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SERIÁL PRO
CELOU RODINU

zítra 2015

Jsem Týna Popelková, žiju na statku a moje starší sestra Sylva dělá
potíže. A opravdu není ani vtipné, ani originální přirovnávat nás
k té pohádce. Nemám „tváře umouněné od popela“, nechci šaty
s vlečkou a určitě nečekám na prince na bílém koni. Mám teď dost
jiných starostí, například zachránit náš statek.
Eva Burešová

Jsem Janek Linhart, mám talent na byznys, s bratrancem máme ﬁrmu
a vyděláváme docela dost peněz. A obvykle dostanu, co chci. Že si
vyměníme role s mým řidičem Vildou, měla být sranda a zkratka k
dalšímu zářezu na pažbě. Ale nějak se mi to vymklo z rukou. A poprvé
nevím… CO vlastně chci.
Marek Lambora

Jsem Hana Schwartzmüllerová, s dvojitým vé, přehlasovaným ü
a dvěma el. Pro rodinu Linhartů pracuju už víc jak třicet let. Moje
pracovní náplň zahrnuje tyto činnosti: osobní asistentka, pečovatelka,
poskytovatelka alibi, Viktor čistič, výklad karet. Jenom dvě z těchto
činností jsou dobrovolné a jenom jedna z nich je placená.
Eva Holubová
Jsem John Linhart, Jankův táta, a můžete mi říkat „milionář s lidskou
tváří“. Mám rád lidi a jsem štědrej. Zvlášť, když jste holka, je vám do
pětadvaceti a máte 60-90-60. Vydělal jsem tolik peněz, že už mám
prostě hotovo. Momentálně bydlím v Monaku na jachtě a hodlal
jsem tam ještě nějakou dobu setrvat. Ale to by Jankovi nesmělo
úplně hrábnout.
Maroš Kramár
Jsem Alena Konvičková, ale lidi u nás mi říkaj Álo, protože mě maj
rádi. Mám totiž pojízdnou prodejnu, a to už má dneska málokdo.
Jenže já mám obchodního ducha a dělám i jiný kšefty. Od lidí na
vesnici vykupuju přebytky, lidi z města mi trhaj ruce a všichni jsou
šťastný. A kdybyste potřebovali vědět, co se ve vesnici děje, zeptejte
se nejdřív mě.
Pavla Tomicová
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NA VEŠKERÝ
NÁBYTEK

Nabídka platí od 11. 1. do 12. 1. 2020
nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR.
Více informací v prodejnách.

Jiří Bartoška
Nemusím být
u všeho. Mnohé
ﬁlmy odmítám,
protože bych
v nich neměl
co hrát

10. 1. 2020
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Létající Nataša se vrací
Mariánskolázeňské pomníky mají zajímavé osudy, odráží se v nich historie
JITKA DOLANSKÁ

taven a materiál posloužil pro válečné
účely.
Koncem války zde krátkou dobu stálo sousoší Matka s dítětem, které začátkem 50. let nahradila socha Stalina v
nadživotní velikosti. Koncem padesátých let bylo dílo, jehož část kdosi polil
inkoustem, odstraněno.
Další pomník, tentokrát jako připomínka vítězství sovětské armády nad fašismem, byl na prostranství odhalen 9.
května 1976. Pětiúhelníkový tvar podstavce symbolizoval tvar státního znaku, hlavní pylon měl průřez pěticípé
hvězdy a zadní část podstavce znázorňovala husitskou pavézu. To vše mělo vyjadřovat symboliku státnosti, stranickosti a husitských tradic. Na samém vrcholu památníku se ve výšce přibližně osmi
metrů „vznášela“ dívka s kyticí květin v
ruce. Bronzová plastika uměleckého sochaře Jana Hány byla odlita v Maďarsku.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Socha dívky z
komunistického pomníku se letos vrátí
na veřejné místo. Umístěná už nebude v
centru, kde se vystřídala řada pomníků,
ale v parku za městským muzeem.
Socha dívky s kyticí květin, která se
„vznášela“ na osm metrů vysokém pylonu, byla součástí pomníku vítězství sovětské armády nad fašismem v Mariánských Lázních. Město přitom osvobodila americká armáda. Od roku 1976, kdy
byl pomník odhalen, si socha vysloužila
řadu přezdívek: Létající Nataša, Letící
dívka, Napíchnutá nebo Panna na špízu.
Letos se socha, která skončila v depozitu, opět vrátí.

Bývala symbolem lázní
Ovšem na jiné místo a v pozměněné podobě. „Protože socha měla uměleckou
hodnotu, po demontáži ve sběru neskončila. Máme ji uloženou v deponii, a protože se na ni lidé hodně ptají, vytipovali
jsme několik míst, kam by bylo vhodné
ji umístit,“ řekl starosta města Martin
Kalina. Dílo, které bývalo jedním ze
symbolů Mariánských Lázní a často se
objevovalo i na pohlednicích, najde
nové místo v Lesní ulici za muzeem.
Tentokrát už ale jen jako zajímavá umělecká plastika bez politických textů.
Chybět bude i vysoký pylon. Lidé tak
poprvé budou moci panně pohlédnout
přímo do očí.
„Pracovně jí říkáme Letící dívka a objeví se za budovou muzea někdy v průběhu roku. Je tu takový travnatý palouček, kde sochu s hmotností kolem půldruhé tuny na nízkém podstavci umístí-

Sousoší monarchů
Socha dívky se vrací do Mariánských Lázní. FOTO | M. STOLAŘ, MAFRA
me. Pamětníci se sem na ni budou moci
zajít podívat,“ dodal Kalina.

Dějinné zvraty
Prostor u kruhového objezdu, kde Letící dívka oficiálně stávala, poprvé ozdobil v roce 1913 bronzový pomník mariánskolázeňskému starostovi Augustu
Herzigovi. V říjnu 1943 byl pomník odvezen vlakem do Podmokel, kde byl roz-

Zatím posledním dílem, které prostor
zdobí, je Sousoší monarchů, jež bylo
zhotoveno u příležitosti 110. výročí setkání rakouského císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII. Ti
se v Mariánských Lázních potkali 16.
srpna 1904. Sousoší nechalo zhotovit
město Mariánské Lázně. Pochází z dílny mariánskolázeňského patriota, akademického sochaře Vítězslava Eibla.
Obě sochy v mírně nadživotní velikosti se okamžitě staly novým symbolem města. Řada návštěvníků využívá
toho, že jsou zasazeny přímo do chodníku a pořizuje si u nich fotografie nebo
stále oblíbenější „selfíčka“.

DALŠÍ ZÁPIS DO UNESCO?

Karlovarský kraj čeká řada
zajímavých událostí
...str. 5

PUTOVÁNÍ PO „PUTYKÁCH“

Nejstarší hospody a jejich
slavní štamgasti
...str. 8 a 9
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Zajímají miliony lidí, blízko
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Aš vrátí život
do ráje klidu
Isola Bella

Výletnímu místu se stala osudná železná opona
JITKA DOLANSKÁ
AŠ | Odsun německého obyvatelstva z
příhraničí měl řadu dopadů. Jedním z
nich bylo a dosud i většinou je, že se zapomnělo na dříve oblíbená výletní místa. Zřízení železné opony a vznik zakázaného hraničního pásma mělo devastující následky. Lidé například zapomněli
na Bismarckovu rozhlednu na Zelené
hoře u Chebu nebo malebný rybník Isola Bella na Ašsku. Jeho obnovu teď plánuje ašská radnice.
Zanedbaný rybník by po obnově
mohl opět sloužit jako cíl vycházek,
bude významným prvkem pro zadržování vody v krajině a zároveň poslouží
jako požární nádrž, která zde chybí.
Podle mluvčího ašské radnice Milana
Vrbaty se po odsunu německých obyvatel na krásný kout přírody zapomnělo.
Svou roli sehrála i blízkost hranic, která
využití lokality nepřála. Přitom rybníček s romantickým ostrůvkem, půjčovnou loděk a písčitou pláží využívaly k
rekreaci generace obyvatel města až do
konce druhé světové války. Kolem se

Ašská inspirace
Isola Bella je ostrov na jezeře Lago
Maggiore v severní Itálii. Měří jen 320 krát
180 metrů. Hrabě Carlo III. Boromejský na
něm nechal pro svoji ženu Isabelu
vybudovat ostrovní palác s nádhernou
barokní zahradou. Ostrov se původně
jmenoval Isola Isabela, později byl
přejmenován na Isola Bella, což v
překladu znamená Krásný ostrov. Na
stavbě paláce, ze kterého se vchází
přímo do zahrady, se podíleli ti nejlepší
architekti. Zahrada s množstvím
exotických dřevin, skleníků s orchidejemi,
květinovými vázami a plastikami se
skládá ze stupňovitých teras s
balustrádami, které spojuje řada
schodišť. Nádhera italského ostrůvku
zřejmě v devatenáctém století
inspirovala obyvatele Aše, když hledali
jméno pro oblíbenou výletní lokalitu v
těsné blízkosti města.

chodilo na procházky, nedaleko stála výletní restaurace. O tom, že se jednalo o
malebný kout přírody, svědčí fakt, že
jej místní tehdy nazývali Isola Bella,
Krásný ostrov. „Po válce však železná
opona krásný a udržovaný kus krajiny
zcela odřízla od světa,“ uvádí mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Podle jeho
slov se však podařilo objevit pár dobových fotografií, a tak se několik ašských patriotů pustilo do pátrání.
„Je to už několik let, co s nápadem na
oživení přišel Miloš Kubíček. Tvrdil, že
kolem toho rybníka dokonce vedla i křížová cesta. Pátralo se v archivech, ptali
jsme se pamětníků. A protože lesy v
okolí patří městu Aš, padlo rozhodnutí
pokusit se dříve oblíbenou lokalitu v
prostoru bývalé železné opony vzkřísit
a vrátit jí zapomenutou krásu,“ vzpomíná ředitel společnosti Ašské lesy Jiří
Červenka, který společně s Milošem Kubíčkem za plánem obnovy bývalého výletního místa stojí. Na projektu pracuje
i Marian Rewczuk ze společnosti Ašské
lesy.

Rekreace i ochrana přírody
„Návrh jsem představil profesorům na
ČVUT, kde jsem sám studoval. Plán
vzbudil ohromný ohlas, projekt nakonec vypracoval jeden z pedagogů stavební fakulty, Adam Vokurka,“ přibližuje Marian Rewczuk s tím, že jakmile
se podaří záležitost dotáhnout do konce,
společnost bude vyhlížet vhodnou dotaci, která by s obnovou Ašským pomohla.
Plánované náklady na stavbu nové
hráze s bezpečnostním přelivem, odbahnění rybníka o rozloze asi jeden hektar, zajištění břehů ostrůvku a další úpravy jsou přibližně osm milionů korun.
Podle slov Mariana Rewczuka vznikne
malá vodní nádrž s hloubkou do dvou
metrů. Samotný ostrůvek má na délku
dvaadvacet a na šířku dvanáct metrů.
Obnovené vodní dílo bude mít vedle rekreační funkce i další úkol.
„Významně přispěje k udržení vody
v krajině a nabídne vhodný prostor k ži-

Jen staré fotografie a pohlednice ukazují dávno zmizelou krásu výletního
místa Isola Bella na Ašsku.
FOTO | ARCHIV MARIANA REWCZUKA
votu rostlinám a živočichům. Zároveň
poslouží jako protipožární nádrž, která
v okolních lesích chybí. Respektive na
Ašsku není ani jedna,“ dodává Rewczuk. Oblíbené ašské koupaliště sloužilo obyvatelům města od konce 19. století do poloviny století 20. Na břehu rybníka Isola Bella stála stejnojmenná restaurace a cukrárna, kde na terase čepoval hostinský Erdmann Fleissner ašské i

bavorské pivo. K rybníku vedla z hlavního nádraží pohodlná vycházková trasa.
Cesta stromořadím, jehož zbytky stále
stojí, trvala asi dvacet minut. Po válce
byly budovy v těsné blízkosti hranice s
Bavorskem zničeny a v 50. letech minulého století bylo celé území prohlášeno
za hraniční pásmo. To byl poslední hřebíček do rakve kdysi hojně navštěvované lokality.
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Kraj chce další zápis do UNESCO
Rok 2020 bude v regionu nabitý událostmi. Chystá se dětská zimní olympiáda či řada velkých investic
JANA PLECHATÁ
KARLOVARSKÝ KRAJ | Již podruhé
by se mohl v letošním roce ocitnout v
UNESCO karlovarský region.
Od léta má na prestižním seznamu
krušnohorské hornické památky, nyní
by to mohly být i Karlovy Vary a Františkovy a Mariánské Lázně. Jsou součástí nominace nazvané Great Spas of Europe - Slavné lázně Evropy, o jejichž zápisu rozhodne Výbor světového dědictví
během červnového zasedání v Číně. Západočeské lázně už se na událost připravují řadu měsíců. Očekávají totiž další
vzestup turistického ruchu.
„Důležité bude, abychom dali najevo, že chceme hosty, kteří zde budou
ubytovaní a budou zde zůstávat delší
dobu – alespoň dvě noci,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer
Ferklová. K tomu by podle ní mohly návštěvníky nalákat společné balíčky s
hornickým regionem. Ty by zahrnovaly
jak lázně, tak právě hornické památky.
Andrea Pfeffer Ferklová zároveň podotkla, že města budou muset zlepšovat
svoji infrastrukturu. V případě Karlových Varů to bude vznik parkovišť, odstavných ploch či navigačního systému.

