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Jiří Pecha,
pan Herec
s velkým
srdcem
Český divadelní i filmový svět přišel o jednu
z legend. V 74 letech zemřel Jiří Pecha, nesmrtelný
loupežník Lotrando, dlouholetý člen Divadla Husa
na provázku a herecký partner Bolka Polívky.
MILADA PROKOPOVÁ
BRNO | Pohádka o loupežníku Lotrandovi a princezně Zubejdě už neodmyslitelně patří do repertoáru toho nejlepšího, co pro děti (a nejen po ně) čeští tvůrci natočili. Představitel slavného Lotranda Jiří Pecha zůstane s diváky dál, ale už
jen na filmovém plátně, v televizi a na
záznamech představení Divadla Husa
na provázku, kde desítky let působil
a vytvořil dvojici s Bolkem Polívkou.
Pechu, kterému okolí přezdívalo už
od dob studií na Janáčkově akademii
múzických umění Peca, udolala těžká

nemoc ve věku 74 let. „Juro, neloučíme
se, děkujeme,“ vzkázali mu na webových stránkách jeho divadelní kolegové.
„Všechno dělal opravdově, na doraz
a s velkým srdcem. Kolikrát jsem měl
o něj v divadle strach. Třeba když jsem
viděl, co byl schopný podávat za výkony. Moc se nestylizoval, nepřetvařoval,
vždycky hrál s odkrytými kartami na jevišti i v životě,“ řekl o Pechovi jeho kolega z divadla a kamarád Břetislav
Rychlík, který smutnou zprávu zveřejnil na Facebooku jako první.
„Byl to jeden z nejvýznamnějších absolventů naší školy,“ uvedl rektor Janáč-

„

kovy akademie múzických umění Petr
Oslzlý, který nechal na znamení smutku
vyvěsit na budově černý prapor.
Právě Oslzlý jako dramaturg Divadla
Husa na provázku s Pechou hodně spo-

Moc se
nestylizoval,
nepřetvařoval, vždycky
hrál s odkrytými kartami
na jevišti i v životě.
lupracoval a dokonce s ním i hrál. „Byl
nesmírně autentický a hrál naplno, a dokonce i tehdy, když jsme byli na scéně
za plachtou. Jsou z nás vidět jen stíny,
řekl jsem mu. Lidé by to poznali, odvětil on,“ poznamenal Oslzlý.
Právě on přišel na myšlenku, aby Pecha ztvárnil babičku podle díla Boženy

Němcové. Zaujal ho totiž v představení,
kde vystupoval v tragické roli krále Leara. „Král Lear se obvykle hraje heroicky, ale Pecha ho ztvárnil s velikou jemností. Proto mne napadlo, že by mohl
hrát babičku. Získali jsme ho s Ivem
Krobotem ujištěním, že nemá jít o parodii, že ji bude hrát vážně – ale i s humorem,“ popsal Oslzlý.
Babička se stala jedním z největších
trháků „Provázku“, měla více než tři sta
repríz a Pecha ji v kostýmu z obrázku
Adolfa Kašpara hrál ještě v době své nemoci. „Dovoluji si tvrdit, že patří k nejlepším představitelkám babičky, vedle
Terezie Brzkové nebo Jarmily Kurandové. Dostal za ni oprávněně Cenu
Alfréda Radoka za mužský herecký výkon v ženské roli,“ zavzpomínal Oslzlý.
Na smrt Jiřího Pechy zareagoval i režisér Jiří Strach, který se s ním setkal
jako herec a později ho obsazoval do
svých filmů. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

...inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR
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Platí pouze od 16. 3. do 17. 3. 2019!
Vztahuje se pouze na PVC na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

16. 3. – 17. 3.

5 plus 2 03/2019

5 plus 2 03/2019

na kusovky
Platí pouze od 23. 3. do 24. 3. 2019!
Vztahuje se pouze na kusové koberce
na prodejně. Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

23. 3. – 24. 3.

při nákupu
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poskytujeme komplexní služby

poradenství
a individuální přístup

řezání podlahové
krytiny na míru
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na PVC

při nákupu

5 plus 2 03/2019

při nákupu

obšívání
koberců
doprava zboží
po celé ČR
profesionální
pokládka

bytové PVC

na metráž
Platí pouze od 30. 3. do 31. 3. 2019!
Vztahuje se pouze na koberce v metráži
na prodejně. Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

30. 3. – 31. 3.

nabízíme také v šířích

máme

5m

největší výběr

koberců, PVC a vinylu
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz
Platí do 31. 3. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
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Na výlet do okolí Brna
lákají nové turistické
okruhy. Návštěvníky
zavedou za historií,
gurmánskými zážitky
i přírodou.
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Za pivem nebo korálky
hradní komorné Elišky

VERONIKA HORÁKOVÁ

novska. Cílem je provést turisty okolím
Tišnova. Po trase dlouhé až 24 kilometrů mohou vyrazit pěšky, nebo ji zdolat
na kole. Podobné ambice má i další
stezka Víno, chřest, rozmarné léto.
Ta návštěvníky zavede na Ivančicko,
které je známé nejen dobrým vínem, ale
i pochutinami z chřestu. „Také chceme
zpropagovat koupání v přírodě. Například na řece Jihlavě je splav, kam lze
v létě zajít,“ podotkla Slámová.

BRNĚNSKO | Jaro se blíží a nastává
ideální čas vyrazit na pořádnou procházku. Kdo přemýšlí o výletu mimo Brno,
ale nechce jezdit příliš daleko, může zamířit na Brněnsko. Letos tam bude pro
návštěvníky připravených sedm nových
okruhů. Na své si přijdou fanoušci historie, adrenalinu i piva. Organizátoři
z destinační turistické společnosti Brno
a okolí mysleli i na děti.
Hlavním úkolem letošní sezony je
zvednout lidi z gauče a přinutit je vyrazit do přírody. „Chceme nabídnout
atraktivní program, za kterým se z Brna
dostanete ideálně do dvaceti minut,“ poznamenala mluvčí destinační společnosti Veronika Slámová.

Za těžbou a historií

Za pivem na Tišnovsko
Vyrazit za relaxem a gurmánským zážitkem lze například prostřednictvím Tišnovské pivní stezky. V podstatě jde
o putovací hru pro dospělé po místních
pivovarech. Za určitý počet piv získá
hráč do speciální hrací karty razítko,
první odměnou je originální pivní suvenýr. Komu se podaří získat razítka
všech pivovarů, toho nemine koruna
pro pivního krále a možnost vyhrát sud
piva nebo pobyt v pivních lázních.

K hradu za korálky
Zábavu pro rodiny s dětmi nabízí stezka

Nové výletní okruhy zavedou návštěvníky Brněnska například k hradu Pernštejn z poloviny 13. století.
FOTO | VÁCLAV HUBATA, MAFRA
pod názvem Korálky komorné Elišky.
Spočívá v hledání pokladů v podhradí
Pernštejna.
„Byla totiž jednou jedna nepořádná
služebná, která se stále parádila, až se jí
rozsypaly vzácné korálky. Za trest nyní
straší na hradě Pernštejně jako bílá
paní,“ uvádí hru organizátoři. Dobro-

družná výprava začíná a končí v Nedvědici. Úspěšné luštitele hry čeká malá odměna.

Přírodou pěšky i na kole
Milovníky přírody zaujme i další
stezka, která se jmenuje Krajinou Tiš-

Na své si přijdou i ti, kteří se věnují historii. Další z výletních okruhů totiž láká
do okolí Slavkova u Brna, kde se odehrála slavná napoleonská bitva. Při té
příležitosti lze přímo ve Slavkově ochutnat zdejší pivní speciály. A další víkend
pro změnu vyrazit za historií hornictví
v Oslavanech a jeho okolí.
Podrobné informace o jednotlivých
okruzích včetně termínů lze najít na internetových stránkách www.gofrombrno.cz.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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Při koupi kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky) v minimální hodnotě 1 500 Kč dostanete druhé dioptrické brýle v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Navíc obdržíte poukaz
v hodnotě 1 500 Kč na nákup třetích dioptrických brýlí pro Vás nebo kohokoliv z Vašeho okolí. Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami nebo slevovými poukazy. Nabídka platí
do odvolání. Více informací v prodejnách GrandOptical a na www.grandoptical.cz.

BRNO

Náměstí Svobody č. 74

OC Campus Square

NC Královo Pole

OC Olympia
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Pecha: herec s velkým srdcem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Přišel jsem nejen o Zilvara z chudobince, ale i o tátu starého Lotranda, který
mi předal to největší poučení: Hlavně,
chlapče, nepracuj,“ s úsměvem si Pechu připomněl Strach. Ten herce obsadil třeba do role svatého Mikuláše
v obou dílech filmu Anděl Páně. „Věřím, že teď už chodí po tom pravém
nebi a vidí, jak je to tam doopravdy.
Byl to úžasnej kumpán a parťák, snad
u nebeské brány nevyfasuje nějakého
Matlu,“ doplnil Strach.
Rodák z Třebíče Jiří Pecha se vyučil
elektromechanikem a k divadlu se dostal jako ochotník. Už tehdy z něj vyzařoval jeho obrovský talent, díky které-

„

mu se na JAMU dostal bez maturity.
Právě na této škole se seznámil s Bolkem Polívkou. Stali se doživotními přáteli a vytvořili spolu hereckou dvojici.
Lidé mají Pechu v paměti patrně nejvíc z televizních Manéží Bolka Polívky,

dle Karla Poláčka Bylo nás pět. Ve dvojici s Polívkou zazářil Pecha v divadelních inscenacích jako Pezza v Polívkově hře Pezza versus Čorba či jako Pantalon v Commedii dell’arte, ale třeba
i jako hajný v Poslední leči. A Polívka

Byl to úžasnej kumpán a parťák, snad
u nebeské brány nevyfasuje nějakého Matlu.

ale také jako anděla z dnes již kultovní
komedie s Bolkem Polívkou Dědictví
aneb Kurvahošigutntág. Jeho věta „Kurva se neříká, Bohušu“ patří mezi nejslavnější filmové výroky. A bude nezapomenutelný v již zmíněné postavě
otce Zilvara z chudobince v seriálu po-

napsal v roce 1988 Pechovi přímo „na
tělo“ monodrama Nejsem svůj pes, které režíroval Arnošt Goldflam.
Ten se s Pechou znal téměř půl století. „Vzalo mě to, protože mí kamarádi
a vrstevníci odcházejí. Za chvilku už
tady žádný nebude. A Jirka Pecha byl

zvláště oblíbený vrstevník,“ poznamenal dvaasedmdesátiletý Goldflam.
Podle něj byl Pecha velmi lidský.
„Nebyl hrubý, byl přátelský, kolegiální,
šikovný. Komunikace s ním byla ve
všech oblastech dobrá, skoro bych si dovolil říct ideální. Zbytečně nerýpal, nenadával, nerozčiloval se, takže člověk
ho musel mít rád,“ vylíčil Goldflam.
Sám Bolek Polívka se ke ztrátě svého
dlouholetého přítele nevyjádřil. „Pan
Polívka má potřebu být sám,“ uvedl
mluvčí Polívkova divadla Michal Adamík. Na stránkách divadla se ale objevilo vyznání: „Pro všechny z nás bude Jiří
Pecha nezapomenutelný parťák se srdcem na správném místě a neuvěřitelně
pozitivním nadhledem na život.“

Šéf nemocnice Janeček končí

KRÁTCE
U Černé Hory
opravují další most

MAREK OSOUCH

ČERNÁ HORA | Komplikovanější příjezd mají od začátku týdne řidiči jedoucí
do Černé Hory na Blanensku ze směru
od Svitav, zejména do místní průmyslové zóny. Silničáři zde až do začátku června budou opravovat most přes potok Býkovka. Objížďka je vedena po hlavní silnici I/43 přes kruhový objezd, z nějž se
auta dostanou po odbočení vpravo na silnici vedoucí do Černé Hory a dalším odbočením k ulici U Lihovaru, kde sídlí
místní podniky.
(mos)

