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Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Moto-
ry s programemna
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.

Jan Sůra
redaktor MF DNES

MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s mo-
toremna naftu a byly vyrobeny v le-
tech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návště-
va autoservisu.
Velký skandál s podvody při mě-

ření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dora-
zil i do Česka. Volkswagen včera při-
znal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i za-
tím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla smotorem označo-

vaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o obje-
mu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky kon-
cernu teď dávají dohromady se-
znam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde na-
příklad o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Ba-
láž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepří-

jemnosti čekají tisíce, nebo statisí-
ce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodo-
bě nejprodávanější a mají až pade-
sátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno bu-

dou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

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 kry-
tí ztrát, akcie za dva dny ztratily čty-
řicet 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 hrů-
zou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřa-
dy při měření emisí, nemá na bez-
pečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém ne-
mají.
Celý koncern ale musí řešit přede-

vším ohrožení pověsti a důvěry zá-
kazníků. I když je otázkou, jak moc

lidé řeší právě emise. „Aktuální pro-
blémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na re-
putaci, tržby a zisk automobilky mo-
hou být značné, a to nejen na úrov-
ni mateřské společnosti, ale i dceři-
ných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom

nejsou dobrou zprávou ani pro čes-
kou ekonomiku. Volkswagen a od-
byt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Čes-
ku největší firmou, tak na další vý-
robce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW„vyrostli“ a dodáv-
ky tvoří velkou část jejich tržeb.

Pokračování na str. 8

Ministři vnitra EU
schválili velkou větši-
nou kvóty na rozděle-
ní dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, kte-
ré nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.

Luboš Palata
redaktor MF DNES

BRUSEL Evropská unie sáhla vče-
ra ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová-

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 visegrád-
ské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala do-

časně existovat. Polákům nerozu-
mím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a na-
značil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíje-

lo Německo, jež je cílem většiny ža-
datelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sý-
rie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

zemí je připraven vynutit si rozhod-
nutí 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.

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty pro-
blém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se to-

tiž podle kvót budou rozdělovat ža-
datelé o azyl z takzvaných „hotspo-
tů“ – registračních center v hranič-
ních zemích schengenského prosto-

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 ti-
síc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž posled-
ní měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být pře-

místěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli pro-
jít Řeckem nebo Itálií či Bulhar-
skem, a odmítlo účast na progra-
mu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Ev-
ropská komise v přerozdělovací re-
zervě, například pro Chorvatsko.

Pokračování na str. 2

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci

Majitelé škodovek
budoumuset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEMDOMA
Rozhovor dne Str. 4

VYSOČINA
Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce

Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:

Jedná se o některé dieselové moto-
ry TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Ško-
da Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Ško-
da včera neuvedla.
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MICHAL BĚLSKÝ

JIŽNÍ ČECHY | Před rokem byly už ně-
které plovárny touto dobou otevřené a
lidé odpočívali u jejich bazénů. Letos
zatím nic nenasvědčuje tomu, že se
bude opakovat loňská mimořádně úspěš-
ná sezona. Kvůli studenému květnu zů-
stávají koupalište z většiny stále zavře-
ná.

Například táborský aquapark zatím
brány neotevřel, a jestli počasí dovolí,
první návštěvníci do něj budou moci až
v polovině června. „Loni jsme však fun-
govali už od půlky května. Pokud začne-
me podle plánu, pravděpodobně bude-
me mít aquapark otevřený tři měsíce,“
vysvětluje ředitel Tělovýchovných zaří-
zení města Tábor Jan Benda. Jedinou
novinkou pro nadcházející léto je nový
přístup do areálu ze strany parkoviště.

Kromě toho mohou návštěvníci zajít
také na volně přístupnou Sokolskou plo-
várnu u rybníka Jordán. „Chtěli by-
chom otevřít zázemí už někdy na začát-

ku června, připraveny budeme mít na
Jordánu i malé lodě. Zatím ale nemáme
pevný termín, kdy na místě zprovozní-
me i toalety. Musíme počkat na vyšší
teploty,“ dodává Benda, podle něhož na
chod plovárny nemá žádný vliv ani jar-
ní vylití Jordánu, které se dotklo právě
areálu na jeho břehu.

Na sezonu se připravují také v Čes-
kých Budějovicích, kde první návštěvní-
ky přivítali už minulou sobotu. „I přes
nepříznivé počasí jsme plovárnu otevře-

li. Částečně jsme se pro to rozhodli i
kvůli tomu, že v krytém bazénu jsme po-
řádali plavecké závody,“ podotýká ředi-
tel Sportovních zařízení města České
Budějovice Tomáš Novák.

Správa plovárny tak navazuje na
dlouholetou tradici, kdy bylo možné si
zde zaplavat už poslední květnový ví-
kend. „Připravili jsme pro tento rok
větší plochu pro ležení u bazénu a pod
ochoz jsme položili umělý trávník,“
dodává Novák. Výše vstupného zůsta-
ne stejná jako v předchozím roce, tedy
80 korun na den. Loni se přišlo k bazé-
nu zchladit dohromady necelých 46 ti-
síc lidí, což je nejvíce za posledních de-
set let.

V Jindřichově Hradci se tento rok
potýkají s výpadkem provozu krytého
bazénu, který čeká výměna dlaždic.
Právě proto naplánovali otevření aqua-
parku na 17. června, kdy město s opra-
vou bazénu začne. „Bohužel tak nebu-
deme moci vykrýt dny se špatným po-
časím. Jinak jsme ale pro příchozí při-
pravili takzvanou Šťastnou hodinku,
což je každodenní animační a zábavný
program,“ připomíná vedoucí provozu
plaveckého bazénu a aquaparku Mar-
cela Kůrková.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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...mezi vinohrady

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

Mistrovství FIA zóny střední Evropy | AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally | Mistrovství ČR juniorů
Dámský pohár ČR | Peugeot Trophy 2019 | XTG ADAM Cup 2019

START 14. června 2019 v 18:09 hod | Husova ulice, Hustopeče www.agrotecrally.cz

„ Chtěli bychom
otevřít zázemí

už někdy na začátku
června. Připraveny
budeme mít na Jordánu
i malé lodě. Zatím ale
nemáme pevný termín.

INZERCE

Déšť a chladné počasí nedovolují většině venkovních
plováren zahájit sezonu. V provozu je zatím pouze
bazén v Českých Budějovicích.

DVANÁCTILETÁ OPRAVA
Táborský kostel se dočkal
otevření ...str. 5

DÁVNÝ PŮVOD NÁZVŮ ŘEK
Jména českým tokům dal
i tajemný národ Ilyrů ...str. 8

MÓDA NA TALÍŘI
Některé superpotraviny tělu
příliš neprospějí ...str. 10 a 11

Plovárny zatím čekají
na teplejší počasí

pro důchod
bez starosti

telefon:
233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

Jaroslav
Svěcený

O těžké nemoci
i koncertování
na magické
pyramidě

…str. 6 a 7
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LUDMILA MLSOVÁ

OKROUHLÁRADOUŇ | „Holky, pojď-
te! Julčo, Káčo, Elí! Julčo, pojď mi dát
pusinku! Bebá, pojďte holky!“ volá smě-
rem ke stáji osmačtyřicetiletý Jan Bareš.

A vzápětí se k němu začíná sbíhat ne-
všední stádo koz. Dospělá zvířata i kůzla-
ta mají vysoko hrdě nesenou hlavu, man-
dlové oči, výrazný vyklenutý nos a svis-
lé dlouhé uši připomínající slechy base-
ta. Přitom v celé ohradě neuvidíte dva
stejně vybarvené jedince, jejich krátká a
jemná srst má různé odstíny od bílé přes
krémovou a kaštanovou až po černou a
řada z nich je strakatá. Jsou to anglonubij-
ské kozy, které se v České republice zača-
ly chovat teprve před dvanácti lety.

„Dokud se kůzle nenarodí, nevíte, ja-
kou bude mít barvu. U české kozy je
standard, že bílá bude pořád bílá a hně-
dá pořád hnědá, ale u anglonubijských
koz to neplatí. Ty musí mít vyklenutý
nos, svislé dlouhé uši a charakteristic-
kou pevnou postavu. A barva nepatří
mezi šlechtitelské znaky,“ říká majitel
Kozína Na Samotách v Okrouhlé Ra-
douni na Jindřichohradecku.

Jedno z nejvyšších plemen koz, které

mohou vážit v dobré kondici i sto kilo-
gramů a kozel ještě o dvacet kilo víc, za-
čal s ženou Jiřinou chovat v roce 2010.
Dnes mají 80 jedinců, kteří jsou považo-
vaní za inteligentní aristokraty.

Chovatel jim jednoduše říká „naše hra-
běnky“. Nechtějí si umokřit nohy po deš-
ti, v zimě jim musí ve sněhu prohrnovat
cestičky, protože jinak z volně průchozí
stáje nevyjdou. Ale když už jsou na past-
vině, dokážou se samy ubránit před ne-
bezpečím. „Vetřelce by utloukly. Když
do ohrady vlezl zdivočelý pes, nacpaly
ho do kouta a držely ho tak dlouho, do-
kud jsem ho neodchytl,“ líčí Bareš.

Dřív choval bílé a hnědé kozy. „A
pro tyto jsme se rozhodli proto, že to
jsou úplně jiná zvířata, než je člověk
zvyklý, a hlavně kvůli jejich mléku. Na
první ochutnání nepoznáte, že to je kozí
mléko, mockrát jsme byli obviněni, že
máme někde schovanou krávu. Je nej-
blíž podobné mateřskému mléku člově-
ka, má vysoký obsah tuku a bílkovin a
je typické tím, že nemá tradiční kozí zá-
pach a příchuť,“ vysvětluje.

Právě díky tomu ho vyhledávají pře-
devším lidé, kteří mají problémy s kon-
zumací kravského mléka, ale zároveň je
ideální pro výrobu sýrů a dalších mléč-
ných výrobků. V registrované mlékárně
Kozína Na Samotách jich vyrábějí dva-
cet druhů a letos se poprvé přihlásili do
soutěže o regionální značku kvality
Chutná hezky. Jihočesky.

Při vyhlášení výsledků koncem dub-
na si Jan Bareš odvezl z Českých Budě-
jovic rovnou dvě ocenění za 1. místo.
Porotcům zachutnal jeho sýr francouz-
ského typu Popelák a kozí mléčný kara-
mel Cajeta. „Pro nás je to ohromná věc.
Když jsem viděl, jaké známé firmy se
tam hlásí, zatímco my to vyrábíme na
koleně, nedělal jsem si velké naděje.
Ale fakt je, že třeba s Popelákem jsem
experimentoval zhruba sedm let, než
jsem byl spokojený s výsledkem. Jed-
nou jsem ochutnal ve Francii originál a
řekl jsem, tohle chci umět dělat, protože
na to máme surovinu,“ popisuje Bareš.
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DOKONČENÍ ZE STR. 3

Většina ostatních plováren v kraji chce
své brány otevřít už v sobotu 1. června.
Jejich správci však přiznávají, že při sou-
časných venkovních teplotách je pravdě-
podobnější pozdější termín. Například v
Prachaticích už teď tuší, že budou muset
počkat na vhodnější podmínky. „Přeci
jen jsme na Šumavě, takže teploty tu
jsou o něco nižší než jinde v kraji, což
musíme brát v potaz. Ale vždycky to plá-
nujeme tak, abychom mohli už na začát-
ku června otevřít venkovní plovárnu Hu-
lák. Stále však máme pořád kvůli rekon-
strukci uzavřený krytý bazén, takže Hu-
lák musí pokrýt celé léto,“ podotýká ře-
ditelka Sportovního zařízení Prachatice
Radovana Kutláková.

Na začátek června plánují zahájit pro-
voz koupališť například ve Strakonicích
nebo v Hluboké nad Vltavou nebo také
v Týně nad Vltavou. „Všechno směřuje-
me právě k prvnímu červnovému dni.
Od letošního jara nám lemuje bazén ně-
kolik nových laviček a pro maminky
jsme připravili přebalovací pult,“ jme-
nuje novinky správce vltavotýnského
bazénu Martin Adzima.

Zda se otevřených plováren milovní-
ci plavání a vodních radovánek dočkají
už v příštích dnech, napoví až počasí.
Podle předpovědi meteorologů by se
však mělo postupně nadále oteplovat.

Jan Bareš dělá sýry z kozího mlé-
ka. FOTO | P. LUNDÁK, MAFRA

Jan Bareš vyrábí na své farmě v Okrouhlé Radouni
sýr z mléka anglonubijských koz. Dočkal se za něj
ocenění v soutěži Chutná hezky. Jihočesky.

Plovárny na jihu
Čech kvůli počasí
zatím neotevírají

Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky). Platí na obruby označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými
akčními nabídkami nebo slevovými kupony. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací v prodejnách GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.ý p y p y j p p j p g p

STRAKONICE Nákupní park Strakonice

INZERCE

Sýr z Radouně nadchl
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DAVID PELTÁN

TÁBOR | „Toto je mimořádný kostel. Je
veliký a musím prozradit, že já sám dě-
lám kostelníka, proto se rád podívám.
Myslím, že se rekonstrukce zdařila, je to
pěkně udělané a já jsem rád, že se lidé o
památky starají. Pravdou je, že kostely
potřebují momentálně opravy plošně,
protože poslední se na nich dělaly před
sto až dvě stě lety,“ říká jednaosmdesáti-
letý Josef Paulů, který je kostelníkem v
Nové Vsi nad Popelkou na Semilsku a v
Táboře byl na zájezdě s kolegy.

Naplánoval si to dobře. Táborský sva-
tostánek se totiž po dvou a půl letech
otevřel domácím i turistům. Rekonstruk-
ce kostela, jehož kostelní věž je s 82 me-
try nejvyšší v jižních Čechách a který
zdobí jedny z největších varhan v Čes-
ku, trvala dvanáct let. Opravené jsou
podlahy, vzácný krov, střecha a obnove-
ny byly fasády na kostele i ve věži.

„Nakonec bezmála tři roky trvala re-
konstrukce interiéru. Došlo tak na nové
omítky, sanaci, výmalby a obnovu tří
gotických či renesančních cechovních
erbů, které jsou ze začátku 16. století,“
popisuje farář Michal Pulec.

Barvu po opravách změnily kamenné
prvky v kostele. Tečkovanou tmavě čer-
venou nahradila cihlová patina. „Před-
chozí barva nebyla příliš povedená,
nyní je to veselejší a věrohodnější. Po-
slední výmalby byly v kostele provede-
ny za faráře Žitného někdy v 70. a 80. le-
tech. Nebyly však tak rozsáhlé jako
nyní. Tehdy nebyly takové možnosti. V
té době to byl sám o sobě velký výkon a
počin,“ říká Pulec.

Kromě jiného byly Petrem Novot-
ným v interiérech opravené a vyčištěné
také skleněné vitráže. „Ty opravdu pro-
koukly, je to paráda. Zjistili jsme, že
dvě vitráže jsou tyrolské. Od českých se
liší svou jemností a bohatostí,“ přibližu-
je Pulec.

Opravy děkanského kostela stály 26
milionů korun. Jen interiéry z toho 3,5
milionu korun. Finančně rekonstrukci
pomohly peníze z evropských fondů,
ministerstva kultury, města Tábor i řím-
skokatolické farnosti. Opravám však

není konec. „Je potřeba vyčistit varha-
ny, udělat na nich údržbové práce a do-
dělávky. Také bychom rádi předělali
osvětlení, protože je zde ještě staré, ne-
šetrné výbojkové. Nemusíme ale spě-
chat a možná na to uděláme nějakou
sbírku.Také nás čekají opravy liturgic-
kého prostoru a vybavení. Jak se říká, je
zde stále práce jak na kostele,“ uzavírá s
úsměvem farář Michal Pulec.

Bydlení na věži

Stavba děkanského kostela Proměnění
Páně na hoře Tábor začala v osmdesá-
tých letech 15. století a podle zvyklostí
je jeho presbytář orientovaný na vý-
chod. Chrám byl v prvních létech poru-
šen několika požáry, největší škody
však utrpěl roku 1621 při obléhání císař-
skými vojsky pod vedením Dona Balta-
zara de Marradas.

Kostel je 48 metrů dlouhý a 26 metrů
široký a mísí se v něm několik architek-

tonických stylů - od gotického základu,
přes barokní a renesanční úpravy. Tvoří
ho tři lodě, osmnáctimetrové vnitřní
sloupy, vítězný oblouk se znaky města,
síťová klenba nad chrámovou lodí a
vzácná hvězdicovitá a sklípková klenba
v presbytáři. Vnitřní prostor osvětluje
deset vitrážových oken.