Dětská zimní olympiáda
Region hned v prvním měsíci nového
roku zviditelní také dětská zimní olympiáda. Tuto sportovní akci bude kraj
hostit zcela poprvé, a to od 19. do 24.
ledna. „Do Karlovarského kraje dorazí

Šanci dostat se na prestižní seznam UNESCO mají v letošním roce Karlovy
Vary, Mariánské Lázně (na snímku) a Františkovy Lázně. FOTO | MARTIN STOLAŘ
1890 účastníků, což budou jak sportovci, kteří se utkají v celkem dvanácti odvětvích, tak trenéři a vedoucí výprav,“
informovala Jana Mračková Vildumetzová. Rozpočet akce je v současné době
kolem 27 milionů korun. Ministerstvo
školství na ni dá šest milionů, Český
olympijský výbor dva miliony, další peníze pak pošlou ostatní regiony za každého z účastníků. O pořadatelství 9. ročníku akce se podělí Karlovy Vary, Boží
Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a
Sokolov.

Vedle tradičních zimních sportů,
jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon, se kraje utkají také v karate,
šachu nebo umělecké soutěži v hraní na
klávesové nástroje.

Velké investice
Stejně jako v předešlých letech dojde i
letos na velké investice, které chystá
kraj, města i obce. Z těch největších
krajských akcí to bude například oprava
Císařských lázní v Karlových Varech,

desítky milionů spolknou také nemocnice, lávky a páteřní cyklostezka Ohře. Pokračovat bude novým úsekem mezi Všeborovicemi a Šemnicí za více než dvacet milionů, ve Svatošských skalách
mezi Karlovými Vary a Loktem vznikne nová lávka za 23,2 milionu korun.
Hotová bude v říjnu.
S investicemi počítá i krajské město.
„Ke konci roku to bude uzavření Dvorského mostu, kde jsou odhadované náklady 100 milionů korun, ale s tím, že
budou rozložené ve dvou letech. Dále
to bude oprava Sadové kolonády a
Mlýnské kolonády, když to dobře dopadne, skončí oprava Vřídelní kolonády,“ vyjmenoval primátorčin náměstek
pro strategie a dotace Tomáš Trtek.
Kromě toho chystají Karlovy Vary
také opravy některých ulic, v druhé polovině roku i rekonstrukci frekventované zastávky Tržnice.

Vývojové centrum BMW
Významné události čekají region v letošním roce z pohledu zaměstnavatelů.
Během jara začne růst na Podkrušnohorské výsypce Vývojové centrum společnosti BMW. Jedná se o zkušební polygon autonomních aut. Nábor pracovních sil plánuje BMW postupný, a to podle vývoje projektu. „V první vlně budeme nabírat řádově desítky zaměstnanců, až k finálnímu číslu, což by mělo
být 700 lidí,“ řekl mluvčí BMW Group
David Haidinger. Od inženýrů, řidičů,
mechaniků až po specialisty.

Uzavírky pokračují. Most čeká demolice
KARLOVY VARY | Ani v letošním roce
si Karlovaráci neoddychnou od problémů spojených s uzavřenými mosty. Nejvíce se dotknou života obyvatel městské části Dvory, kde jsou v plánu práce
hned na dvou mostech. V ulici Kpt. Jaroše a na Dvorském.
„Jako první bude uzavřen most v ulici Kpt. Jaroše přes Chodovský potok,“
potvrdil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. Most sice před dvěma
roky prošel kompletní opravou, vyskytly se ale problémy. „Prohnuly se mostní
nosníky, takže jsme museli stavbu reklamovat,“ vysvětlil náměstek. Práce na
tom, aby se dostal do kondice, budou podle prvních odhadů trvat dva až čtyři
měsíce. Po tu dobu se budou muset motoristé připravit na složité objížďky.
Ani po skončení prací na mostě přes
Chodovský potok ovšem komplikace v
dopravě neskončí. Na řadu totiž přijde
přemostění Ohře, Dvorský most. Ten je
v tak špatném stavu, že jej čeká, podobně jako Doubský most, demolice.

Dvorský most v Karlových Varech.
„V optimistické variantě počítáme s
tím, že se na něm začne pracovat už na
podzim,“ naznačil Bursík.
Město chce použít obdobný proces,
jaký využilo Ředitelství silnic a dálnic v
případě zmiňovaného Doubského mostu. Takzvaný „žlutý fidic“ znamená, že
se o veškeré náležitosti, tedy projekt, po-

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

třebná povolení i samotnou stavbu, postará vybraná stavební firma. Tou byla
v Doubí Eurovia.
„Bylo to riskantní,“ připustil Zdeněk
Novák, oblastní ředitel společnosti.
Byla to pro ni první zakázka takového
typu. „Pokud by ale vše i jinde fungovalo tak jako v Karlových Varech, mohl

by být při podobných akcích stejný postup tou správnou cestou,“ pochválil Novák spolupráci se všemi zainteresovanými institucemi. „Z hlediska času a financí je tento způsob stavby výhodnější,“
doplnil hlavní plusy metody Petr Bursík.
Ani Dvorským mostem ovšem problémy v Karlových Varech neskončí. Ve
městě tiká časovaná bomba v podobě
nejstaršího mostu - Chebského. Ten
sice podle odborníků společnosti Potex,
která provádí jeho diagnostiku, není v
takovém stavu, aby jej muselo město
zbourat, rozsáhlou opravu ovšem potřebuje jako sůl. „A to co možná nejdřív,“
řekl projektant Marek Vokál při čtvrtečních pracích. Ideálně by podle jeho názoru měly práce začít do půl roku až do
roka. Zatím ale chybí projektová dokumentace. Ta vznikne až na základě kompletních výsledků analýzy stavu mostu.
„Vozovka i klenby jsou relativně v pořádku. Neopravitelná je konzole nosníků,“ naznačil projektant.
(koz)
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Jsem dělník slova, ale hercem
Cigareta k němu patří jako k málokteré české herecké
hvězdě. Přesto Jiří Bartoška zkouší s kouřením
přestat. Jako předsevzetí do nového roku si však tuto
výzvu nedal. „Nechci si přestat vážit sám sebe. Když
si totiž dáte předsevzetí, tak ho obyčejně nesplníte,
a pak si o sobě můžete leda myslet, že jste idiot,“ směje
se jedna z hlavních tváří komedie Šťastný nový rok.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | O nabídky nemá nouzi, ovšem nezřídka Jiří Bartoška po přečtení scénáře
zkonstatuje, že by neměl co hrát.
„Mnohdy jsou ty scénáře špatné. V takovém případě si říkám: Děti, mikrovlnku
už máme, nemusím být u všeho,“ říká.
V nové komedii Šťastný nový rok jste
si zahrál muže, který se po více než
padesáti letech vypraví hledat svou
první lásku Emílii Vášáryovou. Umíte
si představit, že byste měl takovou
odvahu jako vaše filmová postava?
Myslím, že tohle se děje jenom na plátně. Pro film je taková kuráž dobrá věc,
ale v životě je to spíš, řekněme, nepraktické.
Čekaly na vás při natáčení na place
nějaké nástrahy? Romantickou scénu na balkóně jste prý točili v mrazu
ve dvě ráno, aby okolo panoval dokonalý klid.
Ano, to bylo strašné, ale chudák byla
spíš Emilka. Já jsem měl pod oblekem
moiru, jenže ona měla v té šílené zimě
večerní šaty s výstřihem. Jinak žádné nástrahy. Povětšinou se ve filmu procházím a za mnou jsou Tatry, takže jsem
jako taková reklama na cestovku.
(smích)

Jiří Bartoška

Narodil se 24. března 1947 v Děčíně.
Vystudoval gymnázium v Pardubicích
a brněnské JAMU.
■ Začínal v brněnském Divadle na
provázku a v ústeckém Činoherním
studiu. Ve filmu se nejprve proslavil
rolemi ve snímcích Osada havranů
a Na veliké řece.
■ V roce 1999 získal Českého lva
za nejlepší mužský herecký výkon ve
vedlejší roli v dramatu Všichni moji blízcí.
■ Od roku 1994 je prezidentem
Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech.
■ Patřil k hlavním hereckým tvářím
sametové revoluce, mimo jiné
10. prosince 1989 oznámil na Václavském
náměstí kandidaturu Václava Havla
na prezidenta.
■
■

Jak zmiňujete, děj filmu se odehrává v zasněžených Vysokých Tatrách. Doslechla jsem se, že to prý
byla vaše vůbec první návštěva těchto hor. Je to pravda?
Ne tak úplně, protože v roce 1967 jsem
byl jako voják na ostrých střelbách
v Kežmaroku, což je hned vedle. Měli
jsme tehdy den volna, a tak jsme v partě
asi šesti lidí zajeli na Štrbské pleso. Bydleli jsme v hotelu Kempinski a já se pořád ptal: Kde je to Štrbské pleso? Ostatní ukázali: Přece tady, před tebou! Bylo
totiž zamrzlé a zapadané sněhem. Myslel jsem si, že je to nějaká louka, takže
jsem byl za hlupáka. (smích) Od té doby
jsem ve Vysokých Tatrách nebyl a ke
Štrbskému plesu jsem se vypravil
až teď, po více než padesáti letech díky natáčení. Do Nízkých Tater ale jezdíme každý
rok už mnoho let.

Počkejte, vy byste jinak vůbec o herectví neuvažoval?
Ne. Na pohovor mě přihlásily kamarádky Eliška Balzerová a Jana Švandová,
které už na škole byly. Já jsem se
k němu dostavil a bylo to.
V už zmiňovaném filmu Šťastný
nový rok jste si zahrál emigranta,
který strávil většinu života v Kanadě. Zastavme se u motivu emigrace.
Neuvažoval jste o ní někdy v minulosti?
Neuvažoval, a víte proč? Protože jsem
člověk slova. Co bych v zahraničí dělal? Spousta lidí jako Pavel Landovský,
Lenka Kořínková nebo Dáša Bláhová,
kteří emigrovali a pak se po roce 1989
vrátili, to v téhle profesi měli strašně těžké. Honza Tříska točil v cizině béčkové
filmy. Hrál ruské kulturní atašé na ambasádách, malé pidi role a podobně.
S herectvím je to složité. Vezměte si tře-

ba i režiséry. Například vynikající režisér Pavel Juráček emigroval a vrátil se
zoufalý, protože nemohl točit. Bohužel
je pravdou, že když se vrátil, nemohl
svou práci pořádně dělat ani tady, protože zdejší zločinný systém mu to neumožnil.