Výstava Titanic potrvá
až do půlky května

BRNO | Na unikátní výstavu Titanic
v pavilonu C brněnského výstaviště mohou lidé vyrazit až do 19. května. Organizátoři se rozhodli termín o měsíc a půl
prodloužit kvůli velkému zájmu. Výstava nabízí originální pohled na zaoceánskou loď Titanic, která v roce 1912 skončila po nárazu do ledovce na dně oceánu. Součástí expozice jsou stovky původních předmětů vytažených z vraku.
Až se v Brně expozice uzavře, zamíří
do dílen restaurátorů.
(vh)

BOSKOVICE | Výměna ve vedení Boskovic jako by automaticky znamenala
i rošádu na postu jednatele městské nemocnice. Po návratu ODS do čela města totiž končí současný šéf nemocnice
Miloš Janeček, jehož jmenovala bývalá
rada pod vedením sociálních demokratů, kteří jsou dnes v opozici.
Někdejší šéf brněnské Úrazové nemocnice a bývalý senátor právě za
ČSSD vedl boskovické zdravotnické zařízení od prosince 2015. „Měli jsme
s panem Janečkem několik rozhovorů
o nemocnici, o jejím směřování, jaké
jsou nejbližší cíle, nicméně asi jsme nebyli na stejné vlnové délce nebo jak to
nazvat. Pan Janeček mi následně oznámil, že požádá o ukončení výkonu funkce jednatele,“ uvedl starosta Boskovic
Jaroslav Dohnálek (ODS).
Miloš Janeček slova starosty potvrzuje. Jak říká, nerozuměli si a měli jiné názory na vedení nemocnice. „Moje představy a představy pana starosty byly výrazně odlišné. S bývalou paní starostkou jsem byl zvyklý na jiný způsob jednání. Sám jsem ji například přizval
k jednání ohledně financí pro nemocnici a společně jsme jeli na ministerstvo.
Stávající pan starosta ale například jednal na kraji ohledně nemocnice sám a já
jsem o ničem nevěděl,“ prohlásil končící jednatel.
Miloše Janečka teď ve funkci dočasně
nahradí jeho pravá ruka, ekonomicko-správní náměstek Dan Štěpánský. Nového stálého šéfa chtějí vybrat v červnu
ve výběrovém řízení. Štěpánský zvažu-

Miloš Janeček řídil boskovickou nemocnici od prosince roku 2015. Teď končí
kvůli neshodám s vedením města.
FOTO | MARIE STRÁNSKÁ, MAFRA
je, že se do něj přihlásí, naopak starosta
už dopředu odmítl, že by uvolňovali cestu do vedení nemocnice pro exministra
zdravotnictví za ODS Tomáše Julínka.
„Mám informaci, že ani pan Julínek
nemá zájem pracovat v boskovické nemocnici,“ tvrdí starosta.
Julínek pracoval v nemocnici jako
ekonomicko-správní náměstek dva
roky, než dostal v roce 2015 výpověď.
Té předcházelo odvolání tehdejšího jednatele Dana Navrátila minulými radními v čele s ČSSD. Na post ho dosadila
v roce 2013 koalice s ODS.
Působení exministra v nemocnici podle Navrátila minulému vedení vadilo.

Tehdejší starostka Hana Nedomová
(ČSSD) tato tvrzení vždy vyvracela.
Nicméně byla to právě ona, která po náhlém odvolání Navrátila zaujala pozici
dočasné jednatelky nemocnice do jmenování Janečka šéfem a během krátkého angažmá se Julínka zbavila.
Organizační změnou zrušila jeho místo a následně mu dala výpověď. Julínek
si však vyhazov nenechal líbit, podal žalobu a uspěl. Okresní soud v Blansku
označil výpověď za neplatnou. Podle
něj byla organizační změna účelová s cílem dostat Julínka pryč z nemocnice.
Ten se s ní od té doby snaží dohodnout
na náhradě ušlé mzdy.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628
■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Ivana Solaříková, ivana.solarikova@mafra.cz
■ Inzerce: 516 202 311, inzercebr@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Brno - Jihomoravský kraj: Česká 19/21, 602 00 Brno
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Česká republika

Před 565 lety se narodil
Amerigo Vespucci, italský
mořeplavec a kartograf,
po němž je pojmenována
Amerika. Jaký původ
však mají názvy
ostatních kontinentů?
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Břehy východní Ameriky sice Amerigo Vespucci objevoval až několik let po Kolumbovi, ovšem byl to právě tento italský
mořeplavec, jenž část tohoto kontinentu poprvé z velké míry popsal. A právě proto po
něm nový světadíl pojmenoval v roce 1507
německý kartograf Martin Waldseemüller.
Vycházel z Vespucciho křestního jména (latinsky Emericus) a z přípony -ica podle již
známého pojmenování Africa.
A jak vznikaly názvy ostatních kontinentů? Připomeňme si to právě dnes, tedy
8. března, kdy od Vespucciho narození
uplynulo 565 let.

Evropa a Asie
„Starý kontinent“ má i velmi staré jméno.
Pochází z akkadštiny, nejstaršího semitské-
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Tajemství jmen světadílů
ho jazyka, kterým se mluvilo už v roce
2800 př. n. l. ve starověké Mezopotámii na
území dnešního Iráku a části Sýrie, Turecka a Íránu a zapisoval se klínovým písmem. Evropa vznikla ze slova „ereb“ nebo
„irib“, což označuje večerní soumrak,
západ Slunce, tedy z pohledu obyvatel
Mezopotámie zemi na západě.
Názvem Evropa se původně označovala jen část balkánského poloostrova, severní Řecko, Albánie a Makedonie. Protikladem je akkadské slovo „asu“, tedy „východ, rozbřesk či jasný“, z něhož vzniklo
pojmenování Asie.

Afrika
Jak vznikl název Afrika, není dodnes zcela jasné. Asi nejrozšířenější teorie ho odvozuje od předchůdců Berberů – kmene
Afridi nebo Afrigii, který žil v místě dnešního Tuniska. V dobách římské říše byla
Afrika označením hlavně pro dnešní Libyi, později se pojmenování vžilo pro
celý kontinent. Další teorie říká, že název
je odvozen z řeckého slova „afriké”, což
v překladu znamená „bez chladu“. Možnost je i latinský výraz „aprica” (slunečná) nebo také „africus“ (pouštní vítr).

A jiný názor zase tvrdí, že slovo Afrika
vzniklo z egyptského „af-rui-ka”, což znamená rodiště.

Austrálie se zpopularizovalo až v roce
1814 poté, co ji jako první celou obeplul
Brit Matthew Finders.

Austrálie
Austrálie je odvozena od latinského
slova „australis“, což znamená „jižní“. Řecký filozof Aristoteles totiž na
jihu
světa
předpokládal
nějaký kontinent a pojmenoval ho „Terra australis incognita“ (Neznámá jižní země).
Ta byla zakreslována od 15. století do
map, ovšem jako obří
kontinent v místě Jižního
pólu. Pravou velikost určilo až několik námořních výprav v 17. a
18. století, jméno

Arktida
a Antarktida
Region na ledovém severu se
jmenuje Arktida. Není označována jako světadíl a název pochází z řeckého
arktos – medvěd. Nikoliv
však lední, ale podle toho, že oblast
leží pod souhvězdím
Velké Medvědice, jehož menší část je v Česku
známá jako Velký vůz, v USA
jako Velká naběračka. V Arktidě
žije zde asi 10 milionů obyvatel.
Zato jižní Antarktida světadílem je a její název znamená
„proti Arktidě“. Je větší
než Evropa, stálí obyvateFOTO | SHUTTERSTOCK
lé zde nejsou.
(jos)

INZERCE

studentka

rekrutér

student

DNY OTEV ENÝCH DVE Í UNIVERZITY OBRANY
DOZVÍŠ SE VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
7. b ezna 2019

Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského leadershipu
v Brn

VYBER SI CESTU

VPŘED >

Univerzita
obrany

4. dubna 2019

STA SE STUDENTEM UNIVERZITY OBRANY!

kariera.army.cz

6 8. března 2019

Česká republika

V roli Dany Zátopkové se chci
vyhnout úctě, svazovala by mě
Za svou postavu v dramatu o důlní katastrofě Dukla 61
sklízela samou chválu, minulý týden byla vyhlášena
i Herečkou roku podle serveru iDNES.cz. Nyní se
Martha Issová chystá na natáčení dalšího filmu
o nedávné historii. Ve snímku Zátopek ztvární v režii
svého manžela Davida Ondříčka slavnou oštěpařku
Danu Zátopkovou. „Právě trénuju hoď oštěpem.
Nedělá mi to problém, s atletikou jsem kámoš,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zatímco herečka Martha Issová pilně trénuje, aby už v dubnu mohla předvědčivě ztvárnit v novém filmu oštěpařku Danu Zátopkovou, na televizní obrazovky přichází nový seriálový počin jejího kmenového Dejvického divadla.
V něm si pod vedením režiséra Miroslava
Krobota zahraje, stejně jako ostatní členové dejvického ansámblu, sama sebe.
Nabídku hrát v seriálu Zkáza Dejvického divadla asi Miroslavu Krobotovi odmítnout ani nešlo, že?
Kdepak, my se Mirka Krobota všichni
bojíme, takže jemu nejde říct ne nikdy.
Možnost volby nebyla, s Krobotem nikdy neexistuje.
Natáčení probíhalo, když jste byla
v šestinedělí s druhou dcerkou.
Jak se vám dařilo obojí skloubit?
To jde poměrně snadno. Se staršími dětmi je to vlastně mnohem komplikovanější. Domluvila jsem se dopředu s mojí ka-

marádkou, a ta se mnou byla na natáčení. Vlastně těch kamarádek bylo víc, jen
mimino bylo pořád stejné. Produkce
s nimi komunikovala, holky byly
vždy někde poblíž, a když přišel signál „kojba“, tak se
přerušilo natáčení a šla
jsem kojit.

vizní projekty spojené s Dejvickým divadlem, což je Čtvrtá hvězda a Zkáza
Dejvického divadla, se sešly do mého
mateřství. Čtvrtá hvězda byla první práce, kterou jsem absolvovala po porodu
Františky. U Zkázy to bylo téměř z porodnice na plac s Emilkou.
Ve spolupráci s Českou televizí vznikl loni ještě jeden mimořádný projekt, a tím je snímek o důlním neštěstí Dukla 61, který se dostal do nominací na Českého lva za televizní tvor-

Berou vůbec kolegové ohled
na herečku,
která si během
práce
plní i mateřské
povinnosti?
V Dejvickém divadle nebere
ohled nikdo na
nikoho. (smích)
Bylo to s prvním dítětem
podobné?
Také jste byla
zároveň v takovém pracovním zápřahu?
To je na tom srandovní, že dva tele-

Martha Issová

Narodila se 22. března 1981 v Praze. Pochází z herecké rodiny.
Její matkou je Lenka Termerová, otcem Syřan Moris Issa, jenž je
režisérem. Sestřenicí Marthy je taktéž známá herečka Klára Issová.
■ V divadlech (Na Fidlovačce, Dejvické) začala působit na přelomu
tisíciletí. Z obrazovek je známá z poslední doby především díky
pohádce Sedmero krkavců a televizní filmové minisérii Dukla 61.
■ Objevuje se i v populárních seriálech jako Čtvrtá hvězda, Hop nebo trop,
Helena nebo nyní ve Zkáze Dejvického divadla.
■

INZERCE

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

bu. Vaše proměna ve tvrdou čtyřnásobnou matku a manželku havíře
byla neskutečně přesvědčivá.
Víte, čím větší transformace, tím radostnější práce to je. Takže ačkoli ten příběh byl temný a smutný a jeho okolnosti samozřejmě nejsou šťastné, tak pro
mě pracovně to byl jeden z nejradostnějších zážitků, které vůbec ve svém životě mám. Třeba v Americe je taková tradice, že když herci dostávají velké role,
většinou jsou to postavy proti jejich
typu. Zatímco u nás se obsazuje hodně
takzvaně po srsti. Moje obsazení v Dukle se tomuhle českému principu dost vymyká. Už jsem to řekla několikrát, ale
myslím, že tuhle roli jsem skutečně
dostala jen proto, že spím s režisérem, protože věřím,
že tenhle typ postavy
by mi asi nikdo jiný
nesvěřil.

