
100 g 4,51 Kč

PIVO ZLATOPRAMEN
PET
1,5 l

1 l 26,60 Kč

CARO
rozpustný cereální nápoj

200 g | 100 g 24,95 Kč

OLEJ
SLUNEČNICOVÝ

PENNY
1 l

CUKR KRYSTAL
1 kg
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Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky 
dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na 
osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze 
první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, 
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování 
ovoce a zeleniny,  shledává občanské sdružení Zdravá potravina, 
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VŠICHNI OKOLO KŘIČÍ
NÍZKÉ CENY? Naše ceny nízké byly, jsou a budou.

ZŮSTAŇTE V KLIDU.

Platnost
od čtvrtka
do neděle

18. 1. – 21. 1.
2018

ZÁBLESK
HISTORIE

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | Na uměleckých školách se studen-
tům mnohdy vtloukalo do hlavy, že dobrý
herec musí umět zahrát cokoliv. Luděk So-
bota s takovým názorem ale nesouhlasí.
„Už na fakultě jsem profesorům opono-
val, že když člověk zahraje všechno, tak
vlastně nezahraje nic,“ říká s tím, že zatím-
co komik dokáže zvládnout vážnou roli
v podstatě vždy, opačně to tak jednoduše
nefunguje. „Pro mě by byla tragédie, kdy-
bych lidi nedokázal rozesmát,“ dodává.

Povídáme si spolu v jedné ze smíchov-
skýchhospod, což je pro vás spíševýji-
mečná situace, protože o sobě tvrdíte,
že do hospod užmoc nechodíte. Proč?
Když mě nikdo neznal, to jsem ještě půso-
bil v divadle Ypsilon v Liberci, tak jsem
do hospod chodíval. Pak jsem se ale díky
divadlu a televizi stal jednou z nejznáměj-
ších tváří v republice a lidé mě poznávali
všude. Takže když jsem přišel do hospo-
dy, hned se na mě někdo „nalepil“ a zval
mě na panáka.

Alkoholem posilnění štamgasti mo-
hou být nepříjemní, že?
Přesně tak, hroznou věc zažil třeba můj he-
recký kolega Josef Dvořák. Odmítl v jed-
né liberecké hospodě „paňáka“ od jistého
řezníka. Ten se naštval a dal mu pěstí. Ale

takovou, že musel do nemocnice a měl sla-
bý otřes mozku. Mně se nic takového na-
štěstí nestalo, ale stále platí, že pro mě jsou
hospody nebezpečná zóna. Kromě toho
teď skoro dva měsíce nepiji alkohol, ale
úplným abstinentem se už asi nestanu ni-
kdy. Bar, kde zrovna sedíme, ale znám,
protože kousek odsud chodím na masáže
a občas si sem zajdu dát něco k pití.

Dal jste se tedy na zdravý životní
styl?
Občas si jdu dopoledne zaběhat,
rád chodím na delší procházky,
nedávno jsem prošel třeba pří-
rodní rezervaci Prokopské údo-
lí. Rád jezdím na hory na lyže,
ale čím jsem starší, tím méně
mě baví se na hory balit, takže
stále víc přemýšlím nad cesto-
váním za teplem. No a kromě
toho si občas zahraji tenis.

Loni jste napsal divadelní
hru Dvě facky a pohřeb
aneb Luděk Sobota ještě
žije!, která má premiéru
v divadle Semafor 29. led-
na. Zhostil jste se hlavní role
a děj je mimo jiné o tom,
jaké dvě velké facky jste od
života dostal. Pohřeb je pak
symbolický – váš. Jak vás
to napadlo?
Jedním z mála mých kamará-
dů herců, kteří jsou dosud na
živu, je Ivan Mládek. Nedáv-

no jsme seděli u nás doma a on se zmínil,
že pohřby ho nebaví a nechodí na ně. Pak
se na mě podíval a říká: „No ale
tobě bych šel.“ Má hra měla
předpremiéru v Branic-
kém divadle a lidé přišli,
takže se na lednovou
premiéru těším.

Smích diváků je pro Luďka Sobotu stále drogou.
„Považoval bych za tragédii, kdybych lidi už
rozesmát nedokázal,“ přiznává oblíbený herec, jehož
nová autorská divadelní hra bude mít premiéru už na
konci ledna. Dost možná při ní dojde i na improvizaci,
při které Sobota dokáže překvapit i sám sebe. „Říkám
tomu, že se hlava diví, co huba mluví,“ směje se.

5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Alkohol skoro nepiju, ale hospody

INZERCE
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Luděk Sobota
■ Narodil se
27. května 1943
v Praze.

■ Vystudoval
dopravní
průmyslovou
školu, poté
absolvoval
herectví na DAMU.

■ Začínal v divadle Ypsilon, ovšem nejvíce
let (téměř tři desítky) strávil v Semaforu,
kde se proslavil scénkami s Miloslavem
Šimkem a Petrem Nárožným.

■ Jeho postavy z komedií jako Jáchyme, hoď
hodo stroje či Jen honechte, ať se bojí jsou
populární dodnes, ovšemod90. let se
Luděk Sobota ve filmechpříliš neobjevuje.
Snímky Ještě větší blbec, než jsmedoufali
či Nebát se a nakrást (ke kterýmnapsal
i scénář) byly propadáky.

■ Povedenýmnávratemna obrazovky byl
až seriál Okresní přebor a na něj navazující
film Poslední zápas Pepika Hnátka.

Ale to není vaše jediná současná akti-
vita spojená s divadlem, že?
Kromě své hry mám ještě krátkou scénu
v nové hře Jiřího Suchého Šest žen. Jsem
tam, jak se říká v Hollywoodu, guest star
(slavná filmová hvězda, která se ve filmu
nebo divadle objeví vždy jen na pár vteřin
či minut a tím přidá dílu na popularitě,
pozn. red.). Jinak v jedné televizi připravu-
ji nový pořad, kde budu improvizovaně
povídat své historky.

Jste známý tím, že rádběhemnatáče-
ní, ale i naživo v divadle, improvizuje-
te. Na druhé straně jsou herci, kteří
musejí mít scénář pevně napsaný
a drží se ho „zuby nehty“. Jaký je
v obou přístupech rozdíl?
Třeba Petr Nárožný je skvělý matematik
a oborem stavař. Má velký smysl pro hu-
mor, umí skvěle vyprávět anekdoty, které
vyžadují naprostou přesnost. Já tohle moc
neumím a raději mám své improvizované
povídání. Občas mě napadají věci, které
mě na překvapí. Říkám tomu „hlava se
diví, co huba mluví“. Když jsem s Petrem
Nárožným hrál nějakou scénku, jejímž au-
torem jsem byl spolu s Miloslavem Šim-
kem, mohl jsem si dovolit během předsta-
vení lehce text upravovat podle svého.
Kdežto Petr Nárožný vyžadoval, abych to
říkal přesně. Změny přímo před publikem
ho dost rozčilovaly, on je totiž trochu
prudší povahy. A to jeho rozčilení zase ba-
vilo mne.

Většinu vašich z televize či divadla
nejznámějších scén, unichž diváci do-
slova brečeli smíchy, jste si psal sám?
Spíše ve dvou. S Miloslavem Šimkem
jsme seděli, psali a vymýšleli fóry a oba
jsme měli právo veta. Chtěl jsem také spo-
lupracovat s Felixem Holzmannem a spo-
lečně jsme dokonce napsali scénku „Lušti-
tel křížovek“. Nakonec v ní ale vystupo-
val s Lubomírem Lipským. On totiž jeden
z té dvojice musí být vážnější, tedy ten,
kterému se lidé tolik nesmějí. V našem pří-
padě by se spojili dva „blbí“ a to prostě ne-

šlo. Mimochodem, Felix Holzmann patřil
mezi ty herce, o kterých jsme se bavili, že
vždycky hráli přesně podle scénáře.

Britský herec Rowan Atkinson, známý
jako Mr. Bean, prozradil, že právě roli
přihlouplého staréhomládenceBeana
má ze všech nejméně rád, protože ta-
kový vůbec není. Měl z toho dokonce
deprese. Vadil vám někdy ten „ko-
mik“, se kterým jste spojený?
Ne, já naopak vždy komika hrát chtěl. Už
na fakultě jsem s tím měl s profesory pro-
blémy. Ti tenkrát vyžadovali, aby herec
uměl zahrát všechno. Oponoval jsem, že si
myslím, že když herec zahraje všechno,
tak nezahraje nic. Říká se, že komik zahra-
je vážnou roli vždycky, ale obráceně to ne-
funguje. Baví mě vážné role, ale raději
mám komedie, které jsou herecky těžší,
musíte lidi za každou cenu rozesmát. Vždy
jsem se bál chvíle, kdy bych je v jednom
okamžiku nerozesmál, to by byla tragédie.

Sledujete zábavní pořady v televizi?
Vždyť dneska už ani neexistují. Tyhle po-
řady, kde se scénky prokládaly hudbou,
byly pejorativně nazývány estrádou. Mezi
lidmi je o tento druh zábavy zájem pořád,
televize o to ale nestojí.

Při jakémpředstavení jste se naposle-
dy od srdce zasmál?
Na vystoupení Lukáše Pavláska. Lidé řva-
li smíchy a já také.

Před časem jsem zahlédl zprávu, že
právěLukášPavlásek jevášnemanžel-
ský syn. To byl nějaký vtip, nebo zá-
měrnámystifikace?
Je to mystifikace. Máme ideu, že bychom
spolu vytvořili takové představení založe-
né na nápadu, že Pavlásek je původem
syn můj a Heleny Vondráčkové. Možná
se do psaní pustíme už tento rok.

Souhlasila by Helena Vondráčková?
To nevím, já se jí neptal.

Občas zaslechnu slovní spojení „ba-
vič Luděk Sobota“. Vám se to alemoc
nelíbí, jak jsem zaznamenal...

Slovo bavič nesnáším a za baviče se nepo-
kládám. Vždycky jsem obdivoval komiky
jako Charlieho Chaplina, Vlastu Buriana,
Voskovce a Wericha a miloval jsem gro-
tesky. Tehdy slovo „bavič“ nikdo neznal.
Bavič může být i někdo, komu se dříve ří-
kalo konferenciér, dnes třeba moderátor –
člověk, který mluví, občas plácá páté přes
deváté, humorné to moc není. To jsou asi
baviči, já mám raději slovo komik.

Vříjnu jstedostal prezidentskévyzna-
menání a při výčtu vašich zkušeností
a dovedností zaznělo právě i slovo
„bavič“. Nenaštvalo vás to?
Máte pravdu, že když kancléř Mynář jme-
noval mé profese a tituly jako magistr, re-
žisér, scenárista, herec, tak řekl i slovo ba-
vič. Nevím, jestli pan prezident ví, že
jsem na slovo bavič vůči své osobě alergic-
ký, a všiml si toho, nebo mu to někdo poz-
ději řekl, ale každopádně když se ta vyzna-
menání předávala, tak vedle mne stojící
prezident Zeman se naklonil a pošeptal
mi: „Víte, já jsem taky bavič“. Ceny si ve-
lice vážím a nechápu lidi, kteří toto jedno
z nejvyšších vyznamenání odmítají, to je
podle mě neslušnost.