Na 82metrovou vyhlídkovou věž
vede 250 schodů a zajímavostí je, že
kvůli častým požárům vršek věže obý-
val takzvaný věžný, jehož úkolem bylo
mimo jiné noční troubení každých 15
minut. Funkce však byla později zruše-
na a poslední rodinou, která v bytě byd-
lela, byla rodina Hovorkova. Byt se vy-
užíval do roku 1956. Nyní je v něm vy-
hlídkové místo s prodejem suvenýrů.
Ve věži však stále sídlí tři zvony - Svatý
Václav z roku 1633 o váze asi 2,2 tuny,
Svatý Michal, ulitý původně roku 1672
a přelitý v roce 1725 váží necelou tunu
a umíráček František z konce 15. století
váží asi 45 kilogramů.

Michal Pulec má radost z opravy
táborského děkanského kostela.
Za 12 let se v němprostavělo 26mi-
lionů korun. Nové jsou exteriéry,
střecha i interiéry.

FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Po dvanácti letech oprav
je děkanský kostel
Proměnění Páně na hoře
Tábor v plné parádě. Na
začátku května skončila
rekonstrukce jeho
interiérů.

Roky oprav skončily. Kostel
vítal návštěvníky v novém
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Během své už desítky let dlouhé
hudební kariéry koncertoval Jaroslav
Svěcený snad ve všech koutech světa.
Třeba i na mýtické Sluneční pyramidě
v Mexiku. „Byl to neuvěřitelně duchov-
ní zážitek. Do reality mě znovu dostalo
až to, když jsem sešel dolů z pyramidy
a vrhli se na mě prodavači suvenýrů,“
líčí s humorem sobě vlastním. Do smí-
chu přitom Svěcenému v poslední době
příliš nebylo, dlouhé měsíce léčil urolo-
gické onemocnění, výrazně zhubl. Nyní
už se ale zase naplno věnuje hudbě, kon-
krétně přípravě 15. ročníku festivalu
Klášterecké hudební prameny. Kdysi
stál u jeho zrodu a v současnosti je jeho
uměleckým ředitelem.

Proč jste si k založení festivalu, je-
hož podstatou je vážná hudba, vy-
bral právě malé město na severozá-
padě Čech?
Vzniklo to tak, že ke mně na hodiny cho-
dila mladá houslistka, jejíž tatínek byl z
Klášterce. Právě on mi řekl, ať tam ně-
kdy přijedu, protože je to místo, které
by potřebovalo zkulturnit. Klášterec má
nádherný zámek a krásné okolí kolem
něj. Když jsem přijel, řekl jsem si, že to
chce vymyslet něco v létě, aby si lidé tu
tamější krásu mohli užít. Ukázalo se to
jako správná volba, protože na náš festi-

val už míří dokonce i vodáci. Připlují na
lodích, vyndají z pytlů obleky, převlék-
nou se, zajdou si na koncert vážné hud-
by a zase plují dál. Tahle akce má
opravdu skvělou atmosféru. Jedním
ze záměrů bylo také přivést do Kláš-
terce lidi z jiných lokalit České re-
publiky a sousedního Německa. Mu-
sím říct, že se to začíná dařit.

Festivalové koncertymají v Kláš-
terci jednu zvláštní skupinu narušite-
lů, a tou jsou zdejší vlaštovky.
Vy sám jste zvyklý hrát na hodně roz-
manitých místech. Musel jste někdy
odolávat během koncertu přírod-
ním silám?
V přírodě zažívá člověk různé věci.
Když například hraju v jeskyních –
často jezdívám do Moravského kra-
su, tak musím vzít takové hous-
le, aby se hned nerozklížily.
Také je důležité načasová-
ní, protože hrát v místě,
kde je povětšinou osm
a půl stupně, není úpl-
ně ideální. Občas se
ale přihodí hodně
zvláštní zážitky. Když
jsem hrál na Sluneční py-
ramidě v Mexiku, stalo
se mi něco, co se těžko po-
pisuje. O téhle pyramidě a
o energii, která je s ní spja-
tá, se toho napsalo už spous-
ty, ale teprve když jsem se
na ni dostal, zjistil jsem,
že je to pravda. To, co

jsem tam při hraní vnitřně prožíval,
jsem do té doby, a ani od té doby, neza-
žil. Prostupuje vámi určitá energie a vy
vlastně vůbec nechápete, co se děje.
Hrál jsem se zavřenýma očima a připa-
dal jsem si, jako bych se odhmotnil.

Takže to byl až duchovní zážitek.
Neuvěřitelně duchovní zážitek. Přitom ji-
nak nejsem žádný příznivec spiritualis-
mu a věcí, které si podle mě většinou na
spirituálno jen hrají. Tohle mě ale dosta-

lo. Do reality mě znovu dostalo
až to, když jsem sešel dolů

z pyramidy a vrhli se na
mě prodavači suvený-
rů. Vystřízlivěl jsem
poměrně rychle. Ji-
nak ale k vaší původ-
ní otázce – venku za-
žíváte při koncertech

ledacos. Včetně toho,
že jsem jednou hrál v již-

ních Čechách a najednou
se ozvalo „cak, cak“. Letěli
nade mnou ptáci, takže je
vám asi jasné, co mi přistá-
lo na smokingu. Na druhou

stranu se říká, že to nosí štěstí, takže to
nebyla žádná katastrofa.

Nyní už se dá říct, že máte zdárně za
sebou období, které nebylo příliš
šťastné po zdravotní stránce. Kvůli
urologickému onemocnění jste ab-
solvoval operaci a na tři měsíce
skončil v nemocnici. Jaký byl návrat
zpět na koncertní pódia? Měl jste
možnost v nemocnici cvičit?
Nejdřív jsem musel po operaci rehabili-
tovat, protože jsem měl atrofované sva-
ly. Ale ano, cvičit jsem začal už tam. Le-
žel jsem ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové, kde jsem se narodil a díky
tomu se mě tam v podstatě ujali. Byl
jsem rád, že jsem měl kolem sebe lidi,
se kterými jsem mohl komunikovat. Vy-
tvořili mi tam dokonce místo, kde jsem
mohl hrát. Byl jsem po lécích a po všem
možném, takže se mi zprvu hodně chvě-
ly ruce. Měl jsem z toho hodně nepříjem-
ný pocit. Před operací jsem navíc skoro
nehrál. Je to jako když necháte sportov-
ce měsíc bez tréninku a pak chcete, aby
zaběhl stovku za skvělý čas. Potřeboval
jsem čas, abych se rozehrál, a ono to na-

štěstí zafungovalo. Dokto-
ři mě dokonce cho-
dili kontrolovat,
jestli cvičím. Z ne-
mocničního ošet-
ření jsem byl
propuštěn os-
mého března a
jedenáctého
už jsem hrál
v Arménii.

5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený si před několika
měsíci prošel těžkou zkouškou. Po nároční operaci
trpěl takovými bolestmi, že uvažoval o sebevraždě.
Do života jej vrátila zase až jeho milovaná hudba.
Na housle cvičil už v nemocnici. „Zprvu se mi hodně
chvěly ruce. Potřeboval jsem čas, abych se rozehrál,
a ono to naštěstí zafungovalo,“ těší ho.

Jaroslav Svěcený
■ Narodil se 8. prosince 1960 v Hradci Králové.
■ Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění.
■ Je houslovým virtuosem a snaží se popularizovat vážnou hudbu
mezi lidmi všech generací a příznivců různých žánrů.
Spolu s muzikantem ze slavné rockové kapely Lucie se podílel
na multižánrovém úspěšném projektu Vivaldianno.

■ Doposud natočil 44 desek s díly světových a českých autorů,
za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek.

■ Pravidelně se účastní domácích i zahraničních hudebních
festivalů. Je držitelem řady ocenění, mimo jiné Zlaté plakety
prezidenta republiky (2010).

■ Je také soudním znalcem pro smyčcové nástroje.

Tři dny po propuštění ze špitálu
už jsem koncertoval v Arménii
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Nedoporučovali vám náhodou léka-
ři odpočinkový režim?
To je pravda. Já jsem si ale naordinoval
odpočinek tak, že jsem jednoduše bez
koncertů už nemohl být. Vyloženě jsem
se na ně těšil a je to pro mě spíš takový
doping. Mezitím si ale vážně musím do-
přát volno, což jsem nikdy neuměl. Byl
jsem workoholik.

Dnes už si tedy umíte dopřát odpoči-
nek?
Snažím se to dodržovat, a proto také vy-
řizuju méně věcí. Teď, když už jsem se
zase dostal do linie koncertování, je pro
mě obzvláště důležité hlídat si chvilky,

kdy mám dočerpávat energii. To zname-
ná hlavně spánek, ale také cvičení. Až se
budu cítit úplně dobře, začnu chodit do
fitka, kde trošičku to své tělo potrápím.

Na závěr mi povězte jednu tak tro-
chu zákulisní muzikantskou věc. Je
pravda, že vy houslisté nepatrně ši-

kanujete hráče na violu?
Kdepak, my si z nich děláme legraci!
To vzniklo na počátku dvacátého stole-
tí, kdy se říkalo: „On na ty housle moc
talent nemá, ale dáme ho aspoň na vio-
lu.“ (smích) Dříve nebyly takové poža-
davky, ovšem dneska musí violisté
umět špičkově hrát, jinak se neuplat-

ní. Pravda je, že jsem sběratelem vtipů
o violistech. Ale určitě je nešikanuju.
Já sám si totiž na violu občas rád zahra-
ju. Ty vtipy jsou nicméně neuvěřitelné
a někdy i dost morbidní. Mimochodem,
víte, proč jsou všechny vtipy o violis-
tech tak strašně stupidní? Proto, aby je
i houslisté pochopili.

www.creditas.cz | 800 888 009

Stavte se na naší
pobočce

Termínované
vklady s pevnou
úrokovou sazbou

Tábor, 9. května 1987/17
Provozní doba
Po, Út, Čt: 8.00–12.00, 12.30–16.00

St: 8.00–12.00, 12.30–17.00
Pá: 8.00–12.00, 12.30–15.00

Závažná operace i myšlenky na smrt
Začátek letošního roku nebyl pro houslistu Jaroslava Svěceného vůbec
šťastný. Kvůli závažnému urologickému onemocnění musel podstoupit
několikaměsíční léčení v nemocnici. „Histologie naštěstí nepotvrdila
zhoubný nádor. I tak mě však čekala závažná operace, ze které jsem měl
hrůzu. Ale nedalo se jinak,“ popisoval v jednom z rozhovorů. Přiznal také
dopad nemoci na psychiku. „Byl jsem odtržen od svého života i práce.
Proběhly i myšlenky na sebevraždu,“ přiznal.

U zrodu jedinečného Vivaldianna
Společně s klávesákem skupiny Lucie Michalem Dvořákem stál Jaroslav

Svěcený u zrodu veleúspěšného hudebního projektu Vivaldianno. Jeho
smyslem bylo popularizovat vážnou hudbu a dát jí novou tvář. „Svět klasiky
je velmi konzervativní, hlavně u nás. Byli jsme vychovaní v tom, že jiná než
vážná hudba není kvalitní. Venku je to naopak, tammě na festivalech spíš
tlačí k tomu, abych přicházel s novými projekty,“ řekl Svěcený v začátcích

projektu, který v dalších letech zaznamenal úspěchy i v zahraničí.

„ Před nemocí
jsem si nikdy

neuměl dopřát volno.
Byl jsem workoholik.
Teď, když už jsem se
zase dostal do linie
koncertování, je pro mě
obzvláště důležité hlídat
si chvilky, kdy mám
dočerpávat energii.

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | České řeky se začaly formovat
před stovkami tisíc let a většinu svého
života tekly krajinou jako bezejmenné.
Do dob, než se objevili lidé.
Zatímco jména českých měst, osad,

ale i kopců a hor jsou spíše mladší a „prů-
zračně čirá“, názvy řek sahají hluboko
do „temné“ historie. Bývají „zakalená
a neprůhledná“ jako voda Sázavy a patří
mezi vůbec nejstarší zeměpisná pojme-
nování na našem území. Řeky totiž slou-
žily jako hranice, zdroj potravy nebo do-
pravní cesty. Podle starých vodních
jmen se dají vystopovat i národy, které
toky na našem území pojmenovaly. Úpl-
ně nejstarší názvy tak nejspíš pocházejí

od tajemných Ilyrů, jejichž starověká
říše se rozkládala zejména na území bý-
valé Jugoslávie. Tam před 3500 lety těži-
li stříbro, živili se mořským i říčním ry-
bolovem, později obchodovali s Řeky.
Přes dnešní východ Česka pronikali na
budoucí území naší republiky a zanecha-
li po sobě nejstarší názvy českých řek.
Z illyrštiny pochází jméno Metuje,

odvozené od slova „střed“ – je to tedy
„střední řeka“, ta mezi Orlicí a Úpou –
řekou, která v illyrštině znamenala oby-
čejné „voda“. Další české a moravské
řeky nesou jména původně keltská, ger-

mánská, nejvíc ale slovanská.

Keltská rodina
Jádrem keltské říše bylo zpočátku území
od Francie přes Německo, Čechy až na
Slovensko. Z říčních jmen keltského pů-
vodu pochází nejznámější Jizera a Ohře.
Jizera znamená „prudká, silná či čers-
tvá“. Německy se řekne Iser a podobný
keltský základ má i bavorská řeka Isar,

skotská Éire, v Belgii pak Yser. Široké
evropské příbuzenstvo má i Ohře, která
vznikala v pozdějších čtvrtohorách.
Čtvrtá nejdelší česká řeka pramení v ně-
meckém Bavorsku, česky se jí také říká
Ohara či Oharka. Jméno pochází z kelt-
ského Agara či Oegre, což znamenalo
„rychle se ženoucí, bystrá řeka“, ale
také „lososí řeka“. Ohře totiž byla vždy
velice bohatá na množství ryb.

Germánské řeky

Kelty později vystřídaly na území dneš-
ního Česka germánské kmeny, z nichž
nejdůležitější byli Markomani. Právě ti
dali jména našim největším tokům – Vl-
tavě a Labi. První zmíněná pochází z
germánského Wilt-ahwa – tedy „dravá
voda“. Název se během staletí měnil na
Fuldaha, později na Voltava nebo Wli-
taua, což ve svých pracích tvrdil před
200 lety otec českého obrození a osvíce-
nec Josef Dobrovský, který zároveň od-
mítal tvrzení, že nejdelší česká řeka
nese své jméno od slova „hltavá“. Dru-
hou nejdelší českou řekou v republice je
Labe. Zároveň se jedná o jediný tuzem-
ský tok, který nemá ženské jméno. Ještě
před několika staletími se řeka jmenova-
la Laba, střední rod získala až v 17. sto-
letí. Labe znali už antičtí spisovatelé,
dnešní název pochází od Germánů, kte-
ří ho pojmenovali Albi, tedy „bílá
řeka“, tok bílý, světlý, čistý s přenese-
ným výrazem proudící či plynoucí.

Desítky slovanských jmen

Nejvíc vodních jmen pochází ovšem od
Slovanů. Z prvních dob osídlení, kdy se
mluvilo praslovansky, pocházejí řeky s

příponou -ina (Cidlina, Mrlina), nebo s
příponou -ava (Sázava, Vlkava). Sáza-
va je spojena se slovem „sázet, usazo-
vat se", je to řeka sázavá, tedy usazující
se, přinášející mnoho nánosu.
Slované pojmenovávali toky na dneš-

ním českém území podle tří vzorců. Od
povahy vody, dále okolí řeky, tedy po-
vodí a konečně podle osad. Do první ka-
tegorie patří řada rozličných Bystrých a
Bystřic, prudkých a nebezpečných
toků. Podle šumu vody vznikl třeba po-
tok Sopotnice, staré slovo „sopot“ zna-
mená šumící vodu. Lítá a divoká je řeka
Litava, Lukavice zase vznikla z přídav-
ného jména „lukavý“, tedy ve starém ja-
zyku zlý a zákeřný. Méně se vyskytují
klidné toky, jako řeky Tichá či Smutná
neboMrlina, tedy řeka „mrlá, mrtvá, po-
malá“. Cidlina by měla být „čistá řeka“,
její jméno se spojuje se slovesem „cedi-
ti“, které původně znamenalo „čistiti“.
Z druhé kategorie, tedy podle povodí,

může pocházet název řeky Blatnice. Z
luhů přichází řeka Lužnice, z luk Louč-
ná. Staří lovci pojmenovávali toky po-
dle zvířat, tak vznikl třeba potok Kuní,
Srní nebo Zubřina. Ploučnice dříve bý-
vala „plžčnice“ tedy potok, u kterého
bylo mnoho plžů.
A Nežárka u Jindřichova Hradce? Ta

se dříve nazývala Včelnice podle kníže-
cích včelních zahrad, které stály podél
celé řeky až k soutoku s Lužnicí. Pozdě-
ji byla přejmenována na Nežárku, ně-
mecky Naser. Dostala jméno podle blíz-
ké jindřichohradecké vesnice, i proto,
že se název německy lépe vyslovoval.
Zařadila se tak do třetí „nejmladší“ sku-
piny vodních jmen podle osad či měst.