Česká republika
Byla jsem strašně šťastná, že to David
udělal, protože tohle je přesně ten důvod, proč mám herectví ráda – že si
zkrátka zahraji na někoho úplně jiného.
Miluju to a šíleně mě to baví. Tohle pro
mě byla čistá radost.
Která z vašich filmových a televizních rolí pro vás byla nejnáročnější?
Mám na mysli po realizační, tedy například i fyzické stránce.
Po fyzické stránce si myslím, že pro mě
byl největší záhul pohádka Sedmero krkavců. To byla skutečně fyzicky nejnáročnější práce, ale nejvíc mi dá zabrat,
když pracuji na něčem, čemu nerozumím, s člověkem, se kterým mě nebaví
dělat. To se člověku samozřejmě občas
stává. Ale musím říct, že čím jsem starší, tím víc se snažím tyhle věci eliminovat, protože vím, jak je životní čas důležitý a že z takové práce vzniknou nepříjemné chvíle, které nemají smysl. Zaplať pánbůh se mi strašně dlouho nic takového nestalo.
Potřebujete po složitějších rolích nasadit klidový režim a dopřát si určitou duševní hygienu na pročištění
mysli?
Té se já musím věnovat neustále, to nemám nijak spojené s rolemi. Moje zaručená psychohygiena je sport, meditace,
jóga…
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Herci Dejvického divadla ve Zkáze i Za oponou
V šestidílném komediálním seriálu České
televize Zkáza Dejvického divadla se
představí prakticky celý ansámbl Dejvického
divadla. Režie se chopil Miroslav Krobot,
který s nadsázkou tvrdí, že vše v seriálu je
skutečné. Ovšem drobné rozdíly by se jistě
našly. „V civilu nenosím sako,“ vysvětluje
stručně, čím se liší jeho seriálové já od toho
reálného. Diváci podle něj uvidí v televizi
skutečné zákulisí divadla. Herec Václav
Neužil si před kamerou sice také zahrál sám
sebe, ale klidně by se zhostil i jiné výzvy.
FOTO | ČT/ALENA HRBKOVÁ
„S Jardou Pleslem si rádi hrajeme na naše
kolegyně z dámské šatny. Já často sahám
po Kláře Melíškové nebo Lence Krobotové. Zaprvé by bylo lákavé zahrát si ženu a za druhé v
jejich civilních reakcích je velká plocha pro parodii, ale i zkratku. Jsou to prostě herečky,“ říká.
Někteří herci Dejvického divadla v čele s Hynkem Čermákem se sešli ještě u dalšího
komediálního projektu z prostředí divadelního zákulisí. V seriálu portálu iDNES KINO s názvem
Za oponou, který má premiéru 17. března, se Čermák po boku Jaroslava Plesla, Simony
Babčákové nebo Lenky Krobotové představí jako nově nastupující ředitel jednoho zapadlého
pražského divadla.

A co běhání? To je dnes velmi populární.
Jsem vyloženě sportovní typ a mám ráda
sport, ale nejsem vytrvalostní běžec. Cvičení mi ovšem vůbec nevadí. Teď právě
připravujeme film Zátopek, který bude
točit zase můj partner David Ondříček
a je to vlastně první projekt, o kterém
jsme spolu kdy hovořili. Tehdy se na něj

ale nepodařilo sehnat peníze, a tak se odsunul. Teď konečně přichází ta chvíle,
kdy by se měl začít točit a já se připravuju na roli Dany Zátopkové, takže trénuju
momentálně hod oštěpem.
Jak vám to jde?
Dobře. Docela dlouho – od šesti do čtrnácti let jsem také aktivně hrávala tenis.

INZERCE

Díky rostoucím úrokům zase
spořicí účty dávají smysl
Poslední roky spoření příliš nepřály.
Úroky se držely velmi nízko, bez šance
pokrýt alespoň inflaci, natož peníze zajímavě zhodnotit. Loňský rok byl ale první
nadějí, že by se mohlo blýskat na lepší
časy. Ovšem najít spořicí účet s atraktivním
úročením a navíc bez řady různých podmínek, je stále poměrně vzácné.
Poté, co během uplynulého roku Česká národní
banka několikrát zvýšila úrokové sazby, začaly
i banky na tento krok reagovat. Změny se tak
dotkly nejen úvěrů a hypoték, které podražily, ale
pozvolna i spořicích účtů, na kterých naopak zhodnocení vkladů narůstá. I když zatím nejde o velké
výnosy, je dobré podívat se na to, u koho na bankovním trhu najdete zajímavé úročení a zda se za
ním neskrývá řada „ale“, která musíte splnit.
Bez podmínek zajímavý úrok jen výjimečně
Zajímavé úročení tak v současné době na bankovním
trhu najdete. Je ale potřeba dát si pozor na to, zda
za to banky nevyžadují splnění různých podmínek.
Tedy například povinnost mít určitý počet transakcí
platební kartou každý měsíc nebo pravidelné měsíční

příchozí platby, ať už určitý počet plateb nebo
stanovenou výši v korunách. Častý je i případ, kdy je
výhodné úročení vázané na sjednání dalších služeb,
třeba běžného účtu nebo investičních produktů.
Najdou se ale výjimky. Zajímavé úročení bez
jakéhokoli „podmínkování“ získáte například
u Hello bank!, která nabízí na spořicím účtu zhodnocení úrokem 1,5 % ročně až do výše 300 000 Kč.
A skutečně bez dalších omezení. Úročení získají
u Hello bank! by Cetelem stávající i noví klienti,
a to zcela bez poplatků. Navíc vás banka nijak
neomezuje, pokud chcete své peníze využít.
Vybrat si je můžete opět bez jakýchkoli podmínek
či sankcí ve chvíli, kdy je potřebujete.
„Jako mladá banka se snažíme pružně reagovat
na změny sazeb ČNB. Naposledy jsme zvyšovali
úročení na spořicím účtu z 0,6 % na 1,5 %. Klienti
tak získají jedno z nejvýhodnějších úročení na trhu
a přitom nejsou vázaní žádnými zbytečnými podmínkami. Založení účtu je možné samozřejmě na
jakémkoli z našich kontaktních míst, ale stejně tak
to klienti zvládnou online bez toho, aniž by museli
opustit pohodlí domova.“, uvedla Gabriela Pithartová,
Brand & Customer Experience Director Hello bank!
by Cetelem.
Zdroj: Hello bank!, www.hellobank.cz

Atletické disciplíny byly vždycky můj
kámoš, takže je pro mě radost, že se teď
můžu věnovat něčemu, s čím bych se za
normálních okolností už nepotkala. Právě Dana Zátopková řekla, že sport očišťuje duši a je to svatá pravda.
Hrát reálnou, navíc žijící osobnost,
musí být pro herce oříšek. Jak k téhle postavě hledáte klíč? Měly jste
možnost se setkat?
Ano, setkaly jsme se. Paní Zátopková je
sice už starší paní, ale je stále v neuvěřitelné formě, jak fyzicky, tak psychicky
a mentálně. Naštěstí je k dispozici také
poměrně dost literatury, která ovšem ne
vždy vzájemně spolu souhlasí. Já ale
hlavně nechci sama sebe zaklít do toho,
abych nějakým způsobem otrocky plnila předobraz skutečné Dany Zátopkové.
Je to zkrátka vidění tvůrců Emila
a Dany Zátopkových a celého jejich příběhu. Je to pořád dramatický tvar. Samozřejmě čtu různé historické materiály, knihu rozhovorů s nimi a pouštěla
jsem si dokumenty, ale ve výsledku si
myslím, že to bude stejně Dana Zátopková, kterou vytvoříme my.
Co teď na tomto projektu vnímáte
jako nejtěžší?
Myslím, že to bude právě tohle. Vyhnout se určitému strachu a úctě, která
leckdy může být svazující.
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Pro heroin do lékárny. Levně a
Ve Švýcarsku už roky funguje projekt, kdy si těžce
závislí narkomani chodí kupovat heroin do lékárny.
Odborníci zjistili, že díky tomu klesá kriminalita
a ušetří i státní rozpočet. „Je to jednoznačně
pozitivní cesta, pro české prostředí jsem k ní ale spíš
skeptický,“ přemítá expert na drogy Jiří Presl.
JOSEF HORA
ČR | Heroin. Původně léčivo na dětský kašel se přibližně až do roku 1910 dalo pohodlně sehnat v lékárnách v Praze, Vídni,
Mnichově a v dalších evropských i amerických městech. Když se zjistilo, že tento
„superlék“, který měl nahradit návykový
morfin, vytváří obrovskou závislost také,
byl postupně heroin z prodeje stažen a později úplně zakázán. V posledních letech se
ale do specializovaných lékáren opět vrací.
První bylo v tomto ohledu Švýcarsko,
později se přidalo Německo, Dánsko, NiINZERCE
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zozemí, pak Kanada a brzy i Austrálie nebo Norsko. Opiát se má podle
nové drogové politiky některých
zemí poskytnout zdarma nebo za
menší poplatek těm narkomanům,
u kterých léčba nebo substituce metadonem opakovaně zklamala. Cílem je
zlepšit lidem závislým na heroinu život
a v neposlední řadě vymýtit nelegální prodej drog z ulic a snížit zločinnost.

Dávka za pár euro
Dnes lze koupit dávku heroinu ve švýcarské lékárně za 11 eur, experiment ale začal už v roce 1994 v Curychu. Do programu se zapojilo 300 beznadějně závislých
na heroinu, u kterých zklamalo několik pokusů o léčbu a ke droze se vždy vrátili. Po-

Některé státy zastávají tezi, že je lepší mít problémové uživatele heroinu pod kontrolou tím, že jim
umožní drogu legálně koupit. Na snímku ve výřezu
český expert na drogovou problematiku Jiří Presl.
FOTO | THE CANADIAN PRESS/DARRYL DYCK A ARCHIV MAFRA

stupně se přidala další města a celkem se
zkoušelo na více než tisícovce závislých,
jaký bude mít experimentální přístup „heroinového programu“ účinek.
V praxi to vypadá následovně. Narkoman se většinou dvakrát denně dostaví na
specializovanou kliniku či pracoviště, kde
heroin dostane pod lékařským dohledem.
Kromě drogy se může podrobit i vyšetření
dalších nemocí, takže je „pod kontrolou“.

Podobný projekt připravila po Švýcarsku i Británie. Výsledky byly po několika
letech v obou zemích pozitivní. Tam, kde
experiment probíhal, se kriminalita narkomanů snížila o polovinu až dvě třetiny.
Zároveň se závislí často snažili zapojit
do normálního života. Přestali tedy krást,
začali o sebe dbát, našli si stálé bydlení
a nakonec i práci – stávali se zkrátka běžnými členy společnosti.

7 560 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 32 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 380 domů
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pod kontrolou
Velkým argumentem zastánců projektu
v Británii byl i fakt, že stát ušetří hodně peněz, které by utratil za represivní tresty,
věznice, soudy a podobně. Britové spočítali, že roční terapie jednoho narkomana vyjde na přibližně v přepočtu 450 tisíc korun
ročně, roční úspory pak činí kolem 330 tisíc korun. Švýcaři zase podle výsledků zkušební fáze heroinového programu absolvovali v roce 2008 celostátní referendum,
kdy se většina, konkrétně 68 %, vyslovila
pro to, aby se droga dostala do lékáren.

Heroin i do Česka?
V České republice je podle odhadů odborníka mezi třemi až čtyřmi tisíci problémových uživatelů heroinu. Bylo by i pro ně
cestou k lepší budoucnosti, kdyby se opiát
prodával v lékárnách?
„Ve Švýcarsku a dalších zemích jsem
tento experiment sledoval. Je to takzvaná
terciární prevence, kdy nepomohla prevence sekundární, čili léčba. Jde o lidi, kteří
užívali drahý pouliční heroin, kradli, zdravotně se devastovali a podobně. Takže
v tomto směru je to pro ně jednoznačně pozitivní,“ říká Jiří Presl, ředitel Střediska
prevence a léčby drogových závislostí
Drop In. Zároveň ale dodává, že pro současnou Českou republiku se jednak s podobným programem nepočítá, a také je
k němu v českém prostředí skeptický.