Mezinárodní dětská
pěvecká soutěž

pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

Finálový večer za doprovodu
Bon Art Pops Orchestra

v divadle Hybernia 21.2.2018
www.sanremojunior.cz

Zájezdy s vyhlídkovou plavbou po Balatonu v ceně!
Hotel Karos Spa**** 12 590 Kč/osoba

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x snídaně, 6x večeře, 1x večeře
s ochutnávkou vína, 1x svačinový balíček v den odjezdu, vstup do hotelových

bazénů, 1x vstupenka do lázní Gránit, 1x masáž 15 min.,
výlet do Kesztehly s plavbou po Balatonu,

doprava, služby delegáta

MAĎARSKO – zájezdy s výlety
ZALAKAROS

www.hungariatour.cz
CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38 (vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

30. 6.–7. 7. 14. 7.–21. 7. 28. 7.–4. 8. 11. 8.–18. 8. 25. 8.–1. 9.

jsou promě nebezpečná zóna
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Více na www.jobdnes.cz/detail/0P1WS7

Menz ies
Aviation

(Cz ech), s.r.o.

Administrativa

Více na www.jobdnes.cz

Justice, právo, legislativa

Více na www.jobdnes.cz

Média, polygrafie

Více na www.jobdnes.cz

Menzies Aviation (Czech) přijme
Reklamačního pracovníka Požadujeme:
SŠ, znalost AJ slovem i písmem,
reprezentativní vystupování, spolehlivost,
čistý RT. Nabízíme práci ve stabilní úspěšné
mezinárodní společnosti, bohaté benefity,
Pracoviště: Letiště Václava Havla. Kontakt:
prg.hr@menziesaviation.com

23 000 - 25 000 Kč / měsíc

110 Kč / měsíc

Asistentka ředitele

Expat Assistant part time, 20 hours/week, 110 czk/hour

Zákaznický konzultant se slovenštinou

Zákaznický konzultant s češtinou a angličtinou

K di át ká k šti

23 000 - 30 000 Kč / měsícAdvokátní koncipient – obchodní, finanční…

Advokátní koncipient s AJ nebo NJ

Podnikový právník - vhodné i pro absolventy

Právní poradce

ů

Výrobní dispečer

Tiskař

Obsluha odvíjecí stanice tiskového stroje (rolař)

Expedient (tiskárna Olomouc)

ů

Drsná realita inspiruje filmaře
in Finger coby vyšetřovatel kauzy vražedného alkoholu či třeba
Macháček v roli komunistického rozvědčíka. Filmoví tvůrci letos přenesou
levizní obrazovky a do kin příběhy založené na reálných událostech.
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NGER V SOUBOJI
S VRAŽEDNÝMMETANOLEM
Lukáš Vaculík, Veronika Freimanová
a Martin Finger se na jaře představí
v příběhu, jenž mapuje metanolovou kauzu.
Ta v roce 2012 zahýbala s celou republikou. Alkohol
vyrobený ze směsi etanolu a jedovatého metanolu zabil
ěhem několika týdnů na tři desítky lidí. Snímek Metanol
ny České televize čerpá ze skutečných událostí, které

vyústily v jednu z nejostřeji sledovaných kriminálních afér
posledních let. „Díky setkání s vyšetřovateli jsem zjistil, jak
strašně komplikovaná byla práce na tomhle případu. Bojovali
s časem a umíral jeden člověk po druhém. Chytit toho chlapíka
byla jedna věc, ale usvědčit ho bylo nesmírně těžké. Za vším
stál jediný člověk,
kvůli kterému
bylo tolik mrtvých
a doživotně
poznamenaných,“
říká Martin
Finger, který si
zahrál jednoho
z kriminalistů.

Drsná re
Marti
Jiří M
na te

MACHÁČEK JAKO KOMUNISTICKÝ ŠÉF ROZVĚDKY
Na podzim do českých kin zamíří Toman, snímek
o někdejším šéfovi zahraniční rozvědky, který byl
klíčovou postavou komunistického puče v roce 1948.
Do hlavní role Zdeňka Tomana obsadil režisér
Ondřej Trojan Jiřího Macháčka. „Šéf komunistické
rozvědky po druhé světové válce, zároveň Žid
a současně takový vekslák dané doby, prapodivná
postava, jeden z prvních komunistů vězněných
komunisty- tak mi ho Trojan popsal. To bych měl
hrát já, řekl jsem,“ vzpomínal na první seznamování
s postavou sám Macháček. V příběhu se objevuje
řada historických postav jako Jan Masaryk, Rudolf
Slánský či Klement Gottwald. Také další herecké
obsazení sází na zvučná jména. Ve filmu si zahráli
Marek Taclík, Jaroslav Plesl nebo Táňa Pauhofová.

PIŠKULA POD BEZEDNÝMI KOŠI
Svého filmového zpracování se dočká také jedna sportovní
historická událost. Režisér Radim Špaček se pustil
do natáčení dramtu Zlatý podraz, které mapuje největší

senzaci v československém basketbalu. V roce 1946
vydobyla naše reprezentace dosud jediné prvenství
na evropském šampionátu ve Švýcarsku. Zdeněk
Piškula a další herci, kteří si ve filmu zahrají, museli
nacvičovat především dobovou hru. „Herci trénují
už od srpna. Tehdy se hrálo pomaleji, jinak se driblovalo,
jiné byly čáry na hřišti, prostě se snažíme
najít nějaký rozumný
kompromis mezi
historickou a současnou
podobou,“ říká režisér
Špaček.

DŮLNÍ KATASTROFA
I S LANGMAJEREM
Česká televize
na jaře odvysílá
dvoudílný film
Dukla 61 o největším
důlním neštěstí druhé
poloviny 20. století
v ČSSR. Sedmého červ
roku 1961 se havířovský Důl
Dukla kvůli zanedbání bezpečnostních
pravidel a souhře nešťastných náhod stal
hořícím peklem, ve kterém našlo smrt
108 horníků. V hlavních rolích se objeví
Marek Taclík, Jiří Langmajer a Martha
Issová. Ta si zahrála manželku tehdejšího
revírníka na Dole Dukla Marii Šlachtovou.
„Když jsem se setkala se skutečnou Marií
Šlachtovou, pocit zodpovědnosti u mě
zesílil. Když se tragédie stala, vůbec se
o tom nemluvilo. Díky filmu se poprvé
mluví o 108 lidech, kteří v dole zahynuli,“
nechala se slyšet herečka.
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Vyzkoušejte Imunit® 5PreveMax, dop
něk stravy s obsahem 1vitaminu C, B
a selenu pro přirozenou funkci imuni
ního systému. Jeho složení je obohace
no o kyselinu listovou, která pomáh
snižovat míru únavy a vyčerpání. Nav
se v přípravku rovněž nachází nukleot
dy, získané ze sladkovodní řasy chlore
lly, a beta-glukany z hlívy ústřičné. Cu
cavé tablety s jahodovou příchutí dík
své nové formě působí přímo na slizni
v dutině ústní, a tím zajišťují rychlé pů
sobení přítomných látek již po 5 minu
tách od užití!

Konzistence masti s extrakty
z 10 léčivých bylin je na bázi
včelího vosku, jenž věrně kopí-
je funkci a účinek původního
vočišného sádla. Obsahuje
měs přírodních extraktů, které
nadňují dýchání, a hydratač-

ních přísad pečujících o jakou-
koliv pokožku. Obsažená eu-
kalyptová silice rozpouští tuhé
hleny a uvolňuje ucpaný nos,
tymiánová silice usnadňuje vy-
kašlávání usazeného hlenu z dý-
chacích cest a usnadňuje dýchá-

ní.
na hruď a záda, ale je možné
aplikovat menší množství také
pod nos a do oblasti spánků.
Navíc díky obsaženým hydra-
tačním přísadám skvěle pečuje
o jakýkoliv typ pokožky.

Konopka díky svému složení
s vysokým podílem konopného
oleje (50 %), bambuckého másla

a šalvějí spolehlivě zvláčňuje, zjemňuje
a zklidňuje suchou a citlivou pokožku.
Konopka vytváří na kůži ochranný film,
jenž ji chrání proti vysušování a vzniku
prasklin, drsných, zarudlých nebo svědí-
cích míst. Certifikované přírodní složení
vyhovuje také nárokům péče o pokožku
s projevy atopie nebo lupénky.

Poznejte sílu zdravého
spánku díky revoluční
novince, doplňku stra-

vy NEOSPAN forte, který byl
vyvinut právě pro zlepšení
spánkové hygieny. Obsahuje
jedinečné extrakty z kozlíku,
mučenky, chmele a oleje z květu
pomerančovníku, jež usnadňují

usínání, zlepšuj
kvalitu spánku
a omezují před
časné probou
zení. Aby únava
rychleji odezně-
la, je ve složení také hořčík a vi-
taminy skupiny B, pro zklidnění
od stresu a napětí.

NEOSPAN forte z vaší lékárny
je na přírodní bázi, tedy zcela
bezpečný a nenávykový.

Potřebujete v chladném zimním počasí nutně posílit
svou oslabenou imunitu?

V mrazivých prosincových dnech se kašel
a nachlazení vyhne pouze málokomu.
Proto je dobré se pořádně připravit. Vsaďte
na zaručeného pomocníka, zdravotnický
prostředek PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss®,
bylinnou mast, která je vyráběna podle originál
receptury legendárního švýcarského léčitele.

Jsou vaaa
ruce suu
drsné
a šupin
Praská
vám ků
na ruko
či noho
Vsaďte
na Kon p

Máte problémy s usínáním nebo
se probouzíte unavení a cítíte se nevyspaní?

Špatný spánek je nejčastěji zapříčiněn nevhodnými
podmínkami pro spaní, stresem, nedostatkem

pohybu nebo nezdravým životním stylem.

JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ
STIMULACE IMUNITY1

Bylinná mast na průdušk

Lednová inspirace z lékárny
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Psí sádlo se tradičně maže

Konec bezesným nocím
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Dietní krůta chutná i s kokosem
Lehké a přitom univerzálně využitelné. Takové je krůtí maso, které je ale v našem jídelníčku stále za „popelku“

Krůtí ragú s ananasem
a pohanka s karotkou

Na 1 porci potřebujeme: 100 g krůtích
prsou bez kůže, 50 g čerstvého ananasu,
10 g olivového oleje, 70 g baby karotky,
30 g pohanky, 50 ml kuřecího vývaru.
Postup: Krůtí maso nakrájíme na tenké
nudličky. Kousky masa osolíme,
opepříme, orestujeme na oleji a podlijeme
kuřecím vývarem. Dusíme do změknutí
spolu s ananasem. Necháme ještě krátce
povařit. Pohanku uvaříme spolu s baby
karotkou ideálně například v parním hrnci.

Pohanku lze
ochutit čerstvým
oreganem nebo
třeba mátou, která
se k ananasu hodí.
Podáváme spolu
s krůtí směsí.