Pro mnohé byl inspirací příběh Miloše Formana, kterému se podařilo
uspět.
Ano, jenže Forman byl muž na pochodu. Měl složité dětství, za války byl
v dětském domově… Miloš v sobě
zkrátka neměl tak pevné pouto, aby ho
tady udrželo.
Před vás nikdy tuhle možnost nikdo
nepředložil?
Emigrovat? Ne. Přitom moje žena je archeoložka, takže by svou práci pravděpodobně mohla úspěšně dělat kdekoli.
Já jsem ale bohužel byl dělník slova.

Když zmiňujete vojnu, to
je období, na které muži
vzpomínají buď s naprostým
odporem,
nebo s pobaveným
úsměvem. Vypadáte,
že patříte spíš k té
druhé skupině.
Víte, vojna je zajímavá
v tom, že když na ni vzpomínáte, tak vytěsníte
všechny ty špatné věci a vybaví se vám historky, které
jsou srandovní. Některé by
ani papír neunesl. Byl jsem
u protiletadlového dělostřelectva v Brně, a vlastně jen díky
vojně jsem tam zůstal na Janáčkové akademii múzických umění
a stal se ze mě herec. Jinak bych
tuhle profesi nedělal a dneska bychom tu spolu neseděli.

FOTO | MAFRA
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„

jsem se stal až díky vojně
hrát nejspíš dědečka od nějakého vnoučete či tatínka nějaké dcery. Potom zjišťujete, že v tom filmu vlastně nemáte co hrát.
Když se vám pak sejdou dva tři scénáře,
které jsou svou podstatou skoro stejné,
říkám si: Děti, mikrovlnku doma už
máme, nemusím být u všeho.

Mám pocit, že
dnes se filmy
píšou pro 30leté ženské
a 40leté chlapy.
Zůstaňme ještě u hereckého řemesla. Z pozice prezidenta filmového festivalu máte přehled o tom, jak fungují podmínky ve filmařském průmyslu
v různých zemích. U nás si herci občas stěžují například na zázemí a na
dlouhé natáčecí dny. Je to zde opravdu o tolik horší než za hranicemi směrem na západ?
Pokud bychom se bavili o zázemí pro herce, vůbec bych neřekl, že bychom se tady
měli špatně. Pamatuju bijáky, když se točilo dřív a v cateringu byly dvě pomazánky – vajíčková a rybí. Nic jiného se nejedlo. Dnes máte skvělé sociální zázemí, pokud jde o stravování, vyberete si ze tří jídel… Ne, určitě bych si nestěžoval. Samozřejmě, že když točí film produkce
s obrovským rozpočtem, tak mohou her-

Jiří Bartoška v komedii Šťastný nový rok hledá svou někdejší první lásku
v podání Emílie Vášáryové.
FOTO | BONTONFILM
cům nabídnout ještě víc, ale že bychom
tady zažívali nějaké vykořisťování, to ne.
Dvanáctihodinová směna sice není nic
moc a pro člověka už je to dlouhé, ale jinak jsou u nás podmínky dobré. Spíš jsou
špatné scénáře. Kdyby byly lepší scénáře,
klidně by mohly být horší podmínky.

Podle čeho si scénáře vybíráte?
Abych vám pravdu řekl, v poslední době
mě scénáře vůbec nezaujímají. Mám pocit, že dnes se filmy píšou pro třicetileté
ženské a čtyřicetileté chlapy. Není to žádný průšvih, má to svou logiku. Když mě
dnes ale někdo osloví, už tuším, že budu

Na co se teď nejvíc těšíte?
(rozhovor vznikal před Vánocemi)
V tom mám jasno! Pojedeme na chalupu,
zapneme Netflix a nasadíme to, čemu říkáme červené oči. Jsme totiž schopní pustit si šest sedm dílů našich oblíbených seriálů za sebou. Ideální by bylo, kdybych
si k tomu ještě zapálil cigaretu, ale bohužel se snažím přestat kouřit, takže to
bude mít jednu vadu na kráse.
Nový rok je tradičně spojený s předsevzetími. Dáváte si nějaká?
Nedávám si je z jednoho prostého důvodu – abych si nepřestal vážit sám sebe.
Když si dáte předsevzetí, tak ho obyčejně nesplníte, a pak si o sobě můžete
leda myslet, že jste idiot. (smích) Předsevzetí jsou zkrátka naprd. Zásadně radím
nedávat si je!

INZERCE

ZKD SUŠICE POMÁHÁ
ZKD Sušice každoročně podporuje mnoho charita vních,
kulturních, sportovních a společenských akcí
v okresech Klatovy, Domažlice a Sokolov.
V rámci projektu Pro dobrou věc bylo předáno
již několik stovek síc korun jednotlivcům i
organizacím a v této činnos bude
ZKD Sušice pokračovat i do budoucna.
Podporujeme věcnými a sponzorskými
dary Dny dě , plesy a bály.
Podporujeme vybrané mateřské a
základní školy a dětské domovy,
přispíváme na provoz sociálních
automobilů v dětských domovech.

Podporujeme nadační fondy a beneﬁční akce.
Pořádáme bezplatné promítání pohádek
pro dě z mateřských škol, kde je COOP
hlavním partnerem, například
pohádka Čer brko a Hodinářův učeň.
Podporujeme sportovní ak vity dě
a veřejnos – atle ka, fotbal, hokej.
Je toho mnohem více, pro bližší
informace navš vte náš Facebook
a www stránky.

Najdete nás na Facebooku https://www.facebook.com/ZkdSusice a na www.zkdsusice.cz
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Nejstarší hospody Česka
Někde se z nich muselo utíkat před lapky tajnými chodbami, jinde štamgastům
probourali průchod i hradbami. Nejstarší hospody mají pestrou historii i slavné
štamgasty. Regionální redakce 5plus2 vybraly nejstarší, ale dodnes fungující
„putyky“ ve svých krajích, představujeme prvních osm z nich.

FOTO: MAFRA, Wikipedia, archiv majitelů hostince Na Karlově

OSTRAVSKO – JAŠKOVSKÁ KRČMA
Chcete si dát pivo ve zřejmě nejstarší dosud fungující hospodě v Česku? Pak vyrazte do obce
Těrlicko nedaleko Karviné, kdo se už před 750 lety popíjelo a pije dodnes. Zde, pár kilometrů
od polské hranice, stojí vyhlášená Jaškovská krčma, o které se první zmínka dochovala z roku
1268, kdy nad českými zeměmi panoval král Přemysl Otakar II. Když se Těrlicko stalo majetkem
orlovského kláštera, čepovalo se v zájezdním hostinci klášterní pivo i klášterní pálenka. Zatímco
v období nejasných hranic měli v hostinci zázemí lapkové, kteří přepadávali pocestné, později
byla hospoda opevněna a byla zřízena stálá stráž, která měla různé kupce a obchodníky chránit.
Možná z této doby pochází tajná chodba, objevená ale až v roce 1954, která pomáhala komukoliv, kdo hospodu před nájezdníky bránil, utéct v případě nouze do polí.

KARLOVARSKO – MALÉ VERSAILLES
Když zasáhl Karlovy Vary v polovině 18. století obrovský
požár, který zničil 100 domů a změnil tvář města, zničen
byl prý i starý hostinec. Po požáru vznikla v místě dnešní
Křižíkově ulice cihelna, která dala jméno i nově postavené hospodě. Jenže se tady často a rádo tančilo a lidé
místo přejmenovali na Malé Versailles, s úsměvem ho
srovnávali s věhlasným francouzským palácem, proslaveným svými bály. Každopádně první zmínka o „restauraci v zahradě“ pochází z roku 1759 a rád ji navštěvoval například německý básník Goethe. Nebo hokejisté,
kteří si ve 30. letech 20. století zdejší jezírko přebudovali
na domácí arénu.

LIBERECKO – PLZEŇKA

VYSOČINA – U TŘÍ KNÍŽAT A NA MÝTĚ

BUDĚJOVICKO – U ZVONU

Nedaleko liberecké radnice v ulici
Mostecká sídlí asi nejstarší hospoda Liberecka. Jmenuje se Plzeňka a v domě se
vařilo pivo už v roce 1592, tedy v době,
kdy se narodil například Jan Amos
Komenský. Vyhlášený je zdejší nakládaný hermelín za 55 korun. Kdo se vydá
pouhé čtyři minuty chůze na Sokolovské
náměstí, najde další památnou a starou
hospodu. Jmenuje se U Zlatého beránka
a funguje v jednom z prvních zděných
domů v Liberci, který byl postaven
v roce 1788 pro truhláře Jana Lamela.

Kdo zavítá na Vysočinu, najde nejstarší
hospody v Jihlavě a v Batelově.. První se
jmenuje U Tří knížat a v domě na náměstí funguje od roku 1540. Tehdy byla
známá jako Gasthaus zum wilden Mann
– tedy U Divého muže. O necelých tři sta
let později už nesla dnešní název Zu Drei
Fürsten – U Tří knížat. Druhé staré hospodě se říká Na Mýtě a stojí v Batelově
hned u zdejšího rybníka.. Pivo se tu vařilo už v roce 1546. Název vznikl
podle zemské hranice mezi Čechami a Moravou, kterou tvořila vsí protékající řeka Jihlava. Hlavní silnice tehdy procházela průjezdem tehdejšího formanského hostince, kde se až do roku 1783 vybíralo mýtné.

V Českých Budějovicích najdete nejstarší
hospodu v místě dnešního hotelu U Zvonu. Sídlí ve dvou starobylých domech.
nu
Jednomu se ve středověku říkalo U Třech
kohoutů a hosté se tu scházeli už v roce
1543
1543. Zlatavý mok se tu přímo vařil a ze
starých dochovaných smluv víme, že
v šenkovně stály čtyři stoly. Nebo také to,
že hospodský chladil pivo v ledu. Hned
vedle stál dům U Tří bílých (nebo také
Stříbrných) zvonků, kde byla hospoda
již v roce 1663. Dlouhý název se časem
krátil, až zůstalo jen U Zvonu.
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KRÁLOVÉHRADECKO – NA KARLOVĚ
Vypadá jako nejlidovější putyka, přitom je to možná nejstarší hospoda v Královéhradeckém kraji. Říká
se jí Na Karlově, najdete ji v Jiráskově ulici ve Dvoře Králově a její historie sahá až do roku 1608. Tehdy
dům koupila rodina Taufmannů a dlouhá staletí se proto chodilo do hostince „k Taufmannovi“. Oblibu
místa dokazuje to, že milovníci hospody si v dávné historii vynutili probourání městského opevnění a postavení malé brány. Důvod byl jasný, aby brankou za kostelem mohli do hostince chodit i v noci, poté,
co se zavřely městské brány. Oblíbeným hostem byl v minulosti třeba Karel Havlíček Borovský nebo
členové královédvorského Sokola,, kteří sem rádi zavítali po bohoslužbě. Jako první zde prý zasedl jejich
praporečník a čekal, až se bratři Sokolové z bohoslužby vrátí. Do kostela s praporem nesměl, děkan totiž
odmítal, aby Sokolové vnášeli prapor „s tou slepicí“.

STŘEDNÍ ČECHY
– NA BAŠTĚ

Jedna z nejstarších hospod
ve středních Čechách se jmenuje
Na Baště a stojí v obci Starý Kolín
nedaleko Kolína. Postavena byla
v 15. století kutnohorskými majiteli
osady Bašta pro plavce a voraře,
kteří zpracovávali dřevo pro potřeby kutnohorských dolů. Nájemníci se tu střídali a místo nemělo
dobrou pověst. Kromě lehkých žen
se k hospodě váže čarodějnický
proces z roku 1564. Hospoda byla
ale nedávno uzavřena. Staré a stále
fungující hospody jsou i v Mladé
Boleslavi, do dnešní Jihočeské
hoštěnice jezdil roku 1900 agitovat
i T. G. Masaryk, v Příbrami je zase
hornická restaurace Na Vršíčku
založená roku 1839.