Hvězdy probírají
skříně. Chcete
jejich „hadříky“?

ČR | S blížícím se jarem přichází čas
na průvan v šatnících. Vyřadit málo
nošené kousky se chystají i Bára Basiková, Zlata Adamovská, Simona Stašová, Lejla Abbasová nebo zpěvák
Martin Harich. Ti všichni a spousta
dalších nabídnou své oblečení na jarním Jarmarku magazínu OnaDnes.cz.
Konat se bude v sobotu 16. března na
Výstavišti v Praze v Letňanech.
Osobně přijde bazar podpořit také
lékařka Kateřina Cajthamlová. S největší pravděpodobností dorazí rovběž
Tereza Maxová, patronka Nadace Terezy Maxové dětem, na jejíž doporučení půjdou peníze z aukcí módních
kousků celebrit, z tomboly i dalšího
výtěžku na pomoc třem mladým lidem, kteří opouštějí dětský domov a
chtějí se postavit na vlastní nohy. Více
na www.ona.idnes.cz/jarmark. (red)

„Toto je přístup pro specifické země se
specifickou politikou, tradicemi, kulturou
a v neposlední řadě penězi, program je velice drahý. V případě české společnosti
bych asi nebyl pro, myslím, že by převažovala negativa. Nejsme tak bohatý stát, nemáme dlouho demokratickou tradici, nejsme tak otevření, spíš bych v této rovině
řekl křehcí,“ dodává lékař.
INZERCE

Extáze proti traumatu
Nejen heroin, ale i další drogy by mohly být
v budoucnu vydávány v lékárnách. Před
dvěma lety se začala v USA testovat taneční
droga extáze. Americký Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (FDA) chce zjistit, jak droga
pomůže při léčbě posttraumatického
stresového syndromu – psychické poruše,
kterou člověk může zažívat jako reakci na
prožité trauma, například týrání, znásilnění,
smrt blízkého člověka, ale třeba i válku,
v experimentu je mnoho válečných
veteránů. Pokud ano, mohla by být extáze
na předpis už v roce 2021.

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Bezzubost trápí mnoho
seniorů a levná náprava
problému nemívá příliš
uspokojivé výsledky.
Protéza dokáže vlastní
chrup suplovat jen
zhruba z pětiny
jeho „výkonu“.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Přestože bezzubost může představovat hrozbu i pro mladší ročníky, nejvíce
se týká lidí ve věku nad 65 let. Například
ještě před 16 lety se s ní v Česku potýkalo
21 procent seniorů, kteří překročili právě
tuto věkovou hranici.
Lidé nepoužívající celkovou náhradu
se musí smířit s tím, že úplná ztráta chrupu se podepisuje i na změnách v jejich obličeji, jako jsou rty vpadlé do úst nebo celkové zmenšení dolní třetiny obličeje. Čelisti se totiž přiblíží natolik, že se brada
ocitne až téměř u nosu. Ti, kteří dají přednost protéze, se zase musí sžít s faktem,
že umělý chrup se vlastnímu v mnoha
ohledech nemůže vyrovnat.
„Účinnost celkové náhrady je ve srovnání s vlastním chrupem na maximálně
40 až 60 procentech, síla při kousání je
u lidí s úplnými protézami pětkrát až šestkrát menší než u lidí s plným chrupem,“
uvádí Ladislav Korábek ze Stomatologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a VFN Praha.
Důkladné odstraňování plaku dvakrát
denně je zkrátka věc, na kterou lékaři ape-

Ztráta chrupu dokáže
změnit i výraz obličeje
lují nejen u dětí, ale stejně tak naléhavě
i u seniorů. „Platí to pro celý život člověka a pro všechny situace v ústech, tedy
i pro pacienty s můstky, částečnými snímatelnými protézami nebo s náhradami
kotvenými na implantátech,“ upozorňuje
Korábek s tím, že hlavní příčinou bezzubosti je paradontitida a zubní kaz.
Také u zubních náhrad je mechanické
čištění velice důležité, ovšem často opomíjené. Mechanické čištění pomáhá zabránit například chronické mykóze v ústech. Ta ohrožuje především diabetiky.
Ideálně by se náhrada měla večer pečlivě
očistit, k čemuž může krom speciálního
postačit i klasický zubní kartáček, a nechat přes noc oschnout. Kvasinky totiž nesnáší sucho. Před použitím je dobré vložit ji pak ráno ještě na deset minut do čisté vody. K čištění protézy se nemusí nut-

Jak se projevuje
stáří v ústech

ně používat drahá zubní pasta. Postačí
i klasické mýdlo. Spoléhat se na různé pomůcky v domnění, že nahradí starý dobrý
kartáček, ale odborníci nedoporučují. Například nejrůznější tablety k čištění protéz by měly být pouze doplňkem mechanického čištění.

skyt takzvaného krčkového zubního
kazu. Ten mimo jiné výrazně ovlivňuje
i složení stravy, a tak je u seniorů obzvláště na místě omezit příjem sladkostí, ale
i kyselých nápojů a potravin, neboť mají
tendence naleptávat zubní
sklovinu.

Péče je třeba
do poslední chvíle
O poznání složitější je to
s péčí o částečně snímatelné
náhrady. Nesmí se totiž zapomínat na hygienu zbylých
zubů, které navíc slouží také
jako opora náhrady. „Jestliže
má člověk v ústech vlastní
zuby – i kdyby byl jen jeden poslední a opatřený korunkou, prevence zubního kazu by mu neměla
být lhostejná,“ zdůrazňuje Korábek.
Pokud jde o péči o vlastní
chrup, s přibývajícím věkem hrozí vyšší vý-

• Kyseliny z potravin a nápojů způsobují
ubývání skloviny na kousacích plochách
stoliček a třenových zubů.
• Dochází k takzvanému putování zubů, což
je vytváření mezer a ztráta kontaktu mezi
nimi, a také k relativnímu prodlužování
zubů způsobenému ústupem dásní.
• Postupné zabarvování do žlutého odstínu.

FOTO | SHUTTERSTOCK

INZERCE

Renta z nemovitosti mi dala novou naději
Paní Jiřina ve svých 66 letech
vážně onemocněla a čekala ji
náročná a drahá léčba, kterou
si jako vdova, která sotva
vystačí s důchodem, nemohla
dovolit platit.
„Nechtěla jsem s tím svou dceru
zatěžovat, ale nakonec stejně
poznala, že se něco děje. A společně
jsme začaly přemýšlet, jak situaci
vyřešit,“ líčí paní Jiřina.

z nemovitosti a zjistila si o ní
všechny dostupné údaje.
Po schůzce se zástupcem firmy
se jí konečně trochu ulevilo, protože
se tak pro její maminku objevila
nová naděje.

než peníze,“ říká paní Jiřina.
Poté se paní Jiřina sešla se zástupcem
firmy FINEMO.CZ a po podepsání
smlouvy jí začala pravidelně jednou
měsíčně chodit na bankovní účet
částka, kterou potřebovala na léčení.

„Nejdřív jsem měla obavy, že přijdu
o své vlastní bydlení, ale dcera mi
vysvětlila, že i dále zůstanu
vlastníkem nemovitosti, a že kvůli
úvěru se potom sníží dědictví. Měla
by to být sice samozřejmost, ale
musím říct, že mě velmi potěšilo,
že pro dceru je důležitější mé zdraví

„Opravdu jsem se bála, že už neuvidím
vnoučka vyrůstat,“ svěřila se paní
Jiřina se svými předchozími obavami,
„ale prostřednictvím Renty
z nemovitosti si mohu dovolit
kvalitnější lékařskou péči a lepší léky.
Získala jsem tak novou naději,“
dodává s úsměvem.

Léčba byla bohužel tak finančně
náročná, že ani dcera paní
Jiřiny na ni neměla
Výhody Renty z nemoVitosti:
peníze. Půjčku si
z Získáte peníze na cokoli
ani jedna z nich vzít
(najednou či postupně).
nemohla, protože by ji
z Za života nemusíte nic splácet.
neměly z čeho splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
A potom se dcera paní
majitelem svého bytu či domu.
Jiřiny doslechla o Rentě
z Můžete žít důstojněji a život si více užívat.

ChCete Vědět VíC?
z Jsme držiteli licence České národní
banky na poskytování spotřebitelských úvěrů.
z Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější
dotazy na www.rentaznemovitosti.cz.
z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
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EU nám chce sebrat zbraně i olovo. Nedejme se

Zakažte používání olova jako střeleckých broků, kulových střel a rybářských olůvek. Tak se dá shrnout zpráva Evropské agentury pro chemické látky a její doporučení Evropské komisi. Zákaz by se dotkl nejen myslivců
a rybářů, ale i sportovních střelců a ozbrojených složek.
Je to další z nesmyslných nápadů Evropské unie,
které se na nás valí jako nekonečná lavina. Již dříve
nám EU nařídila kontroverzní směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Oficiálním
cílem je podle evropské propagandy zabránit teroristům ve vyzbrojování. Ve skutečnosti ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh
s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní
bezpečnosti státu. Změny by se v ČR dotkly téměř

všech asi 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů.
Má smysl nechat se takto šikanovat? Není na čase
z unie vystoupit? Většina českých politiků se při takové myšlence orosí. Dost možná proto, že se naučili chodit v systému rozdělování evropských dotací
a z euromilionů jim pravidelně odkapává do kapes.
Pouze jedna strana otevřeně říká, abychom z EU
vystoupili. Jde o Stranu
nezávislosti České republiky. „Je nejvyšší čas
odejít. Okleštění svobod,
nesmyslná nařízení a zá-

kazy už dávno převážily pozitiva našeho členství
v unii. Zákaz používání olova je další kapka. Nejhorší je, že s tím nemůžeme nic dělat, rozhodne se
o tom jinde a my musíme jen sklopit hlavy. Jsme
tak občany druhé kategorie. Tohle přece nechceme, proto je lepší z EU vystoupit“ říká František
Matějka, předseda Strany nezávislosti ČR. „Hlavní je nepodlehnout strašení politiků přisátých na
dotacích, že bez EU končíme. Oni možná skončí,
ale Česká republika, a firmy tady určitě ne. Pořád
přece zůstaneme v Evropě, máme a budeme mít
spousty mezinárodních smluv. My navíc říkáme
jasně, vystupme z EU, ale zůstaňme členy NATO,
kde máme právo veta,“ uzavírá František Matějka.

Vítězka Sanrema šokovala porotu
Triumfovala s písní od Miley Cyrus, ale sama se spíš
než na popových koncertech vidí v muzikálech.
Takový je sen Anety Kalertové, 13leté vítězky
prestižní pěvecké soutěže Sanremo Junior CZ/SK.

lentovaná školačka překvapivě nesní.
„Hrozně mě baví divadlo a k tomu zpěv,
takže by mě určitě moc lákal muzikál. Nemyslím si, že se ze mě jednou stane například popová zpěvačka. Tak samu sebe nevidím, spíš bych si přála divadlo,“ říká.

ČR | V českém a slovenském finále pěveckého klání Sanremo Junior zabodovala Aneta Kalertová, 13leté děvče z Mníšku pod Brdy, s písní The Climb od americké zpěvačky Miley Cyrus. Se stejnou
písní vyrazí reprezentovat Česko také do
italského Sanrema, kde se 1. května odehraje mezinárodní finále.
„Vybírali jsme ji s odborným týmem
tak, aby se ke mně hodila. Jednak je v ní
trocha rebelství, ale sedí také k mému
hlasu,“ říká k výběru skladby česká vítězka Aneta Kalertová, která zaujala
hvězdnou porotu nejvíc. V ní usedli na-

Jandová s otevřenou pusou

příklad Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup nebo
Marek Ztracený.
„Měla jsem obrovskou trému, ale na
druhé straně jsem věděla, že jsem pro přípravu udělala hodně a že víc už udělat nemůžu. Před vystoupením jsem si řekla:
Teď už nic nezměním, tak musím ukázat, co umím!,“ vzpomíná Aneta, která
si potrpí spíše na zahraniční muziku.
„Musím se přiznat, že naše zpěváky
a zpěvačky až tak moc neposlouchám,
ale co se týče české hudby, mám ráda
muzikály,“ dodává.