Zdroj: iDNES.cz

Krůtí bochánky pečené na cuketě
Potřebujeme:
400 g krůtího masa,
5 větších žampionů,
čerstvou petrželovou
nať, mladou cuketu, sůl,
2 lžíce balsamikového
octa, 3 lžíce olivového
oleje. Na marinádu –
snítku rozmarýnu,
2 stroužky česneku, lžíci
citronu, olivový olej.
Postup: Maso naložíme
do připravenémarinády

na několik hodin dopředu a skladujeme jej v chladu. Aby bochánek
držel tvar, použijeme formičky pro přípravumuffinů. Do každé
formičky vložíme 2 až 3 kolečka nasolené velmimladé cukety
a zakápneme olivovým olejem. Přes cuketu položíme plátek krůtího
masa. Pro větší efekt je možné zbylou cuketu nastrouhat a ozdobit tak
krůtí maso. Naplněné formičky pečeme v pekáči přikryté alobalem, aby
se zachovala šťavnatost masa, 45 minut při 200 °C a poté přepneme
troubu na grilovací režim. S odstraněným alobalem pečeme dalších
15minut, a to podle tloušťky plátků masa. Žampionovou přílohu
připravíme velmi jednoduše zhruba 10minutovým orestováním
nakrájených plátků žampionů na olivovém oleji, kam poté přidáme
balsamikový ocet, sůl a nasekanou petrželku. Jitka Přichystalová

Krůtí karbanátky s koriandrem
Potřebujeme: 400 g mletého krůtího masa z prsíček, 1 jarní
cibulku, hrst nasekaného čerstvého koriandru, 2 sušená rajčata
nakrájená na kostičky, šťávu z půlky citronu, sůl, pepř, olej.
Příloha – 1/2 lilku, 1 cuketu, asi 10 cherry rajčat, 1 papriku, 1 kukuřici.
Postup: Namleté krůtí maso smícháme s nasekanou jarní cibulkou,
přidáme pokrájený koriandr, sušená rajčata a vše zakápneme
citronovou šťávou. Směs osolíme a opepříme a zamícháme.
Z masové směsi vytvoříme širší placičky a na rozpáleném oleji
je z obou stran osmažíme. Jako přílohu vyzkoušejte restovanou
zeleninu osmahnutou na olivovém oleji. Zdroj: iDNES.cz
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Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE
Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob

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

PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

5plus2
■ V KUCHYNI

Kokosové krůtí řízky
Potřebujeme: 1 čerstvý ananas, 2 vejce, kari, sůl, 4 krůtí řízky, 4 lžíce
celozrnné pšeničnémouky, 4 lžíce strouhaného kokosu, 2 lžíce oleje,
50 g přepuštěnéhomásla, po 2 lžícíchmedu a rakytníkové šťávy.
Postup:Z každé půlky ananasu odřízneme plátky. Zbytek pokrájíme
na kousky a rozmixujeme. Vejce rozšleháme s kari a osolíme. Řízky
opláchneme studenou vodou a osušíme. Pak obalíme postupně
vmouce, vejci a strouhaném kokosu. Smažíme v rozehřátémoleji
a 30 g přepuštěnéhomásla po obou stranách asi 6minut.
Na zbývajícímmásle opečemeplátky ananasu dozlatova.
Řízky i ananas vyjmeme z pánve. Pyré zalijeme vypečenou šťávou,
medema rakytníkovou šťávou a necháme přejít varem.
Řízky podáváme s ananasovými plátky a pyré. Zdroj: Labužník.cz



kterou jsme neměli

Pinochet:

Nemocný státník,

nemocný stát.

Gottwald:

Pohlavní choroba

si vybrala svou

krutou daň!

Mitterand:
Nádor se značkou

“přísně tajné”!

Reagan:
Několik let ho
poradci vodili
jako loutku.

Zeman:Kdo si zahrává seživotem našehoprezidenta?

Objednávejte na www.nemocimocnych.cz

Utajovaná PRAVDA

NIKDY SLYŠET
Autoři přinášejí šokující informace o nemocech mocných mužů. Měl
francouzský prezident v době své funkce rakovinu? Vládnul Ronald Reagan
největší armádě světa s alzheimerem ? ZemřelKlement Gottwald na devastující
syfilis? Proč poradci prezidenta Zemana rychle rozpustili lékařské konzilium a
úzkostlivě tají jeho lékařskou zprávu?

Nyní jen za

99Kč

Cena 250 Kč

pouze do konce ledna



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

S půlročním zpožděním oslaví Helena
Vondráčková 20. ledna v pražské
O2 areně své 70. narozeniny a také

téměř 55 let na hudební scéně. Projděte se s
námi tímnejdůležitějšímz její hudební historie.

60. léta: Průkopnice

Nebylo jí ještě ani 17 a už vyhrála v dubnu
1964 soutěž Hledáme nové talenty. Ještě
v témže roce měla své první hity Červenou
řeku aMám ráda cestu letní. Po nich začala
do éteru sázet jednu úspěšnou píseň za dru-
hou. Zpočátku byly inspirovány americ-
kým folkovým revivalem, později se větši-
nou ve spolupráci s Václavem Neckářem
pokoušela dát českou tvář nově se rodícímu
country&western. Od tehdejších hvězd se
vyžadovala univerzálnost, takže se bez pro-
blémůpouštěla i do lidovek, šansonů a jako
členka triaGoldenKids zkoušela i náročněj-
ší popové songy.V roce 1965 získala svého
jediného Zlatého slavíka. Později k němu
za svou dlouholetou kariéru připojila ještě
11 slavíků stříbrných a 16 bronzových.

70. léta: Královna popu

Po konci Golden Kids se Helena vydala
znovu na sólovou dráhu, na níž uplatnila
svou schopnost zazpívat skoro každý hu-
dební styl. Byla doma v kabaretních pís-
ních, ve středoproudém popu, pop rocku
adokonce i v černošském soulu.Všemsty-
lům dokázala vtisknout svou tvář. Ať to
byla píseň přejatá nebo původní, vždy byla
vnímána jako píseň Heleny Vondráčkové.
Výrazně se podílela i na stylu, kterému se
dnes začíná říkat czech pop, mixu slovan-
ské aněmeckéhudební kultury s angloame-

rickoupopulární hudbou. Písně jakoMalo-
vaný džbánku, Lásko má, já stůňu nebo
Fanfán jsou těmi nejlepšími příklady.

80. léta: Swing i disko

V 80. letech působila trochu rozpolceným
dojmem.Jako televizníhvězdavytvořilaspo-
lu s JiřímKornemnebo sOrchestremGusta-
va Broma dokonalé retro swingu. Stala se
zní iobdivovaná stepařka.Oproti tomu jíne-
byla cizí ani uhlazenější podoba evropské
diskotékové hudby. K tomu nejlepšímu, co
u nás v této oblasti vzniklo, patří česká verze
slavného hitu od skupiny ABBA, A ty se
ptáš, co já. Taneční éra Heleny Vondráčko-
vé vyvrcholila písní Sladké mámení z filmu
S teboumě baví svět. Je pozoruhodné, že se
skladba ujala až více než deset let poté, co
byl snímek uveden do kin.

90. léta: Muzikálová diva

Na začátku 90. let se staré generaci popo-
výchhvězddočasněpřestalodařit, aleHele-
na si našla svůj nový hudební svět. Stala se
muzikálovoudivoua na její výkonvBídní-

cích se pěly ódy. Ostatně k její nové roli
„české Barbary Streisand“ přispělo i zdaři-
lé album broadwayských muzikálových
melodií. Veřejnost ji začala vnímat také
jakozpěvačkučeskýchVánoc– její dvě vá-
noční desky jsou dnes už klasika. Na konci
desetiletí se vrátila k taneční hudbě. Sklad-
ba Já půjdu dál naznačila, že disko, teď už
v retro podobě, jí stále vyhovuje nejvíc.

Nultá léta: Comeback

V roce 2000 prožila Helena Vondráčková
neuvěřitelný comeback. Možná dokonce
největší v historii české populární hudby.
Přičinilo se o to albumVodopád. Z něj po-
cházející píseň Dlouhá noc se stala největ-
ším českým hitem celého desetiletí. I když
se její následující dráha zdála být často spo-
lečensky konfliktní, držela si pak i nadále
svou popularitu. A všechno by klidně po-
kračovalo dodnes, kdyby byl dostatek au-
torů, kteří pro ni dovedou napsat tak silné
písně jako byla Dlouhá noc. Ale i tak má
Helena podle statistik Rádia Impuls na
svém kontě přes šedesát trvalek, jak se
říká hitům, které neodvál čas.

ODLEHČETE
VAŠEMU PODNIKÁNÍ
S PROGRAMEM PODPORY

ÚVĚRY PRO PODNIKATELE ZA 0 %ÚVĚRY PRO PODNIKATELE ZA

ÚSPORY ENERGIE

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

www.mpo.cz www.cmzrb.cz

Sedm desetiletí s Helenou
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Objednávejte na 225 555 533 nebo na
www.lidovenoviny.cz/prijimacky.
Nabídka platí do 31. 1. 2018.

PŘIJÍMAČKY
na střední školy
Komplexní příprava na jednotné
přijímací zkoušky cermat
 pro žáky 5. a 9. tříd

 jak se naučit odpovídat na otázky používané v testech CERMAT

 nejdůležitější témata z českého jazyka a matematiky

 výklady látky, časté chyby, procvičování, opakovací testy

Předplatné
na 5 týdnů
za420Kč

Nový kurz LN od 2. února



TV program týdeníku 5plus2 sobota 20. ledna 2018

ČT1
6.35 Jablíčko z laciného kraje 7.15 Královská
ozvěna 8.20 Gejzír 8.50 Panství Downton VI
9.40 Naděje má hluboké dno 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Události
v regionech plus 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Tři prin-
cezny tanečnice 13.55 Cesta do pekla a zpátky
14.30 Tetička 15.55 Dopis psaný španělsky
17.00Hercule Poirot 17.55Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.00 Zázraky přírody
21.10 Šejdrem

Komedie (ČR, 2009)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.40 Kon-Tiki

Koprodukční film (Nor., 2012)
0.40 Manéž Bolka Polívky
1.50 Banánové rybičky
2.20 Sama doma
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Zahrada je hra

Nova
6.05 Lišákoviny 6.20 Oggy a Škodíci V (35)
6.30 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (9)
6.55 Milesova vesmírná dobrodružství (22)
7.20 Kačeří příběhy (57, 58) 8.05 Lví hlídka (2)
8.30 Jack. Komediální drama (USA, 1996)
10.30 Jak překazit svatbu 12.10 Volejte Novu
12.50 Víkend 13.50 Poslední píseň 15.55
Nesnesitelná krutost. Komedie (USA, 2003)
17.45 Sněhurka a sedm trpaslíků. Animovaný
film (USA, 1937) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Harry Potter a relikvie smrti –
část 2
Dobrodružný film (USA/VB,
2011). Hrají D. Radcliffe,
E. Watsonová, R. Grint. Režie
D. Yates