BRNO – STOPKOVA
PLZEŇSKÁ PIVNICE
Jedna z nejstarších stále provozovaných hospod v Brně stojí
v centru města v ulici Česká. Je
to Stopkova Plzeňská pivnice.
V domě fungovala už v roce 1870,
tehdy se jí říkalo U Jonáků. Věhlas
dal pivnici v roce 1910 novopečený
majitel Jaroslav Stopka. Místo si
oblíbili studenti, intelektuálové
a vzdělaní měšťané, kteří tudy
chodili do blízkého knihkupectví
a rádi se stavili na orosenou Plzeň,
jež se tu točí i dnes. Hodně toho
pamatují také zdi pivnice U Čápa.
Najdete ji na Obilném trhu kousek
od porodnice a je známá tím, že už
před 100 lety sem chodili novopečení otcové zapíjet své potomky.

INZERCE
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Slavní a bohatí
mazlíčci světa
Sledují je miliony lidí po celé zeměkouli, jsou
hvězdami reklamních kampaní, dojímají svými
příběhy a některá mají blízko do nejvyšších pater
politiky. Zvířata s vlivem a mocí, ale také tučnými
konty lákají mnohdy víc než provařené celebrity.
VERONIKA STREJCOVÁ
USA/ČR | Modrooká chlupatá slečna
jménem Choupette je pravděpodobně
nejbohatší kočkou světa. Její slavný páníček, loni zesnulý módní návrhář Karl
Lagerfeld se totiž v minulosti několikrát nechal slyšet, že na svou kočičí lásku bude pamatovat ve své závěti.

5plus2
■ TÉMA
vinností. Pyšní se totiž titulem Hlavní
myšilov a k sídlu britských premiérů neodmyslitelně patří bez ohledu na to, který politik jej zrovna obývá.
Larry je tamní stálicí už devět let a podle oficiálních zdrojů je náplní jeho práce například vítání hostů nebo testování
zdejšího starožitného nábytku. Historie
oficiálních vládních koček sahá v Británii až do roku 1929, a tak mají své výsostné postavení. Když si letos premiér
Boris Johnson pořizoval štěně Jacka Rusella, britská média v nadsázce s napětím sledovala, jak tuto novinku přijme
právě Hlavní myšilov.

Návrhář Karl
Lagerfeld
s kočkou
Choupette.
Její podobizna zdobí
třeba i obal
mobilního
telefonu.
FOTO |

Hlavní myšilov impéria
To hnědobílý kocour Larry, jehož domov je na známé londýnské adrese
Downing Street 10, má celou řadu po-

Věčně vyplazený jazyk
Ještě větší popularitě se těšila
nedávno zesnulá hvězda internetu Lil Bub,
známá jako věčně naštvaná kočka. Kvůli deformaci čelisti a
různým genetickým anomáliím měla
věčně vyplazený jazyk. Nápadný
vzhled z ní udělal senzaci, kterou jenom
na Facebooku sledovalo na tři miliony
lidí. Její páníček, hudební producent
Mike Bridavsky, její popularitu využil
pro dobrou věc. Díky své kočičí kamarádce shromáždil přes sedm milionů dolarů na pomoc potřebným zvířatům.

Vodní pes Obamových dcer

PROFIMEDIA

Z Choupette se ale už za jeho života
stala opravdová celebrita. Její instagramový účet má více než 270 tisíc sledovatelů, její animovaná podobizna zdobí
kabelky, šaty nebo kryty mobilních telefonů a v roce 2014 si jako modelka vydělala v kampani neuvěřitelné tři miliony eur. O její pohodlí se nepřetržitě starají bodyguard, kuchař, kadeřník a další
personál.

Tuna alias Štefan. Kofola před lety v reklamě přejmenovala amerického křížence čivavy a jezevčíka, navíc ho nechala šišlat.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Vrchní myšilov Larry přežil od
roku 2011 v londýnské Downing
Street č. p. 10 už tři ministerské
předsedy. Páníčky mu dělali David
Cameron, Theresa Mayová a teď
Boris Johnson.
FOTO | REUTERS

A pozadu
nezůstávají
ani
psi.
Když v roce
2009 dostala rodina
amerického
prezidenta
Baracka
Obamy jako
dárek od seMichelle s chlupáčem,
nátora Edz něhož byla celebrita. warda Kennedyho černobílé štěně plemene portugalský vodní
pes, stala se z malého chlupáče světová
psí celebrita. Malý Bo, jak jej pojmenovaly Obamovy dcery, si okamžitě získal
Američany a jeho příchod do Bílého
domu se stal událostí číslo jedna. Brzy
se dočkal vlastní knihy, suvenýrů nebo
stránky na wikipedii. První pes, jak jej
nazývali v tisku, navíc zpopularizoval
své plemeno. Portugalský vodní pes totiž jako jedno z mála plemen nezhoršuje
alergii jedné z Obamových dcer. Před

sedmi lety k němu do rodiny bývalého
prezidenta přibyla ještě fenka Sunny.

Kofola a šišlající Štefan
Křížence čivavy a jezevčíka jménem
Tuna si mnoho z nás pamatuje z úspěšné reklamní kampaně Kofoly, kde se objevil jako šišlající Štefan. Tento pejsek
s nápadným předkusem je nejen jednou
z největších reklamních zvířecích
hvězd, ale také úspěšným influencerem.
Jeho panička Courtney Dasher dokonce
opustila své zaměstnání, aby se zvládala věnovat kariéře svého psa, kterého na
Instagramu sleduje přes dva miliony
lidí. Nabídek na spolupráci je tolik, že
si může směle dovolit vybírat. Kampaň
na Kofolu byla první velkou reklamní
zkušeností americké psí hvězdy. „Ke
každé reklamě jsem měla právo na
schválení, takže jsem se mohla zapojit i
do kreativního procesu, abych se ujistila, že všechno bude sedět do Tunovy
přátelské image,“ popisovala Dasher
před lety spolupráci s Kofolou.

Mývalí slečna Pumpkin
O tom, že vlivným zvířetem
nemusí být
pouze
pes
nebo kočka,
svědčí příklad
mývalí slečny
j m é n e m
Pumpkin. Tu
jako zraněné mládě našla Američanka
Laura Young žijící na Bahamách, a tak
malý mýval vyrůstal v její rodině spolu
se dvěma psy, jako by byl jedním z
nich. O jeho příběhu dokonce vyšla v
angličtině úspěšná kniha Pumpkin: mýval, který si myslel, že je pes. Jeho účet
na Instagramu má téměř milion a půl sledujících, ovšem před několika dny fanoušky Pumpkin zdrtila smutná zpráva.
Nejslavnější mýval zemřel.

SENIOŘI
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Pohlídat vnoučata? Až příště...
Cestování, vzdělávání,
intimní život i sport.
Budoucí důchodci mají
do penze jiné vize
než se jenom točit kolem
dětí svých potomků.

rem než s rodinou. Vidíme u nich také
posun k nemateriálním hodnotám. Stoupl zájem o bohatý duševní život, o kulturu, umění, častěji mají potřebu být užiteční pro druhé. Naopak méně lidí už
touží po tom, aby se dožili vysokého
věku,“ popisoval před časem Matěj Ehrlich, analytik Medianu.

Spoří peníze na důchod

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Věk odchodu do důchodu se sice
stále oddaluje, avšak dnešní Češi, pro
které není zasloužený pracovní odpočinek až tak vzdálený, počítají s tím, že
stáří prožijí aktivně. Vidinu stát se babičkou a dědečkem na plný úvazek odmítají už teď dvě třetiny z nich.
Třetina lidí ve věku 50 až 65 dokonce
v nedávném průzkumu ING přiznala, že
je ochotna pomáhat s vnoučaty jen nárazově, a každý dvacátý v souvislosti
s nimi na rovinu uvádí, že v důchodu
bude mít své vlastní zájmy.

Hlídání až po sexu
Obraz moderního důchodce je zkrátka v
současnosti jiný, než tomu bylo u předešlých generací. Pod pojmem aktivní senior si drtivá většina Čechů představuje
člověka věnujícího se svým koníčkům.
Pro více než polovinu je aktivní důchod
spojený s cestováním, přičemž zhruba
polovina z nich skutečně plánuje objevit
v sobě cestovatelského ducha. Více než
40 procent vnímá jako jeho součást udržování společenského života, následuje
INZERCE

Prarodičovská role přináší největší potěšení. Ale dnešní i budoucí senioři si
chtějí užívat také cestování, sport či intimní život.
FOTO | PROFIMEDIA
sebevzdělávání a osobní rozvoj a 27 procent Čechů se domnívá, že aktivní senior by měl pravidelně sportovat. V kontextu toho není příliš překvapivé další
číslo, které se týká intimního života. Celých 25 procent dotázaných je přesvědčených, že v důchodu by se měl udržovat
sexuální život. Až za touto aktivitou se v
povědomí Čechů o aktivním stáří umístilo pravidelné starání o vnoučata.
V současnosti děti svých potomků
pravidelně hlídá 53 procent seniorů, a
ačkoli je možné, že toto číslo bude v budoucnosti klesat, podle socioložky Lucie Vidovićové to neznamená, že by bu-

doucí důchodci ztratili o roli prarodičů
zájem. „Naši respondenti často hovoří o
stáří jako o svobodě, kdy nic nemusí,
ale hodně toho mohou. Podle našeho výzkumu jim ale prarodičovská role pořád
přináší nejvíce radosti,“ uvedla.
Pokud jde o koníčky, muži jsou oproti ženám konzervativnější. Zatímco pánové se povětšinou chtějí věnovat starým zálibám, na které při práci neměli
tolik času, dámy se v důchodu těší na objevování nových aktivit.
„Zajímavý je posun k individuálnímu
trávení volného času. Lidé například
častěji cestují sami, případně s partne-

Bohaté plány do důchodu s sebou nesou
potřebu finanční jistoty. Současný
trend, kdy se věková hranice pro odchod do penze stále zvyšuje, je ale
60 procentům Čechů trnem v oku. Ti se
domnívají, že odchod z práce by měl nastat nejpozději v šedesáti letech. Není
proto divu, že pětina Čechů si spoří, aby
mohli do důchodu odejít dříve.
Dvě pětiny Čechů si myslí, že si v důchodu vystačí s 15 až 20 tisíci, na tuto
dobu si ale téměř polovina odkládá nepravidelně. Vezmeme-li v potaz, že
výše průměrného důchodu dosahuje od
ledna částky 14 400 korun, je zřejmé, že
bez dostatečných úspor či dalšího příjmu si pouze se státními penězi nevystačí. „Dostatečné úspory dávají lidem v
předdůchodovém věku volnost v rozhodování, jestli chtějí odejít do penze dříve. A to i těm nízkopříjmovým. Podle
výsledků průzkumu si na předčasný důchod spoří nejčastěji Češi s příjmy
10 až 20 tisíc korun měsíčně. V jejich
případě pak není pokles životní úrovně
v důchodu až tak markantní,“ komentuje Radek Sedlář, ředitel retailové sekce
ING Česká republika.

HUDEBNÍ IMPULSY
Rok 2020 by mohl patřit
v hudbě k nejúspěšnějším
v tomto tisíciletí.

Velká očekávání

JOSEF VLČEK

Z

dá se, že hlavním důvodem, proč
se české hudbě tak dobře daří, je
schopnost přizpůsobit se novým
trendům v hudebním průmyslu. Zatímco dříve bylo základem hudební existence album, jehož vydání pak mělo podporovat koncertní turné, dnes je jejím základem koncertování, které nové desky
už jen doplňují.
I když řada umělců ještě neodkryla
své plány na rok 2020, už dnes víme, že
bude hudbou nabitý. Muzikanti mají stále více příležitostí ke koncertování, pořád ještě roste počet letních festivalů,
bobtná i klubová scéna a zvláště v regionech se objevují nové hudební prostory.
Zpěváci a kapely k tomu přistupují
různě. Nejnamáhavější je permanentní
koncertování. Extrémním příkladem
této praxe je populární „kníže pornofolku“ písničkář Záviš, který jako kdysi potulní krajánci bez stálého opěrného bodu
cestuje den co den z jednoho klubu do
druhého. Někdy i přes celou republiku.