Názvy řek z „temnoty“

Ohře mezi Královským Poříčím a Loktem teče hlubokým lesnatým údolím
bez známek civilizace. FOTO | iDNES.CZ

Nejstarší pojmenování
toků na území budoucího
Česka a Moravy přinesl
tajemný národ Ilyrů.

INZERCE
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USA | Jako postavičku Notche vložil
sám sebe do Minecraftu, jedné z nej-
úspěšnějších počítačových her všech
dob. Jenže její letošní 10. výročí si švéd-
ský programátor Markus Persson, autor
původního konceptu, ani trochu neužil.
A nejenom proto, že Minecraft i se svou
firmou Mojang před pěti lety prodal
americké korporaci Microsoft za dvě a
půl miliardy dolarů v hotovosti. Hra už
mu nepatří, navíc „štve“ současné vyda-
vatele provokativními výroky na sociál-
ních sítích. „Notch je tlustý loser (ztros-
kotanec, pozn. red.),“ píše Persson do

komentářů. Podobně vyhořelý se zdá
být i on sám, má prý tvůrčí blok. Z vydě-
laného pohádkového jmění si proto poří-
dil luxusní vilu v Beverly Hills.

V aukci za ni dal 1,4 miliardy korun,
když se o dům přetahoval se zpěvačkou
Beyonce a rapperem Jay Z. Za noc umí

v klubech Las Vegas „roztočit“ i 180 ti-
síc dolarů a ve své profesi na další pře-
vratný nápad čeká. „Zničehonic, jsem
díky tomu, jak funguje moderní společ-
nost, vydělal hromadu peněz,“ diví se

Persson. „I když jich utratím šílené
množství, stále mi toho ještě šíleně zbu-
de,“ dodává. Přitom pochází ze vcelku
chudých poměrů.

„Notch“ Persson se narodil 1. červ-
na 1979 ve švédském městě Edsbyn.
Otec byl alkoholik a později propadl i
drogám. Když bylo Markusovi sedm

let, otec domů přinesl počítač Commo-
dore 128 a chlapec si zařízení zamilo-
val. Do jeho virtuálního světa mohl utí-
kat před běžným životem. V osmi le-
tech tak naprogramoval svou první apli-

kaci. Když bylo hochovi dvanáct, rodi-
če se rozvedli a malý „Notch“ se uza-
vřel do sebe. Po přestěhování do Stock-
holmu si neuměl najít nové přátele a s
počítačem proto trávil ještě více času.
Někdy předstíral bolesti břicha, aby se
vyhnul škole a mohl u počítače zůstat.

Markus Persson nevychodil střední
školu, matka ho však přiměla k absolvo-
vání on-line kurzu pro programátory. A
mladík po jeho dokončení začal vytvá-
řet jednu hru za druhou. Šílenství ale
spustil až Minecraftem. „Nechce někdo
koupit můj podíl v Mojangu, abych se v
životě mohl posunout dál?“ zeptal se
před časem na Twitteru „unavený“ pro-
gramátor Persson. Do třiceti vteřin měl
pohádkovou nabídku. (oz, abc, kor)

„ I když utratím šílené množství peněz,
stále mi toho ještě šíleně zbude.

Vlevo Markus Persson, vpravo Notch v Minecraftu. FOTO | ARCHIV MAFRA

Minecraft. Kostičky
coby světový fenomén
vynesly svému stvořiteli
Markusi Perssonovi
pohádkové jmění. On
sám slaví čtyřicátiny
přímo na den dětí,
„svou“ počítačovou hru
uvedl před deseti lety.

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

Vzorový příklad:
Poštovní půjčka ve výši 100 000 Kč se splatností 5 let:
RPSN 10,4%, pevná úroková sazba 9,9% p. a., měsíční
splátka 2 120 Kč, celkem k úhradě 127 200 Kč.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Poskytovatelem úvěru je ČSOB.

Poštovní půjčky
Jsou teď ještě výhodnější!

Jako odměnu za sjednání navíc získáte
skládací nákupní košík.
Více nawww.postovnisporitelna.cz/postovni-pujcka.
Akce platí do 31. května 2019.

Sazby se jim totiž snížily a začínají na 4,9 % p.a.

Ať vám
neutečou!
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR |Módním trendůmkromě šatníku pod-
léhá i náš talíř. Tak třeba avokádo, quinoa
nebo goji.Kdo chce být takzvaně „in“ a zá-
roveň jíst zdravě, nedá na tyto cizokrajné
potraviny, kterým se v nadsázce přisuzují
až magické účinky, dopustit. Jejich velká
a přesto stále rostoucí popularita v západ-
ním světěmá ale i svou odvrácenou stranu.

Začněme prvně zmiňovaným avoká-
dem. Zatímco v českých kavárnách a bis-
trech jsou tyto zelené plody vyhledávanou
položkou v menu, v řadě britských a ir-
ských restaurací začali už před časemavo-
kádo ze své nabídky vyřazovat s tím, že
z ovoce se staly jakési krvavé diamanty
Mexika.
Vysvětlení je vcelku prosté.
Kvůli zeleným plodům, které se řadí

mezi superpotraviny, dochází k mohutné-
mu a často nelegálnímu odlesňování.
Na pěstování avokád ve velkém vydělávají
také drogové kartely, jež ovládají plantáže.
I ty si totiž dokážou spočítat, že na ovoci,
po kterém skokově roste světová poptávka,
se dá solidně obohatit. Jen do Česka se ho
v roce ho 2017 dovezlo téměř 4000 tun.
Plantáže navíc leckdy vznikají velmi

důmyslně. Pěstitelé vykácejí prostor pou-
ze částečně a rostliny avokádovníku vysa-
zují pod původní stromy, aby nebyla
nová plantáž zřetelná při leteckých kon-
trolách.Další problémpředstavuje zavla-
žování. Podle loňské zprávy britského lis-
tu TheGuardian je na vypěstování jedno-
ho kilogramu avokáda zapotřebí asi
2000 litrů vody. To je pro před-
stavu čtyřikrát více, než je

potřeba na vypěstování stejnéhomnožství
pomerančů, a desetinásobek množství
vody, kterou potřebují rajčata. Tato řeč
čísel dělá vrásky především obyvatelům
v některých částech Chile, kde avokádové
plantáže zabírají obrovské plochy.Dochá-

zí zde k nelegálnímu zavlažování z řek,
kde pak není dostatek vody promístní.

Zájem roste, kvalita klesá

Další módní potravinou, o kterou se stále
více opírá jídelníček lidí toužících po zdra-
vém životním stylu, je takzvaný „poklad
Inků“ jménem quinoa. A nutno říct, že
zájem o ni je opodstatněný.
Obsahuje totiž všech osm esenciál-

ních aminokyselin, které jsou pro lid-
ský organismus klíčové. Z nutričního
hlediska jde o mimořádně atraktivní
plodinu. Jenže… S velkým zájmem
stoupápřirozeně také poptávka a násled-
ně stoupá produkce. V roce 2017 se
z Peru vyvezlo čtyřikrát více quinoy než
o pět let dříve. A zatímco zájem o ni

neklesá, tak kvalita pro-
dukce této plodiny sena-
opak snižuje.

5plus2
■ TÉMA

FOTO | SHUTTERSTOCK

„ Na avokádu
vydělávají

také drogové kartely.

Jíst avokádo je „trendy“.
A quinoa? To je přeci
poklad Inků! Naše talíře
se změnily v přehlídku
módních surovin. A ne
levných. Přitom mnohdy
tím ve skutečnosti spíš
škodíme přírodě a svému
zdraví zase tolik nedáme.

Veřejná nabídka investice pro občany:

Dluhopisy e-Finance
• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou naleznete na www.e-finance.eu.

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2

• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, fitness a bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo telefonicky na tel.: 515 555 555

Cena již od 1 112 Kč/noc pro dvě osoby, při objednání ubytování na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4

e-Finance, a.s. | 18 let zkušeností s investicemi do nemovitostí | www.e-finance.eu

Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ E-FINANCE VÁM NABÍZÍME:

Bratislavská 52, Brno
Tel. 515 555 500
www.efihotel.cz

Móda na talíři. Češi utrácejí za

INZERCE
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Ačkoli jsou jejím domovem andské ná-
horní plošiny, běžně se dnes pěstuje v In-
dii, Číně i v USA. Odborníci ale upozorňu-
jí, že podmínky pěstování úzce souvisí
s nutričními kvalitami. Otázkou pak je,
zda pytlík quinoy z Číny představuje sku-
tečně ještě onen poklad Inků. „Mimo své
původní prostředí mohou zrnka ztratit část
svých nutričních vlastností,“ upozorňuje
například Ritva Repová ze zemědělské uni-
verzity La Molina v peruánské Limě.

Goja plné pesticidů

Stále větší popularitu si získává také čín-
ské ovoce goji neboli kustovnice čínská.
Malé červené plody jsou doslova napěcho-
vané antioxidanty, vitamíny, ale také váp-
níkem a železem. Číňanům se proto nelze
divit, že je považují za nejzdravější ovoce
světa. I v případě této potraviny se ale již
projevily negativní důsledky nadproduk-
ce v důsledku vysoké poptávky západního
světa. Před dvěma lety potravinářská in-
spekce zakázala prodej sedmi tun tohoto
sušeného ovoce z Číny, které bylo konta-
minované zakázanými pesticidy. Kromě
Česka se závadné plody dostaly také do
Rakouska a Maďarska.

Fixace na několik vybraných druhů exo-
tických potravin v touze po zdravém život-
ním stylu přitom může být podle nutriční te-
rapeutky Věry Boháčové spíše kontrapro-
duktivní. „Nejrůznější trendy módních i vý-
živových směrů přicházejí pokaždé v urči-
tých vlnách a často padají na úrodnou půdu
na úkor bazálních a někdo by možná řekl
nudných doporučení typu – jezte pestrou
stravu ze základních surovin, vybírejte ty
lokální, které mají zrovna svou sezónu a po-
dobně,“ říká. Připouští však, že potraviny,
které u nás nejsou úplně obvyklé, mohou
náš jídelníček příjemně oživit a zpestřit.
„Založit na nich ale stravování a naše lokál-
ní suroviny tím odsouvat na druhou kolej
bych vnímala spíše negativně,“ dodává.

Do jisté míry se ono odsouvání již dávno
děje. „Spousta lidí bere primárně jako zdroj
vitamínu C citrusové plody, které mají tu
výhodu, že jsou k dostání i v zimě, ale třeba
na kysané zelí a klasickou kořenovou zeleni-
nu se zapomíná,“ podotýká. „Stále více lidí
už má vytříbenější chutě a tyto potraviny
jim připadají jaksi fádní. Přitom i z nich se
dá uvařit skvělé moderní jídlo, a co je důle-
žité – jejich nutriční benefity mohou být vý-
znamné,“ dodává Boháčová.

Vitamíny i za pár kaček
Dávat přednost ovoci a zelenině,

kterémají aktuálně sezonu
dozrávání, se vyplatí
nejen finančně.
Obsahují totiž nejvíce
vitamínů. Aktuálně
například stále trvá
období chřestu.
„Byť se to tak nezdá,
Česká republika je
v pěstování chřestu

vyhlášená. Zanedlouho
zdemáme sezonu jahod,

na ni bude navazovat sezona
třešní a nejrůznějších bobulí, jako

jsou borůvky rybíz a podobně. Na podzim
přijdou na řadu například jablka, kořenová
zelenina, dýně… Když se tohle vše bude
respektovat a brát na vědomí, člověk
nemusí sahat tak hluboko do peněženky.
Hlavní ale je, že nutriční přednosti těchto
surovin jsou nesporné,“ zdůrazňuje nutriční
specialistka Věra Boháčová. „Je to dáno
mimo jiné i tím, že netrpí například
dlouhým transportem přes půlku světa,“
vysvětluje.
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... mezi vinohrady

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

START 14. června 2019 v 18:09 hod | Husova ulice, Hustopeče

www.agrotecrally.cz

Mistrovství FIA zóny střední Evropy | AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally
Mistrovství SR v rally | Mistrovství SR v rally historických automobilů

Mistrovství ČR juniorů | Dámský pohár ČR | Peugeot Trophy 2019
XTG ADAM Cup 2019

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Češi neváhají
utrácet za quinou
z Číny, přitom za-
pomínají třeba na
velmi zdravé zelí.

INZERCE

superpotraviny, mnohdy zbytečně
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JOSEF HORA

ČR | Unikátní tradice jízdy králů patří
k nejzajímavějším obyčejům naší země,
však je také zapsána do světového sezna-
mu nehmotného dědictví lidstva UNES-
CO. Ne každý dnes přitom ví, že naši před-
ci jízdu králů občas brali až příliš vážně.
Tak vážně, že kvůli tomu umírali lidé.

O té události se v historických prame-
nech píše jako o Bitvě čtyř králů a jde
o největší násilný střet, který je s tradicí
jízdy králů spojený. Došlo k němu před
200 lety, 31. května 1819, na Hané, kde
se strhla bitka mezi obyvateli čtyř vesnic.
Zemřelo při ní 13 lidí.

Ono svatodušní pondělí 31. května
1819, kdy vyjely v českých a moravských
vsích jízdy králů, bylo krásné dopoledne.
Průvod vystrojily i čtyři obce na Hané –
Lověšice a Šířava (obě dnes součást Přero-
va), Horní Moštěnice a Bochoř. Každá
měla svého krásného krále – byl jím chla-
pec kolem třinácti let, který musel být zá-
roveň panic. Vybrat krále byla pro rodinu
ohromná čest. Nádherně oblečený jel
v čele procesí s bílou růží v ústech, krásně

vyzdobený byl i králův kůň, vedený otcem
nebo jiným dospělým. Krále doprovází a
chrání družina, asi dvacet hochů na prahu
dospělosti, zvaní legrúti. Ti už tak nevinní
nejsou, naopak. Dva s tasenými šavlemi je-
dou po králově boku a skupina, podobná
vojenské kavalerii vtipně pokřikuje na při-
hlížející, žádajíc o finanční dary.

Podle obyčeje král nesměl být sousední
vsí zajat, za takovou ostudu se pak platilo
poměrně velké výkupné, snad i za cenu
dobrého koně. Mladí hoši z průvodů se
často vyzývali k soubojům nebo měře-
ní sil, aby prokázali zdatnost.

Jenže na lověšických pastvinách
se sešlo až moc horkých hlav.

Nikdo nechtěl
ustoupit
V jednu chvíli se proti sobě po-
stavily Moštěnice a Lověšice
na jedné straně, Šírava a Bo-
choř na druhé. Čtyřicet mla-
dých bojovníků proti čtyři-
ceti. Obě strany se
vyzvaly k vy-
dání králů
a opuštění pas-
tvin. Nikdo sa-
mozřejmě ne-
chtěl ustoupit

a v mžiku se strhla bitka. Bílé rukávce bar-
vily do ruda seky ostrými šavlemi, bodaly
nože, hlavy rozbíjely těžké hole i kameny.
Dokonce padly i výstřely z ceremoniál-
ních, ale ostře nabitých pušek. Výsledkem
bylo osm mrtvých na místě a další dvacít-
ka těžce zraněných. Průvody se rozutekly
do svých vesnic, během příštích pěti dnů
zemřelo na zranění dalších pět mladíků.

Pranice a zápolení bě-
hem jízdy králů byly

časté v mnoha
vsích, docháze-

lo i ke zraněním, tolik mrtvých ale nešlo
přehlédnout. Vrchnost tehdy zakázala no-
šení šavlí při slavnosti, o několik let pozdě-
ji padl zákaz zbraní vůbec. Obyčej během
času pomalu ustupoval, v současnosti je
ale opět vyhledávanou akcí.

Kvůli májce volali policii

Ovšem nejen jízda králů, ale i další české
tradice nejsou pro slabší povahy a občas
končí zásahem policie.

A to i v dnešní době.
Není to tak dávno, co krajané kdesi na

předměstí Chicaga slavili Velikonoce. Za-
tímco dopadaly mírné štípance na rozkoš-
né pozadí jisté půvabné Češky, američtí
sousedé – českých obyčejů neznalí – vola-
li ve strachu policii, načež byla veselice
utnuta ozbrojenými strážci zákona.