22.35 Světová invaze
Akční film (USA, 2011)

0.45 Cizinec v nás
Thriller (USA, 2013)

2.15 Poslední píseň
4.20 DO-RE-MI
5.05 Novashopping

Prima
6.15 Ninjago VI (7) 6.45 Ferda Mravenec (39)
7.35 M.A.S.H (20) 8.05 Autosalon 9.20 Prima
Partička 10.20 Máme rádi Česko 12.00
Mordparta II (1) 13.20 Ano, šéfe! 14.30 Vraždy
v Midsomeru VII. Kriminální seriál VB (2003).
Hrají: J. Nettles, J. Hopkins a další. Režie
P. Smith 16.45 Naše dovolená a jiné pohromy.
Komedie (VB, 2014). Hrají: D. Tennant,
R. Pikeová, B. Connolly a další. Režie G. Jenkin
a A. Hamilton 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

20.15 Maigret a noc na křižovatce
Krimifilm (VB, 2017). Hrají
R. Atkinson, T. Wlaschiha,
K. McNally a další. Režie
S. Hardingová

22.15 Elitní zabiják
Akční film (USA, 2014). Hrají B.
Willis, J. Patric, J. Cusack a další.
Režie B. Miller

0.10 Strážce hranice
Thriller (USA, 2008).
Režie I. Florentine

2.05 Vraždy v Midsomeru VII

Joj Family
6.35 Soudní síň 7.25 Poldové v akci

8.25 Soudní síň – cz 9.30 Interaktivní teleshopping
10.30 Žena z mých snů 12.20 Stříbrná pila (3/6)
13.40 Vlci (5, 6), dramatický seriál (SR, 2017) 15.45
Soudní síň 16.45V sedmémnebi 19.00Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (3), seriál (ČR, 1989)
22.00 Česko Slovensko má talent 0.05 Bučkovi –
slunce, seno, vesnice

Prima cool
7.05 Firefly (14) 8.05 13. okrsek (10) 9.00 Top Gear
VII 10.10 Re-play 10.45 Pevnost Boyard (3) 11.50
Pevnost Boyard (4) 12.50 Simpsonovi (13) 13.20
Simpsonovi II (1-3) 14.50 Záhada Severního moře
17.55 Simpsonovi II (4) 18.30 Simpsonovi II (5)
18.55 Simpsonovi II (6) 19.30 Simpsonovi II (7)
20.00 Velcí bratři, komedie (USA, 2008) 22.10
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013) 0.15
Grimm V (9), fantasy seriál (USA, 2016)

Nova Cinema
5.25 Nová cestománie 5.50 Piráti ze Silicon Valley
7.20 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 8.55
Mentalista IV (16, 17) 10.35 Námořní vyšetřovací
služba VIII (15, 16) 12.40 Nahlas a naplno 14.55
V tom domě straší! 16.25 Neuvěřitelná cesta 17.50
Iron Man 2, akční film (USA, 2010) 20.00 Zbožňuju
prachy!, komedie (USA, 2006) 21.40 Dopisy
z Iwodžimy, válečný film (USA/Jap., 2006) 0.15
Equalizér, akční film (USA, 2014)

Prima Max
8.15 Ninjago VI (7) 8.45 Ferda Mravenec (39) 9.15
Zpravodajství FTVPrima 10.50Vítejte domaV (25)
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma V (26) 13.20 Jeremiah Johnson, western
(USA, 1972) 15.45BellaMia, drama (ČR, 2013) 17.45
Pistole sedmi statečných, western (USA, 1969)
20.00 Zelená jako smaragd, fantasy film (N, 2014)
22.25 Hon na žraloka, akční film (Kan., 2015) 0.20
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013)

ZÁBAVA DOBRODRUŽNÝ KRIMINÁLNÍ

SOBOTA

5.45 Noviny 6.25 Soudní síň 7.20 Síla
naděje 9.30 Interaktivní teleshopping 10.30
Poslední Den nezávislosti 12.15 Dlouhá míle (3),
seriál (ČR, 1989) 14.00 Slaměný klobouk, komedie
(ČR, 1971) 15.50 Nová zahrada 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 99 franků, komedie
(Fr., 2007) 0.50 Nová zahrada

NEDĚLE

7.45 Experti 8.40 Interaktivní tele-
shopping 9.40 Rodinné záležitosti 11.00 Ve jménu
zákona (88/131) 12.00 Nákupní maniačky 13.00
Panelák 13.50 Divocí koně II (40/68) 15.00 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Slaměný klobouk 22.10 Síla naděje 0.25 Ve
jménu zákona (88/131)

PONDĚLÍ

7.05 Soudní síň 8.05 Poldové v akci
9.05 Interaktivní teleshopping 10.05 Soudní síň –
CZ 11.00Ve jménu zákona 12.00Nákupní maniač-
ky 13.00 Panelák 13.50 Divocí koně II 14.55 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci 21.25 Poslední Den nezávislosti 23.25
Dr. Stefan Frank 0.25 Ve jménu zákona

ÚTERÝ

8.00 Poldové v akci 9.00 Interaktivní
teleshopping 10.00Soudní síň – CZ 11.00Ve jménu
zákona 12.00 Nákupní maniačky 13.00 Panelák
13.50Divocí koně II 15.00 Soudní síň 17.55 Poldové
v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 22.30 Dr. Ludsky 23.40
Dr. Stefan Frank 0.40 Ve jménu zákona (90/131)

STŘEDA

7.00 Soudní síň 8.00 Poldové v akci
9.00 Interaktivní teleshopping 10.00 Soudní síň –
CZ 11.00 Ve jménu zákona 12.00 Nákupní maniač-
ky 13.00 Panelák 13.45Divocí koně II 15.00 Soudní
síň 18.00 Poldové v akci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Vlci (8) 21.20 Nová republika 23.30
Dr. Stefan Frank (73) 0.30 Ve jménu zákona

ČTVRTEK

9.00 Interaktivní teleshopping 10.00
Soudní síň – CZ 11.00 Ve jménu zákona 12.00
Nákupní maniačky 13.00 Panelák 13.50 Divocí
koně II 15.00 Soudní síň 18.00Poldové v akci 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila 21.25
Bučkovi – slunce, seno, vesnice 22.55 Experti 23.45
Dr. Stefan Frank 0.50 Ve jménu zákona

PÁTEK
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neděle 21. ledna 2018

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Stokoruna

6.35 Tetička 8.00 Úsměvy Vlasty
Fialové 8.40 Nevěsta 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 F. L. Věk (3/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Pohádka z větrného mlýna
14.05 Berenika
15.00 Pozdní léto
16.30 Příběhy slavných... Dana Medřická
17.25 Zlatí úhoři
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Rudý kapitán

Thriller (ČR/SR, 2016)
22.10 168 hodin
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Pátek čtrnáctého

TV film (ČR, 2003)
0.15 Mladý Montalbano
2.15 Banánové rybičky
2.55 13. komnata Vítězslava Jandáka
3.20 Sváteční slovo básníka

Jaromíra Šlosara

NOVA
6.00 Lišákoviny
6.10 Oggy a Škodíci V (36)
6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě IV

(10)
6.45 Milesova vesmírná dobrodružství

(23)
7.10 Kačeří příběhy (59, 60)
7.55 Lví hlídka (3)
8.15 Krok za krokem IV (1)
8.40 O šesti labutích
10.20 Zpověď americké nevěsty
12.05 Casper
13.50 Dům za všechny peníze
15.35 Policejní akademie 3:

Znovu ve výcviku
17.10 Okrsek 49
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Slunce, seno a pár facek

Komedie (ČR, 1989)
22.25 Střepiny
22.55 Skandální odhalení
1.20 Policejní akademie 3:

Znovu ve výcviku
2.45 Kriminálka Miami IX (22)
3.25 Volejte Novu
4.10 DO-RE-MI
4.55 Novashopping

Prima
6.25 Ninjago VI (8)
6.50 Ferda Mravenec (40)
7.20 M.A.S.H (21)
7.55 Přírodní vesmír (8)
9.00 Prima ZOOM Svět
9.30 1890 (3)
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.40 Ano, šéfe!
14.45 Vraždy v Midsomeru VII
16.55 Discopříběh
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl a další. Režie J. Vejdělek

22.55 Očima Josefa Klímy
23.45 Štvanec

Akční thriller (USA, 2003)
1.45 Přírodní vesmír (8)
2.50 Vraždy v Midsomeru VII

Král rybář. Krimiseriál
(VB, 2003)

4.25 Máme rádi Česko

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Ulice (3385)
10.00 Koření
10.55 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem IV (2)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (127)
14.05 Mentalista IV (18)
15.00 Mentalista IV (19)
15.55 Kriminálka Miami X (1)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3386)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (27)
21.15 Kriminálka Anděl (3)
22.30 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans III (2)
23.25 Vražedná čísla VI (11)
0.15 Mentalista IV (18, 19)
1.45 Kriminálka Miami X (1)
2.25 Střepiny

Prima
6.05 Ninjago VI (9)
6.35 Ferda Mravenec (41)
7.20 M.A.S.H (22-24)
9.20 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcher:

Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)

12.10 Polední zprávy
12.25 Jake a Tlusťoch III (20)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy III (18)
14.25 Návrat komisaře Rexe XIII (1)
15.25 Návrat komisaře Rexe XIII (2)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (67)
21.30 Ano, šéfe!
22.45 Naše dovolená a jiné pohromy

Komedie (VB, 2014)
0.45 Policie v akci
1.45 Návrat komisaře Rexe XIII (1)
2.45 Návrat komisaře Rexe XIII (2)
3.45 Rosamunde Pilcher:

Na křídlech lásky

Nova Cinema
5.35 Nahlas a naplno 7.35 Sedmikráska 8.35 Jak
překazit svatbu 10.10 Neuvěřitelná cesta 12.05
V tom domě straší! 13.35 Zbožňuju prachy! 15.15
Pohřešovaní II (15-17) 17.45 Harry Potter a relikvie
smrti – část 2 20.00 Exploze, akční krimithriller
(USA, 1992) 21.30 Síly temna, akční film (USA,
2006) 23.20 Světová invaze, akční film (USA, 2011)

Prima cool
5.00Autosalon 7.05 Firefly (15) 8.00 13. okrsek (11)
9.00 Top Gear VII 10.15 Těžká dřina 10.50 Pevnost
Boyard (5) 11.50 Pevnost Boyard (6) 12.55
Simpsonovi II (4-7) 14.55 Lincoln 17.55 Simpsonovi II
(8) 18.30 Simpsonovi II (9) 18.55 Simpsonovi II (10)
19.30 Simpsonovi II (11) 20.00 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 22.35 Exorcista (2) 23.35
Vikingové (3) 0.35 Grimm V (10)

Prima Max
8.45Ninjago VI (8) 9.10 FerdaMravenec (40) 9.40
Zpravodajství FTV Prima 10.55Vítejte domaV (26)
11.55MňamanebPrima vařečka 12.25Vítejte doma
V (27) 13.20 Pistole sedmi statečných 15.40 Zelená
jako smaragd 18.05 Podezření pana Whichera:
Společensky nepřijatelné 20.00 Baba na zabití
21.55 Elitní zabiják, akční film (USA, 2014) 23.50
Štvanec, akční thriller (USA, 2003)