Porotkyně Marta Jandová s Anetou Kalertovou (vpravo) a Lenkou
Berkešovou. FOTO | ARCHIV SOUTĚŽE
Její umělecký záběr je poměrně široký. Na základní umělecké škole totiž kromě sólového, jazzového a popového zpěvu studuje také klasický a současný tanec. O vyprodaných stadionech však ta-

Nejen z jejího výkonu byla u vytržení
členka poroty zpěvačka Marta Jandová.
„Byla jsem docela v šoku. Absolutně
jsem nepočítala s tím, že ty ‚děti‘ umějí
takhle zpívat a že v tomhle věku je jejich projev tak emotivní a přirozený. Seděla jsem tam s otevřenou pusou,“ přiznává. Porota rozhodla také o tom, že
Slovensko bude v Itálii reprezentovat
12letá Lenka Berkešová z Levic.
Generálním mediálním partnerem
soutěže je týdeník 5plus2.
(vrm)
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Jsme firma působící v oboru dopravního a
pozemního stavitelství se sídlem v Sousedovicích u Strakonic

HLEDÁME STROJNÍKY

NA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
NABÍZÍME:
- garantovaná mzda po zapracování 200 - 250 Kč/hod.
- mimořádné odměny během roku a před Vánocemi
- příplatky za práci přesčas, o víkendech a odlučné
- životní pojištění
- příspěvek na stravování
- v případě velké dojezdové vzdálenosti možnost příspěvku na ubytování
- moderní strojové vybavení
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životopisy zasílejte : simova@znakon.cz, tel. 731 471 487
www.znakon.cz
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Striptýz má narozeniny
První striptýzové
vystoupení moderní doby
si přivlastňují Francouzi.
Odehrálo se před 125 lety
v Paříži a skončilo dřív,
než v podstatě začalo.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Délka asi 15 minut, cena kolem
2500 korun. To je dnešní striptýz, běžné
vystoupení, které je ale staré jako lidstvo
samo. Svlékaly se tanečnice už ve starověkém Sumeru, Egyptě i Řecku. Moderní
striptýzové dějiny si přivlastnili Francouzi, kteří tvrdí, že první novodobý striptýz
se uskutečnil v Paříži 13. března 1894,
tedy před 125 lety.
Ten rok byl plný skvělých událostí. Tomáš Baťa založil světoznámou obuvnickou firmu ve Zlíně, v Ostravě začala jezdit první parní tramvaj, Karel May poprvé

vydal knižně Poklad na Stříbrném jezeře.
A v Paříži se rozmohla vystoupení nahých
tanečnic. Nebo skoro nahých. Vůbec poprvé se taková show udála onoho 13. března v kabaretu Le Divan Fayouau. Představení bylo ovšem krotké.
Scénka jménem Coucher d´Yvette
(Yvette jde do postele) nemohla diváka
ohromit úplnou nahotou, tomu bránily pařížské paragrafy. Na pódiu se objevil
skromný interiér dívčího pokoje, do něhož vchází umělkyně Blanche Cavelli, odhazuje rukavičky, později klobouk, sukni,
korzet a nakonec uléhá pouze v noční košilce. Světla zhasínají, opona padá. Vsadilo se hlavně na divákovu fantazii a scéna
měla obrovský úspěch. V příštích měsících navázaly další pařížské podniky a objevila se představení s poetickými názvy
jako Diana u lékaře či Zuzana za poledního vedra, oblíbené bylo Hledání blešky.

Hádka o nejhezčí nožky
Éru erotických vystoupení odstartovala
ale ještě jiná událost. Koncem 19. století
byla noční Paříž městem bohémů, umělců,
anarchistů, nevěstek, kankánů a dekaden-

ce. Když se v únoru 1893 konala každoroční slavnost studentů, skupina dívek, které
stávaly modelem malířům, se začala dohadovat, která má hezčí nožky. Spor vyvrcholil v hromadné vyhrnování sukní. K nohám se připojila stehna, ramena i ňadra.
Vše skončilo několika nahými těly opilých krasavic, prvenství se nejhlasitěji domáhala modelka Manon LaValle. Jenže
nahota na veřejnosti byla zapovězena a na
slavnost vpadla policie. Potyčky se studenty skončily až po dvou dnech, nahé krasavice dostaly pokuty. Vše ovšem zaplatili
přihlížející gentlemani, a tak podle Fran(jos)
couzů vznikl novodobý striptýz.

Blanche Cavelli, herečka, pěvkyně
a také hlavní hrdinka prvního novodobého striptýzu se původně jmenovala Eugénie Zélia Chevallierová.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG

Co o striptýzu možná nevíte

Slovo striptýz bylo poprvé použito až v roce 1932 a je složeno ze slov „svlékat“
a „dráždit“ či „pokoušet“.
■ Nahé tanečnice jsou známy už ze sumerské civilizace z doby kolem roku 3000 př. n. l.,
stejně jako ze starého Řecka, kde jedna z kategorií prostitutky byla právě nahá
akrobatka. V anglické renesanční komedii se objevuje striptér muž; londýnské, vídeňské
a pražské hanbince byly tehdy plné nahých dívek tančících na stolech.
■ První oficiální striptýz v poválečném Československu se konal až v uvolněné atmosféře
roku 1968. Stalo se tak v hotelu Praha v Jablonci nad Nisou na Mezinárodní výstavě
bižuterie, což byla taková přehlídka celebrit východního bloku. Představení ale nebylo
o moc víc odvážné než to pařížské z roku 1894. A stálo stovku.
■
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické
výrobě

• pomocná síla
při výdeji jídla
• skladník/skladnice
• švadlena ve
zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky
nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

HUDEBNÍ IMPULSY

Michal Tučný je teď Jelen
Kapela Jelen nasedla na
„Půlnoční vlak Michala
Tučného“. Letos vyjde
album plné předělaných
hitů české legendy.
JOSEF VLČEK

J

eho písničky lidem pořád znějí
v uších a skórují v rádiových playlistech, i když už to brzy bude
čtvrt století, co není na světě. Příští rok
touto dobou si Češi připomenou pětadvacet let od smrti Michala Tučného.
Muž s pověstí nejznámější české countryové hvězdy zemřel 10. března 1995.
I když to s tou country nebyla až tak úplně pravda. Na začátku jeho kariéry stál
dixieland a rokenrol a jednou z posledních Michalových nahrávek byla pověstná Elvisova píseň Viva Las Vegas, střižená podle řízné hard rockové verze jižanského tria ZZ Top.
Hudební záběr Michala Tučného byl
doopravdy mnohem širší. Říká se, že neměl rád škatulkování a neustálé zařazování mezi countryové hvězdy mu nebylo příjemné. Ke konci osmdesátých let
se třeba ztotožňoval s hudbou stylového
chameleona Willieho Nelsona. Mezi
řadou jeho písní najdeme v Tučného repertoáru třeba oblíbený song Všichni
jsou už v Mexiku, který původně Nelson natočil s mexickým rockovým kytaristou Carlosem Santanou.
Jednou z takových písní, které měly
písničkářské kořeny a zároveň se hudebně pohybovaly někde na hranici country, byl song Gone To Alabama. Natočil
jej v roce 1978 méně známý, ale kritiky
respektovaný folkař Mickey Newbury.
Vladimír Poštulka ji o tři roky později
skvěle přetextoval pro Michala Tučného jako Spím v obilí.

Už zase Spím v obilí
Na hudební odkaz Michala Tučného
loni nečekaně navázala skupina Jelen.
V jejím stylu najdeme nepochybně také
prvky country, ale
především je to plnokrevná
f o l k
rocková
kapela, která má blíž k moderním sku-

pinám typu anglických Mumford and
Sons než ke klasickým countryovým
hvězdám. A právě Jelen na loňském Českém mejdanu s Impulsem představil naživo s obrovským úspěchem spolu s dcerou zpěváka Míšou Tučnou už pomalu
zapomínaný hit Spím v obilí v novém kabátě. „Zkusili jsme jej zahrát společně
s Míšou a hned napoprvé bylo jasné, že

je to jelení píseň, především energií.
Všechno do sebe zapadlo hned na první
dobrou,“ pochvaloval si zpěvák kapely
Jelen Jindra Polák.
Nebyla to ani náhoda, ani příležitostný pokus. Jelen přinesl celý koncertní
playlist, který se skládá z řady více či
méně známých Tučného songů. Dnes
už víme, že šel ještě o kus dál a přes dva-

cet Tučného skladeb nově nahrál v demoverzích. Ta část, která sedla kapele
nejlépe, se objeví na novém albu Jelen:
Půlnoční vlak Michala Tučného a vyjde
v září. Mezi dvanácti předělávkami nebude chybět třeba hit „Pověste ho vejš“.
Naživo lze písně v podání kapely Jelen slyšet na podzimním klubovém turné, které na nové album naváže.

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

EKO DOTACE 7 600 Kč na pohonné
jednotky s motory HONDA, nově s
motorem HONDA GSV 190!
Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či
čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč
na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCV160 nebo
VARI PJGCV190 (HONDA GSV 190) včetně
nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu.

NOVˇE 90
SV 1
G
A
D
N
HO

JEDNOTKY POHONNÉ
Objednací číslo
Cena Kč
AKCE EKO DOTACE

PJGCV160

PJGCV190

S MOTOREM GSV 190

4369

4371

20 590
12 990

24 590
16 990

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 / České Budějovice,
AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Humpolec, PIPEK,
Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 / Jemnice, VÁCLAV FUČÍK-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Na Podolí 310, T 607 279 706 / Jihlava, MARREKO, Romana
Havelky 2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97,
T 383 324 405 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 / Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA
VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

14 8. března 2019

Fotbal

Šlágr kola: Sparta chce
splatit Plzni porážku
VÍKEND
SE BLÍŽÍ!
SLEDUJ
VSAĎ SI A
IGU
FORTUNA:L
NA TV
NA FORTU

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Sparta na jaře prokazuje,
že se znovu naučila zvládat i zápasy, kde se jí herně
dvakrát nedaří. V sobotu ji před vyprodanou
Letnou čeká střet s Plzní, které má co oplácet.
ČR | Přežila řadu soupeřových šancí,
brankář Nita v závěru dokonce vyrazil kanonýru Kozákovi penaltu. Sparta
ve 23. kole Fortuna ligy potvrdila jarní neporazitelnost a gólem stopera Costy po
sedmi letech vyhrála v Liberci. Díky cennému vítězství má na třetím místě o šest
a o sedm bodů víc než čtvrtá Ostrava
a pátý Jablonec, které prohrály. „Pokud
spočítám střely na branku od obou mužstev, musím říct, že je to šťastná výhra.
Nicméně i takové se někdy narodí a počítají,“ hodnotil trenér Zdeněk Ščasný.
V sobotu ovšem Letenské čeká zkouška z nejtěžších – Viktoria Plzeň. Ta se štěstím zvládla duel s Jabloncem a pořád je
tak v závěsu za Slavií. Trenér Pavel Vrba
může být spokojený i s faktem, že se jeho
týmu vyprazdňuje marodka. Na lavičce
již byl připravený do hry Jan Kopis, zlepšuje se i stav Radima Řezníka. „Proti Spartě už bude k dispozici i Chorý, který měl
trest,“ konstatuje kouč Západočechů.
Poslední vzájemné měření sil tuzemských gigantů vyznělo v září ve prospěch

FOTO | MAFRA

Viktoriánů. Ti vyhráli po vlastním gólu
sparťanského stopera Radakoviče 1:0. Ve
vypjatém duelu tehdy padlo devět žlutých
karet a navíc v závěru byl ještě vyloučen
sparťanský lídr Stanciu. Disciplína tedy
bude zvláště na sparťanské straně zásadním faktorem pro zvládnutí utkání. Vždyť
Sparta je nejtrestanějším týmem ligy, nasbírala už 60 žlutých a 4 červené karty.