Nebo takové májky. Která ves vysokou
jarní ozdobu neuhlídá a někdo ji pokácí,
uřízne si obrovskou ostudu. Příkladem
mohu být Plánice na Klatovsku a Čimelice

na Písecku, kde pro podřezané májky po-
dali místní lidé před několika dny

trestní oznámení. Ve druhé jmeno-
vané obci byla májka v noci naříz-
nuta do poloviny a musela se poká-
cet, čímž prý obci vznikla škoda
20 tisíc korun. „Možná by naši otco-
vé a dědové věc rozhodli takto: Ne-
uhlídals! Tak se o vše postarej a čet-

níka nevolej!“ komentoval pří-
pad začátkem května mluvčí

jihočeských policistů Jiří
Matzner.

ZÁBLESK
HISTORIE

FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

Jedinečná tradice jízdy
králů se před 200 lety
strhla v reálnou bitvu, při
níž se i střílelo. Incident
si vyžádal 13 mrtvých.
Vrchnost poté zakázala
na akci nosit zbraně.

Krvavá jízda králů.
Při bitce zemřelo 13 lidí

KOUPÍM PAROŽÍ,
TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com
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ČR | Rodina Novákových bydlí v malé vsi
na Vysočině. Dříve sem jezdili s dětmi na
chalupu, na důchod se na milovaný venkov
přestěhovali natrvalo. Byť jsou připojeni na
obecní vodovod, už mnoho let využívají
dešťovou vodu k zalévání zahrady. Sudy
pod okapem má v obci snad každý. Letos
v létě se rozhodli využít moderní technolo-
gie a nechat si na zahradě zakopat do země
obří plastovou nádrž, do které budou dešťo-
vou vodu jímat a používat na zálivku.

Firma, u které si práci objednali, jim ale
poradila, že pokud zvolí větší nádrž, bu-
dou moci vodu z mraků používat i na spla-
chování WC a dokonce i na praní prádla.
Konečná cena takového systému se vy-

šplhá až k 70 tisícům korun a zahrnuje tře-
ba podzemní plastovou nádrž, čerpadlo,
rozvody či výkopové práce nebo zpracová-
ní projektu. Drahé? Ano, ovšem pozor! Po-
lovinu nákladů může zaplatit stát. Ten od
loňského října uvolnil na dotace na budo-
vání nádrží a čerpadel na dešťovou vodu
pro domácnosti desítky milionů korun.

Program se jmenuje Dešťovka. „Je ur-
čen pro vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů, a to jak fyzické, tak
i právnické osoby, pro ty, kteří chtějí při-
spět k udržitelnému hospodaření s vo-
dou,“ píše se na webu dotacedestovka.cz,
kde každý najde veškeré informace.

Další peníze nabízí město

Novákovi si nejprve nechali od specializo-
vané firmy udělat odborný posudek, co
a jak mají do žádosti uvést, aby dosáhli na
maximální výši dotace. Často to funguje
tak, že firma, která na zahradě celý projekt
vybuduje, poradí i s odborným posudkem
a podáním žádosti o dotaci, jež ovšem stát
proplatí až po ukončení celého projektu.

Obecně platí, že je možné žádat o dotaci
na tři rozdílné systémy pro udržení vody:
jeden pouze na zálivku zahrady, další na
zálivku zahrady i WC, třetí pak ještě na
přečištění takzvané „šedé vody“, tedy tako-
vé, která teče například ze sprchy. Tu zaří-
zení vyčistí a vrátí na splachování WC.

Některá města a obce jdou s podporou
využití dešťové vody ještě dál. Třeba
Brno. Zde lze ke státní dotaci získat ještě
dotaci městskou. „Úspěšné žadatele bude-
me dotovat částkou dosahující 50 % pří-
spěvku již poskytnutého Státním fondem
životního prostředí,“ říká Vít Beran, před-
seda komise životního prostředí. Žádosti
o tyto dotace budou moci obyvatelé Brna
podávat elektronicky od 1. června 2019.

Základním motivem pro vznik dotací na
dešťovou vodu jsou stále větší problémy se
suchem. „Budování vodárenské soustavy
je velice nákladné, navíc polovina obyva-
tel Česka má jako zdroj pitné vody právě
vodu podzemní. Podpora by se proto měla
směřovat spíše na oblast hospodaření se
srážkovou vodou a její udržení v krajině,“
řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR. (jos)

DEŠŤOVKA

Systémy na zadržování
dešťové vody sice nejsou
levné, ale z velké části je
může zaplatit dotace.
Vodu pak použijete na
zahradě i v domácnosti.

Dotace pro rodinné domy
Účel: Akumulace srážkové vody
pro zálivku zahrady nebo Akumulace
srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady
Orientační cena projektu: 50 až 100 tisíc,
zhruba polovinu zaplatí státní dotace,
další čtvrtinu některá města.
Účel: Využití přečištěné odpadní vody
s možným využitím srážkové vody
Orientační cena projektu: kolem 230 tisíc,
maximální výše dotace činí 105 tisíc.
Více na webu www.dotacedestovka.cz
nebo na tel. čísle zdarma 800 260 500.

FOTO | SHUTTERSTOCK

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dotace pro majitele či stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů na využití
dešťové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Dostupná v celém Česku.

Dotace na využití
odpadní vody
na splachování WC

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na splachování WC
a zalévání zahrady

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na zalévání zahrady

dotacedestovka.cz 800 260 500

Jste připraveni na sucho?
Chyťte si Dešťovku právě teď!
Dotace až 105 tisíc korun

Se suchem bojujte s dešťovkou

INZERCE



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

T ermínem „kytaroví mágové“ jsou
ve světě označovány osobnosti vy-
bavené fantastickou zručností

a schopné kreativně pracovat se všemi
zvukovými technologiemi, které dnešek
pro elektrickou kytaru přináší. Osobnos-
ti, které zároveň dovedou psát hudbu, jež
dokáže oslovit současného posluchače.
Česko se může pochlubit třemi geniální-
mi muzikanty, kteří si takové označení
zaslouží. Jsou to Radim Hladík, Michal
Pavlíček a Ota Petřina. Poslednímu
z nich by 4. června bylo sedmdesát.
Ota Petřina (1949-2015) byl rockový

kytarista, ale své uplatnění našel přede-
vším v popu. A to i přesto, že měl se svý-
mi extrémně dlouhými vlasy v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech často potíže.
Stranické kulturní pracovníky jeho

vzhled silně iritoval. Ve studiu se to dalo
snést, ale na pódiu a hlavně v televizi
jeho vzhled procházel jen ztěžka, pokud
vůbec. Ale i tak po něm zůstala dlouhá
řada kompozic a geniálních kytarových
sól, které z něj dělají ikonickou osobnost
pro všechny ctitele klasického rocku.
Poprvé se o Petřinovi začalo v superla-

tivech mluvit na konci šedesátých let,
kdy s Helenou Vondráčkovou, Martou
Kubišovou a Václavem Neckářem půso-
bil ve skupině Golden Kids. Pro Martu
Kubišovou napsal svůj první hit. Píseň
Tak dej se k nám a projdem svět se objevi-
la na jejím slavném albu Songy a balady.
Když bylo seskupení Golden Kids

zlikvidováno, soustředil se zprvu na prá-
ci s Václavem Neckářem. Na začátku
70. let pro něj vytvořil několik vynikají-
cích skladeb, většinou inspirovaných
britským písničkářem Donovanem. Po-
sluchače fascinovaly především jeho
rozsáhlé balady, vyšperkované Petřino-
vými dokonalými sóly – písně Nautilus
a Royal měly sedm minut a dostihová
balada Perla dokonce přes deset, a při-
tom ani chvilku nenudily.

To bylo v době, kdy byl Petřina něja-
ký čas kapelníkem Neckářovy skupiny
Bacily. I když později pracoval i s jiný-
mi zpěváky, k Neckářovi se pravidelně
vracel. Vrcholem jejich spolupráce bylo
dvojalbum Planetarium (1978) a třídílný
cyklus Příběhy, písně a balady, natoče-
ný v roce 1982. Obě tato díla jsou spolu

s tehdejší olympickou trilogií kolem
Prázdnin na Zemi tím nejlepším, co
v tehdejším českém pop-rocku vzniklo.
Petřina pomohl i dalším zpěvákům.

Z Petry Janů udělal díky jejím prvním
třem albům Motorest, Exploduj!
a Já&My ve své době nejříznější českou
zpěvačku. A když Luboš Pospíšil ode-
šel z C&K Vokálu, pomohl i jemu na-
startovat sólovou dráhu s dalším vynika-
jícím albem Tenhle vítr jsem měl rád…
Kvůli práci pro jiné neměl příliš času

na vlastní projekty. Vyšly mu všeho všu-
dy dvě kultovní sólové desky – Super-
robot (1978) a Pečeť (1983). Soustředil
na nich skladby, u nichž si nedovedl
představit nikoho, kdo by je zpíval.
Petřinova aranžmá a sóla se dala snad-

no rozeznat. Byla v nich elegance, kulti-
vovanost a přesnost – nikdy neobsaho-
vala ani tón navíc. Často si sám psal
i texty, ale všichni ctili jeho schopnost
proniknout až na kost komplikovaným
veršům Ladislava Kantora, Pavla Vrby
nebo Pavla Šruta a dát jim duši. Jeho
dílo se zapsalo zlatým písmem do histo-
rie české hudby konce 20. století.

Skladatel a kytarista Ota Petřina.

Geniální muzikant Ota
Petřina by na začátku
června slavil 70 let.

www.ekonomicke-stavby.cz

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 41 4+KK

8165 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

INZERCE
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ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Ústec-
kém kraji. V pondělí se k plotně postaví
nesmělý údržbář Jirka z Kadaně. Vaří
trochu metodou pokus- omyl. Třeba bá-
bovku chystá z mletého masa. Jirka má
opravdu revoluční nápady.

Úterní večer si vezme na starost ma-
minka na mateřské Jitka. Prostřeno! už
jednou zkoušela. Ale tehdy dostala jen
12 bodů a dala si cíl tohle číslo překo-
nat. Vsadí na něco jako český boršč. Co
hosté řeknou na to, že Jitka skládá v po-
řadu něco jako reparát?

Středu obstará telefonní operátorka
Renata z Mostu. Není to její první zkuše-
nost před televizní kamerou – objevila
se právě v seriálu Most!. Její servírova-
ný divočák je „domácí“, tatínkem střele-
ný. Budou se ho hosté bát?

Ve čtvrtek soupeře pohostí expeditor
a technolog David. Bydlí také v Mostě.
Při vaření pořád nadává. Jazyk má hod-
ně rozdivočený. Jaký je ale kuchař?

V pátek uvaří Milena na mateřské.
Dříve hodně psala básně, teď už jen ob-
čas nějakou složí manželovi. Soupeři
přijdou o něco dřív. A to hostitelce nebu-
de příjemné. Jak skončí soutěžní týden?
Sledujte Prostřeno! na televizi Prima
každý všední den od 17.50 hodin. A ješ-
tě zkuste vybrané recepty.

Hlavní chod: Jehněčí kolínko se šťou-
chanými bramborami s česnekem

Ingredience: kořenová zelenina (mr-
kev, celer, petržel), rajský protlak, čer-
vené víno, divoké koření, jehněčí kolín-
ko, brambory, česnek, máslo, petrželka,
cibule, hladká mouka, cukr, sůl, pepř.
Postup: Kořenovou zeleninu očistíme,
nakrájíme, orestujeme na másle nebo na

oleji, přidáme rajský protlak, divoké ko-
ření, zalijeme červeným vínem, přidá-
me kolínko a vaříme do měkka. Ochutí-
me solí, pepřem a cukrem. Nakonec za-
hustíme jíškou. Brambory uvaříme v
osolené vodě. Poté je rozšťoucháme, při-
dáme česnek a máslo.

Dezert: Maso-
vá bábovka
Ingredience:
1 kg mletého
masa (mix
vepřového a
h o v ě z í h o ) ,

1 až 2 cibule, 2 vejce, česnek, sádlo,
strouhanka, hořčice, chleba, sůl, pepř.
Postup: Do mletého masa přidáme pro-
lisovaný česnek, vejce, nadrobno pokrá-
jenou cibuli, vše společně promixuje-
me. Formu na bábovku vymažeme sád-
lem a vysypeme strouhankou, vložíme
masovou směs a dáme do trouby vyhřá-
té na 150 °C, pečeme jednu hodinu,
poté teplotu postupně zvyšujeme na
200 °C. Po hodině a půl vyklopíme bá-
bovku z formy, dáme ji na plech a vrátí-
me na 10 minut do trouby, aby se vytvo-
řila kůrka. Hotovou masovou bábovku
podáváme s hořčicí a chlebem. (kot)

Pořad Prostřeno! zamíří
do Ústeckého kraje. Vaří
se originální jídla.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/PUS7XQ

Národní
bezpečnostní

úřad Více nawww.jobdnes.cz/detail/VNT8VR

AURES
Holdings a.s.

IT - prodej a služby

Více nawww.jobdnes.cz

Státní, veřejná správa

Více nawww.jobdnes.cz

Pracovníka/Pracovnici úklidu hledá
NBÚ. Požadavky: pečlivost, přesnost,
ochota podrobit se bezpečnostní prověrce.
Náplň práce: úklid prostor úřadu, více
informací: www.nbu.cz, životopisy:
personalistika@nbu.cz.

PRACOVNÍK PÉČE O VOZY - OLOMOUC
(AŽ 25.000 KČ) Baví vás práce s auty?
Připojte se do našeho týmu. Mytí a čištění
vozů, příprava před prodejem, kurýrní
služby Mzda: 22 000 - 25 000 Kč / měsíc
HPP se smlouvou na dobu neurčitou
Krátký/Dlouhý týden Více na:
https://kariera.aaaauto.cz/volne-pozice

Obchodník/konzultant (IT infrastruktura) - 6840

Sales Representative (i pro juniory) - 6918

Produktový manažer IT – Embedded Boards

IT analytik

17 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 45 000 Kč / měsíc

Odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním, Sekce ÚP v Ústí…

Technik - Odbor majetku

Referent/referentka oddělení přestupkového…

Vedoucí oddělení správy komunálních služeb…

ů

Zleva Jiří, Milada, David, Renata a Jitka v Prostřeno!. FOTO | FTV PRIMA

Dycky Most! Platí to i u plotny

Angelini Pharma Česká republika s. r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

ACUTIL. Doplněk stravy. S: Rybí olej 500 mg (kyselina dokosahexaenová 250 mg, kyselina eikosapentaenová 40 mg), extrakt z Ginkgo biloba 60 mg, fosfatidylserin 15 mg, vitamín E 5 mg, kyselina listová 250 μg, vitamín B12 5 μg. I: Doplněk stravy pro podporu paměti
a koncentrace.KI: Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku. Acutil obsahuje alergeny ze sóji a ryb. ZU: Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání těhotným nebo kojícím ženám, pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia, diabetikům či před
plánovanou operací. Není určen k podávání dětem.D: 1–2 kapsle denně s jídlem nebo nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu prvních 12 týdnů. Vhodné je dlouhodobé užívání.B: 30, 60 kapslí. V: Efamol Ltd., Velká Británie. Doplněk stravy.