Nova Cinema
6.25 Zbožňuju prachy! 7.55Casper 9.40 Jack 11.45
Teleshopping 12.10 Dům za všechny peníze 13.55
Teleshopping 14.15 Nesnesitelná krutost 16.05 Iron
Man 2 18.25 Sněhurka a sedm trpaslíků 20.00
Rodinné hříchy, drama (USA/Kan., 2004) 21.50
Velmi nebezpečné známosti 2, drama (USA, 2000)
23.30 Síly temna, akční film (USA, 2006)

Prima cool
9.55 Americký chopper III (15) 10.55 Top Gear VII
12.05 Futurama V (7) 12.35 Simpsonovi II (8-11)
14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.40 Futurama V
(8) 16.05 Americký chopper III (16) 17.05 Top Gear
VII 18.15 Simpsonovi II (12-15) 20.15 Teorie velkého
třesku XI (3) 20.50 Simpsonovi XXIX (3) 21.20
Teorie velkého třesku VII (2, 3) 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper III (16) 0.15 Prima Partička

Prima Max
9.15 Ferda Mravenec (41) 9.45 Zpravodajství FTV
Prima 11.05 Vítejte doma V (27) 11.55 Mňam aneb
Prima vařečka 12.25 Vítejte doma V (28) 13.25
Podezření pana Whichera: Společensky nepřijatel-
né 15.25 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
17.50 Hitchcock 20.00 Dva v tom, romantická
komedie (USA, 1995) 22.15 xXx, akční film (USA,
2002) 0.50 Baba na zabití

Nova Cinema
5.00 Neuvěřitelná cesta 6.15 O šesti labutích 7.55
Mentalista IV (18, 19) 9.35 Rodinné hříchy 11.45
Poslední píseň 14.00 Policejní akademie 3: Znovu
ve výcviku 15.30Harry Potter a relikvie smrti – část 2
17.50 Okrsek 49 20.00 Milionový nadhazovač,
drama (USA, 2014) 22.20 Boží vzkaz, drama (USA,
2010) 0.10 Velmi nebezpečné známosti 2

Prima cool
9.00 Top Gear VII 10.10 Americký chopper III (16)
11.15 Teorie velkého třesku XI (3) 11.45 Simpsonovi
XXIX (3) 12.10 Futurama V (8) 12.40 Simpsonovi II
14.40 Teorie velkého třesku VII 15.35 Futurama V
6.00 Americký chopper III (17) 17.00 Top Gear VII
18.15 Simpsonovi II 20.15 Top Gear speciál: To nej-
lepší z Británie 21.20 Teorie velkého třeskuVII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.20 Ninjago VI (10) 8.45 Ferda Mravenec (42)
9.20 Zpravodajství FTV Prima 10.55Vítejte domaV
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.20 Vítejte
doma V (29) 13.20 Hitchcock 15.30 Účastníci
zájezdu, komedie (ČR, 2006) 18.05 Maigret a noc
na křižovatce, krimifilm (VB, 2017) 20.00Den poté,
katastrofický film (USA, 2004) 22.40 Do třiceti
minut, krimikomedie (USA, 2011) 0.20 Dva v tom

pondělí 22. ledna 2018

úterý 23. ledna 2018

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

VIII 9.45 Parádní číslo 10.35 Dopis
psaný španělsky 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Alimenty
14.15 V Praze bejvávalo blaze
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 7 dní hříchů
22.34 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.35 Ve jménu vlasti VI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kde bydlely princezny
1.25 Zajímavosti z regionů

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Panství Downton VI

(3/10) 9.50 Stokoruna 10.00 168
hodin 10.35 Zlatí úhoři

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Parádní číslo
14.55 V Praze bejvávalo blaze
15.50 To je vražda, napsala VIII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (3/22)
21.05 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Ve jménu vlasti VI
0.35 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Z metropole, Týden v regionech

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3386)
10.00 Specialisté (27)
10.55 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem IV (3)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (128)
14.05 Mentalista IV (20, 21)
15.55 Kriminálka Miami X (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3387)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (785)
21.35 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans III (3)
23.30 Vražedná čísla VI (12)
0.25 Mentalista IV (20, 21)
1.50 Kriminálka Miami X (2)
2.55 Krok za krokem IV (3)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.05 Ninjago VI (10)
6.35 Ferda Mravenec (42)
7.20 M.A.S.H (24-26)
9.20 Policie v akci
10.15 Rosamunde Pilcher:

Zeptej se srdce
Romantický film (N, 2010)

12.10 Polední zprávy
12.20 Jake a Tlusťoch III (21)
13.20 Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)
14.20 Návrat komisaře Rexe XIII (3)
15.25 Návrat komisaře Rexe XIII (4)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Ohnivý kuře II (71)
21.35 Mordparta II (2)
22.55 TOP STAR magazín
23.50 Policie v akci
0.50 Návrat komisaře Rexe XIII (3)
1.55 Návrat komisaře Rexe XIII (4)
3.00 Rosamunde Pilcher:

Zeptej se srdce
4.30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)



středa 24. ledna 2018

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VIII

9.45 Doktor Martin 10.30 Alimenty
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Typicky ženská reakce
15.10 Trumfy Miroslava Donutila
16.00 To je vražda, napsala VIII
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 Vzteklina (3/6)
21.00 Cirkus Bukowsky (3/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Krásný čas
23.35 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Hobby naší doby
1.30 Máte slovo s M. Jílkovou
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3387)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (785)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem IV (4)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (129)
14.10 Mentalista IV (22, 23)
15.55 Kriminálka Miami X (3)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3388)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek IX
21.30 Zpátky do ringu

Komedie (USA, 2013)
23.55 Vražedná čísla VI (13)
0.40 Mentalista IV (22, 23)
2.10 Kriminálka Miami X (3)
2.55 Krok za krokem IV (4)
3.20 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (129)

Prima
6.05 Ninjago VII (1)
6.35 Ferda Mravenec (43)
7.20 M.A.S.H (26-28)
9.20 Policie v akci
10.15 Rosamunde Pilcher:

Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)

12.10 Polední zprávy
12.20 Jake a Tlusťoch III (22)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)
14.25 Návrat komisaře Rexe XIII (5, 6)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (68)

Spadly z Marsu. Seriál (ČR, 2017)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Jak se staví sen – extra
23.50 Policie v akci
0.50 Návrat komisaře Rexe XIII (5, 6)
3.00 Rosamunde Pilcher:

Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)

4.30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3388)
9.40 Výměna manželek IX
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem IV (5)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (130)
14.10 Mentalista IV (24)
15.00 Mentalista V (1)
15.55 Kriminálka Miami X (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3389)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
21.35 Prásk!
22.10 Náhlá smrt

Akční film (USA, 1995)
0.25 Mentalista IV (24)
1.15 Mentalista V (1)
2.00 Kriminálka Miami X (4)
2.40 Prásk!

Prima
6.05 Ninjago VII (2)
6.35 Ferda Mravenec (44)
7.20 M.A.S.H (28-30)
9.20 Policie v akci
10.15 Rosamunde Pilcher:

Láska na obzoru
Romantický film (N, 2010)

12.10 Polední zprávy
12.20 Jake a Tlusťoch III (23)
13.20 Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)
14.20 Návrat komisaře Rexe XIII (7, 8)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Ohnivý kuře II (72)
21.35 Prima Partička
22.35 Berlínská mise (9)
23.55 Policie v akci
0.55 Návrat komisaře Rexe XIII (7)
2.00 Návrat komisaře Rexe XIII (8)
3.05 Rosamunde Pilcher:

Láska na obzoru
Romantický film (N, 2010)

4.35 Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)

Nova Cinema
5.40 Sněhurka a sedm trpaslíků 7.05 Mentalista IV
(20, 21) 8.45 Pohřešovaní II (15-17) 11.40
Nesnesitelná krutost 13.50 Zpověď americké
nevěsty 15.35 Milionový nadhazovač 17.50 Velký
skok 20.00 Lidé jako my, komediální drama (USA,
2012) 22.15 Celeste a Jesse navždy, komedie (USA,
2012) 0.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)

Prima cool
10.05 Americký chopper III (17) 11.05 Top Gear
speciál: To nejlepší z Británie (3) 12.20 Futurama V
12.50 Simpsonovi II 14.50 Teorie velkého třesku VII
15.40 Futurama V 16.05 Americký chopper III
17.00 Top Gear VIII 18.15 Simpsonovi II 19.45
Simpsonovi III (1) 20.15Námořní vyšetřovací služba
L. A. VIII (12) 21.20 Teorie velkého třesku VII 22.15
Partička 23.05 Americký chopper III 0.05 Partička

Prima Max
8.35Ninjago VII (1) 9.05 FerdaMravenec (43) 9.30
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Vítejte doma V (29)
12.00 Mňam aneb Prima vařečka 12.30 Vítejte
doma V (30) 13.35 Veterinář vyšetřuje: Tajemství
Estonie 15.35 Den poté 18.10 Ohnivá zkáza 20.00
Rozvod po francouzsku, romantická komedie
(Fr./USA, 2003) 22.25 Smrtící hadohlavci, horor
(USA, 2014) 0.20 Do třiceti minut

Nova Cinema
5.15 Pohřešovaní II (15-17) 7.20 Mentalista IV (22,
23) 9.00 Velký skok 11.30 Pomsta ženy středního
věku 13.40 Okrsek 49 15.50 Lidé jako my 17.55
Slunce, seno a pár facek 20.00 Námořní vyšetřo-
vací služba VIII (17, 18), krimiseriál (USA, 2010)
21.50Gloria, krimidrama (USA, 1999) 23.50Zpátky
do ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
9.00 Top Gear VIII 10.10 Americký chopper III 11.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15
Futurama V 12.45 Simpsonovi II 14.15 Simpsonovi
III 14.45 Teorie velkého třeskuVII 15.40 FuturamaV
16.00 Americký chopper III 17.00 Top Gear VIII
18.15 Simpsonovi III 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII 22.20 Street Fighter: Poslední
boj 0.20 Americký chopper III (19)

Prima Max
8.40 Ninjago VII (2) 9.05 Ferda Mravenec (44)
9.35 Zpravodajství FTV Prima 11.15 Vítejte doma V
(30) 12.05Mňam aneb Prima vařečka 12.35 Vítejte
doma V (31) 13.40 Naše dovolená a jiné pohromy
15.40 Ohnivá zkáza 17.35 Rozvod po francouzsku
20.00 Dva muži hlásí příchod, komedie (ČR, 1975)
22.00 Stigmata, horor (USA, 1999) 0.15 Smrtící
hadohlavci, horor (USA, 2014)

