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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

…str. 6 a 7

„Doteď jsem jejich máma“
Medvědi Kuba s Matějem
slaví 20. narozeniny.
Popřeje jim režisér
Václav Chaloupek.
5plus2
■ ROZHOVOR
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
BEROUN | V pondělí 13. ledna ve 13 hodin slaví berounští medvědi, hvězdy večerníčků Méďové, 20. narozeniny. Popřát jim přijde i jejich filmová „máma“
režisér a scenárista Václav Chaloupek.
„Medvědice se zvedla. Pod ní bylo něco
malinkého hnědého. To jim byl zhruba
týden,“ vzpomíná Václav Chaloupek na
první setkání s medvíďaty.
Kdy jste je převzal do péče?
Za měsíc. Když se o ně přestala máma
starat.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

V lednu 2016 přál Václav Chaloupek (na snímku) k 16. narozeninám ještě všem třem berounským medvědům. Nejmenší Vojta pak v dubnu zemřel na zástavu srdce při ranní koupeli.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
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Střední Čechy západ

„Doteď jsem jejich máma“

Oblíbenou hračkou večerníčkových hrdinů bývala bota jejich náhradní
mámy, Václava Chaloupka.
Režisér Václav Chaloupek musel pro medvíďata vymyslet náhradní mléko.
„Tehdy ještě nebyla žádná umělá výživa pro zvířata,“ říká Chaloupek.
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Přilnula k vám medvíďata okamžitě?
Když jsem pro ně na Krumlov přijel,
hrozilo nebezpečí, že uhynou. Matěj
s Kubou vážili každý necelý dvě kila.
Vojta byl slaboučkej. Měl o třetinu
méně. Převzal jsem je ještě slepé a hluché. První, koho viděli, když poprvé otevřeli oči, jsem byl já. Stal jsem se pro ně
mámou. A zůstal jsem jí svým způsobem dodneška. Vídáme se vždycky o jejich narozeninách a pak ještě jednou za
rok, když přijedu s nimi něco natočit.
I po delší době se ke mně rozběhnou.
Čím jste je krmil?
To byla na začátku největší starost. Tehdy tak malé medvědy ještě nikdo samoINZERCE

statně neodchoval. Byl jsem první. Navíc nebyla žádná umělá výživa. Třetí
den, co jsem je měl doma, jsme měli krizi. Nechtěli vzít dudlíka. Nechtěli pít náhradní mléko. Nakonec se chytli. Podobnou krizi jsme měli o tři roky později
i s druhými medvíďaty Honzíkem a Eliškou.
Na co Kuba s Vojtou a Matějem zabrali?
Všichni mi radili, abych je krmil neředěným kondenzovaným mlékem. To byla
ale největší chyba. Nakonec se nám
osvědčila směs ze dvou dílů Tatra mléka, dílu vody, žloutku, jednoho dílu netučného tvarohu a lžičky hroznového
cukru Glukopuru. V následujících měsících jsem jen kondenzovaného mléka
zkrmil na dva tisíce plechovek.

Jednasedmdesátiletý režisér a scenárista Václav Chaloupek je původním povoláním učitel kreslení.
FOTO | 3X MARTIN POLÍVKA, MAFRA
To museli nabírat přímo skokově...
Když jsem je přivezl, vážili necelé dvě
kila. Druhý měsíc už čtyři kila, pak
osm, šestnáct a tak dále.
Společně jste prožili devět měsíců.
Co si z nich pamatujete?
Celou tu dobu si pamatuju jako dlouhý
film. Změny, které přicházely, na sebe
navazovaly. Pocitově to bylo pro mě
velmi intenzivní.
Bylo to jako mateřství?
Zřejmě ano. Byli jsme na sebe hodně navázaní. Když oškrabali vápennou omítku v ubikaci a měli od ní podrážděné tlapy, prochodili jsme část teplé červnové
noci po mechových pěšinách v lese. Šli
za mnou a já jsem najednou věděl, aniž
bych se ohlédl, že jsou jen dva. Jeden zůstal stát kus za námi. Potřeboval si ule-