Los výhodnější pro Slavii
V závodech o titul, který téměř s jistotou
zůstane duelem Slavie a Plzně, má pro
zbytek základní části sezony papírově

Střípky z 23. kola Fortuna ligy
■

18+

Ani na čtvrtý pokus neurvali první jarní vítězství fotbalisté
poslední Dukly a předposlední Karviné. Naopak Sigma
Olomouc se po šňůře tří výher vyšplhala do první desítky,
nad zrádnou skupinu o ligovou záchranu. Na pražské Julisce
zvítězili Hanáci 4:0, Karviná ve veledůležitém utkání v Příbrami
padla 1:2.

inis s v nan va uj :
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Užij si s námi zábavu na:

www.PRIHRAJ.cz f /PŘIHRAJ

24. kolo Fortuna ligy
Pátek 8. března
Jablonec - Teplice (18:00, ČT sport)
Sobota 9. března
Karviná - Bohemians (15:00, O2 TV
Fotbal)
Boleslav - Příbram (15:00, O2 TV Fotbal)
Zlín - Dukla (15:00, O2 TV Fotbal)
Opava - Slovácko (15:00, O2 TV Fotbal)
Sparta - Plzeň (17:30, O2 TV Sport)
Neděle 10. března
Slavia - Ostrava (17:30, O2 TV Sport)
Pondělí 11. března
Olomouc - Liberec (18:00, O2 TV Sport)

o něco výhodnější los Slavia, kterou čeká
více domácích zápasů a venku hraje
vesměs s týmy ze spodku tabulky.
Slavia, doma: Ostrava, Liberec, Sparta,
Olomouc; venku: Příbram, Dukla, Zlín.
Plzeň, doma: Bohemians, Ostrava,
Dukla; venku: Sparta, Teplice, Slovácko, Příbram.
Sparta, doma: Plzeň, Olomouc, Zlín,
Karviná; venku: Boleslav, Slavia, Opava.
Až se tabulka v závěru dubna rozdělí
na tři skupiny, Slavia, Plzeň i Sparta se
utkají v té nejlepší ještě jednou. Výhodu domácího utkání bude mít výš postavený celek po základní části.
(mb)

Po zimním spánku se konečně probral Zlín, který poprvé
na jaře vyhrál. A to dokonce na hřišti Baníku Ostrava 2:1.
■ Malé pražské derby mezi Bohemians a Slavií nabídlo nevídanou
situaci. Klokani se ve 21. minutě radovali z gólu po brejku, když
v tom videosudí signalizoval, že něco není v pořádku. Zjistil, že
před gólovou akcí fauloval domácí Krch ve vápně Masopusta.
Branka domácích byla proto odvolána a místo ní se kopala
penalta ve prospěch Slavie, kterou Souček proměnil.
Místo 1:0 tak na tabuli svítilo 0:1. Slavia nakonec vyhrála 3:0.
■

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. března 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Úžasná show (25) 7.30
Show Toma a Jerryho (16) 7.50 Pohádka o zemi
hojnosti 9.05 The Voice Česko Slovensko 11.10
Koření 12.10 Volejte Novu 12.45 Rady ptáka
Loskutáka 13.45 Výměna manželek XI 15.05
Bejvalek se nezbavíš 17.10 Zpátky do ringu
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Tlapková patrola (6) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení IV (24) 7.20 M.A.S.H (154)
7.55 M.A.S.H (155) 8.25 M.A.S.H (156) 8.55
Autosalon 10.00 M.A.S.H (157) 10.35 Prima
Partička 11.45 Máme rádi Česko 13.20 Česko
Slovensko má talent 14.50 Nezlobte dědečka.
Komedie (ČR, 1934) 16.25 Čtyři vraždy stačí,
drahoušku. Komedie (ČR, 1970). Hrají L. Lipský
st., J. Bohdalová, I. Janžurová, M. Rosůlková,
F. Filipovský a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.35 Černá listina: Vykoupení (2) 8.30 Top Gear
2011 9.40 Pevnost Boyard III (7, 8) 11.50 Re-play
12.20 COOL e-sport 12.50 Futurama IX (6) 13.20
Simpsonovi XIX (8, 9) 14.10 COOLfeed 14.20
Simpsonovi XIX (10, 11) 15.15 Futurama IX (7) 15.35
COOLfeed 15.45 Loch Ness 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XIX (12-15) 19.50 COOLfeed 20.00
Stopa Růžového pantera 22.15 Mike i Dave shánějí
holku 0.20 Berlínská mise (7)

20.00 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama.
Moderátoři Maroš Kramár
a Vladimír Kořen vás provedou
pořadem, u kterého se budete
divit a bavit
21.10 Policajt, nebo rošťák
Akční krimifilm (Fr., 1979)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Divoká řeka
Thriller (USA, 1994).Hrají
M. Streepová, K. Bacon a další
0.45 Banánové rybičky
1.10 Na forbíně TM
1.55 Sama doma
3.25 Bydlení je hra
3.50 Zahrada je hra
4.10 Chalupa je hra
4.35 Malá farma
5.00 Tajemství pravého steaku
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.50 Policisté v akci 7.50

Policisté v akci 8.50 Na chalupě 9.55 V sedmém
nebi 12.25 Rodáci (13/13) 14.30 Záchranáři v akci
15.25 Záchranáři v akci 16.20 Záchranáři v akci
17.15 Nové bydlení 18.20 Miláčkov 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Doktor z vejminku (1/7) 21.20
Nikdo není dokonalý 22.55 Ministři, komediální
seriál (SR, 2018) 23.35 Nové bydlení 0.40 Miláčkov

NEDĚLE 6.20 Noviny 7.00 Soudní síň 8.00
Soudní síň – nové případy 9.20 Nové bydlení
10.30 Nová zahrada 11.20 Miláčkov 12.20 Nikdo
není dokonalý 13.55 Doktor z vejminku (1/7) 14.55
Čistá řeka, drama (ČR, 1978) 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám
rád 0.30 Všechno, co má Ander rád
PONDĚLÍ 10.20 Záchranáři v akci 11.15 První
oddělení 11.45 Dr. Stefan Frank (31) 13.00
Ochránci 14.00 Ochránci 15.00 Soudní síň 16.05
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Čistá
řeka 22.15 Záchranáři v akci 23.00 Policisté v akci
23.55 Na chalupě 1.00 Dr. Stefan Frank (31)

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.15 Buchty 7.40 Dary skřítků
7.55 O hradu Zásadce a turecké vojně 8.30
Gejzír 9.00 Durrellovi II (3/6) 9.50 Columbo
11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Kryštof a Kristina 14.00 Víla z jeskyně zla
14.45 O chytré Marině 15.15 Madla zpívá
Evropě 17.10 Hercule Poirot 17.55 Kočka není
pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

NOVÝ SERIÁL INSPIROVANÝ
SKUTEČNÝMI PŘÍPADY A ZÁSAHY

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

20.20 Piráti z Karibiku:
Na konci světa
Komedie (USA, 2007)
23.40 Chraň nás od zlého
Horor (USA, 2014)
1.55 Bejvalek se nezbavíš
Komedie (USA, 2009)
3.45 Život ve hvězdách
4.40 Volejte Novu

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.35 Záchranáři v akci

11.25 Dr. Stefan Frank (32) 12.50 Ochránci 13.45
Ochránci 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(1/82) 22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr. Stefan

Frank (33) 13.10 Medicopter 117 (1/82) 15.10 Soudní
síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Záchranáři v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nikdo není dokonalý 21.45 Ministři 22.15 Záchranáři
v akci 23.10 Policisté v akci 0.05 Na chalupě

ČTVRTEK 11.25 Dr. Stefan Frank (34) 12.45

Ochránci 14.35 Soudní síň 15.40 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.50 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(2/82) 21.20 Medicopter 117 (3/82) 22.20 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.05 Na chalupě

PÁTEK 13.10 Medicopter 117 (2/82) 14.05

Medicopter 117 (3/82) 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní
síň – cz 17.05 Záchranáři v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Přejděte na druhou
stranu (1/5) 21.25 Záchranáři v akci 22.20 Policisté
v akci 23.20 Na chalupě 0.25 Dr. Stefan Frank (35)

20.15 Vybíjená
Komedie (ČR, 2015).
Hrají O. Sokol, M. Suchánek,
R. Genzer, S. Krainová,
S. Babčáková a další. Režie
P. Nikolaev
22.20 Nelítostný Parker
Akční film (USA, 2013).
Hrají J. Statham, J. Lopezová,
N. Nolte, M. Chiklis, C. Collins ml.
a další. Režie T. Hackford
0.45 Extrémní rychlost
Akční thriller (USA, 2017).
Hrají S. Eastwood, F. Thorp,
A. de Armasová, G. Weissová,
C. Shick a další. Režie
A. Negret
2.40 Vraždy v Midsomeru VI
Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další. Režie J. Silberston
4.50 Jak se staví sen – extra

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Relax na špacíru 11.00
Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská jízda
Heidi 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda 21.15
Vysílá televize První republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Labyrinty vášně 8.30 Labyrinty

vášně 9.25 Labyrinty vášně 10.20 Dámská jízda
Heidi 11.00 Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad
o hrách 11.55 Luxus store 15.55 Stefanie 16.50
Stefanie 17.45 Stefanie 18.45 Dámská jízda Heidi
19.40 Stefanie 20.40 Stefanie, seriál (N, 1995)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie
18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax 19.20
Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie
21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.55 Mr. Wrong 7.40 Mentalista II (18, 19) 9.25
Námořní vyšetřovací služba VIII (14, 15), krimiseriál
(USA, 2010) 11.50 Nepřemožitelný, drama (USA,
2006) 13.45 Robinsonovi, animovaný film (USA,
2007) 15.30 Santa Claus, komedie (USA, 1994)
17.25 Apollo 13, drama (USA, 1995) 20.00 Tvrdé
palice, komedie (USA/N, 2008) 22.20 Hvězdná
pěchota, sci-fi film (USA, 1997) 0.45 Rychle a zběsile: Tokijská jízda, akční film (USA/N/Jap., 2006)

Prima Max
6.35 Transformers: Roboti v utajení IV (23) 7.05
Tlapková patrola (5) 7.35 Velké zprávy 8.50
Pekelná kuchyně XI (19, 20) 10.45 27 šatů 13.10
Malé vítězství 15.00 Špion, který mě miloval,
dobrodružný film (VB, 1977) 17.45 Moje první
láska, rodinná komedie (USA, 1991) 20.00 Modrá
jako safír, fantasy film (N, 2014) 22.25 Krvežíznivé
opice, horor (Thaj., 2007) 0.20 Mike i Dave shánějí
holku, komedie (USA, 2016)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda

16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Pohodové
zprávy 19.05 Top Relax 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda

16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Pohodové
zprávy 19.05 Top Relax 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně, seriál (Mex., 1999) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda
16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie 18.45 Pohodové
zprávy 19.05 Top Relax 19.20 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax
19.20 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie
21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 257

neděle 10. března 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.00
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.05
21.34
21.35
22.10
23.35
1.15
2.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Madla
zpívá Evropě 8.15 Úsměvy Karla
Kachyni 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Šípková
Růženka (3/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vohnice a Kiliján
Princezny nejsou vždycky na
vdávání
Plivník
Duhová kulička
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pět mrtvých psů (2/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
Diagnóza smrti
Taggart
Bolkoviny
13. komnata Magdaleny Reifové

NOVA
6.10
6.20
7.10
7.35
8.00
8.20
10.10
11.50
14.00
16.05
17.45
19.30
20.20
22.25
22.55
0.45
2.30

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola II (3, 4)
Looney Tunes: Úžasná show (26)
Looney Tunes: Úžasná show II (1)
Show Toma a Jerryho (17)
O šesti labutích
Pohádka (N, 2013)
Malá mořská víla
Animovaný film (USA, 1989)
Hon za svobodou
Romantická komedie
(USA/VB, 2004)
Navždy mladý
Romantický film (USA, 1992)
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
Pod Jezevčí skálou
Dobrodružný rodinný film
(ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Když se setmí
Akční film (USA, 2004)
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
Kriminálka Miami VII (15)

Prima
6.10 Tlapková patrola (7)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (25)
7.05 M.A.S.H (157)
7.35 M.A.S.H (158)
8.00 Přírodní vesmír II (7)
9.15 Prima ZOOM Svět
9.45 Policajti z centra (8)
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.25 Vychytávky Extra
13.50 Ano, šéfe!
15.00 Staronový začátek
Romantický film (USA, 2017)
16.50 Vybíjená
Komedie (ČR, 2015)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Černé vdovy (4)
Krimiseriál (ČR, 2019)
21.30 Sport Star
22.20 Třináctý příběh
Mysteriózní drama (USA, 2013)
0.20 Přírodní vesmír II (7)
1.25 Vraždy v Midsomeru IX
3.30 Ano, šéfe!