Mandrage čeká v únoru turné, pak
kapela kvůli zdravotním problémům zpěváka Víti Starého přeruší
činnost.
FOTO | MAFRA
Jiným systémem je klubové hraní
o víkendech. Řada skupin vystupuje jen
v pátek a sobotu (případně ve čtvrtek),
přičemž ve všedních dnech se jejich členové věnují občanským zaměstnáním
nebo třeba organizování dalších akcí.
Tento přístup se hodí zvláště do doby
letních festivalů. Dobře organizovaná
kapela v té době dokáže zvládnout až tři
festivalové koncerty za víkend.
Někteří z těchto letních poutníků vystoupí také na festivalu Benátská s Im-

pulsem. Tam se ale dočkáme i výjimečných jednorázových koncertních bloků,
protože svou účast přislíbili například
Jiří Schmitzer, BSP nebo Horkýže slíže. Bude to také jedna ze vzácných příležitostí, kde se objeví stále méně koncertující „penzista“ Ivan Mládek.
Kapely, pro něž jsou kluby už příliš
malé, dnes sází na pečlivě připravená
turné po středně velkých halách. Svou
šňůru podporující vydání nové desky
Vidím to růžově například na únor ohlásili Mandrage. Bohužel kvůli zdravotním problémům zpěváka Víti Starého
bude na nějakou dobu poslední. Zhruba
o měsíc později vyrazí do regionů Mirai, kteří mají díky novému albu Arigató dostatek dobře hratelného repertoáru.
Na konci března a v dubnu se na scéně
objeví také Aneta Langerová, která tentokrát spojila síly s vynikající alternativní skupinou Korben Dallas. Chinaski
ohlásili své turné až na listopad.
A pak tu máme něco, čemu se říká
„velká rána“, tedy koncert v pražské
O2 areně. Loni se z takových akcí stala
móda a zdá se, že tento trend bude po-

kračovat i letos. Do největšího sálu
v Česku se vrátí Jiří Korn s reprízou velkolepé show, jíž loni oslavil svou sedmdesátku. V listopadu tady vyvrcholí turné Kabátu a měsíc předtím se tu objeví
Hana Zagorová se Štefanem Margitou.
Už loni překvapil Marek Ztracený, který dlouho předem vyprodal O2 arenu
a teď úspěšně prodává i druhý koncert.
Xindl X naopak přesunul své „outůčko“
až na leden 2021. Xindl se ale objeví
v O2 areně už 17. října na pátém ročníku
Mejdanu s Rádiem Impuls spolu s Olympikem nebo třeba Paľo Haberou.
Desky sice ztratily na významu, ale
pár zajímavých titulů lze očekávat. Zajímavé bude, jak se vyrovná se svým stárnutím na třetí desce Slza, co vytvoří Aneta Langerová s Korben Dallas, kolik hitů
bude mít nová deska Michala Hrůzy
a jak velkým bestsellerem bude připravované album Kabátu. A možná se objeví
i nahrávky nováčků jako je Martyho Banda nebo Tereza Balonová. Jejich první
loňské nahrávky vyzněly velmi slibně.
A to všechno jsou jen první signály
hudebními událostmi nabitého roku.

INZERCE

Kurz Lidových novin od 24. ledna

předplaťte si
5 týdnů
jen za 480 Kč!

PŘIJÍMAČKY

Komplexní příprava
na přijímací zkoušky CERMAT na sš

Objednávejte na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/prijimacky. Nabídka platí do 22. 1. 2020.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 11. ledna 2020

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.20 Sedmero krkavců 7.25 Úsměvy Petra
Vacka 8.00 Gejzír 8.35 Otec Brown VII 9.20
Columbo 10.55 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Víla z jeskyně zla 13.50 Zlatý ostrov
14.30 Hlavní přelíčení 15.45 Supermiss 2019
17.00 Úplně beznadějný případ 17.55 Kočka
není pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

6.15 Oggy a Škodíci VI 6.25 Tlapková patrola
III (3, 4) 7.15 Looney Tunes: Úžasná show II (19,
20, 21) 8.20 Show Toma a Jerryho II (14) 8.40
Krásná Locika 9.50 Zimní love story 11.25
Volejte Novu 12.05 Výměna manželek XI
13.20 Pohádky na dobrou noc 15.10 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Astro Boy II (20) 6.55 Super Wings II (11)
7.15 Příhody Bolka a Lolka 7.45 M.A.S.H (176)
8.15 M.A.S.H (177) 8.45 M.A.S.H (178) 9.10
Autosalon 10.15 Prima Partička 11.15 Máme
rádi Česko 12.50 Vražedné záhady slečny
Fisherové (7) 13.55 Vražedné záhady slečny
Fisherové (8) 15.05 Zimní zámek. Romantický
film (USA, 2019) 16.45 Můj hříšný muž. Hořká
komedie (ČR, 1986). Hrají D. Veškrnová,
O. Kaiser, J. Hartl,P. Janů, J. Somr 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.40 X-Men: Nová generace II (6) 8.35 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (8) 9.25 Top Gear 2010
10.30 Pevnost Boyard (8) 12.45 Re-play 13.15 Cool
e-sport 13.45 Futurama (8) 14.10 Simpsonovi XVI
(5-8) 15.55 Futurama (9) 16.15 COOLfeed 16.25
Dračí války 18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi XVI
(9.11) 19.30 Simpsonovi XVI (12) 19.50 COOLfeed
20.00 Prokletí Midasovy skříňky 21.55 X-Men
23.50 Smrtící virus (2) 0.45 Re-play

20.00 Peče celá země
Další díl světoznámé a oceňované soutěže pro amatérské pekaře a cukráře! Pořadem provází
V. Kopta a T. Bebarová
21.10 Grace, kněžna monacká
Životopisné drama
(Fr./Švýc./It./Belg., 2014).
Hrají N. Kidmanová, T. Roth
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Inspektor Banks V
Krimiseriál (VB, 2016)
0.25 Bolkoviny
1.15
Banánové rybičky
1.40 Sama doma
3.10 Bydlení je hra
3.35 Chalupa je hra
4.00 Rajské zahrady
4.15 Malá farma
4.40 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Policisté

v akci 7.40 Policisté v akci 8.30 Policisté v akci
9.25 Na chalupě 10.20 Nové bydlení 11.25 O zvířatech a lidech (1/13) 12.25 Dnes v jednom domě
(2/9) 14.15 IQ Taxi CZ 115.55 Extrémní případy
17.00 Extrémní případy 18.05 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž na radnici (10)
21.45 IQ Taxi CZ 23.25 Dědictví (3, 4/34)

NEDĚLE 5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.35 Krimi
7.00 Noviny 7.50 Policisté v akci 8.45 Policisté
v akci 9.35 Policisté v akci 10.30 IQ Taxi CZ 12.10
Hra života 14.05 Muž na radnici (10) 15.30 Dáma
na kolejích 17.05 Na chalupě 18.00 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Muž po mém boku, romantická komedie (N,
2008) 0.20 Záchranáři v akci, seriál (SR, 2018)
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň

10.30 Policisté v akci 11.30 Záchranáři v akci 12.20
Divocí koně (89) 13.25 Divocí koně (90) 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV
JOJ 20.20 Dáma na kolejích 22.00 Policisté v akci
23.00 Nové bydlení 0.05 Ve jménu zákona (59)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Lovci pokladů
Dobrodružný film (USA, 2004)
22.40 Déjà Vu
Akční film (USA, 2006)
0.55 Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
3.25 Co na to Češi
4.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (613)
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 12.25 Divocí koně (91) 13.35 Divocí

koně (92) 14.55 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.45 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny TV JOJ 20.20 Extrémní případy
21.20 Soudní síň – cz 22.05 Policisté v akci 23.10
Nové bydlení 0.30 Ve jménu zákona (60)

STŘEDA 12.25 Pod povrchem (1) 13.30 Pod
povrchem (2) 14.35 Soudní síň 15.45 Soudní síň
16.50 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení 2 19.00
Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.20 O zvířatech
a lidech (2) 21.25 Policisté v akci 22.20 Nové bydlení 2
23.30 Ve jménu zákona (61) 0.30 Pod povrchem (1)
ČTVRTEK 11.35 Záchranáři v akci 12.30 Pod
povrchem (3) 13.35 Pod povrchem (4) 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 2 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV
JOJ 20.20 Extrémní případy 21.25 Soudní síň – cz
22.25 Policisté v akci 23.20 Nové bydlení 2
PÁTEK 10.35 Policisté v akci 11.35 Záchranáři
v akci 12.25 Pod povrchem (5) 13.30 Pod povrchem (6) 14.30 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.50 Nové bydlení 2 19.00 Krimi
19.30 Noviny TV JOJ 20.20 Dnes v jednom domě
(3) 22.00 Píseň hor 0.05 Policisté v akci

20.15 Slunečná (1)
Sázka. Seriál (ČR, 2020).
Hrají E. Burešová, B. Jánová,
M. Lambora, L. Langmajer
21.30 Polda II (8)
Vyhazovy, s. r. o. Detektivní seriál (ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka
22.40 Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982). Hrají
L. Vaculík, S. Tofi, I. Andrlová,
B. Poloczek, Z. U. Kesslerová
0.15 S.W.A.T. –
Jednotka rychlého nasazení
Akční film (USA, 2003). Hrají
C. Farrell, S. L. Jackson,
M. Rodriguezová, J. Renner
2.25 Kořist
Dobrodružný film (USA, 2006).
Hrají B. Moynahanová, P. Weller
4.05 Vražedné záhady
slečny Fisherové (7)
Krimiseriál (Austr., 2012)

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.00

Teleshopping 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 117.55
Esmeralda 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20
Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec
15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55 Stefanie
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.00 O Nosáčkovi 6.40 Záskok 8.30 Mentalista II
(1, 2) 10.10 Román pro ženy 12.35 Vítej doma
14.45 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě, animovaný film (USA/Kan./Austr., 2002) 16.10 Ten kluk
je postrach, rodinná komedie (USA, 1990) 17.35
Harry Potter a Fénixův řád, dobrodružný film
(USA/VB, 2007) 20.00 Nic nás nerozdělí, drama
(USA/Šp., 2012) 22.10 To, horor (USA, 2017) 0.40
Sousedi 2, komedie (USA, 2016)

Prima Max
8.25 Super Wings II (10) 8.40 Astro Boy II (19)
9.05 Ninjago 9.35 Zpravodajství FTV Prima 10.40
Vítejte doma! VIII (7, 8) 12.20 Perfektní shoda
14.10 Dům na Tara Road, drama (Irs., 2005) 16.00
Hombre, western (USA, 1967) 18.15 Cesta do středu Země, dobrodružný film (USA/Kan., 2008)
20.00 Lemra líná, romantická komedie (USA,
2006) 21.50 Asteroid zkázy, akční film (Kan., 2015)
23.35 X-Men, sci-fi film (USA, 2000)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus
store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní
domu 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 12. ledna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.00
17.05
18.25
18.55
19.00
19.53
20.04
20.10
21.25
21.54
21.55
22.45
0.15
1.50
2.35
3.05

Zajímavosti z regionů 6.25 O hloupé
ženě 6.35 Zmizení herce Bendy 7.45
Hlavní přelíčení. Krimifilm (ČR, 1971)
9.05 Úsměvy Elmara Klose 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 10.55 F. L. Věk (2/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vřesový trůn
Pohádka o lidské duši
100 + 1 princezna
Bylo nás pět (1/6)
Až já budu velká
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Stockholmský syndrom (1/2)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kabinet dr. Honzáka
105% alibi
Inspektor Banks V
Bolkoviny
13. komnata Simony Postlerové
Sváteční slovo Petra Vrbackého