vit. Celých devět měsíců bylo pro mě
dost intenzivních. Posledních šest týdnů jsem se připravoval na to, že se budeme muset rozloučit. Poslední den s nimi
byl pro mě hodně emotivní. Teď už řeknu, že jsem to obrečel. Když jste pořád s
nimi, oni vám neustále projevují náklonnost a pak zůstanete sám...
Neměl jste při soužití s odrůstajícími medvíďaty obavu, že něco provedou?
Všechna zvířata mám rád, ale nezlidšťuji si je, abych si neuvědomoval, jaké nebezpečí může jejich chov přinášet.
Když šli Vojta, Kuba a Matěj do Berouna, měli už téměř metrák. Třetí medvíďata, Agáta s Martinem, ještě víc, protože jsem s nimi točil přes rok. Jsem šťastný, že jsem žil celkem dva a půl roku
s medvědy a nikomu nic neudělali.
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Skončilo muzejní bezvládí.
Přichází staronové vedení
Benešovské Muzeum
umění a designu má po
třech letech konečně
ředitelku. Stala se jí
dosavadní vedoucí
Lenka Škvorová.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
BENEŠOV | Téměř po třech letech vybrali benešovští radní novou ředitelku
Muzea umění a designu (MUD). Těsně
před Vánoci jí jmenovali Lenku Škvorovou, která vedla MUD po odchodu bývalého ředitele Tomáše Fassatiho. Ten
odstoupil v únoru 2017 po auditu, který
odhalil nesrovnalosti v účetnictví a nesprávné nakládání se sbírkovými předměty.
„Plynule pokračujeme. V tom, co
jsme začali rekonstrukcí dokončenou
v minulém roce,“ konstatuje Škvorová,
která v benešovském muzeu působí letos již patnáctým rokem. Původně pracovala jako správkyně sbírky a krátce
také jako ekonomka. „Bylo to nasnadě.
Kromě dějin umění jsem vystudovala
i ekonomickou školu. Pro ředitele umělecké instituce je to ideální kombinace.
I když poslední dva roky v mojí práci
převažuje spíš ekonomika, předpisy
a administrativa,“ přiznává staronová
šéfka MUD.
Radní vypsali konkurz na její místo
hned dvakrát. První výběrové řízení ale
letos v září zrušili. Přihlásili se do něj
jen dva uchazeči a interní audit odhalil
drobné nesrovnalosti v účetnictví a perINZERCE

Muzeum umění a designu bylo otevřeno loni v září po téměř dvouleté opravě za bezmála šest milionů korun. „Propojili jsme výstavní prostory v přízemí v jeden velký. Je tak celé otevřené a prosvětlené,“ říká nová ředitelka muzea Lenka Škvorová.
FOTO | ARCHIV MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU
sonálních záležitostech. „Nebylo to nic
zásadního. Ale chtěli jsme, aby nový ředitel začínal s čistým stolem,“ konstatuje místostarosta Zdeněk Zahradníček
(Volba pro Benešov).
Podruhé se přihlásili tři uchazeči,
z nichž výběrová komise, složená ze zástupců města a odborníků jako třeba ředitele Muzea Podblanicka Radovana Cádera nebo ředitelky Galerie Středočeského kraje Jany Šorfové, vybrala v polovině prosince Škvorovou. „Rada města ji
jmenovala o týden později s okamžitou
platností,“ doplňuje Zahradníček.
Muzeum umění a designu bylo otevřeno loni v září po téměř dvouleté opra-

vě za bezmála šest milionů korun. Během ní prodělaly zásadní proměnu výstavní prostory v přízemí. „Propojili
jsme ho v jeden velký výstavní prostor.
Je tak celé otevřené a prosvětlené,“ popisuje Škvorová. Nově vznikla recepce
s kavárnou, čítárnou a posezením na
venkovním dvorku.
Stěžejním počinem letošního roku,
který pokračuje až do 20. ledna 2020, je
ojedinělý projekt KRAJINOW. Jak název složený z českého slova krajina a
anglického now (česky nyní – pozn.
red.) napovídá, pět souběžných výstav
je věnováno krajině. „V konfrontaci
s díly klasiků českého krajinářství Anto-

nína Slavíčka nebo Josefa Šímy jsme vystavili práce nejmladší generace. Například tvorbu Miroslava Polácha, Adama
Kašpara nebo Zdeňka Daňka,“ říkají kurátorky Alena Bartková a Barbora Ficková. Kromě toho najdou návštěvníci
v muzeu také dvě obří plochy vyskládané z tisíců spálených a ohořelých přírodnin nebo stropy prorostlé kořeny.
„Příští rok v září otevřeme opět velký
projekt nazvaný Ženy v umění. Ten přiblíží, jak ženy ovlivňovaly vývoj umění,“ slibuje nová ředitelka MUD. Tím
nejzásadnějším ale budou pro muzeum
i celé město oslavy 800 let od první
zmínky o Benešovu.
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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 herINZERCE

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!
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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.