Nova Cinema
5.50Milionový nadhazovač 7.50Mentalista IV (24)
8.40 Mentalista V (1) 9.30 Zavěste, prosím 11.40
Lidé jakomy 14.10 Rocketeer 16.10Námořní vyšet-
řovací služba VIII (17, 18) 17.50 Detektivové
z Hollywoodu 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Dvojnásobná vražedkyně Lizzie
Bordenová 23.30 Gloria, krimidrama (USA, 1999)

Prima cool
7.40Hvězdná brána V (2) 8.55 Top Gear VIII 10.00
Americký chopper III (19) 11.05 Autosalon 12.15
Futurama V (11) 12.45 Simpsonovi III (2-5) 14.45
Teorie velkého třesku VII (8, 9) 15.40 Futurama
V (12) 16.00 Americký chopper III (20) 17.00 Top
Gear VIII 18.15 Simpsonovi III (6-9) 20.15 Kurýr 2
22.05 Divoký grizzly 0.00 Americký chopper III
1.00 Killjoys: Vesmírní lovci II (10)

Prima Max
8.50 Ninjago VII (3) 9.20 Ferda Mravenec (45)
9.50 Zpravodajství FTV Prima 11.25 Vítejte doma
V (31) 12.25 Mňam aneb Prima vařečka 12.55
Vítejte domaV (32) 13.55Cizíminulost 15.50 Láska
jako z románu 17.45 Velký, komedie (USA, 1988)
20.00 Hájili jsme hrad, válečný film (USA, 1969)
22.15 Street Fighter: Poslední boj, akční film (USA,
1994) 0.25 Stigmata, horor (USA, 1999)

čtvrtek 25. ledna 2018

pátek 26. ledna 2018

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

VIII 9.45 Vrátný 10.00 Doktor Martin
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Už vám není dvacet, paní Bláhová
15.45 Cestománie
16.15 Měsíc s dýmkou
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 Četnické humoresky (21/39)
21.10 13. komnata Josefa Dvořáka
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.15 Na forbíně TM
1.55 Žiješ jenom 2x

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

VIII 9.45 F. L. Věk (3/13) 10.45
Příběhy slavných... Dana Medřická
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vrátný
14.15 Trumfy Miroslava Donutila
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Objektiv

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3389)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (786)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem IV (6)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (131)
14.05 Mentalista V (2, 3)
15.55 Kriminálka Miami X (5)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3390)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
20.20 Iron Man 3

Akční dobrodružný film
(USA/Čína, 2013)

22.40 Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003)

0.35 Mentalista V (2, 3)
2.05 Kriminálka Miami X (5)
3.05 Krok za krokem IV (5)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.05 Ninjago VII (3)
6.35 Ferda Mravenec (45)
7.20 M.A.S.H (30-32)
9.25 Policie v akci
10.20 Rosamunde Pilcher:

Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)

12.15 Polední zprávy
12.30 Jake a Tlusťoch III (24)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
14.30 Návrat komisaře Rexe XIII (9, 10)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 1890 (4)
21.35 Deepwater Horizon:

Moře v plamenech
23.50 Policie v akci
0.50 Návrat komisaře Rexe XIII (9)
1.50 Návrat komisaře Rexe XIII (10)
2.45 Rosamunde Pilcher:

Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)

4.15 Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
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ČR | Od pondělí se v pořadu Prostřeno!
na televizi Prima utkají čtyři ženy a jedi-
ný muž. Dvě hostitelky od sebe dělí
skoro půlstoletí, benjamínkem pořadu
je navíc vegetariánka. Teenagerka Mar-
kéta šokuje tím, že kolegům nepodá
ruce – má prý panický strach z virů, mik-
robů a bakterií. Ale v jejím doupátku to
nijak sterilně nevypadá, spíš naopak.

Nejlepší hostitel vyhraje 60 tisíc ko-
run. K další odměně 10 tisíc korun dopo-
mohou svými hlasy diváci, kteří mohou
ze soutěžících vybrat toho, jenž se jim
nejvíce líbí. A s prázdnou neodejde ani
jeden z hlasujících diváků, který si rov-
něž odnese 10 tisíc korun. Dívejte se na
premiérové Prostřeno! a hlasujte!

V pondělí paní Zdeňku překvapí, ko-
lik mladých děvčat se v kuchyni jejího
hezkého domu se zahrádkou sejde. Těž-
kou hlavu jí způsobí Markéta sdělením,
že je vegetariánka. Vývar ani škvarkové
placky nejí. Nezůstane úplně hladová,
nakonec si dá i přílohy ke stehnům z hu-
sokachny, což jsou dva druhy výbor-
ných domácích knedlíků a zelí.

V úterý mladičká studentka fotogra-
fie Markéta svoje jídla nejí a jen se na
hosty spíš mlčky dívá. To atmosféře u
stolu nepřidá, hosté jsou z toho rozpači-
tí a také se moc nenajedí.

Tereza se ve středu předvede jako ši-
kovná kuchařka a pozorná hostitelka,
po včerejšku je to příjemná změna. Ho-
vězí vývar s domácími nudlemi je ověře-
ná klasika a téměř sázka na jistotu, stej-
ně jako panenka na hlavní chod.

Na večeři u jediného muže týdne,
podnikatele Lubomíra, jsou dámy hod-
ně zvědavé. Hostitel ve čtvrtek vsadí na
moderní a světovou kuchyni. Kritika ho
ale dorazí. Hlavní chod skoro nikomu
nechutná. Tagliatelle s bazalkovým pes-

tem jsou přijaty dobře a může je i Mar-
kéta, ale velký steak z tuňáka, obalený
v sezamu, dámy zklame. Sezam je prý
hořký a tuňák také dost studený, no do-
cela katastrofa.

Martina během páteční večeře hos-
tům zinscenuje pocity některých posti-
žených lidí. Takže čočkovo-těstovino-
vý salát s polníčkem budou jíst kolego-
vé poslepu, se zavázanýma očima, aby
si uvědomili, jak se při jídle cítí nevido-
mí. A na hlavní chod má hostitelka při-
pravené kolíčky na prádlo, to aby si sou-
peři uvědomili, jaké to je, když ztratíte
čich. Přistoupí soutěžící na její hru? Sle-
dujte premiérové Prostřeno! každý všed-
ní den v 17.50 a hlasujte! (dub)

Avokádo s tuňákem a domácí škvar-
kové placky

Ingredience: 4 avokáda, 3 plechovky
tuňáka v oleji, 1 rajče, česnek, 1 červe-
ná cibule, 1 citron, sůl, pepř, bylinky
dle libosti. Škvarkové placky: 700 g
hladké mouky, 300 g pokrájených škvar-
ků, 30 g droždí, troška mléka (na kvá-
sek), 3 malé vařené brambory ve slup-
ce, 1 vejce, ořech sádla. Postup: Zralá
avokáda rozpůlíme, vyndáme pecky,
opatrně vydlabeme dužinu, kterou vid-
ličkou rozmačkáme s okapaným tuňá-
kem z plechovky, dochutíme a slupky
uchováme. Směs nandáme zpět do slup-
ky z avokáda jako do mističky, nechá-
me v chladu ztuhnout a před podáváním
ozdobíme rajčetem a petrželkou. Škvar-
kové placky: Uděláme si kvásek, pak
přidáme vajíčko, mouku, teplé škvarky
i se sádlem, nastrouháme vařené loupa-
né brambory. Těsto propracujeme tak,
aby se nám nelepilo, a necháme je vyky-

nout. Pak tvoříme malé bochánky, které
opět chvíli necháme kynout, poté je
dáme na plech vyložený pečicím papí-
rem. Z bochánku uděláme placky, na
nich nakreslíme slabé mřížky, nakonec
dle chuti osolíme a pečeme do zlatova.

Tagliatelle s bazalkovým pestem
a tuňák v sezamové krustě

Ingredience: 2 balení širších nudlí
tagliatelle, bazalka, parmazán, piniové
oříšky, olivový olej, tuňák, sezam, más-
lo, pepř, sůl. Postup: Do mixéru dáme
bazalku, parmazán, oříšky, olivový olej
a rozmixujeme. Vytvoříme domácí pes-
to. Ve velkém hrnci s osolenou vodou
uvaříme tagliatelle, když jsou hotové,
přidáme pesto a zamícháme. Tuňáka
osolíme, opepříme, obalíme v sezamu a
opečeme na pánvi, stačí pár minut. Poté
přendáme tuňáka do pekáče s máslem a

dáme péct asi na osm minut do trouby
vyhřáté na 150 °C.

Cuketové řízky nebo kuře, vařené
brambory a salát
Ingredience: 1 větší kuře (ideálně od
farmáře), 2 větší cukety, 1 kg brambor,
1 cibule, 1 mrkev, 1 celer, celozrnná
mouka, 3 vejce, olivový olej, kmín,
pepř, sůl. Na salát: 1 paprika, 1 okurka,
salát, cherry rajčata. Postup: Předehře-
jeme si troubu. Očištěné kuře dáme do
pekáče spolu s nakrájenou mrkví, cibulí
a celerem. Podlijeme trochou vařící
vody, pokapeme olivovým olejem, oso-
líme, opepříme, přiklopíme pokličkou a
dáme na hodinu péct. Pak odklopíme po-
kličku a pečeme další hodinu. Cuketu si
nakrájíme na centimetrové plátky, které
obalíme v rozšlehaném vajíčku a násled-
ně v osolené a opepřené mouce. Obale-
né plátky cukety osmažíme na pánvi do-
zlatova. Vhodnou přílohou jsou brambo-
ry uvařené v osolené vodě a míchaný ze-
leninový salát.

KDO UVAŘÍ

Pondělí: Zdeňka Kollarová (64)
Je v důchodu, už ovdo-
věla, má tři děti a žije
v rodinném domě s pří-
telem. Případnou vý-
hru by ráda utratila za
cestování. Mezi její ob-
líbená jídla patří vepřo

knedlo zelo a vývary. V jídle není vybí-
ravá, nikdy by ale nesnědla brouky. Mi-
luje moře a ráda si přečte pěknou knihu.

Úterý: Markéta Prášilová (16)
Studuje střední školu
multimediální a propa-
gační tvorby. Je vege-
tariánka. Žije ve vilo-
vé čtvrti na Praze 5
v bytě s maminkou a
třemi sourozenci. Po-

kud vyhraje, část peněz věnuje na chari-
tu a za zbytek natočí videoklip s kama-
rádkou, se kterou rapuje. Má ráda špage-
ty, brokolici a vegetariánské párky,
maso už od dětství vůbec nejí. Nesnáší
také marcipán, řepu, celer a petržel.

Středa: Tereza Brabcová (22)
Dělá v rodinné reklam-
ní agentuře. Žije s pří-
telem v bytě v Rakov-
níku. Pokud vyhraje,
pořídí si do kuchyně
vysněný robot. Mezi
její koníčky patří cvi-

čení, výlety a nakupování. Má ráda
špagety s česnekem a medailonky z ho-
vězí svíčkové. Nesnáší houby a játra.
Doufá ve výhru.