Nova
6.10
6.30
7.20
8.05
8.25
9.35
11.15
12.55
15.05
17.30
19.30
20.20
22.10
22.40
0.45
2.35

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola III (5, 6)
Looney Tunes:
Úžasná show II (22, 23)
Show Toma a Jerryho II (15)
Honzíček a Grétička
Pohádka (N, 2012)
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008)
Najděte stopu
Rodinný film (USA, 2002)
Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013)
Lovci pokladů
Dobrodružný film (USA, 2004)
Tři mušketýři
Dobrodružný film
(Fr./USA/Rak./VB, 1993)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013)
Střepiny
Dluh
Thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)
Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013)
Mentalista II (2)

Prima
6.25
6.50
7.05
7.15
7.30
8.00
9.00
9.30
11.00
11.55
12.45
13.20
15.15
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
1.00
2.40

Astro Boy II (21)
Super Wings II (12)
Bolek a Lolek na prázdninách
Meteor Monster Truck
M.A.S.H (179)
Přírodní vesmír (4)
Prima ZOOM Svět
Slunečná (1)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Hon na myš
Rodinná komedie (USA, 1997)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Hledání Země Nezemě
Životopisný film
(VB/USA, 2004)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Výlet
Komedie (ČR, 2002)
Špinavý trik
Krimidrama (USA, 2013)
Nezvěstná dcera
Thriller (USA, 2017)
Přírodní vesmír (4)

Nova Cinema
6.15 Úžasný den 7.50 Ten kluk je postrach 9.15
Peter Pan: Návrat do Země Nezemě 11.10 Pohádky
na dobrou noc 12.50 Nic nás nerozdělí 15.00
Sherlock Holmes: Jak prosté II (19-21) 17.30
Záchranáři, dobrodružný 20.00 Dlouhý polibek na
dobrou noc, krimifilm (USA, 1996) 22.15 Kokain, krimifilm (USA, 2001) 0.35 To, horor (USA, 2017)

Prima cool
8.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (9) 8.55
Top Gear 2010 9.55 Pevnost Boyard (9) 12.10
Prima Partička – Silvestr 2017 13.25 Futurama (9)
13.55 Simpsonovi XVI (9-12) 15.45 Futurama (10)
16.05 COOLfeed 16.15 Prokletí Midasovy skříňky
18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi XVI (13-16)
19.50 COOLfeed 20.00 Drtivý dopad 22.20
Narcos II (4) 23.25 Vikingové V (4)

Prima Max
8.25 Super Wings II (11) 8.40 Astro Boy II (20) 9.05
Příhody Bolka a Lolka 9.40 Zpravodajství FTV
Prima 10.55 Vítejte doma! VIII (8, 9) 12.35 Můj hříšný muž 14.35 Cesta do středu Země 16.20 Lemra
líná 18.10 Líbánky, romant. komedie 20.00
Anglický pacient, romantické drama (USA/VB,
1996) 23.10 Paradox času, sci-fi thriller (Austr.,
2014) 0.55 Špinavý trik, krimidrama (USA, 2013)

pondělí 13. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
168 hodin 10.20 Poldové a nemluvně
(1/13) 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 Zločin v chalupě
14.25 105% alibi
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (2/13)
21.10 Most! (2/8)
22.00 Reportéři ČT
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Kriminalista
23.40 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz
1.00 Bydlení je hra
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
22.20
23.55
0.40
2.10
2.35
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3805)
Specialisté (48)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (20)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (614)
Mentalista II (3, 4)
Dr. House (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3806)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (49, 50)
Expozitura (15)
Beze stopy VI
Mentalista II (3, 4)
Střepiny
Krok za krokem VI (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2

6.25
6.50
7.05
7.50
8.35
9.05
9.30
12.10
12.15
13.05
14.00
15.00
16.00
16.50
17.00
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
0.00
0.50
1.50
2.40
3.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (22)
Super Wings II (13)
Ninjago IX (7)
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Policie v akci
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba II (18)
Policie Hamburk X (12)
Jake a Tlusťoch (23)
Walker, Texas Ranger III (14)
Námořní vyšetřovací
služba II (19)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (218)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (14)
Námořní vyšetřovací služba II (19)
Jake a Tlusťoch (23)
Prostřeno!

5.55 Pohádky na dobrou noc 7.35 Piknik 9.40
Zimní love story 11.45 Nic nás nerozdělí 14.10
Dlouhý polibek na dobrou noc 16.25 Tři mušketýři,
18.20 Mimoni, animovaný film (USA, 2015) 20.00
Pes baskervillský, detektivka (Kan., 2000) 21.50
Temné spiknutí, akční film (USA, 1997) 23.40 Déjà
Vu, akční film (USA, 2006)

Prima cool
12.55 Simpsonovi XVI (13-16) 14.45 Těžká dřina
15.20 Re-play 15.50 Futurama (11) 16.10 COOLfeed
16.15 Americký chopper VIII (3) 17.10 Top Gear
2010 18.15 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVI
(17-20) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Těžká
dřina 20.50 I Am Fighter 21.20 Teorie velkého třesku III (23) 21.45 Teorie velkého třesku IV (1) 22.15
Partička 22.55 COOLfeed 23.05 Cool e-sport

Prima Max
8.30 Super Wings II (12) 8.45 Astro Boy II (21) 9.10
Bolek a Lolek na prázdninách 9.20 Meteor Monster
Truck 9.35 Zpravodajství FTV Prima 10.50 Vítejte
doma! VIII (9, 10) 12.30 Dračí války 14.15 Líbánky
16.00 Drtivý dopad 18.20 Pravda pod povrchem,
thriller (USA) 20.00 Bažanti jdou do boje, komedie
(N/It./Fr., 1974) 21.45 Joe, drama (USA, 2013) 23.55
Anglický pacient, drama (USA/VB, 1996)

úterý 14. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala 9.50
Příběhy slavných... Klára Jerneková
10.45 Všechnopárty 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 Televarieté
15.10 Doktor Martin VI
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Můj strýček Archimedes
Drama (ČR/Fr./N, 2018)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.40 Kabinet Dr. Honzáka
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
0.10
1.00
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3806)
Specialisté (49)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (21)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (615)
Mentalista II (5, 6)
Dr. House (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3807)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (943)
Víkend
Expozitura (16)
Beze stopy VI
Mentalista II (5, 6)
Krok za krokem VI (21)
Co na to Češi

6.35
6.55
7.15
7.55
9.45
10.30
12.15
12.25
13.20
14.15
15.00
16.00
16.50
17.00
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
0.50
1.50
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (23)
Super Wings II (14)
Ninjago IX (8)
M.A.S.H (181-183)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Shledání v Rose Abbey
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba II (19)
Policie Hamburk X (13)
Jake a Tlusťoch II (1)
Walker, Texas Ranger III (15)
Námořní vyšetřovací služba II (20)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (2)
Ano, šéfe!
Vůně zločinu (5)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (15)
Námořní vyšetřovací služba II (20)
Jake a Tlusťoch II (1)
Prostřeno!

6.35 Ten kluk je postrach 7.55 Mentalista II (3, 4)
9.35 Dlouhý polibek na dobrou noc 12.20 Najděte
stopu 14.15 Mimoni 5.55 Pes baskervillský, detektivka (Kan., 2000) 17.40 Lovci pokladů, dobrodružný 20.00 Skleněné peklo, katastrofický film (USA,
1974) 23.10 V bolestech, horor (Kan./USA, 2013)
0.35 Temné spiknutí, akční film (USA, 1997)

Prima cool
15.30 Teorie velkého třesku IV (1) 15.55 Futurama
(12) 16.15 COOLfeed 16.20 Americký chopper VIII
(4) 17.15 Top Gear 2010 18.15 COOLfeed 18.25
Simpsonovi XVI (21) 18.50 Simpsonovi XVII (1-3)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Show Jana
Krause 21.15 Teorie velkého třesku IV (2, 3) 22.10
Partička 22.50 COOLfeed 22.55 Americký chopper
VIII (4) 23.50 Partička 0.30 Pevnost Boyard III (20)

Prima Max
8.45 Vítejte doma! VIII (10, 11) 10.25 Hledání Země
Nezemě, životopisný film (VB/USA, 2004) 12.20
Výlet, komedie (ČR, 2002) 14.25 Pravda pod povrchem, mysteriózní thriller (USA, 2016) 16.10
Bažanti jdou do boje, komedie (N/It./Fr., 1974)
17.50 Zajíček bez oušek, romantická komedie (N,
2007) 20.00 Kmotr 2, drama (USA, 1974) 23.55
Mroží muž, hororová komedie (USA, 2014)

středa 15. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin VI 10.35 Vyprávěj
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
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (2/22)
21.10 Horem pádem
Komediální drama (ČR, 2004)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Bludičky (1/3)
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Rajské zahrady II
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.55
0.45
2.15
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3807)
Ordinace v růžové zahradě 2 (943)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (616)
Mentalista II (7, 8)
Dr. House (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3808)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
O 10 let mladší
Atentát (1)
Beze stopy VI
Mentalista II (7, 8)
Krok za krokem VI (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (616)
Novashopping

6.30
6.55
7.10
7.55
9.35
10.30
12.15
12.20
13.10
14.05
15.05
16.00
16.50
17.00
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.35
0.30
1.20
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (24)
Super Wings II (15)
Ninjago IX (9)
M.A.S.H (183-185)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba II (20)
Policie Hamburk X (14)
Jake a Tlusťoch II (2)
Walker, Texas Ranger III (16)
Námořní vyšetřovací služba II (21)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (219)
Show Jana Krause
Polda II (8)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (16)
Námořní vyšetřovací služba II (21)
Jake a Tlusťoch II (2)
Prostřeno!

5.25 Najděte stopu 6.45 Mentalista II (5, 6) 8.20
Sherlock Holmes: Jak prosté II (19-21) 11.15 Pes baskervillský 13.20 Zpátky do ringu 15.25 Skleněné
peklo 18.25 Opravdové country: Má láska 20.00
Poznáš, až to přijde?, romantická komedie (USA,
2010) 22.20 Zevlovat a prudit, komedie (USA, 2009)
23.55 Dluh, thriller (USA/VB/Maď./Izr., 2010)

Prima cool
15.10 Teorie velkého třesku IV (2, 3) 15.55 Futurama
(13) 16.15 COOLfeed 16.20 Americký chopper VIII
(5) 17.15 Top Gear 2010 18.15 COOLfeed 18.25
Simpsonovi XVII (4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Partička 21.20 Teorie velkého třesku IV (4, 5)
22.10 Partička 22.50 COOLfeed 22.55 Americký
chopper VIII (5) 23.50 Partička 0.30 American
Crime Story: Lid versus O. J. Simpson (1)

Prima Max
6.25 Super Wings II (14) 6.40 Astro Boy II (23) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.25 Vítejte doma! VIII (11,
12) 10.10 Bůh masakru 11.40 Můj hříšný muž 13.40
Zajíček bez oušek 15.50 Velké vítězství 18.15
Zamilovaní rivalové, hudební komedie (USA, 2014)
20.00 Příslib, dobrodružné drama (USA/Šp., 2016)
22.25 Krvavá legenda, horor (USA, 2013) 0.15 Mroží
muž, hororová komedie (USA, 2014)

čtvrtek 16. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Po stopách hvězd 10.15 Až já
budu velká. Drama 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 Obraz
14.20 Otec Brown VII
15.05 Doktor Martin VI
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.05 Banánové rybičky
1.30 Chalupa je hra

Nova
5.55
8.50
9.10
10.00
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.35
22.10
0.20
1.55
2.15
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3808)
O 10 let mladší
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (617)
Mentalista II (9, 10)
Dr. House (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3809)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (944)
Život ve hvězdách
Hellboy 2: Zlatá armáda
Akční film (USA/N, 2008)
Mentalista II (9, 10)
Krok za krokem VI (23)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (617)

6.20
6.45
6.55
7.35
9.25
10.20
12.05
12.10
13.05
14.00
14.55
16.00
16.50
17.00
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.40
0.30
1.35
2.30
3.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (25)
Super Wings II (16)
Ninjago IX (10)
M.A.S.H (185-187)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Zeptej se srdce
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba II (21)
Policie Hamburk X (15)
Jake a Tlusťoch II (3)
Walker, Texas Ranger III (17)
Námořní vyšetřovací služba II (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (3)
Prima Partička – Suchošův výběr
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (17)
Námořní vyšetřovací služba II (22)
Jake a Tlusťoch II (3)
Prostřeno!