Česká republika

10. ledna 2020 9

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 295

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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Česká republika

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.
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Jaká výročí roku 2020 oslavíme
Metropole si připomene
bitvy s husity i katolíky,
v kulatých letech se
rodili i umírali
Habsburkové.

cích do posledního dechu. „Nejednalo
se o Moravany, ale o nájemné vojsko
moravských stavů,“ uvedl Čechura.
U zdi letohrádku Hvězda regiment, jemuž velel profesionální voják Jindřich
Šlik z Pasounu, utrpěl skutečně vysoké
ztráty. Zavinilo je však to, že se vojáci
u ohrady ocitli v pasti. Šlik záhy konvertoval ke katolicismu a v habsburských
službách udělal znamenitou kariéru.

PRAHA | Proslulá husitská vítězství,
ikonická prohra na Bílé hoře, narozeniny vladařů z habsburské dynastie či prvorepublikové milníky. Také tato kulatá historická výročí přinese rok 2020.

Kulaté roky Habsburků

Praha husitská
Boj proti všem čekal husitskou Prahu
a její spojence na jaře před 600 lety. Papež Martin V. v Římě 1. března 1420 vyhlásil bulou Omnium plasmatoris domini křížovou výpravu proti všemu viklefskému a husitskému.
Německý a uherský král Zikmund, dědic českého trůnu a bratr zesnulého Václava IV., mohl začít chystat armádu, která by mu otevřela cestu na český trůn.
Vzdorovat se chystala husitská Praha
věřící ve své svaté pravdy. „Plamennými projevy svolával kazatel Jan Želivský Pražany do boje s apokalyptickým
ryšavým drakem Zikmundem,“ uvedl
historik František Šmahel. Pro krále tažení nezačalo zle, na počátku května husity zradil proradný pán Čeněk z Vartenberka a vydal mu Pražský hrad.
Popelem lehla Malá Strana, výpady
Zikmundových čet z Vyšehradu poničily
Nové Město, Podskalí i údolí Botiče.
Koncem června skončila koncentrace křižácké armády složené z bojovníků
z Uher, Vestfálska, Míšně, Durynska, severu Německa, Holandska a Brabantska.
Linie křižáckého vojska se táhla od
Pražského hradu po ves Bubny u nynějšího Strossmayerova náměstí.
„Se 30 tisíci bojovníky šlo o největší
intervenční armádu, jaká se dosud v Čechách soustředila,“ popsal historik František Michálek Bartoš. Obránci nasadili
okolo devíti tisíc mužů. Vše rozhodla
14. června 1420 srážka na vrchu Vítkově. Asi 26 bojovníků legendárního Jana
Žižky zahnalo mnohonásobnou přesilu
míšeňských a rakouských křižáků. Praha vítězství oslavila písní Dietky Bohu
zpievajme.
Zikmund slavil jediný úspěch dva týdny poté, kdy jej ve svatovítské katedrále
na českého krále korunoval za účasti
prelátů a 24 pánů arcibiskup Konrád
z Vechty. Křižáky poté vyplatil i za pomoci zlomků zlata a stříbra nalámaného
v dómu a odtáhl.
Křižácká výprava se rozpadla, rozhodnuto však nebylo. Rok 1420 husité
završili triumfem na podzim pod branami Vyšehradu. Druhou z metropolitních pevností totiž držel Zikmundovi
věrný hejtman Jan Všembera z Boskovic.