Zapomeňte na zapomínání!

www.acutil.czAcutil.cz

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu

paměti a koncentraceVitamín E

Omega-3 mastné kyseliny

Ginkgo biloba

Vitamín B12 a kyselina listová

Fosfatidylserin

Doplněk stravy AcutilDoplněk stravy Acutil
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SLEDUJ
ŽIVĚ

ROLAND
GARROS
VSAĎ SI A BAV SE

1 000 Kč PRONOVÉ

HRÁČE

www.ifortuna.cz
Kurzy jsou platné ke dni 24. 5. 2019Ministerstvo financí varuje:

Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+

Halep S. 5

Bertens K. 8

Williams S. 8,8

Kvitová P. 10

JAKO TO VIDÍ BOOKMAKEŘI
ROLAND GARROS CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ Ž

STÁHNI SI NAŠI APLIKACI
A BUĎ NEUSTÁLE VE HŘE

Svitolina E. 10

Plíšková Kar. 13

VondroušováM. 45

Strýcová B. 150

PAŘÍŽ | Populární klání na pařížských
dvorcích zaznamenalo za takřka 130 let
konání několik zásadních stop českých,
respektive československých hráčů. Za-
tímco v posledních letech si čeští tenis-
té - narozdíl od tenistek - mohou o ně-
jakém úspěchu nechat zdát, hráči
jako Jaroslav Drobný, Jan Kodeš a Ivan
Lendl dokázali tamní publikum svými
výkony doslova uchvátit.
První roky po druhé světové válce

patřila pařížská antuka Jaroslavu Drob-
nému, všestrannému sportovci, který
vybojoval medailové úspěchy i coby
hokejový reprezentant. V letech 1946,
1948 a 1950 skončilo jeho tažení turna-
jovým pavoukem vždy až ve finále, kte-
rá ovšem všechna prohrál. Dvou vítěz-
ství se dočkal až v letech 1951 a 1952,

kdy už byl však egyptským občanem.
V 70. letech válcoval soupeře Jan

Kodeš, jenž ve Francii triumfoval v le-
tech 1970 a 1971. „Nejcennější ze vše-
ho byla asi ta druhá Paříž. Byl jsem
tam v roli obhájce a nasazené jedničky,
a to je vždy nejhorší. Fyzicky je navíc
French Open skutečně nejtěžší turnaj.
Wimbledon, ten je zase náročnější psy-
chicky,“ srovnával Jan Kodeš nejslav-
nější turnaje světa v rozhovoru pro spe-
cializovaný magazín Tennis Arena.
Další desetiletí patřilo z pohledu čes-

koslovenského tenisu Ivanu Lendlovi.
V roce 1981 své pařížské finále s Björ-
nem Borgem ještě prohrál, ovšem o tři
roky později už strhující pětisetovou
bitvu s Johnem McEnroem dovedl do
sladkého finiše. Ale tím jeho každoroč-

ní tažení turnajem neskončilo: v roce
1985 porážka ve finále, v letech 1986
a 1987 dvě vítězství. Neskutečná bilan-
ce, kterou už asi nikdy žádný Čech ne-
napodobí. Jediným následujícím úspě-
chem mužského tenisu na French
Open bylo prohrané finále Petra Kordy
v roce 1992.

Mandlíková, ale žádná další

V singlu žen jsou úspěchy na Roland
Garros o poznání skromnější. Všichni
asi ještě sice máme v paměti finálovou
účast skvělé Lucie Šafářové v roce
2015, ovšem jediný titul si připsala
v roce 1981 Hana Mandlíková. Marti-
na Navrátilová a Renáta Tomanová
v polovině 70. let svá finále prohrály.
V novodobé éře ženského tenisu se

tak daří dojít do finále hlavně Češkám
ve čtyřhře. (mb)

Zářivé české stopy
na pařížské antuce

Jaroslav Drobný Jan Kodeš Ivan Lendl

Prosluněné pařížské dvorce po roce opět hostí
French Open. Tedy turnaj, v němž se českým
tenistům v poslední době příliš nedaří. Přitom
v minulosti našim hráčům padala Paříž k nohám.

French Open 2019

■ Tenisový turnaj Roland Garros
(French Open) se hraje od 25. května
do 9. června v areálu Stade Roland
Garros v Paříži. Vítězství z roku 2018
obhajují Rafael Nadal a Simona
Halepová; čtyřhru minulý rok vyhrály
české tenistky Kateřina Siniaková
s Barborou Krejčíkovou.

■ V úvodu turnaje se českým
zástupcům nedařilo. Do úterní
uzávěrky 5plus2 vypadla Kristýna
Plíšková, Barbora Strýcová i Lukáš
Rosol. Co hůř, z klání se kvůli
natrženému svalu v levém předloktí
musela odhlásit Petra Kvitová.
Ta nyní doufá, že léčba bude rychlá
a stihne se tak připravit na svůj
milovaný Wimbledon.

16 31. května 2019 Tenis



TV program týdeníku 5plus2 sobota 1. června 2019

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Král, kejklíř
a hvězdář 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (8/8)
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Dick Whittington 14.20 Stín 15.25
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13) 16.20
Krakonoš a lyžníci 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Zlo pod sluncem

Detektivka (VB, 1982).
Hrají P. Ustinov, C. Blakely,
J. Birkinová, M. Smithová,
J. Mason a další

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 To je vražda, napsala: Cestou na
jihozápad
Krimifilm (USA, 1997).
Hrají A. Lansburyová,
M. Harrisová, R. Baker,
C. Bemis, H. S. Harrisová
a další. Režie A. P. Shaw

0.35 Banánové rybičky
1.05 Na forbíně TM
1.45 Brno Open 2011
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
4.45 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Nova
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy 7.50 Show
TomaaJerryho II8.10TheVoiceČeskoSlovensko
11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka Loskutáka
14.00 Výměna manželek 15.25 Tančím, abych
žil 17.40 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Legenda o Tarzanovi
Akční dobrodružný film
(Kan./USA/VB, 2016)

22.25 Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013)

1.00 Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)

2.55 Krok za krokem VII (2)
3.15 Holky pod zámkem III

Prima
6.35 Gormiti (6) 6.50 My Little Pony IV (24)
7.20 Příhody Bolka a Lolka 7.40 M.A.S.H (48)
8.15 M.A.S.H (49) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.30 Parta z penzionu 11.30 Máme
rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má talent
14.55 Dva muži hlásí příchod. Komedie
(ČR, 1975) 17.10 Na samotě u lesa. Filmová
komedie (ČR, 1976). Hrají J. Kemr, Z. Svěrák,
D. Kolářová, L. Smoljak, N. Urbánková, J. Tříska
a další. Režie J. Menzel 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Hurvínek a kouzelné muzeum

Anim. pohádka (ČR, 2017)
22.15 Sněžná past

Akční film (Kan., 2018).
Hrají J. Momoa, J. Wagner,
Z. McClarnon, G. Dillahunt,
S. Lamg a další. Režie
L. Oeding

0.10 Kodex spravedlnosti
Akční film (USA, 2014).
Hrají N. Cage, R. Nicholsová,
P. Stormare, D. Glover a další.
Režie P. Cabezas

2.10 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.10 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy

5.05 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy.
Poznejte práci policie zblízka!

Joj Family
6.55 Policisté v akci 7.55 Na chalupě

8.55 Nové bydlení 2 10.05 V sedmém nebi 12.05
Rodáci (1/13) 14.10 Policisté v akci 15.10 Policisté
v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2
18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu (4/13) 21.30
Nikdo není dokonalý 22.55 Nikdo není dokonalý
0.45 Nové bydlení 2

Prima cool
6.30 Extant (6) 7.30 Top Gear II 8.45 Pevnost
Boyard (8) 11.20 Re-play 11.55 COOL e-sport
12.20 Futurama V (8) 12.50 Simpsonovi VI (2, 3)
13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi VI (4, 5) 14.55
Futurama V (9) 15.15 COOLfeed 15.25 Star Trek:
Do neznáma 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VI
(6, 7) 18.55 Simpsonovi VI (8) 19.30 Simpsonovi VI
(9) 19.50 COOLfeed 20.00 Zakázané království
22.20 Nejsledovanější 0.20 Všemocný (2)

Nova Cinema
5.05 Generál MacArthur 7.25 Můj přítel Monk (2)
8.10 Můj přítel Monk (1) 9.05 Stůj, nebo maminka
vystřelí 11.15 Vzhůru nohama 12.50 10 pravidel, jak
sbalit holku 14.45 Zataženo, občas trakaře 16.25
Eastonská soukromá 18.15 Z lásky nebo pro
peníze, komedie (USA, 1993) 20.00 Závod
s časem, akční drama (Bulh./USA, 2013) 21.45
Pařba na třetí, komedie (USA, 2013) 23.40 Grizzly
zabiják, thriller (Kan./USA, 2015)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (23) 8.45 Gormiti (5) 9.05
Velké zprávy 10.40 Pekelná kuchyně XVI (13) 11.25
Pekelná kuchyně XVI (14) 12.25 Léto snů, rodinný
film (USA, 2015) 14.15 Učitelé na zakázku 2,
komedie (Fr., 2015) 16.15V pravé poledne, western
(USA, 1952) 18.05 Holky z lepší společnosti,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00 Ospalá
díra, horor (USA/N, 1999) 22.15 Požírač kostí, sci-fi
horor (USA, 2007) 0.10 Nejsledovanější

AKČNÍ

SOBOTA

5.35 Noviny 6.10 Soudní síň 6.55
Soudní síň 8.00Nové bydlení 29.05Nová zahrada
9.55 Postavíme, opravíme, zvelebíme 10.30 Nikdo
není dokonalý 12.00 Zákony pohybu (4/13), seriál
(ČR, 1978) 13.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 21.55 Všechno, co
mám rád 23.20 Na chalupě 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE

9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté
v akci 11.25 Dr. Stefan Frank (91) 12.30 První
oddělení 13.00 Záchranáři v akci 14.00 Záchranáři
v akci 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30Noviny 20.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 23.55
Policisté v akci 0.55 Policisté v akci

PONDĚLÍ

10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan
Frank (92) 12.45 Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři
v akci 14.35 Soudní síň 15.40 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(48, 49) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan
Frank (93) 13.00Medicopter 117 (48, 49/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Mami, ožeň mě! 21.45 Mami, ožeň
mě! 23.05 Policisté v akci 0.05 Policisté v akci

STŘEDA

11.55 Dr. Stefan Frank (94) 13.00
Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (50, 51/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (95) 12.50 Medicopter 117
(50, 51/82) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté vakci 17.55Novázahrada 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (2/13) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nová zahrada

PÁTEK

Relax
5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Top
Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.50
Filmové novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 1. června 2019

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Král, kejklíř
a hvězdář 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (8/8)
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Dick Whittington 14.20 Stín 15.25
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13) 16.20
Krakonoš a lyžníci 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Zlo pod sluncem

Detektivka (VB, 1982).
Hrají P. Ustinov, C. Blakely,
J. Birkinová, M. Smithová,
J. Mason a další

23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.05 To je vražda, napsala: Cestou na
jihozápad
Krimifilm (USA, 1997).
Hrají A. Lansburyová,
M. Harrisová, R. Baker,
C. Bemis, H. S. Harrisová
a další. Režie A. P. Shaw

0.35 Banánové rybičky
1.05 Na forbíně TM
1.45 Brno Open 2011
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
4.45 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Nova
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy 7.50 Show
TomaaJerryho II8.10TheVoiceČeskoSlovensko
11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka Loskutáka
14.00 Výměna manželek 15.25 Tančím, abych
žil 17.40 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Legenda o Tarzanovi
Akční dobrodružný film
(Kan./USA/VB, 2016)

22.25 Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013)

1.00 Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)

2.55 Krok za krokem VII (2)
3.15 Holky pod zámkem III

Prima
6.35 Gormiti (6) 6.50 My Little Pony IV (24)
7.20 Příhody Bolka a Lolka 7.40 M.A.S.H (48)
8.15 M.A.S.H (49) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.30 Parta z penzionu 11.30 Máme
rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má talent
14.55 Dva muži hlásí příchod. Komedie
(ČR, 1975) 17.10 Na samotě u lesa. Filmová
komedie (ČR, 1976). Hrají J. Kemr, Z. Svěrák,
D. Kolářová, L. Smoljak, N. Urbánková, J. Tříska
a další. Režie J. Menzel 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Hurvínek a kouzelné muzeum

Anim. pohádka (ČR, 2017)
22.15 Sněžná past

Akční film (Kan., 2018).
Hrají J. Momoa, J. Wagner,
Z. McClarnon, G. Dillahunt,
S. Lamg a další. Režie
L. Oeding

0.10 Kodex spravedlnosti
Akční film (USA, 2014).
Hrají N. Cage, R. Nicholsová,
P. Stormare, D. Glover a další.
Režie P. Cabezas

2.10 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

4.10 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy

5.05 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy.
Poznejte práci policie zblízka!

Joj Family
6.55 Policisté v akci 7.55 Na chalupě

8.55 Nové bydlení 2 10.05 V sedmém nebi 12.05
Rodáci (1/13) 14.10 Policisté v akci 15.10 Policisté
v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2
18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu (4/13) 21.30
Nikdo není dokonalý 22.55 Nikdo není dokonalý
0.45 Nové bydlení 2

Prima cool
6.30 Extant (6) 7.30 Top Gear II 8.45 Pevnost
Boyard (8) 11.20 Re-play 11.55 COOL e-sport
12.20 Futurama V (8) 12.50 Simpsonovi VI (2, 3)
13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi VI (4, 5) 14.55
Futurama V (9) 15.15 COOLfeed 15.25 Star Trek:
Do neznáma 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VI
(6, 7) 18.55 Simpsonovi VI (8) 19.30 Simpsonovi VI
(9) 19.50 COOLfeed 20.00 Zakázané království
22.20 Nejsledovanější 0.20 Všemocný (2)

Nova Cinema
5.05 Generál MacArthur 7.25 Můj přítel Monk (2)
8.10 Můj přítel Monk (1) 9.05 Stůj, nebo maminka
vystřelí 11.15 Vzhůru nohama 12.50 10 pravidel, jak
sbalit holku 14.45 Zataženo, občas trakaře 16.25
Eastonská soukromá 18.15 Z lásky nebo pro
peníze, komedie (USA, 1993) 20.00 Závod
s časem, akční drama (Bulh./USA, 2013) 21.45
Pařba na třetí, komedie (USA, 2013) 23.40 Grizzly
zabiják, thriller (Kan./USA, 2015)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (23) 8.45 Gormiti (5) 9.05
Velké zprávy 10.40 Pekelná kuchyně XVI (13) 11.25
Pekelná kuchyně XVI (14) 12.25 Léto snů, rodinný
film (USA, 2015) 14.15 Učitelé na zakázku 2,
komedie (Fr., 2015) 16.15V pravé poledne, western
(USA, 1952) 18.05 Holky z lepší společnosti,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00 Ospalá
díra, horor (USA/N, 1999) 22.15 Požírač kostí, sci-fi
horor (USA, 2007) 0.10 Nejsledovanější

AKČNÍ

SOBOTA

5.35 Noviny 6.10 Soudní síň 6.55
Soudní síň 8.00Nové bydlení 29.05Nová zahrada
9.55 Postavíme, opravíme, zvelebíme 10.30 Nikdo
není dokonalý 12.00 Zákony pohybu (4/13), seriál
(ČR, 1978) 13.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 21.55 Všechno, co
mám rád 23.20 Na chalupě 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE

9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté
v akci 11.25 Dr. Stefan Frank (91) 12.30 První
oddělení 13.00 Záchranáři v akci 14.00 Záchranáři
v akci 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30Noviny 20.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 23.55
Policisté v akci 0.55 Policisté v akci

PONDĚLÍ

10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan
Frank (92) 12.45 Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři
v akci 14.35 Soudní síň 15.40 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(48, 49) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan
Frank (93) 13.00Medicopter 117 (48, 49/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Mami, ožeň mě! 21.45 Mami, ožeň
mě! 23.05 Policisté v akci 0.05 Policisté v akci

STŘEDA

11.55 Dr. Stefan Frank (94) 13.00
Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (50, 51/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (95) 12.50 Medicopter 117
(50, 51/82) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté vakci 17.55Novázahrada 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (2/13) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nová zahrada

PÁTEK

Relax
5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Top
Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.50
Filmové novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK
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SÍLA ŽIVOTA
Hilary Swank · Tommy Lee Jones

Strhující westernové drama
z amerického Západu

Hilary Swank · Tommy Lee Jones
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neděle 2. června 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.30 Jožin

6.55 Krakonoš a lyžníci 8.05 Úsměvy
Pavla Háši 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (5/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Začarovaná láska
14.00 Smůla

Pohádka (ČR, 1998)
15.00 Chobotnice z II. patra
16.05 Artuš, Merlin a Prchlíci

Rodinná komedie (ČR, 1995)
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Jak dostat tatínka do polepšovny

Komedie (ČR, 1978)
21.35 168 hodin
22.05 Koptashow
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Agentura Puzzle (3/3)
0.00 Taggart
1.15 Bolkoviny

NOVA
6.00 Tlapková patrola III (25)
6.25 Tlapková patrola III (26)
6.50 Looney Tunes: Nové příběhy (20)
7.15 Looney Tunes: Nové příběhy (21)
7.40 Show Toma a Jerryho II (16)
8.00 Krok za krokem VII (2)
8.20 Krásná Locika

Pohádka (N, 2009)
9.35 Jeden den v New Yorku

Komedie (USA, 2004)
11.20 Návrat do budoucnosti 3

Sci-fi film (USA, 1990)
13.35 Když rozvod, tak rozvod

Komedie (ČR, 1982)
14.55 Rafťáci

Komedie (ČR, 2006)
17.10 U mě dobrý

Komedie (ČR, 2008)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (4)
21.35 Střepiny
22.05 Království

Akční film (USA/N, 2007)
0.15 Když rozvod, tak rozvod

Komedie (ČR, 1982)
1.35 Můj přítel Monk (1)
2.15 Specialisté (27)

Prima
6.30 Gormiti (7)
6.45 My Little Pony IV (25)
7.15 M.A.S.H (49)
7.45 M.A.S.H (50)
8.20 Svět ve válce (12)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.30 Vychytávky Extra
13.55 Jak se staví sen – extra
15.00 Léto snů