5.45 Dívčí parta 7.15 Mentalista II (7, 8) 8.50
Opravdové country: Má láska 10.25 Teleshopping
10.55 Skleněné peklo 14.20 Srdce a duše 16.10
Poznáš, až to přijde?, romantická komedie (USA,
2010) 18.30 Mstitelé, akční film (USA, 1998) 20.00
Zilionáři, komedie (USA, 2016) 21.45 Jako malé
děti, drama (USA, 2006) 0.10 Zevlovat a prudit

Prima cool
11.10 Partička 12.20 Futurama (13) 12.50
Simpsonovi XVII (4-7) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (4, 5) 15.30 Futurama II (1) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper VIII (6) 16.50 Top Gear
2010 18.15 COOLfeed 18.25 Simpsonovi XVII (8-11)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku IV (6, 7) 22.20 Maximální riziko 0.10 Americký chopper VIII (6)

Prima Max
7.30 Zpravodajství FTV Prima 8.40 Vítejte doma!
VIII (12, 13) 10.20 Zimní zámek 12.00 Hledání Země
Nezemě 13.55 Zamilovaní rivalové, hudební komedie (USA, 2014) 15.45 100 000 dolarů na slunci
18.15 Donatella Versace, životopisný 20.00 Láska
z pasáže, krimidrama (ČR, 1984) 21.30 Čokoládové
pokušení, krimidrama (VB/Austr., 2012) 23.25
Krvavá legenda, horor (USA, 2013)

pátek 17. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin VI 10.35 Vyprávěj
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 Reportéři ČT
14.50 Televarieté
16.00 Příběhy slavných... Josef Kemr
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (2/13)
21.10 13. komnata Vladimíra Kořena
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.20 Banánové rybičky
1.45 Rajské zahrady II
2.00 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.15
15.55
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
23.05
1.15
2.45
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3809)
Ordinace v růžové zahradě 2 (944)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (618)
Mentalista II (11, 12)
Dr. House (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3810)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a princ dvojí krve
Fantasy (USA/VB, 2009)
Všechny cesty vedou do hrobu
Western (USA, 2014)
Mentalista II (11, 12)
Krok za krokem VI (24)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (618)
Novashopping

6.30
6.55
7.10
7.50
9.35
10.30
12.15
12.20
13.10
14.05
15.00
16.00
16.50
17.00
17.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.50
23.35
0.30
1.25
2.20
3.15

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (1)
Super Wings II (17)
Ninjago X (1)
M.A.S.H (187-189)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba II (22)
Policie Hamburk X (16)
Jake a Tlusťoch II (4)
Walker, Texas Ranger III (18)
Námořní vyšetřovací služba II (23)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XXI (4)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (18)
Námořní
vyšetřovací služba II (23)
Jake a Tlusťoch II (4)
Prostřeno!

5.30 Opravdové country: Má láska 7.00 Mstitelé
8.30 Mentalista II (9, 10) 10.05 Operace Frankton
12.25 Poznáš, až to přijde? 15.05 Svatební války
16.40 Zilionáři 18.20 Vy nám taky, šéfe!, komedie
(ČR, 2008) 20.00 101 dalmatinů, animovaný film
(USA, 1961) 21.35 Útok z hlubin, akční film (USA,
1999) 23.25 Příběh kmotra, krimifilm (ČR, 2013)

Prima cool
10.55 Americký chopper VIII (6) 11.50 Autosalon
12.50 Futurama II (1) 13.20 Simpsonovi XVII (8-11)
15.10 Teorie velkého třesku IV (6, 7) 15.55 Futurama
II (2) 16.15 COOLfeed 16.20 Americký chopper VIII
(7) 17.15 Top Gear 2010 18.15 COOLfeed 18.25
Simpsonovi XVII (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Charlieho andílci: Na plný pecky 22.10 Útok
mutantů 23.55 Americký chopper VIII (7)

Prima Max
7.25 Super Wings II (16) 7.40 Astro Boy II (25) 8.05
Ninjago 8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Vítejte
doma! VIII (13, 14) 11.20 Pravda pod povrchem
13.00 Lemra líná 14.50 Donatella Versace 16.30
Děsné rande 18.15 Domácnost naruby 20.00
Dobrodružství Poseidonu, dobrodružný film (USA,
1972) 22.20 Maximální riziko, akční thriller (USA,
1996) 0.15 Čokoládové pokušení, krimidrama
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ČTENÁŘSKÝ RING

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Moje sladké probuzení

jednou, dvakrát, třikrát – a bylo to jméno nejkrásnější ženy světa. Tak tohle už
je na mě trochu moc. Česko má nejkrásnější ženu světa a posílá ji budit staré
dědky z narkózy. To tak! Zřejmě jsem
se zbláznil, nebo mám halucinace, což
se u takových operací, jakou jsem právě
absolvoval, může snadno přihodit…
Otevíral jsem oči opatrně a pomalu.
Co když zahlédnu upíří zuby… Ne,
byla to táž andělská tvář, s cedulkou se
jménem královny krásy, a žádala mě,
abych jí podal ruku, že mi odebere pár
kapek krve. V době, kdy mi ta kráska
odebírala drahocennou tekutinu, zevrubně jsem si prohlížel její sličnou tvář
a všiml si, že jí v koutcích očí prosvítají
sotva znatelné vrásečky, které svědčí
o tom, že už jí dávno není dvacet let.
„Vy, vy jste ta... ta miss?“
„Ta královna krásy je moje dcera a já
jsem zdravotní sestra, jsem zde zaměstnaná a tu krev vám budu odebírat denně.“
Když jsem se probudil ze šoku, byla
již dávno pryč. Jak jsou některé věci jednoduché. Když jsem se uzdravil a vyprávěl kamarádům jak za mnou denně chodila Taťána Kuchařová, mávali rukama:
„To víš, to ti tak budeme věřit!“
Jiří Knopp

Nebyl jsem poprvé na operaci, a tak
když jsem pocítil poplacávání po tváři
a zaslechl „Haló, haló, probuďte se“, věděl jsem, že mě z narkózy probouzejí
k životu. Když jsem však zaostřil zrak,
zahlédl jsem nad sebou jakousi andělskou tvář. Rozpuštěné blonďaté vlasy,
samé kudrlinky… Tak to ne, tohle je mi
velmi podezřelé. Ta operace se asi nevydařila a já už jsem v nebi. Tahle blonďatá kráska je určitě anděl.
Vzpomněl jsem si na katechetu, který nás učil náboženství. Vtloukal nám
do hlavy učení víry pravé, a tak jsem si
dal dohromady jedno k druhému a byl
jsem doma. Tedy ne doma, ale v nebi.
Co to kecám – já a v nebi? Bezvěrec,
který se dal vypsat z náboženství a během svého života spáchal pěknou řádku
hříchů proti mnohým z deseti přikázání
Božích. Musel bych se smažit v pekle
a ne se vyhřívat v nebi. Jenže co s tou
blondýnkou?
Po pár minutách jsem se přece jen
probudil ze sladkého limbu a rozeznal
jsem na tabulce, která se tomu andělskému stvoření houpala poblíž levého ňadra, nápis. Ne, to není možné – četl jsem

Umělé maso? Díky, nechci
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

edním z vážně míněných receptů
zpomalujících oteplování planety
je výroba umělého masa ve velkopěstírnách živočišných buněk. To by
mělo podle jeho zastánců kompenzovat snížení stavů hospodářských zvířat, která prý vzhledem k produkci metanu přispívají k růstu teplot na Zemi.
Hospodářská zvířata skutečně oteplovací plyn metan produkují. Údaje
o tom, o jaký podíl z celkové planetární produkce skutečně jde, se ovšem
značně rozcházejí, nehledě na to, že
metan v nějaké míře produkují všichni
býložravci a všežravci, tedy i lidé. Metan totiž vzniká rozkladem celulózy,
resp. zpracováním rostlinné stravy v tělech živočichů, kteří se jí živí.

I když o tom producenti umělého
masa cudně mlčí, k tomu, aby se průmyslově produkované živočišné buňky staly alespoň částečně totožné s masem, je nestačí jen namnožit. Už ale samotné množení má své mouchy. Aby
se totiž z nijak specializovaných buněk stala svalovina, musely by být použity hormony a růstové stimulátory,
tedy látky, které jsou například v EU
v chovech hospodářských zvířat zcela
zakázány. Kromě toho by bylo nutné
při množení buněk zabránit jejich napadení nežádoucími bakteriemi,
a tedy používat při výrobě „masa“ další látky na bázi antibiotik. Před jejich
nadužíváním varují snad všichni lékaři na světě. A kromě toho se výroba
umělého masa neobejde bez energie,
jejíž spotřebu při masivní produkci nikdo raději ani neodhaduje.
Tak či tak by tedy výroba umělého masa při současném stavu poznání
ani nezlepšila stav planety, ani nepomohla spotřebiteli. Zůstaňme proto raději u kvalitního tradičního steaku.

INZERCE

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Obchod, prodej, nákup

Administrativa

Praha - vedoucí prodejny

32 000 - 37 000 Kč / měsíc

Sales representative pro smitio

20 000 Kč / měsíc

Obchodník - Praha, 35 - 45 000 Kč + automobil

35 000 - 45 000 Kč

Asistentka - administrativní podpora kanceláře

***administrativní podpora s využitím AJ,…

Obchodník - Praha, atraktivní mzda + automobil

Administrátor SW licencí Praha

Ob h d ík P h 35 45 000 Kč
Více na www.jobdnes.cz

R f
t / d i i t át SW li
Více na www.jobdnes.cz

t

bil

Administrativa
Asistentka - administrativní podpora kanceláře

25 000 - 25 000 Kč / měsíc
30 000 - 38 000 Kč / měsíc

íP h

30 000 38 000 Kč /

ě í

Obchod, prodej, nákup
25 000 - 39 900 Kč / měsíc

Inženýr výroby

Praha - vedoucí prodejny

32 000 - 37 000 Kč / měsíc

Sales representative pro smitio

20 000 Kč / měsíc
35 000 - 45 000 Kč

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

Obchodník - Praha, 35 - 45 000 Kč + automobil

Administrátor SW licencí Praha

30 000 - 38 000 Kč / měsíc

Obchodník - Praha, atraktivní mzda + automobil

Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 39 900 Kč / měsíc

Inženýr výroby

Více na www.jobdnes.cz

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Staré vysílání skončí
v kraji už v únoru
Čím dál naléhavěji připomínají české televize
svým divákům blížící se přechod na vysílací
standard DVB-T2. Některé vysílače už na moderní
verzi přešly, Zelenou horu a Klínovec na západě
Čech to čeká 12. února 2020.