Mohyla s pomníkem na Bílé hoře stojí v místech, kde proběhla dne 8. 11. 1620
rozhodující bitva třicetileté války, která na dalších 300 let zásadně ovlivnila
historii českého státu.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
Ryšavý vladař na konci října před
600 lety vytáhl opět k Praze, tentokrát
měl k dispozici 16 až 20 tisíc válečníků.
„Naseruť jim dříve do rypáku, než
abych se vzdal Vyšehradu,“ reagoval
dost zostra podle kronikářů král na nabídku Pražanů k jednání, podmíněnou
vydáním Vyšehradu do rukou husitů.
Boj se pro jeho ozbrojence zpočátku
vyvíjel slibně. „Zprvu měli královští navrch, dokonce pražské obránce obrátili
na útěk,“ popsal střet historik Tomáš Baletka. Rázný zásah husitského velitele
Hynka Krušiny z Lichtenburka však radikálně změnil poměr sil.
Zikmund bitvu drtivě prohrál, na pláních okolo kostelíka sv. Pankráce cepníci pobili pět set jeho mužů včetně 25 korouhevních pánů. Mezi nimi i šlechtice,
kteří roku 1415 podepsali stížný list proti upálení mistra Jana Husa. Šlo o největší ztrátu šlechtických bojovníků v husitské éře.

Bělohorská brána všech běd
„V tisíciletých dějinách českého státu
nacházíme jen několik dnů, u nichž je
přívlastek tragický namístě,“ popsal historik Jaroslav Čechura pohromu na Bílé
hoře z 8. listopadu před 400 lety.
V manévrech českých vojsk a jejich

protivníků – jednotek katolické ligy Maxmiliána Bavorského a císařské armády
Ferdinanda II. – gradovalo na podzim
1620 stavovské povstání. Po cestě napříč Čechami se armády dostaly v listopadu k Praze. Vojevůdci sešikovali jednotky k bitvě v neděli ráno 8. listopadu
1620 na bělohorské pláni.
Ligisté a císařští disponovali odhadem 25 tisíci muži. „Našeho vojska nebylo na bojišti více než 15 tisíc jízdy
i pěchoty, na pět tisíc zůstalo v Praze,“
psal generál Jindřich Matyáš z Thurnu,
jeden z čelných předáků českých stavů
a vojevůdce.
Na bojišti chyběl český král Fridrich
Falcký, obědvající s diplomaty na Hradě. České vojsko předvedlo v bitvě několik slibných tahů – nejprve šlo o protiútok s 15 kornetami (útvar o 100 mužích) kavalerie. Jezdectvo však nepodpořila pěchota a muselo ustoupit.
O zvrat na bojišti se pokusil syn českého velitele Kristián ml. z Anhaltu
s 18 kornetami jízdy a s pěchotou. „Češi
se vrhli divoce na naše levé křídlo,“
vzpomínal páter Henry Fitzsimon, jezuita a zpovědník císařského stratéga Karla Bonaventury Buquoye. Ani tento manévr nepomohl, po pár desítkách minut
se český odpor zhroutil. Bitevní finále
přineslo legendu o Moravanech bojují-

Následkem špatně upravených hub a zápalu plic na podzim před 280 lety onemocněl císař a český král Karel VI. „Po
krátkém zlepšení následovalo prudké
zhoršení, agonie a 20. října 1740 smrt,“
popsal historik Roman Vondra.
Předčasný skon otevřel cestu na trůn
jeho dceři Marii Terezii, úporným bojům o dědictví rakouské a také prvním
velkým reformám. Chrám sv. Víta se
stal dějištěm její české korunovace na
jaře 1743.
Skon churavějící královny na podzim
1780 otevřel cestu k desetileté samostatné vládě synovi Josefu II. a smršti reforem. Za vlády monarchy, jenž nebyl korunován, zmizely ze staré Prahy desítky
odsvěcených kostelů, včetně slavné kaple Božího těla. Josefův pragmatismus
málem vedl k proměně Pražského hradu na dělostřelecká kasárna.
Svatováclavská koruna nespočinula
ani na skráních populárního Františka
Josefa I., jenž přišel na svět před 190
lety na zámku v Schönbrunnu. Matador
mezi vládci strávil na trůnu 68 let, do
Prahy dorazil poprvé jako sedmiletý
hoch s rodiči Františkem Karlem a Žofií
roku 1837. Rodina tehdy zašla i na prohlídku sbírek Národního muzea. „Arcikněžna Žofie česky čísti umí. Dítky
její, zvláště František Josef, české
chůvy mají a ano, i ve snách česky mluví,“ napsal nadšeně časopis Květy.