Nova Cinema
6.40 Neuvěřitelné příběhy 7.40 Robinsonovi 9.25
Santa Claus 11.50 Tvrdé palice 14.10 Sherlock
Holmes: Jak prosté (15-17) 16.55 Piráti z Karibiku:
Na konci světa, dobrodružný film (USA, 2007)
20.00 Znamení, sci-fi film (USA, 2002) 22.00 Hra
o přežití, thriller (USA, 1994) 23.55 Benga v záloze,
akční krimikomedie (USA, 2010)

Prima cool
11.45 Těžká dřina 12.20 MotorSport 12.50 Futurama
IX (7) 13.20 Simpsonovi XIX (12, 13) 14.10 COOLfeed
14.20 Simpsonovi XIX (14, 15) 15.20 Futurama IX (8)
15.40 COOLfeed 15.50 Stopa Růžového pantera
17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XIX (16-19) 19.50
Úplně debilní zprávy 20.00 Kingsman: Tajná služba
22.45 Vikingové V (13) 23.45 American Horror
Story: Hotel (9) 0.45 Berlínská mise (8)

Prima Max
7.35 Transformers: Roboti v utajení IV (24) 8.05
Tlapková patrola (6) 8.35 Velké zprávy 9.50
Pekelná kuchyně XI (20, 21) 11.45 Nezlobte dědečka
13.20 Moje první láska 15.35 Modrá jako safír,
fantasy film (N, 2014) 18.05 Moby Dick (2/2),
dobrodružný film (N/Rak., 2010) 20.00 Čistá duše,
životopisný film (USA, 2001) 22.55 Nelítostný
Parker, thriller (USA, 2013)

pondělí 11. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (4/6) 9.45
Tatínek 10.05 168 hodin 10.35
Strážmistr Topinka (9/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Telegram
14.20 Diagnóza smrti
15.50 To je vražda, napsala XI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Rapl II (10/13)
21.05 Zkáza Dejvického divadla (2/6)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Koptashow
0.10 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky
1.00 Pod pokličkou

5.55
8.50
9.05
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.05
1.40
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3630)
Specialisté (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (408)
Mentalista II (20, 21)
Kriminálka Miami VII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3631)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (70)
Specialisté (16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (9)
Beze stopy (4)
Mentalista II (20, 21)
Kriminálka Miami VII (16)
Střepiny
Co na to Češi

6.25
6.55
7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
12.20
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.55
0.50
1.50
2.40
3.35

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (8)
My Little Pony (8)
M.A.S.H (158)
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (21)
Doktor z hor: Nové příběhy III (17)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (160)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Doktor z hor: Nové příběhy III (17)
Prostřeno!

5.00 Mr. Wrong 6.40 O šesti labutích 8.30
Nepřemožitelný 10.25 Teleshopping 10.55 Tvrdé
palice 13.05 Teleshopping 13.35 Apollo 13 16.10
Navždy mladý 18.10 Bejvalek se nezbavíš 20.00
Boj o patent, drama (Kan./USA, 2008) 22.25 Spy
Game, akční thriller (USA, 2001) 0.50 Zpátky do
ringu, komedie (USA, 2013)

Prima cool
14.20 Sport Star 15.05 Re-play 15.40 Futurama IX
(9) 16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (31) 17.00
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XIX
(20) 18.50 Simpsonovi XX (1, 2, 3) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (6) 20.45
Teorie velkého třesku XII (6) 21.15 Teorie velkého
třesku VI (12, 13) 22.10 Partička 22.55 COOLfeed
23.10 Špinavá práce (31) 0.05 Partička

Prima Max
6.45 Transformers: Roboti v utajení IV (25) 7.10
Tlapková patrola (7) 7.40 Velké zprávy 8.50
Pekelná kuchyně XI (21, 22) 10.35 Hvězdná brána
VIII (13) 11.30 Poslední vůle 13.25 Moby Dick (2/2)
15.20 Čistá duše 18.15 Staronový začátek 20.00
Těžce zamilován, romantická komedie (USA/N,
2001) 22.25 Cabin Fever 2, horor (USA, 2009) 0.10
Kingsman: Tajná služba, krimikomedie (VB, 2014)

úterý 12. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Neobyčejné životy 10.45 Víla
z jeskyně zla 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dědek
14.35 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XI
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 Gympl
Komedie (ČR, 2007)
21.50 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 V kondici

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.25
0.20
1.55
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3631)
Specialisté (70)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (409)
Mentalista II (22, 23)
Kriminálka Miami VII (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3632)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (879)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (10)
Beze stopy (5)
Mentalista II (22, 23)
Kriminálka Miami VII (17)
Krok za krokem IV (19)
Co na to Češi

6.20
6.50
7.10
7.40
8.35
9.00
9.35
10.30
12.20
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.30
0.30
1.30
2.25

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (9)
My Little Pony (9)
Bolek a Lolek mezi horníky
M.A.S.H (160)
M.A.S.H (161)
M.A.S.H (162)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Odkaz lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (22)
Doktor z hor: Nové příběhy III (18)
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (49)
Policajti z centra (9)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Doktor z hor: Nové příběhy III (18)

5.25 Apollo 13 7.55 Mentalista II (20, 21) 9.40
Navždy mladý 12.05 Malá mořská víla 14.10 Boj
o patent 16.30 Hon za svobodou 18.35 Pod Jezevčí
skálou, dobrodružný rodinný film (ČR, 1978) 20.00
Rudá planeta, sci-fi film (USA/Austr., 2000) 22.05
Špinavá dohoda, akční film (USA, 1986) 0.05 Když
se setmí, akční film (USA, 2004)

Prima cool
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XX (2, 3) 14.45
Teorie velkého třesku VI (12, 13) 15.40 Futurama IX
(10) 16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce (32)
17.05 Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XX (4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Největší průšvihy v Top Gearu (2) 21.20 Teorie
velkého třesku VI (14, 15) 22.15 Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (32) 0.10 Partička

Prima Max
7.15 My Little Pony (8) 7.40 Tlapková patrola (8)
8.05 Velké zprávy 9.20 Pekelná kuchyně XI (22)
10.05 Pekelná kuchyně XII (1) 11.00 Hvězdná brána
VIII (14) 12.00 Malé vítězství 13.50 Henry ze
zkumavky 15.45 Těžce zamilován 18.10 Městečko
Urbino: Vražda v olivovém háji 20.00 Rocky II,
drama (USA, 1979) 22.25 Kolej, horor (USA, 2014)
0.05 Cabin Fever 2, horor (USA, 2009)

středa 13. března 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin 10.40
Princezny nejsou vždycky na vdávání
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Nejlepší trapasy
21.15 Černí baroni (9/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester II (3/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.05
0.00
0.50
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3632)
Ordinace v růžové zahradě 2 (879)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (410)
Mentalista III (1, 2)
Kriminálka Miami VII (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3633)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (11)
Beze stopy (6)
Mentalista III (1, 2)
Kriminálka Miami VII (18)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (410)

6.25
6.50
7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.45
1.45
2.35
3.25

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (10)
My Little Pony (10)
M.A.S.H (162)
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (23)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (161)
Show Jana Krause
Černé vdovy (4)
Policie v akci
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (1)
Prostřeno!

5.10 Hon za svobodou 7.05 Mentalista II (22, 23)
8.55 Sherlock Holmes: Jak prosté (15-17) 12.10
Rudá planeta 14.45 Piráti z Karibiku: Na konci světa
17.55 Holky z kalendáře, komedie (USA, 2003)
20.00 Ve stínu, krimifilm (ČR/SR/Pol., 2012) 21.50
Volte mě!, komedie (USA, 2012) 23.35 Znamení,
sci-fi film (USA, 2002)

Prima cool
12.55 Simpsonovi XX (4, 5) 13.45 COOLfeed 13.55
Simpsonovi XX (6, 7) 14.50 Teorie velkého třesku
VI (14, 15) 15.45 Futurama IX (11) 16.05 COOLfeed
16.10 Špinavá práce (33) 17.10 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX (8-11) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Partička 21.10 Teorie velkého
třesku VI (16, 17) 22.05 Prima Partička 23.00
COOLfeed 23.10 Špinavá práce (33)

Prima Max
6.25 My Little Pony (9) 6.50 Tlapková patrola (9)
7.20 Velké zprávy 8.30 Pekelná kuchyně XII (1, 2)
10.10 Hvězdná brána VIII (15) 11.15 Loch Ness 13.20
Městečko Urbino: Vražda v olivovém háji 15.10
Rocky II 17.35 Kohout na víně 2, komedie (N, 2013)
20.00 Dvojí obvinění, thriller (USA, 1999) 22.15
Bitva o Passchendaele, válečný film (Kan., 2008)
0.35 Kolej, horor (USA, 2014)

čtvrtek 14. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Všechnopárty 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pleš
14.15 Durrellovi II (4/6)
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (9/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 Grantchester II (3/6)
0.50 AZ-kvíz
1.15
Toulavá kamera
1.50 Na stopě

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.15
2.05
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3633)
MasterChef Česko (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (411)
Mentalista III (3, 4)
Kriminálka Miami VII (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3634)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (880)
Život ve hvězdách
Nonstop
Akční thriller (Fr./USA/VB, 2014)
Mentalista III (3, 4)
Kriminálka Miami VII (19)
Krok za krokem IV (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (411)

6.20
6.50
7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.40
3.30

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (11)
My Little Pony (11)
M.A.S.H (164)
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dej, ať je to láska
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (24)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)
Komisař Rex VII (6)
Komisař Rex VII (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (50)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (6)
Komisař Rex VII (7)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (2)
Prostřeno!