Vysílač Klínovec (na snímku) a vysílač Zelená hora přejdou na
DVB-T2 přesně 12. února 2020.
FOTO | MAFRA

ČR | Bydlíte v Karlovarském kraji a
váš televizor přijímá pozemní vysílání
DVB-T z vysílačů Zelená hora a Klínovec? Pak se i vás týká změna, která do
západních Čech přijde už v první polovině února 2020. Vysílače přeladí na moderní standard DVB-T2. Proces, který
odstartovaly už letos v listopadu středočeské vysílače, zasáhne do poloviny
příštího roku postupně všechny ostatní
regiony. Pokud by diváci novému systému nepřizpůsobili své televizní přijímače, neměli by za čas k dispozici žádné televizní kanály.
V novém standardu vysílá například
Česká televize všechny své programy
už nyní, a to dokonce ve vysokém rozlišení. Diváci tak mohou v celé České republice na DVB-T2 přejít už dnes.
Těm, kteří mají k přeladění dotazy, je
k dispozici informační servis na webu
www.dvbt2overeno.cz nebo na telefonu: 2 6113 6113.
„Každá domácnost dostane informační leták, připravili jsme také videospot,

INZERCE

NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním
„přes anténu“ máte možnost
přijímat všechny hlavní české
TV programy zdarma!
Už v únoru čeká vysílače Klínovec
a Zelená hora a dokrývače v regionu
přechod na DVB-T2, připravte se včas!
Zkontrolujte svou televizi, nechte naladit
společné televizní antény v bytových
domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

v němž vysvětlujeme, proč je přechod
na DVB-T2 tak důležitý,“ říká ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Také všichni starostové obdrží informační balíček pro občany.
O přechodu na nový vysílací standard rozhodla vláda na základě mezinárodních dohod. Česká televize a všechny ostatní tuzemské televize musí proto postupně přeladit své stávající pozemní vysílání ve standardu DVB-T
a dále vysílat jen v novém standardu
DVB-T2. Tato změna se tedy týká
všech uživatelů, kteří přijímají televizní signál pomocí klasické pokojové
nebo venkovní antény, případně společné televizní antény a dosud na modernější formát nepřeladili. V Česku přijímá pozemní televizní vysílání necelých 60 procent lidí.
Televizní přijímač či set top box
s podporou formátu DVB-T2 nejsou
zase až tak velkou investicí. Nejlevnější
televize stojí kolem tří tisíc, set top
boxy kolem 600 korun.

Jak to bude dál od
začátku příštího roku
První mimopražský vysílač se
odmlčel 7. ledna, kdy vysílání České
televize ve starém formátu opustil
vysílač Trutnov – Černá hora v
Královéhradeckém kraji a také
Votice-Mezivrata ve středních
Čechách.
■ Den poté se vypnula i první síť, která
šíří komerční kanály, což je multiplex
2 na vysílači Praha-Žižkov.
Další vypínání postupně během půl
roku zahrne všechny regiony.
■ Vůbec poslední lokalitou, kde se
DVB-T vypne, bude Zlínský kraj.
Volba padla na vysílač Ploštiny
u Valašských Klobouků. Zde diváci
přijdou o třetí multiplex a jako
posledním jim technologicky
zastarají jejich přijímače 29. 6. 2020
ve 23:59.
■ Vedle investice do přijímačů budou
muset někteří lidé zaplatit i úpravu
anténního rozvodu. To se týká
společných antén v bytových a
panelových domech. Výměna antény
nebude nutná.
■

■

Více informací na dvbt2overeno.cz.
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Herec Miroslav Horníček: Tolerance se získává tak jako humor, ...

Tajenka: ...teprve zráním a věkem.

Svou nahotou
vybrala miliony
proti požárům

M

odelka Kaylen Wardová
(20 let) se rozhodla netradičním způsobem pomoci
v boji s požáry, které sužují Austrálii. Na sociálních sítích slíbila
svou nahou fotku každému, kdo
přispěje finanční částkou na pomoc proti přírodnímu živlu. Povedlo se jí vybrat přes 25 milionů korun. Instagram ovšem modelčin
účet zablokoval, a tak si musela vytvořit nový. Nyní oznámila, že i
ten byl zrušen. „Instagram mi deaktivovali, moje rodina mě zavrhla a kluk, kterého mám ráda, se se
mnou nebude po tomto tweetu bavit, ale s*ru na to, zachraňme koaly,“ napsala na Twitteru.
(zar)

Tomáš Řepka opustil vězení
na podmínku, je pod dohledem
ČR | Krajský soud v Plzni podmíněně
propustil Tomáše Řepku z vězení. Uložil mu dohled probačního úředníka a
zkušební dobu na tři roky. Fotbalistovi
přišli novinku oznámit do pekárny, kde
po dobu výkonu trestu pracoval.
„Odsouzenému byla uložena povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu
ve výši 430 000 korun. Pokud se týká
odůvodnění rozhodnutí, v dané chvíli
mohu uvést jen to, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí,“ dodala mluvčí soudu
Lucie Jíchová.
Po doručení příkazu k propuštění začal ihned ve věznici na Borech propouštěcí proces. Ten zahrnuje například administrativní úkony, Řepka si vyzvedl
doklady a šel na zdravotní prohlídku.
Před branou do věznice ho čekalo několik novinářů. Zhruba patnáct minut před
otevřením dveří přijela spolu se dvěma
bodyguardy Řepkova přítelkyně Kateřina Kristelová. Odmítla se s kýmkoliv
bavit, stejně jako propuštěný Řepka.
Pětačtyřicetiletý sportovec seděl proto, že mu Městský soud v Praze vyměřil
dva roky vězení za milionovou zprone-

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka opustil v doprovodu své přítelkyně Kateřiny Kristelové plzeňskou věznici.
FOTO | ČTK
věru při prodeji cizího luxusního vozu a
fiktivní pornoinzeráty, kterými poškodil svoji bývalou manželku, modelku
Vlaďku Erbovou.
Následně mu Okresní soud Praha-západ přeměnil dřívější dvě podmínky, neboť se kvůli páchání další trestné
činnosti ve zkušební době neosvědčil.

I přes zákaz řídil vůz, navíc v opilosti, a
přestal platit alimenty na svého nezletilého syna. K tomu ještě zveřejnil eskortní inzerát a dva pornoprofily založené
na jméno své exmanželky Vlaďky Erbové, aby ji zostudil poté, co si našel novou partnerku – moderátorku Kateřinu
Kristelovou.
(zuf)

Karlovy Vary, Sokolov a Cheb
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Energii se příliš nedaří. Vyhlíží
důležitý zápas s Litvínovem
V klíčových utkáních
zatím karlovarští
hokejisté body nesbírají.
TOMÁŠ KAPR
KARLOVY VARY | Jen tři body z posledních pěti zápasů. Energii blok proti
silným soupeřům nesedí, teď ji vystrnadil z elitní šestky. Výhra v prodloužení
nad Plzní a naposledy bod proti Třinci.
Jinak nic. Bída v Olomouci, debakl v
Brně a domácí ztráta se Spartou, která
předvedla kvalitu lídra soutěže. Hokejisté tak příliš nesladili noty před důležitými zápasy s tabulkovými sousedy. Dnešní duel proti Litvínovu se skoro stal nutností. Nutností urvat tři body.
Jestli mohlo být bodů více? Možná.
Proti Plzni tyčka v poslední minutě, v
duelu s Třincem silný úvod ve třetí třetině, přesto jediný gól. Tak si celky odnesly spravedlivě: co gól, to bod. „Bod
není málo, druhý už je loterie. Bohužel
jsme udělali faul a Třinec toho využil,“
ohlíží se obránce Dalimil Mikyska. Jakkoliv mohla fanoušky i samotné hráče
těšit úvodní pasáž ve třetí třetině, po větší část zápasu byl soupeř aktivnější, lepší.

„

V podvědomí
to asi zůstane.
Chvílemi proti Spartě i
Třinci jsme asi byli v
křeči. Každý kouká na
tabulku. Hráli jsme o
šesté místo s Brnem,
prohráli. Teď i s Třincem.
Musíme koukat dopředu.
Rachůnkův gól ho sice delší dobu držel v odstupu, postupně už bylo otázkou
času, kdy Oceláři svou převahu zužitkují a dorovnají skóre. Prostřední dějství
hostům patřilo až drtivě. „Třinec byl lepší, to musíme uznat. První třetinu jsme
zvládli výborně, bruslili jsme, napadali.
Pak prostě... Druhá třetina... Nevím, co
k tomu mám říct. Špatné,“ klopil oči
mladý obránce.
Energie možná využila třineckého návratu z Davosu a Spengler Cupu, jehož
se Energie dvakrát v minulých letech
také účastnila. Dlouhá cesta a menší zápasová pauza jakoby na jednom z favoritů extraligy byla znát. Aspoň prvních několik minut. „Chtěli jsme na ně vletět.

Karlovarským hokejistům se na konci prosince příliš nevedlo ani proti Olomouci. V důležitém utkání se soupeřem tým
prohrál v poměru 2:4.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Nevěděli jsme, jak jim to pojede. Nejezdilo, od druhé třetiny už ale hráli výborně.“
Co naopak sráží Karlovy Vary? Proč
netěží z domácích zápasů víc bodů? Třeba také dozvuky drtivého nárazu v
Brně. Porážka 1:9 zacloumá i zkušenějšími týmy. Jak přiznává i sám Dalimil
Mikyska, chtít hodit zápas za hlavu se
snadno řekne. Dostat skutečně nepěknou zkušenost z hlavy tak jednoduché
není. „V podvědomí to asi zůstane.
Chvílemi jsme proti Spartě i Třinci asi
byli v křeči,“ uznává.
Souboj o šesté místo tým ztratil. A zezadu už se začínají tlačit další zájemci o
start předkola v domácím prostředí.
„Každý kouká na tabulku. Hráli jsme o
šesté místo s Brnem, prohráli. Teď i s
Třincem. Musíme koukat dopředu a snažit se vyhrát další zápas.“
Duel proti Litvínovu už bude skoro
nutné vyhrát! Zlín i Hradec Králové se

bodově přibližují a Energii začíná být v
první půlce tabulky těsno.

Mikyska zůstane do konce
sezony
Předposlední Litvínov pod koučem Kýhosem sice ukázal schopnost otáčet i
zdánlivě ztracené bitvy, ale dál se krčí u
dna a bojuje o záchranu. „Soustředím se
na zápas, zase tak pečlivě se tabulce nevěnuji,“ usmívá se Mikyska. Karlovarský dres bude mládežnický reprezentant oblékat do konce sezony. Tak zní
domluva s Brnem. Pro dvacetiletého
obránce je to premiérový ročník, v seniorské extralize dostává dost prostoru.
Naskočil už do dvaceti zápasů a ve výběru kouče Pešouta patří mezi šest vyvolených beků. „Dostal jsem tu prostor,
snažím se trenérům důvěru vrátit. V
Brně jsem takový prostor neměl, šel
jsem do Třebíče. Teď jsem strašně rád,

že hraju extraligu.“ A navíc je Dalimil
Mikyska v týmu, který hraje velmi slušně. Žádné stěhování do týmu bojujícího
o život. Do Varů, které by rády do předkola, nejlépe ze sedmé či osmé příčky.
Pro břeclavského rodáka nové prostředí, nový tým, noví spoluhráči. „První
měsíc nebyl snadný, rozkoukával jsem
se,“ směje se. Teď už je s novými spoluhráči sžitý a využívá i rad Dominika
Graňáka, velezkušeného borce z mezinárodní scény. „Je super! Když někdo
něco potřebuje, rád poradí. Spolu s Vencou jsou takoví naši tátové.“ I Mikyska
už má zkušenosti s reprezentací, loni
byl součástí juniorského týmu pro MS.
Z právě skončeného šampionátu ale příliš neviděl. „Výsledky jsem sledoval, v
televizi jsem viděl čtvrtfinále,“ říká. V
kontaktu s bývalými parťáky ale nebyl.
„Jen jsem se ptal Bedýnky (brankáře
Bednáře), když se vrátil z kempu, jak na
tom kluci jsou a tak,“ uzavírá.
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Platí pouze do 31. 1. 2020!

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

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

59x v ČR

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

facebook.com/koberce.breno

Obšívání
á í
koberců

Vaše zbožíí Vám
á
dovezeme po celé ČR

instagram.com/koberce_breno

Koberec i PVC Vám
á
profesionálně položíme

Akce platíí do 31. 1
1. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Za případnéé tiskové ch
chyby neručíme. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

KUPON NA SLEVU
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