Čtvrtek: Lubomír Melko (25)
Podniká v pojišťovnic-
tví a autodopravě a
také studuje obchodní
akademii. Pochází z
Moravy. Pokud vyhra-
je, pojede s přítelkyní
na dovolenou. Rád

chodí boxovat a pak relaxovat do sau-
ny. Jeho velkým koníčkem je hudba, Lu-
bomír je také dýdžej. Má rád rizoto, těs-
toviny, maso a lehká jídla nebo také in-
dickou kuchyni. Nesnáší mořské plody
a vepřový jazyk. Těší se na dobrou zába-
vu a nové zkušenosti.

Pátek: Martina Cibulková Měkutová (29)
Je na mateřské dovole-
né, s partnerem má pat-
náctiměsíčního syna.
Zároveň studuje dru-
hou střední školu a sna-
ží se získat praxi v gra-
fice, aby se této profe-

si mohla po mateřské věnovat profesio-
nálně. Dosud se živila jako fotografka
na volné noze. Pokud vyhraje, zaplatí si
školné a pojede s rodinou na výlet. Sna-
ží se jít synovi příkladem, doma jí proto
hodně zeleniny a ovoce. Mezi její oblí-
bená jídla patří babiččina bílá polévka a
maminčiny perníčky. Nesnáší dršťko-
vou polévku a prdelačku.

Soutěžící si u Martiny vyzkoušejí pocity nevidomých při jídle. FOTO | FTV PRIMA

Se zavázanýma očima

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH

První premiérové
Prostřeno! v roce 2018
se odehraje v Praze
a Středočeském kraji.
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Jánošík. Psanec,
z něhož se stal
hrdina chudých ČR | Zkušební režim letištního terminá-

lu na mezinárodním letišti v Pardubi-
cích končí. Slavnostní otevření stavby
za 256 milionů korun je za námi a do
běžného provozu už zbývají jen dny.
Terminál zřejmě začne normálně slou-
žit s koncem ledna či začátkem února.

„Přejímka stavby proběhla bez kom-
plikací a terminál je takový, jaký potře-
bujeme – moderní a účelný, s kapacitou
na odbavení dvou letadel najednou, pří-
mo u stojánek pro velká dopravní leta-
dla. Co se týká provozních a bezpečnost-
ních technologií, je náš terminál srovna-
telný i s pražským letištěm,“ řekla Hana
Šmejkalová, ředitelka civilní části par-
dubického letiště a místopředsedkyně
správní rady společnosti East Bohe-
mian Airport, která letiště provozuje.

Do doby, než se hala otevře, se do no-
vých prostor přestěhují poskytovatelé
služeb, které dosud fungovaly ve staré
hale, například duty free shop, prodej su-
venýrů a podobně. Terminál poskytne i

služby nové, například zcela nová stání
pro vozy taxislužby. „Cestující, kteří na
letiště přijedou automobilem, budou
mít k dispozici, do doby než bude dobu-
dováno parkoviště před terminálem, od-

stavnou plochu zhruba 90 metrů od od-
bavovací haly. Hotov je i chodník, který
plochu s terminálem spojuje,“ uvedl za
letiště jeho mluvčí Libor Kříž.

Díky vyhlídce na moderní odbavení
cestujících se letišti podařilo získat
nové dopravce. Kromě ruských cestov-
ních kanceláří létajících z Pardubic do
Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu,
Ufy a Kazaně od září funguje linka Rya-
nairu mezi Londýnem a Pardubicemi,
od října společnost Red Wings provozu-
je linku Pardubice – Moskva. „Rok
2017 by mohl být co do počtu odbave-
ných cestujících pátým nejúspěšnějším
v historii letiště, přestože se veškeré
lety odbavovaly ještě ve starém terminá-
lu. Věřím, že v nových letošních pod-
mínkách výkony pardubického letiště
dál porostou. Koncem března se nabíd-
ka letů z Pardubic rozšíří o pravidelnou
linku do španělského Alicante,“ dodala
ředitelka letiště. Linka ke Středozemní-
mu moři bude létat dvakrát týdně. (lat)

Nová letištní brána do východních Čech se právě otevírá. FOTO | MAFRA

Dárek v podobě
letištního terminálu
dostanou do užívání
všichni lidé, kteří často
létají z Pardubic nebo
se k tomu chystají.

PŘIVÝDĚLEK

až 15 000 Kč 2-3 hod

WWW.NOSIMNOVINY.CZ

MOŽNOST PRÁCE NA DPP/ŽL

VYUŽITÍ VLASTNÍHOVOZU

PRŮMĚRNÁTRASAMĚŘÍ 70 Km

ZAVÍCE TRAS, VÍCE PENĚZ

NÁBORV PLNÉM PROUDUNA:

RANNÍ ROZVOZ NOVIN

+420 724 761 343

VČETNĚ CESTOVNÍCH NÁHRAD /měsíčně /denně

256 milionů korun stál
letištní terminál
v Pardubicích.

INZERCE

Odbavení jako v Praze?
Z Pardubic už za pár dní



PF 2018
Srdečně Vás zveme na veletrhModerní vytápění 2018, který se bude konat 1. – 4. 2. 2018 na Výstavišti Praha – Holešovice.

INZERCE
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Na Hrad může jen jeden

Většina neúspěšných kandidátů vyzvala
své voliče, aby ve druhém kole dali svůj

hlas Jiřímu Drahošovi. Podle politologa Jana
Kubáčka však soupeř Miloše Zemana nemůže
automaticky počítat s masivním přílivem
hlasů. Klíčové budou debaty. „Jiří Drahoš
musí okamžitě přestat uvažovat jako pouhý
kandidát. Jeho úspěch zkrátka závisí na tom,
zda následující debaty budou vypadat jako
duel dvou prezidentů,“ říká Kubáček s tím, že
zapracovat je třeba také na osobním přístupu.
„Bude muset odhodit jisté akademické elitářství,
aby byl schopen oslovovat srozumitelně každého
voliče. V tomto by se měl učit od é ž lk

EVA HAVELKOVÁ

ROZTOKY | Jejich doménou jsou gene-
tické testy. „Toto odvětví v posledních
letech výrazně roste. Češi jsou velcí cho-
vatelé psů, koček i dalších zvířat a chtě-
jí zvyšovat kvalitu svých chovů,“ vy-
světlil zaměření úspěšné středočeské fir-
my její jednatel Jiří Černý s tím, že v po-
sledních letech skutečně zaznamenali
výrazné snížení počtu vrozených vad
a chorob u psů v českých chovech.

Jeden z testů, které genetici z Roztok
vyvinuli ve spolupráci s akademiky
z České zemědělské univerzity, je zase
schopen návštěvníkovi restaurace nebo
zákazníkovi na trhu potvrdit, že maso,
které tu koupil, bylo skutečně z objedna-
ného jelena, divočáka nebo krávy.
„Funguje to tak, že si zákazník odříz-

ne kousek masa, které dostane na talíři,
zbytek může samozřejmě sníst, a ten
kousek uschová třeba v čistém igelito-
vém pytlíku, aby nedošlo ke kontamina-
ci jiným genetickým materiálem. Vzo-
rek nám pošle, my pak z DNA určíme,
co za zvíře to skutečně bylo. Klient si
pak může dát napříště pozor na podvod-
níky,“ popisuje novinku, jejíž výzkum
podpořilo dotací Středočeské inovační
centrum (SIC), Jiří Černý.
Udělat takový test přímo v restauraci

během oběda nebude podle něj ani
v blízké budoucnosti možné, laborator-
ní práce na tomto testu totiž zabírá pět
šest hodin a je zapotřebí sofistikova-
ných přístrojů.
Další testy GenRexu pomáhají chova-

telům určit, zda prodejce exotického zví-
řete opravdu nabízí druh, který tvrdí.
„Měli jsme třeba poptávku od policie
kvůli incidentu mezi dvěma sousedy. Je-
den tvrdil, že mu druhý umlátil psa. Poli-
cisté našli sekeru s krví, obviněný sou-
sed ale tvrdil, že s ní zabíjí králíky. My
jsme měli prokázat, zda je to krev králi-
čí, či psí. Takto to funguje,“ říká třiatři-
cetiletý vystudovaný molekulární bio-
log a genetik.
Z 95 procent se ale na roztockou labo-

ratoř obracejí chovatelé psů, zbylých
pět procent jsou chovatelé koček a do-
bytka. „Genetických testů, které prová-

díme, je již velké množství. Jejich ceno-
vá dostupnost pro chovatele je dána roz-
vojem nových molekulárně-biologic-
kých metod. Testy jsou zaměřené od
vloh pro barvu srsti až po genetické
zdravotní problémy. Zlepšují tak nejen
vzhledovou kvalitu pejsků, ale zvyšují
i jejich zdravotní bezpečí a kvalitu je-
jich života,“ říká Jiří Černý, podle které-

ho to má velký význam zvláště u nepo-
četných vzácných plemen, u nichž se
v republice vyskytují třeba jen desítky
jedinců.
Příkladem je třeba testování na gen

pro takzvanou maligní hypertermii. To
je genetická změna v jednom proteinu
v srdci zvířete. Když je protein nefunkč-
ní, psi žijí spokojený život do chvíle,
kdy musí veterinář zvíře kvůli nějaké-
mu zákroku uspat. „V tom případě kvů-
li mutaci dochází ke kolapsu psa, zvýší
se mu zásadně teplota, překyselí se teku-
tiny v těle, mění se pH krve a pes může
zemřít. Pravděpodobnost úmrtí v tomto
stavu je vysoká. Proto když chovatel
psa plánuje jeho operaci, může naší la-
boratoři zaslat vzorek krve zvířete ode-
brané veterinářem a my zjistíme, zda

tuto mutaci pes má. Pak se tomu přizpů-
sobí postup při operaci,“ vysvětluje Čer-
ný. Nové testy vyvíjí laboratoř většinou
na přání chovatelů.

Choroby se záhadným
původem
Genetici z Roztok chtějí v budoucnu po-
máhat i chovatelům dalších zvířecích
druhů savců, plazů i ptáků. Finance
z inovačního voucheru SIC přispěly na
poslední výzkum soukromé laboratoře
a odborníků ze zemědělské univerzity.
„Nová analýza se zaměřuje například
také na genetickou výbavu koní, tedy
genetické informace zděděné po matce
a otci na chromozomech DNA. To by
chovatelům umožnilo zjišťovat rodičov-
ství u koní,“ informovala ředitelka SIC
Rut Bízková.
Při špatném řízení chovu představují

genetické testy podle Jiřího Černého ně-
kdy i záchranu populace určitého pleme-
na zvířat v České republice. Pokud ce-
lou populaci plemena tvoří jen několik
málo jedinců, může se díky křížení pří-
buzných zvířat stát, že z populace vy-
padnou některé varianty důležitého
genu. Celá populace je pak geneticky
ochuzená, což se může v budoucnu pro-
jevit třeba její větší náchylností k infekč-
ním chorobám.
„Chovatelé pak už nemusí vědět,

proč se to děje,“ upozornil roztocký ge-
netik, který proto radí veřejnosti, aby si
nepořizovala domácí mazlíčky bez prů-
kazu původu v takzvaných množírnách,
kde genetiku nikdo nehlídá, a zvíře tak
v dospělosti může trpět závažnými cho-
robami.