Rodinný film (USA, 2015)
16.55 Hurvínek a kouzelné muzeum

Anim. pohádka (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (8)
21.35 V. I. P. vraždy (4)
22.55 Poslední úkryt

Western (USA, 2014). Hrají
B. Marlingová, H. Steinfeldová,
S. Worthington, K. Soller a další

0.55 Bikesalon
1.25 Svět ve válce (12)
2.45 Vraždy v Midsomeru XIII

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3690)
9.50 Policie Modrava (4)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (3)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (464)
14.05 Můj přítel Monk (2, 3)
15.55 Kriminálka Miami X (3)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3691)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (82)
21.20 Specialisté (28)
22.20 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans II (23)
23.10 Beze stopy II (17)
0.00 Můj přítel Monk (2)
0.50 Můj přítel Monk (3)
1.30 Střepiny
4.55 Novashopping

Prima
6.20 Gormiti (8)
6.40 My Little Pony IV (26)
7.20 M.A.S.H (50)
8.10 M.A.S.H (51)
8.50 M.A.S.H (52)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Dům u jezera

Romantický film (N/Švéd., 2017)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (2)
13.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VII (13)
14.30 Komisař Rex V (2)
15.30 Komisař Rex V (3)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (181)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex V (2)
1.30 Komisař Rex V (3)
2.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VII (13)

Nova Cinema
5.00 Operace Frankton 6.45 Eastonská soukromá
8.25 Neuvěřitelné příběhy 8.55 Neuvěřitelné
příběhy 9.20 Z lásky nebo pro peníze 11.40
Zataženo, občas trakaře 13.20 Závod s časem
15.00SueThomas:AgentkaFBI (3-5) 17.55Legenda
o Tarzanovi 20.00Batman začíná 22.40Nezvratný
osud 3 0.20 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Prima cool
9.05 Pevnost Boyard (9) 11.45 COOL Motorsport
12.05 Bikesalon 12.40 Futurama V (9) 13.10 Simp-
sonovi VI (6, 7) 14.00COOLfeed 14.10Simpsonovi VI
(8, 9) 15.10 Futurama V (10) 15.30 COOLfeed 15.40
Zakázané království 17.50 COOLfeed 17.55 Simp-
sonovi VI (10-13) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00
Transformers 23.05American Horror Story: Roanoke
(5) 23.50X-Men: Nová generace (9)0.50Všemocný

Prima Max
6.10 My Little Pony IV (24) 6.35 Gormiti (6) 6.50
Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XVI (14, 15)
10.10 Dva muži hlásí příchod 12.15 Holky z lepší
společnosti 14.10 Austrálie 17.45 Valentino,
romantický film (VB/USA, 1995) 20.00 Stmívání,
romantické fantasy drama (USA, 2008) 22.40
Sněžná past, akční film (Kan., 2018) 0.40 Poslední
úkryt, western (USA, 2014)

Nova Cinema
5.20 Ohnivá sedla 7.05 Stůj, nebo maminka vystřelí
8.45 Rocketeer 11.15 Jeden den v New Yorku 13.00
Teleshopping 13.30Návrat do budoucnosti 3 15.45
Batman začíná 18.20 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013)
22.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)
23.40 Legenda o vášni, drama (USA, 1994)

Prima cool
14.25 COOL Motorsport 14.50 Re-play 15.25
Futurama V (11) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (26) 16.55TopGear II 18.05COOLfeed 18.15
Simpsonovi VI (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (18) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (18) 21.15 Teorie velkého třesku X (20, 21)
22.10 Partička 22.50COOLfeed 23.05COOL e-sport
23.25Americký chopper (26)0.25 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony IV (25) 7.50 Gormiti (7) 8.05
Velké zprávy 9.25 Pekelná kuchyně XVI (15, 16)
11.20 Nezvaný návštěvník 13.15 Valentino 15.25
Stmívání, romantické fantasy drama (USA, 2008)
18.05 Perfektní shoda, romantický film (USA, 2015)
20.00Zuřivá salsa, romantická komedie (VB, 2014)
22.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017) 0.15
Transformers, akční film (USA, 2007)

Nova Cinema
5.10 Z lásky, nebo pro peníze 6.35 Návrat do
budoucnosti 3 8.40 Můj přítel Monk (2, 3) 11.00
Tančím 13.45 Špionáž 15.40 Legenda o Tarzanovi
17.50 U mě dobrý, komedie (ČR, 2008) 20.00
Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007) 22.15
Nebezpečné hry, thriller (USA, 1998) 0.25 Pacific
Rim: Útok na Zemi, akční film (USA, 2013)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (16, 17) 14.40
Teorievelkého třeskuX(20,21) 15.30FuturamaV(12)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (27) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI
(18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear
speciál: Když senedaří (1)21.20Teorie velkého třesku
X (22, 23) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper (27)0.05 Partička

Prima Max
6.20 My Little Pony IV (26) 6.45 Gormiti (8) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (16) 9.15
Vítejte doma! (1) 10.15 Austrálie 13.50 Perfektní
shoda 15.45 Zuřivá salsa, romantická komedie (VB,
2014) 17.50 Vánoce za všechny prachy, komedie
(USA, 2008) 20.00 Nepolapitelní, akční film (USA,
2015) 22.05 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)
0.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

pondělí 3. června 2019

úterý 4. června 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Příběhy slavných... Waldemar
Matuška 10.40 Král, kejklíř a hvězdář.
Pohádka (ČR, 1971) 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 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Všiváci

Tragikomedie (ČR, 2014)
21.35 Columb
23.09 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.10 Taggart
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (8/8)

9.50 Přání 10.05 168 hodin 10.35
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy
14.40 Když jdou na mužskýho léta...
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Infiltrace
22.10 Reportéři ČT
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.20 Koptashow
23.50 AZ-kvíz
0.15 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3691)
9.55 Specialisté (82)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
14.05 Můj přítel Monk (4, 5)
15.55 Kriminálka Miami X (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3692)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
21.35 Víkend
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (24)
23.15 Beze stopy II (18)
0.10 Můj přítel Monk (4, 5)
1.40 Kriminálka Miami X (3)
2.25 Krok za krokem VII
3.15 Co na to Češi

Prima
6.25 Gormiti (9)
6.40 My Little Pony V (1)
7.25 M.A.S.H (52)
8.15 M.A.S.H (53)
8.55 M.A.S.H (54)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Zamilovaná asistentka
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (3)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
14.30 Komisař Rex V (4)
15.30 Komisař Rex V (5)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (73)
21.35 Mordparta (7)
22.55 TOP STAR magazín
23.35 Policie v akci
0.35 Komisař Rex V (4)
1.35 Komisař Rex V (5)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
3.45 Prostřeno!

neděle 2. června 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.30 Jožin

6.55 Krakonoš a lyžníci 8.05 Úsměvy
Pavla Háši 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (5/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Začarovaná láska
14.00 Smůla

Pohádka (ČR, 1998)
15.00 Chobotnice z II. patra
16.05 Artuš, Merlin a Prchlíci

Rodinná komedie (ČR, 1995)
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co

my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Jak dostat tatínka do polepšovny

Komedie (ČR, 1978)
21.35 168 hodin
22.05 Koptashow
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Agentura Puzzle (3/3)
0.00 Taggart
1.15 Bolkoviny

NOVA
6.00 Tlapková patrola III (25)
6.25 Tlapková patrola III (26)
6.50 Looney Tunes: Nové příběhy (20)
7.15 Looney Tunes: Nové příběhy (21)
7.40 Show Toma a Jerryho II (16)
8.00 Krok za krokem VII (2)
8.20 Krásná Locika

Pohádka (N, 2009)
9.35 Jeden den v New Yorku

Komedie (USA, 2004)
11.20 Návrat do budoucnosti 3

Sci-fi film (USA, 1990)
13.35 Když rozvod, tak rozvod

Komedie (ČR, 1982)
14.55 Rafťáci

Komedie (ČR, 2006)
17.10 U mě dobrý

Komedie (ČR, 2008)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (4)
21.35 Střepiny
22.05 Království

Akční film (USA/N, 2007)
0.15 Když rozvod, tak rozvod

Komedie (ČR, 1982)
1.35 Můj přítel Monk (1)
2.15 Specialisté (27)

Prima
6.30 Gormiti (7)
6.45 My Little Pony IV (25)
7.15 M.A.S.H (49)
7.45 M.A.S.H (50)
8.20 Svět ve válce (12)
9.35 Prima ZOOM Svět
10.05 Rozpal to, šéfe!
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.30 Vychytávky Extra
13.55 Jak se staví sen – extra
15.00 Léto snů

Rodinný film (USA, 2015)
16.55 Hurvínek a kouzelné muzeum

Anim. pohádka (ČR, 2017)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 Sport Star
20.15 Temný Kraj (8)
21.35 V. I. P. vraždy (4)
22.55 Poslední úkryt

Western (USA, 2014). Hrají
B. Marlingová, H. Steinfeldová,
S. Worthington, K. Soller a další

0.55 Bikesalon
1.25 Svět ve válce (12)
2.45 Vraždy v Midsomeru XIII

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3690)
9.50 Policie Modrava (4)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (3)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (464)
14.05 Můj přítel Monk (2, 3)
15.55 Kriminálka Miami X (3)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3691)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (82)
21.20 Specialisté (28)
22.20 Námořní vyšetřovací služba:

New Orleans II (23)
23.10 Beze stopy II (17)
0.00 Můj přítel Monk (2)
0.50 Můj přítel Monk (3)
1.30 Střepiny
4.55 Novashopping

Prima
6.20 Gormiti (8)
6.40 My Little Pony IV (26)
7.20 M.A.S.H (50)
8.10 M.A.S.H (51)
8.50 M.A.S.H (52)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Dům u jezera

Romantický film (N/Švéd., 2017)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (2)
13.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VII (13)
14.30 Komisař Rex V (2)
15.30 Komisař Rex V (3)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (181)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex V (2)
1.30 Komisař Rex V (3)
2.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VII (13)

Nova Cinema
5.00 Operace Frankton 6.45 Eastonská soukromá
8.25 Neuvěřitelné příběhy 8.55 Neuvěřitelné
příběhy 9.20 Z lásky nebo pro peníze 11.40
Zataženo, občas trakaře 13.20 Závod s časem
15.00SueThomas:AgentkaFBI (3-5) 17.55Legenda
o Tarzanovi 20.00Batman začíná 22.40Nezvratný
osud 3 0.20 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Prima cool
9.05 Pevnost Boyard (9) 11.45 COOL Motorsport
12.05 Bikesalon 12.40 Futurama V (9) 13.10 Simp-
sonovi VI (6, 7) 14.00COOLfeed 14.10Simpsonovi VI
(8, 9) 15.10 Futurama V (10) 15.30 COOLfeed 15.40
Zakázané království 17.50 COOLfeed 17.55 Simp-
sonovi VI (10-13) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00
Transformers 23.05American Horror Story: Roanoke
(5) 23.50X-Men: Nová generace (9)0.50Všemocný

Prima Max
6.10 My Little Pony IV (24) 6.35 Gormiti (6) 6.50
Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XVI (14, 15)
10.10 Dva muži hlásí příchod 12.15 Holky z lepší
společnosti 14.10 Austrálie 17.45 Valentino,
romantický film (VB/USA, 1995) 20.00 Stmívání,
romantické fantasy drama (USA, 2008) 22.40
Sněžná past, akční film (Kan., 2018) 0.40 Poslední
úkryt, western (USA, 2014)

Nova Cinema
5.20 Ohnivá sedla 7.05 Stůj, nebo maminka vystřelí
8.45 Rocketeer 11.15 Jeden den v New Yorku 13.00
Teleshopping 13.30Návrat do budoucnosti 3 15.45
Batman začíná 18.20 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013)
22.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)
23.40 Legenda o vášni, drama (USA, 1994)

Prima cool
14.25 COOL Motorsport 14.50 Re-play 15.25
Futurama V (11) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (26) 16.55TopGear II 18.05COOLfeed 18.15
Simpsonovi VI (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (18) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (18) 21.15 Teorie velkého třesku X (20, 21)
22.10 Partička 22.50COOLfeed 23.05COOL e-sport
23.25Americký chopper (26)0.25 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony IV (25) 7.50 Gormiti (7) 8.05
Velké zprávy 9.25 Pekelná kuchyně XVI (15, 16)
11.20 Nezvaný návštěvník 13.15 Valentino 15.25
Stmívání, romantické fantasy drama (USA, 2008)
18.05 Perfektní shoda, romantický film (USA, 2015)
20.00Zuřivá salsa, romantická komedie (VB, 2014)
22.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017) 0.15
Transformers, akční film (USA, 2007)

Nova Cinema
5.10 Z lásky, nebo pro peníze 6.35 Návrat do
budoucnosti 3 8.40 Můj přítel Monk (2, 3) 11.00
Tančím 13.45 Špionáž 15.40 Legenda o Tarzanovi
17.50 U mě dobrý, komedie (ČR, 2008) 20.00
Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007) 22.15
Nebezpečné hry, thriller (USA, 1998) 0.25 Pacific
Rim: Útok na Zemi, akční film (USA, 2013)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (16, 17) 14.40
Teorievelkého třeskuX(20,21) 15.30FuturamaV(12)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (27) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI
(18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear
speciál: Když senedaří (1)21.20Teorie velkého třesku
X (22, 23) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper (27)0.05 Partička

Prima Max
6.20 My Little Pony IV (26) 6.45 Gormiti (8) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (16) 9.15
Vítejte doma! (1) 10.15 Austrálie 13.50 Perfektní
shoda 15.45 Zuřivá salsa, romantická komedie (VB,
2014) 17.50 Vánoce za všechny prachy, komedie
(USA, 2008) 20.00 Nepolapitelní, akční film (USA,
2015) 22.05 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)
0.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

pondělí 3. června 2019

úterý 4. června 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Příběhy slavných... Waldemar
Matuška 10.40 Král, kejklíř a hvězdář.
Pohádka (ČR, 1971) 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 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Všiváci

Tragikomedie (ČR, 2014)
21.35 Columb
23.09 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.10 Taggart
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Durrellovi III (8/8)

9.50 Přání 10.05 168 hodin 10.35
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy
14.40 Když jdou na mužskýho léta...
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Infiltrace
22.10 Reportéři ČT
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.20 Koptashow
23.50 AZ-kvíz
0.15 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3691)
9.55 Specialisté (82)
11.00 Co na to Češi
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (4)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
14.05 Můj přítel Monk (4, 5)
15.55 Kriminálka Miami X (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3692)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
21.35 Víkend
22.25 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II (24)
23.15 Beze stopy II (18)
0.10 Můj přítel Monk (4, 5)
1.40 Kriminálka Miami X (3)
2.25 Krok za krokem VII
3.15 Co na to Češi

Prima
6.25 Gormiti (9)
6.40 My Little Pony V (1)
7.25 M.A.S.H (52)
8.15 M.A.S.H (53)
8.55 M.A.S.H (54)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Zamilovaná asistentka
Romantický film (N/Švéd., 2017)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (3)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
14.30 Komisař Rex V (4)
15.30 Komisař Rex V (5)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (73)
21.35 Mordparta (7)
22.55 TOP STAR magazín
23.35 Policie v akci
0.35 Komisař Rex V (4)
1.35 Komisař Rex V (5)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
3.45 Prostřeno!
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ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Doktor Martin 10.40
Všechno, co mám ráda 11.05 Host
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 Karel Zich
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (8/20)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Grantchester III (6/6)
23.15 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Infiltrace
0.50 AZ-kvíz
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3692)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (466)
14.05 Můj přítel Monk (6, 7)
15.55 Kriminálka Miami X (5)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3693)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Smrtonosná zbraň (1)
23.45 Beze stopy II (19)
0.40 Můj přítel Monk (6, 7)
2.15 Kriminálka Miami X (4)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
4.55 Novashopping

Prima
6.25 Gormiti (10)
6.40 My Little Pony V (2)
7.25 M.A.S.H (54)
8.15 M.A.S.H (55)
8.55 M.A.S.H (56)
9.25 Policie v akci
10.25 Emilie Richardsová:

Návrat do Sandy Bay
Romantický film (N, 2011)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (4)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
14.30 Komisař Rex V (6)
15.30 Komisař Rex V (7)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (182)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (8)
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex V (6)
2.00 Komisař Rex V (7)
3.00 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
4.00 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3693)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (467)
14.05 Můj přítel Monk (8, 9)
15.55 Kriminálka Miami X (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3694)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
21.40 Život ve hvězdách
22.10 Převrat

Thriller (USA, 2015)
0.00 Můj přítel Monk (8, 9)
1.45 Kriminálka Miami X (5)
2.25 Krok za krokem VII
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (466)