Republikánské milníky
Zajímavé věci se před sto lety odehrávaly v Praze. Obyvatele metropole mladého státu obzvláště potěšili poslanci Národního shromáždění. V únoru 1920
schválili zákon, který po mnoha letech
debat a odkladů schvaloval vznik Velké
Prahy. Mimořádnou pozornost na sklonku roku 1920 vzbudil příjezd zvláštního
vlaku z Vídně na Denisovo nádraží (Těšnovské). Nákladní vagon skrýval 14 obzvlášť zajištěných pancéřových kazet s
2 080 písemnostmi českého korunního
archivu datovanými od roku 1158, včetně Zlaté buly sicilské.
Na konci roku 1920 se však republika
ocitla jen krok od revoluce krajní levice. Ta v prosinci 1920 vyprovokovala
boje o Lidový dům v Hybernské ulici.
Generální stávka skončila bitkami s policií a četnictvem a zatčením stovek
lidí.
(boh)

Herec Miroslav Horníček: Tolerance se získává tak jako humor, ...

Tajenka: ...teprve zráním a věkem.
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Platí
Pouze na
Prodejně
Trhové Dušníky 141 , 261 01 Příbram
info@etd.cz, www.etd.cz, 602 462 497

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Příbram nepočítá se Zemanem
Fotbalová Příbram
zahájila zimní přípravu
i s několika posilami,
v kádru dojde k řadě
změn. Nováčkem je
třeba Jakub Šašinka.

náctý a patnáctý prvoligový klub. Příbram neváhala sáhnout ani do trenérského štábu, v němž skončil asistent Radek
Kronďák, místo něhož přišel zkušený
Petr Čuhel. Tedy kouč, který už dvakrát
v klubu působil.

Starka věří posile

PETR PROCHÁZKA
PŘÍBRAM | Martin Zeman patří ve fotbalové lize k zavedeným značkám. Starty sbíral za Spartu i Plzeň, z Příbrami se
před časem odrazil k zahraničnímu angažmá. Když se nyní do klubu vracel,
očekávalo se, že bude obrovskou posilou. Jenže svými výkony nepřesvědčil,
a tak s ním trenér Roman Nádvorník už
dál nepočítá.
Zeman dostal svolení k hledání nového angažmá a zatím se v Příbrami bude
připravovat s B týmem, kde se potká i s
brankářem Markem Boháčem, stoperem Markem Kodrem a středopolařem
Romanem Květem, což jsou další odpadlíci z ligového kádru.
„Těch změn u nás bude přes zimu
hodně. Věřím, že se trenérovi podaří vybrat takový kádr, který na jaře uhraje záchranu,“ řekl na startu zimního přípravINZERCE

Zkušený Martin Zeman už Příbrami na jaře nepomůže. Klub s ním nepočítá
a na zimní přípravu ho přeřadil do béčka.
FOTO | ALEXANDR SATÍNSKÝ, MAFRA
ného bloku šéf příbramského klubu Jaroslav Starka.
Středočeský tým je po podzimu v ligové tabulce poslední. Pokud by se z této
příčky nevymanil, sestoupil by přímo do
druhé ligy. „Dostat se ze šestnáctého

místa je jasný cíl. Nejlépe na třinácté,
což je ale hodně daleko. Hlavně se však
vyhnout přímému sestupu a spadnout
maximálně do baráže,“ podotkl Starka.
Baráž proti druhému a třetímu celku
druhé nejvyšší soutěže budou hrát čtr-

Jistými posilami hráčského kádru jsou
slovenský obránce Peter Kleščík z Trenčína, mladý útočník Jakub Šašinka z Baníku či další forvard Martin Jindráček
z Teplic. Do mateřského klubu se vrací
také příbramský odchovanec Jan Kvída, jenž naposledy hrál za druholigový
Hradec Králové. Další fotbalisty bude
klub v přípravě testovat.
„Uvidíme, kdo z těch, co přišli, zůstane. Tři čtyři hráče jsme udělali a ještě
děláme na dalších posilách. Pokud to vyjde, budu šťastný. Já mám největší radost, že jsme trochu posílili obranu. Peter Kleščík je dobrý stoper, měl by nám
v defenzivě pomoci,“ věří Starka.
Příbram si tradičně zahraje zimní
Tipsport ligu, v níž se utká s Jabloncem,
Bohemians 1905 a druholigovou
Duklou. Od 30. ledna do 8. února Středočeši absolvují soustředění v Turecku,
kde narazí na Šinnik Jaroslavl, Arsenal
Tula a BATE Borisov.
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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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BRENO.cz