Výzkumná pracovnice GenRexu Johana Hrnková připravuje v roztocké laboratoři gel, který se používá k analýze vý-
sledků genetických testů. FOTO | DAVID ŠPIDLEN

Pětice odborníků
veterinární laboratoře
společnosti GenRex
z Roztok u Prahy
pomáhá chovatelům
zabránit přenášení
vrozených chorob nebo
fyzických vad zvířat
na další generace.

Příběh GenRexu
Dynamicky se rozvíjející
středočeská firma působí na trhu
čtyři roky a pět odborníků, kteří ji
tvoří, má zároveň svou vědeckou
kariéru. Jiří Černý GenRex založil
se svou manželkou a impuls
k tomu dali sami chovatelé.
„Žena prováděla s kolegyní
výzkum zaměřený na složení
populace psů v ČR, čímž se
dostaly do kontaktu s řadou
chovatelů různých plemen. Během
spolupráce se ukázalo, že
informace o genetice zvířat by
byly zajímavé nejen pro vědce, ale
užitečné i pro chovatele. Od nich
pak vzešla poptávka po
testování,“ popisuje přechod vědy
ke komerčnímu využití Jiří Černý.
Příprava jednoho nového testu je
náročná záležitost, a to nejen
časově. Je potřeba jednorázová
investice v řádech milionů korun.
Proto se GenRex zaměřuje na
vývoj testů chorob, u kterých je
znám jejich původ. „Například ve
Spojených státech, Velké Británii,
ale i v Česku jsou početné vědecké
týmy, které pracují v projektech
placených z veřejných peněz na
odhalení genetických příčin
různých onemocnění zvířat. My
pak využíváme pro vývoj testů
jejich nepatentované závěry, které
publikují ve veřejných odborných
databázích, tedy přidáváme k nim
naše know-how,“ popsal efektivitu
provázání akademické a komerční
sféry v odvětví Jiří Černý.

„ Testy jsou
zaměřené od

vloh pro barvu srsti až
po genetické zdravotní
problémy. Zlepšují nejen
vzhled, ale i zdravotní
bezpečí a kvalitu života.

GenRex luští genetické záhady
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kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky

a získáte 10volnýchminut
dovšech sítí

1. nákup produktů v akci

2. 10min. do všech sítí zdarma

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

nabídka
proSIneC 2017 / leden 2018
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Nakupte alespoň 3 produkty KLASA na prodejně COOP
a zašlete SMS na číslo 234 499 444 text SMS:
KLASAmezeraCISLOPRODEJNYmezeraOBECmezeraPrvni4znakyFIKu

Příklad: KLASA 186 ZDAR 47M2
Cena zprávy je jako běžná cena SMS na pevnou linku dle ceníku
Vašeho operátora.
Soutěž platí pro všechny, bez rozdílu mobilního operátora.
Soutěž trvá od 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018 a každý týden bude vybráno 5 výherců,
kteří budou kontaktováni pro nastavení tarifu zdarma.
Zúčastnit se můžete každý den (maximálně však 1 registrace denně).
Každý výherce (telefonní číslo) může získat pouze 1 výhru.

po
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mobil a nakupujte

levn
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přenos
čísla

zdarma

platí pro zákazníky coopmobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOPmezera DATUMNÁKUPUmezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01122017 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.12.2017 do 31.1.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla nawww.coopmobil.cz
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PETR PROCHÁZKA ML.

BENEŠOV | Benešovští fotbalisté neza-
žili úplně ideální podzim. Nepovedený
vstup do ČFL, podtržený četnými zraně-
ními, sice na chvíli vystřídala lepší situa-
ce, ale jako by se tým nechal unést
úspěšnějšími výsledky a důležité zápa-
sy nezvládal.

Celé to skončilo šestnáctým místem.
Zimní přípravu hodnotí trenér Roman
Veselý prozatím pozitivně, přátelská
utkání se prolínají se zimními turnaji,
na závěr Benešov sehraje generálku na
jarní část třetí nejvyšší fotbalové ligy.

Loni šestnáctý tým ČFL letos nejvíce
trápily obdržené branky, kterých bylo
za sedmnáct mistráků celkem 23. To
sice není úplně nejhorší počin v soutěži,
ale i tak to na lepší umístění zatím nesta-
čí.

„Nebylo to dobré. Dostávali jsme laci-
né góly, a když už to vypadalo, že se bu-
deme zvedat, tak zase přišel útlum. Mu-
síme na to zapomenout a na jaře hrát
mnohem lépe. Jasný cíl je záchrana,“
hlásá trenér Benešova.

Start přípravy Benešovu zkompliko-
valo počasí, kvůli němuž zamrzla umě-
lá tráva. Trénovat se musí jen na vel-
kém prostoru, aby nedošlo ke zranění
fotbalistů nebo poškození povrchu. Mo-
mentálně je hlavním stavebním kame-
nem všech cvičení nabrat dobrou kondi-
ci pro jarní boje. Brzy se začne s dyna-
mikou a rychlostí.

„Není to příjemné, ale musíme se
s tím vypořádat. V Benešově máme
více možností, kde trénovat. Využívá-
me fitness areál, kde chodíme do posi-
lovny, na spining, máme zde také rege-
neraci. Mladší družstva tady trénují na
kryté umělé trávě,“ sdělil Veselý.

Posily jsou na cestě

Kádr už posílilo několik fotbalistů. Při-
šel Pavel Rys z Jablonce nad Nisou, za
zmínku určitě také stojí bývalý ligový

fotbalista Vojtěch Engelmann, který
přestoupil z Viktorie Žižkov. Hrstka dal-
ších borců je zatím na zkoušce, ale něko-
lik hráčů ještě tým posílí.

„Konkurence je určitě zdravá. Každý
vnímá, že mu někdo šlape na paty, a za-
bere ještě více. Chceme zvýšit pohybli-
vost, což se nám zatím slušně daří, ještě
to přenést do ČFL. Potřebujeme, aby se
zdravotně držel v pořádku Pavel
Čapek,“ uvedl Veselý. „Je to náš nejlep-
ší střelec. Celkem zatím nastřílel pět bra-
nek. Umí zakončit jak z místa středního

útočníka, tak z pozice takového podhro-
tu.“

Kromě velkého posilování také bene-
šovský celek několik tváří opustilo.
Odešli Arbi Mezhiev, Martin Ngimbi,
Petr Ježdík, Václav Ježdík, Ivan Hrebe-
niuk a Mario Telnar.

Pro Benešov je momentálně hlavním
úkolem dělat body, celkový vjem ze hry
je až na druhém místě. Nejlepším pomě-
rem by bylo hodně bodů a kvalitní fot-
bal, to však bude podle Romana Veselé-
ho velmi složitý úkol.

Fotbalisté Benešova jsou po podzimní části ČFL, třetí nejvyšší soutěže, na šestnáctém místě. V jarní části, před níž
tým prochází zimní přípravou, je čeká boj o záchranu. FOTO | ARCHIV KLUBU

PETR GEJZA

ODOLENAVODA | Takovou sezonu si
volejbalisté Odoleny Vody jistě nepřed-
stavovali. V extraligové tabulce jsou při-
kováni k poslednímu místu, ze čtrnácti
zápasů nezískali ani jednu výhru, na
kontě mají jediný bodík.

„Jako velký problém se jeví špatné
manažerské rozhodnutí při angažování
nebo neangažování určitých hráčů,“ vy-
světluje majitel klubu Pavel Horák. „Na-
víc se nám zranil Martin Hladík, s nímž
jsme měli velké plány. Chtěli jsme z něj
udělat jednoho z lídrů týmu.“

Hladík úspěšně reprezentoval na letní
univerziádě, ale na začátku sezony mu-
sel podstoupit artroskopický zákrok kole-
na. A když se na extraligové palubovky

vrátil, přivodil si těžký výron v kotníku.
Jako náhrada za Hladíka byl angažován
Steven Morales. Jenže i on měl záhy
zdravotní problémy, poranil si pravé ko-
leno a potíže se vracely. Po lékařské pro-
hlídce bylo zjištěno, že zranění je rozsáh-
lejší a léčení by probíhalo celou sezonu.
„Proto se klub se Stevenem dohodl na
ukončení smlouvy,“ řekl Horák.

V klubu už nepokračují ani další za-
hraniční posily. Polský blokař Marcin
Bachmatiuk neměl odpovídající výkon-
nost, aby se dostal do základní sestavy.
Trenéra Vojíka nepřesvědčil ani srbský
smečař Nenad Čosič. „Možná i vinou
hned tří lehčích zranění,“ řekl Horák.

Odolena Voda se do extraligy vrátila
před několika lety a měla vysoké ambi-
ce. Nyní už se však objevily spekulace

o prodeji licence jinému zájemci. „Na-
bídka na prodej extraligové licence při-
šla, ale v současné době vedení klubu
o prodeji s žádným subjektem nejedná a
ani to nemá v úmyslu,“ podotkl Horák.
„Volejbal v Odoleně Vodě má historic-
kou tradici, chceme v ní pokračovat.“

Na základě nelichotivé situace došlo
ke schůzce vedení klubu, starostky měs-
ta Hany Plecité a zástupců firmy Aero.
„Od města Odolena Voda i od firmy
Aero Vodochody nám jakožto od gene-
rálních partnerů klubu byla vyjádřena
podpora,“ prozradil Pavel Horák. „Již
nyní začínáme pracovat na další sezoně.
Co se týká rozpočtu, ale také vytipová-
váme hráče pro budoucí složení týmu.“

V létě chce Aero jako novinku zreali-
zovat přípravný kemp hráčů na sezonu.

Volejbalisté Odoleny Vody užmys-
lí na příští sezonu. FOTO | MAFRA

Volejbalové Aero už plánuje příští sezonu

Fotbalistům Benešova
ve třetí lize příliš nevyšla
podzimní sezona. Lepší
období střídala ta horší
a vzešlo z toho až
šestnácté místo.

Benešov bude hrát o záchranu



Reprezentativní zvýhodnění pro Transit Custom Kombi Van 310 L2 Trend 130 k, zvýhodnění pro ostatní verze připraví autorizovaní partneři Ford. Nabídka financování vybraných skladových
vozů u participujících prodejců Ford, pro podnikatele a není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy, platné do 31. 3. 2018. Prodloužená záruka 5 let / 200 000 km pro Transit a Transit
Custom a 5 let / 120 000 km pro Transit Connect a Transit Courier (platí, co nastane dříve). Ilustrativní vyobrazení.

Osvědčený Transit a jeho menší verze Custom, Connect a Courier jsou
zde, aby vám pomohly ve vašem podnikání. Za výhodné ceny, s nízkým
úročením 0,9% od Ford Credit a prodlouženou zárukou na 5 let.

Navštivte některého z regionálních autorizovaných partnerů Ford.

Skladové vozy Ford Transit
se zvýhodněním až 141 000Kč

fordskladem.cz
pro vozy ihned k odběru

forduzitkove.cz
pro nabídku šitou namíru