Prima
6.20 Gormiti (11)
6.40 My Little Pony V (3)
7.25 M.A.S.H (56)
8.15 M.A.S.H (57)
8.55 M.A.S.H (58)
9.25 Policie v akci
10.25 Emilie Richardsová:

Nezapomenutelný ráj
Romantický film (N, 2011)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (5)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
14.25 Komisař Rex V (8)
15.30 Komisař Rex V (9)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (74)
21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex V (8)
1.50 Komisař Rex V (9)
2.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Můj přítel Monk (4, 5) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI (3-5) 10.40 Batman začíná 13.45
Elektrický jezdec 16.05 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 17.50 Rafťáci, komedie (ČR, 2006)
20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984) 22.25
Soumrak mrtvých, komedie (VB/Fr., 2004) 0.20
Království, akční film (USA/N, 2007)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VI (20, 21) 14.25
Teorie velkého třesku X (22, 23) 15.20 Futurama V
(13) 15.40COOLfeed 15.50Americký chopper (28)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simp-
sonovi VI (22-25) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Teorie velkého třesku X (24) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (1-3) 22.10 Parta z penzionu 23.05COOL-
feed 23.15 Americký chopper (28)

Prima Max
7.50MyLittle PonyV (1)8.15Gormiti (9)8.35Velké
zprávy 9.55 Vítejte doma! (1, 2) 11.50 Valentino
14.00 Vánoce za všechny prachy, komedie (USA,
2008) 16.10 Nepolapitelní, akční film (USA, 2015)
18.10 Nebezpečná seznamka, thriller (USA, 2016)
20.00 Angelika, romantický film (Fr./Belg./
ČR/Rak., 2013) 22.20 Dost, thriller (USA, 2002)
0.50 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)

Nova Cinema
5.40 Sue Thomas: Agentka FBI (5-7) 8.20 Jeden
den v New Yorku 10.05 Elektrický jezdec 12.55
Osudové pláže, drama (USA, 1988) 15.45 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 18.10 Křupan, komedie (USA,
2000) 20.00 Až tak moc tě nežere, romantická
komedie (N/USA, 2009) 22.30 Síť, thriller (USA,
1995) 0.35 Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007)

Prima cool
11.50 Futurama V (13) 12.20 Simpsonovi VI (22, 23)
13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi VI (24, 25)
14.20Teorie velkého třeskuXI (2, 3) 15.15Futurama
V (14) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
(29) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi VII (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 22.20 Bestie 0.15 Americký chopper (29)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (2) 8.05 Gormiti (10) 8.20
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! (2, 3) 11.30
Perfektní shoda 13.25 Nebezpečná seznamka 15.15
Angelika, romantický film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013)
17.40 Zajíček bez oušek, romantická komedie
(N, 2007) 20.00 Čas pracuje pro vraha, krimifilm
(ČR, 1979) 22.00 Samec, komedie (USA, 2009)
0.10 Dost, thriller (USA, 2002)

Nova Cinema
5.10 Křupan 6.50 Můj přítel Monk (8, 9) 8.40 Dick
Tracy 11.05 Sexmise 14.00 Kawasakiho růže 15.55
Až tak moc tě nežere 18.25 Neuvěřitelná cesta,
rodinný film (USA, 1993) 20.00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále, animovaný film (ČR, 2014) 21.55
Swordfish: Operace Hacker, akční film (USA, 2001)
23.45 Převrat, thriller (USA, 2015)

Prima cool
10.45 Autosalon 11.50 Futurama V (14) 12.20
Simpsonovi VII (1, 2) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi VII (3, 4) 14.25 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 15.15 Futurama V (15) 15.40 COOLfeed 15.50
Americký chopper II (1) 16.50 Top Gear III 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi VII (5-8) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 X-Men Origins: Wolverine 22.30
Vražedné jezero0.25Americký chopper II (1)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (3) 8.05 Gormiti (11) 8.25
Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! (3, 4) 11.55 Holky
z lepší společnosti 13.55 Zajíček bez oušek 16.25
Šťastná linka, romantický film (Kan., 2016) 18.15
Jesse Stone, krimiseriál (USA, 2005) 20.00
Komisař Maigret zuří, krimifilm (Fr., 1963) 22.00
Vetřelci vs. Predátor 2, sci-fi film (USA, 2007) 0.15
Samec, komedie (USA, 2009)

čtvrtek 6. června 2019

pátek 7. června 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Doktor Martin 10.35
Nemocnice na kraji města (8/20)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Josef Bláha
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska rohatá
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Chalupa je hra

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Všechnopárty 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (8/8)
14.50 Lůžko
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (6/6)
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3694)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (7)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (468)
14.05 Můj přítel Monk (10, 11)
15.55 Kriminálka Miami X (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3695)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ostravak Ostravski

Komedie (ČR, 2016)
22.05 Trable v ráji

Komedie (USA, 2009)
0.20 Můj přítel Monk (10, 11)
1.55 Kriminálka Miami X (6)
2.35 Život ve hvězdách
3.20 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (467)

Prima
6.20 Gormiti (12)
6.40 My Little Pony V (4)
7.25 M.A.S.H (58)
8.15 M.A.S.H (59)
8.55 M.A.S.H (60)
9.25 Policie v akci
10.25 Jana a dobrodruhová:

Návrat do Afriky
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (6)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
14.30 Komisař Rex V (10)
15.30 Komisař Rex V (11)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Napospas osudu

Thriller (USA, 2014)
0.25 Komisař Rex V (10)
1.25 Komisař Rex V (11)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
3.25 Prostřeno!
4.25 Policie v akci
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ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Doktor Martin 10.40
Všechno, co mám ráda 11.05 Host
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 Karel Zich
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (8/20)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Grantchester III (6/6)
23.15 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Infiltrace
0.50 AZ-kvíz
1.15 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3692)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (5)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (466)
14.05 Můj přítel Monk (6, 7)
15.55 Kriminálka Miami X (5)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3693)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Smrtonosná zbraň (1)
23.45 Beze stopy II (19)
0.40 Můj přítel Monk (6, 7)
2.15 Kriminálka Miami X (4)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
4.55 Novashopping

Prima
6.25 Gormiti (10)
6.40 My Little Pony V (2)
7.25 M.A.S.H (54)
8.15 M.A.S.H (55)
8.55 M.A.S.H (56)
9.25 Policie v akci
10.25 Emilie Richardsová:

Návrat do Sandy Bay
Romantický film (N, 2011)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (4)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
14.30 Komisař Rex V (6)
15.30 Komisař Rex V (7)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (182)
21.35 Show Jana Krause
22.45 Temný Kraj (8)
0.00 Policie v akci
1.00 Komisař Rex V (6)
2.00 Komisař Rex V (7)
3.00 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
4.00 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.30 Novashopping
8.45 Ulice (3693)
9.45 MasterChef Česko
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (467)
14.05 Můj přítel Monk (8, 9)
15.55 Kriminálka Miami X (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3694)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
21.40 Život ve hvězdách
22.10 Převrat

Thriller (USA, 2015)
0.00 Můj přítel Monk (8, 9)
1.45 Kriminálka Miami X (5)
2.25 Krok za krokem VII
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (466)

Prima
6.20 Gormiti (11)
6.40 My Little Pony V (3)
7.25 M.A.S.H (56)
8.15 M.A.S.H (57)
8.55 M.A.S.H (58)
9.25 Policie v akci
10.25 Emilie Richardsová:

Nezapomenutelný ráj
Romantický film (N, 2011)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (5)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
14.25 Komisař Rex V (8)
15.30 Komisař Rex V (9)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (74)
21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex V (8)
1.50 Komisař Rex V (9)
2.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
3.55 Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Můj přítel Monk (4, 5) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI (3-5) 10.40 Batman začíná 13.45
Elektrický jezdec 16.05 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 17.50 Rafťáci, komedie (ČR, 2006)
20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984) 22.25
Soumrak mrtvých, komedie (VB/Fr., 2004) 0.20
Království, akční film (USA/N, 2007)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VI (20, 21) 14.25
Teorie velkého třesku X (22, 23) 15.20 Futurama V
(13) 15.40COOLfeed 15.50Americký chopper (28)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simp-
sonovi VI (22-25) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Teorie velkého třesku X (24) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (1-3) 22.10 Parta z penzionu 23.05COOL-
feed 23.15 Americký chopper (28)

Prima Max
7.50MyLittle PonyV (1)8.15Gormiti (9)8.35Velké
zprávy 9.55 Vítejte doma! (1, 2) 11.50 Valentino
14.00 Vánoce za všechny prachy, komedie (USA,
2008) 16.10 Nepolapitelní, akční film (USA, 2015)
18.10 Nebezpečná seznamka, thriller (USA, 2016)
20.00 Angelika, romantický film (Fr./Belg./
ČR/Rak., 2013) 22.20 Dost, thriller (USA, 2002)
0.50 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)

Nova Cinema
5.40 Sue Thomas: Agentka FBI (5-7) 8.20 Jeden
den v New Yorku 10.05 Elektrický jezdec 12.55
Osudové pláže, drama (USA, 1988) 15.45 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 18.10 Křupan, komedie (USA,
2000) 20.00 Až tak moc tě nežere, romantická
komedie (N/USA, 2009) 22.30 Síť, thriller (USA,
1995) 0.35 Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007)

Prima cool
11.50 Futurama V (13) 12.20 Simpsonovi VI (22, 23)
13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi VI (24, 25)
14.20Teorie velkého třeskuXI (2, 3) 15.15Futurama
V (14) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
(29) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi VII (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 22.20 Bestie 0.15 Americký chopper (29)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (2) 8.05 Gormiti (10) 8.20
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! (2, 3) 11.30
Perfektní shoda 13.25 Nebezpečná seznamka 15.15
Angelika, romantický film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013)
17.40 Zajíček bez oušek, romantická komedie
(N, 2007) 20.00 Čas pracuje pro vraha, krimifilm
(ČR, 1979) 22.00 Samec, komedie (USA, 2009)
0.10 Dost, thriller (USA, 2002)

Nova Cinema
5.10 Křupan 6.50 Můj přítel Monk (8, 9) 8.40 Dick
Tracy 11.05 Sexmise 14.00 Kawasakiho růže 15.55
Až tak moc tě nežere 18.25 Neuvěřitelná cesta,
rodinný film (USA, 1993) 20.00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále, animovaný film (ČR, 2014) 21.55
Swordfish: Operace Hacker, akční film (USA, 2001)
23.45 Převrat, thriller (USA, 2015)

Prima cool
10.45 Autosalon 11.50 Futurama V (14) 12.20
Simpsonovi VII (1, 2) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi VII (3, 4) 14.25 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 15.15 Futurama V (15) 15.40 COOLfeed 15.50
Americký chopper II (1) 16.50 Top Gear III 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi VII (5-8) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 X-Men Origins: Wolverine 22.30
Vražedné jezero0.25Americký chopper II (1)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (3) 8.05 Gormiti (11) 8.25
Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! (3, 4) 11.55 Holky
z lepší společnosti 13.55 Zajíček bez oušek 16.25
Šťastná linka, romantický film (Kan., 2016) 18.15
Jesse Stone, krimiseriál (USA, 2005) 20.00
Komisař Maigret zuří, krimifilm (Fr., 1963) 22.00
Vetřelci vs. Predátor 2, sci-fi film (USA, 2007) 0.15
Samec, komedie (USA, 2009)

čtvrtek 6. června 2019

pátek 7. června 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Doktor Martin 10.35
Nemocnice na kraji města (8/20)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Josef Bláha
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska rohatá
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Chalupa je hra

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

IV 9.45 Všechnopárty 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (8/8)
14.50 Lůžko
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (6/6)
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3694)
9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem VII (7)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (468)
14.05 Můj přítel Monk (10, 11)
15.55 Kriminálka Miami X (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3695)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ostravak Ostravski

Komedie (ČR, 2016)
22.05 Trable v ráji

Komedie (USA, 2009)
0.20 Můj přítel Monk (10, 11)
1.55 Kriminálka Miami X (6)
2.35 Život ve hvězdách
3.20 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (467)

Prima
6.20 Gormiti (12)
6.40 My Little Pony V (4)
7.25 M.A.S.H (58)
8.15 M.A.S.H (59)
8.55 M.A.S.H (60)
9.25 Policie v akci
10.25 Jana a dobrodruhová:

Návrat do Afriky
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk V (6)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
14.30 Komisař Rex V (10)
15.30 Komisař Rex V (11)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Napospas osudu

Thriller (USA, 2014)
0.25 Komisař Rex V (10)
1.25 Komisař Rex V (11)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
3.25 Prostřeno!
4.25 Policie v akci
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MILOSLAV LUBAS

ČR | V teple na jihu Evropy odstartova-
la česká reprezentační biatlonová druž-
stva přípravu na zimní sezonu. Ženy od-
letěly na Mallorku a muži odjeli do
Chorvatska. „Potřebovali jsme stálé po-
časí, abychom mohli dobře potrénovat
jak na kolech, tak na kolečkových ly-
žích,“ řekl trenér mužů Zdeněk Vítek.

Eva Puskarčíková se ještě před přípra-
vou stačila vdát za Lukáše Kristejna.

Tréninkový kemp v chorvatské Delni-
ci trval necelé dva týdny. Delnica leží v
nadmořské výšce kolem 700 metrů asi
čtyřicet minut autem od přístavu Rije-
ka. Ženy se přesunuly na Mallorku a
strávily tam deset dní. Trénovaly na ko-
lech a kolečkových lyžích a zatím se ne-

věnovaly druhé části své disciplíny –
tedy střelbě. Jeden z Baleárských ostro-
vů předčasně opustila Lucie Charváto-
vá, čekaly ji totiž státnice na vysoké ško-
le. Na stejnou zkoušku se letos chystají
i Markéta Davidová a Jessica Jislová.

Na Mallorce našly biatlonistky skvě-
lé podmínky. Zatímco v Česku v chlad-
né první polovině května často pršelo,
na ostrově ve Středozemním moři
vládlo slunečné počasí a teploty se pohy-
bovaly kolem 25 stupňů Celsia.

„Zkusili jsme i moře, ale bylo ještě
studené,“ prozradil asistent trenéra žen-
ského týmu Jiří Holubec. Dopoledne tré-
novala děvčata až čtyři hodiny na kole,
z toho zhruba 45 minut ve vysokých ob-
rátkách. Nechyběly ani delší výjezdy na
kolečkových lyžích na méně rušných sil-
nicích. Odpolední blok tvořil silový tré-
nink na kolečkových lyžích, běh nebo
posilovna. „Byli jsme si také zaběhat

v horách,“ podotkl Holubec.
Na Mallorcu nakonec odletělo jen pět

českých reprezentantek. Jessicu Jislo-
vou na poslední chvíli vyřadila viróza.
Holubec tak měl po ruce Markétu Davi-
dovou, Veroniku Vítkovou, Lucii Char-
vátovou, Ludmilu Horkou a Evu Kris-
tejn Puskarčíkovou. Posledně jmenova-
ná se těsně před soustředěním vdala za
bývalého biatlonistu Lukáše Kristejna.

Na Mallorce se zahřála mnohem více
než při svatbě v Jizerských horách, kde
její novomanželské „ano“ rámovaly sně-
hové vločky.

Přípravu ovlivnil Ironman

Na Mallorce přinesl jedinou komplikaci
závod Ironman. Pořadatelé kvůli němu
uzavřeli silnice a biatlonistkám odpadl
cyklistický trénink. Místo něj si zaběha-
ly v krásné středomořské přírodě. Ženy
ve Španělsku i muži v Chorvatsku sledo-
vali pozorně mistrovství světa v ledním
hokeji. Čeští biatlonisté hokej hrají
a kromě jiného porazili spojené muž-
stvo českých reprezentantů ve skoku na
lyžích a v severské kombinaci.

Po návratu z Mallorky se biatlonistky
připravují v Česku. Stejný model zvolili
muži. Už 15. června se oba týmy utkají
o republikové medaile v biatlonu na hor-
ských kolech.

Vedení biatlonu uvažuje rovněž
o účasti reprezentačních družstev na
slavném norském Blinkfestivalenu.
Koná se na přelomu července a srpna
a závodí na něm norská, francouzská či
švédská biatlonová elita.

Eva Puskarčíková odstartovala pří-
pravu na novou sezonu jako vda-
ná žena. Za muže si vzala bývalé-
ho biatlonistu Lukáše Kristejna.

FOTO | ARCHIV MAFRA

VERONIKA HORÁKOVÁ

ČR |Už dvacet let se pohybuje v pohos-
tinství a čepuje pivo. Nově se stala Lu-
cie Hankocyová nejlepší výčepní na již-
ní a střední Moravě. Na zlatavý mok
nedá dopustit, léčí s ním i potíže se
žlučníkem.