6.45 Mentalista III (1, 2) 8.35 Rudá planeta 11.05
Holky z kalendáře 13.45 Stydlivý polda, komedie
(USA, 2000) 15.40 Propadlí lásce, komedie (USA,
1997) 17.35 Slídilové, thriller (USA, 1992) 20.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (16, 17) 21.50
Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008) 0.20 Volte
mě!, komedie (USA, 2012)

Prima cool
12.10 Futurama IX (11) 12.40 Simpsonovi XX (8, 9)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XX (10, 11) 14.35
Teorie velkého třesku VI (16, 17) 15.30 Futurama IX
(12) 15.50 COOLfeed 15.55 Špinavá práce (34) 16.55
Top Gear 2011 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XX
(12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku VI (18, 19) 22.20 Přímý
zásah 0.20 Špinavá práce (34)

Prima Max
8.25 My Little Pony (10) 8.50 Tlapková patrola (10)
9.20 Velké zprávy 10.30 Pekelná kuchyně XII (2, 3)
12.15 Hvězdná brána VIII (16) 13.20 Kohout na víně
2, komedie (N, 2013) 15.50 Dvojí obvinění, thriller
(USA, 1999) 18.10 Nebezpečná touha, thriller (USA,
2012) 20.00 Tchán, komedie (ČR, 1979) 21.50 Tvář
spravedlnosti, krimifilm (Fr., 2016) 23.50 Bitva
o Passchendaele, válečný film (Kan., 2008)

pátek 15. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin 10.35
Telegram 10.55 Dědek 11.25 Dnes
před 80 lety 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dnes před 80 lety
14.05 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Dnes před 80 lety
15.45 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
17.55 Dnes před 80 lety
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Strážmistr Topinka (10/13)
20.55 13. komnata Sandry Pogodové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Dnes před 80 lety
23.15 Případy detektiva Murdocha IX

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.30
1.50
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3634)
Ordinace v růžové zahradě 2 (880)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (412)
Mentalista III (5)
Mentalista III (6)
Kriminálka Miami VII (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3635)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák (4)
Rychlí a zběsilí
Akční film (USA, 2009)
Konec světa
Akční horor (USA, 1999)
Mentalista III (5)
Krok za krokem IV (21)
Co na to Češi

6.20
6.50
7.10
7.40
8.35
9.05
9.40
10.35
12.25
12.40
13.35
14.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.55
1.50
2.45

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (12)
Transformers:
Roboti v utajení IV (26)
Bolek a Lolek mezi horníky
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Láska
navzdory celému světu
Romance (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk II (25)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)
Komisař Rex VII (8, 9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Agent na útěku
Thriller
(USA/Kan./Belg./VB, 2012)
Komisař Rex VII (8, 9)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (3)
Prostřeno!

5.40 Slídilové 7.50 Mentalista III (3, 4) 9.40 Blázniví
fandové 11.55 Propadlí lásce 14.20 Život naruby
16.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (16, 17) 18.10
Rodinka, komedie (ČR, 2010) 20.00 Jako kočky a
psi, komedie (USA, 2001) 21.45 Cellular, thriller
(N/USA, 2004) 23.30 Ve stínu, krimifilm
(ČR/SR/Pol., 2012)

Prima cool
11.10 Autosalon 12.20 Futurama IX (12) 12.50
Simpsonovi XX (12, 13) 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XX (14, 15) 14.45 Teorie velkého třesku
VI (18, 19) 15.40 Futurama IX (13) 16.00 COOLfeed
16.05 Špinavá práce (35) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XX (16-19) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Sejmi prezidenta 22.05
Invaze terordaktylů 0.05 Špinavá práce (35)

Prima Max
7.35 My Little Pony (11) 8.00 Tlapková patrola (11)
8.30 Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XII (3, 4)
11.25 Hvězdná brána VIII (17) 12.25 Henry ze
zkumavky 14.20 Nebezpečná touha 16.05 Skrytá
zlost 17.55 Poklad u jezera, rodinný film (USA,
2016) 20.00 Moonraker, dobrodružný film (VB,
1979) 22.40 Přímý zásah, akční film (USA/Kan.,
2004) 0.35 Tvář spravedlnosti, krimifilm (Fr., 2016)

s.r.o. Rožmitálová 14, Blansko

T/F: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz
www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

Centrum zájezdů dovolená

Společnost TRASKO BVT, s.r.o.
hledá vhodného kandidáta na pozici:

lASt mInute –nejnIŽŠÍ CenY od 304 CK

Alexandria*Americatours*BlueStyle*Brenna*Čedok*exim*eso
Firo*Fischer*neckermann*nev-dama*riviera*travel2002*victoria* aj.

PRACOVNÍK
PRO BEZVÝKOPOVÉ
OPRAVY KANALIZACÍ
Požadujeme:
 vztah ke strojům a zařízením
 pracovní nasazení, smysl pro inovace
 řidičský průkaz sk. B, C (sk. C – je možné dodělat)
 časovou ﬂexibilitu – práce na stavbách v rámci celé ČR
 ochotu učit se

BAlI * eGYPt * emIrátY * KAPverdY * KuBA *meXIKo * omán
PAnAmA * SrIlAnKA * tHAjSKo * vIetnAm * zAnzIBAr aj
lÉto – vYuŽIjte vČAS = jistota hotelů, nízká záloha!
dÍtĚ do 16 let zCelA zdArmA nebo Slevy až 42% aj.!!!
letY z BrnA: BulHArSKo, Č. HorA, eGYPt, KAláBrIe,
mAllorCA, ŘeCKÉ oStrovY, S. KYPr, tunISKo, tureCKo
PoBYtovĚ-PoznávACÍ zájezdY v Čr, evroPou I eXotIKou
do SvĚtA od náS = jIŽ 28 let GArAnCe Pro váS!

Nabízíme:
 zaškolení zařízení
 zázemí silné a stabilní ﬁrmy
 ﬁnanční ohodnocení na základě výsledků
 možnost odborného růstu
Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8,
682 01 Vyškov,
s.leitner@trasko.cz

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY DO VÝROBY,

OBRÁBĚČE KOVŮ,

„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí
a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice

- pracoviště Svitavy

Beneﬁty:
- zajímavé náborové příspěvky
až 60 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
obráběč kovů→160 Kč až 220 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti
je možnost i brigády – dohoda o provedení práce
nebo pracovní činnosti
Nabízíme:

•
•
•
•
•

základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační
pobyt, na kulturní akce, vitamínové doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

Nástup dle dohody.
Jste vítáni!

www.5plus2.cz
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Německý režisér Wim Wenders: Kromě lásky není nic, kvůli čemu by...

Tajenka: ... stálo za to žít.

5/2019
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Výběr z akční nabídky
od 13. 3. do 26. 3. 2019

Anglická slanina
MASO UZENINY POLIČKA
v nabídce také lisovaná

1490

cena za 100 g

Vepřové
sádlo 500 g
Brick

B O S KO V I C E

2490
49,80 / 1 kg

Eidamský sýr
Moravia 30%
MORAVIA LACTO JIHLAVA

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Instantní
káva 200 g
Jacobs Velvet

8990
44,95 / 100 g

Pivo 0,5 l
Starobrno
Medium
světlý ležák

1090
21,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

1190

cena za 100 g
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Brno, Blansko a Vyškov

Oslavu brněnských úspěchů
natočil fanoušek Vsetína
Království Komety
dostalo dárek v podobě
filmu o hokejovém klubu.
Kina vysílají dokument
o vzestupech a pádech
extraligového mistra.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
ROBIN KRUTIL
BRNO | Zhruba devět měsíců od prvotního
nápadu až po uvedení do kin trvala práce
tvůrců dokumentu KOMETA:FILM
(Z nebe do pekla a zpět). Od minulého týdne se s výsledkem mohou seznámit diváci
v kinech na jižní Moravě.
Zajímavé je, že pro fanoušky modrobílých barev, pro něž je dokument primárně
určen, ho natočil fanoušek Vsetína. Režisér
Tomáš Koňařík odtud pochází a na Valašsku zažil dobu největší slávy tamního hokeje.
„Za třináct let, co jsem se pohyboval
v Brně, jsem byl na hokeji jednou,“ usmíval
se Koňařík, jehož „pravou rukou“ při práci
byl kreativní producent Václav Trávníček.
Nynější zaměstnanec tiskového oddělení
Komety se také hrdě hlásí ke Vsetínu, kde
se narodil.
Kdysi tamnímu klubu složil poklonu
v knize Fenomén Vsetín, takže zkušeností,
jak přenést emoce z ledu na papír, měl dost.
Stejný záměr měl i Koňařík.
„Vím, jak to vypadá, když tým vyhraje,
jaké jsou to emoce z pohledu fanouška. To
mě vedlo i při práci na filmovém dokumentu. Emocionální investice fanouška je tak obrovská, že bez toho se člověk u sledování dokumentu neobejde. Právě fanoušek byl cílový divák, pro kterého jsme to celé dělali,“
vyložil svůj záměr Koňařík minulý týden
při premiéře v Brně.
Natočil na pětačtyřicet rozhovorů a celkově nasbíral zhruba 60 hodin hrubého materiálu. Načež ho po zpracování emocí čekal
druhý nejtěžší úkol: materiál sestříhat.
Jenom Libor Zábranský, ústřední muž
Komety, kterého i brněnský klub uvádí na
plakátech jako herce hlavní role, odpovídal
na otázky tvůrců bezmála hodinu. Kromě

Tomáš Koňařík, režisér filmu o Kometě, před filmovým plakátem.
něho pak o historii i současnosti Komety
mluvilo množství dalších osobností nejen
z prostředí brněnského hokeje, ale třeba
i z České televize, která je koproducentem
dokumentu.
„Rozhodně bylo nejtěžší vyselektovat materiál, vážili jsme na jemných vahách. Někdo tam řekl jenom dvě věty, když se nám
jeho slova někde hodila. Udržet linku bylo
náročné, aby divák pořád sledoval děj a aby
ho to strhávalo,“ popsal Koňařík.
Spokojení budou zejména fanoušci moderní historie Komety a posledních dvou
let. Ta mají v dokumentu převahu.
Přestože drtivou většinu nahrávek Koňařík nepoužil, delší než hodinový film připravit nechtěl. „Myslím, že hodinu a půl by to
neuneslo. Aby to nějakým způsobem šlo,
museli bychom podpořit současnost, více
nahlédnout pod pokličku lidí, co za Kometou stojí, museli bychom jít domů k hráčům.
My jsme to zkoušeli, ale už nám to přišlo
lehce zatěžkané, bylo by to na jiný dokument,“ podotkl režisér.

Kometa na plátně
táhne diváky
Přesně 2 377 diváků vidělo za první
týden promítání filmový dokument
o hokejové Kometě. Snímek měl
premiéru minulý čtvrtek. Mimo
Brno ho fanoušci Komety mohli
vidět v Boskovicích, Ivančicích,
Slavkově u Brna a Kyjově, v neděli
v 15 hodin následuje promítání
ve Vyškově. Za hranice regionu
se film zatím dostal do Jičína,
poptávku po něm ale tvůrci
registrují i z Prahy, Plzně a dalších
českých měst. „Na všechny dotazy
ohledně distribuce filmu do Čech
odpovídáme stejně: Pokud
Kometu v kině chcete vidět,
žádejte promítání ve svých
městech,“ radí producent Václav
Trávníček.

FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

K některým vystříhaným záběrům se
přesto vrátil, a tak vzniklo 12 krátkých bonusů, které budou v kinech taktéž promítány.
Ne však všechny naráz, ale vždy po třech.
„Ten, kdo by chtěl vidět všechny bonusy,
musí jít do kina vícekrát,“ upozornil producent Trávníček.
Že jde snímek KOMETA:FILM (Z nebe
do pekla a zpět) zhlédnout i několikrát během krátké doby, si na vlastní kůži vyzkoušeli hráči mistrovského celku. Před dvěma
týdny jim ho Libor Zábranský pustil v šatně
krátce před tím, než jeli na víkendový dvojzápas do Karlových Varů a Litvínova, pak
ho viděli minulé pondělí v kině Scala při
předpremiéře a někteří z nich ještě o tři dny
později na stejném místě v rámci slavnostní
premiéry.
„Bylo to skvělé. Trošku jsem koukl do
historie, vůbec jsem netušil, čím si Libor Zábranský musel projít. Moc se mi líbilo, jak
se klubu věnuje, kam se klub za tu dobu posunul. Krásný příběh,“ chválil Martin Dočekal, útočník Komety.

INZERCE
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HLEDÁME

ZAMĚSTNANCE

FAKTURANT/KA • SKLADNÍK • TRUHLÁŘ • PRACOVNÍK DŘEVOVÝROBY

ADMINISTRÁTOR E-SHOPU • PRÁCE NA DOMA • POMOCNÁ ÚČETNÍ • MISTROVÁ ŠICÍ DÍLNY •UKLÍZEČKA
Jsme prodejní a výrobní firma dřevěného nábytku a pro pracoviště v Olomoučanech hledáme vhodné pracovníky na
výše uvedené pozice.
Plný i zkrácený úvazek
Svoz na pracoviště z Blanska zajištěn
Vodné pro OZP i bez praxe
Dotované stravování
Autobusem dostupné na trase Křtiny-Adamov

Kontakt: Ondřej Janů

776 519 934

janu@domestav.cz

Olomučany