Takový úspěch vůbec nečekala, nyní
se chystá na celorepublikové finále sou-
těže Pilsner Urquell Master Bartender.
„Přihlásila jsem se až měsíc před soutě-
ží. Na přípravu jsem proto neměla moc
času. Na klání jsem se musela předsta-
vit, načepovat pivo a umýt sklo,“ přiblí-
žila Hankocyová, která pracuje v brněn-
ské restauraci Tusto Titanium.

Když jde na pivo do jiné hospody, sle-
duje výčepního, jak pracuje. „Už je to ta-
ková ta nemoc z povolání. Automaticky
se dívám k výčepu, jak mně obsluha če-

puje pivo, a sleduji, jestli vše dělá správ-
ně. Ještě se nestalo, že bych pivo vrátila.
Jen jsem ho třeba nedopila,“ přiznala.

Jednou z nejtěžších věcí je podle Han-
kocyové načepovat stále oblíbenější
šnyt, který je kompromisem mezi ma-
lým pivem načepovaným do třetinky
a plným půllitrem. Karel Čapek říkal, že
šnyt pijí znalci piva, ale to kvůli tomu,
že za malé pivo by se styděli. „Výčepní
si musí pohlídat, kolik pustí do krýglu
pěny, pod kterou se pak čepuje pivo. To
může dělat problémy, protože každý ko-
hout jinak pění, chce to vychytat. Nutný
je cvik,“ nastínila Hankocyová.

Se vznikem minipivovarů a rostoucí
oblibou piva jsou zákazníci podle jejích
slov stále náročnější. Častěji se setkává
i s přáním, kdy si zákazník přímo řekne,
jestli chce pivo načepovat na jeden,
nebo dva zátahy. „Rozdíl je v sytosti
a řízu. Když čepujete na jeden zátah,
tak udržujete veškerou sytost pod pě-
nou, což je znát,“ uzavřela.

5plus2
■ DŮVOD K ÚSMĚVUV

Lucie Hankocyová při točení zlata-
vého moku. Je nejlepší výčepní na
jižní i střední Moravě a chystá se
uspět i v celorepublikovém finále
soutěže. FOTO | ARCHIV SOUTĚŽE

Morava má novou
mistryni v čepování
piva. Je jí brněnská
výčepní Lucie
Hankocyová, která měla
na přípravu jen měsíc.

Svatba jako předpremiéra
přípravy biatlonistů na
novou sezonu. Vdávala
se Eva Puskarčíková.

Nej výčepní léčí zlatavýmmokem i žlučník

„ Zkusili jsme
i moře, ale

bylo ještě studené.

Svatba. Potom
let na Mallorku
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MICHAL HEŘMAN

LEDENICE | Mistrovství Evropy mužů
v softbale bude v roce 2020 pořádat
klub Žraloci Ledenice. A od přidělení
pořadatelství v roce 2018 už udělal vel-
ký pokrok.

„Část finančních prostředků jsme už
dokázali investovat, zbytek máme přislí-
beny po dodělání první etapy,“ uvedla
prezidentka klubu Hana Korčáková s
tím, že fanoušci už teď mohou vidět zvý-
šení backstopu (ochranná část tribuny –
pozn. autora) o tři metry.

Areál v minulých týdnech prošel i te-
rénními úpravami kvůli instalaci no-
vých rozvodů. Připravené jsou čtyři sto-
jany na zcela nové LED osvětlení, které
bude splňovat přísné televizní paramet-
ry.

„Zápasy se budou vysílat živě v tele-
vizi. Pro městys půjde o výjimečnou

událost,“ řekla prezidentka. Celkové in-
vestice dosáhnou tří milionů korun.

Kromě backstopu a osvětlení budou
Žraloci rozšiřovat i střídačky. Před tur-
najem pak vyrostou v areálu i mobilní
tribuny a zázemí pro týmy, média i fa-
noušky.

Hřiště bude splňovat veškeré technic-
ké požadavky na celém vnitřním i zad-
ním poli. Po mistrovství kromě monto-
vaných tribun vše zůstane Žralokům a
areál tak bude mít po nové klubovně se
šatnami další moderní zázemí.

Lákadlem pro fanoušky bude součas-
ná evropská nadvláda České republiky.
Muži vyhráli poslední tři kontinentální
šampionáty a nejvyšší cíle budou mít i
pro turnaj v roce 2020. Největším soupe-
řem domácího týmu bude reprezentace
Dánska.

Vysoko mohou pomýšlet i naturalizo-

vané týmy Itálie nebo Velké Británie,
které mají na soupiskách hráče půvo-
dem z Ameriky nebo Austrálie. A pod-
cenit se nesmí ani ostatní mužstva. Vel-
ký progres v posledních letech udělali
například hráči Izraele.

Letos je v Česku
mistrovství republiky
Velký test čeká Česko už letos. Poprvé
za pětapadesátiletou historii se koná
mistrovství světa v Evropě a pořadatel-
ství navíc získala Praha spolu s Havlíč-
kovým Brodem.

Hrát se bude ve druhé polovině červ-
na 2019. Český národní tým se na do-
mácí turnaj připravuje už přes rok a ve
světě patří mezi nejlepších 10 muž-
stev.

Na turnaj se pojedou podívat i zástup-

ci Žraloků a budou čerpat inspirace.
Kromě Ledenic se mistrovství Evropy
2020 bude hrát i v Sezimově Ústí, které
také inovuje svůj areál a poskytne druhé
hřiště.

V současném týmu reprezentace pro
mistrovství světa jsou čtyři hráči Žralo-
ků. Nikdo jiný z jihu Čech nemá na no-
minaci šanci, protože Ledenice ostatní
krajské kluby kvalitou převyšují.

Ambice Žraloků míří
vysoko
V letošní klubové sezoně mají Žraloci
tři velké cíle. Muži chtějí vyhrát poprvé
v historii český extraligový titul a napo-
dobit tak své kolegyně, které ho už
mají.

Hráčky Ledenic naopak pomýšlejí po
loňském druhém místu na vítězství v
prestižním Premier Cupu v Itálii, který
je obdobou fotbalové Ligy mistrů.

A pak mají Žraloci i společný cíl – v
jedné sezoně vyhrát extraligu v mužích
i ženách.

„Chtěli bychom být v tomto první. Za-
tím se to nepovedlo ani Joudrs Praha,
proti kterým jsme malinký klub, proto-
že mají pět hřišť a 1 000 členů,“ pouká-
zala Korčáková na fakt, že v Ledenicích
disponují jedním softbalovým hřištěm a
klub má kolem 180 členů.

Na tisíce se ale musí i tak v Ledeni-
cích připravit. Na blížící se evropský
šampionát dorazí stovky lidí každý hra-
cí den. Na play-off a samotný vrchol
pak podle Korčákové přijede i několik
tisíc fanoušků.

V Ledenicích je softbal populární. A tamní klub je úspěšný. Ukazatelem je i
počet reprezentantů. FOTO | MAFRA

Hana Korčáková je
šéfkou ledenické-
ho softbalového
oddílu. FOTO |

M. PODHORA, MAFRA

Poslední rok mají
v Ledenicích čas na
kompletní přípravu
softbalového
evropského šampionátu.
Klub pracuje na změnách
areálu, v nominaci touží
mít co nejvíc hráčů.
Cílem je proto
i extraligový titul.

Ledenický
areál se
připravuje na
mistrovství
Evropy
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K aždý z nás někdy lže. Kdo tvr-
dí, že za každých okolností
mluví výhradně pravdu,

tak… lže! Není to omluvenka, ani
doporučení z Desatera, ale klamat
bývá pro lidi praktické. Lži zlepšují
mozkový vývoj jedince a z hlediska
evoluce jsou dokonce nezbytné.
Jak se přiučíte lhát na internetu,

proč věříme fake news a proč mají
ženy na každou nepravdu citlivější
radary než muži? A čím to, že od
časů kata Mydláře přeje podvodní-
kům také čeština? O tom v aktuál-
ním čísle časopisu Téma hovoří ne-
jen psycholog Marek Preiss.
Navíc nejnovější vydání nabízí

rozhovor s herečkou Carmen Maye-
rovou i jazzmanem Jiřím Stivínem,
mistrem v hraní „na všechno, co má
dírku“, jak o sobě rád říkává. Nové
Téma vychází v pátek. (zem)

ČR | Jeden létající skvost za druhým,
špičkoví piloti, historická technika a tisí-
ce nadšených dospělých i dětských ná-
vštěvníků – takový bude mix nadcháze-
jícího víkendu na pardubickém letišti.
Tradiční Aviatická pouť si připravila

i unikátní novinku. Českou premiérou
bude jedinečná ukázka adrenalinového
létání mezi nafukovacími pylony zná-
mé z celosvětově úspěšného seriálu sou-
těží Red Bull Air Race. Své umění před-
vedou čeští akrobaté Martin Šonka a
Petr Kopfstein. Ti na svých speciálech
prolétnou trať vymezenou pěti branami,
kdy hlavní část trati bude přímo před
hlavním prostorem pro návštěvníky.
Ke stálicím programu, se kterými

jsou každoročně spojena velká očekává-
ní, patří světoznámá akrobatická skupi-
na Flying Bulls Aerobatics Team.
Aviatická pouť je vždy putováním v

historii letectví a to se neobejde bez dobo-
vých letadel. Tu nejstarší historii v podo-
bě letounu Blériot XI, krásného letounu

Caudron a dalších strojů z období první
světové války zastoupí zdařilé repliky,
další vystoupení budou patřit originálním
historickým strojům. Na pardubickém
nebi nebudou chybět druhoválečné legen-
dy Spitfire a Mustang. Nejstarším origi-
nálním letadlem bude Havilland DH.82
Tiger Moth vyrobený již v roce 1935.
„Z aktuální výzbroje představí čeští

vojáci Gripen a bitevní Alcy předvedou
útok na letiště,“ avizuje Ladislav Mina-
řík z organizačního štábu Aviatické pou-
ti. Vedle letového programu je připra-
ven i bohatý pozemní program, zahrnují-
cí vedle statických ukázek letecké a vo-
jenské techniky i předvedení Policie
ČR, hasičů a autoveteránů. Součástí
Aviatické poutě bude i dětský den s
řadou atrakcí a soutěží zaměřených na
nejmenší návštěvníky letiště.
Vstupenky stojí na místě 300 korun

pro dospělého a 50 korun pro dítě od šes-
ti let. Rodinná vstupenka se dá v před-
prodeji pořídit za 550 korun. (kuk)

Už 1. a 2. června nabídne
nebe nad Pardubicemi
mimořádnou leteckou
show.

Nové Téma:
Lhát je zdravé,
ale špatné

Aviatická pouť je tu!

K vidění bude i replika legendární-
ho létajícího stroje Blériot XI.

Jak se dostat na
Aviatickou pouť
Dopravu návštěvníků na letiště
Pardubice zajistí 1. a 2. června
železniční spoje, především Letištní
expres vypravovaný ze zastávky
Pardubice-závodiště.
Se vstupenkou na pouť je linka
zdarma. Také lze využít zvláštní
linky MHD. Pro parkování aut slouží
prostory u hlavní letištní brány
a plochy na uzavřené silnici 1/37.
Více nawww.aviatickapout.cz.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE | Útočník Ro-
man Horák nenavázal na dvě předchozí
účasti na hokejových mistrovstvích svě-
ta a vinou zranění se do Bratislavy nepo-
díval. Českobudějovický odchovanec
tak šampionát po premiérové sezoně ve
švédské nejvyšší soutěži sledoval jen
zpovzdálí. Uplynulé dva roky končil se-
zonu až v květnu. Pod trenérem Jose-
fem Jandačem si vybojoval nominaci
na MS, které předloni spolupořádaly
Francie a Německo a loni Dánsko. V
obou případech se vypracoval mezi klí-
čové muže sestavy a zajistil si i místo na
olympijských hrách v Pchjongjangu.

Sbírku startů v národním dresu na le-
tošním šampionátu na Slovensku však
nerozšířil. V průběhu sezony se 28letý
útočník představil v pěti zápasech Euro
Hockey Tour, ale do závěrečné přípra-
vy před mistrovstvím nenaskočil. Stop-
ku mu vystavily zdravotní potíže. „Měl
jsem problémy s kyčlí, tím pádem jsem
se musel panu Říhovi omluvit,“ popsal
důvod.

V Rusku odehrál už
čtyři roky
Syn bronzového medailisty z mistrov-
ství světa v roce 1993 před sezonou
změnil klub. Po čtyřech úspěšných sezo-
nách v ruském Podolsku, kde každý rok
patřil mezi nejproduktivnější hráče a je-
den ročník nastupoval i s kapitánským
céčkem, se přemístil do švédského
Växjö. „V Podolsku jsme se neshodli
na kontraktu, ale tým na mě stále vlast-
nil práva v KHL. Tím pádem jsem mu-
sel hledat angažmá v jiné soutěži,“ zdů-
vodňoval odchod z kontinentální hoke-
jové soutěže.

Na nabídku nečekal dlouho. Zástupci
Växjö Lakers měli o služby komplexní-
ho útočníka velký zájem a Horák jejich
volání vyslyšel. „Moc jsem neváhal. Je
to skvělý klub se zázemím na vysoké
úrovni. Rozhodně jsem si nepohoršil,“
zdůraznil.

Úroveň švédské ligy ho mile překva-

pila. „V porovnání s KHL má podob-
nou kvalitu, možná je ještě lepší. První
zápasy jsem byl opravdu zaskočený,
protože jsem neměl na nic čas a neustá-
le jsem musel hrát pod tlakem. Dohro-
mady jsme odehráli téměř čtyřicet zápa-
sů, které skončily pouze o gól,“ hovořil
o vyrovnanosti celé soutěže.

V tomto ročníku Elitserien došel Ro-
man Horák se svým týmem mezi nejlep-
ší osmičku. V předkole vyřadili Örebro,
ale na pozdějšího finalistu z Luley už ne-
stačili. „Klíčové bylo druhé utkání, kte-
ré jsme prohráli v prodloužení. Celá sé-
rie byla extrémně vyrovnaná, ale v po-
sledních zápasech už byl soupeř o něco
lepší,“ hodnotil.

Zarostlý sympaťák přišel do klubu těs-
ně poté, co mužstvo získalo mistrovský
titul. „Očekávání byla pochopitelně vel-
ká, což při obhajobě titulu bývá. Ale
plno hráčů odešlo. Třeba Elias Petter-
sson se v zámoří stal jedním z nejčastěji
skórujících hokejistů celé soutěže. Ve-
dení se snažilo kádr doplnit, ale nebylo
lehké opory nahradit.“

Jedno zvučné jméno se opravdu po-
vedlo. Kanaďan Kris Versteeg. Dvojná-

sobný vítěz Stanley Cupu a hráč s více
než 600 starty v NHL. „Byl pro nás ob-
rovskou posilou, jeho dosavadní kariéra
hovoří za vše. Je škoda, že jsme nedošli
dál,“ krčil rameny centr.

Návrat do NHL už reálně
nevidí
Ve Švédsku má kontrakt i na další sezo-
nu. „Oproti Rusku je tu život mnohem
snazší. Jak pro mne, tak pro mou nastá-
vající manželku. Je z Kanady a ve Švéd-
sku je angličtina běžným jazykem, tak-
že to bylo příjemné. Moc se nám tam
líbí,“ pochvaloval si.

V těchto dnech absolvuje Horák indi-
viduální přípravu v Českých Budějovi-
cích, ale s Motorem se na ledě nejspíš
neukáže. „Tím, že oni půjdou na led až
v druhé polovině července a já odlétám
na konci měsíce zpátky do Švédska, tak
půjdu na led jen se starými pány,“ usmí-
val se.

V zámoří odehrál Roman Horák pět
sezon, v NHL nastřádal necelou stovku
startů. Možnost návratu do Severní
Ameriky už vidí nereálně. „Každým

rokem je to čím dál složitější. Je trend,
že čím dál více prostoru tam dostávají
mladí hráči. S přibývajícím věkem se
mi cesta zpátky poněkud zavírá, i když
bych se tomu nebránil,“ řekl Horák.

Roman Horák letos Česko na MS nereprezentoval. Na vině byly zdravotní
problémy, kvůli kterým se trenéru Říhovi musel omluvit. FOTO | MAFRA

Syn slavného otce
Roman Horák mladší
vyměnil Rusko za
Švédsko a svůj krok si
nemůže vynachválit. Už
za měsíc odletí na sever
Evropy, aby se připravil
na druhý rok ve Växjö.
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„Na NHL už to reálně nevidím,
ale ve Švédsku se mi moc líbí“




